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Escriptorio e redacçâo
RUA DO OUVIDOR, 164

^>3 K Jc
RU* PO ROSÁRIO. 173

Num. avulso 300 rs.

DOCES IMPRESSÕES
"¦O Sr. presidente da Republica, em compa-

nhia do presidente do Estado do Rio, regressou
encantado da cidade de Campos, onde fõra inau-
gurar os gTandes melhoramentos alli realizados e
uma bella exposição regional, assim como visitar
algumas das grandes uzinas de assucar". — (jDoj
jornaes)

cheia de vida e saúde, vestidaNILO : — Com franqueza, excellentissimo ! Gostou de ver a minha "princeza do Parahyba" forte e* calçada pelo ultimo figurino ?
II ENCESLAU '. — Como nào ! E' uma creatura adoravel, forte, pelo trabalho, pela elevação moral, pela cultura, e muito doce pelos seus affe-ctos ! - A gratíssima impressão recebida representará para todo o sempre um sulco profundo em meu espirito" !7.,h' POVO : — Folgo muito com isso l Mas só falta dizer uma cousa que abona mutio a "princeza": é que ella se modernisou, vestindo-se eçando-se exclusivamente à sua custa, à custa do seu assucar — o que torna ainda maij doce a minha enthusiastica impressão...

cal-
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Restablece o Vigor Sexual
em 48 Horas

A Notb Descoberta Scienlifica Maravilho»»
O novo Tratamento Palmette é a descoberta

«cientifica de poder extraordinário. Mesmo em
homens de edade avançada e impotentes durante
muitos annos tem producido vigor assombro-
so em 2 ou 3 dias. Milhares de homens estão
tentando resultados desastrosos, quando deixam
vários condições sexuaes continuar, taes como
emissões diárias e noturnas, timidez, abuso
propio, perda de memória e força de vontade,

melancolia, perda de força sexual completa ou parcial, orgaões en-
colhidos, falta de sencaçâo, etc Nio se usam pílulas, pós, líquidos,
unguentos ou aparelhos mechanicos. Qualquer homem que deseje
obter força sexual maior do que possude agora, e todos aqurfle» quese sentem debilitados completa ou parcialmente, podem agora resta-
blecer-se rapidamente. Manda o seu nome e endereço em uma
ram. e peto, »ol__ de condo n>rlaremo, Aetellet UluKrado» trai,. Eâcrevi i Int ernatiou]
_P-.lmette Compu»-, 3050 Tr-___.p_.t-._ioD Bu_l_t___. C__.oko.__1_. E. II. A.
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OS INVISÍVEIS
8.'. P.\ H.\

A todos os c|ue sofírem de qualquermoléstia, esta sociedade enviará, livre
de qualquer retribuiçüo, os meios de
curar-se.

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

Cartas aoo IUVISIVEIS
CJ.IX?. PO CORREIO. 1128 "

NADA MELHOR

iHASTllí ÊÊÊ\
XULA7 m. '. ím A_w

Nada conheço aue seja melhor para a hygiene Ja
bocca que o Denlol.—Hasti.

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

Creado conforme os trabalhos de Pasteur, elle
destróe todos os micróbios ruins da bocca; também
impede e cura infallivelmente a carie dos dentes, as
inflammaçCes 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 durante 24 hirsj, pelo menos.

Posto pui o em algodão acalma instantaneamente
as dores de dentes por mais violentas oue s.jam.

Adi KTOt. nas Iqjaa do-> cabelleireiros. perfu-
misias e em loJas as bóai casas de perfumaria. Deposito
geral: rua Jacob n. i-_. Paria.

O-po-H-Ho- g.._-_ M.OHE A C. Nua da Alfanda_-, 03
RIO Dl. J AN Kl..O
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ADMIRÁVEL!
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O TOMBO DO RIO
1'nru l.omeii». rai-HHH'» v 111 «Mil no»

O NOSSO RECLAME
ternos feitos de lindas casemiras de cór a...
Lindosternos de b .a casemira americana a.. .
Ternos de superior casemira ingleza
Ternos de lino diagonal preto ou azul  '

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

Calças de lina casemira ingleza— bainha du-
pla-a   l»$000

Calçae de superior flanella branca, ingleza a.. _--_$<xx)
Calças de casemira xadrezlnho — bainha du-

pia —  _.5$ooo
CONFECÇÃO SOB MEDIDA

izemlras de qualidade c idencia (,'arantij.: ires ternos de roupa pelocoad*70$o d. s.i>,. mo <_• '.<>$ nio. O acabamento e elegância
-Testa _• tojn n exigi 1 ve!,

VESTUÁRIOS PARA CREANÇAS
A nossa SecçSo d'esie artigo,pode ser considerada como

—a mais completa—lal u variedade de modelos en
os tecidos para ss .; • luerem.

Apresentam^ letto veal lindo ze-
phlr fantazia, que vende; <#8oo, eo mais
rico e de elevado preço.

Acceitamos, fazendo a expedição com a máxima brcvl
dade e segura i o podido de mercadorias que no
venha dirigido do Interior assim como enviamos livre dc
pone, catalogo e am >siras dos nossos tecido» a quem <
solicitar.

frÜflPfl ÜfrÜGÜflyflOg O. l Canta di rua diCiriic»
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OS CONCURSOS D' O MALHO9:000 000
f f

DE PRÊMIOS EM DINHEIRO

Concurso (Pensai
(em dinheiro)

•O .11-1.IIO», querendo |iro|>»rrionura seus N-i toros e amigos a opporluntdade de adquirirem,
¦ em dlspendio, motéis, jóias e outros objectos de valor resolveu organizar para isso sorteios de
«eoiipoiis.. quo emillimos em todos os iiumeros.

\ossos leitores poderão, assim, eom n maior faei lidado, se habilitarem aos grandes sorteio*
do Malho, nos quaes daremos om prêmios 9 OOOSOOO « " PM IIII ISO.

l*or isso, devem eorlar e guardar, até eomplelar eada série e remelter em seguida a nosso
escriptorio, o «coupon» abaixo, estampado, para <|iie lhos eulregueiuos em Iroea um earlito eom
vários números, conforme o numero de bilhetes, variável, de eada l_oleria. 4 0111 esses earlées Ura-
ráo habilitados para nossos grandes sorteios, eonforuue as explicaçóes, que abaixo vão mencionadas.

Çoneupso 5eme5tpal
Janeiro a Junho e Julho a Dezembro

VALOR hOOOSOOO
EM DINHEIRO)

Em troca dos coupons deste concurso, emit»
tidos durante o semestre, daremos um cartão
numerado que dará direito aos sorteios se-
mestra ea.

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

11 sorteado neste concurso tica 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 lindo osemestre.

Concurso flnnual
Janeiro a, Dezembro

Daremos mensalmente, em dinheiro, um pre-
mio de 250S0O0, mediante sorteio, que se tara
sempre pelas extraccões da Loteria Nacional.

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

Çoneupso Triroestpa!
Janeiro a Março-Abril • Junho—Julho • Setembro • Ou-

tubro a Dezembro

500S000 (em dinheiro) VALOR 2:OOOSOOO
(EM DINHEIRO)

Em troca de cada série de coupons d'este
concurso emittidos durante o anno, daremos
um cartão numerado, correspondendo a diver-
sos números da Loteria Nacional, com o qual o
possuidor 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.

Alem dospremiosmensaes, daremos trimes-
tralmente, em dinheiro, um prêmio de 500$.

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

OBSERVAÇÕESi
Para que nossos leitores se habilitem a todos os sorteios

mensaes, devem nos enviar os coupons corres] ondentes a
cada mez, sendo que nos mezes de 5 sabbados. deverão noa
remetter us i coupons que nesse mez tivermos emiltido. l'ara to-
mar parte nos concursos trimestraes. semestraes ou annuacs.
os nossos leitores devem nos enviar >>s coupons
pondentes ao trimestre, semestre ou anno cin que tiverem
sido emettidos. declarando a que concurso desejam
para que recebam em troca um cartão numerado, conten
numeroscom que entrarão no sorteio corresp vidente, da Loteria
Nacional.

Tica entendido que uma mesma pessoa poderá concorrer
a todos os concursos desde _)Ue apresente series completas com
o numero de coupons necessários para ^ada ei

Nosbos leitores «Io interior envlar-noa-hflo seus coupons
em carta registrada, acompanhada de uma nota .om o nome.fio-

loyar, cidade e Estado onde residir o remettente, •«•'•
SOO rala an» ¦•lio, para o raglatro da carta de volta aam o qua nao
ramattara.no» o cartão numerado qua dará direito aoa aorteioa

Deverlo cortar e guardar oa coupons, t emittin«
do e que sahirao sempre nesta pa remelter ou en-
tretjar no i im DE CADA MEZ. trimestre, semestre ou anno.
conforme fór o sorteio a que desejai em concorrer.

Continuam em vigoro» sorteios sema
em dinheiro, por meio de nossa.. as, a margem
de cada exemplar.

Resultado dos concursos MENSAL leoupons de 35 a 39) do mez de Setembro e TRI-
MESTRAL (coupons de 26 a 39 dos mezes de Julho, Agosto e Setembro) extrahidos em 7 de
Outubro. Vide pagina seguinte.

i



O MALHO

V. EX. JA' ADQUIRIU UM MOTOR ELEGTRICO ?
A compra constitue uma DESPEZA
A energia consumida constitue uma DESPEZA
Os concertos constituem uma DESPEZA
A interrupção para concertos constitue uma DESPEZA

Todas estas DESPEZAS, porém, representam o valor de um motor.
E só com o motor «G, £..» podereis reduzir ao minimo estas despezas.

Não compraes motores sem consultar nossa secção de motores.
Cia. General Electrio tio llt-u-_il — Hio «lo Janeiro

Caixa postal I09 Secçào de -VIotorea

PÍLULAS

ÜHP
Curam em poucos dias qual-
quer moléstia do estômago,
ligado ou intestino.

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

rins, náuseas, flatulencia, máu estar, etc. E' um po-deroso digestivo e regularizador das secrecões gas-tro-intestinaes. A' venda em todas as pharmacias. De*
posito: Drogaria Rodrigues, rua Gonçalves Dias, 60.

Vidro 1$0Q., pelo correio mais 300 reis.

ILOPES -
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LOTERIAS K RUAU-ttA.CAHAtAJiy1
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OS CONCURSOS
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CAMILLO MULLER SANTIAGO
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OS SYMPTOMAS DE LOMBRIGAS SÃO BEM
CONHECIDOS

9-s lombrlgas e solitárias afaçam ge-
ralmente as creanças (tambem aos adul-
tos). Quando uma pessoa tenha um
appetite voraz algumas vezes, falta
de appetite, se tem mau repouso, cir-
cos livldos ou negros ao redor dos
olhos, água na bocca, dlIatacSo das
narinas, concentração ou dilata cão das
pupillas, tem os indícios seguros de
lombrlgas ou solitária- 0 Vermlfugo
"Tiro Seguro" do Pr. tf. F- Peery, to
mado de accordo com as Instrucções
da circular que acompanha cada frasco,
faz desapparecer aquelles symptomas,
extirpando as lombrlgas do systema e
destruindo o foco onde ellas se criam. E*
desnecessário o uso de outros purgatl-
vos para cempletar sua acção Compre
Immediatamente um frasco do Vermifugo
"Tiro Seguro" do Pr. tf. f. peery, o uni-
co legitimo e fabricado por Wrlghfs In-
dlan Vegetable PHI Co, 372 pearl Street,
Newyork, E. U. da fl.

Vende-*e em todas as drogarias e principaes pha-macias do lira/.il.

Loterias da Capital Federal
Companhia do Loterias Nacionaes do Brazil

Rua Visconde de Itaborahy n. 45
CHAMAMOS A ATTENÇAO DE NOSSOS iCENTES PARA AS

LOTE»IAS DE NOVOS PLANOS
Em 11 il li.in.bri 60:000.000 por 1.030
Em II di Itiiabri  .0:000.000, Mr 4$«M
Em 2b .• l.finbri  100 000.000 por t.ni

ti" preeo ataaaa l.ill.ele» j li e»tl'l lliclulllll o a.Uü
AGENTES OERAES NA CAPITAL FEDERAL.

NAZARETH ês. O.
ltt'_V DO OUVIDOR. i»_

Caixa do Correio n. 817 Endereço Tel. LUSVEL
=-_____=_-_ RIO DEJAWEIRO ¦-

Leiam O TICO-TICO
creanças.

o umeo jornal exclusivamente



O MALHO
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Tendes
algum
de s ejo
que, ape-
z a r d e
vosso es-
í o rç o ,infeliz _ em
Precisaes

nüo conseguis realizar? Sois
vossa familia. ou em commercio ?
descobrir al»uma coisa que vos preocupa? Fa-
scer voltar para a vossa companhiaalguem quese tenha separado ? Curar vicios de beuida,
jogo, sensualismo ou alguma moléstia ? Des-
truir algum malefício? Recuperar algum obje-
ctoque vos tenham roubado ? Alcançar bom
emprego ou negocio ? Fazer casamento van-
tajoso? Revigorara potência ? Augmentar a
vista ou memória ? Adivinhar números cia
sorte ? ..ttrahir abundância de dinheiro ?
Lmpregae o ACCUMULADOR OD1CO
MENTAL.

Concede, de um modo pratico e em pou-co tempo, dons irresistíveis para a cura de
dores e doenças, desenvolvimento do poder
psychico ou magnético, transmissão do pen-samento á distancia, hypnotismo, auto-sug-
gest3o ; inspirar amor, concórdia ou an.iza-
de ; desfazer inlluencias nocivas de inveja,
ódio ou quebranto , preservar de loucura,
epilepsia, hysteria ou moléstias nervosas;neutralizar os maus presa^io. ; advinhar :corrigir vicios ; favorecer a sorte ou qualquernegocio ; produzir, emfim, o bem-estar ou afelicidade em todos os sentidos. Dá o domda lortuna, da aclvinhação, os meios de iinfluencia psychica da vontade concentrada,se obter facilmente tudo que se deseja — ariqueza, as boas posições, ganhar na loteria,e ficar-se livre das necessidades e persegui-ções. Auxiliará nas diiíiculdades financeiras,nas de obter emprego e nos negócios de

iamilia. Nada ha que perder, e tudo a ganhar,tal como está demonstrado em cartas das
pessoas mais notáveis do mundo inteiro. E' omelhor talisman de attrahir a sorte f E' umadescoberta da influencia oceulta da própriavontade para dar ao magnetismo da vontade
o potencial realizador, tal como o auxilio daluneta em relação á vista, ou como o phono-grapho que falia por causa da voz que nelleloi gravada como a saturação da vontade noAccumulador.

Todo o dinheiro que se gasta com o
Accumulador recupera-se logo, com grandelucro ! Numerosos attestados favoráveis cs-
tão nos nossos 30 magazines. Sempre deu
resultado e é por nós vendido desde ha quinzeannos! Contra factos não ha argumentos!
Dura para sempre, só com uma preparaçãoe fica desde então com a lorça em au_rmento
tanto maior quanto mais tempo estiver em
poder daquelle que o compra e prepara paraseu uso. Não oflerece perigo; é de lacil pi e-
paro, mesmo por pessoas de pouca intelligen-
na, e pôde ser usado também por senhoras,
senhoritas e creanças, a bem da sua saúde
ou de outros interesses.

Preço, incluído o de dois importantissi-
mos livros das influenciai Maravilhosas, com
instrucções adequadas a todos os casos e o
1* gráo do. auxilio espiritual da Federação
Theozoftca Universal da Califórnia — SES-
SENTA MIL REIS. Fa^-se peto mesmo
preço, a remessa em registrado pelo correio
paia qualquer pai te do Brasil. Os pedidosde fura devem ser enviados com a quantia em
vale postal ou pelo registro VALOR DE-

: LARA DO {não registro simples) endere-
çados a LAWRENCE & C. — RUA
DA ASSEMBLÉA, 45 — CAPITAL FE-
DERAL.



O MALHO

Os fracassos no commercio varejista,
na maioria dos casos, são causados
por enganos como os seguintes:

I

4

Mercadorias são vendidas á vista e nâo é feiía ama anno-
tação impressa e inalterável do dinheiro recebido.

Muitos contos de réis são perdidos d'cstft fôrma.

2 
Freguezes recebem mercadorias a credito e alguém se

esquece de debita I-as ou de tomar nota.
O freguez recebe os artigos e o commcrciante nada.

3 
Pagamentos sào effectuados. Não é feito nenhum lança-

mento e a conta ó enviada pela segunda vez.
0 freguez resente-se e passa a comprar cm outro armazém.

O commerciante e os caixeiros retiram dinheiro para pa-
gamantos e esquecem-se dc annotal-o.

Isso faz com que muitos negociantes se admirem dc en-
contrar á noite tão pouco dinheiro na gaveta

Mercadorias são mandadas condicionalmente aos freguezes
sem tomar nota do que foi, ou apenas de uma parte.

Os commerciantes perdem muito dinheiro dVsta maneira.

Uma Caixa Registradora «NATIONAL» moderna põe termo
a essas falhas todas. Ella forca uma amiotaeão inal-
teravel de todas as transacçôes effectuadas e fornece
o total no fim do dia.

CASA PRATT
RUA OUVIDOR, 125

PLio de Janeiro
t y mMMXjMmXMMyma* i r • > lBr
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O ATHLETA DE PALHA, NO SENADO
A propósito das importantes sessões da commissão de Finanças Uo Senado sobre os orçamentos enviados pela Câmara

¦ mmr Am ' */LmmmmwA> ¦ ¦>

_r ____» /j_í

(T ^S\ im mi .¦¦ji-Qv_* ^^# ên llll Hr' ¦ ít.'^ ~* ¦ "«s. -^ >4'| ¦HIIIlIJmBHMBBV a MmXSBm PJm. ^ ._<*___.•¦

João Luiz Alves :—Ora, ahi esta I O L5ulhC.es não comeu a moca do saldo do muque.que este ostafernioi pela Câmara apparenta, e reduziu es^e «engano d'alma ledo e cc-ío* a um déficit do 18 mil contos... E?
no ministério da Via.ão ache matéria para um dcfícil de 33 mil contos I João Lyra :— E em mato-pouco 1 Só

ria de orçamento, sempre -e deve dizer a \erJaJe ! Alcindo Guanabara :— Apoiado 1 Mesmo porque, pregaremse mentiras eqüivale, neste caso, ao indivíduo que pinta os cabellos, para illudir os outros ou para se llludir asi mesmo... Erico Coelho: — :! Mas se quizerem dar Torça ao estafermo... só com o meu*P'ano» sob-x ojogodo bicho 1 'Bulhões; —Não nos iüudamos, senhores 1 A droga salvadoraéosta: Mais impo:
Mas impostos certos e promptos: sobre o assucar refina Jo, sobro a gazolina, sobre os depósitos bar.-ca'io3, sobre a transmissão de propriedades, sobre os juros das apoücos e sobre os phosphoros! Zé Povo:—

n ?*_5e e°: 90bre tudo c mais alguma cousa 1 E ainda assim não conseguiraoendireitar o estafermo grotesco,
c«m ° Pcla pagara que. afmal, só soube fazer dos orçamentos uma figura dc palha, um v;r.1aJciro Judas,como se >andasae »vendido» I...



O MALHO
EXPEDIENTE

Sâo uossos agentes no Estado do Itio Grande do
N»l os Srs. ia. P. Bareellos A C, Livraria do Globo,
*ndradas 97"i, Purlo Alegre.

CHROISIICÀ
Xão é só a historia : também a anecdota se repete._
Ha muitos annos o celebre Carvan d'Ache caricaturou
;ravelmcnte a visita de curioso e illustre personagem a

n ia grande fabrica rural de lacticinios.
dono do estabelecimento explicava : — Aqui é a matriz

do leite; depois, o leite passa por aquelles tubos e por aquellas
calhas... (c passava com o visitante a outra secção)... e vem
para aqui, onde entra naquclles apparelhos que funecionara
assim e assim, c de onde sahem os queijos. Ou então... (e
passava a novo recinto)... o leite vem ter a estes outros rc-
ceptaculos, onde soffre a reais perfeita acção mecânica e se
transforma cm manteiga. Mas não é só isso: temos aqui esta
outra secção das farinhas lácteas. E' perfeitíssima. O leite
chega, pas^a por aqui por alli, vem a esta turbina, c decantado,
evaporado, até o ponto de poder ser pulverisado, etc. Depois,
passou a outros pontos accessorios da grande fabrica, tendo
sempre o cuidado dc salientar a perfeição dos apparelhos e a
abundância e p-.ireza da matéria prima — o leite. O visitante,
tncantado c admirado por tudo quanto viu, agradeceu muito
a amabilidade do grande industrial. Ia retirar-sc da grande
usina de lacticinios, quando, já á porta da rua, perguntou :

lias vaccas ?
Que vaccas ? — respondeu o amável proprietário, com

a mais ingênua c caricata expressão de surpreza, ante o absur-
do da pergunta...

F.sta recordação do admirável caricaturista acudiu-nos a
propósito da solução do caso de Alagoas, vibrantemente com-
mentada pela Sr. Pedro Moncyr. O illustre parlamentar avan-
ça que estamos sendo governados como nos ominosos tempos
do absolutismo, apezar da Constituição garantir a soberania do
povo em todoi os sentidos. Hisi ria depois as marchas e
contra marchas dos paredros federados em torno dos vários
accôrdtM tentados, um dos quaes logrou, cmfim, a acquies-
cencia dos tres chefes estadoaes. li tern^ina malsinando a the-
rapeutica palliativa d'cstes tempos, preparatória do vufcío
que r.m dia ba dc estourar numa erupção pavorosa, " lançando
«Ir ii, aos gorgotões, toda a lama quente dos accordos, das
intervenções, das tropelias e das chacinas"." li o povo alagoano ?" — pergunta o Sr. Moacyr.

Que povo ? — respondemos nós, parodiando a re
do grande chimico dos lacticinios, que começava por prescin-

; vaccas para a matéria prima da sua íabri. a...' *•* Iintretanto, vae por abi um "avaccalhamcnto" de
os diabos.

Por exemplo: o do Sr. prefeito ao máu costume dc se
cortar nos vencimentos dos humildes — dos professores pri-
marios — deixando-se intactos os vencimentos dos manda-
chuvas, alguns até com tendências para alta...

li forte mania essa de se escolher a instrucção publica para
bode expiatório dc manobras econômicas I Depois, cutra con-
sideraçãu: não é diminuindo vencimentos a quem rcihn
trabalha, e quando a crescente carestia da vida absorve tudo;

«'¦ collocando o professorado primário numa situação bu-
mühante, especial, que se o ha de estimular a cumprir bem o

dever, dedicando-se com amor a esse delicado serviço pro-
fissional.

Parece-nos que o illustre prefeito escolheu muito mal a
peça do boi das despezas para fazer o seu "picadinho"
econômico. A verba da instrucção municipal orça por menos
de metade da que é destinada ás sinecuras da burocracia; e
quando se falia tanto contra o anaJphabetismo, nS > parece
justo eleger a classe dos que ensinam a ler em' alvo d'e»es
tiros, que por signal são ficadas...

li' possível que, apezar dos pezares, o bem remiu:
e quasi inútil ou até pernicioso Conselho, não concorde com
esses cortes nos vencimentos dos professores primários; i
te concordar c legislar, sem ampliar os cortes a todo o func-
cionalismo municipal, inclusive o prefeito, ficará provado qu«-
tal medida é mais ura máu abuso do poder contra oi fracos —
o que em bom portuguez se chama covardia.*** Outro "avaccalhamcnto" notável foi, sem duvida
algttma, essa idéia de uma commissão de deputados, paravisitar os acampamentos dos voluntários especiaes.

Saúda, Força, Energia
1 ptla ÍÍAMA. V1LHOSO j

OU
FERRO
EVENNE

114, R. dea B«au i-AjU, Parla
O CünUro mats Mirado, o

COU:
ANEMIArxMr.cs nxaniDAseOmalt actloot mait tconamleo,

o unico inaluravtl.
hlr>iW.bta"URtantaF*Me_..-

mall agradavtt, ttm sabor mm «\nrt\
Q unico ctrdadelramtntt itonomito I einnttttndo rttiatV

ÚM MOLÉSTIAS Oot PAIZES QUINTCS.

Particularmente, a Câmara inteira podia ir ate o campo
dos Affonsos levar os seus sentimentos dc spplauso aos jo-
vens que alli se portam com honra e galhardia. Offiçialmente,
é que não, ou por outra, é que isso seria destemperado senti-
mentalismo, capaz até de transtornar, pela novidade c pelo
;«pparato, o sentimento sério e viril com que a bella rapaziada
cumpre alli uma missão que lhe convém e julga de bcu dever.

Mesmo que essa commissão especial de applausos parla-
mentares não significasse que se " havia posto em duvida que
o Exercito bem cumprisse a lei votada pela Câmara" — como
aventou o Sr. Bueno de Andrade — significaria certament.
uma demasia exótica, eufemismo que o leitor pódc traduzii
simplesmente por — uma asnçira. Com ella, ou creariamos
uma nova distineção de classe ou ficaríamos obrigados a
prestar as mesmas honras a quanto movimento marical sc no-
tabllisaase por qualquer cousa, ainda que rio fosse senão c
mero cumprimento regulamentar e o das vozes de com-
mando...

Estaríamos bem aviados, não ha duvida l
Ainda assim, só o facto dc uma tal idéia ter acudido ao

ecrebro dc um pae da pátria, é bastante para se ajuizar d<
nosso juizo collcctivo c reputal-o oriundo, senão dc mk>V
molle "lylo menos dc... falta de outras cousas cm que se
pensar — o que seria um erro craiso para a historia (Vestes
dias pretos... j. Bocó-e.B- 

CONCURSO ANNUAL D«0 MALHO»
JANEIRO A DEZEMBRO

DECLARAÇÃO:
Devido a termos recebido muitas reclamações dos nos-
assignantes do interior e do exterior, que desejam tomar

parte no concurso annual, e os quaes pela escassez de tempo
nio podem cffectuar a troca dc seus ** coupons" — resolvemos
qne esse concurso seja extraindo com a loteria do primeirosabbado do mez de Março, próximo futuro.

-*;.
CONCURSO MENSAL D'«0 MALHO»

MEZ DE ouTunno
R8. 250SOOO

r.Ktrahido com a Lotaria de aabbado, 4 d* Jlovembrc
< '.iiilie o jiii-uii., ao num. «..

I l.flB Il>«rt. im ¦ ni. ao Sr, .Toaá « JiiTiiifir.1i „, r«*>i<Jont<í licatui.iiiil, oo Ia roo de lt.-i.it;. .« n. «, paaauiilor <!.¦-. tu-lOeadona, ínioi a Itl.OOO premio o»»o <,u*> a.u.-lus A fli»iiotii<,-i«o «l.i iiu:amo acnhar, «m noaau er.. riu-torio.m /ninho Senhora. V. Ei. Ja mou
a DERMOLINA ?

¦ novo produeto finamente
perfumado, para as affecções da pelle,como espinhas, cravos, (tardas, mar-
chás, pannos. rugas, comichôes. et
li' de um poderoso effeito no suor fe-
tido dos suvocos c dos pás.

como ohpular meus ç*bellos?
UzanJo a^mcntfco produeto finamente perfumado

^fe. ONDULINAoeP l
mm\ B_ Este produeto e o melhor de to«J

jBB tônicos parao cabello. Cu: ,i «.a
¦ ¦•«¦FqiiôJa do cabello. Da brilho, belleza <
li / é o unico que faz. onduUr o ca.t>cllo,

mvm A sem auxilio de ferro.
i: P. I opoa - Rua Dr. Frontin. 49- Rio. Deposito,

Hua Sete de Setembro. 6t — casa Huber. Comprae hoje
mesmo e vereis o resultado. Remettc-se parao In-

Nunca c de mais Insistir nesta grande verdade: sempre que uma senhora ou um cavalheiro se apresenta em publicoou, melhor, as vistas end.ipadoras dos curiosos, o que logo chama a attenç3o s5o os cabellos Se s3o bonitos c bem tra-tados logo se deduz que a dama ou cavalheiro sao pessoas educadas e cultivam a elegância. Por isso t indispensu\Ll ouso da JUVENTUDE RE, o tônico restaurador por excellencia, o mais moderno, o mais acientifico, o abi.
mente innòcente. A juvi.vi rui: ALEXANDRE dá nos cau-IIus uma cór "gual c todo o vigor c brilho da nocld..Indispensável nos toucadores domésticos.



O MALHO
DOUS PRESIDENTES E UM «REI»
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presi-leneilal á cidade de Campos — Visita á grande Usina Santa Crus : o Sr. preí.dente da Republica, tendo á direita'r. 
presidente do Estado do Rio e á esquerda o Sr. Vicente Nogueira, cogr.ounnado o "Rei do Assucar", e proprietário

mina vifitada Comtletam o nrubi, o.t tnCmhrns d.i mmitrvei * Distou b At t/La t orada*

Excursão
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da usina visitada. Completam o grupo os membros da comitiva e oniras pessoas :

O ACCORDO PARANA-SANTA CATHARINA

KjB ÍLí^ aésssssw ^^m
HWDsff p^BÉ^ ^^^^^^**| F^T^^^H mW^^^M^Us^^mi mmmiW0 ^^^Bi^^^^^^lvJssfesflfessssssIsssssssssl

tímmm m^mWr^Stày'r ^VJmmWmmrh À tí' mmW^mt
BI KSXsKv - ^ • *^| T»MsV. lliáaflsssssssi W ' V ttsfl IfOt lM

hrV í5f \* MM

ssssssssL \ a^ssssst Kl as^sssssssssfl " -^ssssssl issssssss, * jffls^ssssssl

Ul
sssT^a-Lssssssfl (^P*y^^^^^^^**-^^^^^^^*»>i^^sisi^^^^^^H I .) ^^J )H

si*r ^^^"-asKsssssÍssssssssf Js.9

Partida para os pátrios lares, do corontl Felippe Schmidt : grupo ao centro do qual te destaca o illustre governador de
Santa Catharina, ladeado for altos personagens que lhe foram levar amistosas despedidas.
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A SALVAÇÃO
-DAS-

CREANÇAS *
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Aos nossos froguezes

do Interior

*

temos a satisfação de communi-

car que se acha em distribuição o

nosso Catalogo de Verão, contendo

todas as novidades da Estação e

as mais populares e vantajosas of-

fertas que temos feito ao publico.

O catalogo não abrange o nos-

so importante sortimento de teci-

dos, mas enviaremos amostras

com prazer, desde que se nos

communique o genero de tecidos

desejado. ^

O catalogo será também en-

viado sem demora, mediante o

respectivo 
pedido.

Pare Royal

iZi
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Dromeáano Inktrato
*N*RCtfl*, SU CljUISmO
UTER*TUR*, VERVI*.
f ÜTURISmO. C*V*ÇO'

¦ _wv

ORG_NO INDIPENDENTO
p .'•'. • -ROPRIIiTA' DA SUCIETA' ANÔNIMA JUO" BANANE'RE & CUMPANIA *

Prezzo da einntnra: UI MGIAOARA
* *

^e-attoro d ;í)irettoro : 916 % MDAÇO' IflCíNA: ^50doAcboa-?K_io?,<_f,itt.,0
,an Baulo

fl Gunfrigaçó do abax'o Pigues
—. —! .!¦ ¦_!! IP I —

<_t__a_ o _=ie]rvie_ c.ntro l_em.açr_.a — Ao _«.-__-. da gru.Gr rc
O iirtlniat-—A imotolll-raçó—"CT3 prtr__»4-c_j___atc

Temos og}i ui» íat: > molto gravíssimo
;>'ra incomunm» p'rti3 nostras inlcttorcsi
Anti onti o prospero 

'.istritimo du Abax'o
Piguts ¦' p'ra LcmanhaJ

ns duas naçô inimiga giá rompêro a osti-
lidadi.

AS CAUSA DA CUF.RRE
Paiz un meze __ise o meno, a Ingrater-

ra butõ o minha s_ó di barbiérc na "bra-
killst". Mcdiatanieiitc che io subidu fatti

Datfldi un urtimato p'r_ Giorgio V,
dizeno p'r elli tira mediatamcnte o m-gno
¦ !ó ila "1 . mandassi bom-

ü?nte o gonzolato ingreiz(
rgio V ttaa insatisfaço i

mando tira medi : o inigno nc_ii-
Ia "bralcliet".

As cós3 stava com istu pé, quano io
ricibi un tilitjrammo du migno gurris-

[ntndcnto p>a acumunicáno chc
aimcrado duas uva-

j^lia ingreza marca "Rogc" o migno no-
binado na "brakili

lema.
Nistu iandê u Semanl-

íno mio figlio uto di ga-
:i_eno na ¦ Allemó i o in-

iato du Xi:o r.on quizi vende pur
. stava na "bra-

'..ilist" pur zima deu un tro-
Pcló ii :íuo.

r.imado : ittimo io man-
u "urtimato" p'ru Kaize :

.liAl.VO PIGUES, NOYEMBRE, 191.
Lusihiòsiuo E___tM DA I.!>

UACNA- :
URTIMATO
Jttá liai:. du distritto

tu Abax'o Pigues fais sabí p'm sito cul-
1cga Gugliermo, guvernctore da I.emagna.

i) que cumpri - 1 marca
su'j dignêro ;

que nisto caso a Lemagna non ti
ras6 di ' •'. _Vf.*i na "braki-
list";

3) que tmprada di
un lureo i p:,/ 'co "Roge" in-
farsifigaU ;

4) ijue dado -si-s circunstansa o Le-
nia fica intimada ca prazo di Vintes-'ilisl" i paga

P'ru sus!

5) "urtimâl
Pigues si di..' Ji "cumfi Lemagna.

Sabi o chc o Kaize mi arispundè ?...
BERLIGXÜ, AI.LEMAGNA

Não dõ insatisfaço p'ra intaliano.
KAIZE

Ah ILcmó maUndugato '. Assi o povolo
fica sabéno chi fui vucè chi qttizi a
guerre I vucè chi apruvucô.

A IMOBILIZAÇO'

Assi chc io aricibi a risposta du ''uni-
mato" mande prkjá in tuttas squina a se-
guinte procram

POVOLO DU ABA3.0 PIGUES

U nobri distritto du ALax'o Pigues _*a-
ba di suffrc na persona du suo ingurver-
natorc una gravíssima inguirima da Le-
tnagr

\ Lemagna xamó o inlustro Guvcr-
di intaliano smvirgogna i gara di

garrapato.
A Lemagna dissi chi o AbaxV Pigues é

é un distritto di vagabur.dimos i di ladrós
igna.

A I.emagna disse chi o Abax'o Pigues"estagia" p'ro cila.
A Lcmagl una purçA di cosa

p'ra i
In gi io mande dizi p't

chi u Al nunca arubô
. amatd griança

né molhéres, nunca ando d'imbaxo
di medo di anda inzima, nunca ando gai.
do na rua [ia i nunca' rMito da Abax'o Pigues andáro

nas suas logia p'ra fica rioc.i!
Inlustros cidadó du Abai. o Pigues !...

r. Pátria tendida ri. angue dus
uimighio ; una •

una ving .
.

¦ fui. una
A's arma ciJa! > do ;ues II
Morte p'ru; nir.iigW! . da a Patr:
Gitircmo tuttos giun: > di nnn indiscan-

çá inguanto non iiityrcã o urtinio allemó
ua trii-pa da ui •

: 1 I

SEMPir AVANTI, PIGüi

A RUIN'10' Dl MAGGK
US PRANO DI CUMBATTO

mente adicretada a i
: fui mediata-

trop-

O stado-maggiore- du Abax'o Pigues é
o seguinte : cumandanto-generale norario
Picdadó; generalississimo, Io; cuman-
danto da primiéra, siconda, terecra i
quarta indivisó, rispittivameute, os gene-
ralo: Antumign) Pa_rdÍ2t; Ucppi Garabi-
na, Xico Barbiéro i Zé I.ixèro.

U stnilo maggiors arisorveu stabeleeê
come pontos instratejimi di basi di opc-
raçó?, uristotlinto du Xico i o buteghino
da Gatterina, flcánô o Gtiartello-generalc
instabilicido na gaza da a mia sogra,
atraiz du migatorio.

Fui també arisorvido distâcá a primiéra
diviso du inzercito atraiz dun nionti di
pedra chi tê no largo l'Abax'o o V&dttt-
tiuio i a 2* fico intrinxerada dentro
du vallo chi nbriro a scttimana passata
nu lartjo du Pigues p'ra ingoneerta tis

A primicra indivisó, in caso
di pirigfalo a.;aranti a ritirada da si-
conda indivisó p'ra venida Gristofaro

uibo apassáno pur imbax'o du viadut-
tinio i tumano u bondi na venida Gristo-
foro Oolombo, i s'imbora p'ru Braiz.

A tercêra indivisó stá campada na in-
trr.ila da rua di Zantantonio, in gaza du
padri Bascoalo i a quarta indivisó na
squina da rua Fanv

O STADO-MAGGIORE ALLEMÓ'
O inzercito ai' :a di seis indi-

viso cos siguinte i:igo_iniandanto :
i* indivisó .ta.
2* indivisó — gi i Xico Lin-

guicèro.
3* indivisó — generale (oo Xoppi

Dupro.
-i* indivisó — gcnerale fon Gattarriua.
51 iudivisó — gcnerale fon Ccrvcgia

Tretta.
6* indivisó — gcnerale fon Pau d'Agua.
O guartcllo-genc • stá instabi-

licido nu Bar '¦

US PRIMIÉRE CUMBATTf

Abax'o a" i madruga-
da a-i troppi du .rabina fizér>
un brutto b.mbardeii di pedrada nas vi-
draça du Goni fico nc

oeHa.
n indivisó

du inzercito .-; iu gene-
Xico Ba: brica di

turno tuttas
i lá.

gcnerale _n_i as
»'ru Servido iiuaminá

Aba..'
HO Bananére, migno fíg una pe
drada na a gabeza dc voa B
ta i quibrô I Beppino fui

Aba.. iuvitá Ut

i



O MALHO

^ecção Musicai
PARA EVITAR CONSULTAS

Xas paginas de musica d'0 Malho só
publicaremos musicas para piano, a duas
mãos e de gênero de salão (dança).

Os compositores deverão mandar uma
copia de seus composições, guardando os
originaes.

Só publicaremos musicas inéditas. As
copias que recebermçs nunca serão de-
volvidas, mesmo quando as musicas não
forem publicadas. Das musicas não publi-
cadas (desde que, por esta secção, Se de-
clare que não foram acceitas) o autor
não perderá o direito de propriedade.

Os originaes (copias) das musicas que
não forem publicadas, serão incinerados.

As consultas deverão ser dirigidas á
redacção d'0 Malho — Secção Musical e
declarar o nome da musica, do autor, ge-
nero c procedência.

João Oswaldo de Campos (Tatuhy) —
.Veja acima, tudo o que quer saber.

Irineu Porto (Uberaba) —Idem; idem.
J. Buzelin (Bello Horizonte) — Ao 2*

premio do Concurso cabem: uma assigna-
tura d'0 Malho e a publicação do retrato
do compositor. Quando nos mandar o seu
retrato rcctiíicaremos o seu nome.

Lili — Recebemos a mazurka "Lagri-
mas de Crocodilo". Não a publicamos
porque é fraquissima.

Benedicto Bueno Camargo (Piedade.S.
Paulo) — A sua valsa "Amor e Ódio"
não cabe nas paginas á'OMalho. O titulo
está indicando. Cumprimos o seu despa-
cho.

Fluvio Serena (Cruz Alta) — Não ser-
ve o seu tango "Ahi morena". Só a 3*
parte tem dezoito compassos (I).

MAESTRO B. MO'LL

flMJI.il ff
F0RTIF1CANTES

Curam: Anemia, doen-
cas do estômago e moles-
tias próprias das Senhoras,
—Agentes geraes : Carlos
Cruz & Comp. — Rua 7 de
Setembro n. 81—Em rrcn-
te ao Cinema ODEON.

MORPHEA
A sua cura radical

HANSEOL
pelo

Peçam prospectos e informações
aos depositários : — No Rio J. M.
Pacheco, rua dps Andradas, 47- Em
S. Paulo, Baruel & C., rua Direita
n. 1.
Cada vidro èsufficiente para trata-
mento durante 33 dias e custa ape-

nas 20$ooo

(MEYERS)

LUARINE
Para limpar metaes—Não os arral.an

nio os deteriora
OEPOSITO—Rua da Quittnda, 45—1110.

PREÇO FIXO
DROGAS E PRODUCTOS

PHARMACEUT1C0S
DE

LES1TIMIDADE GARANTIDA
RUAI! DE MARÇO. 14.16.13

RUA VIE'.' 00 RIO BRANCO. S|
LABORATÓRIO

10A 00 SENADO. 40

GRANADO & O
x

CORRIMENTOS
CURAM-SE CM 3 DIAS COM

Iniecção Marinho
¦tua 7 de Setembro, 1SG

Debilidade
Sexual

ImpoltacU. VtrUMate
voao, Eapermatorrfcea. N

N«r-
1* **%

doa Beeretoa. fl—«ta Noctanaa, Sy-
gffriii-, Coaorrbca. Gota MUItar. wm como
toa*. *» Doeneaa Vcnercaa a do armam» Ce-
nlto-Urlaurto. «Mo «endo traladaa com (Tand*
n««K, «m caaa do doente, por poQMno euHo.
Também trataroo* doença» do EatMMQa, Fig»-
«to. »*¦__»«« c Mmm.

Deve., dii .«-.t-vo» a noa kole ricr.-.». ped...ò »
OMuoVtHiiM Uvro Orada «cM raotoa»
o qu«J descrevo cm linf vagem cUm e airoplee cc-
ino lodaa aa dornç». Veneras e GanUo-l.'ria*-
«toa *áo contrai..d**, aeue eymptom*e e ramo oo.
mm ttlimoi tratando com ciaade tmto* 5« calaea
[Kideivio m VOMI COTMCn. M et*aea detfoaTotot
por ter mdo tanta* vcac« enganado-: ae dcteiaia rc-
cupm. por coraplato o voa» vigor: aa deaeja.e «o-

er dadeira aaude.«7*1 mu» uma vex do
<;mtia aetà der giandc mmLo

ma Livro
va*. Inwrue.

aconaelha a aui.l.a a tampa lodo* <j»e o leiam. Ea(a
Valloaa Coto «a Saad» t nm armaaem de con-

>_—i ^_______—_—¦_¦—___¦

H^flMM^' .•**.-*+ **» mWÊMmmWÊM

tA * ~*.*

_____________ ¦__? ____. r •-.
^mmWS*mW^ Mw**- V ^__B

KeumriMna e talvea voa poaaa anoatrai • vardadeito
caminho da felicidade a modo do recoperar w—m
<M»dr. I orca c Vigor. So d**em_* ficar lortc.
rubuato e um hoatn eoaao dr-vrto mar — un.
(.ornam ova commanJa o rranalío a a mamor do
mu •eracUiantc, deveia então Jif i«ir-voa a nua ira-
rocj.atan_.nl» pedindo aaie Livro Medico Ii.la-
r.millt e laatTUCttva. Lembrai-voe. oue eate
lino voa aeri enviado aamlala«acate grati*.
cavclope Uao, poeta paio. EadaraçM

DB. J. RU88ELL PKICE CO.
A. 304-308 N. Kifth Atoou.

Chicago. 111.. U. 8. A.

Lidiiin o «Tioo-Xioo», jor-
uai excluMlvamentv imiu
orcnnpa»,

GRAÇAS A'S
GOTTAS SALVADORAS DAS PARTDHIENTES

zzr-=r>0
DR. VAN DER LAAN

Desappareceram os peripros dos partosdilficeis c laboriosos
A porturlente que fizer uso do alludido

medicamento, durante o ultimo mez da uravi-
«!«¦_#_, terá um pauto nipi.io « íviix. Innu-
meros attestados provam exuberantemente a sua
efficacia A' venda em todas as drogarias e phar-
macias do Brazil

Depósitos geraes: PHARMACIA HOMCEOPA
T11ICA DO _Dr. JT. II. Vuu JDer Laun £c C.

Marechal Floriano n. 116, Porto Alegre
e Araujo Freitas & C., Ourives n. 88
Rio de Janeiro.
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mW^Wmi.w^y^Wk7T\
Lm *\m W '^l_\v^L. ^L ____
____r —'Jm^^'^^*^™* ._. ^^^^f ^L^mW

wSÊÊm
i^"~ W-iÁ-lf r/^y^r-mm^^^m^-W^-Tt

aJXa do-alho
C. Valladão (Minas) — Com data dc

-V—io—16, pergunta-nos vocemecè —"Qual o motivo <;«c o O Malho deixou dc
sahir sabbado passado"' ?

F.s^e tal "sabbado passado" de
tant.->, o de 21 de Outubro, dia em <

icátnos e distribuiu numero
736, que tem na capa uma ndeira
nacional e allude ao accòrdo Paraná-Sanía
Catharina.

Se o Correio lhe surripiou esse numero,
o ca.o é outro : cabe-lhe o direito de re-
clamar em termos, nunca o de calumniar
quem cumpre o seu dever. Mas, qua
iu urastlienia ou a falta de chá cm pequeno
o obrigarem a calumniar c a fazer insi-

nuaçõ-3 vi>, r;ue ao menos vocemecc o façí*
cm por ¦ faça rir.

E temos •
V. N. (S. Fidelis) — Num d'cs*es nu-

meros próximos sahirá 'o seu conto —
de Profissão.

Ma- qne trabalhão !...
. não, que ainda darão mais,

0 fundo náo presta.
Luiz l) : já (Mi pry ('. ¦ Deus

. seu coni I
— A chuPana ir...

' ..
.. ebupeta.

Pedro de Mcll icaba)—Recebe-
mos. nitidamente imprc-<a-. as suas cs-
tropbes para lettra do llymno .
Brasil

r uom a
Opill .Max Fl ;i!;iieittc,

I perfei
tam> :lisí
ca de Francisco Manuel.

menl
r c

seu traba'.'

LAÇOS DE AMIZADE E PROGRESSO
"Foi inaugurada a grande ponte do Paranapanema que liga os Estados de S. Paulo e Paraná, sendo nessa 01¦adas as saudações entre os dous presidentes, proferidas num lauto banquete offerecido pelo p—• 'Dos jornaes)

^____________»_¦-^_¦_¦_¦***^"^>^>^a^aHM--_-___VH^__HM____B*__ii__^_____~-*^>*>*Hin_n„--_-i--_H .

I

ALTINi I Paraná diminuído embora de posses tcrrAuriae,
¦¦ isso, podeis orgulhar vos de lerdes rça t autoridade >

1 dos patriotas e iros '."
: — Oi Vim buscar conforto ¦ dl S. Paulo faro a solução da qtt. ¦

Pahiras, como I: .'j cbra ijmí ..
. /

cAjj cousas s. '-a fodriqncira que por a
Assim t qut eu .mente Ptlcs laços da amizade, e

por obres que eomo e, .. anj o, trabalho, c . facilidade ej}i transportes devem sei
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ECHOS DE UM ACTO PATRIÓTICO

____H__Wfia_v. >TH 1>" -toi !¦

_!.__¦____ ^ |tl|*/*"*. f\__.í__n mm ___? ,À
Ls _________£_A- : ____£&_. ____£" i^ __¦ ____¦

____¦___* a___^^_fl ___¦ ___________ ___________ __________

_______________£_______¦¦_____ P "'"^fcí ?^a_J^^^^^^^^I

.'____^... ¦- x^-ftd-B ^^^^__._______E_5___---5_______-5_____l

0" ronel Fclippc Schmidt e o Dr. Aff aso Camargo, ho Instituto Histort
Geograpkico por occasião da sissão de honra er. ,•'/« flo ct£<
limites entre Paraná e Santa Calha rina. Os dous illustres presidentes la-
deani o general Thaumalurgo, que presidiu a mesa

Zé db (Rio) — Lemos o
I i|iu- nos mandou — A' gentil Ju-

dith — /'ar>ls.
Tanto num como n'outro sobresahe a

falia ih nutrira: são poucos os
-.|iu- se salvam.

Freqüentemente, a syllaba tônica prm-
l pai . a 5" ou a 7", em vez de si r a 6*.

Seria muito conveniente que o amigo
impulsasse um methodo de metrii

im io - Paris — é uma d< -
componenda grossa e absurda na
I.uz e termina assim :
"O mundo ao teu luxo esta attento, — 8

-,, ii ir ati pai
Dando-te o vil metal, por alimento

terei to ti in a grandi vantagi m, de
servir i & métrica, -
e ao ¦ ia,

O í* verso apresenta ás ...nicas na 5*
e ">" syllabas e só dá oito. O 2' verso tem
a tônica na 4* syllaba, mas falta-lhe a
correspondente na 8* e não passa de nove
Além disso, lá está a infallivel preposição
ira.cada, dando a entender que o verbe
T precisa d'ess^ cou.a inconcebível : um

j determinativo !
Salva-s,c .por milagre, o 3' verso que

• : certo. Quanto ao senso, basta
rvar que Pariz é pintada como ijm

. amaldiçoado, mas que o mundo es- •
tá aitcnto, não para castigar ou vcrlverai

; ÚS, o luxo, etc, mas para ii
deixar-se, perverter

.0 Orligas ! Não ha 1
aiirar a cilas as tuas locrubi

tão falha, de poesia e do rc^tu 1
A's >i> !

Silva (Ouarujá) --- Não i>---
azel-o porque esta au.inte a

¦¦"¦a que nos podia informar com se-
iça.

Ruth O. A. (Valença) — Lao
1 pouca íortr.

• ,,in a manta cm namo-
dc contas, sempre co:

um que dá en
comprei 1

1 du-
• aa nove prifneir.

mez...
9 fai tive I contra a urucubá-

¦

pouco.
Ahi vae o quontum satis: Pompeia, anti-

Idade da Can papia [| di no
Pinl ...

'¦ 
¦¦

\ 11 ui- i, de 7'i.
debaixo de espessa

Em 174X, um eamp

ANNIVERSARIO DE UMA ASSOCIAÇÃO NOTÁVEL
l^^M .,

I '^M^i *~* I

Jr^^^ 1

'1*', , t **t\ tX^^^ 0 ¦ *¦ ___t •- ______________ JÍi

********** ____________ >_____ ______ 
~ -«i ff' <H .IT **¦*¦ À \ ^m*\*\^^^*****\

Eà 7___! __________ r^^BK \Cmr>*P ~~~ú __|__J___]_J_|
______l__l ******T^^m***r ' *^^____________r^^ * """ _________________________________________________

___p^ _________¦ <ír*m R^M|
m^m ***%*mL***4 u___l

**m*^i*^*m**m^*****+M**m**m%*\m

A d*reàloria do Clux de Janeiro, pre.xidtda peto Si. J. 1,1. ¦ le 21 de
Outubro, quando da sessão solemne e do Irilhanit festx.al com que foi eomn-.emOrcdo c 4K* aim'.versaria d
tkante e proa .. t tão justo rmci.ie no nosso niein s-
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ESTUDOS BRAZILEIROS : OS ESPINHOS DA NOVA CADEIRA
"Foi muito bem recebida a indicação do Dr. Miguel Calmon para dirigir, em Lisboa, a cadeira de estudos brazi-

Jeiros, creada pelo governo portuguez. S. Ey*. prepara-se desde já para desempenhar a sua honrosa missão". — (Doí
jcrnaes%

MIGUEL, CALMON : — Começarei, naturalmente, pelo estudo geographico, passando em seguida ás Itis, aos habites,
aos costumes...

y.li' POVO (interrompendo) — ...mas occultando sempre as maseltos... Por exemplo : O Brasil é um gigante co-
berto de carrapatos, que são as taes oligarchias parasitarias, agarradas a seu corpo sob todos os pretextos e modutida-
di f... A alta irresponsabilidade desafia leis, ri-se d'ellas e continua a ser representada por um gordo rato de casaca...
As eleições, até aqui, têm sido — urnas ás moscas, para gáudio dos galopins falcatrueiros... A mania do bacharclismo
continua a devastar todos os cerebros: o annel e o pergaminho symbolisam, com o emprego publico,, a aspiração umea !,

CALMON : — De fado, Zé, estas e outras cousas representam os mulambos r<i de dentro...
ZE' : — Ei preciso que nos estudos, lá por fóra, só appareça a farofa !...

nez achou umas estatuas o pouco depois Muito bem ! E' isso mesmo. Paz inter- —O que hoje mal pretende a minha pennacomeçaram os trabalhos de exeavação, nacional é liga de fogo com polvora, em-
que ainda duram e já puzeram a desço- quanto houver odios e ambições, isto é,
berto dous terços da cidade, sendo que tmquanto houver gente no mundo...
as pinturas muraes de Pompeia acham-se Chanson Peaks (Pará) — A estas ho-' em excel)ente estado de conservação. ras deve estar satisfeitíssimo com a

Com a guerra, naturalmente, é de sup- "lettra" da Convenção resolvendo pela
pôr suspendessem os trabalhos. reeleinão do seu idolo; mas não se es-

Gil Viori (?) — Pois, não ! Púde en- queça de que rirá melhor o que rir por
trar, sem pedir licença. Sente-se aqui ultimo..
diga o seu recado que è este

•INVENÇÃO de louco
Contam que velho alchimista
Que os annos todos passara
Entre reitorias e drogas,
Procurando couta rara ;
Verdadeiro talisman,
Depois de muito lidar
De fazer combinações
Sem cousa alguma encontrar,
De furor enlouqueceu
E achou droga genial ;
No fundo d'un:a retorta :— A Paz Internacional !

Gil Viori"

Dantas Bittencourt (Rio) — Ora, seja
muito bem rtapparecidol Por onde andou,
que tão boni humor creou? E como vem
todo dulçurosa no principio...

Como, porém, o fim é todo culinário,

E' dos teus annos festejar o dia.
Tento saudar o amôr que tu maltratas
E resume-se a minha inspiração
Num punhado de rimas insensatas
Tu que não tens de mim mais compaixíc
Faz ao menos, ó Dulce... com batatas
Um picadinho do meu coração.

Dantas Bittencourt.
E' de fazer chorar por mais...

José Diniz Corrêa (Ibitinga) — Ficá-
permitia que o deixemos nesta secção.que, 11,05 'cientes de que \ . S. não mandei,
nem por estar muito na frente da casa, a photographia nem assignou carta algu
deixa de ser a cozinha.

Cá \ae pois o pitio :
. DULCE

I*.' sempre às sim o amôr... Tem primasia
Até dos tristes 11a existência amena.
Quem ama pelo olhar se denuncia
E num gesto emotivo se condemna.
Não é de uns olhos na expressão serena.
Nem de um sorriso que eu faltar queria, drasta.

Queira, porém, explicar que photogra-
pbia é essa, que representa, afim de !h'a
podermos devolver.

Alencar Pinheiro (Itapira) — Os seu«
versos — Mõe — demonstram realmente
que o senhor é orphão... tambetn da or-
thographia e da métrica.

Veja se arranja ao menos uma... ma-
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| lMft^r-

A MANIA DA PESCA INÚTIL"O i° delegado auxiliar jurou aos seus deuses denunciar todo inundo incur-
so nas bandalheiras praticadas no quatriennio passado; mas os relatorios parciaes
das auetoridades competentes vão reduzindo essas denuncias a meia dúzia de no-
tnes e cousas insignificantes". — (Dos /ornaes)

'W'AL ' '•

WENCESLAU : — Então, collega pescador T I Como vae essa pescaria i
KOUSSOULItlRES : — Mal, Exmo ! Pouco melhor do que a stia, IJ cm

MajubA, onde V. Ex. só pescava lambarys . Eu aqui só Uitlto pescado "Sogras"...
ZÈ' POVO : — E' que os outros peixes e "peixões" — os bottos, os meros,

as "baleias", não comem a isca, mas "cospem" no ansol A!ém d'isso, ha
tanta lauta nesse... mar, que quem quiser explorar o fundo, ou nunca mais virá
ú tonat ou voltará todo sujo...

Aristóteles de Aiularde Silva (Alagoi-
nhas) — íamos apríciar a sua poesia —
Narrado ao sol — quando baixamos o
vlhar ao seu pedido, assim expresso :" Peço aosSrs. redactores do O Ma-
Ihó o obséquio dc dá publicação a estes
versos, nas suas popular revista."

Nada feito seu Aristóteles, ! Quem as-
sim maltrata a grammatica, por ignoran-
cia, naturalmente, e nos troca o nome,
certamente por má fé, pôde copiar de
almttMchs qualquer versalhada, que será
sempre tomado por um rato escondido
rom o rabo de fora...

E lamba a unha, «e lhe não arrumamos
Vcrozene e phosphoro...

liahiano (Bahia) —¦ Recebemos o nu-
tncro 174 d'0 Propulsor e ficámos real-
inente maravilhados com a legenda do
retrato do menino Heitor Moniz. Chamar
a uma creançá de 13 annos — "o maior
(alem 1 precoce na Bahia" — pôde ser-que
seja fazer justiça mas é, sobretudo, con-
correr para perturbar essa precocidadí
com a fumaça inebriante do incenso l>a-
julatorio.

r.mfim, t , icutioro, que cenccem ? >tu»
porquU da uusíi, iHiilun ter tuas ra-

zóes tspeciaes para protestar contra esse
syUemi* de ""catambolar por tabella"...

Nó- t que não estranhamos, pois, vemos
no titulo do jornal a justificativa plena
do caso.

Quem é Propulsor tem que produzir
movimentos de... cavaçãa, seja lá como
íòr.

E arthiveuios a carta indignada no
vasto esc&ninho das ingenuidades. 1, '

X. Zoroastro (Formiga) — Corrija
o seu latim e escreva : Auticus l'lato

sed maçfis amica ventas. (Estimo Platão '
mas estimo ainda mais a verdade).

E' um provérbio citado constantemen-
tc para exprimir que a autoridade de um
grande nome não basta para impôr uma
doutrina, uma opinião : é necessário que
sejam conformes á verdade para que as
devamos acceitar.

O seu caso é bem esse : Não quiz ac-
cehar a opinião de um grande nome e
apanhou bordoada como um boi ladrão.

Tranquillise-se, porem; a verdade está
coinsigo.

E deixe correr o marfim, que o tempo
fará o resto.

Napoleão Batalha (Baurú) —Com todo
esse nome, o camarada sae-se com um so-
neto que... benza-o Deus e não o lamba
o gato 1

Olhe só esta entrada :
" O homem é um ente tolo por uatureza

—IO
Que morre pelo carinho de uma mulher,

—12
E não tendo elle desse carinho certeza,

—12
Elle enganado e trahido ainda a quer—10•

Elle T... El Ia f E cilas t... E a grani-
matica, e a métrica, trahidas por um Na-
poleão batalhador, que lhes mette a ca-
tana com a maior semeerimonia ?...

Confesse que o homem não é tolo tão
somente porque morre pelo carinho de
uma mulher : é-o muito mais quando se
chama Napoleão e não presente que um
soneto sem pés «cm cabeça constitue o
seu Waterloo...

Por castigo, esteje preso... nesta Santa
Helena !

Wille (S. Pui Io) — Que dizemos da
Contata T Isto simplesmente : arranje-nos
o original para vermos se a sua pintura
está fiel. Estando, approvada com dis-
tincç&o, apenas con» este coinmentari© : o
autor pôde não ser um louco, mas é u:n
indecente...

DR. CABUHY PITAI/O»

MOCIDADE MILITAR

Os jovens ultimamente graduados dj 1* Companhia do 6* Batalhão do 2" Regi•
tntiilo d'infantaria, aquartelüdo na 1'illa Militar — e que tomaram parte nas
grandes tnanolras. Por modéstia, naturalmente, nãç nos dtrjm os seus nomes.
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INSTRUCÇÃO MILITA1-

__
Da columna de esauqdra*, a: Em Da columna de esquadra, ai T_.r__. IS»

linha pela direita nha pela esquerda

__^.:^,:^..^„.K^.V^ .^V^^^.^V_rf^C____S
A AT* ,J* S* *> _> * S *• *V O * - V

_____3t* ._• i* ,* -*' - . . n^ 'v__^-

. I .- StfPhania de Alcântara
ros, diltcta filha do Sr. coronel

_ í resida:tes cm Ma-
ceio — capital de Alagoas, onde *ie

s amáveis leitores.

_B*__I ______¦__K' ___ ____* __i

¦ir _________

I. _. Andrade e José _
«ííí ra —

. ..

/"

2* esquadra do 3° pelota 3 — firme. As
demais esquadras oitavo á direita.

A' voz de — marche — as esquadras,
com excepção da 2" do 3° pelotão, vão
obliquando á direita, até entrarem na
linha.

Se fór em marcha e á voz : EM LI-
NHA PELA DIREITA FORMAR — a

2* esquadra do 3" pelotão diminue a mar-
cha e as demais em pa gran-
deza vão obliquando jí direita, até entra-
rem na linha.

.

.

__:::::U

___à

1* esquaara do 1" pelotão — firme; as
demais esquadras eilj-y i á esquerda.

A' voz de — marche — as esquadras,
com excèpçSo da 1* do Io pelotão, vão
obliquando á esquerda, até entrarem na
linha.

Se fór em marcha, c- á voz : F.M LI-
NHA, PELA ESQUERDA FORMAR,
a 1* esquadra do l* pelotão diminue a
marcha c as demais, 1111 passo de maior
grandeza, vão obliquando á esquerda, até
entrarem na linha.

J>:. companhia em columnaa &
Companhia direita

C_.___.___

t!"--__

1 ta .latia -Ic-sei-vou 1.1.1
;*i : Columna cie e»-
qiiuiti-ns A e _u«.rel__.

Os commandantes das
esquadras mandara 1 :
—esquadras ti esqi

A' voz de — marche,
— vão convergindo .í
esquerda, até
a coliiiiina.

Se fôr em marcha, e
_ ro M.V . DE
ESQUADRAS A' ES-

ERDA FORMAR,
—os commandante» das

ulras mandar.
11 esquerda — e farão

: .nua-
ren» a column u

x-1rs _»_-—1-, _._---.
_,' 1» ir 11//\w Att \[±

' < !!/' í|fr i _í

' ' 1/1:_ ./ i:5

1 l._*

1 .
. '
1 '1

-1- ______ e_É^_y_i
\ >»\ \\\

czz aK^._^i
3

_^gÈftfi _3

1° pelotão — d direita.
elotões — oitavo á esquerda.

A' v..z de — marche — o I' pelotão
/.irá immediatamente — ti direita — e os
2* e 3* pelotões irão obliquando á esquer-
da, até ganharem o terreno preciso para

OUATAPL ASMA»«™ LANGLEBERT
¦ '.lientç •*"_m'V\ Esterílisado

^*-l _W
FURUNCULOS, ANTRAZES, K^^T) ABCESSOS, PHLEGMOES

QUEIMADURAS, v^l_:v GRETAS do_ SEIOS
PANARICIOS, FERIDAS VARICOSAS, TERSÔES, PHLEBITES, GOTTA

ECZEMAS, etc, e em todas as Inflammaçõas da Pelle
_"* '» *xm Plsrr. t>__ ._. t .- f.fit n P-* '1,
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V. Sa. Sc Curará

++

;1

s

»

8

»

___HKf^_à_

Jí/*fc_» ___p%/\

|CTQ f

3/

se a sua doença é do estômago, usando
as famosas Pastilhas do Dr. Richards.
Com um vidro d'este especifico á sua
disposição, V. Sa. tem a mais firme das
garantias possiveis contra as doenças
do estômago.

Azedumes, repleção no estômago,
dares de cabeça, numa palavra, quaes-
quer dos symptomas bem sabidos da
ilyspcpsia, resultados directos da in-
capacidade dos succoá digestivos do
estômago para funccionarem adequa-
tlamente, desapparecem porquanto
acham nas Pastilhas do Dr» Richards
a combinação de todos ele-
mentos favoráveis a diges-
tão. São, com effeito, os
próprios suecos na forma
de Pastilhas, effeituando o
trabalho do estômago e per-
mittindo-lhe deseansar até
que elle o possa effeituar
por si mesmo. I L\ A

Prove\J
Pastilhas do
Dr. Richards
para o Estômago

Xota. — As Pastilhas do Dr. Richards alô digestivas, antiscpiii as c ti ào a_o
purgantes. Para a prisão de ventre, etc, recommendam-sc .¦níeitos do Dr
Kichards, laxante benigno, eííicaz e puramente vegetal.

A VENDA MAS DROGARIAS V rilA-tUACIAS
Peça-se um folheto que contem provas convincentes da cfíicatia d'esU 'ao
Único importador, PEDRO M. RODRICUO, Caixa Postal 577, Kio de Janeiro, ou a

Dr. Richards Dyaptpaia Tablet Aatociatioo, 55 Worth St., New York, Norte-America

I
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Vaia qui trata dos zlnterece da norte e du Interior doBrazi

Parnambuque-Rucife NjjmbrO 6
Novembro di mi novcemo zi dezacei

DEFEITO — jvtanué Braço de oro IÍEDATO-XETE — Siliro Cantado

FALAÇÃO

Ta chegano o fim do ano c vae pris-
piá o zinçaio dos crubio carnavalesque c
todo mundo çabe qui nêce zinçaio muntos
sóços tem" de fizerem falação ós respre-
scntatite dos enibio cunjêne.

Todos quere falarem mais portm nem
todos não sabe dizere duas palavra junta
sem largarem quato a«nêra nu meio.

Pru isso, muntos dêees tá orado asnC-
rento nus tem iserivido pidino (|tii nóis
iscreva um discurço pra móde eles disê na
suciadade.

Ora -munto qui bem. Sr nóis fóce a is-
crcvé um diseurço pra cada um deles,
non se acjbava-se mais nunca, e nois era
qui acabava malucos 11a Tam&rindèra.
Pru iço arrCiorvemo inpubrieá um dis-
curço já feito e éles qui si arrangc-sc com
rçe mesmo, mudano os nume ós boi, que-
remo dizer : os nome das suciadade uui
tivere prezente :" Inlustriçimo e Inselenticimos repre-
zentante do Crubio Carncvalcsque Misti-
co Ciscadore /arribado do Fundão. Ama-
vei consóço.s. Eu não podia dexá de não
cumprimcntá a cumição aqui arreprezen-
tada c q|i veio onrá o noço inçaio de
manobra.

A união suciá. meus cinhore, é a íorsa
do porgreço das suciedade «>jc in dia.

Aonde bavê união liai impurço pra di-
ente, e aonde non bavê união non liai ta-
inein inpurço pra diante, e tudo cami-
nba pa trae, cuma o trem condo arrccúa
lios trio.

Quem quizé trabaiá pulo seu crubio tem
dc si dexá de brabeza, pruquê tudus se-
mo camarada na sédia da suciadade, e
eças porquêra de baruio pj-u causo dc
questão é coisa qui fais os mau zilcmento
sociá.

tíradioeno. purtanto, a prexencia da 111-
lustre eumição arrefirida, eu alevanto um
viva ós fio dc mômo. Viva os disiimido
representante do Crubio Carnevalesque
Mistico Ciscadôre Zarriliado do Fun-
dão I... Vivô !..

DITADO

Quem cum muntas pedra bóle non tem
têiado <le vrido, pruque si tivece, liavér*
«le té mais coidado cas pedra.

CARTA ZA BERTA

Quirida rumado Berta.
Cuma já li premiti,
Oje eu le vou le contá
Coisas cuma'^unca vi.

Pegou aqui uma moda
La do rio <Je Janeio
De 11111 bataiâo «le rapaz
Qui se xama-se iscotêro.

Eles são qui nem sordado
Pulas ruas vão marxano
Mas o boné é um xapéu
Tão fardado de paisano.

Usam tudo carças curta
E umas meia cumprida,
Cabacinbas pindurada
E marxam qui non é vida.

O qui eu non axo dereito
E' o nome qui eles tem ;
Antes sêsse marxadô,
Qui iscotêro non vae bem. *

Cuanto ó mais eu tò de acordo
Axo a idéa bem bóa,
E* mió sêsse iscotêro
Qui vive ahi atoa.

Os rapaze se acostuma-se
A coinpri o seu devê
A non menti, a sè home
Suceda o qui açucecE-,

Veja si pódc arranja
Na alagóa do inontêro
Qui os minimo zi os rapa*
Seje taniém iscotêro.

Adeus ! Inté pra sumana
Dê benção ós afiado
E arresponda cça cartinba
Do cumpade Ze' Matado.

0 HOME QUI CUMEU PAPÉ

Cuanto mas si vive mas si aprende.
Eçe causo do camarada qui feis o óto
inguli a noliça do jorná feita in piuta é
di si tirá o xapêu.

Agora cie aprendeu tça moda foi cu
douto Baibosa IJrtu <.ui fêis o arocha
lamem cuniò dcças piula de pape.

E' uma coisa qui arrevorta o istambo
da gcute. O' bem qui um home ó home,
ó bem qui non é.

A gente si non pôde arrizesti, morre ali
cuma 11111 valente, ma» porém, nunca deve
de fazò sérios pape cuma êçc di conjc
piulas dc papé cum medo.de morre.

Vóte I Eçe rucife tem coizas ! .,

NOTA
Pru via dos rapais rivúó non tá aindas

custumado ca noca istografia sonêtica,
tem sahido alguns erro praniaticá, nas
soticas pubricadas.

Doravante non lie di sahi ir>ai»\ pruquê
nois mandemo buscá um rivizó no arto
certáo di jatobá di tacaratu' e oje ele
revêu todo o jorná. »

ISPRICAÇAO
O dercitó do jornazinho O Zumarri-

nhe qui si inpubrica tamém dentro do
Mtiiv vciu no sabo paç.vlo cum uma is-
prieação dizemo qui é rigrandenre do su'

e não santa-catirinence cuma nóis pença-va qui ele sêce. Ora, non hai disoura ni-
nhuma in sê de santa-catirina, pruquê se
chama-se liarriga-verde.

O dotó Ivaro Mule é santa-catirinence
e et» axo qui ele nem barriga tem de ma-
gr o qui é. Déça íólirra- ningeum haverá
«!'• querê sê da Prahiba pruquê os pra* libano tudo tem cotóco."..

A respeito das brabêza do tá Antonb >
Corosbilixe (vóte !) noi» non temo me-
d onem sobrôço. Iço de dueli é cunveiça,
cum nois é ali 11a faca, cor.do ele quizé.Pronto !

uurtriESPONDENÇA

Arrecebemo di um moço leitô, a cart?
qui pubricamo zabaxo cum munto praiê."Bauru", dizaceis di Otubo dc 1916. —
Sinhò direito du Inlogio. — Arrieibi O11-
tionti um zeniprar du Maio i principiei a
comcçá, vê as figura do dito cujo, i fiquei
uas nuvia condi vi ri as foia do jorná do"Inlogio", qui tava pregada no meio du
Maio ! No arto du cabeçaio , ondi
tá o titro do jorná agente vê cum prazê
gostoso, um omi incostado cu'ma viola
numa arvi, e mais prá riba uma porterade vara aberta pra quem quizé passá.As notiça qui enchi o jorná, é a mai*
prefeito possivi, é sem paxão pulitica i
di accordo cum o rigimi qui tá correno
nas lei das coisa.

O numero 2 do "/n/o<ji,> tá bão quenem >/i«! d.- manda saia purado no meiz dc
Abri !

Si tudo? os fatos qui acontecesse fosse
qui nem a apparição do Inlogio, ninguém
pensava tê medo de- arreceio di interven-
ção, ò da allemanha trettá aos Brazi.

- Agora cum essa pornaganda esquenta-
tueiitada do só 01ast^> Bilaschi tudos nois
que sem.i disinvorvido na conciença c sa-
bidoria vurgar tainos promto prá pegá no
páu furado.

Lembrança e sodadi d-j Chico Francis-
co dc Assis ".

ANUNÇOS

PERC17A-SE di uma boa besta di car-
Ha 110 ingenlio Tres Cana. Quem non tivé
nas cundição é iscuzado }i aprrjtntá-se.

SE PEHDHU-SF. um minino de ileiza-
no nas festa di setes d; cetembro. Queri!
axó ele pôde ficá cum èle pruquê é un-
danado pa xorá i fazé :nalcriação. A fa-
mi» dele deu graça za Deu tê perdideaquéla peste, e bota cce anunço pá nin-
guem li levá ele ótra veis di novo para
caia.

VENDE-SE os materiá de umas easa
véia na rua nova qui pode cirvire p'rafaze umas casa nova na rua veia. a tratá
cum Seu Farnande.
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CLUB GYMNASTICO PORTUGUEZ
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OSpCCfO (/<. NU» "7YII
_..< .is- a/iNM te o re
altas atiílorldadc.

corrcncia que inchem os salucs do Club Gymnostico Português, ne dia festivo do
Prescntantc do Sr, Presidente da Rtpublica, o embaixador de Portugal e outras

GRÁTIS!!!
Sc V. S. quer vencer as dil.iculJudes

da vida, ganhar muito dinheiro cm ne
cios, recuperar a sauJe c ser feliz em z.;.
res cem relações de toda a espécie, e.-crc-
va-me immediatamente, pedindo minucio-
sas informações, que receberá em caria ie-

(j chada e sem signal exterior, assim como' receberá o meu livro intitulado

Talisman de Pedras de Cevar
onde conlicccreis as virtudes, a origem e

A ca inhO! .1 m5c i onfia , . .loquaena os poderes das verdadeiras e legam

Maravilhosas Pedras de Cevar
oriundas da índia Oriental.

Coupou ])ttrii o |>e<li<l«> :

"

i ¦

s que : lo com
um cisai, esti

iro.

I 1 qM ^Hpn**
Some

E.ta.le annos. »°ro __.ío
IXcsUenda

\razit

' / ' \ \/yi~

i. .. a itl-

rte este coupon, encha-o, colloque-o dentro de um enveloppe ndo-p assim :
Sr. Aristóteles ítala -Caixa Postal 60» - RUA SENHOR DOS PASSOS, 93-5obfado - RIO
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A PAZ:—Para traz, ó monstro que anniquilas o Trabalho e desgraças o Lar! Para traz!! Em nome da Civilísação, que deshonraste ; pelo Direito e pela Liberdade, que destruiste, havemos de te vencer, havemos de te subjugar — ó monstro
feroz e insaciável — para que não mais perturbes o meu império, para que não mais envergonhes a Humanidade!...
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UMA MENSAGEM AS PESSOAS
MAGRAS, ANÊMICAS E

NERVOSAS

Ú

Mulheres c homens magros, atômicos c nervosos di-
z_:.i: «Não sei porque estou tão delgado, pois tenho bom
óppetitc e alimento-me bem». A razão C esta. Vc. está dei-
«ado ou delgada, apezar do bem que come porque os seus
orgiíos digestivos não assimiiao propriamente as comidas
que Vc. leva para o estômago; antes lhes permitte sahirem
do corpo cm fónra dc desperdícios. 03 seus órfãos diges-
tivos carecem da força para extrahirem e assimilarem dos
aUtrüntos que toma as substancias que o sangue e o orga-
nismo em geral necessitam para se reconstituírem.O corpo
duma pessoa magra <_ semelhante a uma esponja secca, fa-
minto c ancioso de receber as substancias que lhe sSo in-
dispensáveis c das que se ve privado porque os órgãos di-
yestivos lh'as não cxirahcm dos alimentos.

A melhor maneira dc evitar esta dlssrpação dos alimcn-
tos produetorc-i dc carnes, sangue e forças c tomar as pas-

de SARGOL. a força regenerativa rocem-lnventada
que lantorccommendam os meUic.-s americanos e europeus:
'•Tome Vc uma pastilha dc SARGOL a cada rcreição c
em poucosdias vera que as suas bochechas sc vão enchen-
do, e que os ossos, particularmente os do peito c a região
das costas, noiar-sohílo menos eada dia. Ao tenninarotra-
tan.ento. Vc. tem ganhado de 71/2 a to kilos Ue carne soli-
da e permanente, sua digestão é p. a condição ge-
rai mais aatlslaclorla.

AVISO: SARGOL tem prod iltados excellcntcs
em casos dc eiyspepsia nervosa c outras doenças do esto-
mago; porem os dyspepticos c doentes do estômago, tio

¦ .os de acrcccnlarcm também se 1 5 kilos
ao menos, não esqueçam o facto dc que SARGOL tema pro-

le de promover o augrr. irnes maciças O
saudáveis.

SARGOL vende-sc nas pharm... Granado & G.; Araújo Freitas & C; J. M. l'a
. .cs íi (7; Uodolpho Hess & c, .1. Rodrl-

8. C. ; I ranclsco C.iffoni & C. e V. Silva & C.
Unlco d. irenigno .a do Correio*

, Kio d: janeiro.

BELLEZAS DE S PAULO

^Bm

A PRAGA DE -GAFANHOTOS

, -
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A praga de gafanhotos, que devasta o Brazil muito móis
do que aquella que anda a devastar os Estados do Rio, Minas,
S. Paulo e Parar.â...

Recebemos e Agradecemos
Terra Natal — polyanthca cm homenagem á memora

do poeta rio-grander.se do Norte, Manuel Virgílio Ferreira
Itajubá, por um grupo de intellectuacs patrícios c admiradores
do popular extineto. A elegante edição é da Livraria Gilledt,'.irá.

Mcmfhis — revista nacional de Panamá, sob a direcção
litreraria de Tuüo R>r>yo. Intcrcs5ar.ti-._rma.

HetioPolis — revista dc nrtc3 c lettras, que /az honra
á capital dc Pernambuco, onde é editada.

Com peso no estômago, dor de
cabeça e prisão de ventre,

não podia trebalhar
Nao cra possível supporlar o traba-

lho com o mau estar causado pelo con-
stante peso no estornai.«... dôr de cabeça
c o rosto acalorado, produzido pela pri-são dc ventre, que também fazia inchar
o ventre. Só evacuava com lavagçns in-
testinaes, para continuar depois mais
tonaz a terrivel prisão de ventre.

Tencionava vender o negocio c aban-
donar o trabalho, quando lui salvo,
ficando verdadeiramente curado com
duas caixinhas das

Pílulas do flbbade IVloss
Melhorando desde o primeiro dia,

evacuando com regularidade, vi desap-
parecer um a um os meus incommodos.
e hoje, íeliz e satisfeito, continuo o meu
trabalho e r.So cesso dc recommendar
o grande remédio, auxilio das famílias.•Citristiano Aspiinc.

•»_--—«a_aa«----»_-»-*aa_a____a__________«________a«•_¦•__¦_>_____¦¦¦____¦_._¦____¦

iodas ai ctM - Drog u
Agentes; Silva Gomes _k C. —

S. Pedro. 41 — Ulo d; Janeiro
(fo Itlto e gre '.da Paulista,

íaz o encanto t refristr_ :: .Idtanttt
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No alto, o "team" do Dangú., Vencedor do "team" do Flamengo — o que. está

em baixo.

^porfs
FOOTABAl.L

LIGA METROPOLITANA
Realizaram-se no domingo ultimo ui"matches" determinados pela tabeliã e

jm eram:
Plameiu ' flaiifl..

te encontro, realizado no campo _<iu
Flamengo sahiu vencedor nos prirm

ms", o Baogú. pelo 
"scorc" <le i' 

goal" foi resultam
um "penally-kick", commftt-do por Herj

tido por Frencber. 0 "referee" foi o
t-r. Carlos Villaça, do Botafogo.

No encontro dos segundos "t_
li o I;1amengQ por 3 "g<

a 1.
S. 1 histovão "versas' Ai.durahy

Contra toda expectativa, sahiu vence-
dor o S. ChristovSo. O jogo foi bem

1 a isso contribuída

Mello.
A victoria coube ao S. Chri

uni-
co ponto para ' * •—>•'
reu final, de um a zero.

Nos segundos "teams" venceu o An-
clarahy, por 3 "goal.." .

2* DIVISÃO
Boqueirão "versus" Viüa Isabel

Eata encontro teve logar no campo do

America, sahiudo victarioso, por 6 a !, o
Viíla Isabel.

Guanabara "versus" Carioca
Foi no campo do Fluminense que se

realizou este jogo. O resultado do"match" foi favorável ao Carioca, por 10
a o "goals".

LIGA METROPOLITANA
Terminou o Campeonato de "Men's Sin-

gle" — Sidncy P-.dlen, campeão
Cora os "matches" jogados domingo.

nos "courts" do Fluminense, terminou o
campeonato da classe de "m_n's single",
tendo conquistado o titulo de campeão o
distinetissimo "sportman" Sidncy Pullcn,
como representante do C- de R. do Fia-
mengo.

O campeonato foi disputadissimo, tendo
ncllc tomado parte os nossos melhorr =
tennistas.

Foi o seguinte o resultado geral:
i" encontro — José Bello e Júlio Wer-

neck — Vencedor, José Bello.
2' encontro — W. T. Teaguc c Paulo

Affonso — Venocdor, W. T. Teaguc.
3' encontro — A. V. Haync e Luiz

Bartliolo_ncu Filho — Vencedor, A. V.
Hayne.

4° encontro — Hugo Sarmento c S. P.
Pullcn — Vencedor, S. P. Pullen.

5° encontro — Kufino de Almeida -yi-
mqnscn e II. Simonsen — Vencedor, 11.
Bimonteft.

6a encontro — José Coimbra c Oswal-
do Gomes — Vencedor, José Coimbra.

7' encontro — C. F. Crnickshanl. c Mi-
guel Dutra — Vcncfdor, C. F. Crui.k-
ihanck.

8* encontro — Ruy PeUrson e G. Pear
— Vencedor, Ruy Peterton.

9° encontro — José Bello c W. II.
Teaguc — Vencedor, José Bello.

io" encontro — A. V. Hayne c S.
P. Pullcn — Vencedor, S. P. Pullcn.

IIo encontro — José Coimbra e S. Si
monsen — Vencedor, José Coimbra.

12* encontro — C. F. Cruickhanck _
Ruy Pcterson — Vencedor, C. F. Crnkl
>!ianck.

13" encontro — Joíé Bello c ,S. 1'
Pulkn — Vencedor, S. P. Pullcn.

14" encontro — José Coimbra c C. 1
Cruckshanck — Vencedor, José Coini-
bra.

15* tncontro — Sidoev Pulien t
Coimbra —- Vencedor, Sidney Pullcn,

__________________¦. _____L ________[ ^^ "vi 1 ¦ 1 ___.

Pensem que a
venda sempre
crescente do

Trícófero
de Barry
ate-iann

devida propriedades para
dar força c afonnosear o cabello,
alem de ter um delicioso perfume.

: oc a caspa, rtfl uenta o pericr
e impede a queda prematura do cabello.
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OS VOLUNTARIOS E AS MANOBRAS DO EXERCITO
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OS VOLUNTÁRIOS E AS MANOBRAS DO EXERCITO
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Uyttiis <isPcctos dos auudes cxcrcicios *U \Simpo dos Aff°i'.sos '. i) 0 coti>iHJnd& superior f o esiaáo-maiur asjifthiíi» ás
Manobras. 2) Voluntários em marcha Para os exercidos. 3) Esquadrão do 13* Regimento de Caval.aria, estendido-
cm linha de af-redorfs, hyst'tisauJo o ir-imigç ieprc;-:ntodo por ah-os fixos.
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M5IWNB
De sorte que ô mal não é haver trm ou

dous Irineus, que facilmente seriam "bar-
rados", postos á margem, no seu devido
logar, como individuos .perniciosos á re-
presentação moral da metrópole da Re-
publica: o mal é essa abundância de "ca-
pachos" que tão facilmente se transfor-
mam não em limpadores das botas —isso
até seria hygienico I — mas em roncado-
res gramophonicos de coisas, com o fim
<!c assustarem o ponto e engazoparem a
platéia...

Grandes artistas, mas — quem os não
conhecer, que os compre 1

« * *
Grossa bombochata essa tal do orça-

mento da Viação que foi da Câmara para
o Senado sem verias para despezas cer-
tas, que importam em 38 mil e tantos
contos I

Assim, qualquer "pimpão da Avenida"
oa qualquer cretino equilibra orçamentos:

— Tenho dez mil réis no bolso, devo
receti logo um cabeça do funccionalisir..» cinco, mas esqueço-me dc pagar e fico
c fallou telcgrr.phicamcnte ao presidente com os dez para fazer face ás outras des-
<ia Republica, pedindo esse tal re-adi;i- pczas...
mento, cm nome dc todos, menos do prin- Mais ou menos foi Isso que ensinou a
cipal c único mandante... Câmara ao mandar para o Senado o par

—Tudo entra na marreta 1
— Arreda, que lá vôo ohlspas 1

O Irineu quer porque quer o re-adia-
reento das eleições municipaes, afim de
ter tempo dc encher bem a si.a lingüiça,
no trabalinho do alistamento 3' M'™ cc"
sitas mas.~ E como não obteve a adhcsão
dos paredro; senatoriacs, que lhe podiaut" matar os desejos", brigou com o F. K.
A. c tratou de cavar outros meios para
chegar a seus fins.

Não demoro 1 muito na cavaçã? : appa-

de botas dos orçamentos "equilibrados.

Está regulando...
* * *

Está. nomeado director do Instituto
Musical de Solíejo um maestro milanc/.
Abdômen regular, intelligente diplomata
licenciado, seria bom que desmanchasse a
panellinha que existe alli dentro, mau-
dando alguns para... abaixo de Braga
dez léguas, afim de poder fazer seus b—
fes á ir.ilancca, socegado, embora digam
que é bom "viver ás claras" e que Pae
Paulino tem olho...

Quem não entender essa charada vá
á França que terá a decifração.

* * *
A bigorna está... militarisada :
Toda semana um general batido
E' pelo malho, até ser reduzido
A poeira, a cousa alguma, a zero, a nada.
Hoje entra o Tliauinaturgo na pancada
Não só por " habeas-corpus " ter pedido
Como também por ter arrcmcttido
Contra a Imprensa a brandir sem pena

a espada.
Escreveu uma carta á Associação,
Lamentando o dinheiro que pagou
Tantos mezes, sem lucro de um tostão.
O Raul respondeu c o Thau pisou I
Porém, ficou catado c com o carão
De quem comeu... comeu c não gostou.

OU VAE OU RACHA ?
"Tem sido geralmente elogiada a acção enérgica da policia contra os clubs "chies" de jogo, onde a moc.dadi

e a velhice pervertidas vivem cm constantes esborneas c conflictos". — {Dos jornaes)

O CIIF.FR DO BARCO : — Quanta degradação neste mar. de lama l F.*a l Virar tudo de catrambias !... Mette.
a pique /...
Zli' : — Qual o que, 'seu" chefe t Este pessoal não vae ao fundo : sobrenada sempre a todas as boas intençSes

e um bello dia encôraça-se de novo e fura-lhe a ucanôam...
Islo fé esti na massa do sangue I...

A ESMERALDA CASA IMPORTADORA DE JÓIAS E RELÓGIOS
8 E I O, TRAVESSA 8. FRANCISCO, CEIO

Cita conhecida Joalherla acha-ee em liquidação
pedtmea uma vialta para certfficar-ae da realidade
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'Grupo 
colossal, onde se destacam o conhecido capitalista José Labanca sua familia, vários amigos t empregados — opôs

animado "pic-nic", no arraial da Penha.

feminino^ Jyy
Aos hypocritas :" Hypocrisia" I Dct. alimento I
A pessoa liypocrita cqmmette simul-

eamente dous dclicto.: — encerra em
si a "Maldade", este verme
que faz guarida nos corações perversos.

h 1 terror I maneja com admirável
destreza uma outra arma não menos vil —
o abominável "Fingimento" 1

A nm discípulo :
—A maior e mais verdadeira | .

Amizade sincera é a — Constância.— Nina
Dolora (Jaqueira de Nazareth Bahia).

*
Adutelai-vos dos titnidos, dos ,inge-

nuos, que sâo víboras que aguardam paci-
entemente o momento de vos ferirem de
morte... — Leda Silvia (Recife).

A ingratidão dóe muito; não tanto, ás
vezes, pela negra acção que representa,
mas pela tristeza e pelo asco que desper-
ta, vindo de pessoa até então considerada"um anjo" c, como tal, admiltida ao con-

. intimo da amizade. — Lcnoir Ro-
drigues (S. Paulo).

EXCDRSlO MÍSTICA E NACIONALISTA8 garras aduncas o coração da mulher que
tem a Infelidddae de o amar—E. Araújo

Nem sempre 0U103 sonhado-
uni ..lliar '.un-., um doce c mclanco-
.cuiblaiite, uns gestos agradav.

uma voz terna e suave, indicam mn co-
c amoroso l

— Olhos que faliam são aquelks cheios
de vida, lua, ter» , ex-
pressivos. . f irn,
que exprimem t >d.._ os nossos
tos. — Mary Medrado (Ouro P

La lli.o.JDü

Ao R. M. 11 :
O homem hypocrita,

¦ tro o Dr. Viriato Corria, ter.ao a
esquerda o nosso companheiro Alfredo
Storni t á direita o violoni"."Pernambuco". Os tres partem ama-
nhã para os Estados do Sul, onde vão
realisar conferências litterarias, humo-
risticas i muslcaes, que certamente se-

fere com suas roo muito applaudidas.

Orando marca franuvr.n

ífáo 4e_r usar nui-
ca, ao mestn
cm seu
prod [emento
ÍCCn ..o
meti

i
mprodu

¦

que acontece
a escolha Jo

le artoz; nei
im bem

com o Creme Stmoi
acompanhado, de preferen..Ire Stmon, perfumes violeta e
liotropo.

mr
Este excellente Vinho de Mesa

encontra-se á verda
em todos os Hotéis, Restaurants

,as> dc 1" ordem.



" • ^
O MALHO

0 REI
DOS

ALIMENTOS
< -~ __ •,

ÍÉ&g2>
LEITE MATERNISADO

PRODUCTO INC-.CZ

EGUALEM SUA COMPOSIÇÃO
AO LEITE MATERNO'

Sc o uGLAXO" ainda nâo «: encon-
Irado á tenda em ir—— cidade, queira W t'.\.
dirigir-».- ao SI4 Ut.. MtlO HO INSTI-
II 14» 4alto do4orreIo, |%7 1 ItIO l»l
J.MIUO. poU <,,... o HARRISON
1NSTITUTE incumbo-se dc comprai -.
.¦ iv liei-o, desde <|iic receba a Importância
correspondente «o cu«|o da lata ou lata. e
ao porle.4 ,.J.« Ula cana " GLAXO" «•<» ««*
• ui.nho corrente, para preparar il lliros de
leite, i tendida na« drogarias, ele.
do III», poc /t."».».
% reme»», pelo correio (regUtradu)

Imporia cm illoo
iu. a$<_o

O correio cubra pelo |»orle dc cada latu
70U r». e mal» 'ÍOI» rs. pelo reglatro; por-lunlo, para u remes «a dc maior quantidade
de latas deie. se multiplicar os 74M> ra. pelo
numero de lata* pedidas e addieionar-.e n
¦ |iiniilli« total os "ÍOO r-. «Io registro.

COUPON
Illm. Mr.

Secretario de flarriton Institui*
i da Oowreio IN7I Rio >1> .fnneiro
Otielra manüar-m. aiai.; o i..

«O Ral da Caaa»
i

.
OmenUbeteii meta " tu.'

NOTA :—>'0 • deve aer dev '
ma.lo r«r» r;ct:;crJes n»t e

no em en i. i.om
pie* dc .o reta.
Mali i<)iG

¦

DOS
RECÉM-NASCIDOS

[ r Alvar

III!
' =dí

DESPEDIDA SYMBOLICA

\k^7

ZE' (para o IVcnceslSu) ; — Vejam sói Sem páu nem
Pedra, V. Ex. transformou dous tigres em duas pombas, .
tá se vão cilas com o ramir.ho dc otívtka parei o Paraná p
Para Santa Catharina...

Isto é que foi rr.agkatura na h •

Consultório medico d'«0 Malho»
t'om o Intuttode proatarraoa um ac r> iço non naHo»

, ro»_lvemos <-«t >1<> leeer um ronmdtorio me-
dloo que attcnderft tu» oonanlt— aa #lle -» pelo-
noiao* ShxIsiinTiKii ti» interior. > ra a cm\r__a >i.
.t,>UM uballandoH ellniooa. nm . vtha o outro t»\-
i<>P»itUa.

O. n»Hoa asslgn - interior que ae quiserem
nttll-af <t" noaao e<. • di vinio taaer
»uu Vindo om syini>l.rai\. dal<eaexo>: . e bem u«>lin loUo.

nientu» neceiMiiirloi», de modo >» poder o
llco torrai rum juízo perfeito da molcaiUa.

J\.m contull-s ai pondldaa neatn aecçAo, on..> dc cnrtn purt it-ulnr, eoniorme oa nowoa aa-
illrcm. N". -u ultimo oaao railn con»ult:.• I«\ eM ••* iicompanliuilii «le um Mello de _.oo ra. *_"•

rr.spondencin p>.ile> »er deade JA dirigida ao< .. ii» ii 11<> rio mrilliinrOMAI.iiO», rua do Ouvidor
n.ltl-, Ttio de .laot iro.

ELLE POR ELLE...
O paisano: —

Vocô, de capote,
com este c.iloríi

O militar: —
Que queres. Apa
ríhei nas mano
bra3 uma bron-
chitemetem
posto na espi-
nha...

.o: -- Tome o Óleo de .Capivara, que cura
_o, bronchite e todas as moléstias dos or-

l>)3 respiratórios. Tome o Óleo e tire o capote!
co 4$. duna Ait; abatimento para pro3_íflE OS 1-ltBl'AKADOS 4103 GO

CAIMVAI.A. 'OS IS-:i.da:- com as imiiav&cs grosseiras, qu
o sempre prejuJiciae.. aos doentes. A' venda nas principia*

e drogaria. a,t Brazil a na fabrica e depoatt»
. e Alfândega ai3.
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Desenooloittos, Reconstituídos,
Aformozeados, Fortificados,' «¦ ¦ Pilules Orientales

O anico produeto que cm dois
mezes a__-giira o desenvolvi-

l mento e a firmeza do peito sem
(causar damno algum à saúde.
Approvado pelas notabilidades
médicas.
J. RATL_.__ra.. 45. rae Echifulir, Piris.

frasco com iastrac;õas «na Paris Fr. 6.35.
AsPilulêr Oritn talas _c__a-r-e»vsodi us 5r_ae._»ra_Ací« t intuiu

-. -¦*.¦»,

f. |

M
IEJC& PERRUK
ntUTtssaiai u>

mm »Q»«^

Entre os acepipes mais deli-
cados de mundo

O molho d, LEA «& PER-
RINS oecupa o primeiro loyar
entre os acepipes sem rival
neste mundo c todas as pes-
suas de bom yosto insistem
em usal-o.

Muitos são os molhos cl.an.
dc «Worccstcrshi-C- mas só lia
un-deLCA & t-L.UUNS.

Terríveis Aífeoçôes dos Olhos Curadas
I.AVOI-IM» < I

A' veuJa .
.rs. A£c«u.

Cunip, Uu«i tia Cu*. UutAi tx

do meravi: d.iüri os
. t Isao lia mais vcnncllil-

iipebras doentias, os oil..
!e.

> nas pl.anna, .-,a_ c
CIO--Op *

¦ama* .-¦- tal ta ¦- *-» •**"

j.im a firma tranca \
sobre o rotulo encarnado \

I

0 terdadeiro e legitimo
WORCESTCRSMRE SHUCE

i sabor - -ntc ca,.
, etc.

¦¦¦

' y*e^ £E

_3BHy,
i* Ni ._*__*__

__>______!/

^Alfaiataria LEÃO DA AMERICA

--$. 40$, 4-ÍC
por preços dc admirar

J.J_ i fazei
I-LAO UA AMERICA.

iiiud.i ii.
io rc

i
- dc,

-

... não visitarem _ ALFAIATARIA

TODOS AO
I__,eã_o tíLsL .À__n_ae:ric£t

ÍTlapechal plopiano Peixoto n. 64
G. F. DE OLIVEIRA

^__-__—.> -•-•!• CASA G U I O M A R rr
Ultimo modelo cm

de pellica
:ics sapatos dc

Kpc*l!ica envernizada,
^Pcla^.aaMp-ta,altoI^,zXV,

ra ao lado... StúSüOO A com pala e fivela -
Ar 19*000'.mesm*'

nuuri:
criotton. . OOO tf 1**$">. 

120, AVENIDA PASSOS, 120 -- RIO
im-ae fcralii. - *'*1*

Orrrto in... tlm.-1'll.lOS «.It ti II _*- T 4.2. Isrts.

4___#émW
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\iu renas apatia mliilm para n _aU_a* Dai.», s Canadá a ilstiraadinal l.wtitlai Caiiaaap. — Par» _e« Uldíig. Im Tara — li. S. I,
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(Ç\xereis ser Toella.?
Quiereie ser SLttrsihente?

Üsae a líüGOLtlDfl
Para tirar

pannos do
rotto,

manchas na
pelle,

queimaduras
pelo sol

Sé

g
l Ex. quer
ter a pelle j

fina?
Usae

IY

Creaçáo do
Dr. Eduardo

Frat

—«^ i

__________________!
._#* , m* W**i W ^aa* Ml^^B ^m ___________________ m..AmW^^m\W

mmW ***?
^mmmW

*vt m <___¦
m ---pv ,-,

Mma^m m .-^m^^^ _H

tÊW

rorma*a 1 |'omioia! Cometei a ouvir «ttJ grato qi>
cativo »6 depois da utit u üugolina. . .

Para
aformosear

o cotio
e os

braços
Só

Ml
'¦ f r

¦¦¦!¦¦¦¦¦¦*

m\
V. Ex. quer
ter a pelle
avellniada?
Usae

li
üreaçào do
Or. tducirdü

.França

E» Ppr|PA7 í ara e . : ESPINHAS e borbulhas da e «Uri-
LI lluAL ;. i-. . jnijn .. dassenhorai para aformosear a pelle, \ tra -

raaquéda doeabeílo.msaa, | anno

^ ' >*• •¦» ili»i;nilB». ívliiiii.ittiua ei \ l .l<»
li: lll \r~, ,v C.. ta* do. Outix-, aa PrtfoBlOOO

91



GERADOR DA FORÇA
K«pecilitro <la iieui-u.stli<-iii:i

DYNAMOGENOL
Cura: Dores no estômago, Falta de appe-

tite, Nervos;smo, Hysterismo, Dores no peito,
Anemia, Fraquezanas pernas, Palpitaçnes.Insom-
nia, Debiiidade,Terrores nocturnos,Tuberculose,

Laboratório: Pharmacia MARINHO
RUA SETE DE SETEMBRO N. 186

RIO DE JANEIRO
fa correio a quem enviar 7&000.

Existe d 10 dnnos
ALIYIA A X>R Ett 24

= HORAS -

aP 111**1 l*ncum*tismo, tosse,
v^lll U bronchite, iortes nas
costas, nos rins, lumbago, «te.

A' vendi* «oi todaa «a

Pharmacias e Drogarias
American Chemical Mfg. Co.-Hew York

.v«i.-in«- no Rio »i«- aTanelro
JULIO DALAIHIDA

RUA DA ALFÂNDEGA N. 134

pi
~1Ê

SALVAÇÃO DAS CREANÇAS

Oepmifugo de Fahnestoel^
Dará allivio em todos

os casos
em que o incommodo

seja
causado por I.om-

brigas.

5EQUR0 E EFf.ÇfcZ

Creanças e adultos
¦

A venda em
pharmacias do muu-

do. de^de :

Cuidado com as imitações

PEÇA O LEGITIM* >

Vermiíugo
de FÁHHESTOCK

P«eparado porB A. FAHNESTOCK 4. Co
IM.l»burRh, Pa. B. D «Ia A.

Depositários no Brazil: J. E. BARROS*,
Caixa Postal 1763. Riodo Janeiro

*SS=i

OS PRÊMIOS P'0« M/VLHO >
Ia 1

-•i dec Outubro findo.

os seguintes números :
i . . . . iüuÇooo

i ... . so$ooo
; . . . JU?000

ibbado, será lortead
ui mez de Outubro, e a

iiites.
K preci
ilto da capa e no cabeçalho, cotn o numero do exemplar

imprtwo na parte interna, á margem de um.» i!.s pagii
i;ue è o que vigora i;o sortr

Laasssssssssa * Aa»^98
ssHaaaBB m - v I

aaf 'aal lf

aUassi .mm¦assstsiaH mm^m

¦ ?» *L
stW .M ..-aaaastaaaiin [¦ —'

K' PROHIBIDO LER
( <)l I I I I S <*l K IIIMItIMlII PlUltlKf I «.O/OS

AS TRES CHAVES DA FORTUNA
ultima palavra contra as infelic;

¦

1» Tr*a « 1 orlima,
I *?0» rrN e dir

CASA "THE ASTER" Calle Ombu, 239
Ui ICISOH .VI»:. - iti.ii i.i.u V AJtGENTINA

tade, com outras que pana Jc ma3'ia, ra*s

um clareza o noi dire Y»oc Estalo,
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Classificada em 3- legar

CONCURSO MUSICAL 1916
Grupo II — I*T. «43

^«=S2____if_SZ5__Z5S__S_S_-_SZ-__l

6 de 5etembpo
(SCHOTTISCH)

Luiz Roque Pinheiro
(CAPITAL, FEDrílAbj

% wmm MTOtUM
) .. tii)rjk\ »•& Jt > *_J_xj__Í_^__J j-Ê-^y.

/il.ui-f.ff..g:Jfl „ €_*á._;*;## ta__jj_v_Á___l
(PL__P ^^SP^SEfe^|;|f |'|^^|,^£p_|p^

(^i_fcd^=^^Ka?^^^^

!J 
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^fe_^^^gl^^ir p I ÉÜ

/£__#. t|f'if',|llfjtf.f.|f*^

PO' DE ARROZ «DORA» -"•V^iS^tt Orlando Ri.g.l
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PARFUMft 0^^M
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MOAUD
PARFUMEUR^. IÔ-RUE^laPAIX PA.Klf

GRATA REMINISCENCIA
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OS INDESEJÁVEIS
" Vae entrar cm discussão o proje-

cto do deputado Gustavo Barroso, que ini-
pede a entrada no ¦ •"ví| dos mutilados
da guerra e de toda . .c dc indivíduos
" indesejáveis ". dando também outras pro-
videncias contra a invasão dc criminosos
e regulamentando a immigração pelo sys-
tema já adoptado nos Estados Unidos."
— (Dos 'ornaes)-.

'/IV POVO : — signo* tem li essa torrente de mutilados, de "indesejáveis" estrangeiros !
Subt Vens o que me riixí? aguetfiar este troço de pheuoiuenos nacionaes, verdadeiramente "indesejáveis" : ha-

•ii eus st >: cai v^u / Ctfpi muitas alrbeiras.. .gente eom muitas unhas fiara roubar... Justi(a de olhos arregalados... Ayri-
cultura sem bra(os, ele., etc. !

1'artte tu crivei tanta gana fiara roer o osso a que o Itrazil ficou redusido, eom tantos "indesejáveis" d'aquém e
d'aUm mar

a#7VimScH

uSSo3

oV HPQSTAES

m \

OI-tkktoriü

Se eu fosse um Creso c vós qiiii"sseU ser
Senhora du meu -nome e ser quizesseis
do»- thrsouros da Terra soberana,
acredut que havit-is <!e viver
(se tal prazer, Senhora, vós me dés^eis)
«los go.- ,s qtK- \i>s df>se, 'enipre ufana.

Ai, Job eu «..ou. l)'est'nrtc vos darei,
do labf r ;i.f jx r causa vossa liei tido,
«»s frikto ^uopados c djvtrsus.
li* dádiva t.. > simples, bem o sei,
(perdoac-me eu vol-a ter offerocido)
que o rounúò nuu se importa o/os mens»crs'>s...

I)e Castro e >-'»ua
?

O amor f o < pinto que in>ce entre
dous çorjjos -- Carlos i«ç»tc (Rij)

A quem me c. mprtliende :
Meq cotarão palpita e suk» aura mar

de espinhos, até chegar o dia feliz de ser
: cariciado por aquella que elle adora, e
è o pliarot de sua vida... — João Gut-
Umbcrg de Paula Vilõto (Natal).

A illusao c o enlevo da moctdade : i
o pincel que desenha tio pensamento os
quadros côr de ru>a, o> castellos e sonlioí
fantasticos. — II. Von IIrussilof (Tietê).

*
A' minha noiva :
Deaute do martyrio que me dilacera a

alma, ferindo bem fundo o coração, só o
t^u amor é capa/ de trazer lenitivo aos
mc.tí soffrimeutos.

v . *u'. amar, gosar e morrer, tendo nos
lábios o sal>or do teu primeiro beijo, eis
o meu ideal. — liurico Dias (Üiuiahy)

A >s coltcj;as d'esta secção :
Nunca irjurieis ;n pessoas alcoolistas,

poi a maioria entrega-se involuntária-
tmmte a esse terrível vício, com o intuito
de nnrcoMar os sollrimentos da alma. —
J"ié Maro.Araújo (Braz, S. Paulo)

(Xota da Redacção) : Tire o cavallo
na chuva 1 Com o devido respeito, este
tciiiai:u:ito parece mais uma nota auto-
biogruphica...)

I.AMURIAS

Hei de queixar-me sempre, hei de faitar
Da tifa ingratidão,

Pois queres sem piedade lacerat
Meu pobre coração.

Conheço a gelidez que sempre existe
No amôr que véus nutrindo,

E por isso é que vivo sempre triste
No meu scismar inündo.

Eu não sei te dizer por que magia
Cheguei a me entregar.

Como soffre penúrias, noite e (ha,
A gente para amar I

(Bom Succcsso, Minas).

Cast.uihcira Filho

Dedicado ao meu amigo Paulo Dias:
Quando inopinadamente o teu senti-

niento se veja immerso cm inextricavel
confusão mental, põe de parte todas as
banalidades ioeoersiveis e analysR todas
as faltas commettidas; verás como surgi-
rá em tua consciência o arrependimento...
— João Costa (Burnicr).

AZEITE SOLAR- o melhor entre os seus congeneres



O MALHO

ECCE CAUSA...
' ?ara o amigo Azarias Gutferres :

Precisava íallar-te oom urge cia,
Porém, a chuva cahe impetuosa .
Tornando mais atroz e longa a ausência
Da niinh'Alma, de ti mento saudosa.

E esta chuva em continua persistência
Cada vez se tornando mais teimosa,
Já me cansa furor pela inclemencia
Com que cahe paulatna e copiosa...

Não posso me molhar 1 Está, pois, dada
A causa d'este meu constrangimento,

im signal só de estlada.

Não te zangues, eu peço 1 Na certeza
De que i l] nâo faltaria ao juramento,
Se mais iurte não íôra a Natureza I...

APOTHEOSE DE UMA VICTORIA

Nictheroy
Fábio Vilas

r.i.coi...___.riox.s
To my íriend Pliny Silva

When Uoolc tlie bright water of tl.e
stately riwer você; when y con.emplatc
ihe sablc forra oí the Lorena hill, aWnost
kided amidst the mightly gloom; when

hold the dcpths of lhe sky of aymo-
n'«-iov. n, wlierc glíttcr¦ and quiver the
Alroighty's heavenlf works, mf heart
*)(»•' he litile mirth which,

Thed myself deeply overwhelmed wiili
an andm . Ircmembcr often sor-
row fui "f thut years which went by, of
my gilt early chlldood \vl; d by
tho se hanilsonie neigli bodhoodl wilk my

^—¦_.—_——T__MMrti ¦'¦- ' ' ___»n_r_-__.B__________________________^_________________^__fc_a_a__M_.MO...M__-J----J-- ¦____¦
.^mMmVm BMH hn '
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JM9 && ^Mfl ¦ ¦ mi
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\ m- ^* O» ^\ -t\ Wmr-Wm' -_____£ _/ \___l mm
___________B_r _________f ____________________ -Yfkm aí MmW ^|uAA|

_______¦ TJHBfiSiMr B______B

¦™» -W__l _M__M_Hna______l |t
C famoso "Bloco dos Apaixonados da Penha", no ponto eslmi: . i _í_> arraial,

após um fàrmidavtl combate á trincheira do mastigo fortificada com a grossa
artilheria do verdasco. fora a artilhe ria meuda de garrafas... Sahiu P»i
rioso o "Bloco" atacante, cm que se vê o Pessoal da casa industrial D. SU-
va & C, que pode ser assim discriminado : i) Diogo Pinto da Silva, chefe da
casa; 2) Joaquim I.uiz Teixeira, interessado; e tudo o estado-maior, acomt>a-
uhado de suas familias.

loul overgrown witliur the more stniling wich to day overhaug me.— (Cidadã da
and bopeful peace, of my worskioped Aymorés, Minas ¦ Toby Lucon.
harmlfssness, without ihc prepossessions Está conforme C. P.
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SABÃO

\*j,.

ARISTOLINO
anti-septico-cicatrisante,

anti-parasitario, anti-eeze- '
matozo

ill

m
m

|

m

•-vt-Er» __-o r: <v-»

PHARMACEUTICO
Oliveira Junior

0 BABÃO ARISTOLINO, sendo um po-ileroso antiseptico agradavelmente
perfumado,c de inestimável valore deim-

prescindivel necessidade no toucador

Ê útil a todos e em todas
às edades

E, usado convenientemente, conserva a
frescura da coüa, a Anexa, a bran

C a elasticidade tio i.e.c.saiia a pelle
&z? ç?~? Ç?T? <T5? «£=_? K~? Ç37Ç~? S~?SSV^? "T5?? Ç~?7<
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AANHÃ ,
Salta festiva e deslumbrante a aurora
)o seu leito de nuvens e neblinas.

Fiágura o orvalho em pérolas hyalinas,
Se espreguiça na areia a onda sonora.

Gaivotas voando pelo azul em fóra...
Velas fendendo as aguas crystallinas..
Ao sol, que doira varzeas e campinas,
Nas montanhas a nevoa se evapora.

Erra um bando de csbeltas inglezinhas.
Loiras, olhos azues, fôrmas redondas.
Solto o cabello ás virações marinhas.

li con» me faz bem, como me agrada
A harmonia monotona das ondas
Cantando dentro da manhã doirada 1

(Do livro inédito "Marinhas")

Joinviuí Barceixos

DOLOR

i.TEUS C?BELL05

Teus CabelHs, teus i-útilos cabellcs... •
Quanta bla-.idicia, que me exalça, quanto
Sonho bemdito de ventura, ao vè! os,
Vem sopitar mi ttagico quebranto'1

Fito-os, exíinpto <tr .igros pezadelos,
Querendo entr..- -lhrs a espessura, cmqtanto
Tu, desdenhi a ji.ua os meus desvelos,
Nem vC-s a a «le tüo fundo encanto.

Depois sós • o «iiuiulo saes, sósinho,
Sem ti, sev"o fantasma idolatrado,
Nutro feri: j.vorosos zelos...

E dóe-nre n'ahna da saudade o espinho 1
Aír.da te busco, ttemulo, ao meu íada,
Sentindo o .ironia iVesses teus cabellcs J

C.unpina '.Vi ande, 1916
M.VUHO I.UNA

Para o poeta Joel Pinto :

( Sem verbo e sen? a lettra A )
Noite. Zephyro morno. E longe, no Infinito
Selene — um meigo lyrio em florido vergel !...
Eis—bohemio sem destino, um misero precito,
Olhos presos no Céu, cheios de dôr cruel 1
Versos plenos de còr e de um Romeu tristonho ;
E suspiros de mel de um violino por fim...
Só eu—vivo tristor ; só eu—completo sonho ;
Tédio immenso, profundo, cm derredúr de mim !
Dos refolhos do peito um quérulo gemido ;
Triste, pungente, só—meu lobrego existir I .
O mundo—bem revel 1 O inundo—fementido,
Eu—sem fé no presente ; eu sem fé no porvir.
Miserrimo de mim 1 Silente e desditoso,
Sem um conforto só, um desejo sequer...
Um obulo, por Deus, de um%minuto de gozo ;Um obulo, p!# Deus, de um beijo de mulher.
Descrente do futuro, e sem fé e sem risos, •
Como imbelle frouxel entre os sopros do Sul,
Eu—com fome de beijo e fome de sorrisos
Nuro tetrico desterro, inerte, triste, exul 1
Celestes illusúes, meus sofregos desvelos,
Mortos, tudo desfeito em vertigens de pó!...Onde os sonhos em flòr, perennemente bellos ?
Hoje—eu todo queixume, inerme, e sempre só I...
Sorte—profundo mytho ; illusorio—o destino. /.

O homem—torpe e soez ; o homem—pequeno e vil...
Isis no lindo Céu ; noite cm completo pino,Ternos versos de mel ; o zephyro subtil !...
Módulos do violino ; e o Uomeu—todo um monge,Em trinuloi de prece, olhos fitos no céu...Selent—flôr de luz—no Infinito, bem longe,f'.u—todo mysticismo—envolto no seu véu I...
Por fim silencio enorme : o proprio vento—mudo;Mesmo cm tudo mudez, em mystico torpor..,Lm completo socego, um certo enlevo em tudo :Em mim profundo tédio ! Em* mim—pungente

w,/ ""1
JOUVHAF. OUVEB

ETERNA PRESEHÇ»

Em ti, se longe t-tás, medito c penso ;
se perto está , cm ti, penso e medito ;
eis porque vive sempre estranho e atflkto,
a meditar r-j nosso affecto immetiíb 1...

Se perto ejtú. dr mim, como hei já dito,
dou-te o meu, d.r: me o teu carinho intenso ;
se loR^e estáí, dc lagrimas meu lenço
se invrtda, ao. :o, o teu retrato, fito...

Para raim, cntic a ausência e entre 3 presença,— Como de urn capuchinho, para um monge —
qita$i que lh-,; não noto a diferença I...

Coin f remenda, ^o meu peito, ;e estás lírto,
te aperto o piopiio corpo e... se estás Icnge,
com egual "fremçncia o proprio corpo aperto I

Victoh SALTOS

I

I

M C M X V I

SALVE, 5 PE NOVEMBRO 1

Homenciji t i u conselheiro Ruy fíarboja :
O' Mestre 1 0' Kedemptor 1 O' Ruy eneçualavel
Que ha maho .icrysolaes as paginas da Historiai...
Vós sois da Perfeição o symbolo notável
O Deus da Humanidade, o coração da Gloria I...

A vossa voz tburnea, eu trago-a na memória
Como relíquia pura, excelsa, dottrinavei I...
.Minh'alma -.e gloria, achando-sc 11a escoria,
De vossas ; 1. 1 sJs, de vosso olhar amavel I...

Ku quando .<¦; contemplo, olympica atalaia,
Revolvo oa jUiix, meus ás plagas do Ofiente...
A's negras 'ransgressões, ao Tribnnal de Haya f..

Mas hoje qu-, observo o sol dos vossos dias
Em triumphoa matizando a nossa Pa t ri a ingente,
Meu Ser se reverbera á luz das alegrias I...

Rio—1916
WandíKj.v;* pos R*;is
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1818
6* Ttriuia — Novembro e Dezembro

Prêmios para 1. e 2.° logares
CHARADAS NOVÍSSIMAS 31 a 37

2—1—No navio, á bolina, soffre-se por
causa do calculador.

Boileau II (Pirassununga)
2—2—Além de ser delgado é de quali-

dade superior.
Bembem (Parnahyba')

1—2—E' dc péssima qualidade este
sacco.

Braulio Aguiar (Muzatnbinho)

1—1—1—Em Recife, por causa de ca-
marote, o noivo de Beatriz andou atra-
palhado por signal.

Bomvedro (Monte Carmello)
A' S. M. Rei de Thebas :
2—2—Deus no inicio do mundo creou

o conhecimento.
Conde Corado

2—1—3—O rei de Judá, passando pela
tribu', disse ao outro rei: Cuidado com a
planta !

Caboré (Votorantim)
1—4—O filho dc Callixto é um diabo

que reside mesmo na Capital dos Infcr-
nos.

Antônio Moraes Quixote

CHARADAS ALEXANDRINAS
38 e 39

2—Além de corcunda inda é um indi-
viduo mal vestido.

Dr. Gralha Callado

3—Xum bocado comi todo o peixe.
Didi Binola (Sorocaba) '

METAGRAMMAS 40 e 41

(Varia a terceira)

4—4—O homem, no brinquedo, achou
que a herva, era medida pérsica.

Dr. Oivlas (S. Paulo) •

A POLICIA DOS MARES : NOVAS CARGAS SUSPEITAS
"O nosso illustrc di[»'omata aposentado Dr. Oliveira Lima não foi considerado personna grata para poder estudar

nos archivos de Londres os documentos relativos á historia do Brazil.
Foi suspensa pelo governo inglez a permissão de se exportar café do Brazil para a Hollanda".—(Dos jornaes)

O POLICl-.MAS : — .Von pôde! Mim non deixa mais entra ttarios no Mancha com carga suspeitai...
O BRAZIL : — Bonito I Mdis esl: •¦¦.o ! Sem gente nem mercadorias... Mas também, quem man-

dou o governo nomear o Oliveira I.ima, sem saber antes se er\i agradável á Inglaterra agüentar com um homem quealem de tão gordo, é germanophilo f !'...
.<:to ao meu cofé... maldita seja a guerra, que o prohibe de entrar na IloilanJa, transformanJo-me em hoílan-

de: que paga o mal que nSo fe; .'...
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POFTUGAL NA GUERRA
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t Ta • Tavares. EsJ . //rurfii especialmente
I "0 ' ,',. embarg: stiuho Tavares (n
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(Vier* (:'.. Paulo)
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CHARADAS •> •n"-."' 43 i

3 
' , i i Uçad ¦ i

Boulaiigei (Maracás)

j ¦ 1- r . ou. guiute d
-

Teixeiti (Xíon péu)

4

' .in ti ¦ In .trumento .'¦ que i

Campii. pinas)
' . si > ilh da J.

i

5
1 >.'..!.'.

c in
Dtinguioli

3 > li, an
'-. fr! i« tii

dianct i Bcrgerac

ANACI'
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P

, animal.

i tini)

Ul premio*: um animal c um
¦

Dr. Xil
RADAS ANTIGAS 5-' a 54

meu dcVcr—2
'¦ urada;—l

conhecer
íazer charada.

alguma quando ea
com i musa inspirada,

.id.i morpheu
C --• . •ni ii- & almofada.

Carlio (Saiu,. Al.
, feihr du d..!-

• 

' 

_¦

. ilica charada,
e patriótica,

me foi dedicada,
ipatriota.

me anima /
¦ me incita, )

»mo me exprima
que me aiíita.

npre cm mente
a opinião—i

I • hemente,

aiz,

, c feliz.

Di. Kean (Tattbal
_\' II.!

Mas co'as "pinta-" foi queim;
Na Grécia, cm Lacedei
IMa rainha adorada
Que fez bella a 1

CHARADAS EM TERNO

Faz-se <v íorte
Da ave de que a |

quem atira sem sorte
No do fica.

Dal

Que miserável mas
Deu-me tão tolo boneco.
Até •;•.! chegasse a tuml

Canico (Espirito

Cert.i dia um animal,
Que esta planta lã comia,
N"um abrir c fechar d'.
De forte ataqrc nnrria.

.

I 
¦

or (Ustrac
Fui a cite bello paiz
Fazer lúim templo oraç

il ia .

CHARADA NOVÍSSIMA

2 — i — A palmeira já me
veiu de uma cidade de Pen

• . I.eal (Alagõ.i N

ínnocente mania do nosso Kaiser
"O ministro da Fazenda pediu permi--

são ao da Guerra para acampar oi
as forças e assi.,t:r fc| i. . —
(Dos jorr.,:

V^Ti

¦ Roman i
que defendia

;uer prtz > de trinta anno».

7.E' FOI
fita. - seu " Kaiser

nanças '
Mas nâo seria melk

assistir ás mo
Senado 7 1...

UBEOLCHAHTEAÜDpãris Poderoso diuretico e ditsolveate do Ácido Urico
DOENÇAS de MUS e da 8EtlQi, GOTTA,

CrSTITE.UI\ETHRITE,fíHEUm»TISmO.ARTHHITISm
QANO -ÍOI 3 ! GRANDE PREMIO I
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POLÍTICA DO DISTR1CTO FEDERAL: SEPARAÇÃO D'0... LIXO
"Por não quererem os chefes do Partido Autonomista concordar com o novo adiamento das eleições do Districto

Federal, proposto "estrategicamente" pelo Irineu Machado, foi este considerado inteiramente livre para agir isoladamente
com o seu famoso prestigio, no sentido de obter esse adiamento, c praticar outras fraudes contra a vontade do eleitorado".
— (Dos jornacs)

.. V 
- ^ 

|

PAULO Dli PRONTIN e ALC1NDO GUANABARA : — l'ae, Irineu : Com
Ioda a tua esperteza tu não passas de um " barbadinho", <10 passo qui nós so-
inos dous... Querias'novo adiamento das eleições para maior enchimento da tua
carroça Adeusinho e voe pela sombra : Pac Paulino tem olho...

IRINEU: .Viíii raio vos parto, almas do diabo I Mas, deixem estar, que eu
me vingo ! Do aUlo do meu prestigio hei .de esmagar todas as fumaças da vossa ga•

'' 
ZB' POVO :  Clteirava-tc, Irineu.' Os tempos são outros... Agora, tema s eMtorddo de verdade... Ainda te po-

derás senir de fraudes e cafagestes, mas tia o te se,nirás mats de defuntos ! De ma neVa que, com esse prestigio e do alto
d'elle, só poderás mandar e reinar... na Sapucaia

ENIGMA PITTORESCO 60

r^.aai3 J J \ \

Flore» (Goyandira)

AVISO

Os prazos terminarão : a 25 e 30 do
corrente, e a 6, 8, io, 20 e 25 de Dezem-
hro seguinte. No primeiro prazo estão
incluídos os charadistas d'esta capital e
localidades próximas, servidas por linhas
ferreas, ou via marítima; no segundo, os
dos outros pontos mais afastados de São
Paulo, Minas e Estado do Rio, e bem
assim os do Paraná e Espirito Santo; no
terceiro, os da Bahia, Santa Catharina e
Rio Grande do Sul; no quarto, os de Ser-
gipe, Alagoas e Pernambuco; no quinto,
os da Parahyba até o Ceará; 110 sexto,
os do Piauhy até o Pará; no sétimo, os
restantes.

Os charadistas que residirem afastados
das capitaes, sem «mmmiieaçáü fácil c
rapida, têm mais cinco dias sobre os pra-
zos acima indicados. As justficações de-
vem ser feitas dentro dos dou> terços dos
respectivos prazos.

SOLUÇÕES

Do n. 729 ;
N. 1 — Manometro; 2 — Sarabanda; 3

Abacatina; 4 — Pespego; 5 — Pista-
cha; 6 — Arcano; 7 — Aguacate; 8 —
Capoeira; 9 — Ancéo; 10 —Bugio; 11—
Genipabu'; 12—Ingente; 13—Almocreve;
14 — Malaga, maga; 15 — Sambuco,
sambuca; 16 — Jaco. jaca; 17 — Posta,
posto; 18 — Fama. cama; 19 — Kava,
fava, nava; 20 — Ladroeira, Lara; 21

Carneiro, carro; 22 — Alcova, alva;
23 — Vianda, vida; 24 — Marreta,
marta; 25—Cumieira, cura; 26—Aurelia;
íj — Céo; 28—Grimarico; 29—Malvadez;
30—Moça com velho casada, como velha
se trata.

DECIFRADORES
Antonio Carlos, P. Kamalho (Guará-

rema}, Mar y Posa, Batubolacha (São

Oura- toaxein, broiiohlUHii iullucuza o «no-
IcütiiiN <>0 )>cito em 18 horas > *

Depositas: Araújo Frutas a Cin? — Sua dei Ourl»w, 18 • Ptiarmatl»
Karquss. — Praça liraísiitit, <8 e *2 — Ri» ds Jaasir» . »
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TÔNICO - RECONSTITUINTE MsX I

FEBRIFUGO

o
A

Recommenclada pelas maiores celebridades do mundo inteiro,
para todos os casos de

FRAQUEZA GERAL - CONVALESCENÇAS
FEBRES - DOENÇAS DE ESTÔMAGO
Utnlrt os numerosíssimos attestados que dia a dia recebemos, reproduzimos

aqui um testemunho, que rão carece de commentarios.

A QUINA-LAROCHE está á venda em todas as Pharmacias.
Exija-se a verdadeira QUINA-LAROCHE

PARIS — 20, rue des Fosòês-Samt-Jacques

t 

PARIS - 20

O-* \*õ<

PARIS

A QUINA-LAROCHE é sem
contradicçSo o mais activo dos
reconstituintes.

D- BILHAUT
Cirurgião em Clu/t Jo IloifiUl

h-.ltinacional de Parit.y.1e>o-c >o«i >0< zj*o<

Paul..), Dr. Xis, Planeta (S. Carlos),
Virgílio Pae* da Silva (Guararema),
Paulino III, Aventureiro, Joel de Lemos
(S. Carlos), Vampiro, Cranadeiro (Sâo
Carlos), G. U., Alexis Riba*, Dodò,
Perry Bennett, Tiririca, Laurita, Astiéa,
Rigolcto, Tio Góes (S. Carlos), Gil Vi-
rio (idem), Valete de Espadas (Minas),
1). Ravib (Lafayette), 30 pontos cada
um, Joarsan (Cruz Alta), Rob, Joliva
(Cruz Alta), Rojai de Beaurevéres, An-
tonius (Traipú), Dr. Kean (Taubaté),
29 cada um; Tages, Pedro K (Bom Jesus
de Itabapoana), 28 cada um; Tarugo
(S. Paulo), Quasimodo, 27 cada um;
Dr. Gralba Callado, 26; Lord Byron
(Natal), Siltares (Belém), 25 cada um;
João Marinho (Olinda), Solon Amancio
de Lima (Belém), Krmelandor Cid
(Porto Alegre), Bellezinha (Votoran-
tim). 24 cada um; Miudinho (Taipia-
ritinga), Scherlock Holrries (Dous Cor-
regos), 23 cada um; Dager (Santos), L.
P. Barretto (Pedregulho), Renato Pe-
reira Guimarães (Monte Mór), Caboré
(Votorantim), 22 cada um; Lord Win-
dsor (S. Paulo), 21; Petropolitano, Jus-
tino Ciarei, 20 cada um; ElmanoSotans
(Quipapá), Allemão Propiá), Parizot
(S. Paulo), 19 cada um; Mystica, 17; Jo-
sias (S. José da Paraopeba), José Alves
1'runktdampfer d'Assis (Matto Grosso),
16 cada um; K. D. T. (Estado do Rio),
14; Philippe Kamarão (Santa Isabel),

ÁLBUM

^^.m^- JsaassssasaV .a. .

m\m

Major .írlindo Barreto, teloso e activo
gerentv das impo? antes propriedades
agrícolas do Coronel Marcellino Lopes
Barreto, deputado federal pcfr São
Paulo.

1'nnio & íris (Parahyba do Sul), Bom-
\elro (Monte Carmello), 12 cada um.

CAMPEONATO DE 1917

Vae de vento em popa I...
M,«is i_> inscripto*, com 1 que já se ti-

nlia apresentado anteriormente, o «total
•1 I 13.

O pessoal movimenta-sc e os èalepino*
começam a soffrer a acção dos espana-
dores, libertando-se da poeira que un»
descanço longo os submetteu á
d'ella.

Teremos, não ha duvi.Ia, um torneio de
successo cotuba !...

LIVRO DE INSCRIPÇfcO

Inseri -veram-se mais durante a sema-
na: Oiliruam (S. José do Barrozo, Mi-

. General Páu (Monte Ycrilc, E, K.
«le Goyaz), Archimede* (Rio de Janeiro),
I.a.Iy Pitt (S. Carlos, S. Paulo).

Ojkki:SI'OMjK\YlA

trabalho* dos seguinte* cha-
Topazio (Poços de Caldas),

Kai/er (Entre Rios), Lord Wimk. G
naileiro (S. Carlos), Reginaldo, Virgílio
Paes da Silva (Guararema), Licteur,
Mystica, Hélio d'Alva (Barreiros).

Paulo Martins (Jacarehy)—E' uma I. m
idéa, mas até lá teremos papel melhor?...

J ^« J aaaf^j\^T^» J =-| «^ •m ier usada pelos Iram, isintlcsi, siirit-
thipitii, 0: qu* sotfre.-n Co isttnig* t ai 11-
¦hora* qui araameatam.—Dtitilto: Araujo Freitas
.1 Comp. —Rua Cai Ourim. 83 e Pbarmacia lar-
quis— Pra;a Tiradentes. ns 40 * 42. Rio de Janeiro



O MALHO
O CASO DO PARA': CAHIU DE MADURO I

( (Jom-lusi.o d>> numero anterior)
Graças á firmeza- do Sr. presidente da Republica, negando apoio á projecta-da reeleição do governador do Pará, em nome dos princípios republicanos, o ai-

ludido governador achou melhor desistir d'essa reeleição e assim o communicou á
bancada paraense na Câmara federal". — (Dos jornaes)

mrn^y f»\ a v #v *¦___. i a ^^mm m ¦ 4H__fl h ^v ¦ ^^__r__i__ír_^_^'r __.

\<r:r __*__¦
WBNCBSLAU : — Eu lago vi que havia ii acontecer isto...
JCSTIXIA.XO SP.RPA : — Coitado do P.néas ! P.sborrachou-se todo !
ZW POVO : — De nada lhe valeu a resistência do tronco e o galho ia ca-

pangada a que elle se ha: ia agarrado : foi ii zentas ao chão, felizmente...
LAURO SODRZ? : — Calmo, tenhorcsl Calma e justiça.'! O P.néas cahiu

no abysmo do futuro, mas conquistou no presente a altura de um throno...
O PARA' -. — Ls:e Sodré lem cada rhetòrica que incite i
/'.'.i parte que i, inda tenho de agüentar o linéas Por mas seis me-

tU... li olhem que é grande sacrifício andar tanto tempo com um... defw
costas 1. ..

Se tivernaoa, „ r| como rece.
bemoa sua idéa.

P. Ramalho (Guararema)—Di, 0'.>'<• e um pi . cn.
contraremos esse provérbio? íuatiíiqtie a.sua existência, e aproveite—o então façao qnt quer,V.e^'il.,(,l,{allia) - Káo cle™.

0 d O Malho que continua a ser de
300 réis, e, emlxjra tenfcamoa .ciência de
que etji algumas loeali.l

, não podemos impedir tal
abuso. O. trabalhos terminaram.

Martijo — Sim é uma velharia que já
mais aqui. Na opinião

aigana é forcado e 1
iiuMii j feio; é mais um arranjo, do que
uma natural. Não acecitaria-

...ta secçâo. Entretanto, note bem,
é um parecer todo pessoal.

K. 1). T. (1 difíi-
cil o que nos pede. Melhor é fazer outros

e enviar. A verificação depende de tempo
e nós só dispomos do necessário.

Tupy (Parnahyba) — Com certeza não
lê nosso regulamento, ao contrario, não
cahiria nessa, de remetter logogryphos

em prosa.
Miudinhos (Taquaritinga) — Não foi

possivel attender; quando sua carta che-
gou já os ariginaes estavam na composi-
ção.
REGULAMENTO PARA O PRESEN-

TE TORNEIO
Duração — O presente torneio abran-

gera os mezes de Novembro e Dezembro.
Prazo — O prazo será de 15 dias para

os decifradores d'esta capital e localida-
des próximas, servidas por linhas férreas
ou via marítima; de 20 dias, para os .os
outros pontos mais afastadjj de S. Pau
Io. Minas e E. do Rio, e bem as>im os do
Paraná e Espirito Santo; de 26 dias para
cs da Bahia, Santa Catharina e Rio Gran-
de do Sul; de 28 dias para os de Sereipe,
Alagoas e Pernambuco; de 30 dias para
os da Parahyba até Ceará mie 40 dias para
os do Piauhy até Pará; e de 45 dias, para
os restantes, mas tudo a contar do dia
da publicação. As datas acima referem-se' ás capitães dos Estados e ás localidades
próximas de communicação fácil e rapi-
da, porque as mais distantes e não li-
gmkis ;» ellas (capitães) por linhas fer-
reas ou vias fluviaes e marítimas, damos
mais cinco dias sobre o prazo marcada.
A lista, ou outro qualquer documenti, que
não estiver aqui na data marcada, não
será tomada em consideração.

distribuição é feita de fôrma a
garantir, pouco mais ou menos, aos deci-
tradores d'esta secçâo a prazo de 15 dias.
Se se der o facto (não acontecerá isto
muitas vezes) do nosso semanário não
ser distribuído no dia do costume o cha-
radista ficará com a faculdade de contar
os seus quinze dias da data da distribui-
ção; e, nesse caso, uma simples declara-
ç"io do agente, na lista de solução, é o
sufficiente para o nosso conhecimento.

As justificações devem ser feitas den-
tro dos dous terços do prazo marcado no
começo d'este titulo.

Listas — Deverão ser remettidas sema-
nalmente, e assignadas pelo próprio pu-
nho do charadista, com a declaração do
logar de origem.

Trabalhos — Escriptos de um lado só
e em papel separado, cada um (reparem
bem) trará o nome do autor c sua resi-
dencia, a solução respectiva e o diecio-
nario em que é ella encontrada; as solu-

!>arciaes incidem nessa disposição.
Serão regeitados os trabalhos que fo-

rem feitos com versos alheios, qualquer
que seja sua natureza. Os logogryphos

excederão de IS lettras no seu con-
ceito total, devendo conter, pelo menos,
quatro soluções parciaes, ficando aboli-
dos os asteristicos e as lettras estranhas
nellcs usadas. Taes espécies charaditicas
não deverão encerrar palavras estranhas
á lingua portugueza.

Na composição de um trabalho o seu
autor deve levar muito em conta a arte e
a urdidura, não se servindo de termos
arrevesados, nem extlruxulos, de maneira

i al-o quasi indecifrável.
Para difficuldade do seu problema deve

r como exemplo Al-
manach de Lembranças Luzo-Brazileiro;
ahi encontrará com abundância bons pon-
tos de comp;»- nestas condições é
que nos responsabilisaremos pela publica-

I > trabalho charadistico.

GOTTAS VIRTUOSAS <l>> KRNK9TODE SOUZA-Cuwmi u bemormoldtn,mnle« doutero,ov»rlo«, urinaaww <_.«__. e mm proprma Cyatitea.



O MALHO

MUSICA A' MILANEZA
"Em substituição ao maestro Alberto

Xepomueeno, que pediu demissão, foi no-
meado director do Conservatrio de Mu-

Lsica o Dr. Abdon Milanez, ex-director do
'•bureau-' de informações em Pariz e au-
tor da velha opereta Donzella Theodera

e outras do mesmo tempo". — (Dos
jornaes)

/y __ÍP k&\

0 tIOVO DIRECTOR DO COS SER-
V ATO RIO : — Qual, batuta ! Não é pie-
ciso ! D'ora avante, para evitar desafina-
ções entre o d.rcctor e o ministro, todos
os exames serão feilOS ao gramophonc. ..

./;" o unico meio para que as chupas dos
candidatos fiquem gravadas e appensus
oos nulos, afim.de serem reproduzidas
em audições, M tãfo dc duvidas. ..

Sao estas as espécies charadisticas que
-.taremos • nos nossos torneios :

vissimas, syncopadas, anlonymicas, bisa
das, neo-bisadas, invertidas, transpostas,
alexandrin .-_, Kfrontes, mephxstophelicas.
decapitadas, clectricas, metagrammas, ana-
grammis t enigmas pittorescos. Mais ain-
da : antigas c enigmas charadisticos
(únicas especiei que podem ser enigmai»-
cas) em temo, cm quadra, \ogogryphos
e perguntas enigmáticas.

O enigma pittoresco limita as étpecü -

podem ser feitas cm vci..., ou 1"
Das antigas em deante só admitteremos

as (pie forem \-ersificadas, procurando 0
autor observar as exigências da métrica
o mais possivel.

Mas charada, cm fi rno, ou era quadro,
cada verso deverá conter uma variante,
e quando essa esteja era mais de ura, o
grypfao, "u o recurso da chi ..bri-
gatorio. Piguradoi _ aoedtaremo

mas pittorescos e só na falta d'cstes
é que publicaremos os enigmas-charadas
t outros semelhantes.

CokKi.sroxnKxciA — Toda a corri
i ninada a esta secçío devera ter

egumte endereço : MARECHAL, Al-
bum de CBdipo, redacção d'0 Malho, rua

Ouvidor n. 164. A que não vier pelo
correio será pelo portador, na
caixa, á entrada da. nossa ri

Justificações 
'l

do nitivamente, se não fór
justificado dentro do tempo mai
ultima parte do titulo — Prazo — mais
acima »ei

L.SCKH _f>ES—Todo charadista que qui-
;er collaborar ne , anteci-
padamente, inscrever-se. for-
malidadc mandará, em papel separado,
nome verdadeiro, pseudonymo (se qui/ir- 1, logar onde mora, Estado a que per-
tence, e tanto quanto possivel, rua e nu-
mero da casa tudo escripto á mão com

lettra natural, e não á machina ou im-
pfesso.

Diccioxasios—Todos os trabalhos, no
presente torneio, devem obedecer aos se-
guintes vocabulários : Sim. .s da Fonse-
ca, Fonseca & Roquette (os dous volu-
mes), Chompré (Fábula) e Bandeira
(Manual do Charadista). Para as justi-
licações admitamos, além dos citados,
mais, Francisco de Almeida (as duas edi-
ções), Frias e Albuquerque (Ementário
Luzo-Brazileiro) e o Diccionario do Cha-
radista, de Antônio M. de Souza.

Quando se tratar de uma palavra geo-
graphica relativa ao Rrazil, desde que
ella seja muito Conhecida, o charadista,
que compuzer o trabalho, não fica obriga-
do a cingir-se aos diecionarios do Regula-
mento; nem do Brazil, nem de outra na-
ção qualquer. Mas, fique bem c .mprehcn-
dido que essa concessão só se entende com
as palavras com as quaes estamos lidando
todos os dias e, portanto, muito vulgares
no nosso meio charadistico.

Ponto—:Cada charada bem decifrada
vale um ponto. Na marcação dos pontos

. levada em couta a solução exacta .1 >
j.roblcma a que ella pertence. Por esta fór-
ma prel. acabar com um recurso
empregado por muito charadistas, tal co-
mo de forçar soluções, quando nio po-
dem encontrar a verdadeira, prejudicando
empre quem resolveu com exactidáo.Tal

medida é tomada, unicamente para os ca-
de duvida, pois charadas ba que SC

prestam a duas e mais lOluçoCS tão puras
as dO autor.

Soi.n.-i.s Ha ColuçSes qU< á primeira

Abaixo as caras raspadas
da sala da Intendeu-

CÍa Municipal de Santo An -.ei... onde se
abeava preso p"r crime dc peculato, ..
t_ i_ 1 < lar imundo Santos. e.\-
director da Colônia Guarany. Para levai

.. effeito .. "íuj...." vestiu-se de mo-
llu-r e sahiu eiitr.- senhorai que o foram
visitar". — (Telegramma de Porto .

vista parecem forçadas e collocam o en-
carregado d'e?ta íceção na contingência de»
negar o ponto. Para evitar isso, convém
que o decifrador explique logo na lista o

motivo porque foi levado a reputar acei-
tavel a solução enviada.

Prêmios—Haverá somente dous : um
para o decifrador que chegar em 1° logar

e outro para o que attingir o segundo..
Dado o facto <!c haver empate entre oa
charadistas dc maior numero de pon
os prêmios dc 1" e 2° logares serão deci-
didos, por sorte, entre os empatados.

ERRATA
Deve estar no singular a ultima palavra

do terceiro verso do enigma de Texas
Jack ; é—parte—e não—arte—o que se vê
no no.10 \om do enigma de Yirgilio Paes
da Silva: é K e náo H a lettra que está no
primeiro clichê do pittoresco de Valete de
Espadas.

Toda. issas correcç8es referem-se ao
numero dc sabbado passado.

MARECHAL."~BIS-CH 
ARADA"

Calendário do Zé Povo
Mez da Novembro

Dias:

!\"<--ta 

ln nana
Da viril Procti mai
Fntra em scena uma Águia humana
De 1 um velho Leão.

.5È9 «__?*__§*

!1 

loje foi um dia ____ago
Com 1 do dia
Era que Avestrus i<:7 o estrago
No Peru' da monarchia...

_ Ü
11 Feriado \,

IQue 

dia turuna o de hontem
... >s i.ist.s republicano

res meus, que vo'.-o Contem
Üurry c Tigre, puritanos...

w
.oiçaí

,. l .traz,
' Mai hoji

D'Ul idaz.

Oro, oh'. está nõ que -deu a mania
dos homem rasparem a cora ! Além da
concorrência que nos fazem, confundiu-
do-se cqmnosco, senem-se agora das ca-
ras raspadas, para se rasparem das pri-
soes...

E' mesmo um grande desaf,
f. o que nós, mulheres, devemos ;.

tra isso, já que a natureza não
distinguiu de certos homens, l augmeiKar
a pintura...

Sim ! Pintemos tombem bigod,
letal '. . .

!¦ 

doutor
Cabuhy, x\j. Caixa matraca :

lio canto'.
.1 !...

tíS aa
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TRABALHO A' NOITE

V\ "i." • •! |f ufrrijiDl^\ / (V/ MtJr^

A imprevidente não toma nada e cahe de anemia.
A previdente trabalha alegremente e sem fadiga, graças ao

QUINIUM LABARRAQUE.

O uso do Quinium Labarraque na
dóse üc um cálice de licor, depois dccada refeição. ti quanto basta para rei-tabeleccr, dentro de pouco tempo asforças dos doentes por mais esgotadas
que estejam, e pára curar seguramen-
te e sem abalo, as moléstias de lan-
guldez e d'anemia as mais antigas e
mais rebeldes a qualquer outro reme-
dio. As mais tenazes lebres desappa-
recem rapidamente tomando-se esteheróico medicamento, ü Quinium Ia-
barraque è também soberano para im-
pedir para sempre que a moléstiavolte.

Em presença das numerosas curas

em casos desesperados, obtidas como emprego do Quinium Labarraque. aAcademia de Medicina, de Paris, nãchesitou em approvar a formula d'este
preparado, rarlsstma distineção e querecommenda este irodueto á confiança
dos doentes de todos os paizes. Ne-
nhum outro vinho tonico foi honrado
com tal approvaç&o.

Por isto, as pessAas fracas, debili-
tadas pelas moléstias, pelo trabalho
ou pelos excessos; os adultos fatiga-
dos pelo mui rápido crescimento, as
meninas que custam a se formar c
a se desenvolver; as senhoras pari-das. os velhos enfraquecidos pela

cdade. os anêmicos devem tomar vl-
nho de Quinium Labarraque. E' nar-
tlcularmente recommendado para os
convalescentes. Acha-se o QuiniumLabarraque em todas as pharmacias.Deposito : Casa Fréres, rua Jacob,n. 19 em Paris.

P. S.—O vinho de Quinium Labarra-
que è francamente amargo ao paladar;mas é tom lembrar que a própria qui-na è muita amarga; eis porque o amar-
go do vinho de Quinium i a melhor
garantia da grande quantidade de
quina que contem, e por conseqvencia.da sua ejflcacia.

Agentei • d«poiiUrío« g«r««t 1 Mághe A O., rua da Alfandaga 93, Rio d» Janeiro

ANTES DE USAR

SÚ

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

ANTES tE USAR

OE POISOE USAR DEPOIS DE USAR

faz brotar novos cabellos, impede a sua quida, faz vir uma baiba torte e (azUesappaiecer completamente a caspa e quaesquer parasitas da cabeça ou dabarba. Numerosos casos de curas em pessoas conhecidas sáo a provada suactticacla.
Attestado do Sr. Major Carlos Alberto do Espirito Santo, dignofunccionario da Repartição Geral dos Correios, actual agente da sue-

cursai de S. Christovflo :Htm. Amigo e Sr. Francisco Giffoni.—Tenho muito prazer em levar
ao seu conhecimento que, com o uso de dous vidros apenas do seu
prodigioso preparado PILOGENIO, estou obtendo o inais sorprehen-
dente resultado, achando-me quasi livre da caivicie precoce que ha mui-to me accommetteu c contra a qual usei. Improftcuamonte. de quasitodos os remédios conhecidos nesta Capital. Convém notar que. devidoaos meus muitos affazcres, n<1o tenho observado rigorosamente o modode empregar o seu maravilhoso preparado, acreditando, por isso, nâoestar Je todo combatido o meu mal. Tenho certeza, porém, de que che-
garei a e-.se resultado com o emprego de mais um ou dous vidros. Mi-nhas fclicitaç<5es. Autorizando-o a lazer d'esta ouso que lhe convier,subscrevo-me, etc. S. C. Rio, 19—4-910.—Carlos Alberto Uo EsptrUoSanto.

,A' *"'5; drogaria* • perfumaria! deata diaic • doa Uataioa • no deposito rerat: DrorarlaPraoelatto ülUoai * 6-Rai Prt.elr» dt «ai(» ¦ 17. Hlo da Jaaalr*. '
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vidros de seu preparado A BAUDE DA Ml LHER, consegui f
curar-me de terríveis eólicas uterinas, que me appai.ciam na f
occasiao das regras, bem como Je grande fraqueza. Sinto-me f
agora bastante forte e isto devo a VV. SS., pelo que lhes f
immensamente grata. Podem fazer d esta o uso que mais f
lhes convier. — Bauru (S. Paulo», il» de Janeiro de 1916. f
Cortntn Martins de Souzj. ^t

DAUDT « OLIVEIRA-RIO mu^S^Taa%a7»nína /
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