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O NOVO PILOTO DO ITAMARATY
"Chegou da Argentina o Dr. Souza Dantas, nomeado sub-secretario das Relações Exteriores, que exercerá, inte-

rinamente, o alto cargo de Chanceller da Republica, durante o impedimento do Dr. Lauro Muller." — (Dos jornaes).

V 
L;" MULLER . Aqui está, meu joven collega ! Tome conta da prebenda e seja mais feliz do que eu, que, ao fim de tâo® ** tratar da minha saneie e da minha política... SOUZA DANTAS : — Muito obrigado pelos seus votos, mas, por causaduvidas, acceito apenas a pasta... ZB' POVO : — ...e não quer saber de urucubacas I Faz muito bem I Agüente cada qual com o seue seja o t fant gate da Argentina o meu sympathico piloto diplomático, mantendo sempre o Brazil em perfeito equilíbrio de neutralidade,tnar tempestuoso da belligerancia, em que nunca devemos naufragar !..



REMINGTON
UMC

Cartuchos
Para Espin-

gardas

Com que qualidade de cartuchos
está Va. Sa. atirando esta temporada.

Va. Sa. notará que todo o interesse
dos caçadores e commerciantes centralizam-se
em Remington-UMC como os cartuchos do
dia.

Va. Sa necessitará cartuchos Arrow pólvora
sem fumo, Nitro Club pólvora sem fumo preço
módico, Remillion preço baixo e New-Club
pólvora preta, na sua próxima caçada.

Isso é se Va. Sa. deseja exactidão.
Acham-se á venda nas principaes casas d"este gênero.

Remington Arms-Union Metalüc Cartridge Company
299 Bro.dw.y, Nora-York, N. Y., E. U. d»A. do N.

Representantes:
No Sul do Brazil Mo Território do Amazona*

LEE í- VILLELA
Cuia l'.»i»l 420, Sâo P.ulo

______ Pcl-J 183. Rio dei
OTTO KUHLEN
C-i» Paul 20 A.

Mtníot

OS INVISÍVEIS
S.\ P.\ H.\

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
seilo para a resposta, que receberão na
volta do correio.

Cartas aos IHYISIYEIS
caixa po correio. 1125 —

___.

CORREIAS PARA MACHINAS, OE LONA"BALATA"
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aV\ 11. MORIOIRA __. O.ANTIGA CASA DODS WORTH
63, ftVENIPi. RIO BRANCO, 85Teleph. Central, 35Ó8 Caixa Postal, 522Rio <le Janeiro
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o LOPES
c quem dá a íortuna mais ra-
pida nas Loterias e offerucemaiores vantagens ao publi-co. Casa matriz: Rua do Ou-vidor n. i5i. Filiaes : ruas da
Quitanda n. 79, (canto da doouvidor; rua Primeiro de Mar-
çp, 53 ; Largo do Estacio deSá, 89 e General Gamara, 363.canto da rua do Núncio..— Lm S. Paulo — Rua iS de No-vembro, 5.—O Turf Uolo e mais apostas sobre corridasde cavallos, rua do Ouvidor n. 181.

Loterias da Capital Federal
Companhia de Loterias Nacionaes do Brazil

Rua Visconde de Itaborahy n. 45
GRANDE E EXTRAORDINÁRIA LOTERIA DE S. JOÃOEm .res sorteios — Sexta-feira, 23 e sabbado, 2* de

Junho—às _. horas da farde — ás 11 e 1 da tarde
3__« —3-

JL §S5ZE!9 . . . iooiooosooo
§ SORTEIO . . . lOO.OOOSOOO3 SORTEIO . . . 200i000S000

Totil dos tres prêmios maiores 40O:OOOSOOO
Preço do bilhete inteiro 1G$000 em vigésimos de $800 rs.

Os redidosdebilhetes do interior devem ser acompanhadosde mais boo réis para o porte do correio e dirigidos aos
Agentes geraes na Capital Federal : NAZARETH & C.. Ruado Ouvidor 94-Caixa do Correio 817—Endereço

telegr. LüSVEL—Rio de Janeiro

Leiam O TICO-TICO — o unico jornal exclusivamente
para creanças.

Lâmpadas 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:OOOIOOO

f f

DE PRÊMIOS EM DINHEIRO
•O .11 .U-IIO», querendo proporcionara seu» leitores e amigo* a epporlunldnd* de adquirirem*

¦em dlspendlo, movei», jóias e outros objectos de valor resolveu organizar para U»o sorteios de
leoupons», que hoje começamos a euiiltir. ...... ..... _ _

i\os»0- leitores poderão, assim, com a maior facilidade, se liabililnreni aos grandes sorteios
do lllalko, no» quaes daremos em prêmios 9 OOOSOOO> KM IH.-IIElHO.

I»or Isso, devem cortar e guardar, até completar cada serie e remelter em seguida a nosso
escriptorio, o «coupon» abaixo estancado, para que lhes entreguemos em Iroen um cnrláo com
vários números, conforme o numero de bilhetes, variável, de cada Loteria. Com esses earlAcs Oca-
réo habilitados para nossos grandes sorteios, conforme as explicações, que abaixo vão mencionadas.

Çoneupso Semestral
VALOR hOOOSOOO

Çoneupso Qlensal
250SOOO (em dinheiro)

Daremos mensalmente, em dinheiro,um pre"
mio de 2õ0-S0üü, mediante sorteio, que se fará
sempre pelas extracções da Loteria Nacional.

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

'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 á
Loteria Nacional.

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

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

Concurso flnnual
VALOR 2.QQOSOOO

(EM DINHEIRO)
Em troca de cada série de coupons d'este

concurso emittidos durante o anno, daremos
um cartão numeiaJo, correspondendo a diver-
sos números da Loteria Nacional, com o qual o
possuidor ficará com o direito ao s rteio an-
nual. O sorteado neste concurso ficará com o
direito de receber no nosso escriptorio o prêmio
de 'i:ii«»,.im».

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

Çoneupso Trimestral
500S000 (em dinheiro)

Alem dospremiosmensaes, daremostrimes-
tralmente, em dinheiro, um prêmio de ."»00$.

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 numeios da Loteria Nacional
com o qual ficarão habilitados para o sorteio,
deste concurso que terá logar com a extracção
da Loteria Nacional, no primeiro sabbado de-
pois de lindo o trimestre.

OBSERVAÇÕESi
Para que nossos leitores se habilitem a todos os sorteios

mensaes, devem nos enviar os coupons correspondentes a
cada mez, sendo que nos mi_zes de 5 sabbados. deverão nos
remelter os 5 coupons que nesse mez tivermos emlttido. Para to-
mar parte nos concursos trimestraes. semestraes ou annuacs,
os nossos leitores devem nos enviar os coupons corres-
pondenies ao .rimestre, semestre ou anno em que tiverem
sido emettidos, declarando a que concurso desejam concorrer,
para que recebam em troca um cartão numerado, contendo os
números com que entrarão no sorteio correspondente, da Loteria
Nacional.

Fica entendido que uma mesma 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 coupons
em carta registrada, acompanhada de uma nota com o nome.mo-
rada, logar, cidade e listado onde residir o remettente, e mais
3oo réis em sellos para o registro da carta de volta.

DeverSo cortar e guardar os coupons, que formos emittln-
do e que sahirão sempre nesia paylna, para nos remetter 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, 4 margem
de cada exemplar.

• Resultado do concurso mensal (coupons de 13 a 171 extrahido em 6 de Maio
Vide pagina seguinte.

«O MALHO-
COUPON N. «O

Edição d* 20 <!• Maio d* 1U1<_

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

Rui do Ouiidor, 161 III di Jmlrt
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SYPHILIS
Moléstias da Pelle, Impureza do Sangue, Rheumatismo

CURAM-SE RADICALMENTE COM A

SALSA DE HOLLANDA
(SALSA, CAROBA E MAN AC A')

Approvada na Europa e no Rio da Prata e premiada cora diversa»
medalhas de ouro.

EM VIDROS E MEIOS VIDROS
CUIDADO COM AS IMITAÇÕES: REPARAI A MARCA REGISTRADA

Dep.: Drogaria ARAUJO FREITAS. Ourives, 114—Rio de Janeiro
S. Paulo: BARUEL & C.

Casa BertllOlciO riodejaneiro-*venip*riobr*hco,n.5o
Afiei a froQuozIa quiaeontar de 8 di falo e eae*venderá ae Lampadua « <-*-<><• icdi mo»» pelo tesaere ijjtinu irairic.oo

<'«da compra de lâmpadas dá direito a um ou mai*. .ioupon«s na MPguiiite proporção :
Por cada lâmpada até

!

50 velas se entregará 1 coupon
100 (commum) 2
100 (Ii2 watt) " 3
200 " 5
400 " " 7
600 "" *' ** Q "
800 " " 12

1.000 " v 15
1.500 v " 18
2.000 " " 21
3.000 " " 25

Os coupons serão resgatados na CASA BERTHOLDO, Avenida Rio Branco,n.50. 09 prêmios acham-
se indicados na lista de brindes e estão em exposição permanente na CASA BERTHOLDO, Avenida

Rio Branco n. 50.—Peçam a li-la dos brinde*. Compras a prazo não tém direito a coupon.

m

OS CONCURSOS D'«0 MALiHO»
CONCURSO MENSU

SSOJOOO EM DINHEIRO
Continua o Kiii-ci-axn doa noasoa concuraoa que,

•emimlro diapendlo além do preço do eiempliir il'«. >
J\l A I\ilIO», proporcionam aoa leitore* o incatimavel
beneficio do»

PItEIttIOS EM DINHEIRO
como ae tem verificado, menaalmente, deade Janeiro,

Aeora. por exemplo, com a Lote ri» dft Capital
Ifederal de O do corrente, foi extrahido o aortelo
iiienaal doB ooupona diatribuidoa, cabendo a aorte ao
numero

Poaauiaeaae numero o
SU. BURO GUARACY FOMBL

reai«lente neata Capital, a rua Imperial, n. BOf
(Catao&o do Meyer, portador da aerie UüNOl a
UffilOO, em troca dos coupona de na. 13 a 1V.

A F»ne aenhor puglimoa em uoaao eacriptorlo a
(luuntia de

S50$000
contorme recibo «sue ficou em noaao poder, como doou-
incuto da utilidade econômica doa CON CURSOU
I_>'«0 MALHO».

Ultima novidade para senhoras ou senhoritas
Borzeguins de pellica enverni-

zada, canos de cazemiras a 18$,
20$ e 32$.

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

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

BOTA FLUMINENSE
Rua Marechal Floriano

IQ9
(Canto da Avenida Passos)

Remette-se pelo correio,enviando maita$ por par.

*¦¦

^kSa! WW\mWlà\ ¦¦¦¦¦.

Leiam O TICO-TICO

para cieanças.
o unico jornal exclusivamente

Uiaieit. ot qui totlrim do oitomagt e ai to-Bhorn qui am.mintam.-Oopoiito: araujo Froitaa* Comp -in doiOarim. 881 Pharmacia »ar-qun-Praça Tiradoatos. n. 40 142. Rio do Janeiro



O MALHO

GRÁTIS!...
Uma arma poderosa contra toda a espécie

de males,infortúnios e enfermidades é o talisman
Constituído por um casal de PEDRAS DE CE-
VAR, recebidas da índia Oriental. O casal menor
rt. 1. custa 100$000. O n. 2, custa 200$000; o n. 3,
custa 30ü$000; o n. 4, custa 400$ ; e o n. 5, custa
500$. Quanto maior mais força possue. Enviam-
se GRÁTIS, detalhadas informações, em carta le-
chada, a quem enviar $300 em sellos novos do cor-
reio. Otalisman pude ser enviado de modo oc-
culto, para qualquer parte. Garante-se a sua effl-
cacia. Envie a importância em carta registrada
com valor declarado ou vale postal. ARISTOTE-
LES ITÁLIA, Caixa posta! n. COi; rua Senhor
dos Passos n. 98, sobrado, Rio de Janeiro.

OS PREMIOS P'«0 MftLHO»
Em razão de não ter havido extracçao da loteria da Ca-

pitai Federal, no sabbado,, 13 do corrente, por ser dia feria-
do, fez-se o sorteio da edição n. 711 d'0 Malho de 29 de
Abril findo, pela extracçao da mesma loteria de segunda-
feira, 15 do corrente.

O numero premiado foi 27.537. Estão, pois, premiados os
exemplares d'0 Moino da referida edição, que tiverem os
seguintes números :

27537 .... ioo$ooo 27536 .... 20$000
2753S ....- S°$ooo 27535 .... 20$O00
27539 .... 50$ooo 27534 .... 20$0O0
27540 .... 20$000 27533 .... 20$000
Hoje, sabbado, será sorteada a nossa edição n. 712, de

6 de Maio corrente, e assim todas as semanas, respectiva-
mente, os números d'0 Malho, que sahirem tres semanas
antes.

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

As Pilulas do Dr, Ayer
Para a prisão de ventre

As Pilulas do Dr. Ayer
Para dores de cabesa

As Pilulas do Dr, Ayer
Para desordens biliosas

Dizei isto varias vezes. Tornae a
dizel-o para que vos não esqueça

As Pilulas do Dr, Ayer
Para a prisão de venfre

As Pilulas do Dr, Ayer
Para dores de cabesa

As Pilulas do Dr. Ayer
para desordens biliosas

Vendidas por espaço de 60 annos
Preparado pelo Dr. J. C. Ayer & Ca., Lowell, Wass, E. U. A

J". _____!. Barbosa Caixa Poatal, 1763
Agenta geral rio dejaneiro

flBB"rf' '',"_¦ '-''^slÉmmmmW

GRAÇAS A'S
GOTTAS SALVADORAS DAS PAHTORIENTES

-DO
DR. VAN DER LAAN

Desappareceram os perigos dos partos
dilficeis e laboriosos

A pnrturiento que fizer uso do alludido
medicamento, durante o ultimo mez da jjravi-
de_, terá um pnrto rápido e t\ilix. Innu-
meros attestados provam exuberantemente a sua
efficacia. A' vend"a em todas as drogarias e phar-
macias do Brazil.

Depósitos geraes: PHARMACIA IIOMCEOPA-
TI1ICA DO r>r. J. II. Van Der Laan &_ C.

Marechal Floriano n. 116, Porto Alegra
e Araujo Freitas & C, Ourives 11.88
Rio de Janeiro.

E* ________ P^-AY^ ___«___¦ \m\
- m mW^mm^r^m »u I K£^^^^ j JH
< Wsf**Am r^maA^Wj

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

Rua marechal Floriano Peixoto, 82
ANTIGA RUA LARGA

Tel. 2900

SECÇÃO DO INTERIOR
Pedimos o máximo cuidado aos

freguezes do interiorecapital,pois
andam vendedores servindo-sc do
nome honrado da nossa casa r só
levam a enganar. Exijam dos ven-
dedores documentos, que provemser do Globo. Remetíamos amos-
trás e o nosso Systema Pratico
delirar medidas.

. Frete, carreto e embalagem por
nossa conta

Pedidos • Mario Terreira
Rua Marechal Floriano Peixoto, 82

ANTIOA RUA LANOA T.íaph. 30OO



O MALHO

ri-sy-n 

^fjl;

anti-septico, c^cotri^ V _
nti-eczematoso, anti-

J10S BAflflOS GERAES

E PflRGIAES

CASPA
Não lave a cabeça

sem o Sabão 0pistolino
Não tome banho

sem o Sabão flpistolino

Não lave o rosto

sem o Sabão 0pistolino

Poderoso
sante, anu-eutemaioso, anil-
parasitario para a cutis e para

o banho.

Fortifica os tecidos preservando e pelle das excreseeneias, rugas,
manchas, vermelhidões,

irritações e do máu cheiro de certos suores locaes, tão ineommodos
como desagradaveis

Nas varias MOLÉSTIAS CUTANEA.S é um efficaz preservativo, destruindo as
proclueções parasitadas.

O seu emprego nas MOLÉSTIAS DA PELLE é racional, pois que combinan-
do-se facilmente com a matéria gordurosa secretada pelas glandulas sebaceas
e com o suor, o que a agua pura por si não pôde conseguir, elle mantém a relle e o
couro cabelludo sempre em perfeita limpeza, conservando assim a frescura da cutis
a fineza, brandura e a elasticidade tao necessaria d pelle.

A' venda en» qualquer parte
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NAS ÁGUAS TURVAS ESTADOAES: PESCARIA FEDERAL
«Depois de grandes difficuldades motivadas, principalmente, pela grande quantidade dc candidatos, foi encontrada

alinal a soluçiio para o caso da successão no Amazonas : 6 a candidatura dr> engenheiro Crespo du Castro, homem afastado
da política, sem compromissos partidários de qualquer ordem. n—rDos jornaes).

Wcnceilán (puxando o anzol): — PromptoI Cá está um peixe que* serve! 1'rliAno dou Santo» c A*e-
redo: — Ora, graças! Mas... é um peixe espinhado, que mette mcdol Não é o pirarucu, que se esperava...
I.opca 4_o.i<*alv<*s ¦ — Em certas paragens, como a escolhida pelo mestre pescador, esse peixe não abunda...
Mas niSo faz mal: é uma espécie encrespada, que, entr.tanto, pegou facilmente na isca... que o PcJrosa for-
neceu... Wenccmláa: — Serve assim mesmo I O que eu não queria era pescar um moro carapicú com fumaças
<le pirarucu... Zé Po»o : — Uh 1 uh I uh I Pelo que se vô, è um peixe que vae ficar atravessado nas guátas de
muita gente I...



O MALHO
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São nossos agentes no Estado do Rio (-ronde do
Sul 0.8 Srs. I_. 1*. IKnrcello- A C, Livraria do ttlobo,
Andradas 979, IN»rio Alegre.

Pois senhores, quando soubemos que a Câmara dos se-
nhores Deputados derrotara um candidato do Governo á Com-
missão de Finanças; que o sorridente leadcr amarrara a
physionomia e renunciara á Icadcrança; que o presidente da"casa branca"... do obelisco ia acompanhar o gesto do re-
nunciante — Santo Deus 1 — tomámos nota do " assumptão ",
para o 4_o d'estas cclumnas...

E era d'escacharl
Nada menos que uma crise politica, fazendo estourar dous

mineiros de truz, e um terceiro, mais alto, de " olho " furado,
chorando, como Mario, sobre as ruinas de Carthago!

Caspité 1
Nem a guerra curopéa, com o seu interminável ataque a

Verduu, levaria as lampas ao fragor que o terremoto
parlamentar ia fatalmente produzir! E o próprio canhenho em
que notávamos o caso, tremia como varas verdes dentro do
bolso do paletot, communicando-nos ao corpo e á alma essa
estranha e perturbadora senasção do... medo.

Mas, afinal — tablcau! — não houve nada!
O mellifluo Sr. Antônio Carlos, renunciou á renuncia;

a avelludado Sr. Astolpho Dutra deitou fallação cmolliente,
com tremeliques na voz, e elle mesmo foi o primeiro a benc-
ficiar-se com os effeitos da auto-cataplasma... Quanto ao
lionhomico Sr. Wenccsláo Braz, nem honrou os noticiários
nos jornaes com uma daquellas opportunas enxaquecas, quehão de ter a honra de figurar na historia, como um dos me-
Ihores recursos politicos do quatriennio...

Tudo ficou em paz. como se nada tivesse havido, como se
os submarinos da Câmara não tivessem torpedeado o * RU)
Branco " do Cattete, pondo-o a pique, por suspeita de conduzir
contrabando de guerra...

Realmente, o Sr. Macedo Soares, como jornalista frau-
co-atirador, era um "navio" suspeito á restante esquadri-
lha... perrecista, da Câmara!* Está o Estado do Espirito Santo, com dous novos* * presidentes, ambos reconhecidos pelo Legislativo de
lá, segundo officiaes communicações ao de cá.

E neguem que somos o paiz da fertilidade em tudo!
Até capangas, senhores, até capangas, fardados e á pai-sana, proliferam, quaes cogumelos, em brotação esponta-

nea, por aquellas terras capichabas, dando tiros e facadas e"empurrando o páu", a torto e a direito, para ficar defini-
ti vãmente provada a supremacia dos modernos processos .lc-
iiiocraticos-republ-eano... neste negocio de ensinar opposições
a não sc insurgirem, senão por meios platônicos, contra o do-
í.iinio de famiíias privilegiadas, com todos os "camaradas" e"campeiros" adhercntcs...

Custa a crer como ainda ha gente que se arrepie toda,
ao lêr as noticias de assaltos e outras "amabilidades" con-
tundemes, perfurantes e mortíferas, contra casos e indivíduos
faltos do cheiro de santidade, ao olfacto dos governichos de
campanário.

Então, quando se trata de um Estado, cuja oligarchiadeu com elle em pantanas, chega a ser escandalosa essaingenuidade de se não reconhecer que — quem sabe matarum boi, deve saber esquartejal-o e limpal-o de todo — ou que— quem põe abaixo uma casa é que sabe como a deve re-construir sobre os conheeidos alicerces...
Deixem lá qu; os Srs. Monteiros pintem o diabo no Es-

pinto Santo, montando o Sr. Marcondes!
E' uma trempe solida para o caldeirão administrativo 1E lima trindade dc predestinados! E' uma suggestiva tri-

peça para o par de botas politicol
Descalce-os como puderem o Legislativo e o Executivofederaes, comtant. que se não esqueçam dé aviar a pomadapara impedir ou extirpar os collos, que tanto fazem soffreros credores estrangeiros do Espirito Santo.

Santos Dumont está na terra e a mocidade enthu-siastica mais uma vez se curvou ante o glorioso pa-Anren !
tricio, elevando-o ás nuvens numa estrondosa recepção.

Bravos, aos moços!

*
* *

Santos Dumont, inventor da dirfgíbilidade dos balões," mais leves do que o ar *_ e. mais tarde, da prova trium-
phante dos aerop.cnos, ," os mais pesados do que o ar", é
ainda o expoente de cm dos mais profundos característicos
da nossa raça: a inconstância e a modéstia.

_Foi o nosso Bartholomeu de Gusmão, quem inventou os
balões, mas foram- os irmãos Montgolfier que arrecadaram
essa gloria... Foi o nosso Santos Dumont, o inventor da
actual navegação aérea, mas são os Zeppelins, os Bleriots e
tantos outros, que absorvem a aureola d'esse feito.

Por que?
Tanto no caso antigo, como no moderno, pelas fatalida-

des de estranhas mjuneções platônicas, por falta de confiança
nos próprios esforços, por ausência de senso pratico.Não tivesse . frade santista a injuneção balofa e inve-
josa da Inquisição, e o seu nome nunca seria eclipsado pelosirmãos francezes. Tivesse Santos Dumont a continua assis-
tencia. o zelo, o amor do nosso patriotismo — do patriotismode lei e não de pechisbeque — e a sua individualidade sen-
tir-se-ia sempre, indis.oluvelmente presa á sua nacionalidade,
assistidos os seus trabalhos e as suas experiências por ele-mentos officiaes do nosso governo. Assim, moral e mate-nalmente protegido, o glorioso auctor da Demoiselle funda-ria nessa época a Escola de Aviação Brazileira.

Calculem, de então até hoje, como estaria o Brazil em ma-
teria de tão relevante efficiencia, e comparem essa visãomagnífica com o atrazo em que ainda jazemos' ^- sendo nos-sa a origem de tona a gloria da navegação aérea!...

Felizmente, ahi ejtá Santos Dumont disposto, ao que di-
zem, a repartir rem vastos emprehendimentos, tanto tempo
perdido pelos nossos governos.

Antes tarde do que nunca — se isso fôr verdade...
J. Bocó.

OS HOMENS DO DIA
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Santos Dumont, o genial precursor da navegação aérea, queha dias chegou a esta capital, onde foi recebido com umadas mais extraordinárias manifestações popularesHonra ao glorioso patrício!

Na grande manifestação popular a Santos Dumont sòbresahiram muito as senhoras
»S0 Da tí_ _i._' nr. . m. e^r*.. . -,'__,.. ~>S

S30 aérea. E rna.s d-vque esse «resto de enthusiasmo patriótico sWcsahiam as lindas C3|>c.lJirai ifSd r™ Zmais sympathi-os e -bellos. rostos que vimos naquclle dia fremente. Era a victoria da.Ju ventude Alexandre í_ t__í?r__ ».9£.noderno. ab^utamente innocentc. para os cabellos. aos quaes da graciosamente 
JaU 
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qrauita rf/.,,«rfa^rf/»Z7; Ei ?v'íW° 
<W Ja'jr°. M"°«. »" «»••« '3 de Maio. o serviço de distribuição

Horta Botânico letJl J"tí^í^u "°S h.vradorcs ^T^ül * {na^urou a completa remodelação do
da Republica c, 

'/v£ 
Lr_,v ^f M" ^^i'o governo do Dr Nilo Peçanha : i) A chegada do Sr. presidente

ao DrWencesI^ d° Bstado do R<0- 2> ° Dr .Nilo-Peçanha, fatiando
7ercorre,dc a serní Z', V >*** 

° *.?< S'CÇ°\ ion "°"?1 m qUe ? "*««* 3) Os dous presidentes e a comitiva,
das-aZmeL'de'ífortÍÁTa-,fA''raS- t\° *".**»*** da Republica com a Exma. Sra. Nilo Peçanha, em uma
^.//rt^rJ^L^Ví ^aM",d',''''^ á Sec(5° íe CrÍa(So de /">rr"< d0 "<"•"» Florestal. 6) Grupo- á
A' oPeçanhal "*" '* af<"" "S"' *r,tideHt" da Rtf^lica e do Estado do Rio e Mme.
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No Apo — Uma vista do morro do Horto, com os milhares de alumnos das escolas, que d'alli cantaram o Hxm-no Nacional no dia da festa xnaugurattva. ¦ J
Ao centro — Vista panorâmica do Horto Botânico, tirada de cima do respectivo edificio

. Em !A,IX<_' T Re9Jesso í° Sr- Presidente da Republica e sua comitiva, vendo-se ao fundo o edificio do Hcrtocuja remodelação i um dos melhores serviços do actual Presidente do Estado do Rio, '
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crdun.

Os gencraes
S^ToffrP(Franla)"6^ÔÜ'3) Wiflc,nans (Bélgica), 4) Gilvuky (Rússia)
Alliados, no (GranJè Estado Maior Francet. (Servia) 

na ultima reunião do Conselho dc Guerra dos

SEDLITZ CHARLES CHANTEAUD

O ntli icilio e barato Parganta, Laiatlro, Sepirailn I
?»ÍI* '""O í« testre, bile. congestões, ekxaqdeca.ftljlir» frasco amarelloio doibí CHARIIP CHANTEAUD^UJti Franc«-Bourflfott,PARlS-<W 1913. Qrtnd* Prtmlo

¦A. GRANDE GUERRA

O PREÇO DA SALVAÇÃO
A guerra é toda de horror, de sangue e

de morte. Mas ha episodios em que o
trágico e o grandioso chegam ao paro-xysmo. E' o caso no que diz respeito ao
salvamento do Inflcxiblc. A Illustração
de Londres, refere por que preço, a 18 de
Março, de 1915, por occasião do ataque
dos Dardanellos, pela frota franco-ingle-
za, aquelle navio britannico escapou ao
naufragio."O Bouvel havia afundado. O QueetiBlizabeth tinha sido attingido por vários
obuzes. O Agamemnon se retirava de
combate com graves avarias. A's 4 horas
r 45 minutos, o Inflcxiblc bateu numa mi-
r.a, cuja exploxão rasgou, na prõa, uma
grande abertura, pela qual a agua abun-dantemente entrou. O navio estaria per-dido, se não se fechasse, no mesmo ins-tante, a porta da parede que dava accesso
para o compartimento estanque seguinte.
A ordem de proceder a essa operação foi
logo formulada.

Ora, no compartimento excluido se acha-
vam 26 marinheiros que, deante das aguas
invasoras, galgaram a escada para che-
gar á passagem, no comprtimento vizi-
nho. A porta foi fechada : os 26 mari-
nheiros, na sua prisão de aço, estavam
condemnados á morte, que salvpria o na-
vio e a maior parte dos seus companhei-
ros;

Condueção de tropas francesas para a linha de frente, de Vcrdun.
Quando, em fim, o navio se viu em se- diço, desceu ao compartimento estanque,

gurança e o commandante Philimore, e dcscobriu-se, dizendo : " Paz ás almasmesmo que havia destruido a esquadra dos d'aquelles que eu fui forçado a saçrifi-cruzadores allemães, no Atlântico, perto car para salvar o meu navio. Kllcs ser-das ilhas Falkland, poude deixar o passa- viram bem a Inglaterra !"

f
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A nova Dircctoria da Associa(ao Commercial do Rio de Janeiro : — Ka lm fi'a, a contar da esquerda : Cesar PdlharesJoao Reynaldo Coutinho, Francisco Leal, Dr. Fereira Lima, Dr. Augusto Ramos e Humberto Taborda

O MALHO

a DOQ0 PH0S6 da flssoeiflçAo çommerçei@if
Na memorável sessão dc ii do corrente, firma Barbosa Albuquerque & C.; Er- Di-rretamente amave! e communicatra que compareceram representantes do nesto Matheson, da firma P. S. Nicolson vo, com um fino trato diplomático quemundo official, do alto commercio, mdus- & C.; Luiz Camuyrano, da firma Luiz tão bem lhe carícterisa a inconfundiveltria, bancos e instituições mercantis, agri- Camuyrano & C.; Christian Hechler, ban- individualidade, o Dr. Pereira Lima terácolas e industriacs daqui c dos Estados, queiro» Commissão de Finanças i Barão muitas vezes ensejo de mostrar como £fòram pelo Dr. José Bezerra, Ministro de Ibirocahy, commendador A. J. Peixoto fácil a victoria das idéias úteis, desde queda Agricultura, Industria e Commercio, de Castro e João Severino da Silva, syn- são propugnadas por um animo forte,empossados em seus cargos os novos di- dico da Junta dos Corretores. Supplentes: cheio de fé patriótica nos destinos dórectores da Associação Commercial do Rio Agostinho José Rodrigues Torres, presi- Brazil, baseada na constante protecção ede Janeiro, que sao os seguintes dente da Junta Commercial; Eugênio Jo- no desenvolvimento do seu commenci.».Presidente, Dr. João Gonçalves Pereira sé de Almeida e Silva e Antonio Valen- O novo vice-Dresidente coronel Fran-Lima, socio da casa Meirelles Zamith tim do Nascimento. cisco Eugênio Lal é èguaTmente umaC.. presidente do Centro de Commercio Esses nomes são integralmente os da individualidade forte, ha muito con?agra-de Café e director da Sociedade Nacional "chapa Pereira Lima-Francisco Leal", vi- da pelo alto commercio do Rio de Janei-de Agricultura; vice-presidente, Francis- ctoriosa no solemne e renhido pleito de ro. "E' o nosso Joffre" ouvimos muita»co Eugênio Leal, da firma Francisco 5 de Maio, após salutar e honrosissima vezes, durante a longa e formidável cam-Leal & C. ; I secretario, Dr. Augusto Ra- luta em que se empenhou tenazmente panha pelo resurgimento do nosso com-mos, capitalista, secretario geral da So- commercio do Rio de Janeiro, resolvido mercio, contra a "offensiva" dos contra-ciedade Nacional de Agricultura; 2° se- collocar á frente da sua expressão offi- rios ás suas aspirações e aos seus interes-cretario, Humberto Taborda, da firma ciai quem com efficiencia—"defendesse os ses;—e nessa phrase está definida a hon-Ferreira, Passarello & C., vice-presidente seus interesses e generalisasse as suas as- rosa personalidade do bravo vice-presi-da Camara Portugueza de Commercio oirações"—na larga e synthetica phrase do dente da Associação.

A nova Dircctoria da Associação Commercial do Rio de Janeiro : — Ka lm fi'a, a contar da esquerda : César PctlharesJoão Reynaldo Coutinho, Francisco Leal, Dr. Pereira Lima, Dr. Augusto Ramos e Humberto Taborda
Industria do Rio de Janeiro e secretario
pe-al da Grande Commissão Portugueza
Pró-Patria; i° thesoureiro, commendador
João Reynaldo de Faria, da firma JoãoReynaldo, Coutinho & C.; 2° thesoureiro,
César Palhares, da firma Teixeira Borges
& C.; directores : Domingos Pinho, da fir-
ma Castro Silva & C., presidente do Cen-
tro de Cereaes e do Centro de Commercio
e Industria do Rio de Janeiro; Cornelio
Jardim, da firma Azevedo Jardim & C.;
Louis R. Gray, da firma Arbuckle & C.;
José Rainho da Silva Carneiro, da firma
J. Rainho & C.; commendador José Pe-
reira de Souza, da firma J. P. de Souza
& C.; (Casa Sucena); Isaltino Ribeiro
Caldas Bastos, da firma Caldas Bastos
& C.; Carlos Plácido, da firma Zenha
Ramos & C.; Américo da Silva Couto, da
firma Couto & C.; F. A. M. Esberard,
da firma M. Esberard & C.; Galeno Go-
mes, da firma Galeno Gomes & C.; Au-
gusto Lopes da Silveira, d?, firma Au-
gusto Lopes & C.; Bernardo Barbosa, da

Sr. Affonso Vizeu, o valoroso leader da
chapa vencedora.

Não comporta o espaço de que dispo-
mos uma apreciação—ligeira que fosse—
de cada uma das bem escolhidas e podero-sas unidades componentes d'esse notável
quadro director; mas basta destacar os
dous nomes que serviram de bandeira de
combate, para se ter uma idéia geral do
valor d'essa nova direcção.

O Dr. João Gonçalves Pereira Lima,
novo presidente da Associação Commer-
ciai, é notoriamente um homem prepara-
dissimo e de largas e sólidas idéias com-
merciaes, como bem o demonstrou no seu
erudito, substancioso e eloqüente discurso,
pronunciado no acto da sua posse.

Profundo conhecedor das necessidades
do nosso commercio, em face da tremenda
crise mundial que nos assoberba, será das
mais efficazes a sua acção esclarecida,
como principal timoneiro do corpo colle-
ctivo representante das classes produeto-ras da metropole da Republica.

Filho do trabalho, erguido á culminarr
cia da sua classe pelo esforço proprio,calmo e pertinaz, o coronel Francisco
Leal será na actual directoria uma força
poderosa do commercio, sempre tão
prompta a resistir efficazmente como aatacar o inimigo, onde quer que esteja,
quando isso fôr opportuno.

Taes são, ao correr da penna, os tra-
ços mais característicos das duas indivi-dualidades.cujos nomes serviram de lemmaaos paladinos victoriosos contra a hurni-lhante apathia em que vegetava o com-mercio do Rio de Janeiro. Mas a novadirectoria da Associação Commercial com-
poe-se de muitos outros nomes egual«mente brilhantes e respeitáveis; e essefacto garante ao nosso commercio umlargo periodo de acção \ital pelos seusverdadeiros interesses—nova phase quetera sempre como força propulsora a di-recção activa c mascuía do poderoso or-gão official da grande classe conserva-dora.
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r) f>r. João Gonçalves Pereira Uma, novo Presidente da Associação Commnul.')<fi™£ *

JQÜ Bezerra, Ministro da Agricultura, Industria e Commcrao, tendo a d.rcta o Dr I andia 
^c'as^

da feio Barão de Ibirocahy. 6) A nova Directoria empossada na assembléa do dia do COtrt • )

rio da nova Directoria. p) Os Srs. Cieero Portugal, José Bruno Nunes, e w), Dr. Paulo dc l rontin
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UMA EAMILIA CEARENSE :

¦ / Exma. Sra. /». Tercina Maia. esposa do Sr, coronel Joaquim Maia, l seus doze fillio-,;c.,iiic,itcs na cidade de Qui-
xadá, Estudo do Ceará. No grupo, as meninas com o signal T, sáo tuteladas do ._i;<7 Mala, que náo apparece nò
grupo por se achar no listado do Amazonas, onde c grande proprietário de scrin?.^ „., leio Javary — Remate de

. Males — Estado do Amazonas.

zxerici.
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Ministro da
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idolpho Hess-á entrada da Associo
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Dias d'01iveira
nhor ? I A poesia
trazida e muito

(Rio) —Que quer o se-
— O Leque — foi-nos
recommendada por um

mXâAãoalho
araÍ!;o d'esta redacçao. o Sr. Mattos Go-
mes, que nos pediu instantemente a pu-
blicidade, pedido a que attendemos, não
sem desconfiarmos de que a assignatura-Raul F. dos Santos" era "gato por le-
bre'\ pois nos recordávamos de haver lido
algures qualquer cousa parecida com
aquelle Leque. f.

Sem tempo, porém, para uma perquiza,
publicámos a poesia nos Postaes do n. 712.

Prova-nos agora V. S., que o "meliante

Raul F. Santos — quem quer que seja—
furtou essa poesia de Antônio Feijó...

E' mais um para a corda do sino .1
E cá fica "elle" a badalar :

Tão-balalão—pega o Raul,
Tão-balalão—para constar,
Tão-balalão—de norte a sul,
Tão-balalão—seu... gatunar I

E muito obrigados a V. S. por nos ter
fornecido o badalo !...

A. B. O. C. X. (Nictheroy) — Se o
seu rectrato e alguns sonetos podem sahir
no noço jornal ?

Como não ? I Um rectrato com c e
sonectos sem elle devem ser cousas muita
incterccsancles...

Mande, pois, a encommenda ! E' pos-
sivel que as suas jniciaes não signifiquem
—A beocia—como parece, e sejam até aa
de um boxeur poético...

Xem sempre o dedo aleijado mostra
unhas gigantescas !

D. da Silva (Rio) — Basta adquirir o
Tratado de Versificação, de G. Passos e
O. Bilac. Esse livro lhe ensinará a vêr
muitos erros nos seus versos, como nes-
tes, por exemplo :
"P'ra que mentiste quando me disseste—IO
Que ao meu amor tu correspondias—9
Se teu coração já a outro deste" — 9

E também nestes, apezar de menos ú.-
correctos :
"Fitando o seu semblante doentio — 10
v?onfrange-me de dôr o coração—10
Ao vér com que ardor e sangue frio—9
A Parca vae cumprir sua missão."—10

Aqui, porém, falhará o ensino do Tra-
lado, pois, se por um lado, lhe dirá que

CONTRA A LAMA; PELA VERDADE !
"O senador Antônio Azeredo tem recebido innumeras felicitações, de toda a parte, pela sua eleição unanime para

vice-presidente do Senado." — (Dos jornaes).

AZEREDO : — Ora, aqui tem o meu illustre amigo como se responde â calumnia e á mateàicencia ! Até o rei'da Itália, o presidente da Republica Portugueza e o mestre Clemenceau, me honraram com suas felicitações pela minha'eleição t
URBANO DOS SANTOS : — E' exacto l Contra fados não lia argumentos. Você, "seu" Azeredo, i "troço"

como diabo, lá por fora...
ZE' POVO : — E lambem cá por dentro I Nestes tempos que correm, de lamo*. intrigas e mexericos, vale pela}'

fnclhor consagração uma eleição ' ur.ani me para presidir, nada menos que o Senado Brazileiro,
E os calumniadores e os mexeriqueiros que se fomentem /,..



O MALHO

PORTUGAL NA GUERRA calumniado, uma vez que toda a Manaus
o conhece como justiceiro", correcto e di-
gno, visto como os seus actos, \anto admi-
nistrativos como pcssôaes. são bastante
conhecidos, tendo plena sciencia d'aquelles
o Sr. Ministro da Viação e a Directo-
ria Geral dos Correios do Brazil, resolvi
dirigir-me a V., unicamente para apontar
quem é, ou quaes são os calumniadc:ts
vis què se servem do anonymo infame
para toldarem com a lama de suas ruinas
o funccionario recto, o cava'.heiro digno e
o pae de familia exemplar, que é o Sr.
coronel Raul de Azevedo.

Em 1914. se não me falha a idéia, tcn-
do regressado da Europa, onde se acha-
va em-gozo de licença para tratamento
de sua saúde, reassumiu o exercicio do
cargo de Administrador dos Correios
d'este grande Estado o Sr. Raul de Aze-
vedo, e tendo, logo após esse acto, ve-
rificado existir um grande desfalque r.cs
cofres da Thesouraria dos Correios, im-
mediatamente iniciou o processo legal.

Verificada que foi a Verdade das sus-
peitas, recahhiu a culpa do roubo de mais
de cincoenta contos, nos cofres de sellos,
no então encarregado dos mesmos, Sr.

A bordo do "Vasco da Gama", em Lisboa : visita do addido naval francez ao ca- Segismjtvdo d? .ritto Sampaio, ex-30 of-
pitão de fragata Leote do Rego, o bravo e activo commandante da divisão na- ficial dos Corrc.os, que, como sentença,
vai portugueza e da defeza do Tejo. recebeu justamente a sua demissão a bem

J, do serviço publico,' acto lavrado pelo Mi-'" ' nistro da Viação, Sr. Dr. Barbosa Gon-
ardor são como se fosse qu'ardor, po_ citada carta anonyma, ajuizar mal dos çalves, tendo aqui condemnado pela Jus-
outro lado nada lhe poderá adeantar quan- esforços do funccionario miseravelmente, tiça Federal, á perda de logar e incem-
to a essa exquisitice da Parca ir cum-

•T- . .\rw*_. *". "."*-¦_¦ mTSmW^fCZ^&nmom __H__rT?T'^_a__.
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prir sua missão com ardor e sangue frio,
ao mesmo tempo...

Ou bico ou cabeça 5
Isso de quenturas e friezas tão mistura-

das no mesmo indivíduo até faz lembrar
aquella phrase :

—"Pegou fogo na caixa d'agua 1"
Severo de Barros Alencar (Manaus)

— Já ahi acima tratamos do assumpto da
carta que em seguida publicamos, por nos
parecer muito interessante a defesa que
nella se contem.

Eil-a, pois !"Manaus, 10 de Abril dc 1916. Sr. Re-
dactor d'0 Malho. Rio de Janeiro. —
Saudações.

Não é com intuito de defender c Sr.
coronel Raul de Azevedo, Administrador
dos nossos Correios, que ouso dirigir a
V. as presentes linhas. Absolutamente
não. E' simplesmente revoltado contra a
calumnia infame atirada miseravelmente
contra o mesmo senhor, em carta, a essa
digna redacção e publicada em O Malho
Je 18 do mez findo, assignada pelo ano-
nymo craveiro luz, aqui desconhecido.

Nada tenho que vêr com os serviços

FESTAS SYMPATHICAS
?*^M-----------_™«____«-_______«_^_w_^__bB^^m^b^_

dos Correios d'este Estado, Sr. Redactor. 'Festas das aves" em Santa Cruz do Rio Pardo - S. Paulo - promovida Pelomas como V. pod.a, em v.rtude da CruPo Escolar d'aquella cidade : o corpo docente d'esse bello estabelecimentonRACAHOUT

1
dos ÁRABES

DELANGRENIER
0 melhor alimento para as Crianças,

para os Coavalesccntes, para os Velhos,
e para todos os que

precisam defortificantes
10,Rue des SalnU-Pêrei, Parla e Ilmnnacias.

^

1 DELANGRENIER P
contra ^r*

_fl ^^_i___________^_ri--í __k
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UMA PARTILHA «ENCRENCADA»
"Está dando muito que pensar a

polis partiu de novo o emissário do Sr.
Schmidt." — (Dos jornaesQ.

solução da questão de limites entre Paraná e Santa Catharina. Para Floriano-
presidente da Republica, encarregado de entcnder-se a respeito com o governador

WENCESLAU (pensativo) : — Como diabo se ha de resolver a partilha do queijo, de modo a contentar estes gu-
losos ?

ZE' POVO : — Isso é fácil... Cortando mais para lá ou mais para cá, no fim dá certo : vae-se o queijo todo...
WENCESLAU : — Sim... mas no corte é que está o " buzitis"... Os guris são tão manhosos... tão "ranzinzas" !...

Talvez fosse melhor ficar com tudo para mim...
ZE' : — Ah I Isso, então, seria ouro sobre azul!...

patibilidade de exercer outro qualquer
cargo publico, durante o espaço de cinco
annos, pena esta que ainda se acha cum-
prindo.

E' este condemnado que acobertado pelo
anonymato e ajudado talvez por meia du-
zia de empregados dos Correios, despei-
tados, cujos nomes não me convém pu-
blicar por ora, e que se alimentam da
mentira c dc boato, e dos que sempre sc
encontram nas diversas repartições pu-
t-.i_;..,—atira-se contra o Director dos
Correios do Amazonas, calumniado-o e
dizendo cousas somente capazes do mi-
seravel esbanjador dos dinheiros publi-
cos, e que, em bôa hora, está soffrendo
justiceira penalidade pelos seus maus e
indignos actos.

O serviço de conduçcão de malas, dis-
tribuido pelos Correios Geraes, nessa ca-
pitai, no anno passado, foi executado a
contento geral e com a maior economia
possivel, tendo sido, conforme informação
que colhi na Delegacia Fiscal do Thesou-
ro Nacional neste Estado.recolhido o saldo
devido, de accordo com os balanços ge-
raes da repartição dos Correios.

Nenhuma alteração foi feita, além das
dictadas pela autoridade acima mencio-
nada e creio que para isso tem o Sr. Di-
rector dos Correios de Amazonas a con-
sciencia limpa e nada teme.

Não querendo alongar-me, Sr. Reda-
ctor, tenho unicamente a affirmar, como
commerciante que sou e coi he edor de
perto de todos os serviços nos rios da
Amazônia, executados pelos Correios,
que o anonymato vil d'esta vez não trium-
phou e o projectil inLmante e miserável
do calumniador condemnado, não altin-
giu o alvo desejado.

Pela publicação da presente, muito gra-
to fica o assiduo leitor, Obrigado, (assi-
gnado) Severo de Barros Alencar".

João rio Largo (Victoria) .— Quasi
todos aleijadinhos os versos do — Caii-
tares.

Os melhores são estes :
"Eu ca-'arei do bello mar profundo,—io
Toda a grandeza nelle encerrada, -9
Quando está calmo ou quando iracun-

do—9
De dia, á noite, ou pela madrugada..."—10

Como se vê, falharam exactamente na
grandeza do mar e no seu estado dc cal-
ma 011 firia...

Quer isso dizer que nem o camarada
c poeta para se metter nessas funduras,
nem deve brincar na poesia, a não ser
na qualidade de siri sem unha : como
poeta, o mar vingará as Musas..f

DU. CABUHY PITANGA

Manequins mechanicos
americanos"

São a ultima palavraem manequins
Um só manequim

adapta-se a
qualquer corpo

ou medida
São sólidos, elegantes

e de fácil manejo

Vendas a dinheiro e
a prestações de

ÍOSOOO MENSAES

Josephina
Zambelli 8$ G.
Avenida Rio Branca 137

1- andar
Pesejamos agente» nos Estados
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Pindahoba
TAf-GO

Por Juventino S. Borges
Maxambomba—E. do Rh
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DOENÇAS
PO
UTERO,
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-FLORES BRANCAS- SUSPENSÕES, HEMOR-
RHAGIAS, COLICAS UTERINAS, REGRAS DO-
LOROSAS, ETC. CURAM-SE COM MAR AVI-
LHOSO REMÉDIO DE USO INTERNO

A SAÚDE PA MULHER
DfcUPT * OLIVEIRA (Successores de Paudf * Lagunilla) -- Rio

eu. .ij-wiiij ii_________a_«__a-iaj-w_w_x«-^

A gentil senhorita Thereza Borin, dtlccta A Exma. Sra. D. Lupcrcia Borges de
filha do Sr. capitão Ugolino Borin, Barros, esposa do tenente José Aurelinozeloso Agente do Correio de Serrinha Alves, correcto inslructor da Força Po-— Estado de S. Paulo. licial da Bahia.

A gentil senhorita Thereza de SouzaTeixeira, düecta filha do conceituadonegociante Antônio Rodrigues TA-xeir.i, da villa do Itapipoca, E. Ceará

Bellos e ultra-modernos bor-
zegulns de pellica envernlzada,
canos brancos e de cores.

16. 17
11

20$ e 24

Chies e finíssimos sa-
R.a_f_)s.d8 Vernlz comtres tiras e fivelinhasde apertar ao lado.Ainda o mesmo artl-
go com tres tiras deabotoar ultima creação

161000
r-t-% -; <S""Í?<rj-"e) >~*m 

-

@úen_da Passos, 120 — CASA GUIOMAR
Pelo Correio m_!s 2$ooo

Telephone 4424 Norte «,„. _„CARLOS OBAEPF * O,
'""-"¦ ",'*,, .jjj
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IMPRESSO COM TINTA LOR1LLEUX

«O Millio"
Não se trata da grande exposição d'es-

se procurado cereal a realizar-se breve-
mente em Minas, e sim de um jornal com
esse tittulo.

Não seja motivo de estranhesa tal de-
nominação para um jornal, pois em um

paiz essencialmente agricola ella era mui-
to bem cabida e tinha até uma certa côr
local, porque na cidade onde elle era pu-' .-'.ado andavam todos, anciosamente, á
Cota de milho, desde os verbosos pães da
pátria até os mais Ínfimos "filhos das
hervas."

O milho era a preoccupação geral, dahi
o nome da nossa revista ter feito um sue-
cesso no meio, e ter uma grande sahida,
que nós chamamos tiragem.

Toda a vez que O Milho sahia era certa
a entrada do milho para o cofre da re-
dacçâo.

O nosso redactor artístico era o José
Lopes, mais conhecido por seu Lopes,
como o da Capital Federa], homem de
idéias largas e com uma pilhéria sempre
cngatilhada, um commentario sempre
prompto e a propósito.

Talvez o habito de fazer legendas para
os bonecos e mais gravuras da revista, lhe
houvesse dado aquella facilidade de com-
mentar os casos com um espontâneo atti-
cismo, e, quasi sempre, uma grande dose
de ironia.

Com intuito de "fomentar" a poesia,
quero dizer : o gosto pela arte de fazer
versos, lembrou-se elle de crear uma pa-
gina dedicada ás musas, na qual os novos
pudessem 

"apparecer", collaborando alli.
Choveram originaes.
Havia alguns tão originaes, mesmo, que

só se sabia que eram versos porque as li-
nhas não chegavam ao fim do papel, e
outros que de poesia só tinham o titulo.

E era de ver a paciência com que elle
concertava todos aquelles aleijões, tor-
uando-os viáveis, ou antes : visíveis e le-
giveis aos olhos do "respeitável 

publico
pagante".

Havia poetas de uma fecundidade pas-
mosa. A sua fertilidade era maior que a
da terra onde nasceram. Os versos bro-
tavam-lhes da penna como tiririca em ter-
reno adubado. A "collaboração" 

que man-
davam, ou que muitos traziam pessoal-
mente, vinha aos calhamaços, que mais
pareciam os originaes de um cncyclopedia
univrsal.

E tudo aquillo o seu Lopes concertava
e dava á luz... da publicidade a"O Mi-

lho, com o louvável propósito de "fomen-
tar" a poesia ou o gosto pela mesma,
como já se disse.

Era, portanto, uma espécie de ministro
do Fomento... poético.

Logo em seguida aos poetas, vinham os
pensadores e pensadoras inclusive, que
enviavam pensamentos, mais ou menos
poéticos também.

Centenas de jovens, de ambos os se-
xos, que não tinham em que pensar, ati-
ravam-se a "fazer pensamentos" e a
mandal-os ao seu Lopes, exactamente
como centenas de "poetas", que não ten-
do em que se oecupar, perpretavam ver-
sos com o mesmo destino.

Entre os poetas havia um que se dizia"poeta da natureza", (sem allusão ao
theatro da dita) e por... coherencia se-
guia o regimen naturista-vegetariano, só
se alimentando de couves, alfaces, bata-
tas e semelhantes "gramincas", na sua
própria expressão.

Esse vate era mm dos que mais produ-
ziam, enviando originaes ,cujo papel, ven-
dido á peso nos açougues e mercearias,
para embrulho, daria o sufficiente para
que elle comprasse couves e batatas para
se alimentar durante um farto mez.

Um bello dia levou elle á redacção um
dos seus volumosos originaes, em que di-

JS? ^^^\

zia ter composto uma "ode poética" á
Mãe-Natureza.

Seu Lopes, que estava oecupadissimo,"incommuiiicavel", como elle dizia, levan-
tou a incommunicabilidade para dizer ao
poeta que deixasse a ode para ser "exa-
minada".

E o poeta sahiu, deixando a "obra" so-
bre a mesa atravancada de papeis.

Passaram-se dias e elle voltou para sa-
ber o resultado do exame.

5Va Lopes ainda não tivera tempo de
fazel-o, e o que mais é: não sabia onde
havia mettido o original, confessou leal-
mente.

O poeta teve um accesso de desespero:
Como?!... Pois é possivel que o te-

nha perdido?!... Não fiquei com có-
pia!...Perdido não está, respondeu-lhe pa-
cientemente o seu Lopes; ao contrarie,
está tão bem guardado, que será um v^v-
dadeiro "achado" enc.ntral-o, pilher.ou
por fim.

Mas os dias iam-se passando e o poeta
reclamando o original, que não appare-
cia.

Uma tarde entrou elle pela redacção,
com ares de ministro do exterior, em tem-
po de guerra: vinha trazer um ultimatum.
Embarcaria no dia seguinte, e queria le-

var a sua ode, que por signal começavs
assim, explicava elle:

"Salve Natureza, fecunda Mãe!..."
e de mais não se lembrava.

Ante as disposições bellicas do poeta,
seu Lopes prometteu procurar durante
aquella tarde inteira o original, e remet-
tel-o no dia seguinte, depois do meio-
dia.

Não precisa ter o incommodo de
mandar, replicou o poeta; eu mandal-o-
hei buscar por um amigo.

E sahiu acompanhado pelos nossos vo-
tos de uma bôa e çterna viagem.

Que bons ventos o levem ao seio fe-
cundo da Mãe-Natureza, desejou o seu
Lopes.

No dia seguinte, ao voltar do almoço,
trouxe elle um pacote, que pô_ em cima
da mesa, exclamando:

Ora até que em fim ,aqui está a ode
do poeta.Encontrou-a? — perguntámos todos
nós.

Pudera!... E sentou-se à trabalhar.
Poucos momentos depois entra o amigo

do poeta, que vinha buscar o original.
Eil-o, diz o seu Lopes, entregando-

lhe o pacote que trouxera.
Está pesado!...—exclamou o moço,

estranhando o original... original.
E' bem pesado; tem meio kilo

certo.
Todos nós olhávamos, sem comprehen-

der cousa alguma, quando o amigo do
poeta, diz:

Com licença; e começa a abrir o pa-
cote, exclamando depois:

Mas... são batatas!...
Pois é isto mesmo, explica o Seu Lo-

pes; na falta do original, mando uma
equivalência, e com a attenuante de ser
mais digerivel por elle, mesmo com cas-

ca, do que o original seria por nós. Faça-
me o favor de entregar isto ao seu ami-
go, dizendo-lhe o que acabo de lhe decla-
rar.

O amigo do poeta sahiu um pouco en-
cabulado com o meio ki'. de batatas, em
baixo do braço.

Nós ficámos a rir da pilhéria do seu
Lopes. •'

Quanto ao poeta, nunca mais nos man-
dou noticias suas. E' possivel que tenha

làWÊk 
'(_t«_hBÍ 

\

^»?i_3|

morrido de uma apoplexia, ou de alguma
indigestão, se é que comeu mesmo as ba-
tatas... com cascas.

Rio 191o
Mauwcio Maià
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dar - se medicamentos

alcoolicós ás Creanças,
<5 Para o seu orga-

nismò delicado ò rriè-

dicamento ideal é a

Emulsão de Scòtt

o malho

TOSSE

das creanças. tosse dos moços,

tosse dos velhos, qualquer tossem

qualquer doença do peito,como
bronchite, asthma. coque-

luche -^curam-se com o

BR0M1L

PHEUMATICOS

necessários para autos de todos
os fabricantes

«especialmente americanos»
SILVA FIGUEIREDO

RUI RODRIGO SILVA, 30 «32-Tel. 4188-C.
Filial: RUA CHILE. 7—Teleph. 4374-C.

MOVEIS
Mobílias pa-ra todos os
gostos, sorti-

mento para os mais exigentes,
condições de venda as mais van-
tajosas, certifiquem-se visitando
o grande armazém e deposito á
Rua do* fcndradas 27 — A. F

COSTA.
N. B.—Envia-se grátis a quem pedir ca-uiogos e mais informações

REMINISCENCIAS DE UMA CALAMIDADE

Trezentos flagelados feia secca, iws obras publicas, em Therezina, Piauhy — trabalhando sob a direccão do 2*do Exercito R. Mendes Burlamaqui

ITOSSEI

1 das crean^as. tosse dos mo^os, B

tosse dos velhos.qualquer tosses

8 qualquer doenQa do peito,como H

bronchite, asthma. coque- 1

I luche -^curam-se com o

IbromilI



O LOBO E AARARA
"Parodia i fnbulp cie Lafontaine —

.*. ¦ da sua neutralidade."
A raposa e o corvo" — • a propósito i!a niiiipaiiha impatriotica ftiru a nrtizu sei ¦• -¦

O LOBO : — Que lindas pentiEf ' Que bella ave ! ! Que 
"pose" imponente ! ! ! Com dote. naturaes dr tão insigne valor, faço idéa co

r maviosa e potente a tua voz 1 Oh ! canta., canta, que eu quero extasiar-me com o ter cantar !
.1 VOZ DO ZE' ¦ — O que tuiqueres sei ,u • . n queijo... Mas a arara não o e, e não aluirá o bico
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O deputado Macedo Soares, nosso colleea d'0 /«_»_»v__.

Kcalmcnte, e uma consagração tara lamr„fn- > _ —

Mais uma engraçada duali-
dade de presidentes se prepara
no Espirito Santo. O Bernardino Monteiro, eleito
pelo Marcondes, e o Pinheiro Junior, eleito sob os
auspícios do centro, constituem um... phosphoro de
duas cabeças 1 Vamos vêr, agora, qual será das duas
a q*ie riscará na caixa do presidente...

E a propósito de prestigio po-itico, temos ahi o Congresso a
perder ura precioso tempo paradiscutir questões pessoaes, inte-
resses de campanário, quandotodos se deviam congregar em
torno da pavorosa situação quenos assola, afim de a debellarem
da melhor maneira. Mas a Ca-
mara prefere o seu joguinho,aos interesses da Nação...

O Rrazil é realmente um gigante que dorme, e a quem nem os tiros do 42 da
grande bernarda européa, conseguem acordar... Dorme, justamente quando devia
despertar, para, das suas grandes riquezas naturaes, tirar os elementos que o torna-
riam uma grande nação, vivendo fartamente de seus próprios recursos.

infelizmente, tudo aqui anda parado, tal quãrelógio da Gloria...



O MALHO

? Porque ha pessoas felizes e pessoas desgraçadas ?
Peça hoje mesmo o meu brinde (grátis,) "O DICIONARro

DOS MALES". Encontrará neste volume o remédio mora! d jsseus solTrimentos, com o caminho do trabalho, saúde, ieücida-
de, amor e como se adquire a sorte e a fortuna.Testemunho auctorizado e legalizado pela Condessa de
Chateaux :

«Como simples curiosidade escrevi a V. Ex. pedindo-lhe o
o QJCIONARIO DOS MALES, que me enviou grátis.

Não tem sido sem surpreza que tenho lido as revelações men-
cionadas no Seu volume, ficando assombrada dos meios simples e
fáceis que V. Exa. põe ao alcance das pessoas que soffrem.

Fiz acquisição do Anel de Ouro, a Gemma Astral, seírui as
suas instrucções e todos os meus desejos foram realizados. Queira
Deus seja V. Exa. escutado por todos aquelles que tem difficuldades
na vida».

Recorte o «coupbn» iunto, encha-o e envie-o solicitando
O DICIONÁRIO DOS MALES (grátis) com o segredo do Anel
de Ouro a Gemma Astral. •

COUPON
Senhor M. ISICI_t_.Vl.tD. Bolte 1953 —Buenos Aires — Republica Argentina

Envie-me GRÁTIS um exemplar do livro O DICGIONARIO DOS MALES.
Nome e aprellido
Domicilio (povoação ou cidade)
Caminho de ferro — 'Província

Exa. deseja o «DICIONÁRIO DOS MALES» (grátis) envie em estampilhas 303
réis e receberá um volume em enveloppe fechado.

SeV.

Os sçlicitantes devem franquear as suas cartas para a Argentina com 200 réis.

Secção Musicai

Continua aberta, até 15 de Junho vindouro, a inscripçáo
para o grande Concurso Musical de 1916. _ V

Acham-se inscriptas, até ij do corrente, as seguintees
musicas :

I, " 18 de Julho ", polka; 2, " Boy scout", one step; 3, " Re-
eordações de Rosinba", schottisch ; 4. Coração de artista,
schottisch; 5, "Chorando maguas", polka; 6, "Amor e tra-
ição", valsa; 7, "Candinha", valsa; 8, "A vida é esta", tango;
g, "O Lyrio", schottisch; 10, "Só por ti", polka; II, "Por
teu amor" valsa; 12, "Carmen", valsa; 13, "Flores de la-
ranjeira", schottisch; 14, "Garoto* one step; 15, "Mafalda",
valsa; 16, "Voando ao céu", schottisch; 17, "Chame e vc-
nha", tiyigo; 18, "Minha flor", valsa; 19, "Carlota", schot-
tisch; 20, "Theodolina", valsa; 21, "Sonhadora", valsa; 23,
"Nervosa", polka; 23, "Recordando teus sorrisos", schot-
tisch; 24, "Festa na roça", tafigo; 25. "Leontina", valsa; 26,
"O Americano", two step; 27. "A tua trancinha", schottisch;
28, "O cachimbo da Sinhá", tango; 29. "Felizardo", pas de
quatre; 30, "Vencendo a magua", valsa; 31, ".Sempre bella",
polka; 32, "Não me puxe I", one st.-p; 33. "Dalmar", one
step; 34, "Caladas da noite", valsa; 35, Murmúrios", tango.

Maestro B. Móu

Leiam O TICO-TICO. único jornal exclusivamente para
creanças.

eggfl poens 5. Pauio
Rua S. Bento, Q3-Caixa Postal, 373

A maior Casa da nrtigos para Sport
Editora da «Gula Brasileira de IToot-batl-A.ssociao!\o», adoptaila pela mnioria

Clubs a 1 .iv.in do ITootball
dos

Cirande sorlimcnfo dc Football* e Pertences
FootlialU inglcics i

Match <lc Gragor» lagitimo
Match «ípollo» di 12 gomoa
«Júnior Team» da B gomot
Foolbnlls üarionar* :

Da minha fabricação, artigo tu-
piriar com camarão da lã ;

Match «Camptão da 12 gomot
Football «Tha Stir. 8 gomot
IJni forme <_ nnra Club**:

Artigot pan Ti.i_._i, Criquat. Hackty, Buohall, fiymnastica.
Etgrlmi, Ralação, Watarpolo .etc.

Vantagan» etpaclaaa para aompras maloras

NA'<• V//7*>*^______.| ^aW

A SALVAÇÃO
-DAS-

CREANÇAS
mmT f^^^^jÈm ' * * mmnrm ^^^^>* |f ^^HKPbQÉ^^^_____________P^^.'.«¦£• ff



INAUGURAÇÃO DA FABRICA DE CERVEJA ORIENTAL
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j)[/iíj aspecto do banquete inaugural. 2) /í fachada do edifício da Fabrica de Cerveja Oriental. 3) Vista de parte dointerior da Fabrica
No dia 13 do corrente, ás 16 horas, inaugurou-se com toda solcmnidade a grande Fabrica de Cerveja Oriental sita

á Praça II de Junho, n. 151, de propriedade dos Srs. A. Eastos & Irmão. Por volta de 16 horas depois de içada a
bandeira brazileira, no cimo da fachada, foram abertas suas portas, sendo, após, servido aos convidados um farto ban-
quctc.em que reinou a mais franca alegria.

A Fabrica acha-se cm condições, de com .toda perfeição servir a sua numerosa freguezia.



O MALHO

PANCADINHAS DE AMOR...
"Causou sensação e grande reboliço no mundo politico a não eleição do dep utado Macedo Soares para membro da

commissâo «Je Finanças. Pleiteou essa eleição o leader do governo na Câmara, o qual, a vista do fracasso quiz renunciar

oTaTgo, mas cs leaders das bancadas, tendo á frente o presidente da Câmara, impediram esse acto do Sr. Antônio Carlos,

(Dos jornaes)

AITOLPHO DUTRA : — Meu caro Antônio Carlos'! Em nome d'esta "procissão de dcsaggravo", venho di-

zer-le que ní deres fazer caso da rasteira que a Câmara¦ '^X^Pr^tlíTrnr/n"'7rvr-M7'"'o ^/^ ÍS

H.-Í1,?. 
'-AEpoldo 

fNãfZVintenlão de offendcr I E onde não ha intenção... 
^'POIO:- 

E^owmojO
n X,,ú, Carlos não deve tomar o pião á unha, subindo a serra... Sao cavacos do offic-.n... AXIOfílU LAK

^sl-Sim.^enkartl TudoXso é Juito bonito, fico muito sensibiHsado p.lo «*%£"" 
fâ 

^Y^Caifao?£

pannos quentes e salmoura, mas o caso é que fique, com os ossos mtndoi,.vJfJ^M^ovJfá^Ü) -Ou7absur-s sssrs iw&hs s. r/^fg^SL^r-XX. rY<-Y: :B^' f
ttncSfi... ZE' POVO : — ...não ha o direito de se sentir a dor... L, enorme! Mas... siga Ia broma....

0 SABONETE
®® BIZET ®

!¦.' encontrado cm
Iodas as casas

de 1* ordem. Os pe-
dido* do

Interior podem ser
dirigidos

a qualquer casa de
atacado
..?>:=:«•••

Sociedade fvnonyma
PERFÜ/nriRIf. BIZET

-¥>-«•
LscrtirTonio :

Rua 5. Pedro, 50

CAIXA POSTAL, 1703
—O- KIO -rfí—

\ ssssV Eflsft sssssssl 'HffsL

^" SS m\ MmtmM ^9 Wm Mm

1» „*W*, ^3. *_* !•
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o MALHO

I 
"CASA 

SEGURA" j ¦

A MAIS SORTIDA EM JOGOS E ARTlCOS
PARA SPORT, COLLtGAAE Sj^ A VIA-

F*BRK» PE MOVEISPE VIME =

8EGURA, CAMPOS AC - HH|^B
Run 7 Sctembro, 84 '"%-ljjwjf '

BOLSAS PARA COULEaiAES — Artigo de
bda qualidade e aprimorado gosto. FOOT-BAL.L.S— Preco desde 3$000 tc *

"STAR SEGURA"
ENVIA-SE GRATIS A QUEM PEDIR O N*. 1 2 3 5 1

catalogo illustrado 6$ 10$ 12$ 14$ 16$
Xtolaa «Grpsor» oflirialmente deaiznadaa pela Ilea .»t>$000

I

^grfEfiEr" .fo-L. *•

raK^I%:''*
4Rl JhSu s«j- R , Mm h-

vSHPH^Br

A MAIS SORTIDA EM JOGOS E ARTIGOS
PARA SPORT, COLLEGIAES, ATHLETAS, VIA''....JANTES, ETC. -

FftBRIÇJV PE MOVEIS PE VIME

SEGURA, CAMPOS AC
Rua 7 Setembro, 8-1

RIO DE JANEIRO

BOLSAS PARA COLLEQIAES — Artigo de
boa qualidade e aprimorada gosto.Preço desde 3ÍOOO FOOT-BALLS

"STAR SEGURA"
ENVIA-SE GRÁTIS A QUEM PEDIR O N». 1 2 3 S

CATALOGO ILLUSTRADO \ Qg \ ^
Bola» «Gresor» officialmente designadas pela lica .»t>)OQO

fOOT-BALL
Flamengo zcrsits Fluminense

Na bella praça de "sports" do Flamen-
feo. sita á rua Paysandú, realizou-se sab-
bado ultimo, o esperado encontro entre os
clu!>s acima.

Os jogos Flamengo-Fluminense sao
sempre anciosamente esperados; os^spor-
tsmen e as gentis afficcionadas do "foot-
bali" não faltam a esses encontros e este
ultimo, revestiu-se até de um caracter
mundano.

A s archibancadas do Club de Regatas
muitas moças e uma grande multidão de
amadores do "fooot-ball" aguardavam o
desenrolar da sensacional pugna.

A's 13 I[2 horas, teve inicio o jogo de
segundos " teams'', que resultou uma bri-
lliante victoria, por 2 "goals ' a 1, para a
"equipe" do club de rrgatas, que contava
entre seus elementos o conhecido "foot-
balter" Dr. Alberto Borgerth.

Em seguida teve inicio o jogo dos pri-
mciros "teams", apresentando-se as se-
guintes "equipes":

Flamengo:
Cazuza

Antonio — Nery
Milton — Sidney — Gaito

Arnaldo — Gúgú — Rcid — Riemer —
Paulo

Grupo de concorrentes ao campeonato de "pesos e alteres" do Club Cymnastico
Português. Vencedor : o segundo, sentado, á contar da direita para á es-
querda.

O "team" do Fluminense O "tcam" do Flamengo

Do Fluminense, o melhor foi Netto, quefez um "goal" para o Flamengo.
OS JOGOS DE DOMINGO

S. Christoiõo u ver sus" Botafogo
No campo do Botafogo, realisou-se àor

mingo ultimo o encontro dos clubs acima,
e no qual o Botafogo fez a sua estréa este
anno.

O Botafogo, o glorioso campeão de
1910, o club que tem maiores sympathias
na nossa sociedade, fez um verdadeiro
tour de force; vencendo o modesto"team" do S. Christovão, pelo signi-
ficativo score de 2 goals a I.

O juiz foi bom.
No match dos segundos teams, ainda o

Botafogo foi o vencedor por 4 goals a 2.
Amercia "ivrsus"' Andarahy

No magnífico campo da rua Campos
Salles, realisou-se quasi á mesma hora o

encontro entre os teams dos clubs acima.
Ernani — Baptista — Celso — Couto —

J Carlos
Kentisch — Laís — CalmonF. Netto — Vidal

Moraes
Fluminense.
O começo do jogo foi indeciso, como o

foi o Io "hali-timeo Fluminense fez
um "goal" e o Flamengo um.

No 2° meio tempo a "equipe" rubro-ne-
gro mostrou quanto vale, desenvolvendo
um jogo belHssimo e proveitoso, sobre-
pujou o "teáffts" tricolor, por 4 "goals"
a r.

Um dos "goals" do Flamengo, foi feito
por F. Netto, que, talvez, para não pro-
porcionar a Reid ou Gumercindo, oppor-
tunidade de fazer o "goal", encerragou-
se de fazel-o.

Os "goals" foram feitos por Sidney I,
Reid 2 e Netto I e o do Fluminense, por
Baptista.

Do Fjamengo, merecem menção; Ar-
naldo, Gumcrcindo, Reid, Gallo, Cazuza e
Nery,

"CASA 
SEGURA" |

A MAIS SORTIDA EM JOGOS E ARTIGOS
PARA SPORT, CjHL^IAES^ATHLETAS, VIA- /

F*BRIC» PE MOVEISPE VIME 
f

SEGURA, CAMPOS AC-.
Rna 7 Sctembro, 8-1

BOLSAS PARA COLLEOIAES — Artigo de
bda qualidade e aprimorado gosto. FOOT-BAL.L.S—Preco desde 3$000 tc"STAR SEGURA"

ENVIA-SE GRATIS A QUEM PEDIR O Ns. 1 2 5
CATALOGO ILLUSTRADO f Q$ 12$ 14$ 16$

Bolaa «Grpjor» oflicialmente desiznadas pelo lica .nr>|000



CIGARROS BRONCHO-PULMONARES

4.AVANA
AGORA•••

PULMOSERÜM BAILLY
Este medicam*mo acalme t tosa*, dando aoa doentes app*tite e somno ; dá-lhes

tamber. energia, força • saude e os preserva das degenereacencia* phvsicas.
Experimentado nos Hotpitae*. Clinicas • Dispemaríos pela maioria dos Medi*

Prancezei e por mais de 3o ooo Médicos d* outras oacionahd.dei, o ** Palmo»
••mm Dallly *' repr*sents o qu* ha dc melhor actualmente para realizar a cura
das doançji respiratória*. ^

Todas as pessoas rectoia* da sua saude, a ma* inquieta do futuro de aeua filho*
também a cfiele de familia derem estar aempre aprovfslonadoa d'este medicamento
iun,i iieiit-r em fazer uio dV.le ceda vez que percebam em pasaoaa de sua fami-

lia um* sensibilidade nos bronchios ou uma respiração dcfeiiuosa. Assim cvitarlo
doenças como s C.rippe, Rcafriamentos, «te.

E indubitavelmente um dever de indicar • todos o Pnlmoisram flaUly
sempre que *ste medicamento produza bons elfcitos.

O '•FuImoieranOallly'*emprejta-ae na dói* d* omscolhérd* chi diluído
em um pouco d'*gua pela manha* • á noite.

Vtnds-s* «ti-n todai *t tome PtiArmãclãt « Dregãrlât Ã9 BràziL
A. BAILLY, 15, Rue deRome, PARIS

«.g.at«. ao afjsl!; FERSEUl, 1EWX1KF k C" Hua e"jf,jemH,e, 30, KIO DM 1ÃSSIH0
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Um grupo de alumnos do "Curso Propedêutico", d'esta
capital, cm visita ao Jardim Zoológico

ZOOLOGIA POLÍTICA
a.asaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa—1 ,n ,

ZE POI O : — Eu sempre quero vêr como é que aquella wlima" se vae arranjar com o sacco de gaios, da Cama-rs e do Senado ! De gatos, só, não 1 Vejo ainda muita "urucubaca", mettida no meio da bicharia para assanhal-aainda mais... contra mim /... '
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Rccdatores e auxiliares do " Diario do Estado", valente orgao do partido opp osirionista a politica do senador Epi1 ¦
r.-ssoa. Sentados : Dr. JosS Americo de Almeida, conego Mathias Frcire. desembargador Heraclito Cavaicat.uDr. Isidro Gomes. Em pe : Dr. Leonardo Smith, Manuel Neves, Ulysses de Olivcira e Manuel Juaquim Batiishdiiector-gcrcnte.

DOIS MILAGRES!!

CURA DO UTERO DOENTE !

Os Dois Melhores Remedios Do Mundoll
Minhas Senhoras ! !
UTERINA é o único

'LORES BRANCAS, OS

Minhas Senhoras ! !
remedio que cura

FLÓl'tliS BRANCAS, OS CORRIMENTOS
ANTIGOS E RECENTES DAS SENHORAS,
AS PURGAÇÕES E A BLENORRAG1A DA
MULHER II

PRESTEM BEM ATTENQflO A ISTO:
O máo cheiro e o fétido dos Corrimentos e das Flores
Brancas também desapparecem logo, como por en-
canto !!

Garantimos que so UTERINA é
que cura o máo cheiro e o féTid^^õsCor-
ri mentes e das Flores'Brancas !

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

Sobre a maneira de usar convém lèr com muita e
muita attenção o novo livrinho que acompanha cada
vidro !!

REGULADOR GESTEIRA é o único remedio
que cura o catarro do utero, as inflamações doutero, a fraqueza do utero, a anemia, a pal-li dez e a amarei.lidXo das moças, os tumores doutero, as HEMORRAGIAS do U7 kro, -ís, dores e CO-LICAS DO UTERO, as DORES DOS OVARIOS, as MENS-TRUAÇÕES EXAGERADAS C MUITO FORTES OU MUITODEMORADAS, as DORES DA MENSTRUAÇ\0, â FALTA DEMENSTRUAÇÃO, a SUSPENSÃO DA MENSTRUAÇÃO, âPOUCA MENSTRUAÇÃO, a HYSTERIA C OS ATAQUESNERVOSOS, a QUEDA OU DESCIDA DO UTERO, OS ABOR-tos e as hemorroidas das Senhoras I

REGULADOR GESTEIRA éo melhor Tonico-
Sedativo do Utero, dos Ovarios e dos Nervos 1 !

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

Toda Senhora deva ter sempr» »m soa casa alguns vidros da UTERIT^i outros do RECU^ADOR^GESTEIí^JJ

Nunca houve e nem Imverá nunca mais no Mundo remedios que sejam iguaes a estes dois!!
Vendem-se nas principaes Pharmacias c Drogarias ena DROGARIA ARAÚJO FREITAS & C,

Deposito Gerai : Pharmacias CESAll SAüTOS — llna Santo Antonio, 93 — PARA'

PARAHYBA DO NORTE

Rccdatores e auxiliar cs do Diário do Estadovalente orgão do partido opp osicionista á politica do senador Epitacioressoa. Sentados : Dr. José Américo de Almeida, eonego Mathias Freire, desembargador Heraclito Cavale aieDr. Isidro Gomes. Em pe : Dr. Leonardo Smith, Manuel Neves, Ulysses de Oliveira' e Manuel Joaquim Bapústadiiector-gcrcnte.

|™^OT^TUGRES!^^1
CURA Do Uteko Dqente 1

H 
Os Dois Melhores Remedios Do Mundoll B

Miniias Senhoras ! DCrill Jtnnn rccrrm*
UT^RIj^A 6 o unico remedio que cura KtulJLflUUK^jESjrEm^^ o unico remedio

FLcTT^IoTilOX^ICAS, OS CORR1MENTOS que cura o catarro do utero, as inflamacoes do
ANTIGOS E RECENTES DAS SENIIORAS, utero, a fraqueza do utero, a anemia, a pal-

Kaffl AS PURGACOES E A BLENORRAG1A DA lidez e a amarellidXo das mo?as, os tumores do
RH Mill 1IFR I UTERO, as HEMORRAGIAS DO UTKRO, -»b DORES e CO-
tviS! (lin ¦ iK-rn UCAS DO UTERO, as DO RES DOS OVARIOS, as MFNS-

PRESTEM BEM ATTENCAO A ISTO: truaqoesexageradas e muito fortes ou muitoDEMORADAS, as DORES DA MENSTRUA£AO, a FAI.TA DE
O m4o chelro e o f6tido dos Corrimentos e das Flores menstrua^ao, a suspensao da menstrua?\o, a &

H Brancas tambem desapparecem logo, como por en- pouoa menstruaijao, a hysteria e os ataques
canto !! nervosos, a quedaou descida do utero, os abor-

Garantimos que SO UTERINA tos e as iiemorroidas das Senhoras :
que cura o mao cheiro e o fdHdt^IosT^or- orpin Anns pccttida
rimcntcs e das Flores'Brancas do melhorTonico-

1 udo isso e a mellior prova de que Sedativo do Utero, dos Ovarios e dos Nervos l !KKj UTERINA 6 um santo remedio ! !
BjSfl Sobre a maneira de usar convem l£r com muita Sobre 0 modo de usar convem ler com todo

muita attensao o novo livrinho que acompanha cada cuidado olivrinho que acompanha o vidro 1 ! 1
9 v'dr0 !! _______

Toda Senhora deva ter sempro »m sua casa alguns vidros dt UTERIT^l i outros do RECU^ADO^R^GESTEII^JJ

I Nunca houve e nem haver A nunca mais no Mundo remedios que sejam iguaes a estes dois!!
Vendcm-se nas principaes Phar'macias c Drogarias ena DROGARIA ARAUJO FREITAS & C,

Dcposito Gcrai: Piiarmaclas CESAll SANTOS — Una Santo Antonio, 93 — PARA'
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CINEMA TRAGI-COMICO

i) O caso da Standard On, — CHANTAGISTA : — Chi!... Ahi está o incêndio a alastrar-se, at tingindo deputados
e allos funecionorios, que tambem "comeram"... brazas! Quem me mandou metter-ine em cisa de kerozene ? Agora o
fogo chegará até o... Panamá... 2) A crise do PAFEX, — ELLA : — Como ha de ser isto, meu velho f Se acaba o papel,nãoteremos mais noticias da guerra... ELLE : — Não faz mal. Já decorei tudo. As noticias de hoje serão, as mesmas de ama*
nhã, depois e depois, até o diabo dizer — basta !

CCEUR DE DULCE XS.iMtn tli_o_ que _ o per Fumo cio maloi' vou-
<Iu actual em todo o BRAZIL, pnra se julgar
pela preferencia que pçohsx a "nua l>ôa quu-lidado. Delicioso perfume francez de altu

concentração

A'venda em todas as perfumarias—Depositários para todo o Brazil: RAI_0S SOBRINHO 4 C.—t^ja do Hospício, 11—r^io

Postais Femininos
PENSAMENTOS

O mal não é a causa de um effeito, mas
sim o effeito de uma causa chamada ig-
norancia. Devemos combater, não cxclusi-
vãmente a ignorância dc cérebro, mas
a ignorância da alma. Aquella torna
o homem inactivo; esta torna-o no-
eivo. A cultura da alma é preferivej á do
cérebro. Ser pbilosopho, ccclesiastico,
scientista, não basta. Ha, muitas vezes,
mais verdade na alma de um homem in-
culto, que no cérebro de um homem cul-
to. ü cérebro prepara o homem para as
sabedorias ephcmcrus; e a alma o pre-
para para as sabedorias eternas. Combata»
mos, pois, a ignorância da verdade que
produz nos homens leis injustas e vai-
dades enganadoras.

— Quereis maior erro do que esse amor
egoista a que vós chamaes patriotismo ? !
Quereis maior absurdo, maior illusão do
que isso a que chamaes progresso, vic-
toria, heroísmo bellico ? ! Não vos dei-
xeis eiuhusiasmnr pelo valor artistico-
litterario d'aquelles que dizem ser a pa-
tria, i de terra limitado pelas
conveniências sociacs, e que devemos de-

fendel-a e dar tudo por cila, embora nos
enveredando pelo sangrento caminho do
mal, escarrando na face dc Deus. Não
vos deixeis illudir.

Só a Verdade é digna dc amor; c para
a alma verdadeira o mundo não tem mar-
cos especiaes.

A Terra c uma das moradas a que se
referia o Mestre: Ha muitas moradas na
casa de meu Pae.

— Se não comprehendcrdcs ainda, pou-
co importa. O homem pensa como pôde e
não como quer. Comprehendereis mais
tarde, quando despirdes esse manto roto
e buscardes um novo manto; quando ti-
verdes olhos, não para as vaidades pas-
sageiras, mas para as verdades immorre-
douras; quando ouvirdes com os ouvidos
da alma, com a percepção do vosso Ego
superior.

Apprnxima-se a victoria do Mestre. O
seu divino problema será brevemente re-
solvido. As palavras do seu Evangelho,
ha vinte séculos pregadas, ha vinte se-
culos adulteradas, serão brevemente tra-
duíidas de accordo com o seu grandilo-
quente ideal.

Prcparemo-nos, pois, para a nova auro-
ra, que resurgirá, reflcctindo-se piedosa-

mente, ' !.nciosamentc por sobre os cor-
pos ainda fumegantes das victimas da
ignorância humana.

A guerra é a prova mais cabal da falsa
interpretação dada pela humanidade aa
christianismo. — Lucrecia Ramos (São
Paulo)

*
Está conforme. La Blonds

Tm
o

Grande marca francezo
Idenl para as se-
nhoras é terem

uma beila carnação í.
a cutis mate e aristo-
ccatica, signal da ver-
dadeira belleza. Nem
rugas nem barbullins,
nem icriuclliialatcs; a

*j* epiderme sadia e pu-
ra, taes são os resul-
tados obtidos pelo uso

combinado doCrémcSiuioii do__n-
«Ire e do Suvoil Simon.

Exigir a marca verdadeira.

SABONETE
Ultima novidade de Paris,
para conservação e belleza

da cutis.
Cada sabonete, 2$500 a» venda Hã.S DÔaS as molcstÍas da PelIe

¦^A^^f^s" casas e pharmacias "*^&Y

AM POMADA
A grande descoberta me-
dicinal franeeza, contra

Eczemas e todas
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BOA SAÚDE
De uma Boa Saúde gozará Vc.

se fizer mover os seus Intestinos
; com as Pequenas Pilulas de

Reuter. Lembre-se de que estas
são completamente differentes de

todas as denominadas "laxat-

Ivas." Aí

PEQUENAS PÍLULAS
DE

REUTER
não affectâo ao tubo intestinal,
como isto resulta com o uzo d»

jalapa, sâez, pós de sedlitz,

pilulas de confecção antiga; pelo
contrario, as Pequenas Pilulas
de Reuter, sâo tônicas para oa
intestinos, estimulando-os á sua
acção normal, para que este3 se
Buppram o importante sueco
digestivo, o qual étâo necessário
m Boa Saúde.
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A contar da esquerda : Francisco Mendes Borba, Benjamin da Silva Pereira e
Antônio da Cunha Barbosa, do commercio d'esta praça, em "pic-nic" nas
Furnas da Tijuco.

Recreios do interior
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L*»i_ riiía rfo Jardim Publico de Tietê —
Estado de S. Paulo — £ «m grupo de
empregados e visitantes, "posando"
especialmente para "O Malho".

HIST
77 RUA SETE DE SETEMBRO 77

I FABRICA

BRANCA PERFUMADA
É a melhor e mais pura que se fabrica. » A " Vaseline Cheseireugh"
Branca Perfumada para a cutis,pelle e ainda como unguento.é delicada-
mente aromatizada e amacia a pelle. Experimentem-na e verão quão
macias e finas manterão a sua cara e mãos. Insistam em receber a"Vaseline Cheseireugh" como originalmente acondicionada e vejam
que tem o nome da:

_3_______Í-=.__E_é_MS CHESEBROUGH MFC. CO.
(Con.ol.J.Ud)

NEW YORK LONDRES MONTREAL
A* VENDA EM TODAS AS DROGARIAS E PHARMACIAS
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O estrklulo signal, que a prompta nave solta,
Já repercute além pelas regiões immensas...
A branda viração marinha se revolta
E extingue-se o rumor das âncoras suspensas.

Por uma trilha azul de rutilante volta,
Pensando nesse ideal, em que somente pensas,
Tua alma parte, emfim, risonha e desenvolta,
Em husca de saber, empós de recompensas.

Desdobra-se a auriflamma ao sopro da rajada...
Estende-se, palpita e ri gloriosamente,
Lembrando de teu sonho a flammula sonhada.

Ouve-se um tatalar de azas cortando o ambiente.
Ruidosa confusão de uma náu festejada
Rompendo a equorea plaga estrepitosa e ingente.

SONHO...

I

Dolores Só
916

STELLJX MÉ*

Ha uma estrella, 110 céu, que é minha; escuta,
Em frouxas vozes, em rumor de prece,
Meus brandos carines que a tristeza enluta,
Quando o dia se esváe, quando anoitece...

E sua luz dulcissima e impolluta
Como urra beijo de amor, de manso, desce
E, em se espraiando sobre mim, perseruta
Meu coração que os gosos não conhece

Essa estrella que me ouve e me procura
Assim brilhante, assim formosa e pura,
No immenso engaste azul do céu, captiva,

E' a alma de alguém, que o meu carinho exliorta,
De alguém que me idolatra, embora morta,
De alguém que idolatrei, quando era viva !...

Archimimo Caio Lapagesse
Rio

PERFIPW

Ora por mim... Implora á Providencia...
Pede que eu possa regressar cantando !...
Eis as palavras que eu te disse quando
Parti, ó flor de que adorei a essência !

No exilio atroz com toda paciência
Soffri por ti... Em nosso amor pensando
Dia e noite velei... Vivi tragando
O fél d'aquella malfadada ausência !...

Voltei de novo agora... E tu, impura,
Do nosso amor abandonando a jura,
Teu peito a um outro amante déste-o todo..

Fizeste bem, ó pérfida rainha !...
— A mim que já pensei chamar-te minha,
Déste-me a yêr teu coração de lodo !...

Pará, ipiõ1

Eil-a ! Filha dos paramos serenos,
Talvez, talhada á paz do meu destino !...
Seu perfil deslumbrante e peregrino
Recorda a imagem dc uma deusa : — Venus !

Que olhares ternos, celestiaes, amenos !
Que altivo porte I que semblante fino !
Tem da voz no saudoso violino,
Os mais vibrantes e sentidos threnos.

Meu amor ! meu amor ! Entoa um canto !
Vençamos, a cantar, a ingente escada
Que conduz da Ventura ao paiz santo !

Um beijo...* Beijos... Illusão fallida !
Desperto, e vejo, em vez de Tudo : — Nada !
E nisto apenas se concentra a vida...

Campina Grande, Parahyba

Mauro Senna

PESCREHÇ-a

Penetro esse jardim que a fantazia explora,
Nesse fallaz sorriso antegosando a vida;
E a face não volvendo ao que volvera outr'ora,
Em vão procuro a sombra a mim desconhecida.

Errante, o passo incerto, uma illusão cahida
Vejo surgir além, qual a sonhada aurora;
E esta alvorada, emfim, desfaz-se em dôr contida .
E a sós me vejo então na immensa estrada afora. "*

Apoiado ao bordão que a Hypocrisia aponta,
Tristonho, flebil, piso a trilha que se abrira
A' sombra de meu sonho — hoje ideal desfeito.

Revejo a cada passo as magnas que sem conta
Encontrara através de toda essa mentira,
De todo o falso amor que me fustiga o peito...

ir,

$

S. Paulo, 1916

PESOLJlÇ&O

Areindo Barbosa
-Ail*-

_m
Benedicto Seerão f

Flebil, soluçante, ergo a minha pobre lyra,
Num prelúdio rythmal, tangendo corda a corda..
Dcscanto um velho amor que aos poucos me re-

recorda,
O som dos beijos teus, som, que outr'ora fruira.

Recordo, lentamente um mal que só me inspira
A dôr que me conduz p'ra d'um sepulchro á borda;
Em vão tento calmar o ardor que me transborda,
Sentindo arder minh'alma, ás chainnms d'uma pyra.
Foge-me da Esperança a venturosa coliorte.
Quem ha que viva só ?... Quem ha que seja forte
No chãos do desengano inteiramente absorto ?...
Vivo assim, hora a hora, escalando da morte,
As ancias c emoções, até que se transporte
0 espirito febril d'este corpo já morto !

í6—3—916

t
Romano Coutinho.
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CONTRA UMA PRAGA DO AMAZONAS
"Os jornaes publicaram uma relação dos candidatos ao governo do Amazo-

nas, que têm sido apresentados por diversas facções partidárias! São mais de
duas dúzias! E á vista da repulsa do Cattete, perante um tal avança, o governador

Jonathas Pedrosa voltou a cavar pela eleição do Dr. João Lopes, para seu sueces-
sor." — (Dos jornaes)

WENCESLAU: — Virgem Santíssima! Quantos candidatos! Eu logo vi que
do Amazonas, só me podia vir esta praga de mosquitos !...

GOVERNADOR PEDROSA: — E' para que V. Ex. não duvide da fertili-dade da Amazônia... Em todo caso como é de mais tanto peruilongo e tanto bor-
rachado, offcrcço a V. Ex. este "pó da Pérsia" especial. Tem a ¦virtude de ma-

lar todos os mosquitos, menos o que tem o nome da sua marca...
ZE' POVO: — Qual, Dr. Wenceslau! Neste caso é melhor virar allemão c

queimar esta bomba !... Não escapa nem um... rato !...

A' illustrada pensadora Wanda Ramos
(S. Paulo) :

Apezar de não se entender commigo
a Critica, que o vosso fecundo espirito fez
inserir nas paginas d'0 Malho, n. 711, e
na qual pensaes demonstrar profundos co-
nhecimentos da Arte, não posso furtar-
me ao desejo de vos derigir, publica-
mente estas linhas, dando-vos inteira ra-
zão sobre as referencias que fizestes ao
poeta paulista Alegrette Filho.

Dou-vos inteira razão, pelo simples
facto de haver notado, atravez do vosso
pensamento, a falta de competência para
julgardes com justiça e critério os meri-
tos de qualquer poeta.

Estou bem certo do motivo que vos le-
vou a citar Castro Alves, Cazimiro de
Abreu, e Gonçalves Dias, a ponto de con-
sideral-os como únicos poetas 1 E' quenunca leste outros, ou então estaes mui-
to longe de comprehender poetas como
Camões, Junqueiro, Dante, ou mesmo in-
feriores a esses...

As considerações que a tal respeito fo-ram por vós externadas firmaram emmim esta convicção... Salvo se fazeisversos tão bem ou melhor que qualquer
poeta...

Não vá a vossa amiguinha Cecília en-vergonhar-se da resposta que lhe destes.
Ha gente com intenções muito peores...Sem mais assumpto. Sampaio Junior(Rio)

*

O coração habituado aos soffrimentos edesillusões da vida tudo soffre resigna-damente — menos a repulsa de um amorsincero. — Floriano Tavares (Juiz deFora)
Está conforme c. P.

' * V^%u_o -
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A CARIDADE E A VINGANÇA

A meu caro e insigne mestre conde de
Affonso Celso:

A caridade é a sublime concretisação
do srnór, assim como a vingança é a te-
lii :a personificação do ódio. Uma é gran-
deza cTalma; a outra — pusilanimidade.
Aquella t benevolência; esta — perversi-
dade. A caridade é uma virtude; a viu-
gança — um despotismo, lista tende para
o rude; aquella — para o optimismo.
Unia encanta pelo amor ao pobre : — é a
ethica do nobre; a outra espanta pelo
horror do busto : — é a dialectica do in-
justo. A caridade espera tranquilla, per-
doando; a vingança corre espavorida.

r-^ÕCS^
blaphesmando 1 Uma é flor mimosa e
perfumada; a outra — ortiga feia e des-
folhada. Esta é figura horrenda de Judas,
que é o mal, perante a cruz; aquella — a
imagem santa de Jesus, que é um bem, e
será sempre — Amcn. — Jovem Gomes da
Silva (Rio) *

NA HORA DA DESPEDIDA...

A Tito :

Meu irmão segue a virtude
Que nossa Mãe te ensinou;
A trilhar por essa estrada
Nunca ninguém tropeçou.
Seja a honra o teu dinheiro,
O dever teu companheiro,
E Maria a tua luz;
Quando avistares escuro
Nos penetraes do futuro
Volve teus olhos á cruz 1

Leopoldo da Franca Amaral

Nervos Calmos
Uma condição normal e saudável dosystema nervoso significa somno tran-

quillo, ausência de dores de cabeça, umadigestão regular, olhos brilhantes e ce-rebro claro.
Depressão mental, insomnia, dores dicabeça e dyspepsia nervosa, são deriva-das do enfraquecimento dc nervos, cau-sado por esgotamento dos phosphatos doorganismo, tão necessários á vitalidadedo systema.
Aquelles que soffrem de debilidade

nervosa, encontrarão Phosphato Ácido
de Horsford um meio efficaz de restai.-
rar e fortalecer o systema nervoso. For-nece os phosphatos precisos n'uma for-ma agradável, facilmente assimilada peloestômago mais fraco. Para um tônico
para os nervos e restaurador geral tome

Phosphato Ácido
de HORSFORD

Este excellente Vinho de Mesa
encontra-se ã- venda

em todos os Hotéis, Restaurants
e casas de 1a ordem.
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CHARADAS NOVÍSSIMAS 6i a 73
i—i—2—Atraz do vchiculo da musica corre este homem.

Rozinha (Araxá)
Ao Marreco Paulista :

2—2—O amor é o mesmo que uma pessoa calva, dizia,
Sem juizo, uma senhora.

Scherlock Holmes (Dous Córregos)
Ao charadista da Cruz Alta :

2—2—Segundo os preceitos da medicina um homem, sein
carta, é um charlatão.

Serrano (Cruz Alta)

2—i—Na rocha cscarpada tem Gustavo uma ave.
Sargento Lima (Parahyba)

A' Camelia :
I—2—Na recordação do passado, vejo uma va/illia e

dentro d'clla uma mensagem.

Trevo Dcsfolhado (Bello Horizonte)
i—3—No espaço, onde estava este homem, foi posto o

movei.
Texas Jack (Belém)

i—2—Esta infusão está na maior abertura do navio,
onde se guarda o açoite de bestas.

To Veslio (Bahia)
2—.-—Depois do simplório veiu o discípulo.

Utn Turma (Barra do Pirahy)

QUEIXAS DO PRESENTE CONTRA MOVIMENTOS DO FUTURO
" Do discurso do Dr. Rodrigues Alves, pugnando pela in Unyibilidade da Constituição, e da carta do senador Ruy Bar-

bosa, pugnando pela reforma da Constituição, concluíram alguns jornaes, que se vão formar dous grandes partidos
cendo á differente orientação d'esses dous documentos—pai tidos que entrarão cm luta durante a actual legislatura".

¦— (Das nossas notas)

.j^——_»__¦_—-¦ \immrsmmmmm*0mwmmmmmmÊmmi^0iim0m000^^m0^'*wm^^m'^m^^^^^ ' .v

Wf.XCESL.iU: — Peor vae a gaita! Pois logo agora, que eu estou tão bem sentado c preciso de ficar bem socegado,
é que cada . ;i puxa para o seu lado ? !...

Não ijom isso que serei auxiliado...

fr ^«_ _^T[a] m\ Cura tosse., bronchltov, lüílucuzn o mo-
lcNti.iK Oo peito em _® horan

Depositas: Araújo Freitas _ Comp. — Rua dos Ourives, 88 e Pharmitli
Marques. — Praça Tiradentes, 40 e 42 — Rio de Janeiro
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Efl\ PERN*fl\BUCO : Um* POLITIC.» QUE 70,05
EHTEHPE/Ti E PE Qüc TOP05 C0.T?M

" O Thesouro do Estado rcmetteu para a Europa, a
quantia de 20.000 libras esterlinas, equivalentes a 407:9585530
réis, destinadas ao pagamento dos juros do empréstimo ex-
terno dc 1905". — (Telegramma de Pernambuco)

• "

MANUEL BORBA (atirando o sacco á bocca do mons-
tro) : — Prompto ! E' esta a melhor política !

ZE' : — Deus o ouça e o diabo seja surdo... emquanto
V. Ex. pensar assim, só assim e sempre assim !...

Pensar e agir...

Ao P. Carpena Netto :

1—2—Foi bôa acção ; és correcto.
Ubirajára (Cruz Alta)

2—1—A minha patroa disse».que no fim do acto sempre
apparece um homem.

Virgílio Benisse (S. José do Rio Pardo)

Ao novel charadista Frauklin Nunes :

2—3—Tenho moderação e dispenso cuidados com o
homem sem caracter decidido.

Valete de Espadas (Minas)
2—2—Na ilha levou muito tempo um dos cardeaes.

Zé Caipora

2—1—Segui o soberano para pedir-lhe a fructa.
Zut

CHARADAS SYNCOPADAS 74 a 78

3—2—Houve logro com a vestimenta.
Von Cova

3—2—Para cortezia sou fraco, quando não tomo tabaco.

Sucy (Muriahé)
3—2—A mesa veiu na embarcação.

Solou Amancio de Lima (Belém)
3—2—Quem foi que disse ao homem : sois terra e em

terra vos tomareis um dia ?...
Z. Ferino

4—2—Neste ponto achei a moeda.
Rob

CHARADA INVERTIDA 79
(Por syllabas)

2—Este calçado veiu numa embarcação da Ásia.
Zeve (Santos)

CHARADAS ALEXANDRINAS 80 e 8.
Quem a verdade não diz

2—P'ra a desordem encobrir,
Nunca será bem feliz ;
Em abysmo irá cahir.

Tarugo (S. Paulo)
3—Que animal tolo !

Romeu Senjulieta (S. Paulo)
ANAGRAMMA 82

5—2—Todo verso tem medida e fim.
- Tenebroso (Ericeira)

METAGRAMMA 83
(Varia a inicial)

5—3—Botei o alçapão na planura para pegar esta ave.
Tiririca
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. FACILITA A SAHIDA DOS DENTES
Prei/me c faz desêpnartceros icadentes g_ Oentiçíõ

DEPOSITO 6£RA_:__.-t>el_cim«,..os TUMOU-E. 78 -ubogro S _en,_
*'**»** /w Principaes Phàrmsdés do Mundo.

PARIS. |ri

5- BEriEPiÇTO «VERSUS» S?NTO fVHTOHIO
"Para fazer respeitar os mandados de despejo requ»ri-dos pela Saude Publica contra inquilinos de pardieiros domorro de Santo Antônio, teve e tem a policia de intervir comenergia . — (Dos jornaes)

mp^r
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- ^JXg~7^ \á__st_>' -

QUADROS DA HISTORIA PROFANA .
O anjo da "guarda" expulsa os Adões c as Evas do "Pa-

raizo carioca...

PO' DE ARROZ «DORA» ---MEDT_^L2^oD^E^oNIo^,opl^ouoMADO -Perfumaria Orlando Ranjtl
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ENTRE A ESPADA E A PAREDE
O embrulho financeiro do H-splrito _inuto

"O senador pelo Espirito Santo João Luiz Alves desafiou da tribuna do Senado o governo d'cssc Estado a provar
que havia pago os " coupons" da divida externa, como ha tempos foi annunciado com estardalhaço telegraphico. O se-
nador Bernardino Monteiro não respondeu a esse desafio, mas partiu para a Victoria, de onde, depois, vieram explicações
telegraphicas dizendo faltarem ainda duzentos e onze mil e trezentos francos para tal pagamento". — (Dos jornaes)

>
JOÃO LUIZ : — .-/.//ii não ha fiim-fum, nem folie de ferreiro 1 Prove como ja pagou os "coupons" vencidos da

divida externa, inclusive o de Abril, conforme a sua prosa telegraphico 1
PRESIDENTE MARCONDES : — Sim... vias... os banqueiros... isto ê... quero dizer...
O " BANQUE DE PARIS " : — Voílá, monsicr 1 Pague e não bufê 1 Passe para cá les deuxcents e tantos mil fran-

eòs c, aprés, chanté votre Victoirc 1 Au contraire non !
ZE' POVO (para o Bernardino Monteiro) : — E V. S., herdeiro da presidência não diz nada a este aperto do João

Luiz? (pausa)... Ahn I já sei: é o silencio do sábio Pacheco, suecessor da vcrborrhagia telegraphico do Marcondes, que,
só cila, esgota toda a renda do Espirito Santo ....

CHARADA BIFRONTE 84

3—Este caso é grave.
Sá Loio (Bahia)

ENIGMAS CHARADISTICOS 85 e 86

Retribuição ao campeão Petropolitano :
"Nesta bondosa secção
Da nossa casa d'0 Malho,
Qualquer que seja o trabalho,
Precisa ter attencão."

Helvécio Campos

Dizendo que tem a prima
As restantes da porção,
Não vejo quem me deprima"Nesta bondosa secção".

Onde co'a melhor vontade
Encontrei bom agasalho
E pura fidelidade"Da nossa casa d'0 Malho".

Se segunda sahe do lote
Fica logo um rebotalho,
Deixando restar sem mote"Qaulqucr que seja o trabalho".
Quem quizer em sua lista
Mandar d'cste a solução,
Embora bom charadista,"Precisa ter attencão".

Tupinambá (Macahé)
Ao confrade Camafcu :

Ha duas nesta primeira,
Collega, nio se confunda !...
Certa lettra na segunda.
Cousa engraçada : a primeira
E' tercia, que barafunda !...
Mais engraçado : segunda
E' quarta, que brincadeira !...
E do todo,, na carreira,
Collega, não sc confunda !...
E' correnteza, Não queira,
Nella banhar-se, que afunda.

Topazio (Poços de Caldas)

__=__LR._a_. JLS 1__IA__CS _fi 1: m n
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São nossos agsntis exetusi.os para os Estados Unidos < Canadá a «Internacional Jdiertising Companj». — Park Itow BJlding, Ke« Tork — 0. S. á.

SYNTHESE DO MOMENTO
" O senador Ruy Barbosa em longa e amargurada carta

desistiu de fazer parte da Commissão de Finanças. Em seu
logar foi escolhido o senador Alfredo Ellis ".— (Dos jornaes)

^*\ ^f^i
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RUY : — Muito obrigado pela distincção, mas não possoser tutor de orphã sem dinheiro...

CHARADA ANTIGA 87

ilarianna, podes crer,
Que o teu porte tão gracioso
Acho, não é brincadeira,
Bello, sublime, espantoso. — 2
Se me quizeres amar,

Oh ! Marianna, por Deus ! — 3
Serias a minha vida
Ventura dos dias meus.

Mas devo já desistir
D'este sonho côr de rosa ?...
Talvez nunca isso sueceda
E's altiva e orgulhosa.

Embora !... Hei de tentar ;
Ou com calma ou com barulho
Vencerei tua altivez,
Esmagarei teu orgulho.

LOGOGRYPHOS S8 e 89
Rigoletto

Em. retribuição ao novel cultor das musas, o antigoAlvares Machado ;
"Mizerrimo, sem lar, qual viajor errante.
Marcha um—amador—pela floresta em' fóra..."

Alvares Machado
Sei que tu marchas, solitário e triste, — 11, 10,Pelas quebradas da existência afora, — 1, 2, oi A,Tendo por guia—a rutilante aurora
Quando desponta nas manhãs sombrias !
Sei que tu'alma, já não mais resiste,
O triste fado que disperta agora ; — 10, 3, 4,Alma de vate, que cantara outro'ora
Lindo poema,—ao dealbar dos dias ! — 9, 4, 8, 4, 3.
...Assim também, eu pobre, moço, tristePeregrino do amor, traz da ventura, — 5, 2, 3 6 7Sou viandante como tu, amigo !

Ambos soffremos... neste mundo existe,
Outros que soffrem num maior castigo,— São peregrinos numa noite escura...

Thiago Cunha (Castro Alves, Bahia)

Offcrcço ao Tiririca :

O preto e tolo Zé Chico,—4, 3, 4, 5
Quando está co'o seu cigarro,
Mostra-se muito bisarro ;Sem demora diz : sou rico ! — 2, 3, 1, 5.
Saliva a todo momento
E em todo e qualquer logar ;Oque elle quer, é fumar ;E' mesmo bicho nojento — 2, 5, 9, 4, 3.
Porém tem bom coração ;Xão gosta (creio) de treta,
E vive meditabundo.

Mas se lh'o dão um pifâo
Elle, prosa, mostra lettra — 1 -¦
Amola á Deus com seu mundo.

Trevo (Faria Lemos)
ENIGMA PITTORESCO 90

/ , ,1 pãsJSi
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Paulo Martins (Jacarehy)
AVISO

11 _P_ T,u\ 
tC™:narà? : a 2 do mez corrente e a 1 7 n

GERADOR DA FORÇAI-speeilic-o tia íiem-ustlioiiiTi

DYNÃMQGENni
tite

Cura: Dores_ is no estômago, Falta de ain-Anema^Sn^^-13 *g| ifo ?fiK
nia.Deb.Hdaqde,Terro;U^^

Laboratório: Pharmacia MARINHO
RUA SETE DE SETEMBRO N. 18ÔRIO DE JANEIRO

Remetie-se pelo correio a quem enviar 7$000.

GOTTAS VIRTUOSAS m^SÍXÇ^^ ovarto„
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por linhas férreas, ou via marítima ; no segundo, os dos
outros pontos mais affastados 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 c Pernambuco; no quinto,
os da Parahyba até o Ceará ; no sexto, os do Piauhy até o
Pará; no sétimo, os restantes. Os charadistas que residirem
afastados das capitães, sem comnvunicação fácil e rápida, te-
rão mais cinco dias sobre os prazos acima indicados.

As justificações devem ser feitas dentro dos dous terços
dos respectivos prazos.

ERRATA

Duas únicas incorrecções dignas de importância, no nu-
mero passado : uma no enigma pittoresco, bem no segundo
clichê, e outra na própria errata mais abaixo; na primeira lia
um V que deve desapparecer, e na segunda um — quebra —
que é — guelra.

O que ha mais os leitores facilmente corrigirão.

SOLUÇÕES
Do n. 704 :
Ns. 31, Piano ; 32, Iracema ; 33, Pardo ; 34, Tem-tem ;

35, Creatura; 36, Féperjuro; 37, Anafado; 38, Apostamento;
30. Aguarda; 40,.Abobra; 41, Isaac; 42, Mela, alem; 43, Abaca,

acaba; 44, Dina, divina; 45, Almalho; 46, Sino, sito; 47, Fron-
ta, fronda, fronha; 48, Motivo, movo; 49, Caramelo, camelo;

50, Maluca, maça; 51. Oráculo, óculo; 52, Gramata; 53,
Reunião; 54, Polarimetro; 55, Octavio Tavares; 56, Inter-
lunio; 57. Direcçao, dicção; 58, Armariosinho; 59, Gaz, ade,
Zea; 60, Em tudo existe um Deus.

DECIFRADORES
Rigolcto, Fantoche, Fantomas, Marreco Paulista (S.

Paulo)," Palaciano (Santos), Octavio Brito, Mineirinha, D.
Ravib, Caçador de Charadas (S. Paulo), Rochefort, Alliados

Cariocas, Callixto (S. Paulo), Olindo, Astréa, Mascarado
Verde (S. Paulo), Mambembe (S. Paulo), Plebeu, Dr.
Kean (Taubate), Valete de Espadas (Minas), 30 pontos cada
um ; Roldão (Ç?uaratmguetá), 29; Mario N. T. (Santarém),
27: Pedro K. (Bom. Jesus de Itabapoana), 25; Antonius
(Traipu*), Tarugo- (S. Paulo), Hendrickzoon, 24 cada um;

i»r. Kcíijíué. 47, Rat Bianchc. Paris.

BftlME. BENGV1Ê
RHEUMA-TISMO-GOTA

NEVRALGfAS
Venda em todas as Pharmacias

PINTURAS REALISTAS
"O Município, de Porto Velho (Amazonas) ameaçado de empastellamento por soldados policiaes á paisana, pediu

soecorro á Associação de Imprensa, do Rio, que levou o caso ao conhecimento'*do presidente da Republica. Também no
Piauhy, no Espirito Santo e em outros Estados não têm falt ado ataques á liberdade de imprensa levados a effeito pelos
mesmos elementos officiaes... á paisana (Das nossas notas). a*

A REPUBLICA : — Mas, afinal, que c isto .
ZE' : — Eu lhe lOnto cm poucas palavras : Impressionado com tantos ataques á liberdade de imprensa ; indignado

com a mania de certos governadores que enchem de capangas as capitães de seus Estados para ajudarem a victoria dl
sua política ; entristecido com a desharmonia entre irmãos, por cansa d'essas questões de limites, lembrei-me de pinta"
estes três quadros ..

A REPUBLICA : — Mas.:, para que ?
ZE' (atrapalhado) : — Para... para... para presentear os credores estrangeiros, se no vencimento do "funding''

não houver cousa de mais valor... Ao menos é uma lembrança da nossa vida estadoal...
A REPUBLICA : — Fresca lembrança 1 Com laes quadros não fico livre de uma penliora...
ZE' : — Nem eu, com os modelos vivos d'estes Ires symbolos da nossa falta de juízo...

AZEITE SOLAR — o melhor entre os seus congêneres
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OS FAMINTOS DO SUBSIDIO
" Mal fechou os olhos o illustre deputado Felisbello Frei-

re, surgiram candidatos em penca á vaga da cadeira pelo Es-
tadc de Sergipe." — (Dos jornaes).

talt d. F^L'5B^Q ^^^•l^^Lr^^pv

ZE' POVO : — Puxa, que fcancfo de urubus!... Nem
respeitam os sete dias da praxe : sedentos de carniça avan-
çan: mesmo no crepe morttiario !...

Antonius Moraes Quixote^ Perylo (Barra do Pirahy), Naló
Dr. Careca, 23 cada um; Zeve (Santos), Alda (idem), Al-
cyon (idem). 22 cada um; Beljova (Santos), 21; Quasimodo,
Renato Pereira Guimarães (Monte Mór), Rob, 20 cada um;
Carlio (Santo Aleixo), 19; Siltares (Belém), José Alves
Fianktdampfer d'Assis (Florianópolis), 18 cada un»; Canico
(Espirito Santo), Mystica, Scherlock Holmes (Dous Corre-
gos), Joarsan (Cruz Alta), 17 cada um; Gigante Golias (Lo-
rena), 16; Cacoco Barrctto (S. Simão), Lord Windsor (S.
Paulo), 15 cada um; Solon Amancio de Lima (Belém), Ce-
lére (S. Paulo), 14 cada um; El-Rey Catalão (Apparecida
dc Batataes), 13; Eumenides (Bahia), Jean d'Az, 12 cada
um ; K. D. T. (E. do Rio), 11; A. Santa'Anna (E. F.
Goyaz), J. B. Silva (Curityba), 10 cada um; Sargento Lima
(Parahyba), 9; Bomvedro (Monte Carmello), 8; E. Mello
(Ilhéus), 6; Heimenegildo Borges (Bello Horizonte), 2.

LIVRO DE INSCRIPÇÃO

Inscreveram-se durante a semana : Tio Góes (Bebedou-
ro, S. Paulo), Sabiácica (Mariano Procopio).

CORRESPONDÊNCIA

Recebemos trabalhos dos seguintes charadistas : Mario
Maia (Catende), Trevo Desfolhado (Bello Horizonte), Dr.
Kean (Taubaté), Freitas Bicalho (Rio Novo), Príncipe Ante,
Plebeu, Solon Amancio dc Lima (Belém), Guida (Bello Ho-
iizonte), Miguel Duarte, Rochefrot, P. Ramalho (Jacarehy),
Batavo (Santa Maria), Virgílio Benissi (S. José do Rio
Pardo).

Dr. Kean (Taubaté) — Electrica, alexandrina, em ter-
no, invertida, transposta, enigma, 1 de cada qual, 2 meta-
grammas e 2 novíssimas.

Rigoleto — Ainda não está como desejamos, que esteja,
o ultimo enigma enviado. Somos l_em impertinentes, não é
assim ?...

P. Ramalho (Jacarcliy) —Devem prestar ; ainda não
examinamos.

Sabiácica (Mariano Procopio) — Escreva as charadas emuma tira de papel, e as listas das soluções em outro tudo deuni lado so. O que mandou foi para a cesta por não prehen-cher essa formalidade, menos os pontos decifrados
Virgílio Benissi (S. José do Rio Pardo) —Entregamos

o retrato ao Cabuby Pitanga ; nada mais temos com esseserviço.
Batavo (.Santa Maria) - Scientcs da nova residência.Uoao — Bom será que mande os dados, para inscripçãoou pelo menos a nota da nova residência.

Marf.chaj.

BIS-CHARADA

Dias

<\IJv\l>AltlO »o ZE» POVO
mez pe maio

23

_,i

,]

Segunda — primeiro dia
Da semana... E' exquisito !A Rorboleta erradia
Supplanta o Veado expedito.

Terça — segundo giomoD'erta "encrenca" semanal :A Cabra, em triste suborno,
Dá-se ao Leão, grande animal ! I

— E quarta ? Dia terceiro !Ate pilhéria parece...Com Touro, um Burro banzeiroSuas maguas espairece...

I
Quinta-feira é que é a quartaEtapa do semanário.
O Peru fia-se em Martha
fi o Coelho... no molho vario.

Sexta é a quinta, mas é cestai a-a deus bichos guardar •
Cachorro I Não seja besta !Elephante ! Eia I Marchar !

Sabbado, então, com certeza*fha_» semana este paço :Vm Gallo, heróe da bellezaMata de inveja o Macaco !
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O Dt-r.tol? Acabo de :iescobril-o agora mesmo e
turo nunca mais separar-me delle. K' delicioso--

Ó 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
destro- todos os micróbio? ruins da bocca; também
impede e cura infallivelmente a carie dos dentes, as
ini.ammações das gengivas e as dores de garganta.
Em poucos dias dá uma alvura brilhante aos dentes e
destròe o tartaro. Deixa na bocca um frescor delicioso
e persistente Sua acção antiseptica contra os micro-
bios prolonga-se na bocca duranfíz» horas, pel» menos.

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

Acha-se o dentol nas lojas dos cabeleireiros, perfu-
mistas e em todas as boas casas de perfumaria. Deposito
geral: rua Jacob n. 19, Paris.
Ay*nte« .)«._>.•: MÉQHEA C. Rua da Atfandaqa, 93-RIO DE JANEIRO
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WENCESLAU : — Vae, minha rica mensagem ! Vae e
não te aconteça o que tem acontecido a tantos outros appcllos
ao Congrcss : entrar por um ouvido e sahir por outro...

Se tdl sueceder (como parece) farei a outra mensagem

financeira tão ardente, tão picante, tão cheia de pimenta e ai-

finetes, que te obrigarei a acordar com o... com os ouvidos
a arder !...

Leiam O TICO-TICO, único jornal exclusivamente para
creanças.

A. -sr/
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I ADMIRÁVEL V
Pela vxlraordiniiri» rarlea-.de. bom conto, e Hobretuilu :

cidmle <!>>« prevou, é o Borlimcnto
r__________________ do rouims ieituw clii. popular iilluintartu 
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O TOMBO DO RIO
t^urn honieiiM, rtipn_.ee. e iimrniioi»

O NOSSO RECLAME
Ternos feitos de lindas casemiras dc cõr a...
Lindos ternos de bôa casemira americana a..
Ternos de superior casemira ingleza
Ternos de tino diagonal preto ou azul 

33$500
.58000
6ô$800
(»*»(. o

18$000
24$000

25S000

Cal .as de casemira de côr—padrões de gosto
 12$000

Calças de lina casemira ingleza— bainha du-
pia—a

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

pia — a 
CONFECÇÃO SOB MEDIDA

Confeccionamos com cazemirasde qualidade e proce-
dencia garantidas, os melhores ternos de roupa pelos pre-
ços de 70(000, HojSdoo e oo$ooo. O acabamento e elegância
d'esta obra satisfaz plenamente toda a exigência possivel.

VESTUÁRIOS PARA CREANÇAS
A nossa Secçâo d'este artigo,pode ser considerada como

—a mais completa—tal a variedade de modelos cm todos
os tecidos paraus edades que os requerem.

Apresentamos desde o modesto vestuário de lindo ze-
rhlr fantazia, que vendemos pelo preço de .'.$800, ao mais
rico e de elevado preço.

Acceitamos, fazendo a expedição com a máxima brcvC
dade e segurança, todo o pedido de mercadorias que nos
venha dirigido dô inierior assim como enviamos livre de
porte, catalogo e amostras dos nossos tecidos a quem os
solicitar.

rçUA Ofl ÜrçUGUflyP-nÇ D. l Canto da rua da Carioca
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O. BAL.UINA OO CARMO PIMENTEL. - VAL.ENÇA, E. do Rio

lllmos. Srs. Viuva Silveira & Filho.
_ Rio de Janeiro.Cordeaes saudações.
Ha mais de 8 annos vinha sof Vndo de eczemas nas mãos, impossibi-litando-me de trabalhar por cometo a ponto de chegar «i triste conclusãode ser preciso cortar ambas as mí^s. <-uuciusaoDevo ao vosso maravilhoso hlJXIR DE NOGUEIRA, do pharmaceu-tico chimico João da Silva Silveir a minha cura, pois sendo aconselhadapor diversos amigos, fiz uso de 6 vidros e fiquei radicalmente curadaPor tao justo motivo, vos ron, -Uo o meu retrato em recompensa «i»cura que obtive. - Balbina do Cctfhio Pimentel.
Testemunhas : Oct,icilio da Rt&a Vieira - loão de Souza LimiValença - Estado do Rio - 2* ,4-1910. 
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