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WENCESLÁU : — Por mais que te empurrem certos jornaes platonicamente apaixonados e certos interesses das nações belligei antes,
sahiras da neutralidade "passando 

por cima do meu cadáver".
ZE' POVO : — Mesmo porque, sahir d'este terreno neutro é cahir no abysmo, é dar murros em pontas de facas I...



OS INVISÍVEIS
8.'. Pa". Ha'.

A todos os que soffrem de qualquer
moléstia, esta socieJade enviará, livre
de qualquer retribuição, os meios de
curar-se.

ENVIEM PELO CORREIO, em
«carta fechada»—nome, morada, symp-
tomas ou manifestações da moléstia — e
sello para a resposta, que receberão na
volta do correio.

Cartas aos IHYISIYEIS
caixa DO CORREIO. 1125

A PRODUCÇAO MUNDIAL DO OURO
A guerra occasiona ás nações belligerantes, esmagadoras

responsabilidades-. O ouro nunca apresentou tanta importância
quanto nas circumstancias actues. Assim, é interessante co-
nhecer a producção mundial de ouro.

Lê-se, a esse respeito, na Agencia Econômica e Finan-
ccira :"O rendimento do ouro, em 1915, no mundo inteiro, teve
o record e é avaliado em «p6.915.ooo libras esterlinas contra
92.089.000 em 1914, 93.452.000 em 1913, e 11.600.«ooo em
1850. A África do Sul contribuiu na razão de 44.147.000
libras esterlinas contra, respectivamente aos annos de 1914 e
1913 : 40.895.200 e 41.895.000. A Austrália : 9.202.500 libras
esterlinas (1915), contra 9.624.300 (1914) e 10.836.00 (1913).
As índias e o Canadá : 6.266.500 (1915) contra 5.570.000
(19:4) e 5.660.000 (1913)- Os Estados Unidos : 20.300.000
(1915) contra 19.500.000 (1914) e 18.200.000 (1913). A
Rússia : 6.000.000 (1915) contra 5.500.000 (1914) e
5.250.000 (1913). O México: 3.000.000 (1915) contra
3.610.000 (1913). Os outros paizes produziram 8 milhões de
libras esterlinas.
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CORREIAS PARA MACHINAS, DE LONA"BALATA"
i" com 3 dobras a ... i§500 metro

1/2" » 3 > a ... 2S300 »
2" » 3 » a ... 3S00O »

1/2" > 3 »• a ... 3$800 »
3" > 3 » a ... 4$50O »

1/2" » 4 » a ... 7S0OO »
4" > 4 » a ... 8S000 >

i/2" > 4 » a ... 9S000 »
5" » 4 » a ... 10.$O00 »

1/2" » 4 » a ... ilSOOO »
6" » 4 » a ... 12S000 »*¦"' » 5 > a ... 158000 »
8" » 5 » a ... 19S000 »

F. R. MOREIRA «te C
ANTIGA CASA DODSWORTH

83, *VENIP* RIO BR*NCO, 85Teleph. Central, 35 Caixa Postal, 522
Rio tle Janeiro

Lâmpadas

_

O carvSo e as providencias nacionaes

O Sr. Arrojado Lisboa, Kaiser da E. F. Central fez ou
vae fazer uma conferência sobre o carvão nacional.

• S S. provará, provavelmente, que — nada como a lenha
para fazer andar as locomotivas; que isso de carvão nacional
é burrice em que só os argentinos devem cahir; que elle
não c.ahe de cavallo magro e vae assistindo de pau nessas fu-
maça' carboniferas indígenas...

Ou então, provará o contrario de tudo isso com o mesmo
"arrojo lisboeta"J>ois neste caso de carvão nacional a questão
c tomar tempo, até que os argentinos carreguem todo o nosso
carvão e nós possamos destruir todas as nossas mattas...

Escola de Electricidade
de Nova York

<EST. 1895)
Não é necessário preparo anterior

para matricula nesta escola. Pode-se
começar o curso em qualquer dia do
anno. Escrevam pedindo catálogos.

Endereço: Director da New York
ELECTRIGAL School.

33-41 West 17 th. Street lew York City-II. S. à.

EDISOH
MARCA REGISTRADA

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

EDISON TYPO 1|2 WATT SEM RIVAL

— A» VENDA NAS MELHORES CASAS DE ELECTRICIDADE



OS CONCURSOS D' O MALHO"9:000 OOO
DEI PRÊMIOS EM DINHEIRO

Concurso Q)ensal
(em dinheiro)

«O MALHO», querendo proporcionar* cena lellorea e amigos a opportunidade de adquirirem,
mama dispendio, moveis, joiaa e outros objectos de valor resolveu organizar para lauta sorteio, de
«eoupoii*i», que boje eouieçauios aemllllr.

\_-.»o« leitores poderão, assim, com • maior faellldade, se habilitarem aos grandes sorteias
d* Malho, nos quaea daremos em prêmios 9 000$000< KM IM..II-.IUO.

for isso, devem cortar e guardar, até completar cada série e remelter em seguida a nosso
escriptorlo, o «coupon* abaixo e»lain»ado, para que lhes entreguemos em troca um cnrlá© com
vários numero», conforme o numero de bilhetes, variável, de cada Loteria. Com esses carioca Oca-
rio babililados para nossoa grandea sorteloa, eonforme aa explicações, que abaixo váo mencionadas.

Çoncupso 5emestpal
VALOR hOOOSOOO

'EM DINHEIRO)
Em troca dos 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 a
Loteria Nacional.

O sorteado neste concurso fica com o direito
a receber no nosso escnptorio o prêmio no
valor de 1 :aoo$o«o.

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

Daremos mensalmente, em dinheiro, um pre*
mio de 250*000, 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 extracçao da Loteria Nacional, no
primeiro sabbado do mez seguinte.

Goneupso flnnual
VALOR 2:OOOSOOO

(EM DINHEIRO)
Em 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 ticará com o direito ao sorteio an-
nual. O sorteado neste concurso ficará com o
direito de receber no nosso escriptorio o prêmiode *í:ooo$ooo.

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

Çoncupso Tp-mestpal
500SOOO (em dinheiro)

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

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

OB8ERVAÇÕE81
Para que nossos leitores se habilitem a todos os sorteiosmensaes, devem nos enviar os coupons correspondentes acada mez, sendo que nos mezes «le 5 sabbados, deverão nos

remettcr os 5 coupons que nesse mez tivermos emittido. Para to-
mar parte nos concursos trimestraes, semestraes ou nnnuaes,
os nossos leitores devem nos enviar os coupons corres-
pondentes ao trimestre, semestre ou anno em que liverem
sido emettidos, declarando a que concurso desejam concorrer,
para que recebam cm troca um cartão numerado, contendo os
números com que entrarão no sorteio correspondente, da Loteria
Nacional.

Fica entendido que uma mesma pessoa poderá concorrer
a todos os concursos desde que apresente series completas com
o numero de coupons necessários para cada concurso.Nossos leitores do interior enviar-nos-hão seus couponsem carta registrada, acompanhada de uma nota com o nome.mo-rada, logar, cidade e Estado onde residir o remettente, e mais3oorcls em sellos para o registro da carta de volta.Deverão cortar e guardar os coupons, que formos emlttln-ao e que sahirão sempre nesia pagina, para nos remettcr ou en-tregar NO FIM DE CADA MEZ, trimestre, semestre ou anno,conforme foro sorteio a que desejarem concorrer.Continuam em vigor os sorteios semanaes. que fazíamos,em dinheiro, por meio de nossas edições numeradas, á margemoe cada exemplar.

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

«0 MALHO-
COUPON N. 1 1»

EdlçSo de 13 d* Maio d* 1010

Dá direito aos sorteios mensaes, tri-
mensaes. semestraes ou annuaes, con-
forme preferirem e nos Indicarem os
respectivos portadores.

9:000$000
EM PRÊMIOS EM DINHEIRO

flua _o Ouvidor. 184 Ris dl J-nairs
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O MALHO

Se Hercules tivesse conhecido

O QUINIUM LABARRAQUE ! teria tido duas vezes mais
força.

O uso do Quinlum Labarraque na
dóse de um cálice de licor, depois de
cada refeição, é quanto basta para res-
tabelecer, dentro de pouco tempo as
forças dos doentes por mais esgotadas
que estejam, e para curar seguramen-
te e sem abalo, as moléstias de lan-
guidez e d'anemla as mais antigas e
mais rebeldes a qualquer outro reme-
dlo. As mais tenazes lebres desappa-
recem rapidamente tomando-se este
heroico medicamento. O Quinium La-
barraque é lambem soberano para im-
pedir para sempre que a moléstia
volte.

Em presença das numerosas curas

em casos desespemdos, obtidas como empreco do Quinlum Labarraque, aAcademia de Medicina de Paris nãohesitou em approvar a formula d'este
preparado, rarissima distincção e querecommenda este ">roducto a confiançados doentes de todos os paizes. Ne-nhum outro vinho tonico foi honradocom tal approvação.

Por isto, as pessoas fracas, debili-tadas pelas moléstias, pelo trabalhoou pelos excessos; os adultos fatiga-dos pelo mui rápido crescimento, asmeninas que custam a se formar ea se desenvolver; as senhoras pari-das, os velhos enfraquecidos pela

edade. os anêmicos devem tomar vi-nho de Quinium Labarraque. E' par-ticularmente rccommendado para osconvalescentes. Acha-se o QuinlumLabarraque em todas as pharmacia->.Deposito : Casa Fréres, rua Jacob,n. 19 em Paris.
P. S.—O vinho de Quinium Labarra-

que é francamente amargo ao paladar;mas é tom lembrar que a própria qui-na é muito amarga-, eis porque o amar-
go do vinho de Quinium é a melhor
garantia da grande quantidade de
quina que contem, e por consequencia,da sua ejjicacia.

Depositário* goras* : Msgh* A c., rua da Alfsnd.g. 93, Rio da Janalpo

OS CONCURSOS D'«0 MALtHO»
que têm tido o mais franco sucoesuo, continúam mproduzir o» resultados práticos representados por

PRÊMIOS EM DINHEIBOt
¦em maior dispendio que o preço do exemplar danoaisa revista «emanai.

Assim, pela Loteria dnCnpital Federal, de 1 docorrente, foi extraliido o sorteio mensal dos «cou-
pons» distribuidos aos nossos leitores; cabendo asorte, como se sabe ao numero

32.607
pertencente ao 8- Barrento do Corpo de Bombeirosde S. Paulo,

SR. UtJLJÍlO TAYARSS

possuidor do «coupon» comosns. 3S.0O1 a 3S.700..Loco que d'isso tivemos conhecimento, ordenámos o
l>aeamento dorcspectlvo premiu

«KOJOOO
pagamento iminedtatamente realizado pelo nosso
^re°míe«uma ~^^1<Í:1|a COm0

Sodia a'M° «tiahido
sobre estarnpillut) "jlARIO
Bento do Corpo de Bombeiros.» KK8,

Resultado do concurso trimestral d'«0 Malho», aorres-pondente ao trimestre de Janeiro a Março (coupon. ns. 1 a U),de accôrdo com a loteria da Capital Federal, extrahlda nodia 1* do corrente.
Foi premiado o n. 32.6o7. Ao possuiJor d'e*te bilhete, oSr. Emydio Ribeiro Calazan*, rcUdente em Beilo llorlsonte,

pa£amosera nosso escriptorio por sua ordem e por intcrmeJI»do Sr. Antonlo Fulgencto BOa Vi.ta, o prêmio de fOOSOfto

* .iSi

7^2
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PARA GANHAR £ TER SORTE...
Facilidade em curas, cobranças e vendas ; descoberta de cousas occultas, minas de mlneraes

ou números de sorte, o que esfá para acontecer, os negócios que darão fortuna
Com o auxilio magnético da F.-. T.*. U.-., cuja séde é na Califórnia e tem muitos milhares de adeptos

em vários paizes, o commerciante adquire o tino dos bons negocios, o empregado fica com as qualidades para
melhoria de ordenado ou interesses, o professor grava melhor as licções, o medico acerta com os remedios, o
advogado ganha as causas, as senhoras fazem bom consorcio. A F.*. T. ¦. U. •. não obriga a convicções con-
trarias á vossa crença religiosa ou scientifica, e podeis delia desligar-vos quando não vos convier.

A sciencia occultista demonstra que não existe espaço nem tempo senão como corolários da matéria-
lidade, e por isso comprehende-se que a F.-.T.-.U.-. pôde, pelo adestramento psychico que a colloca um
tanto livre da materialidade, ter a ubiquidade que a faz beneficiar qualquer que seja a distancia. Garantimos
que ganhareis pelo menos dez vezes mais que sem sua infliuencia espiritual, e que não tereis senão agradecer-
nos logo que entrardes com ella em relações. A vossa felicidade em tudo pôde depender d'isso. Nada tendes a
lazer senão a união pelo pensamento durante alguns minutos em fórmula secreta especial consubstanciada
numa chave de harmonia, uma especie de iman psychico,que se vos enviará com vosso diploma de adepto,
logo que pagardes a quotcl que vós mesmo escollierdes, a qual pode ser uma vez por anno, desde cinco inll réu
até 2403000 réis, n infllucncia magnética a vosso favor, ncndo proporcional á quantia que lionverdes pago, de
maneira que cada 5$000 réis corresponde a um dos gráus ou tempo que diariamente é applicado a vosso favor.
Esta quota é para custear a propaganda conveniente á multiplicação da força e aquelles que, para melhor
operarem em vosso beneficio, não exercem profissões das quaes possam auferir a subsistência.

Disse o NEVV-YORK IIERALD, o principal jornal norte-americano :
«A F. T. U., tem análogas em outros paizes, que são autonomas e independentes por nacionalidade,

porém com centros nas prir.cipaes cidades, todos filiados á agremiação chefe na capital de cada paiz. Seus re-
presentantes nos vários paizes são ordinariamente os membros das agremiações congêneres; e portanto elle tem
verdadeiramente o caracter Universal. Muitos dos seus membros são hoje milionários, chefes de importantes
Companhias, ou occupam altas posições sociaes.» Eis o que foi escripto por alguns dos mais recentes adeptos
no Brazil ^

«Dia a dia sinto-me mais bem disposto e cheio de esperan-
ças, porque, dcsJeque entrei para a F. •. T. •. U. - .tenho nota-
ao que tudo quanto desejo, realiza-se como quero e com tal
presteza que fico admirado. Quanto ao meu bem estar e da
minha família, ê actualmenteo mais satisfatório possivel. Fui
promovido neste mez; e, se bem que seja poucoo que fizeram
no meu ordenado, vae-me ajudar muito.» |Trecho da carta de
um conceituado adepto residente em São Paulo cujo nome dei-
xade ser publicado por não estarmos a isso autorizados,
porem que mostraremos particularmente a qualquer.]«Antes de entrar para a F.\ T.-. U.-. eu e minha família
estavamos doentes. Depois, tudo melhorou e mesmo meus
negocios tomr.ram feição favoravel. — Cyrillo José Baplisla,
Carreto, Estado de São Paulo.»

«Ató esta data tenho colhido satisfatórios resultados como
adepto da F/. T.-. U.\ — "Plínio Comes da Silva, Barbacena,
Minas.»«Desde que me fiz adepto da F. -. T. •. U. •., tenho obser-
vado melhoras na vida e meu gênio amenizou-se. Que Deus
continue a auxilial-a em seus benefícios. — Alfredo Victorio
da Silva, Sete Lagôas, Minas».

«Desdequesou adeptoda F.*. T.-. U.*. passo relativa-
mente bem. — João Daplista de Moraes Reis, Sitio Sucuba,
Mandos.»

•Acho-me de posse do diploma da F. •. T. •. U.*., da Cha-
veJe Harmonia, e do officio de admissão. Comecei a praticar
as meditações de accôrdo com as vossas recommendações, e
senti-me logo mergulhado nos bons influxos. — Marcellino
Gonçalves Chaves.'— Santiago do Boqueirão, Estado do Rio
Grande do Sul.»

«Desde que entrei para a F.\ T.\ U.\ fez-se a calma no
A F. •. T. ¦. U •. nada tem de incompatível com a religião. Nâo é espiritismo nem se serve de meios

condemnados, mas só das forças que, apezar de invisíveis, já se acham tão constatadas pelas academias scien-
tificas officiaes como as forças da electrlcidade, também invisível.

Os fenomenos psychicos, taes como a transmissão duma impressão telepathica, a suggestão mental, a
acção do fluido vital sobre objectos inertes, não são mais extraordinários que a telegrafia sem tio ou a foto-
grafia do invisível. Estes fenomenos tèm aliás muita analogia entre si, pois sabe-se hoje que os pensamentos
são ondas, e que a possibilidade da exteriorização da sensibilidade e da motricidade está demonstrada dum
modo irrefutável pelas magníficas experiencias do sábio Sr. Coronel de Rochas, director da Escola Polyte-
chnica de Pariz.

O medi
empregado,

Cortae Ji Ml . P M
pelo registro chamado valor declarado, caso a agencia do correio nao emitta vale postal. Não remetlei o
dinheiro em carta sem registro ou em registro simples commum porque desta forma o dinheiro pôde ser subtra-
hido da carta sem direito a reclamação. Restituiremos vosso dinheiro se de prompto não receberdes o diplom 1
e officio da F. •. T. *. U. •., esta sendo umo instituição séria e real, com personalidade jurídica no I3razi 1, con-
forme se nos provará jielo seu registro no diploma.

Aos ainda não adeptos, só damos como explicação este annuncio.

meu espirito e desappareceram certas difficuidades da vida.— Arthur 'Brandão, Cachoeira, Estado R. G. Sul.»«Sinto-me cada vez mais esperançado na realização dos
meus desejos, pois desde que sou adepto da F. •. T. •. (J. •..
tudo me corre bem. — Argemiro Maniin Barbosa, Boa Espe-
rança. Estado do Rio.»

«Graças á F.*. T. U.*. já consegui que me fizessem
voltar para um antigo emprego que eu desejava — José Car-
cialtosa, Uberaba, Minas.»

«Tudo quanto tenho desejado realiza-se ; as moléstias não
mais me atacam tanto; estou mais calmo c adquiri muitas
sympathias, tudo devido a influencia da F. •. 'IV. U. •. e dos
livros que de V. S. adquiri. Os preceitos dos maanetizadores
que nelles encontrei são seguro guia para aquele que qul-zer viver despreoccupado de aflições. Estou satisfeitissim )
com os ensinos que d eles obtive sobre scienclas occultas.
Descortino futuro rizonho, e peço a Deus que aqueles quedesconhecem estes maravilhosos ensinos sejam atrahidos
para seu estudo. — II- T. Leite, São Paulo.»

Monsenhor Frangois, bispo de Digne, deu o seguinte
atestado sobre as experiencias magnéticas realizadas na
sua presença pelo Sr. Moufin no Pequeno Seminário :

«As experiencias que ele fez tiveram grande êxito diante
dos alumnos. dos professores e dos padres da nossa cir-
cumscripção episcopal. Somos gratos por ter assim tido
occazião de constatar, do mesmo modo que Roma aeaha
de declaral-o: que a realidade dos phenomenoá do magneus-
mo é o que ha no mundo de mais incontestável e melhor pro-vado, e que seu uso é permittido e interessante para a scien-
cia e a fé quando consiste no simples emprego de meios
fizicos.— A. François, Bispo de Dignií.

co,o militar.o sacerdote.o lavrador.o maritimo,o professor,o commerciante.o junsta,o financeiro.o
o operario, e mesmo qualquer senhora, lucrarao extraordinariamente como adeptos da F.\ T.\ U.\

o seffiiinte counon e enviae-o id com a quantia do que puderdes dispor ajrora, em vale postal ou

Srs. LAWRENCE & C., reprezentantes da F.\ T.-. U.\
Rua da Aasombléa, — Cnpitnl JTcdcnil

Peço que encaminhem \a F.'. T. *. U.•. a quantia junto — Rs. $000 vara que ella envie a
CIIA VE DA HARMONIA, o diploma etodo beneficio durante um anno. correspondente á dita importvncia.
Conser vai eis meu nome em segredo.
Nome
flua e numero 
Cidade, Villa ou Logar 
Eitado ou Estrada de Ferro  -

* »



A HÉRNIA

CURADA
Vêem VV.SS. este

pedreiro tapando a
abertura d'esta pare-
de ?

Esta é a lórma como
eu curo a hérnia.

Enchendo a abertu-
ra com novo e mais
forle material. Uma
hérnia é simplesmen-
te uma abertura, nu-

ma parede —a parede de musculos, que protege
os intestinos e outros orgãos internos.

E' quasi tão fácil curar uma ferida ou hérnia
tiesles musculos como uma ferida qualquer
num braço ou na mão.

Sem duvida alguma que esta hérnia talvez
não seja maior que a ponta de um dedo.

Mas sufjicienlemenie grande para deixar pas-
sar uma parte dos intestinos atravez d esta
abertura. Naturalmente que isto não se eica-
triza, sendo preciso pelo menos que a natureza
ah> seja auxiliada.

E é isso exactamente que o meu Methodo
executa. Permitte-lhe reter a hérnia dentro da
parede abdominal e no seu proprio logar.

Depois dou a V. S. o Desarrolante Lvm-
phol para applicar na abertura da hérnia. Este
penetra atrai1ez da pelle até aos bordos da
abertura e faz desapparecer o annel calloso
que se formou ao redor da hérnia.

Então começa o processo da ctcalrisaçâo. A
natureza já livre do intestino saliente, do an-
nel calloso da abertura e, estimulada pela ac-
ção do Lymphol, lança a sua lympha vivifica-
dora e a abertura será outra vez occupada
com novos e mais vigorosos musculos.

Não é isto simples ? Não é isto razoavel ?
Tenho provado os seus meritoâ em milhares
de casos e provarei a qualquer hérnia Ao que
me envie o seu nome.

Escreva me V.S. e eu lhe enviarei pelo cor-
reiouma amostra gralttila de meu Desarrcian-
te Lymphol e um livro magnificamente illus-
trado acerca da Natureza e Cura da Hérnia.
Queira não enviar dinheiro algum, somente o
seu nome e direcção.

W. M. S. RICE, Ltd.
(Pepfo. S. 352) 8 * 9, SfoneccuHe r ST.

liONDRES, E. C., INGLATERRA
QUEIRA NOTARi

Não temos eçente» nem representantes em qualquerparte. Todo aquelle que pretenda ser nosso representan-te ou venda o methodo curativo de Rlce, ou algum da seuscomponentes, que não seja dando nossa própria direcçãocomo acima se indica, é uma burla.

Aristóteles Mia AO FDBLIOQ

Tendo chegado ao meu conhecimento que
alguns individuos, otTerecem PEDRAS DE
CEVAR, intitulando-se meus agentes e auto-
risados por mim, previno serem falsificadas
essas pedras ofierecidas, visto como, precisa-
mente para evitar falsificações e para evitar
que meus amigos e freguezes sejam ludibri-
ados, tenho recusado todas as' offertas de
pessôas que desejam agencia a venda d'esses
preciosos objectos. Eicae, portanto, certos,
que não são verdadeiras as PEDRAS DE
CEVAR que vos offereçam, quer quem as
offereça se diga meu agente, quer nao, poisas únicas legitimas e verdadeiras PEDRAS
DE CEVAR, por mim recebidas directamente
da Índia, são por mim vendidas directamente
a quem as quizer possuir para seu uso pro-
pno, em mão própria, em meu escriptorio, ou
enviadas pelo Correio, sob registro, com toda
a segurança e sem nenhum signal que denun-
cie a natureza do conteúdo do volume, medi-
ante o recebimento da respectiva ímportan-
cia, em vale postal ou carta registrada com
valor declarado. D'esse modo fica evitada a
falsificação e barateado o custo do talisman,
em beneficio do comprador, que ganhará a
commissão que seria do agente.

A PEDRA DE CEVAR é o mais poderosotalisman para vencer difficuldades de toda aespecie, gozar saúde, vencer a inveja e gá-nhar dinheiro em negócios. Enviarei informa-
ções mais completas, em carta fechada a
quem enviar *00 réis em sellos novos docorreio. — Aristóteles Itália, Caixn
Postal, 004 — Rua Senhor* dos
Passos, 08 — sobrado — Rio.

OS PRÊMIOS P'«0 MftLHO»
Pela cxtratção da loteria da Capital Federal de sabbado,

6 do corrente, fez-se o sortdo da edição n. rio d 'O Malho
de 22 de Abril iindo.

O numero premiado foi 23847. Estão, pois, premiados os
exemplares d 'O Maltio da referida edição, que tiverem os
tegruintes números :

25847
25848
25849
25850

ioo$ooo
5o$coo
50$000
20?000

25846
25845
25844
25843

20$000
20$000
20S000
20$000

Hcje, sambado, será sorteada a nossa edição n.77i,de 2çtam-tfm de Abril, e assim todas as semanas, respectivãmente, csnúmeros d 'O Malho, que sahirem tres semanas antes.
E preciso não confundir o numero da edição impressono aito da capa e no cabeçalho, com o numero do exemplarapresso na parte interna, á margem de uma das paginas eque e o que \igora no soTteio.

Casa B0:rt:tL0lci0 riodejaneiro-*VENIP*RIOBR*NÇO,N 50**u» t frejuezia qut 1 contar da 8 de Raio a casa «andará aa Lampadas «Ge- i:«lison » pala sen boto aystema americana< aila compra de lampadas dá direito a um ©n nials cccnprn»» na seguinte proporçãoPor cada lampada até 50
100
100
200
400
€00
800

1.000
1.500
2.000
3.000

velas

11
19
11
11
91
99
99
99

fcommum)
(ll2 watt)

se entregará l couroo»»

12
15
18
21
25

iii - T-



flnno #0 REDACÇÂO, ESCIUPTOIIIO E OFFICINAS
RUA DO OUVIDOR N 164 E RUA ROSÁRIO 173 0. 713

O «13 DE MAIO»... QUE E' PRECISO FAZER

_______  \f íííJL&imwmmmt

ry/| Mlr^jmt~mmmV*m\
M ^T/'i mt f/r. í 5_ãwMWa\-- /1 MJMm mwA -/***sSb Jfi? \!______¦

w/"C$ S' « l'I jM*^ ~<w 
j

__¦ / "fl y~^/ V/-"~""V* **" /^~*T'\EJâJ_CÍ£í^

^^^^^^ ¦ ^4\ ^S a \r t J *V ^*Y*^*_/*<N» *' Mm^m*m^r^t^Mmmm^J^^^msM^ frf mí^^^mm

t r r /*"'í/l I - * a**Mt mmwl m /Smmmm mmx^r^\ f'*\ ^^Jtmmmr\ ^r* /ufll

flEflaa^H ^B ^W__, __________________K_._________^iB'*"aHK______________________. 
__________________________________________¦_¦____________! HEftr t __¦___¦ _____H____f^_H ______

\ ' *> __r^ ^_____I____________________________________________B____Í ^___H fli H8 ____¦_¦ _¦ ¦¦ M________F

i JBHp^BVfH ¦fj_n ^E Awmmw&^wm W W'£__________

Zé Po»o (para U7enceí/íji/, _4_.erafo, Aslolpho Dutra, Ruy 'Barbosa c Antônio Cirlo.<) - Eia, cidadãos I
\ os que sois os paredros do Governo, do Congresso e das Finanças, aqui tendes esta bandeira sjgrada, paracom ella combaterdes pela libertação do Brazil I Vede como elle soífre, no tronco martyrisante.de uma divida«líolossal» 1 Alliviae-o daquella horrível tortura estrangeirai Liberlae-o daquella dolorosa e humilhante posi-
ção de escravo 1

Vencctláu: — Não ha duvida ! Tens toda a razão 1 Nós também reconhecemos a necessidade de se fazer
o nosso "13 de Maio" financeiro I Vamos trabalhar para isso, mas... não precisamos de bandeira .-

Ituy : — Não apoiado 1 Já protestei, por carta, contra a desistência da« grandes idéias, tão necessárias
no momento, e, ayora, perante'o Zé, pagador do pato, ratifico o protesto e... vou dormir 1..,.
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O MALHO11 O NOYO PREFEITO

As assignaturas começam em qualquer tempo, irias te»-
minam em Março, Junho, Setembro e Dezembbo de cada
anno. Não serão acceitas roa menos de tres mezes.

São nossos agentes no Estado do Ilio Grande do
Sul o* Srs. Ei. P. IKarceilos d í'., Livraria do Globo,
Andradas 272, Porto Alegre.

CHROHICÁ

As pallidas e humildes mas sinceras linhas que aqui lan-
içámos no numero passado, com a idéa da imposição da paz
aos terríveis belligerantes europeus, tiveram um écho forte
e, é claro, ampliadissimo, nas columnas de honra do illustre
confrade diário — O Imparcid^.

O seu brilhante artigo de fundo, de 8 do corrente, é um
pharol que devia servir de guia a todo o jornalismo ameri-
cano. Não pôde haver cousa mais sensata, mais humanitaria.
mais digna da nossa civilização do que incitar os governos
do continente americano a, numa acção conjuncta, intervirem
na grande luta européa, exactamente para se fazer a paz.

Como ?" A formula de uma intervenção em beneficio da huma-
nidade seria fácil de encontrar, e mais fácil ainda o processo
de executal-a. Abstivesse-se a America de alimentar, com
seus recursos em productos e valores, o grande incêndio, e
a mingua de combustível abreviaria a sua extincção. Os
lucros auferidos com o abastecimento de belligerantes irre-
ductiveis, no mutuo proposito de destruição, são um bene-
ficio precário, pois que accendem uma fogueira que depois
os poderá devorar."

Eis ahi o que lembra O Imparcial, para mais abaixo
accrescentar :"Marchar com um ramo de oliveira para vinte milhões
de homens que se estraçôam, e fazer-lhes, em meio do estron-
do dos canhões, propostas de conciliação, seria mais queinepto, seria grotesco, se o emissário da paz não tivesse nas
mãos a chave do celleiro e do deposito das munições. Os
neutros tem-na, e depende d'elles circumscrever o incêndio,
para que se apague sem consumir os recursos ainda exis-
tentes, e que 'a Europa e a America precisam reservar paraa reconstituição economica, depois da guerra."

Nos trechos ahi transcriptos, palpita, não ha negar, um
programma grandioso de acção. Executal-o seria, sem duvida
alguma, attingir o zenith da benemerencia universal. Mas,
para isso, onde um estadista sufficientemente heroico e
genial ?

Não o vemos entre esses que são actualmente os deten-
tores chefes dos governos^ continentaes.

Entretanto, não se deve desanimar. Deve-se,» antes, gene-ralizar e intensificar a propaganda benemcrita e sagrada, quetem por empolgante escopo a imposição de uma paz honrosa
a todos os belligerantes.

Essa propaganda, em nome da humanidade e da civilt-
zação, também pôde ser feita em nome dos tratados solem-
nes, cujo cumprimento as grandes potências exigem das
pequenas, mas de que não fazem caso nenhum e são as pri-meiras a os violar, escandalosamente, quando suas regras
lhes contrariam ou impedem a acção brutal, que julgam neces-
saria a seus fins, por mais despoticos e selvagens...* * * Nenhuma occasião como esta, em que os EstadosUnidos da America do Norte parecem iniciar um movimento
sério, protestante e fiscalizador.para se transformar esse movi-mento num appello geral aos beligerantes, afim* de que cessemas hostilidades, uma vez que nenhuma grande victoria deci-siva podem obter e a barbara chacina excede o máximo pre-visto pelos mais sinistros calculistas.

Que as nações da America, essas nações que constituem"o lar de grandes idéias e nobres ambições" — no dizereloqüente e justo do nosso ministro cm Pariz, —- formemum só bloco de razão e força, com os Estados Unidos áfrente, e imponham a paz em nome da civilização e do di-reito á vida, que não podem deixar de ter milhões de creatu-ras barbaramente sacrificadas ao estúpido imperialismo de
quen? quer que seja I

Podem-no e devem-no fazer !
A Europa belligerante, sanguinolentamente barbara, se-

O Dr. Azevedo Sodrê, Prefeito do Districto íedcral
Medico illustre e trabdlhador infatigavel, subiu da Direc-toria de Instrucção ao posto do inolvidavel Pcrerira Pas-sos, como successor do benemerito Rivadavia Corrca, ondecertamente se mostrará na plenitude de seu tino administrati-

vo e de seus esforços cm beneficio da cidade.

denta de arcliaicas glorias militares, assemelha-se a uma troçode indivíduos que procuram disfarçar a senilidade inco-ercivel com a pratica de crimes monstruosos...
Seja a America, toda unida — mas toda ! — a Ajadainvencível de mocidade alegre e viril, que, com suas idéiasforles e generosas,_ consciente de um valor intrínseco, de unifuturo prospero, sirva de barragem a essa orgia macabra ea envergonhe e a inutilize com o exemplo da sua fé ardente '

na; impereciveis victorias do trabalho e da paz — únicas que
pod;m também galvanizar organismos delidos pelo tempo e
pelas esborneas 1

Vamos 1 Congreguemo-nos todos em torno d'esse ideal !Refíictamos que 6 pan-americanismo será' apenas uma ridi-cuia expressão continental, se se não traduzir nesse movimentouno e grandioso pela imposição da paz européa, e ficar peren-nemente seccionado, desfazendo-se em expansões admira-tivas ao pasmoso atrevimento dos bigodes_do Kaiser e ápachorra inalteravel do taciturno Joffre !
J. Bocó

<5.
OS CONCURSOS D'«O MALiHO»

CONCURSO MEHS*L
«aosooo eji dinheiro

,J° •«ÇCesso do» nossos concursos que.
J\T A ? Hri *pcn • 1 Uo l>reço do exemplar d'«í »
beneaS»°ô,»PP0P°rCl0nara "°8 leilore" ° lastimável

PRÊMIOS EM DINHEIRO
como se tem verificado, mensalmente, desde Janeiro-J-. , ec!ra: por exemplo, com a Loteria da CunitalFederal de O do corrente, foi extrahido o .orteíl.
numero couPon'» distribuídos, cabendo u sorte a.»

~ 847
í*ossuia esse numero o

SR. EURO GUARACY FOMBL

^.rip^rio a
sao$ooo

mentodft '«atiiíS CI]ie ^cou er" nos«o poder, como doou-
SnTo MALHO»e eco,*,mica do» CONCURHOt!

UClklMÉ1 ° 
UUÍCa iee°mmondaveI tintura paru cuhello.

Hl bqlxf n & 
P TE 108000 ~ pe,° co,reio mal* ^000 - Pedido» á casa *. PORET

AVENIDA rjo branco< 147 _ j. andar
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O MALHO

Inauguração do novo edifieio do Lyeeu de flrtes e Offieios

i) O novo edifieio do Lyeeu, á Avenida Rio Branco, projecto do arehitecto Eethencourt da Silva e eonstruc(ão do arehi.
leeto Lourenço Tavares. 2) Saliida dos Srs. presidente e vice-presidente da Republica.

Com a presença dos Srs. presidente mo brilhantismo e começou peta visita do após, pronunciou um eloqüente discursa
\ icc-prssidcnte da Republica, ministros de Sr. presidente da Republica ás novas commemorativo da fundação d'cssa ins-
listado e altas autoridads civis e milita- amplas installações do Lyeeu, assistindo tituição verdadeiramente popular, sendo
res, foi inaugurado, 110 dia 8 do corrente, S. Ex*. ao funccionamento das diversas suas Palavras caloro>amente applaudidas.
o novo edifieio do Lyccu de Artes e Offi- officinas e differentes aulas e tendo Eguacs applausos mereceram o discurso

.. , .4 , , , 1 1 • ' do Sr. Dr. Frederico Silva, em noine doscios, a mil vezes benemerita creaçao do cada passo palavras de elogio a zeloza . , _ ' _
, « . r . . ... professores do Lyeeu, a linda poesia rc-saudoso commendridor Francisco Joaquim patriótica administração. j„ „ i„ c r> MJ * citada pelo Sr. D mmgos Magarmoo e a

ííethencourt da Silva, que tem prepara- Seguiu-se a entrega official do vasto parte litterario-musical do programma.
tio milhares de cidadãos para o triumpho e elegante edifieio á Sociedade Propaga- brilhantemente executada.
11a luta pela vida. dora das Eellas Artes, feita pelo Dr. Damos »qui dguns aspectos relativos

A festa inaugural revestiu-se do maxi- Bettencourt Filho, dircctor do Lyccu, que, a essa solemnidade :

1) Aspecto da assistência, no momento em que orava o Dr. Bethencourt Filho, director do Lyccu. 2) 1'itral dt Arg emir o
Cunha, representando a fnstruccão. Está collocado ao fundo da grande escadaria.

iKfit 1 •• i ¦

w^>111..i. iiMif. 1 "¦ JLIIbir> ( L3»^l 4 fl¦

y*-' ...•¦¦¦ /. .. __I_a_^__

lllMHBiCwKlKl*2?<!;< #W"\
? ^nu^nHi ••• .#

^ l.l ^ ^J| • ^ '



O MALHO

iiii INSTITUTO DE HYGIENE PARA A CUTIS

iektil011POyVT,

^AROA^,¦AiniAi^
RB6IS e todas ™ ¦

S. • A * GRANDE PREMIO E MEDALHA DE OUFO ^jfrnffS^n M^RCA REGISTRADA

UNICO^poSto1 axb? vknda 1^ COIPOSTO YE6ETAL SOUViROFF foi approval a
RUA GENERAL CAHIARA, 92 (SOBRADO) nesta Capital pela Directoria Geral c!e

SOQiHd TELEPHONE 6226—NORTE —t'r'*— RIO DE JANEIRO baude FUDllCa.

YIAJANTE /^S ^=0-^0. 0 L0^?ES
—Eis-me emfim.no Riode Janeiro, *// ^^~^£vC7) 6 quem da a lertuna mais rn-onde vim especialmentc para me cu- I _J V\ A pida nas Loterias e offencerar de uma bronehite chronica e as- X^/N V^sT/Xll maiores vantatrens ao pubii-thmatica com o Oleo de Capivara, . W Co. Casa matriz: Rua do

que ainda cura empaludismo e tod: timy^ ^/.\ ^C/r^X 
"^IkP^vi vidor n. i5i. 1 iliaes : ruas daasmolestiasdosorgaosrespiratorios. '/Ajf r\*<f Quitanda n. 79. (canto da do

1"%= /—1C 'vv.y/ mj xvs«' Ouvldor; rua Primciro de M.-ir-PreQO de frasco 4$, duzia 42$; aba- J V _£_>f/ rw/ Jft \\ ') co, 53: Largo co Estacio de
of P^pffin^^p^iR^frn13 ^fU'A &a. 89 c General Camera. ?63,EPA RA DOS DE M ED£»I ROS GO- \ I \ J ¦¦! r o1 A « ... . *rj , pc* r> «¦» i i -\ iin« . v i ,mks, MARCA registrada CAPIVARA. I \ ''JbV—~"UiY can.o *,a rua uo Nuncio).— Em S. Paulo- Rua J 5 d<- «-
QUE SAO OS UNICOS VERDADEIKOS, \)>"/ ovembro, 5. — O Turf Bolo e mais apostas sotre corridas

Cuidado com as imitacfies grossei- F / y\ pe cavallos, rua do Ouvidor n. 181.ras, que sao sempre prejud'ciaes aos / ^ S.doentcs. A' venda nas prlncipaes phar- I f \. N(macias e drogarias do Brazil e na rabri- I 1 t n Ttrn Tirn • 1 ,ica e deposito geral : Avenida Passos Lei«m O TICO-TICO — o umco jornal exclusivan.cnte
86. e Alfandega 213. para cieangas.

E' 
^ 

prohibtooTer
VQUEILES QUE DESFRL'CT.IH PRAZERES E GOZOS

¦^SSSttB- ' W'SSMm ¦¦ t& IHHI Por3ue sao a ultima palavra contra as infelicidades, desgrafas, roise-'«BF r'as> dissabores, desavencas e doencas.
wRBv 

'JmiBEf 
.^HHhHc Deseja inspirar conlianca, veneer difficuldades, transformar vinos

.Cll> virtudes, desgra^as em venturas, captar carinhos e amor, dommar,
jHsBgHgl conseguir o que desejar, e saber como se pode fazer uso dos assombrt-

\# 11sos poderes pessoaes ?Procuraosmeiosparanaosoffrermiserias, necessidadesedissabores ?
v.S 'mm 

f < '& '«WM l)ese;a ter valor e enerpia, assegurar exito em emprezas, gosai; -V ''W '»'9H| saude e saborear as emogoes da ventura e da satisfagao ?~W ¦mSBBM Pe?a o maravilhoso livro As Tres Chaves da Eortuna, franquean-
.# ""-'ilraI 

jftK• jdo a carta apenas com um sello de fOO reb e dirigindo-a, pelo corrcio
f- unicamente a

il ¥n:m %'MBm CASA 
'THE 

ASTER1' Caixa do Correio. 1457BUENOS AIUH.S-BEPUBLICA ARGENTINA
Nao se deve confundir nossa casa, de absoluta seriedade, com outras que se occupam de magia, nr: re-

tismo, occullismo, adivinhacao, supersti?oes, etc.
Deve escrever-nos com clareza o nome, residencia, direcgao e Estado.

¦ -» '»
I

Bellos e ultra-modernos bor- Chics eflnissimos sa-
legulns de pelllca envernlzada, P®t°®fla Verniz comF"5V.¦ rvi „„„„„ J« >- tres tiras e fiveimhasV, ' rcanos brancos e de cores, de apertarao lado,

V •• jl| f C fflj 4 T| /k go com trese?t?ras de

I $18 $ ¦ ' abotoar 
ultima crea^ao

Qoenida Passos, 120 — CASA GUIOIHAR
Pe'° Correio mais 2$000

Telephone 4424 Norte CARLOS GRAEFF & C.

 .

INSTITUTO
O CCKPOSTO

VEGETAL S UVI- jjM

mundo que ^tira o PELLO SBmm^ vfl
sem ser «de- H
pilatorio» e
sem uso da
e 1 e c t r i c i - W^""
dade, assim
como cura as NrawKjgf^
SAROAS.aAICHâS.
RB6IS e todas
a s doenças MARCA REGISTRADA
da cutis. O
COMPOSTO YE6ETAL SOUVIROFF foi apjprovado
nesta Capital pela Directoria Geral de
Saúde Publica.

GRANDE PRÊMIO E MEDALHA DE OURONa Exposição Internacional do 1914 de MilSo
ÚNICO PONTO OiC VENDA t

IA GENERAL CARIARA, 92 (SOBRADO)
TELEPHONE 6226—NORTE RIO DE JANEIRO

VIAJANTE
—Eis-me emfim, no Rio de Janeiro,

onde vim especialmente para me cu-
rar de uma bronchite chronica e as-
thmatica com o Oleo de Capivara,
que ainda cura empaludismo e todas
as moléstias dos orgãos respiratório-..

Pieço de frasco 4$, duzia 42$; aba-timento para grosa EXIGIR SEMPREOS PREPARADOS DE MEDEIROS GO--MES, MARCA REGISTRADA CAPIVARA.
QUE SAO OS ÚNICOS VERDADEIROS,Cuidado com as imitações grossei-ras, que são sempre prejudiciaes aosdoentes. A' venda nas prlncipaes phar-macias e drogarias do Brazil e na fabri-ca e deposito geral : Avenida Passos,86. e Alfandega 213.

é quem dá a icrtuna mais ra-
A V/^T/sy\ / pida nas Loterias e offirt.ee

, /JUi I maiores vantagens no putii-'A co. Casa matriz: Rua do '
vidor n. i5i. liliaes : ruas da

«"1/ rV \y>'vf Quitanda n. 79, (canto da do
*&>jl M W^l Ouvidor; rua Primeiro de Mar-
L-'áí/ ' Ç°» ' Largo co Estacio cc

Sà, 89 e General Camara, 363,
canto da rua do Núncio).— Em S. Paulo — Rua )5 de No-
ovembro, 5.—O Turf Bolo e mais apostas sobre corridas
pe cavallos, rua do Ouvidor n. 181.

Leiam O TICO-TICO — o único jornal exclusivamente
para cieanças.

VQUELLES OLE DESFRICT.tH PRAZERES E GOZOS

¦9ÈÈÊKB. wWÈKm ¦ íâ 
'íÊÊSêrx Por^ue são a ultima palavra contra as infelicidades, desgraças, mise-

«B ^bhHF ÊtLJ^^BÊk rias, dissabores, desavenças e doenças.
AÊfâBBÈ Deseja inspirar confiança, vencer dificuldades, transformar vi:ioa

cul virtudes, desgraças em venturas, captar carinhos e amor, dominar,
,'T*aTT<conseguir o que desejar, e saber como se pode fazer uso dos assombra-
\# 11 sos poderes pessoaes ?

jl titíÊmSk Procura os meios para não soffrer mi serias, necessidades e dissabores ?
v.a mKê vi® l3BHi Deseja ter valor e energia, assegurar êxito em emprezas, gosai

:• .>=* saúde e saborear as emoções da ventura e da satisfação ?¦¦•y' Peça o maravilhoso livro As Tres Cbavei «Ia Fórlun», franquean-
Ia^.--• ?do a carta apenas com um sello de fOO réis e dirigindo-a, pelo correio

f- tMPfr'•:.unicamente a
il %'.4ÊÊm. CASA THE ASTER" Caixa do Correio. 1457BU1CNOS AIIttS-BEPUBUCA ARGENTINA

Não se deve confundir nossa casa, de absoluta seriedade, com outras que se occupam de magia, mr- r.e-
tismo, occultismo, adivinhação, superstições, etc.

Deve escrever-nos com clareza o nome, residencia, direcçao e Estado.

Chies e finíssimos sa-patos de Verniz comtres tiras e fivelinhasde apertar ao lado.Ainda o mesmo artl-
go com tres itiras deabotoar ultima creaçâo

Bellos e ultra-modernos bor-
zegulns de pelllca envernlzada,
canos brancos e de côres.

Qúenida Passos, 120 —CASA 
GUIOIHAR

Pelo Correio mais 2$000
Telephonc 4424 Norte CARLOS GRAEFF & C.
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Alfaiataria Leão da America PELO PEPO SE CONHECE 0 CIENTE

IgeMaMeiweMB^

Rua Marechal Floriano Peixoto, 64
, méj, ¦V-msMammmWW.ÍWiBLmm^mmmVt'-

HE*V i «enSB*f-1 , ' .. ii  ' T*fâ»M

Continua esta popular Alfaiataria a vender por preços ba-
ratisslmos todos os ai tipos do seu modernissimo stock. Terno»
•ob medida de boas Casemiraí a 45$ 50$ 55$OOOI.. Trabalho
esmerado, rorros superiores... Emíim, ultima palavra em capn-
cho e baiatczal...

PRÊMIOS A TODOS OS FREGUEZES
RUA MARECHAL FLORIANO N. 64

Todos ao LEÃO DA AMERICA

V. S. é o delegado da zona T
Homessa 1 Pois você não vi logo. Pela minha lága-

gem, qu.'. eu sou deputado T
Vou para a Câmara fazer um figurão !...

^ecção Musicai
A pedido de alguns concorrentes pro-

rogamoe o prazo para o encerramento Ja
inscripção ilo grande CONCURSO MU-
S1CAL i«> i íi. Será, ioipreterivetmente, 15
de Junho o ultimo dia, quer para os con-
correnl d'i ta capital, quer para os do
interior.

São dc extrema fraqueza algumas mu-
sicas já recebidas para esse certanu-n e
por iíSO esperamos que, com mais eSSe
tempo da prorogaçSo,nleíhoree pr°ducçõc»
apparcçam.

Recebemos mais as seguintes :
16—" Voando ao ceu" (schottisch); 17

—"Chame c Venha" (tango); 18 —"Mi-
Ilha flor" (valsa); 19-" Carlota" (schOt-

MAESTRO B. MO'LL.

Postaçs Femininos
A' senhorita Raphaetà Cruz :
A tua aftitude arrogante c hostil pro-voca-mc para uma lula. mas luta hem de-

leglial, a do mal contra o bem. O ódio
implacável que me votas, não o corres-

pondo da mesma fôrma, porque o meu
espirito cst.í isento dc todo o qualquer
sentimento de maldade contra os meus se-
melliantes. Ao vir, ao mundo, Christo
deixou gravada na sua doutrina o em-
blema da fraternidade, e disse aos que o
escutavam : " Amae-vos todos como ir-
mãos c sereis felizes. "

Creaila como fui, nos princípios da dou-
trina christã, ao ver que alguém nutre
sentimentos ofícnsivos á lei de Deus, não
lhe voto o ódio, nem o desprezo mas sim,
compaixão... — A. Guarachba (Rio
Claro).

A quem entender :
A confiança é um sentimento dc gra-

tidão, que só pôde ser hem eomprehendiilo
por dous corações nobres e puros. — Ma-
ria Tlieodora Gomes, (Santa Cruz do

ues).

A' Gilia Caslanheira :
O amor é uma bella c suave expressão

que arrebata c encanta, fazendo vibrar os
corpos: e.no emtanto.os seus prazeres são
como os sonhos cphemeros, mas... quan-
ta luta, quantos dissabores não passam as

creaturas, para cotihecsl-o ao menes per
momentos ? I

O amor !... E' elle timi tolice bem so-
nbada, filho das imaginações ardentes 1
E' preferível ampararmo-nos a uma ami»
zade reflcctiJa, que a essas paixões de-
sordenadas, cujo sciutilar falsificado mui-
tas vezes brilha apenas por minutos, e
sendo rarissimo que não deixe nas .
dolorosos vestígios da sua, passagem. —.
Jurema Olivia.

Está conforme- La B1.0NEÍ

Grnntlo marca ÍVnnccsEn

WJz(m
A*» mulheres da

nosso paiz tema
tez naturalmente lin-
da, mas também n
to sensivel ao frio
muito intenso, ao sol
muito ardente. Pata
evitar Queimaduras«làrctatlurn*), Verme-
IhidAe* e mesmo as
manchas de sardas, o
Creme Simon, o l*«u-
«Ire de Iliz e O Savon
Slainftn; não confun-

dir com outros creme.

A SALVAÇÃO
-DAS-

CREANÇAS

Horlicks

a3&Jt^?'l2r''-^*.-*&~*k'£cS^?Í.J.K^-.'.•.^Z',y-i*\.".^*t!'^i.''-/'.ai^ - '-• <*>
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QUEREIS SER BELLA?
QUEREIS SER ATTRAHENTE?

usae a LUGOLINA

I

l__á

^^________________

i _Q___r°; jt^MM 3_i______k.%*
<§_S__Mt -**"^_ 

^H

V. •

'

É-mmmr*&fêftMme

H» ^^^0__S \ «

t K ' _______ I ¦
¦

— Se nfto tommefm Lusolina eu nílo tinha maia cabellos, por-que estarnui catiiuvlo todo».

Para tirar pan-
nos do rosto,
man ehas n a
pelle, queima-
duras pelo sol,
para aformo-
sear o eollo e os

braços, só

Lugolina
___!_-___-:__- ¦g-r-i

V. Ex. quer fer
si pelle fina e êtvel-
ludada? Usae

Lugolina
Creação do

Dr. EDUARDO FRANÇA

F

E EFFICAZ BE^??-r *?P,rU-,1AS ^ borbulhas da barba, pafa injecções e «toi-
1 ¦!• , 1?Ue' mt,ma das senhoras, para aforinosear a pello níraevffíí a*molesüas contagiosas, para a queda do cabello.rugas, pannos, queimaduras do sol etc

Vende-e em tod.. a, droCarta., pharmaeia. e perfumaria». Depositário.. AHAUJO
-TREITAS óo C, ruado, Ourive», 88-Preço 3ÍOOO

I I

a
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Jo_é Macedo (Touso Alegre) — Re-
cebemos o Hymno a Jacutmga, lettra de
D. Presciliana Duarte e musica de Pau-
Io Patrício — hymno que foi offereci-
do á Câmara Municipal por uma com-
missão de illustres senhores, e cantado
pelos alumnos do Grupo Escolar "Júlio
Brandão", tendo sido decretado para

"Hymno Official do Municipio de Jaco-
tinga _

Deante de um facto consummado com
todos esses "sacramentos", que adeanta a
critica ?

Todavia, submctteremos o Hymno á
apreciação do maestro cá da casa, que,
naturalmente, sentenciará :

— Toca o hymno !
Quanto aos "outros sonetos" nâo pu-

biicados, sel-o-ão, se o merecerem.
Roberto _ontciro Lopes Guimarães

(Manaus) — Scientes da sua carta, em
que se defende cabalmente, bem como o
Sr. Administrador dos Correios d'esse
Estado, fica intimado o Sr. Craveiro
Luz a provar o que allegou e a que de-
mos, eml parte, publicidade, nesta secçao
do nosso numero n. 705.

Se o dito Craveiro Luz. o não fizer, fi-
cará com a carapuça de "bebedo e fre-
quentador de alcouces nas horas vagas"
— que V. S. tão bem lhe talhou.

E desculpe ; mas é da discussão que
nasce a luz, com ou sem craveira, pois,
já pelo que nos escreve, ficamos sabendo

que V. S. é homem trabalhador e procu-ra empregar bem o tempo que lhe sobradas suas obrigações ; ao passo que o Cra-veiro... tem cravos na ferradura !
Xico Pereira (Guaranhuns, Brejão)— E' lá, d'esse recanto de Pernambuco,

que nos envia a sua "indignação" eraversos como estes :

Os sargentos incorrobolavcis
Mandaram-os deportar
Quem quer ser milhor do que é
Fica pior do que está
Aquelle que não foi falso
A' bandeira Brazileira
Quem diz é Xico Pereira
Ficou quieto em seu lugar."

"Em seu lugá é que devia _. para
fica tá quá o resto...

Mas que sargentos são esses incorrobo
laveis ? Palavra de honra como ficámos
mais intrigados com isso do que mesmo
com os versos malucos, que, sendo de um
Xico Pereira, não podiam ter mais juizo,nem dar melhores peras. Verdade é que,no fim, você se confessa com "Intelligen-

-cia de toupeira" e nós somos incapazes
de desmentir essa espécie damninha de...
ratas 1

João Vicente (Victoria) — Sc tivesse
o bom gosto de lêr esta sccçâo teria sabi-
do o que pensamos a respeito d'esses tre-
mendos charlatães que engazopam a hu-
manidade com cintas ou cinturões ele-
ctricos para a cura de hérnias.

Não caia nesse conto do vigário I Se

*S IPEI. 5 Pft MENSftQEm PRE5IPENÇI. L: IMPRESSÃO POPULAR

ZE' POVO : — Hom'cssa .'... Quando eu contava com uma porção de idéias salvadoras, só encontro isto : o futuroaugmento de impostos 1...
CALOGERAS : — Que mais quedas ? Para' o momento i a única ideia possível! E' uma ideia dc conta, peso e me-

didi.

isto é 1
ZE' POVO : — De conta de chegar e de encher as medidas, pôde ser... Mas de _<_¦_>._... De pesadelo é qne
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AS GRANDES EXCURSÕES
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/cJo yírfão Brück, proprietário da "garage"; João Uchôa da Cruz, empregado no
commercio; Lourenço Bernardo, agricultor; e João Seabra da Cruz Sobrinho,
negociante — que acabam de fazer uma esplendida ida e volta, de Petropolis a
Juiz de Fóra, num auto Tarkat Mirim, de 30 cavallos e 75 kilometros por
hora.

Hoje, aqui,- mais um marco indica, lisen-
ícrigcire,

A vontade suprema e o altruísmo íoite
Dos que fundem no ferro, o talento e o

dinheiro 1

Avança a Ferro-via — a Mossoró so-
nhada,

Que ha de levar soecorro ás victimas da
morte,

Do Nordeste infeliz — da terra abando-
nadai

Mossoró, 19—Março—1916.
Martins de Vasconcellos"

Abel da Costa Pipa (Leme, S. P.t
Deveras ? Podemos escrever por baixo

da photographia o que você escreveu per
cima e por detraz? E' mesmo voluntário
portuguez que partiu para defender a sua
pátria ?... Assim, de cartola e luvas e
monóculo ?...

O' seu Pipa(l Veja lá se nos embarri-
Ia, hein ?

Fica engarrafado até estourar com as
provas pelo gargalo !...

Renaldo de Montalvão (Curityba) —
Com franqueza : dispomos de tão exigno
espaço, que não nos podemos compromtt-
ter a dar urgente publicidade á sua p<Cinzas — extrahida da longa epigia-
phe que lhe serve de fonte.

Com mais tempo veremos, porque, real-
mente o seu trabalho é bonito.

, Marcilio S. Thiago (S. Paulo) — Qini-
ra verificar o vocábulo que fôrma a rima

OS JOVENS SCELERADOS do sétimo verso. E' esmalte ou ©mia
cousa ?

'' Mm* _____________

tem alguma quebradura, mostre, pelo me-
nos, que tem o juizo intacto, consultando
um bom medico especialista 1

Os dous typos a que allude, do Largo da
Carioca e do Largo de S. Francisco, são
aqui muito conhecidos como explorado-
res dos ingênuos do interior do Brazil.

Fuja d'elles como o diabo foge da cruz I
Martins de Vasconcellos (Mossoró) —

Sempre que se tratar de uma cousa sé-
ria e útil, estamos ás ordens.

Está nesse caso a divulgação do excel-
lente soneto que em seguida tarnscreve-
mos, por se referir a uma iniciativa pa-
triotica e humanitária, digna de ser imi-
tada.

Eis, pois, o seu trabalho, pelo qual lhe
damos sinceros parabéns :

"O PROGRESSO E A E. DE FERRO

DE MOSSORÓ*

Ao illustre industrial coronel Vi-
cente Saboya, dignissimo sócio da
Empreza que vae construindo a E. de
F. Mossoró, por oceasião de inaugu-
rar o trecho que parte da Estação
para o Alto da Conceição, d'esta ei-
dade; e por cujo feito o coronel Vi.
cente Saboya faz distribuir grande
quantidade de legumes entre os
pobres agricultores.

Ha de marchar, levando á vizeira, impo-
nente,

Terra e mar, céus e tudo, em bem da hu-
manidade.

O Progresso é infinito, é como a clari-
dade:

Alastra-se e fulgura, imperecivelmcntel

Fura o ar, rompe a terra, e singra ,0 mar
potente,— Transatlântico, Trem, Aeronave — e

ha de
Levar a nova gente, a grandeza e a ver-

dade
Dos que pelo porvir trabalham no pre- Em Pçriugal : reservistas aldeões em demanda das sedes militares, onde se ot,f5eme* sentam, alegres e decididos á luta

O assassino " Barba dc Milho", que ha
pouco tempo tentou assassinar o Dr. Ri-
beiro de Abreu, delegado de policia de
Juiz de Fóra.

(Phot. M. Santos)

D'isso depende a publicação.
A. Zambernio (?) — De onde és ? Não

o disseste, malvado I
Queríamos ir até lá a vêr se nos suece-

dia o que te suecedeu :
" Sonhei que soffregamente beijava,
Beijava os teus quentes lábios nacrades;
Doces lábios de fresco mel untados,
Lábios que minh'alma doida sonhava."

Doce sonho ! Tão doce, que em vez de
lábios nacrados, talvez fossem duas gar-
rafas de melado, abertas...

E' o mais certo e por isso, como é á
primeira vez que sonha em verso, o poela
lambuzou-se todo com esses versos de
agua doce...

L. Pulu' (Bahi3) — Por que escreveu
o Alertão Governista ?

Palavra, como não comprehendemcs.
Entretanto, o que diz o soneto deve £tr
conhecido urbi et orbe :

Bella Bandeira adorada 1
Serás por nós defendida,
Té a derradeira golfada ¦•
Do sangue da nossa vida J

PORTUCJU. N* CUERR&t V0$ C*fl\P0S P*R* OS QUARTÉIS

' ^^^H^H ¦ ^__K^__P flsv ^^H



O MALHO
Mi utnt -ilitti mlialiai para n Ettadai Oaldaa i Canadá i «lnlarna tlonal advcrtialng Ccirpsr.j». — fark Ro» Bulldiag, law lari —II. S. I.

TIO SAM «VERSUS» KAISER
"A Allemanha respondeu, afinal á nota dos Estados Unidos. Resumindo perfeitamente esse documento e a im-

pressão que elle causou, escreveu O Imparcial: "O tom da nota germânica é irrcductivel, embora seja hábil a sua argu-
mentação. Os submarinos allemaes não metterão mais a pique os navios neutros, sem prévia notificação, desde que os Es-
tados Unidos forcem a Inglaterra a submetter-se egualmente ás leis da guerra marítima. Esta resposta significa uma rc-
cusa peremptória ás reclamações americanas e não podemos prever, neste momento, até que ponto o pacifismo do presi-
dente Wilson se poderá conciliar com a decepção do insuecesso de sua diplomacia. Os horizontes neutros annuviam-se. A
catastrophe ameaça alastrar-se e subverter não só as conquistas moraes de séculos de civilização, como a economia geral do
planeta, o trabalho accumulado de muitas gerações." — (Das nossas notas)

A AMERICA DO SUL : — B »s!a !... Se os melossos se Pegam, eu não terei outro remedi* senão ajudar o"galgo" contra o "bull-dog" .'...
ZE' POVO : — Lá isso é verdade... se de todo em todo não se puder tutor a "pega", jogando baldes d'agua sobre

os bichões... Isso, sim, i que seria obra /...;

Eu, pelo amôr que te quero,
No meu dever Brazileiro,
Do Poder publico espero :

Que te arranque aos botequins,
Não sirvas dc reposteiro
Tara os buffcts dos festins I

Também por aqui é costume desfraldar-
se a bandeira nacional cm botequins mais
ou menos manhosos... Se é isso que o
poeta pretende verberar, conte com o
nosso apoio 1

Paulo Manuel Ferro (Monte Serrat)—
Remctte-nos você quatro quadrinhas (nu-
mero fatídico...), e pede com muito cm-
penho r.ue as publiquemos para gáudio
da população d'esse logar"Deferido" — foi o despacho men-
tal, c... começamos a lêr :

"Topada não quebra dedo
Estrepe não fere o pé
E' bobo, maluco ou louco
Quem fais caso de muié."

Lido isto, reílectimos:
— E nós que pensávamos que bobo oa

maluco é quem se oecupa a fazer versi-
nhos de tres ao vintém, de mais a mais
negando verdades como essas da topada
quebrar o dedo e o estrepe ferir o pé !...

Decididamente, jíiamus muito atraza-

dos : Bobo, ou louco é quem fais caso de
muii... Somos nós, por exemplo, que
preferimos lidar com o exemplar mais...
420 a aturar poctastros tão cheios de fer-
rugem...

Amaro Salles (Esperança) — O seu
soneto — Patriotas — é um portento cm...
mistura de grellos. Começa salveando os"queridos e bravos francezes", mas, mtt-
tendo a pique a métrica c o estylo poético.
E acaba d'esta maneira :

" Ganhando glorias cguaes as do Egypto
Onde traindo pôde a Kleber vencer,
O barbai o assassino: — Mourad Bey I

Tendes Joffrc, marchae, trazei afflicto
O inimigo batendo-o até render;
—Triumphareis libertando o mundo e a

[grei..."

Acaba, portanto, como principiou, com
õ acréscimo de umas glorias my.teri.sas,
umas lições de historia eni;; um
incitamento para o mundo _ a grei, como
se esta não fizesse parte d'aquelle ou vi-
vesse no mundo da lua...

Deixe em paz os francezes, o Egypto,
Kleber, Mourad Bcy e Jcffre I Trate de
cousas mais simples que talvez vá lá das
pernas...

DR. CABUHY PITANGA

Manequins mechanicos
americanos

55o a ultima palavra•m manequins
Um só manequim

adapta-se a
qualquer corpo

ou medida
SIo sólidos, elegantes

e de fácil manejo
Vendas a dinheiro e

a prestações de
10.000 MENSAES

Josephina
Zambelli 8$ &
Avenida Rio Branco 187

1' andar

Pesejamo» a_*n.*9 nos Estado*
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AO NASCER DA LUA
SCtfOTTISCH

de Odilon Odilio
Pereira—Ceará
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Toda a vez que um millitar
Me faz uma saudação
Eu sinto meu coração
Bradar armas c rufar.

Assim diz acopla de uma antiga zarzuelae
assim dia e noite uma linda pequena, enamo
rada até os ossos por um gartoso militar.

Essa rapariga—coitada I- soffria dessa terri-
vel moléstia que devasta as mais bellas cabel-
leiras — a caspa.

Um garoto do bairro que soube do segredo
da pequena por uma criada que propalava aos
quatroventos a noticia da sua calvicic. compoz
a seguinte quadra e foi cantal-a de modo a ser
ouvido :

Para ao soldado agradar
Sem vexame ou atropello.
Tu precisas arranjar
Um pou<; i mais de cabello

A rapariga indignada a principio, mas de-
pois envergonhada, consultou uma amiga quelhe aconselhou ouso constante do maravilhoso
Tricofero de Barry.

Immediatamente começou a usal-oe... ohl
milagre!... no fim de uma semana, não s.j
eslava completamente curada da nociva enfer-
midade, como nascia-lhe, luzente e vigorosa,
uma soberba cabelleira.

Louca de alegria ao avistar o militar de
quem agora já era noiva, cantava :

Desertar é mais que um crime
Indigno de um militar ;
Cabello que desertar
D'esta nodoanao se exime.

Esta regra descobri:
Ao soldado disciplina
E ao cabello que se arruina
O Tricofero de Earry 1
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IMPRESSO COM TINTA LORILLEUX

53E0 GUARDA-CHUVA -*> m m
¦^-••^K-~t>

Para min», assim como para muita gente,
não ha traste mais incommodo que um
guarda-chuva.

Entietanto ha quem não o dispense, e,
embora " faça um sol" de matar passari-
nhos, sáe armado de guarda-chuva que,
nesse caso, passa a ser guarda-sol.

Eu tenho no meu orçamento mensal
uma veria especial para guardas-chuva.

^xHtftbj|—-srff
Para isso está consignada a quantia de

doze mil réis, porque habitualmente com-
pro tres por mez, a quatro mil réis cada
um, e istç porque ainda não encontrei uma
casa cornincrcial que os venda a quatrocen-
tos réis a dúzia, ou o cento.

I', is senhores, depois que o Cyclo Thca-
trai começou a annunciar os espectaculos
do thi Natureza, todos os mezes,
logo nos primeiros dias, arrebento a verba
dos guardas-chuva, e tenho de abrir um
credito supplcmcntar, se não quizer chegar
em casa, nos dias dos taes espectaculos,
rtiolhado cumo um pinto... que tivesse
cabido nagua.

Hão de se admirar de me verem "gas-
tar" tantos guardas-chuva, porque não

I que eu não os "gasto" eu os perco.
Já cheguei á perfeição de perder dous

num dia: um de manhã e outro á noite I
Uma pessoa qne quizesse abrir uma casa

de guardas-chuva, que não fossem de seda,
nem de cabo de ouro, não tinha mais que
fazer senão munir-se de paciência e acom.
panhar-mc quando eu sahisse. num dia chu-
voso.

Antes do fim do dia estaria de posse
do meu guarda-chuva, deixado por esque-
cimento na primeira casa cm que eu en-
trasse.

Ha íactos, a esse respeito, passados com-
migo que se outros me contassem eu diria

i am aneedotas.
Imr.ginem que num dos últimos dias da

representação do .Martyr do Calvário n.3
Campo de SantAnna, quero dizer: num
<ios últimos dias de aguaceiros, tendo per-
dido o meu guarda-chuva que ficou creio
que no boiuí entrei numa loja afim de
comprar um outro.

Depois de escolher o que havia de me-

lhor no artigo... ordinário, paguei 3$8oo
por um de 4$ooo que tinha um pequeno dc-
feito no cabo e fui sahindo..

Pois já estava na calçada quando o dono
da loja, conscienciosamente, me chamou
perguntando :

— O senhor comprou o guarda-chuva e
não o leva ?...

Havia me -esquecido do maldito traste I
Creio que é na America do Norte que

ha uma sociedade que empresta guardas-
chuva aos seus sócios, mediante uma pe-
quena remuneração mensal.

O associado sáe de casa com bom tem-
po, ao chegar á cidade các uma carga dc
água . elle vae então a uma das muitas
agencias da sociedade e apanha o guarda-
chuva a que tem direito.

Quando passa a chuva e elle passa tam-
km por outra agencia, entrega o " traste "
emprestado.

Porque não organisamos também aqui
uma sociedade d'esse gênero ?

Era de mais proveito que muitas "mu-
tuas" que tem o sinistro costume de não
pagar os sinistros, e muitas guardas-noc-
turnas que mandam os respectivos guardas
apitar furiosamente quando acordam, afim
de despertar quem está dormindo nas suas
casas, e avisar os ladrões de que não en-
trem alli pois os moradores estão acorda-
dos.

Se se fundasse aqui uma sociedade de
guardar guardas-chuva, eu seria o primei-
ro a me inscrever como sócio, pagando a
minha contribuição mensal de cinco a dez
mil réis.

O mais que me podia acontecer era pa-
gar também constantes multas por extra-
vio do trambolho, esquecido em qualquer
parte no trajecto de uma agencia á outra.

#ÉJPP
Disse-me uma vez um distineto official

superior do nosso exercito e meu amigo
que ha uma classe que é doida por um
guarda-chuva : são as praças de pret.

O sonho dourado dc um soldado que " dá
baixa" i ter uma roupa cinenta, á pai-
sana, um chapéu dc palha c... um guarda-
chuva, d'esscs cujo c/.bo tem um gancho
para pendurar no braço.

No dia seguinte ao da "baixa", elle
vai ao quartel á paisana, ss "desarran-
chado", ou se mora no quartel, sáe de lá

com a sua roupa cinzenta, seu chapéu de
palha e o indefectível guarda-chuva.

Contou-me o mesmo official, que é com-
manelaaute dc um dos corpos da guarniçâo
da cidade, que uma ve<: vinha cm um bond,
quando, ao passar pelo Collegio Mi-
litar, deparou com um seu cx-commandado
que dera baixa na véspera e estava á pai-
sana, de pé. na calçada.

Ao vel-o, o disciplinado rapaz esque-
ecu-sc de que não era mais militar ; per-
filou-se e empunhando o guarda-chuva
como so fora uma espada, levou a mã<;

aberta á aba do chapéu dc palha e fez uma
correcta continência.

Os passageiros do bond não puderam
conter o riso e o ex-soldado, cahindo em
si, abriu rapidamente o guarda-chuva ;
não sei se para se abrigar do sol... em
plena sombra, ou para oceultar o rosto.

Mas... voltando á minha primeira
idéia :

— Vamos fundar mesmo, aqui, uma
Sociedade Protectora Dc Quem Se Esque-
ce Do Guarda-Chuva Em Qualquer Parte T
Por abreviatura poderíamos até nomeal-a
apenas pelas iniciaes, e ficaria assim co-
nhecida pela S. P. D. O. S. E. D. G.
C. E. Q. P. ?

Valeu í
Rio—V—1916.

Macricio MaiX

O m*«* «Jvivflj-,
*" m iieiUvov-

vJv'UciuXj_*- 
f!

aawBStrnwA 1

*-<m*^^l^m\Wmm\£At~ffí\'

»B0YINH0lI$r
77 RUA SETE OE SETEMBRO 77

PO' DE ARROZ «DORA» ~-*ED,í:7;L2^T^o:oErrE..oPEa?BFouoMA00—Perfumaria Orlando Ranos



O MALHO

1 I A ÜM,CA
1 > CONTRA 0 CALOR!



POCKER ADMINISTRATIVO ESTADOAL

"São geraes os elogios ao novo go-
vjsrno, em S. Paulo, sob a presidência do

Dr. Altino Arantes. e o qual, como se

sabe, ficou assim constituído: Dr. Eloy

Chaves, minis}ro da Justiça; Dr. Cardo-

so de Almeida, ministro da Fazenda; dr.

Cândido Motta, ministro da Agricultu-

ra; e- Dr. Oscar Rodrigues Alves, mi-

nistro do Interior."— (Das nossas notas)

^AA1—; ^

//\( ^4èê1
f ^^mf^r ,f^^y^^^\ ^^^***^ mT "I ja^\ / jA*^ ^*!*^.
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SÃO PAULO : — Com este "/«Ve de reis", e logo de mão, "planto-me" ! Não pôde haver jogo mais forte entre os par-
ceiros estadoaes... Nem mesmo a União poderá fazer o "five de azes"' ou o "royal fleche"... Estou feito ! E' minha a viciei
ria, neste jogo administrativo !...



SALADA DA SEMANA
.fptr

>yfiM "vVcé^plési- / ^í^W^yi-o
/Y^ Í\]\M *>*=-mc«a t>o / C_^t V fa /)
' 41, ff SENADO J ^XV^l^

-^^SJ 1 ^e*****- Apezar do grande trabalhinho desenvolvido pela intri-
ga, o senador Antônio Azeredo foi reeleito, por unaninri-
dade. vice-presidente do Senado.E como rei que nunca perde.a rtiagesta.de, está S. Ex. firme no posto que o prestigio e assuas qualidades lhe impuzeram, no decorrer da sua longa etrabalhosa vida politica. CD

Mais uma vez pre-
ctsa.se fallar em San-
tos Dumont. E' um
medalhão internado-
nal nascido no Bra-
zil, e faltaríamos ao
mais rudimentar de-
ver de patriotismo se
não o incensássemos
continua damente.

O glorioso patricio
deve estar agora em
S. Paulo e até lá lhe
enviamos as nossas
saudações,

1 i\\ \\ VlST \ \ jS /'ri -yL^ 
"^ 

W\V _^TW 
'' "> * ^ • interminável

\ iV>v l|Ml^7N»-^ik ^"i / m/ \***^-*L v^í_è___ v\ 'h*3 de notas entre a AIlema-
\ / \\ > .LVJ) \ 7//H W. ^"""•w. ^-«^X. !___R__ gamJo semPre esta poderosa na-
/ /N luA\ íVTV \J^-"Í**. ~_ÍLr_^"~,r^l \7^V f^ ÇaU a avacc'ilh'*r-se, precisa ter

^^C^lJnW^ / í 1 J.V J fcrrV. ^^yft:Y, VVf^S r^C m\x é de ma'° ' Po-Se^o se°£nem^*^\j?P^C'l^*> 
f^\^\\ (\\(r^<r_~^§h 

"""""^ 
' J^^' /^___TCi/ I viment9" 

amerÍCanaS' nUm In°"
^-** >—> Hí_^ —) ^^^~rr^__.~ ^~^ a p,az l Em nome dUliv^iadõ

/-—**>. JaMda humanidade : — basta de

O Sr. Azevedo Sodré, prefeito interino d'este Districto, teve .
gesto louvável, que se não é genial, merece louvores: supprimiu os au-
tomoveis da Prefeitura, resum indo-os somente â representação.

Prova-se assim, que embora o novo prefeito entenda de engenharia
como um bom medico, e seja um administrador como um bom cathedra-
rico, soube principiar com um acto que até agora os seus collegas não
tiveram coragem de praticar.

Sr !_;r .,;\ .a 
Su,b-S5crctaria tas Relações Exteriores, o

nasce, ,,'n II , 
"3 dC S°-UZa Da"tas* ° feliz «•¦l"Wt_, que

hrm 7„n ' 'Cad0' e.qUC e ° •*"/""' <""' da Argentina. Irábem longe, neste andar, o -super-sympathico Souza Dacujo futuro esta aR..ra bera delineado com o valios«. ** pn___Hte «me acaba «le receber...



O MALHO
FAZEMOS CRESCER

0 CABELLO
TRATAMENTO SCIENTIFICO

E EFFICAZ
PARA O CABELLO

DE AMBOS OS SEXOS
ORATIS

W

Antes do Trata-
mento

1
A\ C41i»-lhe o Cabel*
KL. ,M lo? Seu canella en-

canect» antus* do
tempo? Empasl i -
se e esti quebr idi-
ço?

JksToIeáta*o *\ cx.x
pa, ou coniicíião do
couro cabetludo»

V. Já esti calvo
ou ameaçado ile
Calvicle?

SI soffre da quaf-
grucr d essea malea.
«5 tempo de procurar
oa rrifios da curar-ae, eBcrevendo-nos solicitando o íolbs-to intitulado:

"TRIUMPHO DA SCIENCIA
SOBRE A CALVICIE"

rio qual um espe-
Clíiü.sta européo cx-
pôe A Verdade Ac-
crea do Cabello. nos
aeffutntea capítulos:

Maravilhas do
Cabello—KstriK-tura.
do Cabello e do
Couro Cabclludo—
Cauzas da Queda do
Cabello e da Calvi-
cie — Como conse-
Kulr e conservar
uma formosa e rira
Cabelleira—O Tra- ,tamento quo faz A terceira Semana
nascer Cabello cm 5 semanas—Intar-'
aiiJl'iái'3 do clientes satisfeitos.

UM TRATAMENTO GRÁTIS

t 

Trovamos â nossa
custa que o REMtí-
DIO CALVACI7RA
Impede a Queda du
Cabello, a comi
do couro cabeDu Io,
cura a Caspa e in.-
nascer cabello. Ao
recebermos seu noiti»
o endereço acompan-
liados do Bqulvafenta
do 10 Centavos Ouro
Americano em aelloa
do correio de seu
paiz, para ajuda d»

a m,tn»a ¦»,.« porte, lhe raraalte-A quinta Semana rcmos ou.vns um
{ratamento do nosso REMKDIO CAI.-VACURA No. 1 no valor do 11.00 Our>Americano, o no mesmo tempo o foi-heto "Trlumpho da Sciencia sobre aCalvicle. ' Corte este Coupon r o envio
hoje mesmo ao UNION LABORATORY.
Boxl030, JJnlon, N. Y.—E. U. A.

Coupon
para um Tratamento da $1.00 GRÁTIS
Ao UNION LABORATORY

Box 1030, Union, N. Y.,—E. U. A.
Ama. & Sra.:—

Incido o equivalente d» 10 C^nlaroa
Ouro Americano para porte, o Ihet rõtfo
remettiT-mo ORATIS seu Remédio
Calvacura no valor de $1.00 e o folheto
entltulado "Trlomplio da Sciencia. so«
bro a Calvicle."' Junte esto Coupon & aua carta.—

SALVAÇÃO DAS CREANÇAS

Oepmifugo de pahnestoc-k

<j£,\i

Dará allivio cm todos
os casos

cm que o in com modo
seja

• causado por Lom-
brigas.

5EQURO E EFfK*Z

Creanças e ftdulfos

A'venda em todas as
pharmacias do mun-

do, desde 1827

Cuidado com as imitações

ÍIRMIFIÍGÍ PEÇA O LEGITIMO

r:r i Yermiíugo
de FAHIESTOCK

Preparado por o A. FAHNESTOCK A Co ,
Pittsburgh, Pa. Ii. V. da A.

Depositários no Brazil: J. E. BARROS»,
Caixa Postal 1763. Rio da Janeiro

Leiam O TICO-TICO — o ur.ico jornal cxclusivamenta
para creanças.

Leiam O TICO-TICO
para cieançrts.

o único jornal exclusivamente

A CURA DA SYPHILIS
Em todas as manifestações, phases e períodos,

obtem-se usando «Depuratolf
Para garantia vejam o que diz a Tribuna Vitedi-

ca, órgão de distinetos clínicos : «Entre os diversos
medicamentos existentes entre nós e destinados ao
tratamento da syphilis, merece particular destaque
o tOepuralQlt. Trata-se de uma feliz combinação de
princípios dotados de propriedades curadoras da sy-
philis e preparado sob a forma de pilulas, facilmcn-
te maneiavcis. Usando os vários tubos enviados,
em syphiliticos, apresentando diversas manire.ti-
ções, algumas até graves, o etTcilo foi prompto e r i-
pido. De facto, não houve senão resultados luct.uo-
sos em pouco tempo e tão notáveis que muitos
doentes se reputavam curados. Assim se trata
de um excellente depurativo c.ipaz de prestar bon-;
benzidos n )s portadores da syphilis.» O tDepttraloh
encqntra-se em todas as boas pharmacias e drogarias.

Tubo com 32 pílula*, 8 a 1o dias da tratamento, B$, pelocorreia mal* 4oo rei*] O tubo*, 27$, pelo correio maie 1ÍOOO
Deposito geral: Pharmacia Ta/are*, Praga Tiradentes, n. 82— Río da Janoiro.

ALFAIATARIA GUANABARA
A. maior, diiiIh iiopuliir e burateira ilo Itio ite «Tiinulro ::

000 e 80*000, sob me
MM

elegância
especialidade em lernos de ,.A Incomsó pode ser Julgada examlnando-se a supe. ,v

do corte e a primorosa confecção

pura II Ingleza a 60Í000, 70*000 e 80ÍC00, sob medida
mparavel Earateza d'estns preços¦se a superioridade das fazendas e forros, a eleja

INTERIOR A A ifalataria
Guanabara en-
via amostras a< .-.lalorjos com soberbas photogravuras en-amando o modo facllimo de qualquer pesaòatirar auasmedldas cem o menor receio daengano. Pedimos que nio confundam umaca«a aarla edo 1 * ordem, oomo a nosea, comoutras sem «stock» e sem escrúpulo*. AGUANABARA é a maia antiga • acreditada

casa que venda para fora e assume toda a
responsabilidade nas suns confecções. Des-
pecas de remessa por conta da GUANABARA.

ATTENÇAO
Quem der cncommenda de um terno «leste»

terá o ABATIMENTO DE 2Í0OO, enviando
este annuncio. PEDIDOS A

CARVALHO 4 FERREIRA-Rua da Carlaca, 31

WÇjM^ W^w

MW^mWÀ^W
Íolg|-S4*4 I

(VIARCA REGISTRADA
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PARÇ ROy^L
^/^^R^wgJL Rio de Janeiro

XI. 3
Collete de tecido broche, boas

barbatanas, busto baixo,
4 ilgas. Azul, rosa ou branco

Preço 9$500

J J^^^T^^v^,

^^fP^i

ii. _.
Collete de lorte tecido broche,
toas barbatanas, boas rendas,
4 ligas. Azul, rosa ou branco.

Preço U$500

Sc-utlen-Gcrges
E—Modelo muito pratico, de

étamine sem barbatanas
3$õ00.

27—Modelo especial :
Em tustão  6$000
Em étamine... 9$5_0
Em baptiste... 12$000

R—Rico modelo, muito confor-
tavel :
Em valencienne  S$500
Em bordado Suisso 35$000

Em distribuição
Catálogos de colletes

H. í7
Cinta de superior fustão riscado,
com elástico na cintura, 4 ligas.

Preço 12$500.
O mesmo modelo em brim liso,

rosa, azul ou branco
16$500

PARG MU, II. 19
Cinta de bom tecido lisobrochecom elástico na cintura,4 liyas. Azul, rosa ou branco

Preço 19$500
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0 COMMERCIO LEV. KT.-5E 1 — O fllOPERNO COLOSSO PE RHOPE5
"Após uma renhida campanha que

neiro, fazendo-o sahir da sua habitual
directoria da Associação Commercial, ven
Leal, c ficando, portento, a cabeça da cha
seu posto de presidente da Liga do Cora

agitou tedo o commercio do Rio de Ja-
apathia, realisou-se a eleição para a nova
cendo a chapa Pereira Lima-Francisco
pa Ramalho Òrtigão-Othon Leonardcs no
mercio". — (Das nossas notas)

^xrmxm&W

DR. PEREIRA LIMA : — Conheceu papudo ? RAMALHO ORT1GAO : — Conheci I Mas também você ha de
reconhecer que eu sou de muita força... O COMMERCIO : — E quem lucrou com a "encrenca" fui eu, que, cm vez de
um, tenho agora dous lurunas como pedeslaes... ZE' POVO (ao commercio) : —E fazes lembrar o Colosso de Rho-
des... Agora é que eu quero ver qual dos deus "pedestaes" trabalha mais em teu beneficio, sem banquetes vem dis-
cursos, elevando-te sempre t. nunca te deixando cahir em altitudes avaccalhadas,pcrante as asneiras da nossa administra'
ção /....

«O MHkHO» EM «JUIZ DE Fóí^n

_B_c___'''''í/^^^_______í!_l
____!_¦ _________ _Hi_____f__________D_______E__! __^_—_-___-___- ___i- __________

B___jy __________ ' ._ W________ étstk *"__ ^____ H_r _____ _fl ______________ ________!________P|P^_____P^*''V___Í

É^^_,V m&. JL0 j>____P^" _F""___ ___f^^^________^__J___ Wc "t7t í_lfi__r '-^^^-Br ' ¦***__£_ '*'-' '>_i

_¦ ______£_________-____ _m S* _| -Bi. _*¦!_ __. fe!_j________7

mmwL ______ __________
!_¦ ___r ___b ' _'_H_r '___§'•-»-*_,____ __¦__¦- __Kr ______¦> I JB *»_.____ 1|f'|^i._ w|_"I _________ _____mi __J___EE H* xWW7 f_______ ________"_____r• . _t ¦ — ^^ ¦ •* ,_ -_r^~ «_¦___.> _i^_r '______ ____ i«4 __¦___. JS^lG1 **<_".. •<*•_- » ^^ ____________ Br" .JR" •¦ ti\ li xmkx ^' .Z-i ¦ ^^^^^BW_BiM.>írf__B......H __I -_s _

l^gg^-•>»¦_,- 
""-"¦",. 

^*^____l. -'Pr- __¦'

JVc Forque José Wçiss; um baile camfestrt per oceasião do anniversario do Sr. Virgílio Mendes. (Do nosso representante
photographko M. Santos) *
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Para o

Bar Toa,
Folie.

Como
Dentifricio

deve
empregar-se

sempre o

SABÃO
ARISTOLINO

Pe OLIVEIRA JUH10R

Anti-septico,
Cicatrisante,

Anti-parasitario
e Anti.eczematoso

Para o xnáu cheiro dos

-181
'"•' 

____
¦¦ 

,.$¦:'¦ 

-' 
<

___nH____
;• 

?-

¦ mm I
I

I9HE-'

Çuereistera
vossa cabeça

limpa e ISENTA de

e o vosso cabello macio
lustroso e abundante?

Quereis ter o
vosso ROSTO

• completamente
ISENTO dos

CRAVOS,
ESPINHAS,

PANNOS,
SARDAS

E RUGAS?
Usai o

SABÃO ARISTOLINO
DE

Oliveira Junior
Que todos estes males desap-

parecerão no fim de certo tem-
po, se seguirdes as indicações
do prospecto que acompanha
cada vidro.

pès e mãos e para combater as terríveisbrotoejas, usae o

A' venda em qualquer parte — Depositários : Araújo Freitas & CRIO DE JANEIRO
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A POSSE DO NOVO PREFEITO

__.-__ M^féS*_.Tf-j-TiL. W:í__rXl____r^___F^_____.íl __T-tI __r^^ _ ______ -__,•¦_,
___¦______. ^^Wt air i '_"__¦ ^T_r__i ¦ ______________e_4____3____________b____H I. " *^_____L ,_fl_________NM. '4<W_____i^ J___B ______ l j. ¦ % "**v_ ___________________________ __lP^wK___r^_______________Z\ ^______f_-_______-f9^^_PQ_M^ __r ___¦._?*•' _-______/^___ni ¦tt aH___N^4_h_________¦_!-_¦ W ___^____^___r^^______T'*-_________ . »_____! ______Br_ ¦„-f"*iT_____l __B|___._¦__¦ _____r _________> ^v _^T_B-_É_!4 ______Kr^____i_____L___ff %r*_PF_______l

___5_*___Mr'JM Mim __a~i____ ____J_________'__f______-__g.jMft 
' tH

m\ P_____X r ¦ am¦Bi 0x/'-__*^_B Hr^__Ki'^___l *tmW

Grupo á entrada da Prefeitura do Districto Federal, vendo-se ao centro o ex-prefeito Dr. Rivadavia Corrêa, tendo á di-
reita o seu successor, Dr. Azevedo Sodré. Intendentes, funecionarios muniipaes e alumnas das escolas completam
o quadro.

TEMPO PERDIDO NÂO VOLTA MAIS !
"A Câmara e Senado começam a perder tempo com os casos políticos, em detrimento dos assumptos que interessara

a nação". — (Dos jornaes)

ZE' : — Sr. Presidente 1 O Carvão nacional, o Ferro, idem
t as Sras. Fibras e Ani Unas, bem como o Petróleo e outras ri-
quezas do Brazil estão lá fora esperando que V. Ex. resolva qual-
quer cousa a respeito d'elles...

WENCESLAU : — Diga-lhes que esperem! Estou agora muito
c:cupado.,%
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X-liF©p•J?s_a©CME,
jjfé.o agente omaíspoaeroso que existe para combate?

com successo
a» doenças pulmonares

agudas e ch rom cas
ConstipaçôesJSronchites,

«Gripe

\_T f" »''íí.rV7A,...>..i^....>.J!!ML___-
*W. ¦ Í^__f__fl

: >'isáB
r /! *?t*_fl3SRP?ffsSHíi
IjO "**\ i ''-"'^(•'yJm i7 .'f5_R} "_«__lH-

fi. ¦ 'X;S Ln-tó |l
li1 Mil ''.; ¦'^| ffiMü»: if|

í. li í%.êr? li
íj : a| ir^iíf3 íjlI Hl i"" :'';;'::>ü t.^7™-- Hl

t-'....*.-:...ri'_aw*n.... it -w.,
1.1 — 11* véiyjíaaaBsaaMBBnBw Ii i 11.............. i ¦¦¦¦-.. ¦ iTITTTTmT TTTTTTmTri .

a¦

• preservativo contra _>

Tuberculose pulmonar.-
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zou-se domingo ultimo, nm match que
aparentemente nenhum attractivo offere-
cia, e que resultou num jogo sensacional.

Encontraram-se em disputa ao campeo-
nato da Eiga Metropolitana ás equipes do
America e do Bangu', aquelle, o laurea-
do campeão de 1913 e um dos mais temi-
veis competidores do actual campeonato e
este ultimo, o veterano Bangu' que foi

ciosamente esperada na^ nossas rcdai
sportivas.

Os teams serão 03 seguintes :
Flamengo :

Cazuza
Pindaro — Nery (cap.)'

Antonico — Sidney — Gallo
Arnaldo — Gumercindo — Reid — ftie-

mer — Paulo
FOOT-BALE

O CAMPEONATO DA METROPOLI-
TANA — OS JOGOS DE DOMINGO
ULTIMO.

Bangu' "versus" America
Na pittoresca estação do Bangu', reali-

F"^P. *
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'team" da Associação Athlelica das Palmeiras, de S. Paulo, que jogou ultima-
mente com o Fluminense F. C, empatando por 2 o 2..

o penúltimo collocado no campeonato de
1915.

Os prognósticos eram todos favoráveis
ao America e na realidade, depois de uma
luta emocionante, o Bangu' sahe vence-
dor pelo score de 2 goals a 0.

O team do America jogou completo,
nem mesmo Gabriel faltou.

No jogo dos segundos teams, o Ame-
rica sobrepujou o seu adversário por 10
goals a 5.

Andarahy "versus" Flamengo
Foi também um bom jogo, o encontro

dos campeões da I* e 2* divisões de 1915.
O team do club de regatas, apesar de

não estar muito trenado, venceu o An-
daraliy por 4 goals a o.

No jogo dos segundos teams, ainda o
Flamengo conseguiu ser o vencedor por
6 goals a 1.

O juiz, Sr. Sylvio Fontes, do S. Chrij-
tovão F. C, agiu correctamente.

OS JOGOS DE HOJE E AMANHA

Flamengo "versus" Fluminense
A valente guarnição do Gig Tapajóz, do No campo do club de regatas, á rua

Grêmio Tamandaré, de Porto Alegre, Paysnndu', encontram-se hoje, em match
vencedora do campeonato do remo de official, . as disciplinadas equipes dos
1916. São elles, de cima para baixo clubs acima.
J. C Dias. V. Pavani, Arnaldo Bcrnar- O J°£° promcttc ser cheio de lances
di, Miguel Castro e O. Teichmann. emocionantes e, a sua realização é an-

Ifernani — Couto — Welfare Cet_ó —
Eanbô

fCentsc — Lais — Calmon
F. Netto (cap.) — Vidal

Moraes
Fluminense :
Dada a importância do match: o campo

do Flamengo será pequeno para conter a
multidão de afficcionados do foot-ball
que lá irá, hoje, ás 15 horas.

FOOT-BALL
Bolas REX, comp. n. 1E$

» » » n. 12$
» » •> n. 8í

Camirit d. ar, 11. t'$
» » » a. «$
» " » D. 1 S$Para o Interior maia2$ para porte. Todo

o pedido deve vir tra
carta registrada ou va-
le postal.

CASA SFORTIIAÜ. - fll. .Ilattor
Kto de Janeiro

Rua dos Ourives n. 25
Secção «le aíarado

Picam catalogo* da 1910

_

A estação theatral empolga o inte resse de toda a sociedade carioca.
Ricos e remediadt?» «nenem, todas as noites, as casas dc cspectaculos, sohrcsahindo, é claro, o mundo feminina

E como, felizmente, pegou de vez o habito das senhoras assistirem ás representações sem os seus lindos, mas incotmno*dos chape'us, tem-se occasião de observar, todas as noites, o triumpho incontestável da Juventude Alexandre, que dá í*
cabeleiras femininas a mais duradoura apparencia de eterna mocidade, porque a Juventude Alexandre é-o tônico'por
txcellencia para os cabellos.
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"ALIMENTO*
IDEAL

LEITE MATERNIZADO
PRODUCTO IMOLE*

So o "GLAXO" «inda náo é rncon-
Irado á .nula em vossa cidade, qneira V. I.\.
dlrlglr-seao SECItETARIO DU l\SM-
TUTO-«Jalxa do Correio, 1 S 7 1 -IIIO DE
•MIWEIIIO, pois que o HARRISON
INSTITUTE Incumbe-se dr comprai»
<• rrnietlel-o, desde que receba a Importância
correspondente ao cn .to da lata on lata. e
ao parte.

«adi. lata com "GLAXO" do ta-
manho corrente, para preparar :\ litros de
leite, é vendida nas drogarias, etc.
do Hio, por  2$5oo
a. remessa pelo correio (registrada)

Importa em  $lloo
*___________!

O correio cobra pelo porte de cada laln
700 rs. e mais SOO rs. pelo registro; par-lauto, para a remessa de maior quantidade
¦le latas deve-se multiplicar os 7OO rs. pelo
numero de latas pedidas • addlcionar-se á
quantia total os !ÍOO rs. do rrglstro.

COUPON
_______ Mr.

Secretario do HarMson Insfilufe
Caixa do Correio 1871-Rio 'li-.lim.iro

Ouelra mandar-me grratis uma lata d_ amostra
do «Ol-AXO» e o livro «O Rsl da Casa» que! tratados c lidados das creanças.
Nome
Rua A".
Cidade  Estado —

O meu bebi tem m ises it edade
nota : — o coupon deve s_r devidamente fnior-reado rara recn.- • d rta. e

cnviaeomesmoem enveloppe aberto com
FOri. Mtnple« dc 2a ra*.

A.-I.7;., ii -'-• Abril ii igiG

PARA A
INFÂNCIA

Consultas no instituto p . iDia*, (especialista ei
lutado* Ou.iv__ n. i li-

_: Or. Aivb»o
creanças).
10 1 .

__-_

ntia-íeo «oi_axoi_ na. J: ._'itíi*. pharmacias e I ¦rmnazers decom. ,
e na'i_xpo_içâo"-A.eniJ_.; ._ Bf»4co, 119 JJII

~^ —» '*¦—-—'»^V" .""¦-¦•*"-¦¦¦*»IMB«~s»»*s-a--M>a_-»<r \<.l

fwwíim
Recebemos c agradecemos:
Revista Fluminense — nova

publicação quinzenal illustrada,
_/. v dedicada á defesa dos interesses

do Estado do Rio de Ja:
sob a competente direcção do
Sr. Rodolpho Ramos de Brito ecem um Iuzido corpo de redacção e collabor..

Este 1* numero, bem disposto, luxuosamente impresso,cm escolhido c variado texto e numerosos clichês está de-veras interessante.
Nossos parabéns e votos de longa vida.Revista Mercantil Brazileira — N. 6. do z* anno, commuitos artigos technicos e excellente collaboraçâo litteraria.
Sobresahe muito a homenagem ao Commandante Pes-sòa, commoventemenee norteada pela Ultima lagrima, davibrante penna de Reis Netto.

Sphinge—valente jornal da laboriosa colônia Syria,
publicado em S. Paulo.

Convite para a grandiosa soirée no Assyrio, em be-
ncficio da Cruz Vermelha dos Aluados.

Via Ijictca — órgão do Congresso Estudantat de
I.ettras — Piauhy — Therezina. E' uma publicarão mensal
que muito honra a intellectualidadc piauhycnse. Nitidamente
impressa e com variadissima collaboraçâo, merece attenciosa
leitora.

O Ensaio — órgão dos alumnos do Gjmnasio Anjlo
Brazileiro (matriz), em S. Paulo.

Magnífico o n. 11, correspondente a Abril!O Espelho — semanário illustrado londrino, editadoem portuguez.
Sempre empolgante de interesse, com os seus clichês da

{..•.erra, dc personagens evidentes e outros.

CIGARROS
'1

-HAVANA
I m\m

AGORA•••

i

EXAMINEMasCARTEIRA5
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a cna FCr- REV- E ILL" P. SEB&5TlJíOÍ Autor do mesmo drama, heroe da mesma scena,
*• av1* *'NV *—_— -1 Não dcixaste sequer teu egoisl

bor? e presi) em Santa ' I
lisse-te na face o velho Portu

Ser do Orbc inteiro um rei despotico •
Tr< Alexandre a mesma pr!

is humano, um pouco menos
Satan modificado cm corpo de chr:

LEME Vj\ SILVEIRA CjHTRa

ARCIVESCOVO ELETTO DI PERNAMBUCO

chi viitu ali..
Viver; ora chi ti stará d'a«cantO
S'ine. '• non ?I
E in nostalgia cadê chi scioghc il canto.

DaUVcivescovil leggio... Ti rammen
il duol dal lutto Affranto,

-azia implora, e fa che essa senta
II bello il buono e il vero e il loro incauto.

D'OIinda, in cui p^lpiterá ai i
Scaturito dal tuo cuore, indiçenti
E superbi affratella, chi il «ignore

Ti rallita. e fará che Ia tua você, #
Che proclama ir dirilto delle genti,

,íi, c ognun abbracciará lá erocel

PaDU Braz Rossi

EVOLUÇÃO PE Um ESPIRrrO_>/nBICI050

De muito longe vens; tu mus d'essá outra vid i
. brilhaste bi iganismo oriundo;

Tu já foste Alexandre, o monstro parr;
ieava deus para ab ando;

rhais—engrinaldava a fronte,
., .!e vinh nas,

de II..in rreonte,
¦ da infortunada Athenas.

lente agr.
mero e mortal,

um manto roto em busca de outra
lizado haver teu capricho

..|or roman i,
¦ i i lesto I

humano,
alentando o mesmo idéa! funesto.

• sso...

He or. invulnerável ei
nú,

i*ste ser um deus, úm i-lolo estupendo,
E mataste milhões de seres como tu.

tio ti corro dos miseratvi
Do teu corpore i manto olhando a plebe< a esmo,
Seguindo a escola tua os homens in

le punhaes despiram-te do mesmo.

i \.. 11ar t< __ terra uma outra vez,
forte, mais revel, no pretencioso vulto

primeiro, imperador francez.

Dois séculos dormiste após encarcerado,
jamais con i air teu plano realizar:

culoa a mais ! e voltas — desgraçado !
Em teu delírio infrene o mundo conquistar !

Eis-te de novo ao campo, Alexandre moderno I
Caio César febril ! NapoleSo Bonaparte !
Tenho horror ao teu nome hediondo como o

averno...
Inimigo de Deus ! filho da Morte e Marte 1

Que importa o nome teu se elle já está no intuito,'
ns, de um barro hostil cm rubro sol coir. |

Cujos dardos fataes principiaram de ha muito
A se fazer sentir por todo esse Universo? *

I
De sob tua influencia, ó fera carniceiraI
De exanimes irmãos o campo já se junca...
Como queres prender a humanidade inteira '

captiva do Mal que te não deixa nunca 1?

Tens garras infernaesl não ha quem mais se
afoite

A ouvir o teu grasnar, cm gesto furibimdo;
E's ave de rapina, abutre côr da noite,
Que ameaça devorar o coração do Mu

. queres fazer ao povo de boje env dia
que fizeste ao povo de outras eras,

Se a clara evolução das almas em
tu nesse atrazo errôneo perseveras?

vale o brilho teu e a fama qu.' rei
animo fatal, intrépido e nocivo,

Se brilha em tua fronte o sol de uma coroa
da Ambição capthro?

com a voz do hymnario
.!.i turba deletéria;

. luz do espirito, que ca
11 ephemei i da Matéria.

lico d.' Iu victoria,
;..e o rege é tenebroso <• inju

Capaz d;- uma hecatombe universal na I
•

serne! ó' trau^f. ue!
Permitte á Humanidade um modulo suspiro

ntura, ao seu destini '¦! •

!•', amar nos homens Deus, qui vtrÔA-
derra;

Deixa o arrogante s, punha cm teu n
A VI do \môr. um ramo de oliveira!

da vil mi primente,
de avassalar montanhas, rios c mares.

Pois quando suppões dar um pas o para frente,
Oh! nada fazes mais do qu icionaresl

V 4 — 9'6-

t
T Doi.orf.s Só
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VERSO E R _VERSO NO ESPIRITO SANTO COXTRICÇOES

N;-;"s eitoraçs do r duplicata de prest- Fiei-me nos sorrisos da venturas __ constituindo isso O caso final cm que o Senado, o Governo da União oa Km mimo, Cumo fui ioúco !o Supremo Fribuna., ,.... i chamados a dar a ultima palavra". — (Dos jornaes) Vi raiar o prazer, porém, tão pouco...
_neo relâmpago não dura !

No meio agora d*esta selva c
Dentro d'este penedo humido e óco

lugubre e rouco,
. sombra a carpir na sepultura !

Que estância para mim tão própria é esta 1
Causaes-me um doce e fúnebre transporte,
Áridos matto», lobrega floresta !

Ah .' não me roulíou tudo a negra sorte,
Inda rac resta abrigo, inda me resta,

. a queixa, a solidão e a morte 1

Mario Lopes dc Castro
* *

A' minha bôa mr.mãisir.ha :
SER BOM E SER MAC

"*__£___ s's f~*i (T^

0-—V" '

medalha presidencial do Espirito
JERONYMO MONTEIRO : - F' estaSanU' !

7E'R?APICH \r°!UURAn 
'' ~ 

HH * ' A "«**i ' «« '
c_.iv. li é do 

', 
l V 

~ 
,'"" 

•rF 
Va "lcd"lha com W"° « reverso... A da° 

},,'/' 
' toTorqmt*.-.. A da direita c relíquia de familia...

r-dlfiS™ 
dmS' '"". 

." VU 'icsilor : escolheria uma tercei a. .. não fosse or.ccio de vir cousa ainda mais falsa '
ü-rar ri 

''li' 
..' t°HT'°' 

* fÍC°r C°'" ""!a d'csias- ^a "^ *" «*« espigado eluiar-me dc mais capangas c onlras vergonhas .'... - 
. u--- c

Vv_»_g-ir'

* a

_i.a_to_.t_o_
MOTTE (inédito)

Num ai te envio minl.almá...
Guarda-me a vida num b

(Joaquim de Calazans)

Romeiro — parei descrido !
Olhei — c disse com calma :
Meu juramento hei cumprido...
Num ai I te uu\iu minh'alma...
Porém, alongando as vistas.
Nova gloria, outras conquistas
No futuro além — prcv_jo...

nga c espinhosa a estrada...
Mas se cahir na jornada
Guarda-me a vida lium beijo.

1860 — 1. 1 Franca Amaral (1)
(1) Xota — Nasceu na Estância

do de Sergipe) em 13 de Novemb
_&_) e falleceu na Capital Federal cm 5 de
Abril de I&.3. Fez toda a campanha do
Farahj 1 voluntário da Pátria e
voltou com o p isto do major.

IRMÃ DAS FLORES

tado a uma pequena mesa singela ondecostumo lér c escrever, saboreando as
paginas cheias de incffavel doçura eamor da Dama das Con:

De repente, não sei como, nem porque,larguei o hvro que tão attentamente lia emeu. olhos se cravaram num lindo e mi-o bbuquet de flores naturaes, ianocen-
ternas c puras como a candidez daalma da virgem, que m'o havia offertado

pela manhã, quando deixara escapar deseus lábios rubidos a aurora de um sor-riso angélico.
Naquclle momento, todo meu passado,' iite c futuro resumiram-se na con-

plação mysteriosa d'aquellas fl
que symbo-isavan. a pureza casta do ente

ravel de minha eterna ai feição.
Aquella* flores tinham para' mim um

rito divino, um segredo infinito, e, no
mysticicismo. fallavain-:ne do cera-

ção^ numa doce harmonia de amor.
Cm suspiro abalou-me o peito.
Vi na brancura das lindas flores re-flcctir-se a imagem seduetora e amável doanjo que as havia colhido c beijado pelamanha. E tinha razão de achar-me sob os"mus dc uma impressão illusorfa as-sim, porque... a virgem é irmã das flò-res. — Euclydes Villar (Canhotinho. Per-nambuco)

Ao amigo José Oliani:

Ao e,>iri,o cultivado de Dolores Só: lâ^tí&^jtSi2_K_-
A noite Ia alta. Achava-me então sen- dicto O. Pereira (Draz/ S. P_ulo)

[______________I3___Í

Ser
Ser

Ser

S.r

bom é ser lindo;
máu é ser I

1
máu é ser o<liado.
bom é aprender com Deus o Seu

máu é invejar do diabo a sua sorte.
bom é ter sobre si os olhos de Jesus;máu é querer a amizade do demônio!

é encaminhar-se á Gl iria;
máu é buscar o caminho do inferno,
bom c melhor do que ser um sábio;
mau e peor do que ser ignorante.

Jccn Vajgenn (Rio Vermelho, Bahia)
*

A quem me comprehende :
O amor r.unca poderá existir sem o seuespirito : — o ciuine. — J. Ribeiro (Bar-reiros, Pernambuco)

*
A prova mais evidente do amor consiste

ttteira c reciproca confiança de douscorações que se entendem. — Francisco dcAraujo Vieira (Jacobina, Bahia)

CORRESPONDÊNCIA

Srs. Manuel Fe,
aldi Bncci, José Ferna ria-

U Américo Farminí Corrêa
[«il... Austr... e Azevedo

10 servem ps seus trabalhos
.ara esta lÇam olItrosmandem.

Está conforr C. P.

MOVEIS Mobílias pa-ra todos os'os, sorti-mento para os mais evidenteslições de venda as mais van-tajosas, certiflquem-se visitandoo erande arma/em e deposito á
Rua dos Jlndra__s27 — A. F

COSTA.
N' B,~.on_.a"Se sratis " quem P-<lir ca-talogos e mais Informações

Deu» ser usada pelos fracos, anêmicos, amras-manicos, os quo lolfrera do estômago _c as sa-«noras quo amanentara.—Deposito: Araujo Freitas- Comp -Rua dos Ourires. 88 a Pharmacia »ar-
.-es-Praça Tiradentes. os. 40 o 42,Rio de Janeiro
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19 16
3* TOBXEIO — MAIO c JI XIIO

Prêmio* para 1 * e 3" logare.s

CHARADAS NOVÍSSIMAS 31 a 42
2—1—1—Convinho que amarrado seja na ponta da corda,'quem tem falta de siso.

Marreco Taperoense (Taperoá)
1—1—1—O que na musica vi, além de alegre, é cousa

extraordinaria.
Mosquito (Entre Rios)

2—3—O filho de Vulcano fez uma descripção sobre a
ortographia viciosa.

Miguel R. de Moura Soares (Natal)

1 V2—Vi 1—Toda ilha é uma terra rodeada d'agua e
não um bracelete.

Matuto de Bujuru' (Bujuru')
1—3—Já fui apresentado de todos os mudos cm cxhibi-

ções publicas.
Nilk Narf (Curityba)

3—1—Entrei num rio de Ubá e cortei a arvore.
Pythagoras (Grão Mogol)

Ao collega Pericles Pinto :
1—2—Com certa medida c engenhoso modo o promotor

pronuncia no jury.
Pedro Rosa de Azevedo (Curityba)

2—1—1—A herva, em pipa, ou em gamela, dá para vinho.
Pedro Bacellar (Santo Amaro, Bahia)

O TOMBO E A SALVAÇÃO
"Criticando a mensagem presidencial, disse o Jornal do Commercio que o Brazil foi precipitado rapidamente num

abysmo de onde está sahindo muito devagar; e que era contra essa morosidade que se devia reclamar os esforços do
actual governo. Taes palavras tiveram o consenso unanime da opinião publica— (Das nossas notas)

1 ¦

ZW POVO :  Ora ahi está, como a cousa foi! Com • rasteira que lhe passou o governo passado, o Brasil cahiit
de quatro no fundo do abysmo, e, agora, está querendo sahir a passo de kagado...

Se o IVcncesláu não affrouxasse tanto a corda, e puxasse com mais força, podia ser que o kagado chegasse a meio
do caminho, lá para o fim do quatriennio...

COLLYRI0 Mcura Brasil
cura Inflammeições e purgações do®

olhos
Phnrinacin MOUItA

nojvie registradç> f 
1; 37, Itiia triiguayaun, 35

=s2i
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OS «PODRES» DO PARA'
(NOTA DE UM COLLABORADOR DE LA'...)

ÇãíÜ S===^ 
' -=^M/CIííJÍliu,i.,:,:La:.: ~

ZZT PARAENSE : — E' verdade que V. Ex. não pensacm reeleger-se ?
ENEASr MARTINS : — Sim... o Justiuiano Serpa foidizer isso lá no Rio... mas eu não lhe dei procuração paratal.. .Como deixar de ser governador de uma terra que até

me dá verba para perfumarias ?
ZE' : —- .Eu logo vi, por minha desgraça, que a bôa nova

do Serpa não passava de... potoca! E quanto a verba para
perfumarias, trata-se apenas de uma medida hygienica : é
para evitar alguma cousa o máu cheiro...

2—1—Dobra o sentimento de um modo complicado.
Rosalina Rosalia da Rosa (Catende)

Ao valente Topazio :

2—2—Tudo se acaba no momento da morte.
Quebra Nozes (Belém)

2—5—2—Esta, além de tudo é vagabunda, mas usa da
memória com extravagância.

Raphael Damasceno (Canna Brava de Jacobina)
2—i—Anda mal quem está de luto pela morte de um

medroso.
Plebeu

CHARADA ANTONYMICA 43
2—2—Odiar o tormento também é angustioso.

Renato Pereira Guimarães (Monte-Mór)

CHARADAS CASAES 44 e 45

Conheço certo rapaz,
Baptisado por Onofre,

2—Que da garganta, demais,
'. Sem cessar, coitado, soffre :

Minei rinha
2—0 animal morreu de fome.

Mileno Amancio de Lima (Belém)

ANAGRAMMA 46

4—3—Tem côr de cavallo o frueto que achei junto á
roda de cortiça.

Peryllo (Barra do Pirahy)

ENIGMA CHARADISTICO 47
Ao P. Ramalho, cm retribuição á sua "Dádiva") :

Meu todo contém
Só syllabas tres,
Mais nada divulgo,
Senão, vae de vez.

Metallica lettra
Prepara com geito
Está declarado
Inteiro o conceito.

Já disse o bastante
Quem tem manha e arte
Terá já pescado
Pequena, ou gran parte.

Paulo Martins (Jacarehy)
CHARADAS ANTIGAS 48 m 50

Divindade paga, cultiva as melodias, «.
Deleitando na Grécia os rústicos pastores, (
Levando aos corações pefumes de alegrias, t
Inspirando o amor aos jovens sonhadores.

Saude, Força, Energia
pe/o MARAVILHOSO

OU
FERRO
EVENNE

estas
ANEMIA

FEBRES. DEBILIDADE^
O mais activo e mais econômico,

o unico inalterável.
Iilfi! • blli (1" Union du FibrictnU". 1

mais agradável, sem sabor nem chnroê
q unico verdadeiramente econômico e permittindo resisti?

át MOLÉSTIAS doa PAIZES OU ENTES,

[ i 4, R. des Beaux-Ar ts, Paris
O tônico mais tolerado.

DE UMA CAJADADA...
Consta que o Dr. Lauro Müller irá para os Estados

Unidos, afim de tratar de sua saude". — (Dos jornaes)

FTI—TI—ÍT"

LAURO (presidindo... á arrumação das malas) ¦ —
Quem sabe? Talvez o clima da America do Norte seja mais
protocto aos meus desejos dc ser o Wilson da America do

E, desde já, vou praticar na emissão de "notas" áAllemanha...

RIO PAO Este excellente Vinho de Mesa

em todos os Hõteís, Restàtirãnts
e casas de 1a ordem.
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POLÍTICA DE PERNAMBUCO: A SOLUÇÃO DA CRISE
apotheosk r\r_x-_i_

"Com a chegada do general Dantas Barreto a Pernambuco, chegou-se até a suppor que estalaria uma bcrnarda...
Mas. afinal, depois de algumas reuniões de políticos dantistas e borbistas, e de uma entrevista entre o general e o gover-nador do Estado, ficou resolvido pôr-se á margem a candidaturaííeitor Maia e apresentar-se a candidatura do Sr. Dan-
tas Barreto com mais duas acceitas pelo governador". — (Noticias de Pernambuco)

e*—; —-™ ij

DANTAS BARRETO (ex-Cesar) e MANUEL BORBA (actual grande mágico) : — Um 1 Dous ! Tres ! Em
continência !

ZE' PERNAMBUCANO : — Ora, graças! Vou mandar dizer ao Zé Bezerra, que os dous turunas desembezerra-
ran-se e avuccalharum-sc cm homenagem ao Leão do Norte...

Felizmente ! Nada como um dia depois de outro, para transformar altitudes aggrcssivas cm altitudes ajuizadas!...

No campo, na floresta, usando sem cuidados — i
Os trajes primitivos em moda nessa era ;
Não teme vis rancores, o ódio dos malvados ;
Não lhe causam pavor rugidos dc uma fera. — 2

Agora, senhores, não fiquem zangadinhos,
Isso tudo é mentira ; c peço que não_ tomem
A serio o que eu disse ; sejamos amiguinlius,
O todo da charada é simplesmente um homem.

Mystica

Ao Ivo :
Sempre tem est* adivinha — I
Senhor, cousa bôa, sim, — I
Mas por artes do Diabo — 1
não vás ter raiva de mim.

São segredos do Alcorão,
é um problema intrincado
vario, insipido, vão,
que deve ser decifrado !

1

N. B. (Maceió)
Uma mocinha faceira
Nos seus requebros, mimosa,
Fez tal tregeito a bregeira — 2
Que a chamaram : — venturosa,

Mas só em dia de gala ! — 1
Cheia de graça c pi

Entre familia, ella falia — 1
Dos decotes, pôde crer !
Replica, sinceramente,
Um rapaz então a rir :
— Os decotes são somente
Para o seio descobrir !

•
Paraedcs Thalicnse (Belém)

CHARADAS SYNCOPADAS Si a 54
Ao Francisco Vieira Marques :

3—2—-Esta cidade era tão linda n'aquella epocha 1
Tcricles Pinto (Bahia)

3—2—Com a picareta matei o veado.

4—2—Ave que rouba.
Paulistinha (S. Paulo)

Ao collega A. Garcia :
3—2—E's um homem excellente.

Príncipe Ante
MKTAGRAMMASjs a 59

(Varia a segunda)
4—2—A mulher morreu no combate.

Miguel Duarte (Nictheroy)

Nalô

b í*l ^^X8?!?! Cura .os».(!f., bronohitos, Influonzaomo
leatina tio peito om <l.S (íoraa

Depósitos: Araújo Freitas 4 Comp. — Rui dos OurliM, 83 o Plisrcnselt
Mar.ji!t5.— Prata Tiraiío.ies. 40 e 42 — Rio de Janeiro
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I H v,* V- v ^ \\\^-\l -L ^/MMa\m\ W\w^--x. i "TI * ""*"

ZE' : — Que ? 1 O "Rio Branco" torpedeado ? 1... Bo-
nito ! Decididamente, a Ailemanha quer conhecer o estylo das
nossas notas, para o confrontar com o dos Estados Unidos...

Mas, afinal, quem mandou o "Rio Branco" mclter-se no
mar. trocando Minas Geraes pelas minas allemãsf...

(Varia a quarta)
5—2—E' meu costume andar sempre enamorado.

Olindo
(Varia a inicial)

3—4~«Com a herva medicinal e a ffticta, fiz um licor
para offerecer a mulher.

P. Dante (Jahu')
(Varia a segunda)

5—4—Em uma luta, depois de fazer o inimigo comer
funcho de porco, colloquei a mão em certo logar do escudo
e fugi, a toda redêa, debaixo de agradável viração.

Nostradamus (Estrella do Sul)
(Varia a quarta)

7—2—Já é sabido
Por todo o mundo,
Que o tal Raymundo
E' um bandido.
E' já voz publica
Qu'elle é parente
Do presidente
D'esta Republica.

Pae João (Bebedouro)
ENIGMA PITTORESCO 6o

A' collega Astréa :

V CZ——TSW i m ^mi'<. i f
J L\ f///\X -

IM 'Fk

Os prazos terminarão : â 27 do corrente, e a 1, 7, 9, 11,
21 e 26 de Junho próximo. No primeiro prazo estão incluídos
os charadistas d'esta capital e localidades próximas, servidas
por linhas férreas, ou via maritima ; no segundo prazo, osdos outros pontos mais afastados de S. Paulo, Minas e E.do Rio e bem assim os do Paraná e Espirito Santo . no ter-ceiro, os da Bahia, Santa Catharina e Rio Grande do Sul ;no quarto, os de Sergipe. Alagoas e Pernambuco f no
quinto, os da Parahyba até. o Ceará ; no sexto, os do Piauhyate o Pará ; c no sétimo, os restantes. Os charadistas queresidirem afastados das capitães, sem communicação fácil erápida, terão mais cinco dias sobre os prazos indicados. As
justificações devem ser feitas dentro de dous terços dos res-
pectivos prazos.

ERRATA

E' Pallté e convento o que se deve lèr na novíssima I e

EM MINAS: ROMANAS DE BOBAGEM
'A Nova Cruzada, jornal do romancista Antônio Ceies-tino abriu uma campanha para a separação do Sul de Minase subsequente juneção ao Estado de S. Paulo" — (Dolforvaes) *.""*

Octavio Brito

ZE' MINEIRO-. - Ora, esta! Entorneis não ha méisnada que fazer, senão turvar os bellos horizontes com Zacahipanha separatista <"**untas com uma
DELPHIM MOREIRA : - Não te impressiones Zé '

nlTqiic .^ S""a dC r°manCe Cmtada e>» Sè
muià' d!%uIcad°arial.:;'qUe **' "^"r "" *?<"**¦ "'"

na syncopada 22. Os dous números da novíssima, de Lyrio doValle. devem ser — 2-3. Na syncopada 23, no final, deveexistir o numero 4. No logar, onde se acham as soluções don- 703, o n. 1 e—'Amorno, 14 é Quebra, guerra e 24—Gallo-photo. Na errata, em vez de-c a que se encontra na chave
IZiss^a" ^'Se~é " QUC " e"C0Utra "a *k™ *°

Todas estas correccões referém-se ao numero passado.
SOLUÇÕES

Do n. 702 :
-44 AbanaV^T^V ^ Camelo-pardal ; 243, Acroama;
Xk £. ,na°?r' 

24S' kapo.-pipa; 246, Paulista; 247 Bodega:248, Piabanha ; 249, Quebra-cabeça ..30 Parará • «1 kt

«ST Romarh."-«* v"i ,' araf' rafa; 2s6' Gra<a Sarça
éíàTe f_, 

JP Yl ,a' 
V10l^: 2S* Ma"obio. macrobia: 260,

^apaüecc, 261 Barbatcar; 262. Incanachadn• ->{,-, rJXPhraetarios; 264, Urutu"; 265. fcffiEEÍfc {£&?_%
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Macucagua; 268, Ponta, conta, pinta, posta, ponha, ponto;269, Tribuna; 270, Acaba a amizade, onde começa a descon-
fiança.

DECIFRAI IQRES
Do n. 702 :
Tachy Nè, Archangelus, Saul Oliveira (Táperóá), 30

pontos cada utn ; Valete dc Espadas (Minas), Callixto (S.
Paulo). Mambembe (idem), Mascarado Verde (idem). D.
Ravib, Tiririca, l.aurita. Palaciano, (Santos), Olindo, Octavio

¦ Brito, Marreco Paulista (S. Paulo). Caçador de Char;
.11), Diogenes, Astréa, Rigoleto, 29 cada um ; Pedro K.

(Bom Jesus de Itabapoana), 23 ; Tarugo. (S. Paulo), 20 ;
Solon Amancio de Lima (Belém). Quasimodo, 17 cada um :
Hendrickzoon, 15; Paulo Martins (Jacarçhy), 14; Mystica,
13 ; Cacoco Barretto (S. Simão), Renato Pereira Guima-
rães (Monte Mór), 11 cada ir.n ; Célere (S. Paulo), 10 ;
K. D. T. (Estado do Rio), 9 ; José Alves Franktdampfer
d'Assis (Florianópolis), 8 ; A. de SanfAnna (E. F. Goyaz),
7: Eumenides (Bahia), 6; Scherlock Holmes (Dous Cor-
regos), 5 ; Pedro Rosa de Azevedo (Curityba), 2.

,9I3_6« TORNErO—DESEMPATE

Na presença dos charadistas Onofre, Octavio Brito, D.
Ravib, Eureka (representado pelo Sr. Humberto Cabral,'.
Cume Preto e _archangelus, procedeu-se, no dia 17, ás 14
hora1:, menos um quarto, ao desempate entre os candidatos
?os dous primeiros logares no torneio acima referido.

A sorte favoreceu em i° logar ao charadista Cahxto, de
S. Paulo, e em 2", ao Mambembe, da mesma cidade.

Ao primeiro a redacçâo offereceu uma carteira de bolso
com jogo dc xadrez e de damas, systema americano, toda dc
couro da Rússia e peças de marfim, e ao segundo ura estojo
tom duas escovas para cabello.

Ambos os prêmios foram entregues ao Sr. Malaquias
Sampaio, autorizado pelos vencedores a recebel-os.

A um e outro apresentamos os nossos cumprimentos, por
mais essa victoria.

LIVRO DE INSCRIPÇÂO
Inscreveram-se mais^dtirantc a semana : Vampiro, Anto

de Carvalho (Dous Córregos), Onojart (Monte Mór, S.
Paulo), Bomvedro (Monte Cârmello, Minas).

CORRESPONDÊNCIA
Recebemos trabalhos dos seguintes charadistas : Topa-

do (Rio Claro) Paulo Marttã», (Jacarçhy), Alda (Sáni
Trevo D folhado (Bello Hori. mte), Paraedes Thalicnsc

, Mineirinha, Mystica, Francisco de Araújo
Vieira (Jacobifi V. Véraa (Parahyba).

REGULAMENTO PARA O PRESENTE Ti

I.vi/:.iri.õ,;s—Todo charadista que quizer collaborar nes-
ta secção deve, antecipadamente, inscréyer-se. Para essa for-
malidadc mandará, em . ¦ Werdadeiro,
pseudonymo (se quizer usar), logar onde morai listado a

GERADOR DA FORÇA
K-Speclfico <l;i iieursisl Iicni.-t

DYNfllWOGENOL
Curni Dores no estômago, Falta de appe-tite, Xervosistno, Hysterismo, Dores no peito,Anemia, Fraqueza nas pernas, Palpitações.lnsom-

nia, Débil idade,Terrores nocturnos, Tuberculose,
Laboratório: Pharmacia MARINHO

RUA SETE DE SETEMBHO H. 186
RIO DE JANEIRO

Remette-se pelo correio a quem enviar 7$,000.

MARGEM DO CONGRESSOA'

___________________________________________________________ :¦¦._''________¦_ -il

c... ele., no anzol.,
H'l'.XCESI..VU : — E agora, toca a pescar a melhor iguaria para o banquete ./ o governo,,
li' um peixão silenciosamente commodisla. mas, faz-se de arisco e, ás vezes, quer comer a
O que vale é que tenho muita pratica c paciência t acabo sempre vencedor na pescaria...

AZEITE SOLAR — o melhor entre os seus congêneres
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MODA FEMININA : AS SAIAS-BALÂO

ELLE :

Depois da saia apertada,
Dc seda, lã, ou fustâo,
Veiu a saia esparramada,

De pregas toda riscada
Como se fosse um balão.

Eu, então, moço bonito,
(E' claro, sem ter tostão)
A todos peço, çontricto :

Para evitar.faniquilo
Deixem passar o balão ! .

que pertence, e tanto quanto possivel, rua e numero da casa,
tudo escripto á mão com lettra natural, e não á machina ou
impresso.

Diccionarios — Todos os t/abalhos, no presente torneio,
devem obedecer aos seguintes vocabulários: Simões da Fon-
seca. Fonseca & Roquctte (os dous volumes), Chompré (Fa-
bula) e Bandeira (Manual do Charadista). Para as justifi-
cações admittimos, além dos citados, mais Francisco de Al-
meida (as duas edições). Frias e Albuquerque (Ementário
Luzo-Brazileiro) c o Diccionario do Charadista, de Antônio
M. de Souza.

Quando se tratar de uma palavra geographica relativa
ao Brazil, desde que ella seja muito conhecida, o charadista,
que compuzer o trabalho, não fica obrigado a cingir-se aos
diccionarios do Regulamento; nem do Brazil, nem de outra
nação qualquer. Alas, fique bem compreriendido que essa
concessão só se entende com as palavras com as quaes esta-
mos lidando todos os dias e, portanto, muito vulgares no
nosso meio charadistico.

Pontos — Cada charada bem decifrada vale um ponto.
Na marcação dos pontos será levada em conta a solução
exacta da palavra, adoptada pelo próprio autor do problema
a que ella pertence. Por esta fôrma pretendemos acabar com
um recurso empregado por muitos charadistas, tal como de
forçar soluções, quando não podem encontrar a verdadeira
prejudicando sempre quem resolveu com exactidão. Tal me-
dida é tomada, unicamente, para os casos de duvida, pois cha-
radas ha que se prestam a duas e mais soluções tão puras
como a do autor.

Soluções — Ha soluções que á primeira vista parecem
forçadas e collocam o encarregado d'esta secção na contin-

gencia de negar o ponto. Para evitar isso, convém que o deci-
frador explique logo na lista o motivo porque foi levado a
reputar acceitavel a solução enviada.

Prêmios — Haverá somente, dous: um para o decifrador
que chegar em i° logar, outro para o que attingir o segundo.
Dado o facto de haver empate entre os charadistas de maior
numero de pontos, os prêmios de I* e 2" logares serão decidi-
dos. por sorte, entre os empatados.

Marechal

BIS-CHARADA
< AiU_.__.A_SI-> bio ia: povo

mez pe maio
Dias :

Eil-o já na actividade
O Congresso... bicheiral !
Ronca o Porco em liberdade
Contra o Carneiro boçal.

Í__-^É---H

10
Pede. a palavra, exquis;to,
Um Camelo de chino,
E falia ao Urso bonito,
No passo do jocotó !

,A
(

ée&_
— Multe berti ! Muito apoiado I
Um Avestruz aparteia
Emquanto um Gato pingado
Apanha grossa tareia.

peço
IS

— Senhor presidente
Licença para fallar !
Diz o Tigre, já possesso,
Vendo o Cavallo dançar.

ilíl*_j! 9í.V. V yji'*»
___Tfliy___f_L. iJm À\?f nrf

— Não pôde I Não pôde ! — berram
ty Feia Vacca e Jacaré,

E unhas e dentes ferram,
A torto e a direito, olé I

O presidente, gritando :
> — 'Stá encerrada a sessão,

Nurr.'Aguia coices vae dando
E pontapés no Pavão 1

GOTTAS VIRTUOSAS £?.™?^STO D]í? SOUZA - Curam : as hemorrhcic.es, maios do utero, ovarlo»,^^ urinas e as próprias Cystites
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^^Arlerfe
ÈRE^

Só ha o 'Dentol para conservar os dentes sadios
bonitos.—Arlette Dorgére.

O Dentol (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 bocea; também
impede e cura infallivelmente a carie dos dentes, as
ínflammações das gengivas e as dores de garganta.
Em poucos dias dá uma alvura brilhante aos dentes e
destróe o tartaro. Deixa na bocea um frescor delicioso
e persistente. Sua acção antiseptica contra os micro-
bios prolonga-se na bocea durante 2* aeraj, pelo menos.

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

Acha-se o DENTOL nas lojas dos cabelleirciros, perfu-
mistas e cm todas as boas casas de perfumaria. Deposito
í-ioral: rua Jacob n. 19, Paris.
Ag-ntei gemei: MÉQHE -. C. Rua da Alfandaqa, 83-RIO DE JANEIRO

Loterias da Capital Federal
Companhia de Loterias Nacionaes do Brazil

Rua Visconde de Itaborahy n. 45

GRANDE LOTERIA
Sabbado, 20 de Maio

233 -2-

IOO:000$000
Inteiros a l$70O. Meios a $#5©

Agentes peraes na Capital Federal : NAZARETH & ('... Rus
do Ouvidor ot—Caixa do Correio H17—Endereço

teletrr. LUSVEL—Rio de Janeiro

Lei^m O TICO-TICO — o único jornal exclusivamente
para cieanças.

AS «CALUMNIAS» DA IMPRENSA
" Não cessaram as reclamações contra a desordem em

que ;e acha o Archivo Publico Nacional." — (Dos jornaes).

— Quem disse que o Archivo Publico está num reboliço
medonho, com livros desarrumados, "furtados", bichados,
etc... trados T...

Mentira só I Querem uma prova f Vejam, por exemplo,
o livro dc vencimentos do pessoal... Está bem conservado,
arrumadinho c muito cm dia...

O OLHO TELEPHONICO

Sabe-se que existem, para uso dos cegos, livros especiaes,
em que os caracteres se destacam em relevo e que o leitor
decifra, ahi passando os dedos. Essas publicações são, neces-
çariamente, pouco numerosas e a maior parte da producção
litteraria ou scientifica permanece inaccessivel aos cegos.
Procurou-se, portanto, proporcionar-lhes o meio de decifrar
os escriptos ordinários, manuscriptos ou impressos, substituin-
do a sensação visual pela sensação auditiva.

Foi sobre esse principio que o Dr. Brown, da Universi-
dade do Estado de Iowa, construiu um apparelho, o "phone-

pticon", que deu resultados inesperados. A luz de uma Iam-
pada de incandescencia é concentrada sobre o texto a lêr.
Essa luz, refleetida, modifica, segundo o seu grau de intensi-
dade, a resistência electrica de um crystal de sclenio, ligado
a um receptor telephonico. O selenio deixa passar maior ou
menor quantidade de corrente, conforme elle se acha em
frente de um papel mais ou menos esclarecido. As variações
de intensidade da corrente traduzem-se no telephone por meio
de ruidos característicos : cada lettra do alphabeto, qualquer
signal actúa differentemente sobre o selenio e se assignala
por uma sonoridade distineta, que facilmente se identifica.

O nome do Dr. Brown merecerá ser inscripto entre os
dos grandes bem feitores da humanidade. E isso, tanto mais
quanto a sua invenção vem opportunamcnte, pois a guerra
terá feito, infelizmente, numerosos cegos.

ANTES DE USAR

SÚ É CALYO QUEM QUER
PERDE OS CABELLOS QUEM QUER
TEM BARBA FALHADA QUEMQUER
TEM CASPA QUEM QUER
PORQUE o PILOGENIO

ANTES DE USAR

DEPOIS DE USAR

faz brotar novos cabellos, impede asuaquiida, faz vir uma baiba torte e faz
desapparecer comrletament» a caspa e quaesquer parasüas_da cabeça ou Oa
barba. Numerosos casos Ue curas em pessoas conhecidas sao a provada sua
efficacia.

Attestado do Sr. Capitão de Mar e Guerra Dr. Galdino
Cícero de Magalhães, Director do Hospital de Marinha.

Declaro que tenho feito uso do produeto denominado
PILOGENIO, gerador de cabellos, preparado do Pharmaceutico
Francisco GilToni, e com bom resultado.

A caspa e outras pelliculas desappareceram da cabeça e
cessou a queda dos cabello?, que se conservam em boas condi-
ções.

Rio, 12-4—909.
Dr. Galdino Magalhães

A' TcnJa naa bOaa pharmacias, drogariaa e nerlumarlaa d'eata cidade
e doa Batadoa a no depoalto geral t Drogaria Franclaco Ollloni A C—
Rua Primeiro dc Março n. 17, filo de Janeiro.

DEPOIS DE USAR
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re*l(t<nte vin Jauruarna, (R G. ú« Sul) curada

S>"_. Daudt &. Oliveira.
cPassando mal ha 3 annos fiz uso d -A

S„„„e cia Mulher» e hoje testemunho aos seus
inventores, o mew e/emo agradecimento ojfere-
cendo minha photographia.

Jaguarão, (_(. G. „o St//) /.? de Janeiro,de 19/6,
<§)ctacili_ Jf fves

(Firma reconhecida)

A SAÚDE DA IVIUÍIHER
CURA TODAS AS

DOENÇAS DO UTJBRQ

t__HOBM_i____i - ----- - ¦

<>ft.a-i.._,, lUhogi _|»hicaH d*o MALHO


