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Num. avulso 300 rs.

neGoeios, neGoeios, amiGos a* pai^pe...
"Deante d3 celeuma que se levantou em torno da audiência que teve o banqueiro francez Lafont com o Sr. presidente daRepublica, foi publicada uma nota official, dizendo que o Dr. Wenceslau Braz não deu opportunidade ao referido credor para sahirdo objecto d'essa audiência — a rescisão do contracto da rede bahiana — e entrar em apreciações relativas á neutralidade .do Brazil."— (Dos jornaes).
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Wenceslau (passando uma rasteira): —

Conheceu, papudo?
Zé Povo: — Bem feitoI Quiz-se fazer de

•° j j °f estran£eiro> sahindo do balcão dos seus negócios, para aintimidade da nossa" soberania, mas o Wenceslau, mineiro escovado, pas-soü-lhe o "rabo de arraia" e deu-lhe o tombo, na hora... Bem feitoI Mui-
to bem feito!...



GOTTA ARTICULAR
«Sentia havia annos, escreve o Sr. Vertoumin,

dores de cabeça persistentes; tinha ás vezes nos pése nas mãos, umas intumescencias, e as mais grossasse desfaziam em agua como borbulhas; tinha sempre
prisão de ventre. Entretanto, apezar de tudo isto.
passava bem. A pouco e pouco fui ficando de exces-siva irritabilidade, sendo difticil de viver para minhamulher, tyrannico para as pessoas que dependiamde mim. Tinha de tempos a tempos vertigens, não
podia mais trabalhar. Numa noite fria de Novembro,accordei sobresaltado com uma horrível dôr no dedo
grande do pé direito, depois a dòr tomou o pé e a
perna. No dia seguinte a dor passou um pouco, masae noite voltou muito mais forte. Isto durou uma se-mana. E' inútil dizer que não podia dar um passo.Ü dedo grande do pé estava vermelho e inchado; porfim ficou roxo; a pelle cahiu. Náo havia que duvidar,era a gotta.

Aconselhado por um amigo tomei o Omagll,devo confessar que logo depois das primeiras doses,a dôr cessou. Por alguns dias andava com difíicul-dade, depois voltou-me a saúde como de costume.AUribuo a minha cura ao Omagll; em iodo caso, aelle devo a suppressão das dores horríveis que sof-fria. Assignado : André Vertoumin, rua Esquermoise.Liffe, 18 de Março de 1900.<>
EFFEITOS DO TRATAMENTO

ANTES DEPOIS
O OniaRil (liquido ou em pilulas» tomado no meiodas refeições, na dose de uma colher das de sopa, oude 2 a 3 pilulas, basta, na verdade, para calmar quasiinstantaneamente, as dores rheumaticas, por maiscruéis e antigas e por mais rebeldes que sejam aosoutros remédios; cura as mais dolorosas nevralgias,

seja qual for a parte do corpo em que ellas se de-ciarem : costellas, rins, membros ou cabeça ; alliviaos penosos soffrimentos dos ataques de gotta.Cteado segundo as ultimas descobertas da sei-encia, o Omagll não contém nenhuma substancianociva o seu uso não apresenta absolutamente ne-nhum perigo para a saúde. Finalmente,éde gostomuito agradável.
Geralmente fica-se alliviado logo no primeirodia em que se toma o remédio.
O tratamento vem a custar 1 .o rela por eada\ez ecura.

A' venda em todas as boas pharmacias. Para evi-tar enganos, exija-se que os lettreiros tenham a pa-lavra Ouingll.
A j_nU_ gera» : ME'GHE _C,Rd« Alfândega, 93- RIO DE JANEIRO

DEPOIS DO PARTO
Aconselhamos ás senhoras que se sentirem cançadas,anemiadas e que custam a se restabelecer que tomem asVerdadeiras Pílulas Vallet. O uso das VERDADEIRAS Pi-lulas Vallet, na dose de uma ou duas pilulas depois decadareteiçao é quanto basta, para restabelecer cm poucotempoas forças dos doentes mais exhaustos, e para curarseguramente e sem abalo as moléstias de lanjruidez ed anemia, mesmo as mais antiuas e as mais rebeldes a

qualquer outro remédio.
Nas mulheres, ellas fazem parar as perdas brancas erestabelecem rapidamente a perfeita regularidade das re-gras Por isso, a Academia de Medicina de Pariz teve a pei-to approvar a formula d'este medicamento para recommen-dal-o á confiança dos doentes, facto este muitíssimo raroA venda em todas as pharmacias.pJs*7;c,?mo c'u e,rem vender ás vezes, mesmo com onome de Vallet, pílulas que nao são preparadas por Vallete que são quasi sempre mal feitas e inefhcazes, convém exi-gir que o envolucro tenha estas palavras: VE'RITALiLESPilules de Vallet e o endereço do laboratório : Maison LFrere, 19, rue Jacob, Paris.
As verdadeiras Pílulas Vallet são brancas, e a assigna-t ira de Vallet está impressa com linta preta em cada pílula

âgaatta fiaraoi: IÉ61E 4 C—lar ia tlfanriiga. 83—lio da Janeiro. Brazil

CORREIAS PARA MACHINAS, DE LONA"BALATA"
i$500 metro
2-S3O0 »
3$00O »
3*800 >
4$500 »
7$0O0 >
8_000 >
esooo »

10*000 »
115.000 »
12$000 »
15$000 >
10*000 »

*?. ». MOBKIRA. Sc C.ANTIGA CASA DOD8 WORTH
83, J.VENIP* RIO BR*NC0, 85T.l.ph.C.ntr.1,385. C_lx_'po.t_l, 522Rio <le Janeiro

1" com 3 dobras a
1/2" a

2" a
1/2" a

3" a
1/2" a

4" a
l/á" a

5" a
1/2" a

6" a
7" a
8" a

-SSS

Escola de Electricidade
de Hova York

(EST. 1805)
Não é necessário preparo anterior

para matricula nesta escola. Pode-secomeçar o curso em qualquer dia doanno. Escrevam pedindo catálogos
Él-Êffi-SL W! ^ NCW V°rk

31-41 loat 17 ü. Straat I» Tark Citj-I. S. .

OS INVISÍVEIS
S.\ P.\ H.\

A todos os (|ue sotírem de qualquermoléstia, esta socieJade enviará Hvrede qualquer retribuição, os meios decurar-se.
ENVIEM PELO CORREIO, em•carta recriada.—nome, morada, svmD-tomas ou manifestações da moléstia — esello para a resposta, que receberão navolta do correio.

Cartas aos I-STVISIYEIS
CJUX* PO CORREIO, 1125

Loterias da Capital FederalCompanhia de Loterias lacionass do BrazilRua Visconde de Itaborahy n. 45
GRANDE E EXTRAORDINÁRIA LOTERIA DES JOÃOEm tres sDrlelos - Sex.a-feira, 23 e .abbado Hêm.unho-à. 3 hora. d«£rd. ±i, .,",*.Ttü,6*

SORTEIO * a ' JOO.OOOSOOOrortcS ' • ' IOO.OOOSOOO
T.7- E,° " ' • 200.000I000
Tottl doa tra» pronlaa naiaraa AAn.AAAftAAAPreço do bilhete inteiro lcsooo4eS?i|?sü!Ss*d?S!?rs.

Agentes geraes na Capital Federal •
do ouvidor 94 -Caixa do Correio ^.-lídefeç^'telegr. LUSVEL-Rio de Janeiro

Rua



OS CONCURSOS D' O MALHO"
9:OOOtOOO

DE PRÊMIOS EM DINHEIRO

Concurso (Pensai
(em dinheiro)

¦O SI ALHO», querendo proporcionara seu» leitores c amigos n opportnnldade de adquirirem,
¦em dispendio, moveU, jóias e oulros objectos de valor resolveu organizar para isso sorteios de
•coupons», que hoje começamos aemittir.

Nossos leitores poderão, assim, com a maior facilidade, se hnhiiilnrem aos grandes sorteios
do Malho, nos <;uaes daremos em prêmios 9 OOOSOOO. EM I) R.líIRERIIO.

Por isso, devem cortar e guardar, até completar cada série e remetter em seguida a nosso
escriptorio, o «coupon» abaixo eslam1 *ado, para que lhes entreguemos em troca um cartão com
vários numero., conforme o numero de bilhetes, variável, de cada Loteria. Com esses eartoes flea-
rão habilitados para nossos graudes sorteios, conforme as explicações, que abaixo vão mencionadas.

Concurso 5emest_»al
VALOR I.OOOSOOO

<EM DINHEIRO)
Em troca dos coupori9 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 sorteios d'esta série realizar-se-hão com
a extracção da loteria, no primeiro sabbado de-
pois de findo osemestre.

Daremos mensalmente, em dinheiro, um pre-
mio de 250.000, mediante sorteio, que se fará
sempre pelas extracções da Loteria Nacional.

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

Çoneupso Trimestral
500SOOO (em dinheiro)

Alem dospremiosmensaes, daremostrimes-
tralmente, em dinheiro, um prêmio de _>00$.

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

OBSERVAÇÕES i
Para que nossos leitores se habilitem a todos os sorteios

mensaes, devem nos enviar os coupons correspondentes a
cada'mez, sendo que nos me-zes dc 5 sabbados, deverão nos
remetter os ~> 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-
pondentes ao .rimestre, semestre ou anno em que tiverem
sido emettidos, declarando a que concurso desejam concorrer,
para que recebam cm troca um cartão numerado, contendo os
números com que cntrarãonosortciocorrespondente.da Loteria
Nacional.

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

Deverão cortar e guardar os coupons, que formos emittln-
do e que sahlrão sempre nesta pagina, para nos remetter ou cn-
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 melo de nossas edições numeradas, á margem
de cada exemplar.

Concurso flnnual
VALOR 2:OOOSOOO

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

concurso emütidos durante o anno, daremos
um cartão numerado, correspondendo a diver-
sos números da Loteria Nacional, com o qual o
possuidor ficará com o direito ao sorteio an-
nual. O sorteado neste concurso ficará com o
direito de receber no nosso escriptorio o prêmio
de '&:ooo$ooo.

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

«0 MALHO-
COUPON N. 81

CdlçSo d* 27 d* Maio da 1010

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

9:000$000
EM PRÊMIOS EM DINHEIRO

Rua dt Ouvidor, 164 Rio di Jaaiiro

Resultado do concurso mensal (coupons de 13 a 11) extrahido em 6 de Maio
Vide pagina seguinte.



O MALHO

«MCI ItCISTMDI

SYPHILIS
Moléstias da Pelle, Impureza do Sangue, Rheumatismo

CURAM-SE RADICALMENTE COM A

SALSA DE HOLLANDA
(SALSA, CARO BA E MAN AC A' )

Approvada na Europa c no Rio da Prata e premiada com diversas
medalhas de ouro.

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

Dep.: Drogaria ARAÚJO FREITAS, Ourives, 114—Rio de Janeiro
S. Paulo: BARUEL «Sc C.

Casa Bertlxoldo rio de janeiro-*™»?* rio branco, n. 50
Avisa a freguezia que cata tende li LampudiiM «<i R-Edilson » pelo tounoto tjttema amarlcaaa

Cada compra de lâmpadas dá direito a una oa mais ccouponst na seguinte proporção :

Por cada lâmpada até 50 velas se entregará l coupon
100 (commum) ,Y 2
100 (li2 watt) 3
200 " *' 5
400 " 7
600 " o
800 " 12

1.000 M 15
1.500 " 18
2.000 " 21 "
3.000 '\ 25 " *

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

Rio Branco n. 50.—I»eçam a lista dos brindes. Comptas a prazo não têm direito a coupon.

OS CONCURSOS D'«0 MALiHO»
ÇOHCURSO MEHSH

SSOÇOOO ISM DINHK1RO
Continua o sucoesao doa nosso» concumo» que,

¦em outro dispendlo além do preço do exemplar d'«0
MA LHÜ», proporcionam _u» leitores o ini.wiimavel
beneficio dos

FHEMIOS EM DINHKIRO
como »e tem verificado, mensalmente, dendê Janeiro,

Açora, por exemplo, eom a _L.oteria da Capital
Federal de O do corrente, foi extrahido o sorteio
mensal dos coupons distribuídos, cabendo a sorte ao
numero

88,84?
Possuía esse numero o

SR. liUlíO GCABACY FOMBL
residente nesta Capital, a rua Imperial, n. Qtt7
_t£staç&o do JMeyer, portador da serie SBNOl a
SSOOO, em troca dos coupons de ns. 13 a 17.

A esse senhor pagamos em nosso escriptorio a
uuantia dea»o$ooo
oonlorme recibo que floou em nosso poder, como doca
mento da utilidade ecosomica dos CONCURSOS
IV«0 MALHO».

Kj(h, Sorria

O Gordo :—Como es-
te pessoal é esperto 1
Pensei que só eu <i quehavia descoberto a
pólvora, mas vejo ayo-
ra aue não : este pes-soai também veiu de
fora e vai direitinho
comprar o Óleo de Ca-
pivara. que cura bron
chites e toJas as molesiias dos orgáos res-
piratorios, e engorda
até os esqueletos...

GIRfS^I»RROS,SSÁ.i'ÍS_í./H.: «batimento para ifOía EU-
REGI ST RAn* r*pR?.'VÍ?A_P.VS DE «EDE1ROS GOMES. MARCA

CuhaK„mí"^lE,SAOOS ÚNICOS VERDADE. ROS.
preiujVcfaes Inl _w„,i?mÍÇr,es f ross«iras. que sáo sempre
edroBanSs dò nr»?n - i; t kVÍn<" "«Principies pharmacias
PasTo^^e A&ndiBeanaa.3abrÍCa ' dep0S"0 Bera': Avenicla

h_0PES

LOTERIAS E

CASA
s-^-rtATRIZ

rf OUVIDOR ISI

/tSÇUlNAct OUVIDOR^
I' Dt MARÇO. SS1

u»(_o..tiuciOs, <»••'.

VANTAGENS 
|RO» oo OUVIDOR 181

AO PUBLICO.. .^-WetNOVtKBSOSO 5 FAUL0'



O MALHO

TALISMAN PODEROSO
Para transpor difficuldades, gosarsaúde, bem-

estar, e vencer vossos inimigos, adquira um
CASAL de PEDRAS DE CEVAR. As legitimas
e verdadeiras são recebidas da índia, pelo pro-
fes.or Aristóteles Itália,á rua Senlior
dos Passos, 9S,'SolDrado-C_J__a _=os-
tal 6c4, Hio. Envie $300 em sellos novos do
Correio, para receber informações detalhadas,
GRÁTIS, em carta fechada. Euvla-se para lo-
dos e para toda a par.e.

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

20 do corrente, fez-se o sorteio da edição n. 712 d'0 Malho
de 6, também do corrente.

O numero premiado foi 160808. Estão, pois, premiados os
exemplares d'0 Malho da referida edição, que tiverem os
»eguintes números :

160808 .... ioo$ooo
160809 .... 5o$ooo
1Ó0810 .... 506000
160811 .... _0$000

Hoje, sabbado, será sorteada a nossa edição n. 713, <te
13 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.

160807 .... _o$ooo
160806 .... 20$000
160805 .... _0$000
160804 .... 20$000

SALVAÇÃO DAS CREANÇAS

0epmifugo de pahnestock
p

Dará allivio em todos
os casos

em que o incommodo
seja

causado por Lom-
brigas.

SEQURO E EFFKflZ
PM*

Creanças e ftdulfos

A' venda em todas as
pharmacias do mun-

do, desde 1827

Cuidado com as imitações

PEÇA O LEGITIMO

Vermifugo
de FAHNESTOCí.

Preparado porB. A. fahncstock _, Co ,
Plttsburgh, Pa. B. ü. da A. _1 Ujk

Depositários no Brazil: J. E. BARBOSA, [->*¦'
Caixa Postal 1763. Rio de Janeiro

I

____>!_!_

I BR0MBER6, HACKEB & C. m™ '"^ ™™H™™R° 1

IQFf-IilxlOeLt Of_.claImer.te
¦ co™ os I [< 1 fl 1) 11) I M í 11 [ U I Approvado 

|
CARRAPATOS IlAllrt íl II IA pe,°Governo dosi_Mnn«rHiua IUU111L111 111 1 UlJL/il -SUDOS UNIDOS Dl imeric-

I Reçam informações, ______ ______ Peçam informações,pro- I
prospectos e pieço9 ----------------------------------¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦'¦^^^ spectos e preços

tf

ALFAIATARIA GUANABARA
¦*

A ínnior, mula popular e luirnleira «lo Ií.lo tio'Janeiro r__r__: __F-___
Especialidade em ternos de pura lã Ingleza a 60*000, 70Í000 e 80.000, sob medida

A incomparavel barateza d'estes preços(6 podeser Julgada examinando-se a superioridade das fazendas e forros, a elegância
do corte es primorosa confecção

INTERIOR A A Ifalatarla
Guanabara «n-
via amostras a

catalogo* com soberba* photogravuras en-
•Inando o modo faclllmo do qualquer peesôa•Irar sua*medidas sem o menor receio de
engano. Pedimos que nflo confundam uma
casa aarla eda 1a ordem, como a nossa, com
outras sem «etock» e sem escrúpulos. A
flUANABARA é • mal* antiga • acreditada

casa que vende para fora • assume toda a
responsabllidada naa sua* confecções. Des-
pezas de remessa por conta da GUANABARA.

ATTENÇÃO
Quem der encommenda de um terno d est. s

terá o ABATIMENTO DE 2$000, enviando
este annuncio. PEDIDOS A

CmullO <S FERREIRA—Rua da C_.ii», .4

wmãw¦K.__Y_fl-.n
1 _Hr ^WR ^Í0 ^B ¦ < ' __

tJHMr\CR FJECIST.ADA



O MALHO

MISHiHi

CAIXA REGISTRADORA «NATIONAL»

E' hoje em dia uma necessidade para qualquer estabelecimento a varejo.
Ella reduz as despezas e augmenta os lucros, porque
i) Auxilia aos empregados a vender mais.
2) Evita erros, descuidos e negligencia.
3) Evita esquecimentos de mercadorias vendidas a credito.

4) Fornece ao negociante promptamente informações completas sobre o estado do seu
negocio sem trabalho para elle.

5) Custa menos que os erros e descuidos que occorrem na maioria dos estabeleci-
mentos a varejo.

Mande o coupon em baixo. Hoje antes de esquecer-se para obter informações mais
det^Has.

Ca_a Px-att — Rio
Queiram mandar-me informações mais deta-

lhadas sobre as Caixas Registradoras sem com-
promisso de compra.
Nome -•- -

Rua..

Cidade..

_aV_.

Estalo _....

Ramo dc negocio..

(Easa Ppatt
I^uado OuOidop, 125»Rio de janeiro

riLIAES :
São Paulo, Santos, Curityba, Bahia,

fteeife



¦tEDMliO. ESCItll'TOlllO E OFFKIUS ® n~«i r
DO OUVIDOR N. 164 E RUA ROSARIO 173 ylO

COIWEQA O ABROCHO *
:?5es dos banqueiros estrangeiros Intcressados por grandes crpitaes no Brazil id scondi^oes principaes impostas ao nosso gQvejjno, para a possivcl renova^o do funding.»
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H>4^uBEK? > '7 ifey-vfej3
\ tom^Av.>J\ jtV >vr. * J1 ' •EULJHXSITJ, ¦ jkkJII^I • Av-""- ^^¦nsKHBrI 3©^t *> t • w-iSki-"

flnno JÉQ
¦ti:i)il(.Ao, EülliirTOlIlO E OFFKIltS

RUA DO OUVIDOR N- 164 E RUA ROSÁRIO 173 0. ?15

IA' COMEÇA O ARROCHO !
«Pelas ameaçadoras indiscreções dos banqueiros estrangeiros interessados por grandes crpitaes no Brazil iá se™J?ás 
nossas Pecadas, quaeí as cond'Ções principaes impostas ao nosso governo, para a possível renovação do fünding.»

' V-LÍ

> ¦ .¦_•> » ' ¦ < • PPW**.... / ..v ••*

•,* *

llniiqiieíro estrangeiro (arrogante e fatiando
gromo): - Pois é isto I Se o governo do Brazil tiver
o atrevimento de querer renovar a moratoria, sem
quebrar a neutralidade a favor dos Aüiados, terá de
acceitar estas condições : a) Liquidação da situarãodos contractos existentes sobre estradas de ferro e
portos, f1) Suspensão de pagamentos dos juros das
apólices. Calogeras e Tavares «Ic Eyra : — Ilom'es-sa t... E não querem mais nada ?... Wenre«láa (para o banqueiro) :—Fique manso, meu caro senhor 1 Tudose ha de atracar pelo melhorl Mas com saliências, imposiçõese arròtos,fique sabendo que ninguém nos levai»i 1*0to : — E aqui estão os credores nacionaes, que, desde já, protestam contra o esbulho com que os amea-

çam os misters e os monssiús, aue os querem pôr a pão e laranja, com a corda no pescoço I Essa é muito bôa !Fizeram lá na Europa um sarilho dos diabos, e agora exigem que a bomba nos rebente na cabtçal Vade retro !
Quem inventou Matheus, que o embale l Quem armou a guerra, que a desarme, que agüente com elia ! Nó3 nãotemos nada com o peixe I...
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Toda a correspondência, como toda ã remessa de dinheiro,
deve *er dirigida á Sociedade Anonyma O MALHO, rua do
Ouvidor, 164—Rio de Janeiro.

São nossos agente* 110 Estado do Rio Grande do
Sul os Srs. I.. I*. Itarcellos *V C, I.ii raria do «ilolo,
Andradas 37£, l*orto Alegre.~~C_H._RO.N-IC._S_.

Não obstante a "rectificaçáo necessária" opposta pela
secretaria da presidência da Republica á z-ario do Jornal do
Commercio, que, innocentemente, havia feito lobrigar na
audiência Wencesláu-Lafont uma "tendenciosa pressão que
os agentes dos paizes alliados estão fazendo sobre o nosso' 
governo, no sentido de induzil-o a abandonar a neutralidade
em que se vem mantendo", é certo que essa benzina recti-
ficadora não teve o poder de apagar totalmente a "nodoa"
em questão.

Ficou-se pensando, geralmente, que, se a insinuação não
foi assim tão descabellada, como a principio se suppunha, não
deixou, entretanto, de ser feita discretamente, aproveitan-
do-se o decorrer de uma conversa amistosa... E a razão d'isso
é que o próprio Jornal que teve de revidar alguma cousa
á celeuma produzida pela sua informação, achou tal somma
de "direitos" nos credores estrangeiros, que uma insinuação
d'essa ordem seria até a cousa mais natural do mundo...

E Deus louvado, se a impressão publica sobre o caso
ficou apenas nessa óonjectura ! Porque, forçand,o-se um

pouco a nota, chegar-se-ia á formula ideal para todos os
Lafonts :

— "Se o Brazil quer continuar a sustentar esse luxo de
neutralidade, pague o que deve, porque os alliados precisam
jmuito d'esse dinheiro...

Pague e não bufe 1"
Mas a rectificaçáo official foi muito opportuna : se não

evitou o facto, porventura consummado, da tentativa de
pressão, serviu pelo menos de aviso aos futuros banqueiros,
que tiverem de ir ao Cattete para tratar de seus negócios.

Restrinjam-se a elles, não tentem metter o bedelho onde
não são chamados, porque um homem prevenido vale pordez...

* * * O carvão nacional é o grande assumpto do dia,
fóra das fábulas lafontaineanas... O Malho foi dos primei-ros a'se interessar pela exploração d'essa riqueza do nosso
solo, e vê agora, commovido, essa esquentada campanha no
auge da ebulição.

E' carvão por todos os lados I
As minas de S. Jeronymo, as de Butiá, as de Crissiuma as

do Cedro, as da fronteira do Amazonas, e ainda muitas ou-
trás conhecidas ou oceultas por todos os cantos do Brazil.

Começ^-se, emfim, a sahir do terreno platônico e a en-carar o problema pelo lado pratico único : a extracçao da
hulha para o consumo nacional e até para exportação.

Neste particular, os argentinos levaram-nos as lampas :emquanto fazíamos intermináveis experiências, faziam elles
contractos de fornecimentos com os nossos extractores...

Felizmente, passou o prurido dos relatórios, e vamos
ter, ao que parece, a exploração das minas, cm regra, é ver-dade que sem o auxilio da facilidade e barateza do tran-
sporte — o que, certamente, tornará excessivamente "fidalga"
a nossa abundante "hulha preta".

Mas antes carvão tão caro como o estrangeiro, do quenenhum...
Acordamos tarde. Tão tarde que o Dr. César' Camposna presença do Dr. Wencesláu Braz, lamentou que "só agora

premidos pela guerra européa, lancemos mão d'essa impor-tante fonte de producçSo nacional", como se acima d'esselamento não prevalecesse a "theoria" nacionalissima das —
trancas na porta, depois da casa roubada...

E antes tarde do que nunca. Se a guerra acabar antes determos as nossas minas de carvão em plena actividade — o
que, talvez, sueceda... — ficará mais uma industria nacional
para ser facilmente abafada" pela eoneurrencia da industriaestrangeira; e ganharemos mais uma... experiência

_ 
* * * Os collegas diários andam cheios de casos poli-ticos estadoaes.
A' hora de sahirmos a publico, estará resolvido o do Es-

pinto Santo, a moda do diabo : pela dualidade de presidentesfundada nn dualidade de Congressos e na multiplicidade dênullidades eleitoraes, conihctos sangrentos e outras bellezasde hortaliça republicana... Uma solução... de continuidade
produzida pelo esmurramento selvagem do "frontespicio"
democrático, para garantir a todo transe, o predomínio de

uma "associação familiar", cujos "estafutos" tèm este
artigo 1" :

"Arruinar o Espírito Santo até á fallencia, casual eu
fraudulenta"...

E este paragrapho único :
"Revogam-se e mette-se o páu nas disposições emcontrario..."

Mas, para substituir esse caso, assim "solucionado", ficaráo caso do Amazonas, com as duas dúzias de candidatos ásuecessão, "barrados" 
pelo nome do Dr. Crespo de Castro,acceito por gregos e troyanos, inclusive o Sr. Wencesláu,mas, por sua vez, "barrado" também pelo velho Pedrc2a,

que, por signal, fora quem o apresentara...
E durma-se com uma "encrenca" d'essas I
Decididamente, o Sr. Miguel Rosa, do Piauhy, é umanjo de bigodes, assentando o seu poder no cangote e nesrifles dos seus cangaceiros I
Decididamente, é uma flor, o Sr. Irineu Machado, eleitosenador pelo cumulo da fraude em todos os escaninho^como ha muitos dias está provando o Sr. Thomaz Delphmo,numa contestação de dez léguas, com prólogo, mil folhas detragédia cômica, epílogo e post scriptum...
Tanto o governador da terra dos Srs. Pires, como osenador da zona dos Srs. Moleque Escovado e Manduca daPraia podem limpar as mãos á parede, humilhados peranteo velho page de Manaus, que, em matéria de rasteiras poli-ticas acaba de passar a perna a todos os presentes e futurospândegos, roendo a própria corda que atirou para cá, para osalvar da entaladella em que se achava...
E ha quem não acredite na esperteza "rapozacea" dos
E^ha quem vocifere contra estes "casos 

politicos eMa-ooaes , que tanto degradam o regimen, mas muito ma.sdivertem as galerias I...
Bocó

TAÇA. BARÃO-DO RIO BRANCO
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i) ,V,f PRAIA DA SAUDADE :—0 presidente da Republica entre o ministro do Interior -e o director da Faculdade_
de Medicina do Rio de Janeiro, na cerimonia do lançamento da pedra fundamental do novo edificio da Faculdade. 2)0 pa-'

CLUB
as ricas
"aula de

Frontin,

áe Mtotana uo aio ae janeiro, na cerimonia ao lançamento aa peara jitnaamentai do novo edxfxao da Faculdade, i
vilhão presidencial e parle do grande numero de acadêmicos que assistiram a essa importante cerimonia. 3) NO
DE ENGENHARIA :—0 Dr. IVcscestáu Bras, com o almirante Alexandrino e o Dr. José Bezerra, examinando a
amostras de carvão nacional, que illitslraram a conferência do Dr. César dos Santos, sob a presidência do Dr. Pa
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Franga ' 

I F' FFFIP.AZ para evitar ESPIKIIAS e borbulhas da barba,

— Bam 8 3 vã que este liado eollo que beijo está bello <Te»tatórma por causa do uso da LiUgolina.

Q-uereis ser 
"bella. 

?

Q-u.ereis ser a-ttraJaente ?

Usaç a líÜGOLIDfi

Para tirar
pannos do
rosto,

manchas na
pelle,

queimaduras
pelo sol

Só

T.Ex. per

ter a pelle

aformosear

o cciio

T. Ex. per

ler a pelle

avelMada?
Usae

O MALFIO

Greação do
Dr. Eduardo

França

Creação do
Dr. Eduardo

França

E' EFFICAZ Hía 
evltar ESPiKlIAS e borbulhas da barba, para injecções e «toi-1.1 I IUHC. lette» intima das senhoras, para arormoacar a pelle, para evitar a«smoléstias contagiosas,paraaquéda dorabello.ruga*, pannos, queimaduras do sol, etc.

Vende-te em tod*. a« drosarias, pharmacias e perfumarias. Depositário.» A3AUJO
FRGITAH &. C. , rui» dos Ourives, N8-JPreço 3(000

m
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THE RIGHT MAN IN THB RIGHT PLACE

Visita de Santo3 Dumon* ao aerodromo do Campo doa Affoftsoa — Rio da Janeiro
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i) Um aspecto do vôo do aviador Darioli. 2) Santos Dumont, como bom cntendcdor, chamando aattcn-
ção para o vôo "pique", arrojadamente realizado por Darioli. 3) O comntcndador Gregorio Seabra, presi-
dente do Acro-Club Brasileiro, com outros directores, Santos Dumont e Darioli, depois de realizada a gran-
de prova de aviação, em homenagem ao illustre visitante, o nosso genial patrício. 4) Officiaes do Exercito,
e outras pessoas gradas, que, com suas famílias, assistiram á visita dc Santos Dumont.

ílflTTAQ VTRTITf>^AQ d» ERNESTO DE SOUZA — Curam : aa hemorrholaas, males do utero, orarioa,KJAJ l 1 AO imiUV/kJi-O urinas o as próprias Cystltes. __
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Quereis ter a
vossa cabeça

limpa e ISENTA de
Caspa

e o vosso cabello macio
lustrosoe abundante?

Quereis ter o
vosso ROSTO

completamente
ISENTO dos

CRAVOS,
ESPINHAS,

PANNOS,

Para o
Banho,

Bar toa,
Felle.

Como
Dentifricio

deve
empregar-se

sempre o

SABÃO
ARISTOLINO

Ve OLIVEIRA JÚNIOR

Anti-septico,
Cicatrisante,

Anti-parasitario
o Anti.eczematoso

Para o máu cheiro dos pés e mãos e para combater as terríveisbrotoejas, usae o
Sabão Aristolino

A' venda em qualquer parte - Depositários : Araújo Freitas & CRIO DE JANEIRO

bi MIS
E RUGAS?

Usai o

i,
DE

Oliveira Júnior
Que todos estes males desap-, parecerão no fim de certo tem-l po, se seguirdes as indicaçõesi do prospecto que acompanhacada vidro.
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aiXadoamo
Luiz José de Aquiuo — Secretario da

Administração dos Corcrios do Amazonas
e Acre (Manaus) _*— De ordem do Sr.
Coronel Administrador dos Correios re-
metteu-nos V. S. a copia do "processo oc-
casionado pela publicação de uma carta
anonyma". nesta secção, do nosso n. 703.

Muito agradecidos pela gentileza, e nos-
sos parabéns pela maneira deassombrada
com que essa Administração apura e res-
ponde a quaesquer accusaçÕes, bem como
pelo resultado claro e positivo do proces-
so, nas minuciosas e cabaes informações
dos Srs. chefes da Contadoria e 4* Secção
—todas negando peremptoriamente o que
affirmava a alludida carta, não "anony-
ma", mas assignada por ura Sr. Craveiro

Luz, conforme se vê da publicação que lhe
demos

Aliás, sobre tal individualidade, tam-
bem poblicámos no numero próximo pas-
sado uma carta, que esclarece perfeita-
mente esse caso.

Aqui ficamos ás ordens de V. S., pois
o nosso único intuito com a publicidade
de accusações contra serviços públicos, é
evitarmos se reproduzam os motivos ou,
quando os não haja, darmos ensejo a baia
necessárias defesas.

Jovem Gomes da Silva (Santa Luzia de
Carangola) — Vo dia 13 não foi possivel,
por excesso de matéria obrigatória, vinda
a ultima hora. Sahiu no dia 20.
outro.

Estamos procurando a poesia e o re-
trato.

Ovidio Viterbo (S. Paulo) — Recebi-
dos os dous. Achamos um tanto fracas as
illustrações e pensamos em substituil-ai
pelas do lápis de Kalisto. Que diz?

Nesse caso, seria favor mandar separa-
damente uma nota para os desenhos ne-
cessarios a cada um dos trabalhos.

Ou fica isso ao nosso arbítrio?
Muito gratos pela remessa e pela res-

posta

NEUTRALIDADE DURA DE ROER...
"A propósito da celeuma provocada pela audiência Lafont, com p Sr. presidente da Republica

'O GERMANO : — "Esfittd 
}«# o Brasil salerâ conservar a posição 

'digna 
que ali ajui tem sabido manter, na corda,'da neutralidade I

OS ALLIADOS : Ou o Brasil paga o que nos deve ou... pula fora da corda... Para este lado!...
IVENCESLAU (á parte) : — Acho melhor continuar assim, fazendo o possivel para não cahir...
ZE' POVO : — Tal qual!, Marombando sempre com o Pâu de dous bicos, entre, a cruz t a catdeirinho, Para nã'*

cahir em nenhuma...

PO' DE ARROZ «DORA» •m"t\\mm\m*Omm^^ MlllÚ* KU.a\
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Padre Antônio Francisco de Mello
(Bom Jesus de Itabapoana) — Lemos o
Appello^ de Vossa Revma., sobre os con-
certos e renovação da pintura da egreja
matriz, e a enthusiastica lettra do "Hym-
no Marcial da Colônia Portugueza".

Desejamos a ambos o mais feliz sue-
cesso.

Joaquim Silveira (Curityba) — Não
dá reproducçào que preste a illustraçâo
grudada ao soneto Fastigio patriótico; e
como este se refere a essa illustraçâo...

Mesmo, porém, que se não referisse,
não podia ser publicado, pois começa
logo por um — "Vcis este horrível qua-dro r" — forma interrogativa da 2* pes-sôa do plural, muito singular... E de-
pois de alguns pcuacinhos inextrincaveis,
termina assim:
"E do painel triumphal esvoaçam qual

metralha
Os hymnos da cohorte, em contemplar
n a - a terra>Unde rola o resquício — espólios da

batalha !"
Fazendo vis» grossa á impropriedade

da preposição da circumstancia de modo,
contida na ultima nota do 2o verso acha-mos muito exquisito o resquício, dá phra-se advcrbial de logar...

Reservistas italianos que residiam no Brazil e estão actualmente nas linhas de fren-
te contra os austríacos : grupo tirado especialmente para "O Mallio", por ini-
ciativa do Sr. José Cervagncn, que nos remelten a photograplúa.

Calixto Azevedo (Victoria) — "Ape-
nas ha cinco annos, se dedica á lyra? E
já faz sonetos que principiam assim?
"MorrerI morrer 1 morrer! é tudo morto!
Morrer! morrer! morrer! não ha mais

vida 1
MorrerI morrer! morrer! quem mais se

salva!
Morrer! morrer! morrer! não é querida?"

E' sim, senhor! A "querida" morreu
tres vezes, de susto, por vêr o amigo Ca-
lixto matar tudo, armado da sua navalha
de Figaro!

Por que — bom é que o leitor saiba —
seu Calixto diz-se barbeiro na terra do Sr.
Marcondes... E quando um poeta possue
taes requisitos, pôde matar versos á von-
tade, nas barbas do freguez...

E eis como termina a operação:
"Eu que tenho sempre bôa sorte!
E na desgraça meus olhos nunca puz.
De não morrer, cspr'ança eu alimento."

Para longe o agouro!
A única esperança que temos é exacta-

mente contraria á do Calixto: saber—que
elle e todos como elle, estão debaixo da
terra a vêr de que lado grellam as batatas.

Salvo se o Calixto Azevedo se julga
immortal, pelo facto de ser eterna a cias-
se dos barbeiros na poesia. .

Antonica Evangelista (Bebedouro) —
Sentimos muito nâo podermos estar pre-
sentes á kermesse promovida pela asso-
ciação religiosa "Filhas de Maria", para"fins humanitários e pios", Como diz o
gentil convite. Entretanto, fizemos votos

pelo excellente resultado da barraca "Ca-
melias", cuja photographia esperamos,
bem como outras d'esse festival

Eulina Mendes (Bahia) — Como dev»
ter visto, na Caixa do numero anterior,
o tal Raul F. Santos — gralha, como
vossencia o chama — já foi sufficiente-
mente punido, por ter furtado da "Fo-
lliinba Laemmcrt", de 1913, pagina 188,
a poesia O Leque, dc Antônio Feijó.

Todavia, muito agradecidos, por ter
ajudado a puxar a corda do sino...
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UMA «SALVAÇÃO» QUE FALTAVA.,.

"No discurso em resposta á manifestação politica com que foi recebido em Porto Alegre, o pres.de._te enfermo doRio Grande do Sul, considerou os Estados como pequenas pátrias com tendências cada vez mais a se separarem Declarouainda o Dr. Borges que o positivismo é ounica politica capaz de salvar a Republica. "—(Telegramma da Agencia Americana)

BORGES DE MEDEIROS (Para a Republica) : — Assim como este meu pimpolho, todos esses que ahi tens só
precisam do positivismo para viverem independentes de ti l PROTASIO ALVES (ministro, medico e candidato a suces-sor do doente) : — Bravos ! Muito bem 1 ZE' POVO : — Muito mal! — digo eu. __' um ponto de vista, estreito e erra-
do, próprio das tamancas, do alto das quaes falia o papa verde ! Não nos faltava mais nada ! Pregar idéias separatistas
neste momento é levar a loucura nacional ás ultimas raias do dcErio... Para traz, com essa desgraça I...

Resquício é vestígio, residuo, fragmen-
tos miúdos, ets; c o que está na gravu-
ra são cadáveres de soldados, carretas
com canhões, cavallos mortos e feridos,
etc.

Ora, designar esse conjtincto como res-
quieto, já é vontade de fazer miniatura, e
tanto mais estranhavel quanto lhe dá o
valor de espólios, no plural, como se
não bastasse o collectivo espolio, que
abrange tudo e tem mesmo a significação
particular de "despojos de guerra".

Dizcniüs-lhe estas cousas, porque o ami-
go tem talento. Precisa é disciplinal-o,
mormente quando dedicar seus trabalhos
a mestres como Bilac.

André Gimcnes (Dourado, S. Paulo)
— Não precisa pedir pelo amor de Deus,
desde que se trata dc sangria desatada.
E' até uma obra de caridade estancal-a,
com a publicação dos seus amores. Eil-a :
"Quanto eu te amo Genoveva
Quanto eu padeço e soffro meu amor
Só Deus o sabe, eu sinto ó linda Eva
Querida do coração, ó minha flor !"

Genoveva 1 Por isso é que você tem o
atrevimento de a genovevar com taes ver-
sos I

Só Deus sabe e você o sente, não I
Todo mundo vê agora que o seu amor
é uma calamidade peor do que a guerra
européa : nem um verso escapa)

E' verdade que nos dous finaes escla-
rece-se a cousa :
"Beijo-te, mil beijos para ti querida Eva
Que o teu Adão por ti morre de amor."

"Mil beijos para ti"... eis a questão I
Um Adão que abusa tanto da garrafi-

nha, está desculpado : pode morrer por
todas as Evas e matar todas as regrae,
que ninguém estranha. E' cachaça...

A. Mello (Rio) ~ Oh 1 senhor I V. S.
é um homem cheio de enganos e recti-
ficações... Nasceu, talvez, a 29 de Fcve-
reiro e numa sexta feira...

Transformaremos o universo em «um-
do, como nos pede, e Deus queira que
com isso possa ser publicado o seu so-
neto — A' Deus.

A' Deus ?... Adeus... adeus...
Henrique de Almeida Gomes (Rio)—

Vamos lèr com cuidado o conto que nos
enviou.

Maurício Lucas (Rio) — Pois não.
flor I Mas o seu Maurício ha de sahir
sem cedilha, se nos dá licença...

José Soares dos Prazeres (Maceió) —
Das duas photographias que nos remet-
teu, não dá ' reproducção a que repre-
senta a "Rua Barão de Anadia". Muito
escura e confusa a prova.

DR. CABUHY PITANGA

Manequins meclianicos
americanos

São a ultima palavraem manequins
Um só manequim

adapta-sc a"
qualquer corpo

ou medida
São sólidos, elegantese de fácil manejo

!! I

Vendas a dinheiro e
a prestações de

iOSOOO MENSAES

Josephina
Zambelli % 6.
Avenida Rio Branca 137

1' andai*
Pescjamos agente* nos Estados
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5com successo
as doenças pulmonares

agudas e chronica»
€on$tipaçôesJ$ronchifes»

«Gripe
e preservativo contra »»*

Tuberculose pulmonar
I fabricantes: F-MorPwtN-tA Roche & C* sua/s
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iiiiiiiiiiitiiiiiiintiliíii f.tff,ft|tlf,lt,t.ft,tlftft,7l,tl»1ll

•i^ili! III
iniiiiiiiiiiiiiii

O «MALHO» NA PARAHYBA
-ar- Baâ^HaCRaaGaHQ \\\\mmmm^m^B9Ê^BBBSÊBBKSBmmmmm\^'- --«-—' . |<W_ | ^^^^^"

-%—. M

"Se-'

HftfiaY •

*<S -' § '•.*•* i'*llailHaI •©

BcHj^Hs' 
'"¥• ,'. 

^xJÊÊB^KSt. aW

aa

mmméA^kmma\ 8L> VI bÍMLcW arB alnsaãsiaM.
B . j ...¦¦:. "Jf' «' Wm ^a3 aBaV ^S I Taf iBasE

B ük 3. dR
BsUBB^B^Baa^HLlAaá^áHB

g^"p^ltiaiZllZia^S^ZSaiZaUle^^^»».^ei^li^e»»»»»l^ ^^.^.^^^^^^^^

0 "Grupo Itigaenm', de Guarabira - Parahyba do Norte. Comyôe-se das gentis senhoritas : De Pé a contar daquerda - f*«*a Carvalho, Mana José, Lucüla Pessoa e Ermette Motta. Sentadas na mesma ordem - SMotta, Lydia Xavier, Mana Borba e Josépha Motta, *" oraem
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IMPRESSO COM TINTA LORILLEUX

AS DEMGADEZflS DO ESTEl/fiO elle demorara tanto em responder se o
marido estava ou não no escriptorio.

Por mais que o pobre Estevão explU
casse que tinha ido vestir o paletot e etc.,

Não é possivel que haja uma pessoa O seu fraco, porém, eram as felici- para attendel-a, pedindo mil desculpas da
mais delicada que o Estevão Flores. Desde tações de anniversario na secção paga demora, a ciumenta moça não se con
pequenino é assim. dos jornaes. vencia, e, momentos depois, estava, em

Ao contrario das outras creanças, que Era sempre o mesmo estylo do "colhe pessoa no escriptorio, afim de verificar
a primeira palavra que balbuciam é mama hoje mais uma risonha primavera no jar- para onde tinha ido o marido, que em
ou papá, o Estevão, a primeira cousa que dim florido da sua preciosa existência... casa lhe dissera não sahir do escriptorio
disse foi: e o "por tão" fcMz data, etc, etc." durante todo o dia.

—Desculpe... quando percebeu que ti- Muitos jornaes já tinham esse paquet Foi um qui-pró-quâ medonho, porque
nha molhado incovenientemente uma vi- composto, havendo só o trabalho de mu- o homenzinho realmente não sahirá e a
sita que o carregava ao collo. dar a data e o nome do anniversariante, esposa affirmava que a demora em rc-

Si fosse a contar as vezes que tem pois a assignatura era sempre a mesma: ceber a resposta do que perguntara ao
— quatro modestas iniciaes: E. F. C. B., telephone, tinha sido motivada por uma
que muitos traduziam por Estrada de combinação entre elle c o empregado.para
Ferro Central do Brasil, porém, que si- avisal-o, e mais patati-patatá...
gnificavam delicadamente: Estevão Flô- Por pouco o Estevão não foi despe-
res Caminha Barreto. dido.

Em alguns periódicos elle conseguira
abatimento nas " felicitações", assim
como ter conta mensal.

Aos mais íntimos elle não deixava de
offerecer um presentinho no dia do anni-
versario. E esse presente era invariável-
mente um copo ou uma chicara para
chá ou café.

Uma familia numerosa, das suas re-
lações, já conseguira colleccionar, dentro
de poucos annos, umas tres _ dúzias de
copos e de chicaras dos mais diversos
feitios e cores, presentes do Estevão.

Estava elle uma vez no escriptorio da
casa commercial em que trabalhava e
como se encontrasse só tirou o collari-
nho, a gravata e o casaco e deixou-se
ficar de chapéu na cabeça escrevendo.

Nisto, o telephone tilinta, e elle corre,
solicito, para attender a quem chamava :

—Allôr... Quem tem a bondade de
fallar?... perguntou attenciosamente o
Estevão.

O seu maior prazer, entretanto, era as-
sistir missas... fúnebres de 7° ou 30*
dia, e era com uma " compungida satis-
facão" que elle deixava o nome no livro—Meu mando esta ?... indagou uma dos presentes, e depois tomava parte na

conhecida voz feminina. cacete e inconveniente cerimonia dos—Ahi L. Vossa Excellencia?!... per- abraços aos parentes do defunto victimas
guntou o rapaz, tirando o chapéu. Queira da estafante amabilidade dos amigos, co-Andava a fazer mesuras, e assim que fazcr o obséquio de esperar um momento. nhccidos e... até illustres desconhecidos.

pronunciado essa phrase, chegaria a um
numero inc-uccbivel.

aprendeu a ler, comprou o " Manual da
civilidade", que vivia a manusear como
um padre o seu breviario.

Nos tempos de rapazinho teve uma
namorada, e estava disposto a pedil-a cm
casamento, quando reparou que ella"dava corda" a outro. Pois por um re-
quinte de attenção c delicadeza para com
o seu rival, o Estevão dirigiu-se ao pae
da pequena e pediu-a em casamento...
para o outro.

O seu matrimônio tambem fo. um acto
de requintada delicadeza para com um
amigo que era noivo e morreu, deixando
a noiva inconsolavel e numa situação
muito " interessante ".

O Estevão achou do seu dever "re-

parar" aquella falta do amigo defunto,
e zás... casou com a noiva-viuva.

Ao cabo de cinco mezes de casado foi
"pae" de um esperto pimpolho, a quem
delicadamente e por um natural escru-
pulo, poz o nome do amigo fallecido,
ao qual ajuntou o seu aromatico sobre-
nome <lc I.órc-.. Estavam assim dividi-
das as "responsabilidades".

Em attenção á esposa deixou de fumar,
porque ella detestava o fumo, c para Ser
agradável á sogra_ ( !) adquiriu o vicio
de tomar rape, somente pelo prazer dc

Largou o phone c foi pôr o collari

í^4
A ultima delicadeza do Estevão foi,

porém, para com uma senhora das suas
relações, que enviuvara, facto este que
o Estevão só soube um mez depois, e á
qual dirigiu a seguinte carta, com uma
larga tarja preta cm volta:"Illma e Exma. senhora. — E' com-
pungidissimo que me dirijo a V. Ex.,
afim de testemunhar-lhe os meus senti-
mentos de profundos pezames pela in-
fausta morte do seu .afortunado marido,
coitado | Este sentimento ainda é maior
por não ter eu sabido em tempo d'cssa
morte c conseqüente enterro e missas de
T dia, pois teria a maior satisfação em
comparecer a esses actos com tanto pra-
zer como se se tratasse de uma pessoadc minha familia.

Soube, entretanto, que a_ companhia de
seguros onde sc inscrevera seu chorado
marido, pagou pontualmente ( o que é
raro hoje) o sinistro de 30 contos, feito
por elle cm favor de V. Ex., pelo quea felicito vivamente, desejando que mui-
tos factps como este se reproduzam na
vida de V. Ex. e na de sua Exma. fa-
mi lia.

De V. Ex., menor criado e' servo att*.
e obr" - Estevão Flores Caminha Bar~

of fcrcccr á vclhota uma pitada do " meio nho, a pravata c vestir o paletot. Era reto.
grosso" perfumado com fava dc bauni- mulher do patrão quem fallava, e elle Inútil será di/er que a viuva e toda a
lha e Água dc Colônia. não poderia attender de chapéu na ca- familia cortou relações com 0 Estevão,

Gastava por mez grande parte do orde- beça, cm mangas dc... collete, e sem julgando que a delicada c atu-iiciosa cartí
nado em cartões postaes e telegrammas collarinho nem gravata. fosse uma formidável troça.
de felicitações a pessoas que faziam an- Quando voltou ao apparelho, a senhora, pjQ __ y __ I0Ig
nos, muitas das'quaes nem de vista que era muito ciumenta, estava furiosa, c
conheciam, queria, por força, saber por que motivo MAURÍCIO MATA.
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"O rrtsidente da Republica recebeu, em audiência, os deputados pelo Paraná, Srs. Luiz Bartholo-
meu. Luiz Xavier e João Pernetta, e os representantes di bancada de Santa Catharina, Srs. senador
Vidal Ramos e Abdon Baptista. e deputado Celso Bayma — com os quaes trocou idéas sobre a solu-
ção que pretende dar á questão de limites entre os dous Estados." — (Dos jornaes).

Sentença de $ma^ Salomão?

IVENCBSLAU — SALOMÃO (solcmnc) : — Bem ! Uma vez que as pseudas progenitoras do pimpolho não chegam a um accordo rasoavel, e os pães... da pátria não
se oppõem, vou resolver o caso, partindo ao meio a creança, e dando metade a cada "mãe" I

— !?!...



SALADA DA SEMANA
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Temos abi um outro
Estado com dous pre-
sidentcs. Qual é o ver-
dadeiro, escolhido pelo
suffragio unanime e
independente dos espi-
rito-santenses? Dizem
que um é eleito de ver-
dade, pelo desespero
dos capichabas, que não
querem mais a oligar-
chia dos Monteiros, e
outro apenas por obra
e graça do espirito san-

. de orelha...
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Viram a força do carvão de pedra...
nacional? Pois bem! Convencidos como
estão os poderes públicos do seu valor,
ainda se estão estudando os meios de
aproveital-o, isso com toda a solemni-
dade e apparatosa exhibição.

A Argentina, sempre pratica e vigilan-
te, já o está usando com vantagem...
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O senador Irineu
está ouvindo com a
mesma cara de sem-
pre a interminável
contestação do sena-
dor Thomaz Delfino.
A cada fraude queapparece documenta-
da, mestre Irineu oh-
serva: — Thomaz! Oteu boi morreu! Man-
da buscar outro lá no
Piauhy, que o logar émeu...

yir.a_'Wl:
O Presidente da Republica foi ludibriado

na bõa fé das suas conciliadoras intenções.
A velha rapoza do Amazonas, o JonathasPedrosa, roeu-lhe a corda no caso da escolha

do seu substituto. Sempre a perfídia e a dissi-
mulação entrando no jogo da politicagemnacional '
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A cabeça do Borges dc Medeiros, não anda, vóa... E' preciso""
que o presidente chronico do Rio Grande do Sul se sujeita a umexame minucioso na sua massa encephalica, afim de proceder-se nella
a uma limpeza salutar, extir pando o micróbio damninho do positivis-mo. Essa historia das pequenas nações que se devem formar com oesphacelamento da União Brazileira é .colossal I...

Olhem para a sorte da Bélgica, da Servia, do Montcnegro..
etc. etc...

orimí. „.„,T a CnSe do,PaPcI- Nó* Possuímos todas as matérias
\jZ ,. 

fabricar ° ,,a,>t'1' e nâo Um"s «™ »ó fabrica qu, pveite,
muhn V™ IT° a nüSsa- <|U" vive ,l" fé-'»»! do papelorio.irá soffrerSu drpápeiLcnu:sS..c.ra,anto'i)roauzimüS uraa gramle



O MALHO

ESCOLA MILITAR DO REALENGO
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Visita do Sr. presidente da Republica á Escola Militar, no dia da distribuição de prêmios aos alumnos classificados e:n

primeiro logar : S. Ex. cm companhia do ministro da Guerra, do commandante da Escola, c vários generaes, assis-
lindo ás cerimonias externas.
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O juramento da bandeira, pelos alumnos civis matriculados este anno : leitura da cnthiisiastica ordem do dia após o acto
solemne do compromisso militar dos novéis soldados.

_ _ ^^_ __ _ _ _ ^^_ A niolhor e uuit-u rccomiuiMiduvcl liiiinra pura cube-lo**.

H * H __^ _N : p0TE 10$000 - Pe,° c°rre-0 ma'S 1S000 Pedidos á casa *. PORET
¦ ¦^¦¦^¦^^" AVENIDA RIO BRANCO, 147 - i" andar
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PORQUE VIVE V.* EX.A SEHI SORTE ?

PORQUE VIVE AMARGURADO ?

v>

Porque ha pessoas que a sorte não lhes tem favorecido?Porque desconhecem o verdadeiro caminho que deviamseguir para obter o bem estar que Deus reserva a todo omortal. Desde a mais remota antigüidade, os reis. os impe-radores se dirigem aos prophetas, aos astrologos, para seaconselharem como deviam guiar os seus actos. aíim deevitar horrores que podiam ser irremediáveis sem a inter-vençao do sábio.
E' um dever e uma obrigação conhecer o nosso desti-no, saber o que o porvir nos reserva, na maioria dos casose que desgraças tivessem sido evitadas se tivessemos co-nhecido o nosso verdadeiro ESTUDO DA VIDA. verdadeiropela difficuldade que existe de ter nas nossa? mãos. a nossoalcance o Astrologo que nos guie no segredo do nossotrabalho, neg-ocios. fortuna, sorte na loteria, realizar asnossas affeições mais intimas e nos revele os aconteci-mentos mais preciosos de nossa vida.E uma circumstancia excepcional e sem precedenteque todos devem aproveitar em consultal-o.E incrível os milhares de pessoas que escrevem, pedin-ao-lhe conselhos, nao cabe duvida que esta é a melhorprova de sua sabedoria.
Uma revista de Paris «LE MONDE MISTÉRIEUX»disse: <«A humanidade será reconhecida ao sábio Astro-logo que com os seus conselhos desinteressados teve o domde ler e prever os feitos que se produzem... termina dizen-do... todos deveriam dirigir-se a EUe. pedir os seus conse-lhos. afim de evitar maiores difficuldade da vida para con-quistar de novo as illusões perdidas.»Se V. Exa. quer conhecer a conducta que deve obser-var no luturo com todo o mysterio do seu destino e saber os dias que lhe estão reservaJos, envie a data meze anno do seu nascimento com uma madeixa do seu cabello se é cavalheiro, senhora ou senhorinha isooò réispm rrnp.ia rir\ RmtíI aii r>m rctamnilhac nnm ««Ki-ir nc ffARtnç rir» cnrrpirt p ovncH; t: ^ —1 •_ *
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wv/ t—*•'_ —~ ^ v-a^uiluu, icccuLra cm iroca i \iGRAN PLANO ASTRAL e o ESTUDO DA SUA PROPRIA VIDA GRATIS. Ertudo em Paris ES' RFVFP \DUENOS AIRES a M. B. REYMOND, RUA PASCO 270, REPUBLICA ARGENTINA. Nota; Se V. Exa querter a seguridade que a sua carta me t remmcttida, envie-a com registro.
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AS FESTAS AO AR LIVRE
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Commissão organizadora do grande e famoso "pic-nic", realizado a 7 do corrente, »a bittoresc*escovado Grupo União, da popular Confeitaria PaschoaL
Ilha do Fundiu feio

yss,i*J
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PORQUE VIVE V.* EX.* SEID SORTE? I

PORQUE VIVE AIHARGURADO ? I

Porque ha pessoas que a sorte nao lhes tem favorecido?
MiiwMMMHMHniHMMaMMMMMMMMiiaMMBEiM Porque desconheccm o verdadeiro caminho que deviam
Mh vn r^CTr ™?.u.lri p?5a ?bter °. bem estar que Deus reserva a todo o
ff\\\ H Ft FSTr H pi F MQ «fsrea mais remota antiguidade, os reis.os impe-
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1 (iS^^r PwM' vencflo do^sabio}02 p am ««" irrcmediaveis sem a inter.
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p,e,a diffic"Wade que existe de ter'nas nossas maos^a^os'sS B
frf9UH nos «f"ie no segredo do nossoigWiMa<9>. trabalho. neg-ocios, fortuna. sorte na loteria. realizar asnossas afTeigOes mais intimas e nos revele os aconteci-Jf ^UStmS^am ment?s ma's preciosos de nossa vida.

. >> E uma circumstancia excepcional e sem precedentemmm que tpdos.devcm aproveitar em consultalo Preceaente
a iF mcr've[ os milhares de pessjas que escrevem, pedin-" 
19BH« rovaedC'°"ua sab'dor°aCabe duviJa que esta 6 a melhor
;9Hi - Uma revista de Paris «LE MONDE MISTERIEUX.
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O DESPOTISMO DA CIVILIZAÇÃO

ELLA : —. Ora, aqui está como me tratam estes senho-
res civilizados lá da Europa, indignados com a minha exis-
tencia c com a minha liberdade !...

CIGARROS 'i

HAVANA-PREMI05.
• ••

EXAMINEMtófflOTHBS

LEITE MATERNI8ADO
PRODUCTO INGLEZ

E' o Alimento Natural das Creanças
Sãs e Enfermas

Igual em tua compool ao ao leite de uma mãe de família
perfeitamente sadia

COUPON
lllm. «r.

Secretario do Jlarrison Instifufe
Caixa do Correio 1871—Rio de Janeiro

Oueira mandar-mç iriatis uma lata de amostra
do «GLAXO» e o livio «O Rei da Casa» que
tratados cuidados das creanças.

Rua N-
Cidade Estado

O meu bébt tem mezes de edade
NOTA: —O coupon deve ser devidamente intor-mado para receberdes o pedido. Cortae c

enviae o mesmo em enveloppe aberto con
porte siniDles de 20 reis. .

Malho, 27 de Mctto de 191b

Consultas no Inetltuto pelo seu medico : Dr. Álvaro Dias
(especialista de moléstias das Creanças).iwpcc u 

j{ua dQs Qurives N ,, 3_ui0 de janeiro)

Encontra-se o «GLAXO» nas drogarias, pharmacias
e armazene de comeitivele do Rio

^^y cP^èX~\\ ra/

rÉl?
Moram

Recebemos e agradecemos:
Cromos — a bella revista

semanal illustrada, de Bogotá, ca-
pitai da Colômbia. O n. 8 está
primoroso de nitidez e variedade.

5o/ Poente — versos de
Argileo Silva. num elegante volume editado na Bahia, pela
Imprensa Carvalho. , ... ,

O noss collega do Diário da Bahia, o Sr. Argileo e um
poeta lyrico bastante inspirado e maneja o metro com sim-
plicidade c perfeição.

Sol roente representa notável progresso sobre os dous
ultimes já publicados, e é digno dc figurar nas boas collec-

çóes nacionaes.
Ser Soldado — nítido e interessante folheto de Waldc-

miro Braga, com prosa civica e versos patrióticos, dedicados
á mocidade brazileira.

E' de S. Paulo a útil edição.
Ave Germaiiia — homenagem dos amigos da Allcma-

nha, residentes em Manaus, ao natalicio dc Guilherme II.
Gil Blas — vários números do magnifico diário da tar-

de, de Bogotá, sempre muito bem feito.
A gymnastica sueca c a musica — valente contestação

tle Branco de Oliveira, provecto e estimado professor de va-
tios institutos dc Pernambuco.

—' A Voz da Serra — correcto e substancioso jornal-
zinho, consagrado aos interesses do povo, editado em Coim-
bra—Estado de Minas.

Convite para a bella conferência do Sr. Edgard S.
Mendonça, sobre — A Luta pela Posse da Terra — promo-
vida pelVl Colmeia.

Estatutos da Associação Graphica do Rio de Janeiro,
fundada nesta capital, cm 17 de Outubro de 1915*
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FOOT-BALL

Botafogo "versus" Mackenzie

O 3* 
"match" inter-csladoal

lar, mas, selecta assistência.

ro inter-estadoal do corrente anno,
do qual, resultou mais um empate entre
teams cariocas e paulistas.

A's 15 Yi horas, o Sr. Tood, do Bota-
fogo, chamou ,-á campo ás equipes, oue

.:i a--í 111 organizadas :
A. A. Mackenzie College ;

Casimiro
Alfredo — Plínio

C. Mello — Mario — Sholders
Ferre — Oscar (cap.) — Maciel — Fia-

quer — Werncr
I.indinho — Léo — Masson — Vadinho

—Menezes
JoDCJ — Teaguc — Rolando

OS JOGOS DE AMANHA

America versus

Será levado a effeito nc campo da rua
11 Salles e promette ser interessante.

Os teams estão bem equilibrados.

Baigu' "versus" Flamengj

Na e. tação do Bangu'. onde é situado
o campo do veterano club. terá logar este
match que promette ser bom.

tA\M__m ________________ ________
,v ^•\&_\_ ^__/*> s *-

*4PV^' +y WTllíílV^fr 
'• 

Mk-mmmm\- _L Í3___"V>___P I -<5é

_^^^-_B_l_ -áJL __. m __m*!' />
^*m_: t«kí iOtt- "" f' k\

____- ,»T*Wròi'  :• '-*¦¦ MéL
Teams' do Maclecnzic College (S. Pau!,.) c Botafogo F. C. d'esta cafítál. que disputaram um "match" domingo ulFmo,. e cujo resultado foi um empate por 2 a m-tt-m

realizou-se domingo ultimo no ground do
glorioso, á rua general Sevcriaiio. o 3c

« a m«.l'u»v- I

_ Ho^iuW- '!

Osny — Wiggaud
Cyro — \Vcrncc!í

FOOT-BALL

^^^________^^___fmmm\_m__^_fTwm^i

50BOTYIflHO]RI^r
77 RUA SETE DE SETEMBRO 77

Botafogo F. C. :

. Ambos os teams jogaram fracamente,
l ausência da combinai;

c «junto paulista que já era fraco, jogou
;ido de 5 elementos, sendo que, 4<_ 1 linha de forzeards.

Quanto ao Botafogo, já todos conhe-
cem o team glorioso, é fraco e composto

¦ iue exclusivamente de elementos de
2* ordem ou decadentes. ,

Como partida inter-estadoal, o jogo de
domingo ultimo foi detestável, qualquer' ¦ ,/i da Metropolitana é mais animado.

Ao findar o jogo, foi verificado o re-
sultado. empate por 2 goals a 2, sendo os DlIA ______ f__.-._..__ f__»do Mackenzie feitos por Maciel c os do 11113 QOS I P YGS II 25Botafogo por Menezes e Vadinho, ara- ' " '
bos de pênaltis.

E mais um empate...

^ÍF^_
Bolas REX. canp. 1. 5 tíi

» » » ¦ 3 12*
* ¦ > ¦ I I*

Camaru íi ar, 1 S 8$
» • » • 3 «i

_ • • • » •¦ I 3ÍI ara o Interior maia2* p.ira porte. Toa» io p.Jldodeve vir emcarta rcrUtraJa ou »a-le postal.
CASA SPORTUAV - .1. Sl.lle,

Kio dc Janeiro

Serrão de alarado
Peçam catalogoe da 1910

GOLLYRIO Mcura Brasil
1.CN-E REOISTRAD3

¦|^3fc*!Sp? Cura infle mme?5e» • purgafSe» doe
olhos

Pharm:irin MOlItA lUtASIL
Ut, Itua l rnguajana, 37
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APEDREJAMENTO MYSTERIOSO
"Tem sido muito commentada a altitude aggressiva de alguns elementos da Câmara, bem como de alguns Jornaes, con'

tra O Dr. Antônio Carlos leader do governo". — (Das nossas notas)

ANTÔNIO CARLOS : — Mas que vos fiz eu para merecer este castigo :
WENCESLAU : — Agüenta as pedradas, mas não faças caso : a cousa é commigo ! Eu e que sou o carambolado

RODRIGUES ALVES : — Vês, Zé . Ahi eslá como se faz uma muralha em torno do presidente da Republica, para
se dar ao estrangeiro cubiçoso a idéia de uma pátria forte, pelo menos ua união de seus grandes elementos... E nunca liou-
ve para o Brazil momento tão grave como este, a exigir unidade dc acção c dc sentimento nacional I

ZE' POVO :  E' exacto ! Mas, pelo que vejo, continuamos a ser o maior sacco de gatos do mundo, a desafiar a
andada de t<nlos os Lafouts ! Havemos de ganhar muito com isso...

.Secção Musicai
Continua aliena a inscripção para o

'•Concurso musical 1916". Recebemos
mais até o dia 20, as seguintes com;
ções :

N. 36, "Amor materna." valsa ; 3.,'¦Diana", valsa ; 4.1 "Seis dc Setembro",
chottLsch ; 44. "Vütotuinho", polka.

Será possivcl que o jury rejeite as se-
guintes musicaes : n. 44, por, se adiar
emendada ; as de ns. 39 - 4", zU-m dc
muitas razuras por não terem nomes c as
de ns. 41 c 4-' por faltarem os nome;. Pa-
rece que os autores d'cssas musicas não
leram o programma do concurso publi-
cado em nosso numero 708 dc 8 de Abril
findo.

Recommcndamos, mais uma vez, aos
Srs. collaboradores d'esta secção, que dc-' irem sempre em seus originaes : o no-
me da musica, o genero e a procedência."Coro Ciarlini" (Fortaleza, Ceará) —
Será publicado o seu pas-dt-quotre"Amor Perfeito".

José Agncllo Ribeiro — Idem, a sua
schottisch "Nhanban".

Thom:i_ Fernandes (Colônia, Peruam-
buco) — Com muitas emendas e muito
bõa vontade vamos publicar a sua polka"Duvidosa".

Daremos no próximo numero o nome
das que nâo serão publicadas.

Makstro B. Móli,

f_jjjy_j^- Ü£2_5 w

No Trianon que, decididamente, em-
polga a sociedade carioca, está agora em
scena O Inviolável, movimentada e liila-
riante comedia dc Maurice llannequin,
traduzida pelo Sr. Portugal da Silva.' Alexandre Azevedo, Antônio Serra,
Ferreira de Souza, João Barbosa, Luiz
Soaresjoão Pinheiro e Arouca.bem como
I.nima de Souza, Adelaide Coutinho, Ju-
dith Rodrigues c Auricclla de Castro, dão

a essa deliciosa conredia um desempenho
notável c afinado, que satisfaz o mais
exigente espectador.

li assim, \ aviando os seus espectaculos,
sempre com peças escolhidas entre as me-
lhore1 do genero, vae a feliz empreza
conquistando d;e mais em mais a frequen-
cia publica ao elegante e commodo theatro
da nossa principal avenida.

A excellente companhia dirigida por
Alexandre Azevedo e Antônio Serra,
que trabalha no "Trianon", á Avenida
Rio Branco, acaba de inauguar as mati-
uées elefantes, ás quintas-feiras, com o
fim dc reunir nossa fina sociedade, pro-
porcionando-lhc tardes de arte e dis-
tracções.

A primeira matinês rose, de quinta-
feira, 18 do corrente, esteve excepcional-
mente chie, e a representação da origina-
lissima comedia de Piem. YVcbcr, Vinte
dias á sombra, mereceu francos applau-
sos, pelo desempenho correcto que teve,
por parte de todos os artistas.

Nos intcrvallos da representação, foi
servido um esplendido five ó clock téa,.
pela Sorvcteria Alvcar.

Cura tosses, broncliitos, Infliicnza.omo»
le_.ri.u_ Oo peito cin _t© hora»

Depósitos: Araujo Freitas í Comp. — Rua do» Ourives, 88 a PhariM-ia
Marques. — Fnçi Tiradentes, 40 ( 42 — Rio d. Jioiir»
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CONTRA * Ç..RESTIA V* VIP). E OUTROS EFFEIT03 P* CRISE lher sincera, que o amor. Elle representa
uma espécie de taboa de salvação para to-
das aquellas que desejam ser amparadas,

A mulher deve compartilhar com o sei
amado todas as suas dc.rcs, todos os seu«
soffrimentos, todas as suas alegrias.

A fidelidade mostra-nos o caminho quenos pôde levar ao triumpho e nella con-
siste o valor, a nobreza e a pureza de uma
noiva ou esposa. — Pequenina (Ponte da»
Garças, E. do Rio)

Ao acadêmico O. Silva :
Amar sem esperança é viver sepultada

em vida, tendo como único lenitivo os
olhos voltados para os céus.onde encontra
balsamo para as chagas do coração, feri-
do pela venenosa setta de Cupido. — A
Sylvia (Rio)

Está conforme La Blonce

O CHEFE DA FAMÍLIA A' VISITA : — Você nâo estranhe este novo sys-
tema de comer, com o garfo numa mão e uma lente na outra : i que fomos obri-
gados a diminuir tanto as refeições, que só um vidro dc augmento nos pôde dar
a illusão de que nos alimentamos sufficientemente...

AURAS
II

Auras saudosas que inspiraes nas fron-
tes altivas a musica dos sonhos .madriga-
lando ly ricos ideaesj ligeiras auras das
verdejantes montanhas, que trazeis a fra-
grancia dos lirios do valle e dos manacás
da serra; alentos reaes de abstracções
irreaes—quem me dera voar comvosco ás
lactescentes regiões do ether, ás lumino-
sasas paragens da immortalidade invisi-
vel!

Auras oulentes, que nasceis das recondi-
tas grutas sombrias.para brincar nas fran-
ças das laranjeiras e tanger a lyra dos pai-
meiracs,dae-me a esperança de viver sem-
pre independente d'esta ilsusão corporea!
Aragens venturosas, que suspiraes livre-
mente através dos raios solares e das es-
trellas brilhantes, que agitaes a loura ma-
deixa de um anjo a sorrir no berço e queemballacs a vida presaga de uma estrige
a soluçar no ramo de um cypreste pira-midal... Ah! quem ine dera fundir-me
no vago dos vossos beijos por sobre as
boninas do campo orvalhado, roçando os
lábios do abysmo, cantando á margem de
um lago, vivendo ào seio de alguém!
Oráculos aéreos, que vibrastes secreta-
mente as harpas sonorosas dos antigos
hebreus, tangei, com as vossas oceultas
azas ,a lyra d'esta minha alma incompre-
hendida aos humanos e visionários mortaes

que pensam viver, so porque se vtem na
grosseira fôrma da matéria, neste mes-
quinho ergastulo que torna o homem in-
consciente ,nesta horrenda masmorra que
prende espíritos livres e que pune almas
impuras.

O' vós, auras distantes, que desfraldaes
neste momento os emblemas sagrados de
tantos povos em luta, que trazeis agora
aos meus. ouvidos o échoar de suas armas
letiferas em harmonia selvagem com seus
brados de gloria fallaz, gemidos, lagri-
mas e imprecações de dôr... O' vós, ara-
gens frias das nebulosas manhãs hibernas,
que aplacaes, no campo de Marte, a sede
ardente das victimas do Despotismo e das
Paixões terrenas, levae, do meu seio hu-
milde, este piedoso voto, levae aos cora-
ções d'essas feras sanguinárias, d'esses
seres inconscientes, uma gotta, ao menos,
d'este balsamo nitente que é o amor á
humanidade, o grande anhelo de paz e
fraternidade universal que sinto »alma.
Sede, ó auras benéficas, sede as portado-
ras da minha sincera aspiração, sede,
como por assim dizer, os bafejos divinos
que hão de interromper a ebulição do or-
gulho humano, d'esse orgulho insensato e
cruel, que afasta o homem de Deus para
ferir seus próprios irmãos.—Dolorcs Só.
3-916

*
A uma amiga volúvel :
Amar, verdadeiramente, é encher de ju-bilo o coração.
Lutar, combater, pelejar, com alma, com

vigor, com energia, eis o segredo do êxito.
Lancemos um olhar em torno de nós everemos : os fortes amando com ardor,

os fracos com astucia, os bons com sua-
vidade e os maus com desconfiança.

Nada pôde haver melhor para uma mu-

Grando marca fVanceza

üào deve usar nun
ca, ap mesmo tempo,
em seu. rosto, dous
productos differen tes.
Os elementos de quese compõem os co--
meticos são muitas
vezes incompatíveis e
podem produzir desn-
pradaveis resultados.
E' o que acontece
com a escolha dos
pós de anoz; nem to-
dos se ligam bem

com o Creme Simon. que deve seracompanhado, de preferencia, do
Poudre Simon, perfumes violeta e he-
liotropo.

UM ARTISTA

™- *^c- >\\

Xwtviíi
7 mL

*a2 vs^gm

mmmmmmmmmmmmmma'm'mimi*mmm*mtmmammm'mmmm*mmmmmmmmmmM

Salgado do Carmo, insigne professor de
gisitarra portugueza. que, hontem, noTpanon, electrísou o mais seleclo au-ditono com os legítimos fados portu-gueses e outras musicas executadascom tncgualavel technica e o mais de-licado sentimento. Brevemente realisaráoutra " matinée "-concerto.

UREOLCHANTEAOD pai POd%KM_t--Ctf,£.dÍ,S0,T,nle d0 AcÍd0 Drie0-rtn^g^^fi/rí_st_í?afe™»
GAND 1JM3 ¦ cRANDI: PntM10
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A HESPANHA NO BRAZIL

/Inmvcrsario natalicio do rei D. Affonso XIII em 18 do corrente — Sessão solemne covimemorativa, realisada no salãonobre da Sociedade Beneficente IIespanhola do Rio de Janeiro : aspecto da mesa que presidiu a sessão, dominadapelo retrato do joven e popular soberano.

Bellos e ultra-modernos bor-
zeguins de pelllca envernlxada,
canos brancos e de cúres.

16$ 17$

20$ e 24

1 f'JL JL <r
Chies e finíssimos sa-atos de Verniz comres tiras e flvellnhasde apertar ao lado.Ainda o mesmo arll-Co com tres tiras daabotoar ultima creação

Çúçnida Passos, 120 — CASA GUIOIWAR
pelo Correio m*U 2$000

2£lephone -4424 Norte CARLOS GRAEFF & C.

Us ,cams a° *""a Isabel e d° Boqueirão do Passeio F. C., que jogaram domingo ultimo e empataram por i
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A HERNIA
CURADA

Vêem VV.SS. este
pedreiro tapando a
abertura d'esta pare-
dc?

Esta é a forma como
eu curo a hernia.

Enchendo a abertu-
ra com novo e mais
íorlc material. Uma
hernia é simplesmen-
te uma abertura nu-

ma parede —a parede de músculos, que protegeos intestinos e outros órgãos internos.
IV quasi tão íacil curar uma ferida ou hernia

nestes músculos como uma ferida qualquernum braço ou na mão.
Sem duvida alguma que esta hernia talvez

rão àeja ma.or que a ponta de um dedo.
Mas suficientemente grande para deixar pas-snr uma parte dos intestinos atravez desta

.'.leitura. Naturalmente que isto não se cica-
triza, sendo preciso pelo menos que a natureza
ahi seja auviliada.

li _ isso cxactamenlc que o meu Methodo
e.\ecuta. Permitle-lhe reLer a hernia dentro da
1 axede abdominal e no seu próprio logar.

Depois dou a V. s. o Desar rolante Lyra-
pi.01 para applicar na abertura da hernia. Este
penetra atravez da pelle até aos bordos da
abertura e faz desapparecer o annel calloso
que se formou ao redor da hernia.

Então começa oprocesso da cicalrisação. Anatureza.já livre do intestino saliente, do an-
nèl calloso da abertura e, estimulada pela ac-
ção do Lymphol, lança a sua lympha vivi fica-dora c a abertura será outra vez oecupada
com novos e mais vigorosos músculos.

Xao é isto simples ? Nao e isto razoável ?'lenho provado os seus méritos em milhares
de casos e provarei a qualquer hernlado queme envie o seu nome.

Escreva mè V.S. e eu lhe enviarei pelo cor-reiouma amostra gratuita de meu Desarrolan-te Lymphol e um livro magnilicamente illus -
trado acerca da Natureza e Cura da Hernia.Oueira nao enviar dinneiro algum, somente oseu nome e direcção.

W. M. S. RICE, Ltd.
(Pepto. S. 352) 8*9, Sfoneccuffer 5T

l_OT_DRES, E. C., -NGI_,ATE_._,A
QUEIRA. NOTAR!

Não temos agentes nem representantes om qualquerparte. Todo aquelle que pretenda ser nosso representan-te oa venda o method j curativo de Rlce, ou algum de seus• omponentee, que não se-a dando nossa própria direcçãocomo acima ce indica, é uma burla.

QQSA FÜCH5 5- Paulo
Rua S. Bento, 33-Daixa Postal, 373

A maior Casa de Artigos para Sport
Editora tia «Guia IIr:i_ilHi-:i de Eoot-ball-tV_»»oci»ç:°lo», mlopt aila pela maioria cloi.CVlubs e Lisa» <le Eootball

tirande sorlimcnlo dc FootbaIU e IV rime..
FootbalU inglezcs :

Match «Mc. Gregor» lojitima
Match «Apollo» do 12 tomos
«Junior Toara» do 8 gomis

Foot1tall-> Yaoionaes :
Do minha fabricação, artigo sa-

porior com câmaras do tá ;
Match «Campeão (o 12 gomos
Fooíball «Th. Star» 8 gomos

... Uniforme* para Clube:artigos paia Tunis, Criquet Hsckoy. Basshall, 6ímaastica.Esgrima, Natação, Watorpolo ,otc.Vantagens especiaes para compras maiores

/A0£^S.
UM; /4u____f-ln\

«1 3_-_-___-'i\- \ \_i__M?si*Míi__/

\2Ê~~ J
v^YÃr>-— ^y

TRICOFERO
DE BARRY

faz com que o cabello
cresça e se torne mais
comprido, mais forte
e mais lustroso por-
que destróe a caspa
e nutre o pericraneo.
É o tônico mais benéfico
para o cabello e também ode melhor perfume

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

E? PROHIBIDO LER
3s._»sst;s ***** £** —
em v.?S,'d^P^^ transformar vi:ios
conseguir o que desefar _Psaber rnSín tplar ?ar'nhos e amor. dominar,
sos poderes pessoaes S° pode fazer uso dos assombro-

Desej^e^
saúde esiborear as"emovões8daVem^

Peça o maravilhoso livro %s Tri. ri.».-- sa.Usi.avJO ?
du°ni_aStea^n;S C°m um M^J^S/"10"<5Af-$osT!ít|sAfXiR" Caixa do Corr8i°. i*«

Não se deve confundir nossa casa de absoluta ..._...___..- m 
S"BEPUB"CA AltGKNTINA

tismo, oceultismo, adivinhação, superstições etcUld 
SLn,-aaae> com outras que se oecupam de magia ma^nc-Deve escrever-nos com clareza o nome, residência, direcção e Estado.

na, franquean-
indo-a,pelo correio
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VIPJ\ E MORTE

Minha vida é um deserto e tenebroso lago
em cuja beira extensa agora não floresce
uma phycea, um arbusto, apenas reina e cresce
um silencio profundo, indefinido e vago.

Quando sobre elle o vento as aguas effervesce
e tenta reduzil-o a um lastimoso estrago,
um ser occulto alli, sob o recesso mago,
de si proprio receia e de terror fenece.

Pouco a pouco, mirrando, as aguas vão, sombrias...
Bate-lhe o sol em cheio, e as garças fugidias
deixaram-no do tempo á tragica investida.

E eu vendo-o se extinguir de louco em louco
anceio,

pergunto-me, a scismar, se de onde a Morte veiu
não seria melhor lá ter ficado a Vida !'

S. Luiz — Maranhão.

TEARES

E. Poi.ary

{Para o Dr. Américo de Meneses) :

E' a rocha um tear; e são meadas
de seda froixã as ondas buliçosas;
o mar é o tecelão; e as portentosas
marés, as lançadeiras accionadas.

Ha millenios, as rendas inais mimosas
tece o mar, pelas rochas escarpadas,
para o vestido ideal das suspiradas
l>odas do Sol e a Noite, duvidosas...

E' tecelão meu sonho... E o pensamento,
tece, nesse tear, cada momento,
finas peças de renda, uma por unia...

Faz o enxoval do Cem c da Ventura...
E qual o mar (oh I lúcida loucura 1)
tece renda subtillima de espuma...

Mattos Esrosiro

* PARTIPA

Quanto era triste a tarde ! E que atroz amargura
Naquella hora sinistra enchia a minha vida,
Quando o velho relogio, a uns tres metros de

altura,
Lembrava em alta voz o instante da partida 1

Eu li nos olhos teus a mesma desventura,
Egual á que imla traz minh'alma assim ferida,
Quando, com tanta graça e intermina ternura,
Dizias-me um adeus cruel de despedida ! '

Mostrava a tua face a sombra de um desgosto
K o meu ser revelava o causticante espinho
Da dór dcscommunal que enluta os dias meus 1...

E lagrimas de fogo inundaram meji rosto,
Quando, já longe, á curva estreita do caminho,

, Agitavas a mão de neve num . adeus I

Jardim do Seridó, 1916

AntidiÍ de Azevedo

3 SONHO PESFEITO

Arreda-te de mim. Foge de meu caminho,
Deixa que livre eu siga a estrada do destino,

Deixa que eu siga só;
Basta que eu soffra tudo — a dôr, a treva, o es-

pinho,
Volvendo, solitário, alheio, pequenino,

Ao primitivo pó !

Se a ti vou parecer alegre, satisfeito,
A mim finjo mentir, ao teu olhar mentindo,

Revendo um sonho vão.
A magua cresce, a dôr'sempre tortura o peito
Que no esplendor da vida occulta o amôr infindo

E occulta uma illusão.

Quero viver sem luz, sentir-me á treva exposto,
Porque a vida, na luz. das trevas teme logo

O inexhoravel fim...
Que me vale a alegria c após vir o desgosto
Meus sonhos perturbar e transformar cm fogo

Um soffrimento assim ?

E a meus lamentos vãos procura om ir, comtudo
Alegre eu te pareça, cmquanto mais tristonho,

Procuro te esquecer.
A dura sorte impõe — palmilho cégo c mudo,
A estrada tenebrosa, onde floriu meu sonho

Em ancias de te vêr !...

E a mim que dás conforto e a mim que hoje
tu trazes

Esse batei azul de vãs chimeras cheio,
As esperanças dás.

Eormando em meu deserto o ambicionado oásis
— Um ninho de illusões sepultas cm teu seio

Onde meu sonho jáz...

S. Paulo, 3—3—16.
Ari.ixdo Barbosa

SONETO

A' senhorila Maria Jtiliu do Rego :

Por ti. por ti somente, cm látegos de dôres
Eu sinto o coração a palpitar, coitado !
Por essas illusões de sonhos de mil cores,

Que me povoam a alma ante o viver maguado.

Os annos vão passando; as estações das flores
Relembram da ventura o cffluvio alcandorado,
Fazcndo-me sentir momentos de amargores
De delicia fugaz no peito csphacclado.

Tudo muda, entretanto, c tudo se destróc :
A mocidade é a flôr que vive sempre linda
E o amôr é um germen vivo c audaz que nos

corróe...

E a existência, cedendo aos annos que decorrem,
E' como a flór que pende c, ante o primor que

, finda,Amortalha-sc o amor nas' pétalas cjue morrem.

Magai.hães Jumor
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POBRE PIAUHY!
"De diversos pontos do Estado, chegaram a esta capital innumeros canga-

ceiros armados de rifles, com o fim de perturbarem a ordem, caso a opposição
ao governador do Estado, teime em querer que seja feito com justiça o reconhe-
cimento dos congressistas estadoaes, ultimamente eleitos." — (Telegramma de
Therezina).

"_ """""

bolisa o progresso. Para arrancar as ri-
quezas do centro da terra o homem co-
bre-se de poeira; logo, a poeira symbolisa
a riqueza. Assim tudo o mais. Portanto,
se duas cousas eguaes a uma terceira são
eguaes entre si, gloria, progresso, rique-
za e tudo o mais que o homem consi-
d.ra grande no mundo, é pó e tão somente
pó. — L. F. Amaral

*
A morte não existe: nasce ao morrer

alguém...
— Quando nos juntamos a uma mulher,

separamo-nos em dous; um para amal-a e
outro para supportal-a... — Duque Rocha

*
PARA UM ÁLBUM

III
Amo \0r-te assim trajada
A' japoneza. O " kimono"
A tua graça adorada
Eleva ao nivel de um throno.
O " obi" que tens á delgada
Cintura ainda sem dou».
Essa áurea faixa encantada,
E' a causa do teu entono...
E quem te vê d*esta fôrma
De certo, não se confornn
De que não és do Japão...
E eu sonho, alma feiticeira.
Que és "musumé" verdadeirn
E eu " samurái "... Oue paixã > !...

Archimimo Caio Lapa;

MIQUEL ROSA (cangteciro mór) : — Não admiito que reconheçam outros
congressistas senão os que eu sei que re conhecem para meu suecessor o meu can-
didato! Quero, posso e mandoI "L'Etat cest moi!

FELIX PACHECO : — Isso sei eu I E é por isso que o Estado está naquelle
estadual Daqui a pouco, se continuar a catigaçoada administrativa, todos os
piauhycnscs terão de cantar — "O meu boi morreu !" ...

£..w_j_Bfc 
D__T/=\-_-_ B%
L^CKOliNOS

Ao Sr. J. M. Araújo (em S. Paulo),
profundamente grato pelo seu bilhete :

Stael instrue-me que a sciencia universal
de tudo

leva-nos ao perdão dos nossos actos...
phiíosopho,—perdôo o fraco humano, —

mudo,
inerte, sem jogar de má discórdia o pomoí

Como
Cidadão — socialmente — exijo, obrigo e

alludo
que os meus eguaes na. Terra escravos

de... mordomo,
de algum juiz de paz, de reis... varões

de escudo,
sejam, presos á Lei, como, á Lei preso,

assomo 1
Seja a creatura louca, alcoólatra, imbecil...
ninguém, ninguém perdôo então, porque

o Direito,
com a Ordem e a Justiça, aponta a cella

ao vil.
Implacável, — castigo impõe-se o que fizer
todo o mal, profanando o que de uso res-

peito,mesmo se fôr do crime a causa a atroz
mulher J

Deodoro Heide.

A Benedicto Nogueira :
Um dos minutos mais terriveis é aquelle

em que o amor se manifesta com todo seu
radiante esplendor em duas almas que,instinetivamente, adivinham que horríveis
abysmos as separam... — Orlando Pro-
ença (Campo Grande)

A' eleita de minh'alma :
Amar e ser continuadamente correspon-

dido pelo ser amado, é possuirmos a mais
luminosa estrella para guiar-nos pelo ca-
minh.o venturoso da nossa preciosa exis-
tencia.—José Barreto (Alagoinha, Para-
hyba do Norte)

*
As exageradas extravagâncias da moda

são totalmente incompatíveis com cs re-
catos do pudor.—J. M. Coimbra (Pinha,
S. Paulo)

*
Ao amigo G. P.:
O homem, quando desprezado e hu-

milhado pela mulher que ama, não pode
mais viver feliz. A sua vida transforma-
se num longo martyrio, que só terminará
com a morteI... — Floriano ^Tavares
(Juiz de Fora)

*
O sonho é o pensamento da creatura

adormecida.—Danilo Rocha (B. Hori-
zonte)

Demonstração mathematica de como tu-
do no mundo é pó :

O carro do triumphador vem precedido
de poeira; portanto, a poeira symbolisa a
gloria. A locomotiva cm sua carreira vae
precedida de poeira; logo, a poeira sym-

Está conforme. C P.

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 des andradas 27 — A. P.

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

Auxíliares da imprensa

8_-_-_____B----_____B_E-

Francisco Gullo Lourenço que, pelo seu
trabalho honesto ,honra a operosa
nia italiana entre nós. E' um dos pro-
priclarios do ponto de venda de jornaes'. revistas, no largo de S. Francisco,
esquina da rua do Ouvidor.
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Prêmios paru !• e 'i' logares "

CHARADAS NOVÍSSIMAS 91 a 100

2—2—Já dei a bebida, mulher, a que foi tirada da fonte.
Claudionor Granado

1—2—Aqui, desta ride, fez-se um capuz.
Cyrano de Bergerac

2—2—Não é só do camelo, também da fera, se approxi-
ma o réptil.

Bembem (Parahyba )
1—2—A vacca c que lhe dá valor e consideração 1...

Braulio Aguiar (Muzambinho)

1 Vi—Yi 1—A Rosa estava na montanha a fazer passo
de dança.

Bcgonia Agreste
1—2—Na musica, não duvido, lia gozo.

A. B. J. (Aquidauna)
3—1—Fora d'aqui com esse modo de fallar I... Vá servir

de pagem I...
A. Sant'Anna (E. F. Goyaz)

1—3—Da altura do edificio de onde se descortina paior
horizonte, avistei uma bella borboleta.

Antonius (Traipú')
1—1—1—E' grande a primeira nota que fizemos da villa

de Portugal.
Jonne

1—I—2—Aqui quem se entrega de modo fingido soffre O
stipplicio dos condemnados.

Abilio Couto (Cuyajiá)

«NEM SO' DE PÃO VIVE O HOMEM)»...
obtido bandas de musica do Exercito e .da Marinha para os co-(A propósito do novo Prefeito haver requisitado c

retos dos jardins públicos).

O PREFEITO DR. SODRE' : — Não achas que começo bem, assim, tirando ás moscas os coretos c eiuhcndo-os de
melodias, iTcsta musica que tanto delicia os ouvidos e povoa o pensamento de alegrias?...

ZE' VOVÓ : — Xão ha duvida! Já estou cançado da musica de Offcnbach, que ha muito me rouca nas tripas...
vastas I Esta distracção é um bom começo de obra... Mas eu espero que V. Ex. não tarde muito cm executar outras mu-
sicas, como, por exemplo t

— "Guerra au monopólio! ¦— Fazendas baratas! — Carne secca, feijão c arroz, ao alcance dos pobres" I
Se c a isso que V. E. pretende chegar, eu, desde já, applaudo a Symphonia...

AZEITE SOLAR — o melhor entre os seus congêneres
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EM Pernambuco: esfrate.ia jeneralissima...

"A intransigência do general Dantas Barreto em querer
fazer candiato a deputado o Dr. Heitor Maia, contra a von-
tade do governador de Pernambuco, teve afinal este resulta-
do: o referido doutor ficou para outra vez e o general é can-
didato do governador á senatoria pelo mesmo Estado". —
(Das nossas notas)

DANTAS BARRETO : — Vês, Zé ? Foi com a mão
d'cslc gato, que eu tirei esta sardinha...

ZE' POVO : — Eu logo vi que tanto interesse pelo bi-
chano havia de dar esse resultado...

Foi de primeiríssima a estratégia, Sr. general /...

ANAGRAMMAS 101 e 102

Aos que collaboram n'"0 Malho" :

7—3—A mulher, quando não tem assumpto para fazei
um discurso, começa a insistir.

Célere (S. Paulo)

Ao amigo 'Leve :

7—4—Com respeito a esse golpe
Digo que era de abater
A quem. sem justo valor,
Vae em campo combater ;Mas com auxilio de um vazo,
Consegui já rebater.
Beljova (Santos)

CHARADAS CASAES 103 a 106

2—Noto que incorri numa falta.
Carlio (Santo Aleixo)

3—A difficuldade c cousa que punge.
Batavo (Santa Maria)

,3—Quem perdeu a moeda, foi esta senhora.
Alcyon (Santos)

Arthur Martins Sampaio
2—Vulgar cmbaicação.

CHARADAS SYNCOPADAS 107 a 109

4—-—E' surp.-ehendente o tal macaco.
Antônio de Moraes Quixote

5—3—Foi em meio de uma bôa sociedade que se comeu
o peixe.

Andrelino Chaves (Paraná)
3—2—Quasi todo tolo tem pé grande.

Agenor José da Costa

CHARADAS ANTIGAS 110 e 111

Dedicada a cohorte Bahiana, com vistas ao Topasio :

O peito eu tenho em triste desatino,
A' minha roda só vejo negrume,
Tudo é -risteza, nem somente um lume
Brilha no meu céu, é o destino. — 2

E é tanta a dôr que eu mesmo não atino
Se vem do amôr, descomedido ciume,
Ou se da sorte, atroz ao meu queixume
De casto amante ; assim eu imagino.

Porém espero que o divino papa, — 2
A quem a dôr por certo não escapa
Me abrigu. sob o seu divino manto.

Pois louvarei a Deus ter encontrado
Abrigo p'ra o meu peito malfadado,
Com o favor de Deus e o "Espirito Santo".

Camafeu (Rio Claro)

AVISO AOS INCAUTOS
"Foi extineta a "commissão de sapos", famosos fiscalisa-

dores secretos da Prefeitura, que tanta celeuma produziram no
commercio deshonesto". — (Dos jornaes)

f^\T- T _L* 
"

I II fl. W lr_\'lll\ \ t'_'_\V*.|- *-

.„.„£.. 
"Sap0S" 

í°ram 
"comid°s"> ntas sobrevivem os co-nudores, que continuam a ter estômago de avestruz..

RIO PAO Este excellente Vinho de Mesa
encontra-se á venda

em todos os Hotels, Restaurants
e casas de 1* ordem.
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A GRANDE GUERRA
(A PROPÓSITO DA ESPANTOSA É HERÓICA TEIMOSIA DE DOUS BEL UGERANTES.

^Sjy
__ MUNDO : — .Ipre ! lia tres mezes que se pegaram alli, e não lia meio de se despegarcm !
Nem alam, nem desatam ! Bichos valentes e teimosos ! Parece mais fácil voar um burro, do que sahirem d'aquella

posição I...

Ao Oiretza :
Duas pessoas, — i
Vcii'lo a mulher -
Muito de boas
Co chanceller,
Pela cidade,
A sós, passeando,
Com brevidade.
Foram tratando
De a difamar,
Com fritaria
I'articular
P'la freguesia.

Y* i

Portador dc muita faina,
Dou-te aqui meu cheque-mate — 2, 7, 6, 7, 3, 5
Mas por Deus não me maltrate 1 — 6, 7, 4, 3, 1.

Com teu tino não me aterro,
Pois trago chapa de ferro ; — 6, 7, 4, 6, 7
Com astucia destimida — 7, 4, 3, 5
Depois d'cste palavrorio,
Apresento-te a medida — 7, 4, 5
Do teu marco divisório.

Dr. Kean (Taubaté)

ENIGMA 114

Ao exímio charadista Papalvo :

Alda (Santos)

T.OGOGRYPHOS iu> e 113

(> '/.<• 
Joaquim, meu parente, — 4, I, 3.

Quando lá andou, na Europa, — I, 4, 5, 2, 1, 5
Sonhava, o lobo, co_ tropa — 4, 3, 2, 3
Que deixara em Benevente.
Ura águia com quem se topa
Lhe influe a que a sorte lente
E no jogo, o velho contente — 2, 3. 4, 3
Irmão se torna da Opa.
Perdido tudo o que tinha
O velho quasi enlouquece.
Emquanto o águia se farta.
E o pobre velho definha,
Qual a planta que fenece,
Qual um escravo de Sparta.

Meu iodo tem sete lettras :
Quatro vogaes, trez consoantes.
Se teus bóa comprehcnsão,
Dirás em poucos instantes.

./> desconhecido Aicyon, e
Mogo :

Recebi com todo affecto
Teu fraquinho metagramma ;
Como sou rapaz correcto

Caníco (Espirito Santo)

resposta co seu Maio-

GERADOR DA FORÇA
nSapeolfloo «1.1 neux*natl_ô__la

DYNAM0GEN0L
Curo : Dores no estômago, Falta de appe-

tite, Nervosismo, Ily3lerismo, Dores no peito,Anemia, Fraqueza nas pernas, I _Ipitações,lnsom-
nia, Debilidade,Terrores nocturnos,Tuberculose,

Laboratório: Pharmacia MARINHO
RUA SETE DE SETEMBHO N. 186

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

_F_£_:____ ÀS MÀES _. _ 1: r _ .
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PELA DEFESA DA ENTREYADA !

"O deputado Mario Hermes apresentou um requerimento
com sessenta e tantas perguntas sobre a defesa nacional, tanto
de terra como do mar". — (Dos jornaes)

MARIO HERMES : — Pobre senhora ! Foi mesmo por
ju'gal*a neste estado, que eu pedi tantas informações...

ZE' POVO : — Pois eu informo-lhe mais o seguinte :A Jo é por falta de recursos, é por excesso dc discursos quCesta senhora está assim... '
Discursos e relatórios em que Sc gasta muito "arame", 

queserviria para dar um pouco de força á Pobre doente...

São egiiaes, segunda c quinta ;A quarta e sexta tambem ;Primeira, terceira e sétima
Nenhuma parelha tem.

Algumas vezes tambem
Tenho a minha habitação
Num lugarinho florido
E tambem num coração.

Sou mui querida das moças
H de todos finalmente."Sou contraste verdadeiro"
Dc quem goza e de quem sente.

Ç. T.eal (Lagoa Nova, Parahyba do Norte)

CHARADA BISADA 115

i—i—Sobe de LEque esta mulher.
Carlos Costa (Bahia)

CHARADA NEO-BISADA 116
-—3—VI o membro diviso do Justo.

-MI.TAGRAMMA 117
Angar

(Varia a inicial)
Ao.
S—3—A demora da roupa do soldado foi porque com amesma estavam limpando as manchas do rosto.

Bomvedro (Monte Carmello)
CHARADA MEPHISTOPHELICA 118

3—Na habitação, o grão meudo, veiu da ilha da Inglaterra.
Boilcau II (Pirassununga)

CHARADA INVERTIDA lig
(Por lettras)

S—Na egreja tambem se canta d'esse modo.
Campineiro (Campinas)

ENIGMA P1TTORESCO i_o

________ &HM[?

mêm
Flores (Goyandira)

AVISO
Os prazos terminarão: a 10 is 21 j. * ¦>- a„ t u

próximo, e a 5 0 ,0 de Julho sêg_nte 
' 
£ Prin.eiro £í?estão incluídos os charadistas d'esta capital e locaTidades r^ox.mas, serv.das por linhas férreas, ou via Uri?ina- 

"o 
_Tgundo. os dos outros pontos mais afastados de S F>a'ulo Mi"

Gottas Estimulantes: CURA IMPOTÊNCIA
\

Depositário: J_-_.OG-_I_I.A_. BERRIIII — I_uii

Fórmula doDr, Carlos Bittencourt r4nr_-„

Vidro — 10$000«lollowpioio, in- Rp, de Janeiro !



O MALHO
nas e E. do Rio, e bem assim os do Paraná c Espirito Santo;
no terceiro, os da Bahia, Santa Catharina e Rio Grande do
Sul; no quarto, os de Sergipe, Alagoas e Pernambuco; no
quinto, os da Parahyba até Ceará; no sexto, os do Piauhy
até o Pará; no sétimo, os restantes. Os charadistas que resi-
direm afastados das capitães, sem communieação fácil e ra-
pida, terão mais cinco dias sobre os prazos acima menciona-
dos. As justificaçõse devem ser feitas dentro dos dous ter-
ços dos respectivos prazos.

Nota — Não acceitaremos, de ora em deante, logogry-
phos que contenham palavras estranhas á lingua portugueza,
ou aos livros adoptados nesta secção, nem mesmo que se trate
de sobrenomes. Quando existir um vocábulo que esteja con-
tido em um dos livros permittidos, mas que não seja com-
muni, o autor fica na obrigação de combinal-o, repetindo
lettras em quantidade, de maneira a facilitar sua descoberta.

SOLUÇÕES
Do n. 705 :
Xs. di. Cepofa ; 62, Qualquer ; 63, Tonácollo ; 64,

Sustento; 65, Pagode; 66, Temporariamente; 67, Remédio;
68, Sarampo; 60, Ataca; 70, Antepassada; 7., Harenque,
baque; 72, Gerigoíe, gigote; 73, Confrade, conde; 74, Luta,
Itttó; 75, Regalo; 76, Sorata; 77, Cobrada; 78, Apothema;
79, Reixa; 80, Iniciado; 81, Alamia; 82, Nabucodonozor; 83,
Altosus; 84, Luminoso; 85, Felizes festas; 86, Ruy Bar-
bosa; 87, Dá-lhe para pera; 88, Rebenla-mar, remar;-89,
Escorpião, espião; 90, Não embarco em canoa furada.

.DECIFRADORES
Dr. Kean (Taubaté), Caçador de Charadas (S. Paulo),

Roldão (Guaratin;{uetá), Olindo, Astréa, Rigoleto, CallLxto
(S. Paulo), Marreco Paulista (idem). Mambembe (idem),
Plebeu, Valete de Espadas (Minas), Palaciano (Santos),

Octavio Brito, D. Ravib, Rochefort, Fantoche, Fantomas,
30 pontos cada um ; Rob, Pedro K. (Bom Jesus de Ita-
bopoana) 26 cada um; Naló, Dr. Careca, 23 cada um :
Tarugo (S. Paulo), Antônio Moraes Quixote, 21 cada um;
Alda (Santos), 20; Solon Amancio de Lima (Belém), Sil-
tares (idem), Peryllo (Barra do Pirahy), Alcyon (Santos),Hendrickzoon, 19 cada um; Paraedes Thaliense (Belém),18; Beljova (Santos), Carlio (Santo Aleixo), 17 cada ura;
Gigante Golias (Lorcna), Zeve (Santos), 16 cada um; Qua-simodo, 15; Renato Pereira Guimarães (Monte-Mór), 14;
Canico (Espirito Santo), Célere (S. Paulo), 13 cada um;

A CURA UA SYPHILIS
Em todas as manifestações, phases e períodos,obtem-se usando «Depuralol»»
Para garantia vejam o que di/. a Tribuna Medi-

ca, órgão de distinetos clínicos : «I.ntre os diversos
medicamentos existentes entre nós e destinados ao
tratamento da syphilis, merece particular destaque
o *DepuPalol». Trata-se de uma feliz combinação de
princípios dotados de propriedades curadoras da sv-
philis e preparado sob a forma de pilulas, facilmen-
te manejaveis. Usando/os vários tubos enviados,
em syphiliticos, apresentando diveisas manifesta-
ções, algumas até graves, o effeito foi prompto e ra-
pido. De facto, não houve senão resultados Incluo-
sos em pouco tempo e tão notáveis que muitos
doentes se reputavam curados. Assim se trata
de um excellente depurativo capaz de prestar bons
benefícios nos portadores da syphilis.» O «Deptiralol*
encontra-se em iodas as boas pharmacias e drogarias.

Tubo com 32 pílulas, 8 a 1o dias de tratamento, 5S, pelocorreio mais 4oo reis; 6 tubos, 27S, pelo correio maie 1 SOOO
Deposito gerai: Pharmacia Tavares, Praça Tiradentes, n. 62—Rio da Janeiro.

NA ..ZONA» DIPLOMÁTICA: O PRIMEIRO TRABALHO
"Já tomou couta do cargo dc chancellcr interino o Dr. Souza Dantas, sub-secretario das Relações Exteriores"

(Dos jornaes)

WBNCBSLAÜ : — Trabalhando já, hein t
SOUZA DANTAS : — Não, senhor ! Por emquaulo estou apenas limpando a posto...ZE' POVO : — ...Afugentando a " unicubacca", digo eu ! Felizmente o serviço deu bom resultado logo ái primeira';esPanadellus...

De»- ser usada peloi fracos, anêmicos, neuras-
thenicos, os que soffrem rio estômago e ns se-
nhoras que amamentam.—Deposito: Araujo Freitas
í Comp.— Hua dos Ourives, 88 e Pharmacia lar-
quês-Praça Tiradentes. ns.40 e 42. Rio de Janeiro
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OS NOVOS GAÚCHOS DO SENADO
IOelios cio poswo

Soares dos Santos k Rivadavia :
Nós somos os senadores

Da ierra do chimarrão
F. do churrasco afamado...

Urbano dos Santos :
A's vossas ordens, senhores !

Podeis entrar ! Como não ?!
Daes muita honra ao Senado...

ZÉ Povo
— Honra só ? Também proveito;
Dous homens são, decididos,
De sangue novo gaúcho,
Não são alcaides sem geito,Illustres desconhecidos :
Agüentam bem o repu.vo !

José Alves Franktdampfer d'Assis (Florianopolis), 12:Mystica, 11; Cacoco Rarretto (S. Simão), El-Rey Catalão
(Apparecida de Batataes), 10 cada um; J. B. Silva (Curi-tyba), Eumenides (B?hia), 9 cada um; K. D. T. (Estadodo Rio), 8; E. Mello (Ilhéus), Sclierlock Holmes (DousCorregos), 6 cada um.

LIVRO DE INSCRIPÇÃO
Inscreveram-se durante a semana : Joaquim Trez (S.Paulo), Alexis Ribas (Rio de Janeiro).

CORRESPONDÊNCIA
Recebemos trabalhos dos seguintes charadistas : Tene-broso (Ericeira), Flores (Goyandira). Beljova (Santos),hcherlock Holmes (Dous Corregos). Alberico Galvão (Qui-papa), D. Kavib, Angar, José Alves Franktdampfer <J'Assis(Florianopolis) Abílio Couto (Cuyabá) Joãosinho H. Ro-drigues (Belem), Octavio Brito, Jldefonso do NascimentoRecife), Isis (Jund.ahy), Sabiácica (Mariano Procopio),Santiago (Conceição do Almeida), Guida (Beflo Horizonte)S Cunha (Goyandira), ex-K. Pian, Alvares Machado(Bahia).
1 enebroso (Enceira) — Sobre inscripção e diccionarios,leia o nosso regulamento publicado nos números de 6 e ndo corrente.

, Flores (Goyandira) - Recebi; mas, na presente qua-
ir,a.' e 5.- í1C aCllar-s,; espaço para uma charada em versoAlem d isto o collega pecca muito na metrificarão, e nósnem sempre temos tempo para corrigir os erros.

. f<oríi Wi"lla ~.E' cIaro> sim- Agora para o collega lá.entrar, e preciso fallar conj o dono da casa, que por siginlnao quer que saiba quem elle é.

Odilon Gomes de Andrade — Acreditamos no que d!z }mas a Jettra era do outro ; temos cá o corpo de delicto.Ocirema Amil (Quipapá) — Inscreva-se, como diz oregulamento.
Sabiácica (Mariano Procopio) — Dirija-se á livrariaAlves, Ouvidor, 166.

ERRATA
No logogrypho 89, a numeração do 8o verso é : 2, 5, 4, 3 — e no enygma pittoresco 90, deve haver um s nafim do ultimo clichê. No Aviso, os prazos devem ser :

3, 8, 14, 16, 18 e 28 \le Junho proximo e a 3 de Julho se-
guinte.

Iodas estas ocrrecções referem-se ao numero passado.
Marechal

BIS-CHARADA
MEZES PE maio E JUNHO

CM.S\I»\IÍIO ¦><> zu fovo
Dias :

29
Vinte e nove... bóa entrada
Para os de borla e capello,
Na Vacca muito assanhadaE no sizudo Camellò.

Trinta. Dezenas tres
De mil réis com segurança
No grande Gato maltez
Que é do Tigre a semelhança.

» }
t

Trinta e um... " nome de jogoPredilecto de soldados :O Carneiro péga fogo,
Salta o Veado nos vallados.

Primeiro dia de Junho,Mez que encerra um bom semestreCom Avestruz no rascunho
E mais Cavallo campestre.

Dia dousj já no balançoI odem vêr estes factores :
j)e Porco banha sem rançoE Águia, mestra de condores.

5*4

E dia tres ? Decerto éFácil saber quem sossobra.não fôr no JacaréEnrolado pela Cobra !



Lâmpadas EDISON
MARCA REGISTRADA

FILAMENTO METALiLICO BSTIRADO

5ão as çnelhopes. as mais resistentes e as mais eeonoçnicas
EDISON TYPO 1|2 WATT SEM RIVAL

A' VENDA NAS MELHORES CASAS DE ELECTRICIDADE

SEMPRE AMÁVEL

Graças ao 'Dento' sou sempre amável, lendo sem-
pre vontade de sorrir.—A- Cavell.

O llcniol (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 Pastei'., elle
destróe todos os micróbios ruins da bocca; tambem
impede e cura infallivelmente a carie dos dentes, as
inflammações das gengivas e as dores de garganta.
Em poucos dias dá uma alvura brilhante aos dentes e
destróe o tartaro. Deixa na bocca um frescor delicioso
e persistente Sua acção antiseptica contra os micro-
bios prolonga-se na bocca durtati 24 hirat, pelo menos.

Posto puro em algodão acalma instantaneamente
as dores de dentes por mais violentas que 9ejam.

Acha-se o dkntol nas lojas dos cabelleirciros, perfu-
mistas e em todas as boas casas de perfumaria. Deposito
geral: rua Jacob n. 19, Paris.
Agente» gerne-: MÉQHE ê. C. Rua da Alfandaga, 03-RIO OE JANEIRO

".ESPOSTAFORADA LETTRA

— Fiquei admirado de ver o teu nome nos livros da Stan-
dard OU, contemplado com dous contos de réis...

•— Admirado porque t Pois vocc não sabe que eu sou
amigo de um tio de um cunhado de um primo de um doutor
que foi ministro naquetlc tempo das vaccas gordas, em que a
Standard OH "estendia" o "olco" nas palminhas das "mãos

santas", que a ajudavam a "cavar" a vida t...

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

ANTES DE USAR

SÚ É CALVO QUEMQUER
PERDE OS CABELLOS QUEM QUER
TEM BARBA FALHADA QUEMQUER
TEM CASPA QUEM QUER
porque o PILOGENIO

ANTES OE USAR

OtPOi; DE USAR

í _________ "-*¦ Im 1I (B I . JH. I

faz brotar novos cabellos, impede a sua queda, faz vir uma barba forte e taz
desapparecer completament. a caspa e quaesquer parasitas da cabeça ou da
barba. Numerosos casos de curas em pessoas conhecidas sao a provada sua
efticacla.

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

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

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

Rio, ia—4—909.
Dr. Galdino Magalhães

I Hl d_*AT \

DEPOIS DE USAR

e do*
Rua Pri

A'Tenda na* boa» pharmacia*, drogaria* e perfutI.*tado» e 110 J-poilto geral i Drogaria Franci
ri meiro de Março n. 17, Kio Jc Janeiro.

rfiimarla» d'e*ta cidade
ico Qltfonl A 

ú



«fl Saúde da ffiülhep»
CURA INCOMMODOS. DE SENHORAS
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Cxm», %ra. D. Marta CmlISa Dlili «urid* oom « «tatida tfa Wulh*r»

S;;r^. Dat«i/ & Oliveira
Muy senores mios: — Declaro que, padeciendo en tiem-

pos de males uterinos mande comprar por mi esposo, en Li-vramento. algunos frascos de su poderoso preparado «A Saúdeda Mulher», con los quaies quede completamente restabelecida—En agradecimiento les dirijo la presente para que hagan deella ei uso que les convenga.—Maria Emilia Dias (Firma reco-nhecida).
Rivet a (Uruguay) Enero, 3i de igiôj

DAUDT & OLIVEIRA - Suecessores de Daudt St Lagunilla - RIO
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