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JL9 republica e A.' BANDEIRA!

>litica n_o fizerem mais asnei- B^*a /""^J^^-^^^^^^

WENi - Vamos, filha ! Faze das
fraquezas forcas e sustenta firme o aun-verde

i pátria ! Ku te ajudarei...
y.IV POVO : — E eu, apezar ile reduzido a

este triste estado, ainda me sinto com forças para
defender íl_ em todos os terrenos, se

l política nao fizerem mais asnei-
ra*... cousa que, aliás, me parece impossível l



REMINGTON
UMC

NotavelJHLcc-
ord Feito Com
Munição

33 tiros consecutivos na "Mouche" a I 100 jardas.
O record do mundo feito pelo Major P. W. Richard-

son em 1913, nos concursos de Bisley, atirando com
munição REMINGTON-UMC da que se usa no ex-
ercito Americano.

Nós ofrecemo-la como prova de adeanto na munição,
habilitando o atirador a demostrar os melhores resultados
por ella obtivél, Va. Sa. pode também aperfeiçoar os
tiros ao alvo e no campo, insistindo que o seu fornecedor
lhe dê cartuchos REMINGTON-UMC para a sua
pistola, revolver ou rifle.

Acham-se < venda nu principae» cuu d _»t_ gênero.

Remington Arms-Union Metallic Cartriclge Company
299 Bro»dwiT, No-.-York, N. Y.. E. U. d» A. do N.

Keprct entant e» 1
No Sul do Bn>_-

LEE _ VILLELA
Cila Pc*»l 420. Sío P.ulo

Caiu Portal 163. Rio d_ Janeiro

No Território do AmazonM
OTTO KUHLEN
Cai_aP«ul:20A

Maoíot

1 AA.IIK.U é MUMCII
ESTABELECIDA

EM 1825
• I' "i. ESTABELECIDA

EM 1825

1¦
I

•

*
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| Companhia de Se_uros contra fogo. ?.c-
ceifa seguros sobre mercadorias,

;• prédios, mobílias e outros riscos, por |seu aâenfe _eral
1 ALFRED HANSEN
t Rua General Câmara n. 62;

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

OS -INV4SWE.S
S.\ P.\ H.\

A todos os que soíírem de qualquermoléstia, esta sociedade enviará, livre
de qualquer retribuição, os meios de
curar-se.

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

Cartas .aoe IIIVTSI _-_©IS
CftlX* PO CORREIO, 1125

___________ * ^m^S****'- ____£<r - ____________________

lr^r_^_______' lJ" "èêt9r*

Existe a 40 annos
ALIVIA A DÔR EM 24

= MORAS =

pjJ((<j Rheumatismo, tosse,
VJlII ú bronchite, dores nas
costas, nos rins, lumbago, etc.

A* venda em Iodas ac

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

-Vtj-<'r»'«" no Rio «1«* .Iiiiii-Iiii

JÚLIO D'ALMBIDA
RUA DA ALFÂNDEGA N 134

Já está no ppelo

0ALMANACH
a, m HA rr

IU ;..cr



¦ ¦

IC.

f "OS CONCURSOS DO MALHO"
9:OOOIOOO

DB PRÊMIOS EM DINHEIRO

Concurso (Densal
(em dinheiro)

•O MALHO-, querendo proporcionara seus leitores e amigo* a opportunldadc de adquirirem,
sem dlspendio, moveis, jóias e outros objeclos de valor resolveu organizar para Uso sorteios de
•coupons», que eiuittimos cm Iodos os números.

.\os»os leitores poderão, assim, com a maior facilidade, sc habilitarem aos grandes sorteios
do Malho, aos quaes daremos cm premios 9 OOOSOOO- EU IU * III I HO.

l*or Isso, devem cortar c guardar, ale completar cada série e rcmeller em seguida a nosso
eserlplorlo, o «coupon» abaixo estampado, para que lhes entreguemos em Iroca um earlâo com
vários números, conforme o numero de bllheles, variável, dc cada Loteria. Com esses curi.Vcs Uca-
rAo habilitados para nossos grandes sorteios, conforme as expllcncócs, que abaixo vão mencionadas.

Çoncupso 5emestpal
Janeiro a Junho e Julho a Dezembro

VALOR hOOOSOOO
EM DINHEIRO)

Em trocados coupons de-*te concurso.emit-
tidos durante o semestre, daremos um cartão
numerado que dará direito aos sorteios se-
mes tra es.

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

i > sorteado neste concurso rica com o direito
a receber no nosso escnptorio o prêmio no
valor de l:oou$ooo.

Os sorteios desta série realizar-se-hão com
a extracção da loteria, no primeiro sabbado de-
pois de lindo osemestre.

Daremos mensalmente, cm dinheiro, um pre-
mio de 250*5000, mediante sorteio, que se tara
sempre pelas extracçues da Loteria Nacional.

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

Concurso Trimestral
Janeiro • Março-Abril a Junho—Julho a Setembro e Ou-

lubro a Dezembro

SOO SOO O (em dinheiro)
Alem dos prêmios mensaes, daremos trimes-

tralmente, em dinheiro, ura premi., dc ,.oo$.
1'jia este concurso e preciso que nos en-

viem os coupons correspondentes ao tri—
mestre em que forem enutudos, que em tro-
ca daremos um cartão numerado, correspon-
dendo a diversos números da Loteria Nacional
com o qual licarão habilitados para o sorteio,
deste concurso que terá logar com a extracção
da Loteria Nacional, no p-imeiro sabbado de-
pois de lindo o trimestre.

OBSERVAÇÕESi
Para que noss.s lei toi il ilnem a iodos os sorteios

mensaes. devem noa enviar os coupons correspondentes a
cada mez, sendo que ros mczta de b aabbaJos. deverão nos
remelter os _> coupons que nesse mez tivermos emltilüo. Para to-
mar r_irtc nos concursos trimestraes. semesinies ou annuaes,
os nossos leitores devem nos enviar os coupons corres-
puiidenies uo trimestre, semestre ou anno em que tiverem
sido emctlldoa, declarando aque concurso desejam concorrer.
1 .n.l que receiam em troca um cartão numerado, comendo os
números com que entrarão no sortcioeorrespondeiite, da Loteria
Nacional.

,i entendido que uma mesma pessoa poderü concorrer
a todos os concorsoa desde que apreaente series completas com
o numero de cou, ncurso.

Nossi 4 Jo inlerioi .u. i.n-m s-hào seus coupons
em carta rcyistiad m liada Je uma nota _om o nome.Pio-
rada, loifar. ciJaJe e Estado onde residir o remettente, • meie
SOO rale sm sello, para o registro da carta de volta sam o que ala
Fem_.ttera.moa. o cartão numerado que dar* direito aoe eorleloe.

Deverão corlar e ¦.; i¦ .<r_:_.i os coupons, que iormos.emi.tln-
do e que s.il. . nesia | .t.in.t. | ara nos remetter ou en-
(rega. .\n i i.\t i.i gaí>.\ MbZ. trimestre, semestre ou anno.conforme foro sorteio a que desejarem concorrer.Continuam em vigor oa sorteios semanaes.que faziai..em dinheiro, por meio dc nossas edições numeradas, a maryem

plar.

Concurso flnnual
Janeiro a Dezembro

VALOR 2:OOOSOOO
(EM DINHEIRO;

Em troca de cada serie de coupons d'este
concurso emittulos durante o anno, daremos
um cartão numerado, correspondendo a diver-
sos números da Loteria Nacional, com o qual o
possuidor ticará com o direito ao sorteio an-
nual. ü sorteado neste concurso ticará com o
direito de receber no nosso escnptorio o prêmio
de #.ooo$ooo.

Este sorteio annual realizar-se-h** com a
Loteria do 1* Sabbado do mez de Março vin-
douro. Vide declaração na pagina seguinte.

Resultado dos concursos MENSAL (coupons de 40 a 43) do mez de Outubro extra-
tiidos em 4 de Novembro. Vide pagina seguinte.
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tasca atctsTsaoa

SYPHILIS
Moléstias da Pelle, Impureza do Sangue, Rheumatismo

CURAM-SE RADICALMENTE COM A

SALSA DE HOLLANDA
(SALSA, GAROBA E MANACA')

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

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

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

J§ Para GADO
SARNA. CA..F.APATOS ETC.

Si:.M VBNBNO

Especifico MAO DOUGALL

l Mulo Im ---«lu «li. «VO UOnOM

Unico Introducfor-ROBERTO RQCHFORT
I Rua ddo Mercado, 49 — Caixa, 1.

RIO _D_3 JANEIRO
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OS CONCURSOS
D'«0 MALHO"
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Declaração
I ). % Ido __ Urinou recebido* muilu» n-claiiin

tio» íioSHOM ii»»»i|£iiun _ _-» do interior *• <lu exterior, -|ur*
iifat-juii> loiunr purli-no CONCURSO ANN UAL, t- lie Qll_ —
l»t:iti eiK-i«iif/ «1_: tempo nfto podem iilVu-tuur u trocm
m »< u» coupons — rMolrtmot qui *¦«_•_- MDtnito »_*)»
rx._-__l.ii_.> oom u loi.-ria Uo PRIMEIRO SABBADO DO

DE MARÇO, próximo luturo.

NÃO HA EQUIVOCO POSSÍVEL SE O QUE COM-
PIAR FOR O VERDADEIRO YERMIFU80

TIRO SEGURO
Pode succader quesecommeUauni erro eu um

equivoco na interpretação dos tymptomas indi-
cadores de lombrigai. Em tal caso, mesmo que
se tome o Vermifugo "Tiro Seguro" do Dr. H.
F. Peery, e não existam lombrigas ou solitária,
se encontrará que o medicamento contem um
grande valor em si, indicado pela abundante e
saudável evacuação dos intestinos e o alivio que
presta em estabelecer as funcções digestivas.
Não ha necessidade de outros purgativos para
completar sua acção- Devido ao facto de que os
óleos no verdadeiro "Tiro Seguro" não são di-
luidos, todos os ingredientes activos são de
força concentrada. De tal maneira que um unico
frasco de "Tiro Seguro" produz o effeito que
muitos frascos de outro vermifugo não produ-
ziriam o mesmo que se tomasse purgativos
addicionaes. Não ha possibilidade de equivoco
ao comprar-se o Vermifugo "Tiro Seguro" do
Dr." H. F. Peery, o unico genuíno, fabricado
por Wrighfs Indlan Vegetable Pill Co. Sua
acção é suave, porém segura o uma única
dose é sufficienti.

Vende-te em loJas as drogarias e principaes phar-
macias do Brazil.

Loterias da Capital Federal
COMPANHIA OI LOTERIAS NACIONAES DO BRAZIL.

Rua Visconde de Itaborahy n. 46
Crandt t extraordinária Loteria dt Natal

Sabbado _3 de Dezembro, ás 3 horas da tarde — No-
vo plano — 347 — 1-I .ooo.ooosooo

Por 5G$ em octogesimos de 700 réis. Eate impor-
lanic plano, alem Uo prêmio maior, dlstribue mais: 1 de
100:000$, 1 Je uo:ooo$, 3 de 10000$, 4 de 5:ooo$, 10 de
a;ouo$. im de 1 ooot e 5o de aHúí,

AGENTES QERAES NA CAPITAL FEDERAI.
NAZARETH & C.

BUA 1X> OUVIDOR, 1»'.
Caixa do Correio n. 817 Endereço Tel. LÜSVEL

RIO DE JANEU.O „ ____.
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Qrafisl.
Sò é pobre quem quer I
Peca O «Mensageiro da For-

tuna»,ABSOLUTAMENTE GRA-
tisi Ensino ahi o que deveis
fazer para ser feliz, poderoso,
amado, considerado e liber-
tado da miséria, assim como
vos Inicio na sciencia do Ma-
gnetismo, do Hypnotismo e
outras artes occultas. Fortifi-
cae vossa vontade, ponde em
exercício as vossas forças na-
turaes-otcultas. que vos cnsi-
narei a desenvolver, e vereis .
depois como nenhum dos
vossos desejos constituo um
«impossível». Experimenta*.
aue nada vos custe; antes
a'isso ti prohibiJo duvidar.

A fortuna, a victoria em nego-
cioa e em amor, a arte de hy-
pnotlsar de perto e a distancia
e de tra.smittir pensamentos
são poderes qoi ipren-der pelo estudo e que eu \o-í
posso ensinar, ._._.nio o unho
leito a muita gente. Muitos
antigos meus alumnos são
hoje grandes capitalistas.
l'Cça O «Mensage. roda Fort jna»,
que será enviado pelo Correio.

Escreva seu nome c cuJere-
ço completos rua e nume-
ro, cidade, estação, e Estado,
bem claramente; c cn\
Sr. Aristolele- Itália, Caixa Pos-
tal lM -Rua Senhor dos Passos
98, sobrado-Rio. [NSO '¦'.'
canas multaJasvÈBcre\a hoio
Não ti necessário ouviu sello
dentro da carta. Pode enviar
um bilhete postul.

LAVOL míã
Quando se lava a pelle com o potente fluido i.avo-

immediatamente de_>apparece a comlclilo d-
isdora ea dúr Irrttanle. l.st- ma.a\ilI.'.*o li io mesmo gue ( s do Brazil estilo
usando na actual.JaCi eom urande sucesso, l crldas
•Je apparencia de_.anraJa\c_, e-.ean.as e le.aseru-
PS&es desappaieccm uentra deuma sesnana.
Vende-se em tu Ias as drogarias e botlcas principaes
A* entes Ucracs: GloisupAC., Rua da Candelária 57
-Rio. Dcpoiitailun : Uraimdo \ C. Arauju 1'reltaa.

AC, Drogaria 1'acbeco, Rio.

ò

BREVEMENTE

Almanach
mid'0 •TI

#;

míí
__m

Preço 4$000
Pelo correio mais 500 réis

u rvJ^^^m.J Mn

ü ^jí m m ^aMW

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

Roa Marechal Floriano Peixoto, 62
ANTIGA RUA LARGA

Tel. -".oo

SECÇÃO DO INTERIOR
Pedimos o máximo cuidado aos

ireguezes do interiorccapital,pois
andam vendedores servindo-se do
nome honrado da nossa casa e só
levam a enganar. Exijam dos ven-
dedores documentos, jue provem
ser do Globo. Remetamos amos-
trás e o nosso Systema Pratico
de tirar medidas.

Frete, carreto e embalagem por
nossa conta

Pedidos * Mario Ferreira
Rua Marechal Floriano Peixoto, 82

ANTIGA RUA LARGA Teleph. 20OO



O MALHO

GRINDELIA
OLIVEIRA JÚNIOR

CONTRA.

TOSSE
l^esfpiados,

Gonstipaçôes

Coqueluche,
l^ouquidões, Qponchites, (Jsthma

e qualquep
DOENÇA DO PEITO e da GARGANTA

A0Sà**\

_____S_______te__ /_»- __t_____T;'_*^T_»ÉBPm j®' ' flw 'l''_C_
"^fâ!§ g___ffl_M_F?". 
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1.1 li______m&_
«l^li___!_s JT venda em qualquer pharmacia e Drogaria

enorçope süeeessoi
.-¦¦¦.¦

BMpfE
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EM TODA A PARTE
este novo sabonete, de delicado perfume,conquista logo a preferencia do publico,

o que prova de
MODO IRREFUTÁVEL

as suas excellentes qualidades !
INSISTIR NA MARCA SANITOL
Preço 1$000 r_. Caixa de :J, íiSyOO

A venda em todas as perfumarias, drogarias e pharmacias
FABRICA t>E PESFUMAÍ.IAS

ATLAS
__-e.fosito : CASA HERMANNY

í^io de Janeiro

GERADOR DA FORÇA
J _._]_><>< ___<•<» <lu neurastlioula

DÍNÃMOGENOL
C.i_*a: Dores no estômago, Falta de appe-

tite, Nervosismo, Hysterismo, Dores no peito,
Anemia,Fraquezanas pernas, IJalpitaçf>es,Insom-
nia,Debilidade,Terrores nocturnos,Tuberculose,

RUA
Laboratório: Pharmacia MARINHO
SETE DE SETEMBRO N.

RIO DE JANEIRO
186

fíemette-se pelo correio a quem enviar 7§000.

Ultima novidade para senhoras ou senhor.tas
Sapatos envernizados e magis com 2 e fi-

vellas, ultima novidade  16$000
Sapatos de camurça branca, com tira_ n_

peito do pé, artigo fino  1 _$00_
Sapatos de camurça branca com fiias uo

peito dopc, o mais moderno  ISjtOOíi
Estes artigos são vendidos nas outras casas a _G.c 3o$.
Borzeguins de pellica enverni^ada,canos de

cazemira cinza  2*2$Ò00
Borzeguns de camurça branca, biqueiras e

saltos pretos, artigo jrhic  22$0Cc
BOTA FLUMINENSE

Rua Marechal floriano

(Canto da Avenida Passos)
Remette-se pelo correio,

envia_4p mais ¦_$ por rar.



Anno #Q KI.D1K ÍO, ÍS( UII*IO«IO E OFFI(IV.?>
RUA DO OUVIDOR N 164 E RUA ROSÁRIO 17s 0. ?40

CESSARAM OS EFFEITOS DA INDIGESTAO ?...
"Depois de muito remancheiar, causando com isso muita estranheza, o Dr. Lauro Muller foi ao Cattete participar ao

Sr. presidente da Republica que reassumiria o seu cargo a j_6 do corrente." — (Dos jornaes).

~_W"m "" "*" f ¦*—»'"1*"'" _á|§8_fcf||S§l5iS?' |__!í'™*™™"™—mmmm¦»**»¦•**««i^»««i»«»M™Ma*«»a^aa««i»»«^(^^

WENCESLÃU : — Apre I Você custou a resolver 1 Deu o seu passeio, tomou o seu fresco, papou o 
'jantar 

do'vice-rei do Canadá, regressou aos pátrios lares, cheio de vida e saude, e sã aqora ê que resolveu tomar conta da pasta?!...Vois olhe que o Dantas já andava doente de tanto esperar... SOUZA DANTAS : — E louco por me vèr livre da pre-
TAVJecit MiItt r?p 

^° 
__~ Aíim cIe Q"e, temos questões importantes em jogo, como, Por exemplo, o caso do_ café...

wPNrr<ei-Jri~~ que' ^r' Pres-de'''e, eu desejava muito assistir ás manobras pdra depois reassumir o meu pos-
yp,' 

^ri*--r' ~,Mas as manobras já lá se foram ha muito c você podia ler assistido a à'as, como mbàslro...
-a a 

'' ~ Lia,,ss''mo- bssa desculpa é que ê uma manobra... WENCESLAU : -» Demais, precisávamos agir, quanto fnaisdepressa melhor, nos casos graves d'esle momcntp solcmne e difficil... LAURO : — Não ha novidade ! Ainda chego a•tempo de mostrar que o meu forte não são as posições dúbias, o chove-não-molha, a navegação entre duas acuas...Z£ fUVO : — Isso agora ê que eu quero vêr, para crer... Cada macaco no seu gatko, agindo como lhe compete,mesmo para evitar que os ftlhos da Candinha continuem a dizer oue calos juntares produzem ás vezes indigesiões. meIçvaai minto, tempo e curar.,.



O MALHO

SSo ncücs atentes «cImIim para es Estados Unidos o Canadá a «.Internacional Idiertislng Corapanj». — Park Re» Bulldlig, le* Tork — ü. S. I

EXPEDIENTE
PREÇOS DAS BSSICTÍH.TORAS DOS JORNAES DA

SOCIEDADE AHOnViMA «O jVIAlaHO»

Capital e Estados

1 ANNO 9 MEZES 6 MEZES 3 MEZES

«A Tribuna».
«O Malho»...
«O TicoTico»

3o$ooo
15$ooo
II$000

23$0O0
I2$000
9$ooo

i5$ooo
8$ooo
6$ooo

8$ooc
5§ooo
3$5oo

Exterior

A Tribuna»...
O Malho»
O Tico-Tico».

I INNO 6 MCZES

5o$ooo
2 5$OO0
20$000

3o$ooo
I4$000
II$000

São nossos agentes no Estado do Rio Grande do
Sul os Srs. Ia. I». Itarccllos «St t\, Livraria do Globo,
Andradas 979, Porto Alegre.

Pedimos aos nossos assignantes «Jo INTERIOR, que quan-
«Io fizerem qualquer reclamação, declarem o LOGAR e _o
ESTADO para com segurança attendermos á mesma e não
haver extravio.

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

Pedimos aos nossos assignantes cujas assignaturas terrni-
naram em 30 de Setembro, mandar reformal-as para que não
fiquem com suas collecções desfalcadas.

Toda a correspondência, como toda a remessa de di-
nheiro, deve ser dirigida á Sociedade Ancnvma "O MALHO",
rua do Ouvidor, 164 — Rio de Janeiro."chrohica"

Graças á edificante balburdia que se desencadeiou no pala-
cio do Conde d'Arcos, é ainda a questão financeira e cconomi-
ca "encrencada" dos orçamentos, que oecupa o primeiro lo-
;;ar na attençao publica.

Nem o Salão dos Humoristas conseguiu desbancar a sala
da commisssão de Finanças do Senado 1

Então, o Sr. Bulhões, com a sua bulha' branca de de [kits
curaveis a cataplasmas de augmento de impostos; o Sr. Alcindo
com os seus monopólios pretos de fumo e seguros, á ultima
hora; o Sr. Lopes Gonçalves, com o seu rançoso e impostor" .shoot" contra o foot-ball; o Sr. Erico com o seu salvador
jogo de bicho c o Sr. João Luiz Alves com os seus cândidos
e pudibundos escrúpulos constitucionaes — são de fazer
chorar de riso as pedras...

E os apartes do Sr. Vituca ? E os apropositos do
Sr. Ellis ?

Francamente, o Bcnjamin do Circo S.pinelli pode Íim-
par as mãos á parede com as suas blagues piecarescas...

Entretanto, para pôr um pouco de ordem e calma na
nioxinifada de idéias e projectos, o governo mandou um
lembrete, em forma de memorial, sobre os meios de augmen-
tar a receita. E' simples e resume-se nisto : "Nenhuma
transacçâo poderá ser feita, nenhuma sentença executada,
sem que os interessados provem ter pago todos os impostos."

Tablcau 1
Parece também outra pilhéria, porque ha muito existem

leis que tornam obrigatórios todos esses pagamentos; mas,
pensando-se bem e reflectindo-se que o cumprimento das leis,
principalmente de arrecadação, é uma das nossas mais evi-
dentes utopias, conclue-se que o lembrete do governo tem o
valor de uma.solução á "ovo de Colombo", e pode até evi-
tar que sç arranque o resto do couro do "cavallo cançado",
cm que o venerando Sr. Alfredo Ellis gentilmenete figurou
o povo contribuinte

Porque a verdade é esta : com a suspensão da immoral
isenção de direitos e com uma arrecadação severa de tudo

quanto está legislado para receita, pode-se até fazer o que
todo mundo faz : salvar a nação — sem ser com pancada
— no alludido " cavallo "...

* * Escusamos, pois, de pensar em augmento de
producção e exportação, como querem alguns amadores
financistas, ora em evidencia, com dados esmagadores, pelos
quaes provam que em vinte e cinco annos a Argentina au-
gmentou 405 °]° a sua exportação, ao passo que a do Brazil,
nesse mesmo período, cresceu apenas 52 "1° 1

Não vale a pena pensar em semelhante trabalheira, que
demanda da creação de bancos para a producção, e de outras
providencias de juizo.

Deixemos que as outras nações do continente nos tomem
a deanteira, em matéria de trabalho organizado e credito
agrícola : temos.a hegemonia da producção de café e de" doutores"... É' verdade que contra a famosa rubiacea
temos agora pela proa a dita da Inglaterra, que nos mette a
pique a nossa justa ambição de exportar esse produeto para
o consumo da Europa, sob o pretexto... do lobo que quer
comer o cordeiro por uma perna. Mas ahi estão e ahi ficam
os " doutores ", para encherem as avenidas e, a todo o tempo,
provarem que esse acto da Inglaterra — eqüivale ao de um
mal intencionado credor que, para receber o que é seu e tem
de ser pago com o trabalho do devedor, começa por lhe que-
brar as pernas e os braços...

Gema quem gemer, pouco se importará John Buli com
o caso, desde que satisfaça o seu capricho presente de mos-
trar ao mundo que quem manda é elle 1

E agüentemos caladinhos a estucha, dorso curvado ante
a prepotência londrina, murmurando aquelle ceíebre — Ave,
Britamiia I — muito mais eloqüente do que alguns miseráveis
milhões de saccas de café, que por ahi ficam apodrecendo,
como symbolo da nossa força e da nossa grandeza 1

* * Resta-nos o culto á bandeira, depois de o termos
feito á Republica, mesmo sem o apparato da força que a pro-
clamou I...

Pois cultuemol-a, amanhã e sempre, com todas as forças
da nossa alma 1

E' um estinvulo e um consolo; estimulo ás novas gera-
ções, porventura mais fortes e menos timidas; consolo aos
infortúnios do presente, pela força magnética e mysteriosa,
exerrida por um pedaço de panno em cujas cores se reflecte,
com as riquezas do nosso solo, o heroísmo das nossas tradi-
ções de povo que nunca duvidou affirmar a sua independência.

E que esse culto á bandeira se não limite ás comnraven-
tes exterioridades do dia de amanhã, e fique permanentemen-
te aberto no recôndito de cada lar, no intimo de cada peito,
prompto a explodir e a servir de escudo contra as possíveis
conseqüências da luta de ambições que lá, ao longe, ensan-
guenta a humanidade e enlameia a civilisação I...

J. Bocó

Dr. Bengué. m, *«* nanes*. Paris.

BMME benguè
RHEUMATISMO-GOTA

NEVRALGIAS
Venda em todas as Pharmacias

OS CONCURSOS D'«0 MALHO»
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MÉRITO SUPER OMNIA
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Ã 
grande 

industria da alimentação

Um dos maiores triumphos da inicia-
tiva particular entre nós, é certamente a
Fabrica de Conservas do Cahy, fundada
cm 1908 e installada em S. Sebastião do
Cahy, Estado do Rio Grande do Sul,
pelos Srs. Carlos H. Oderick & C.

Essa fabrica occupa hoje.uma área de
2.864 metros quadrados e dispõe de quatro
grandes frigoríficos para a preparação de
presuntos, "bacon", paios, etc, e de amplos
salões e numerosas machinas auxiliãres,
para a fabricação de conservas de carnes
e legumes.

Os seus principaes productos rivalisam
com os melhores similares estrangeiros,
quando lhe não são superiores, -e consti-
tuem uma lista deveras appettitosa, como"se 

pôde verificar por esta suggestiva en-
numeração de parte do catalogo da Fa-
brica : —- Patés de foic-choix, aux sar-
dellas, aux truffes, de lingua, de presun-
to, e de gallinha; Corned-Pork (carne de
porco, fervida) ; Lombo de porco, Viande
á la geléc (Queijo de porco) ; Carne de
rez typo Húngaro (Gulasch); Carne de
rez cozida, para sopa;-Feijoada completa
do Cahy, com carne de rez e de porco;
Lingüiça grossa, Lingüiça "Especial", em
banha; Salame typo Italiano, Salsichas de
Vienna, Presunto defumado, typo "West-
phalia", com osso, 4 a 6 kilos (em capa
patente); Presunto sem osso, cozido, (1
em cada lata) ; Presunto sem osso, cozi-
do; Paio em (capa patente), Bacon de-
fumado (em panno), etc.

A matança animal varia de 12.000 a
15.000 suinos e grande numero de rezes,
sendo que todos os animaes abatidos são
submettidos a exame bacteriologico e as
conservas analysadas pelos rigorosos la-
boratorios — Municipal, do Estado e da
Capital Federal.

E' considerS^el a exportação d'essa
prospera Fabrica rio-grandcnse do sul, e
não se limita aos demais Estados do Bra-
ztl: estende-se ao Perú, á Bolivia e a ou-
tros paizes, onde esses productos vão ob-
tendo a mais franca acceitação, pela ex-
cellencia de sua qualidade e magnifico
acondicionamento.

Não ha muito, veiu a esta Capital o

Grupo após o almoço á gaúcha offerccido na Urca — Rio de Janeiro — « impreii-
sa carioca. Vêem-se os Srs. Ernesto Oderick Rist coronel Fredolino Cardoso
e os representantes da imprensa

Sr. Ernesto H. Oderick, da firma pro-
prietaria d'esse grande estabelecimento, e
offereceu á imprensa carioca um lauto al-
moço, na Urca, sendo todo o "menu" dos
solidos constituido pelos productos da
Fabrica do Cahy, os quaes foram enthu-
siasticamente apreciados, por satisfazerem
o mais educado e exigente ipaladar e ao
mesmo tempo as condições da mais soli-
da e salutar alimentação.

A conhecida casa A. Rist, represen-
tante nesta capital da grande Fabrica de
Conservas do Cahy, foi por essa occasião
muito felicitada pela maneira brilhante
com que concorreu para essa demonstra-
ção pratica da excellencia dos productos

de um estabelecimento que tanto honra
o Estado do Rio Grande e o Brazil; e o
Sr. Ernesto Oderick devia ter levado do
Rio de Janeiro a grata impressão de que
o colossal e delicado trabalho da grande
fabrica de generos alimentícios, tivera
uma das melhores e mais sinceras con-
sagrações nesse almoço original.

Testemunhas que fomos do justo pre-mio aos esforços do capitalismo intelli-
gente e bem orientado, aqui deixamos
nossos parabéns ao activo e cavalheiroso
Sr. Ernesto H. Oderick, c á casa A. Rist.
pela victoria da Fabrica de Conservas dc
Cahy.

1 in»n"i,''tMtt**" t- 
'•'V'V Mr' '

Uma ilsta d. 1 Grande Fabrica de Conservas do Cahy —- Rio Grande do St.l

a
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X)I MKIAGARA
'IFICINA: Largo do Ab ax'o Plgues pigadoco migatorlo — Zan Baulo

A CUNPRIGAÇÓ DU ABAX'0 PIGUES
O relatório do generalississimo Bananére-Brutto pum-

"batto r_u s^otto andovs stá intrixerada a ©' It_.d.i-_ri-

só du nostro insercito — Quattros ficiall i -srix-tes

. surdado allemó preiadiclo — O generale fon G-attar-

rltia firito ¦- Otras nutiça.

O RELATÓRIO DU GENERALIS-
SISSIMO

Abax'o Piques, 13.
O "Vanfulla" i o "Bascualino" di oggi

impubrica 0 seguinte relatório du gnee-
ralississimo das tropa du Abax'o Piques:"Durante a settimana o nimighio fiz
varas attaco contro a cunfettaria du Mi-
guele. pur causa di tumá os deposito di
bibida da .ifirida cunfettaria i di tuttas
veiz fui valentemente scaxado das nos-
trás troppa.

Os nimighio tivéro maise di deiz surda-
do c'oa gabcza quibrada.

Na notte di onti. mande presta da pre-
fettura a garoçigna di piga gaxôro i fiz
una brutta gaçada nas linha lema. U in-
gercito allcmo ingampádo na squinadarua
du Guisseppe Bunifaccio stáva tuttos nu
porre; intó piguetnos illo intirigno, bu-
temos na garoçigna di gaxôro i mande-
Ãos p'ru diposito municipale p'ra afazê
sabó.

(Insignado) BANANE'RB

O CUMBATTO NU VALLO DO IS-
GOTTO

Aba.ro Piques, 2\.
Us nimighio, armado di páu i caco di

teglia fizéro oggi un brutto attaco contro
a segonda indivisó du nostro inzercito.
campado dentro d'una valleta abrida a
settimana passata p'ra ingorcertá us isgot-
to du migatorio. Us nostro surdado dexá-
ro us allemó intrá dentro da trinxêra i
disposa che pigáro illos lá dentro giugáro
pimenta nus óglio d'elli. Uh 1 mamma
mia 1 us allemó sairo curréno chi né ga-
xôro loceo.

Furo prendido quattros ficiali i vin-
tes_ surdado chi vô sè distillado p'ra afazê
ispiritto di vino p'ra lamparina.

mighio. u generale fon Gattarrina. ingo-
mandanto da guarta indivisó du inzercito
allemó, deu una brutta gabeçada n'un
lampió i quibrô a gabeza. .

N. da R. — Munto beffeto. tal 1

BAIXO' NIMIGHIO ABATIDO

Abax'o Piques, 15.
Us allemó surtáro onti un brutto balló-

batatigna p'ra isprorá as nossa pusiçó.
U sargente Beppino Bananére deu una
stilingada neli i furo elli. Intó u balló pi-
gô fogo i dispoza gaiu p'ru chó. U Beppi-
110 fui ingondegorato.

MINA SPROZIVA NIMIGHIA
Abax'o Piques, 15.
Onti di notte, quano u generale Xico

Barbiére ingomandante da tercêra indi-
viso du inzercito du Abax'o Piques, in
operaçó na casa du padre Bascoale, fui
lava us pé ingontrô una mina frutuante
nimighia na bacia d'acua.

U generale Xico Barbiére butô a mina
nu numaro 100 i puxo a acua inzima.

O GENERALE FON BATATIGNA
'Abax'o Piques, 16.
Gorre u buattimo chi un gaxôro lôcco

mordeu u generale fon Batatigna.
N. da R.—Uh ! che mina !

AS ATROCIDADE ALLEMÃ'

Abãx'o Piques, 16.
Un gruppo di surdado allemó Invadiu

onti a gaza da Garolina Ovafrisca, pri-
gáro una sova nella i amatáro Una pur-
çó di gallignas innocenti chi stava nu
ghintalo.

N. da R.— Che imiseráves 1

A VENDETTA

O GENERALE FON GATTARRINA
FIRITO

Abax'o Piques, 16.
P'ra si vinga da invasó dus allemó na

gaza da Garolina Ovafrisca. nois tafribê
mvadimo a gaza d'una lema véglia chi

Quano si adirigia onti. cumpretamenti rnóra pigado co gonzolato allemó i amate-
íbriagadimo p'ru guartello generale ni- mos u gato i o gaxe

,.Abdxo Piqucsl 14.

gaxorigno d'ella, tai !

A INLEÇO' DU PIEDADO'
'Abax'o Piques, 17.
Fui inlogiado na ordi du die di oggi.

du generalissimo Bananére, u dottore
Guise Brasile Baolista. Rua da Quitanda
Piedadó. cumandanto-generale norario

dus inzercito du Abax'o Piques, pur mu-
tive da sua inleçó p'ra vereadoreda Ga-
mera Municipale, disposa di guarantas
quattro anno di gandidatura. durante «s
quale fui barrado mais di trintas veiz i
non disanimô.

N. da R. — Bê dize o povolo : —-
"Agua molle c'oa pedra dura. tanto im-
bate até che infura I"

O GENERALE FON XOPPI DUPRO
AMALATTO

Abax'o Piques, 17.
Stá gravemente amalato o generale ni-

mighio fon Xoppi Dupro.
N. da R. — E' porre ! Macaco mi Iam-

ba si nó é porre I !

AS INLEÇO' IN XARQüEADA

A REELEÇO' DU CAPITO' P'RA 30
SUPLENTE DI GIUZIO. DI PAIZ —
BRUTTA MANIFESTAÇO' P'RA
ELLI - VAROS DISCURS1MO.

Cunformo tuttos munno sabi, u Capito
é u xeffé pulittico du distrimo di Piraci-
gaba.

E' illo, o manda-xuva di lá, cunformo
acaba di pruvá, seno reinlegido nas urti-
ma inleço p'ra tercêro suprente di giuziòdi paiz di Xarqueda. cargo istu chi faiz
mais di deiz anno a pulitica di Piraciga-
ba vê cunfiáno a sua reconhicida ingopc-
tenza.

Assi o Capito prova maisu una veiz
p'ru suo nimighio o suo realc valore pu-
littico i a sua infruença na zona.

Pur mutive dista reinleçó u Capito tè
sido molto cumprimentado.

Dominigo passato varos amigo du Mus-
tro xeffe pulittico urganizáro una brutta
manifestaçó p'relli. i cumpagnado da bau-
da di musiga do Fieramosga furo até a sua
rizidença i intregáro p'relli una praça di
bronzimo con istas palavra :

"P'ru inlustro xeffe pulittico di Pira-
cigaba i tercêro supplente giudo di paiz
di Xarqucada, omcitaggio du inlctorado
di Piracigaba."

U Capito fereceu un coppo di cervegia
p'rus manifestanti ; non fereceu. cunfor-
mo a regola. un coppo d'acua, pur causa.
chi a acua tê molto migrobio.

HU H Lnl O L/CL W£nOMla__.l_____0 __.peciali.tn cm ronpa. sob medld:
mudou-se cia RITA. GONÇALVES DIAS,

Especialista cm roupas sob medida
participa aos seus freguezes «ias14 para a RUA DOS _VND__t_VD-AS. JM. f_
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Reuter: és um pesadelo
A que debalde ainda fujo ;
Minha consciência de sujo
Põe-me num grave atropelo!

Se o teu nome, acaso, leio
Nas drogas ou no sabão;
Sinto logo comichâo
ie converter-me ao asseio.

Lavar o corpo por fóra,
Por dentro fazer «drenagem»
E depois d'esta lavagem...
Voltar aos tempos de outr'ora!

Fiquei velho, calvo, immundo
Desde que te reneguei;
Quando moço te deixei...
Encaneci num segundo !

Agora, sujo e exquesito,
Outr'ora, um typo de artista!..,
Ninguém, hoje, á minha vista
Diz que fui moço e bonito!

Em sonhos hontem me vi
Coberto de tua espuma,
Aroma que mais perfuma
E se desprende de ti!

Recordei factos estranhos
— Caprichos de meu destino I -
Esse tempo de menino
Em que te usava em meus banhos!

Evoquei os esplendores
Cessas epochas bemditas
Em que as moças mais bonitas
Me cheiravam como ás flores!

<

Era a essência superfina,
0 teu odor delicioso
Que me punha mais cheiroso
Que um cravo branco da China!

Hoje as velhas mais hostis
Consideram-me sabujo;
Quando eu passo gritam:—Sujo!
Levando as máos ao nariz I

Oh! Reuter, nobre campeão
Da saude o da bellesa
Tens garantida a realeza
Ras drogas e no sabão!

Consente que, arrependido,
Minha voz hoje levante
E as tuas victorias canto
Neste poema reduzido I

Minha prompta conversão
Vae causar grande arreganho...
Adeus !... Vou tomar um banho.
Mas, com um páu de teu sabão

«ãBãi
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Yára (Itacoatiara, Amazonas) — Abri-

mos aqui espaço ás suas linhas que são
incontestavelmcnte um documento da
época.

Eil-as :"Amazonas e Pará, accumulam quasi
todos os ladrões dos Estados do Sul e da
Europa ; e como todo mundo sabe que o*
ladrões são inimigos accrrimos do mil;-
tar, porque este procura sempre desmas-
caraUos, elles não querem esta gente de
farda por aqui. por isso tratam a todo o
transe de afastal-os_ inventando cal um-
nias e explorações as mais torpes.

Esta Amazônia só poderá ser bem di-
rígida por uma administração militar, bem
orientada, expulsando em primeiro logar
a grande súcia dc aves dc rapina.

Itacoatiara, 15—10—çjió.—Yára ".

Salva 1 redacção; parece até umã car-
ta escripta pelo general Thamaturgo de
Azevedo...

Almeida (Recife) — Acredita ? Pois
r.ós não acreditamos.

Têm sido tantas as mentiras políticas,a respeito das relações do Borba com o
Dama* Barreto, que agora é como São
Thomé : — Vèr para crer...

Arnaldo Batalha (Sabará) — Ha lem-
brancas que parecem esquecimentos...
1 etbi gratia o seu soneto — I.embran-
or... Começa por um quarteto mal feito.
desmetrificado, em qtie o substantivo
estrella tem de rimar com janella, como
se fosse poss-'vel rimar singelo com
camelo...

O caso é o mesmo.
E diz o segundo quarteto :

"Oh ! Quanta saudado que me ernscia—10
Daquella moça tão gentil, tão bella ! —io
Me lembro d'ella sempre, todo dia,—10
Não me csqt.esse a face branca d'ella !"

Aqui, a rima está cerl... mas o pavoroso
cacophafoti úo quarto verso, além de in-
st.ltttoso, requisita strtchinina para todo o
soneto...

Bola nelle !

DEFENDENDO A PRÓPRIA PELLE...
"De que sc havia de lembrar o gorducho e apoplectico senador Lopes Conçalvcspara salvar ns finanças ? De propor

um forte imposto sobre as sociedades de foot-ball... Por essa idéia tem-se batido como um leão. n0 Senado." — (Dos
jornaces).

L.?e^n.^ CONÇAI.VPiS : — Então o "foot-ball" não pôde fazer o sacrifício Je levar uma «facada" T...POOT-BALL.ER {shdotando fóra^ : — Nada d'issn ! A tua "facada" n3o "sangra", porque esta bola não tem
dinheiro1 so está cheia de ar...

ZE' POVO : — Ora, o Lopes ! Se a questão c dc sacrifícios, a r.acão é que devia subsidiar o "fotl-bctir, para ter
filhos valentes, com muque, e não bexigas de graxa...P. agora reparo numa' cousa : porque será que o Lopes Gonçalves tem tanta ogerisa ao " foot-ball" T Natnrahmen-te, porque sendo dite também uma bola. toma como falta dc respeito d sua pessoa os ponta-pâs que as bolas agüentam...¦ode haver outrg motivo... Mas ê tào frágil, tão absurdo, que sô mesmo de um odre de vento !...

PO' DE ARROZ «DORA» — "¦r£S_CWSí_S?K»a^^ —PwftMnrta 8rlwnli Rmqi
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«O MALHO» NA BAHIA £ atiramo-nos, corno
gedia matutina :

ratos a bofes, á tra-
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Corpo de Bombeiros da Bahia : i) «Ko/or Alcebiades Calmon de Passos, comman-
dante; 2) capitão-fiscal Odilon Oiivio de Oliveira. 3) tenente Quintino Castel-
lar da Costa, commandante da I* companhia, 4) tenente João Ferreira de Car-

' valho, commandante da 2* companhia; 5) alferes Antônio Pedro da Silva, as-
sistente do material; 6)alferes Victorino Liberato Patina, secretario; 7) ai-
feres José Fèlix da Silva Sobrinho, ajudante interino.

'Offerta de Almeida & Irmão, nossos agentes)

" No recanto poectico do Leme — 10'A onde existe verde ramagem, — 9
Branca areia verde mar — 7
Lindo recreio bella miragem". — 9

Suspendemos o" fôlego, apezar do seu
ponto final... E' que estávamos em face
não de uma poesia, mas de uma poécsia
que, a julgar pelo Leme, logo na frente,
devia ser uma espécie de... barca da Cau-
tarcira, cheia de balanços, ferros velhos e
naufrágios !

E assim é, de facto, pois, além da
amostra, o seu Bernardo escreve logo a
seguir — sinistramente, annunçiando, e
descobre á beira mar, não só uma coruja
¦cantando hynno como até um — "árTres-
co e airoso, arrastando-sc ao longo duas
meninas" — que, por signal :
"Vinham alegres e rizonhas brincando—II
Caminhando ágeis em trag'es de banho,—IO
E o mar traidor estava calmo e sere-

no — 11
N'ellc lançaram tragandoas entretanto."

— 11

E' a scena capital da tragédia. O mais,
são lamentações que nunca mais acabam.
Mas por aqui se vê a força trágica do
poécitat fazendo uma tat barafunda de
syntaxe e orthographia, que a gente só
não dá um tiro na cabeça porque as mu-
nições estão muito caras...

Fica, entretanto, o effeito da leitura, co-
mo campo de glorias, onde pastam as
bernardices do Bernardo...

Henrique Pontes & C. (Recreio) —
Bôa firma. Pena é que se não dedique
ao commercio de batatas. Em poesia dc-
claramol-a fallida fraudulentamente...

Pyrrho de Moura (Jacuhype) — Fran-
mente, a sua carta encheu-nos de satis-
facão pela calorosa justiça que nos faz,

E'

Gastão R. G. (Santos) —Não ha mais cavalheiro devia ter_ causado a publicação
o que V. S. deseja. d'esse soneto e sentimos deveras não po-

Estanisláu Pereira (Pará) — O gesto dermos esfregar o original no focinho do
<do Enéas, renunciando á reeleição, tem fraldiqueiro que por modo tão torpe não
de facto um grande heroísmo : o heróis- duvida sujar nomes limpos,
mo à'A rapoza ás uvas, na fábula de Raça infame dc caninos I
Lafontaine... Bernardo Ferreira de Souza (Rio)

Estavam verdes... — Credo em cruz, santo nome dc Jesus 1 mas também quasi nos pôz malucos.
Leitor (Pitanguy) — Não faz fé. — foi o que dissemos, com os nossos bo- que nos falia em números "1 a 3, 4, 5",

Viário tem de ser feito por quem não tÔes, ao vermos a extensão da sua poesia como que designando producções que cm
faça parte da firma. E' obrigatório e não e ao lermos o titulo — Manhã Trágica... vão procurámos... e ainda estamos pro-

Gastão Vieira Gânçalves (Nctheroy) q ENSINO PRATICO— Muito agradecidos pelo seu gentil con-
vite para assistirmos a "festa da Penha"
no morro da Ponta d'Areia, nos dias 19
e 26 do corrente. Sentimos não chegosse
a tempo de irmos nos dias 5 e 12 ; mas
antes tarde, que nunca...

Baptista Carramanchão (Vai de Pai-
njas) — Não podemos metter mão em
seara alheia.

O Dizionario iiutaliano que sahe no Ri-
galegiio é da autoria exclusiva de Juó
Bananere. Não cremos que elle aceite
«ollaboração. Em todo caso remetteremo?
a sua.

Uma cousa : Por que nâo faz nesse sen-
tido um trabalho original, em linguagem
corrente ?

E' um erro crasso suppor que só se
pôde fazer espirito em macarronico...

Álvaro Furtado (São Paulo) — Sim,
senhor. Pôde mandar o que quizer, de
versos ou prosa, que, sendo bom ou cor-
rigivel, será publicado.

Má.ho lucet omiiibus...
Arlindo Barbosa (São Paulo) — Por

sua carta de 7 ficamos inteirados de que
iim pândego qualquer copiou o soneto —
Algas — de Costa Rego Júnior, dedicou-o
a esse mesmo illustre deputado, jorna-
lista e poeta, e poz-lhe por baixo o nome
do Dr. Demetrio Justo Seabra, distineto
advogado, presidente do "Sabbado Litte-
rario".

Lamentamos o incommodo que a este

—.^V Jm
¦ 
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Visita dos alumnos da Faculdade de Sciencias Jurídicas e Sociaes ao Gabinete it
Identificação e Estatístico, acompanhados do Dr. Carvalho Mourão, lente é*
Direito Criminal — q qut ftt4 na i* filo, co centro.
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EM SAO PAULO : QUEM FAZ PAPEL DE URSO...
"Tem cansado muitos reparos a pobreza franciscana das instalações federaes na capital de São Paulo - Correiot,

Tejegrapho™ e F__5ldTd. deD?reito - em contraste com os edifícios onde funcconam as repartições estadoaes.» -

(Dos jornaes).
;_ .___—^_________B______________MM,...MM|___MM^_ ammtimmraatm
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ALTINO ARANTES : — Veja você ! São Paulo, que quer ter uma capital de primeira ordem, em tudo; que con-
corre com dous terços da renda da União, tem de apresentar isto aos- seus visitantes ....

ZE': — Que quer V. Ex. ?!... Mais vale cahir em graça do que ser engraçado... Outros Estados, que pouco ou
nada ajudam a União, ostentam palácios federaes, ao passo que São Paulo envergonha-se com os pardieiros...

Se não fosse relaxamento, eu diria que era "plano" dos governos da União : o plano do mendigo que conserva bem
á zi-sta a sua "chaga", para mover a piedade e lhe choverem sempre fartos nickeis...

curando... ü que apenas vimos, mas sem
numero algum, foi a poesia—Anjos com
asas — em estylo recitativo, cheirando co-
mo o diabo a 1830, apezar de assignada
— de Deus...

Com tal assignatura não a podemos pu-
blicar. Queira, pois, mandar nome em
termos e dizer-nos algo sobre os taes nu-
meros.

Cf rios da Silva Cienfuentes (Bauru) —
Ora !... Deixe-se disso, moço I Você pen-
sa que rabo dc gato é batuque de cachor-
ro ? Não trate de dar o fora da zona e
verá como lhe eSqucntam o lombo aquelles
mesmos a quem você chama "esfrias"..-

Elles só são isso, porque você, apezat
de ser cienfuentes, é um muchacho muy
caliéntt c irrequieto.

E macaco, quando se coca, quer chum-
bo...

Jovial (Rio) — Aqui vae úmidos tres
sonetos que nos enviou para esta "Caixa :

"DOÇURAS E AMARGURAS

Na sua casa, com doçura, eu vi
Doce fazendo minha doce amada.
Que amarga vida vae passando aqui,
No doce ás vezes a lidar cançadu !

Meigo e risonho, com ardo., pedi
Que doce beijo ella me desse; e. nada
Em resposta obtendo, eu inc atrevi
A lhe roubar um beijo. Uma pancada

Levei no cocorulo: a mãe, irada,
Vendo a filha a beijar-me, com vontade,
Como faz qualquer moça de bom gosto,

Applicou-me a tamanca... e, desalmada 1
Obrigou-me a fazer-lhe a caridade
De dar gostosos beijos no seu rosto...

Jovial"

OS NOVOS

_____

tH ¦ flflB.. fli mm*

Mauro Lttna, joven e talentoso poeta, re-
sidente em Campina Grande — Parahy-
ba do Norte — de onde nos tem re-
mettido excellentes poesias, que muito
honram a nossa respectiva pagina.

Abençoada tamanca ! De uma só pan-
cada matou dous coelhos : o doce_ atre-
vimento do poeta e o justo desejo da
matrona que, pela sua edade avançada, é
q«e devia ser o alvo do "collega" em
nnno_i..

Luiz (Recife) — Recebemos o retrato
que nos enviou. E' do Sr. Eduardo Joa-
quim de Souza, que você cognomina — "o
homem que faz engulir pilulas"...

Grande novidade !
Ha muitos annos que o Sr. Barbosa

Lima praticou essa africa, ahi mesmo,
obrigando um jornalista a engulir.em uma
pílula, o retalho do jornal com um artigo
contra o então governador d'esse Estado...

Já vê, pois, que o seu Eduardo não me-
rece o retrato : falta-lhe originalidade no
feito, se é que as pilulas que elle faz en-
gi-ilir tambem são do mesmo medicamen-
to...

Além d'isso, e principalmente : a gra-
vura que nos mandou não dá reproduc-
ção.

Efe Ene (Rio) — Mas que idéia I En-
thusiasmar-se pela "organização allemã
que em primeiro logar procura educar o
povo para depois militarisal-o" e felicitar
o redactor do... Zumarine pelo seu arti-
go intitulado — "O defeza nazional I...

Emfim, como pretexto para metter o
páu na nossa organização, vá lá...

O seu páu é contra o serviço militar
obrigatório, antes de se educar o povo
para o trabalho. Quer você que a regene-
ração se faça pela enxada e não pela es-
pingarda...

Muito bem I Mas se se puder conse-
guir as duas cousas ao mesmo tempo, será
melhor.

N5o acha ? Ora, procure...

DR. CABUHY PITMOk
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Cura tosses, broncliites, inllueuza. c mo-
lestias do peito em <48 horas

Depositas: Araújo Freitas 1 Comp. — Rua dos Ourives, 88 i Pliamsti»
Barbes. — Praça TiradenUs, <0 e 42 — Rir de Janeira
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O Caso Da
Professora

"O malfeitor appare-
cue-me vindo por de-
traz de uma arvore,
elle era forte
a apparencia
desesperado.
me salvou foi
que deu-me o irmão
quando fui transferida
para esta escola. Pen-
sei, então, que esse
presente era um ab-
surdo, porem jamais
.direi ser tolice uma

; mulher trazer comsigo
um Colt."
Os Revolvers e as Pistolas Autom ^Colt acham-se á venda nas principa

. de armas e ferragens.
Pedi-lhes que lh'as mostrem.
EfccrevAm-nof. pedindo o Catalogo .Ilustrado, grátis,

bella gravura'a "Rapariga do Revolver."

!__. A segurança de um Colt jamais se esquece.
Cqurs Patent Fire Arms Mfg. Co.. .-...rtford. conn., e. u. de a. ]



Parnambuque-Rucife Nümbro 7
Novembro di mi novcento zi dezacei

OMio gio
Foia qui trata dos zinteréce du norte e du interior do Brazi

OEREITO — jvaanué Sraço de Oro **\.*\r í?ED_RTO~XE'FE — Siliro Cantado

OS PASTORI
Xegott o tempo di festa o já pegaro cs

pastori a funciona, e eus pastõri os' par-
tidaro do cordão azu' e do incahiado a
mostra a su zabilidade.

fi' contada a noite de sabo padumingo
qui não se dê-se baruios nos tá pastori
pru morde as pastora.

A polica devia de inpruibi ece fõrguedo
ou entonces agaranli os qui quere se adi-
virtir cem medo de sahire ca cabêssa
quebrada ou cá barriga furada a faca.

Alas porém, aqui pra nós qui ningem
nus ouve : a polica ás véis é a premera
a inporvocá os baruio...

PULA PULITICA
Adispoi do duelo do Danta cum o Is-

laço, qui afina deu in nada, os marreta
tão se chegànno pro jenerá.

Resta sabe si as bixa pega, inconto os
marreta pega na xaléra do honic.

Mas porém toda zas intriga é pra mpr-
de vê si o veio Danta rompe cum o Ma-
ne Borba.

Eça inlusão de quere qui o generá ve-
nha sê senado in pernanibuquc é pra vê si
< Ie fica ctima prizidente do cenado qui
é o mesmo qui sê vicio gunvernadõ e bo-
tare o Mane Borba pra fóra, e o Danta no
gunverno.

E' tudo inzonas dos puütico da ínpu.
sição, qui quere vê o alrazo do incite.

Cambada de indivíduos !...

CIRVIÇO TELEGRAFE
Mazona, 15 — (retrazado) — O povo

tão se apcrpaianno pa festeja o douto
Bacela condo ele xegá.

O jenerá dramaturgo parece qui aindas
qué ateimá in sé gunvenia.lõ adispoi do
carão do sipremo tribuna da. Corte.

No dia premem di janêro ele be di vê
cum cuantos páo si faz-se uma caiiúa.

Balem, 16—Vae tud0 agora navega num
má di rosa cum o seu Rosado, condo íó
inleito gunvernadõ. Ca istora do Rojado
o I.aro ficou mareio.

O Enea viu qui non pnoia luta eu Ca-
tête, dixe qui perfiria mais ante vortá pô
tamarati.

Vamo za vê si ele vorta uiesnío di ver-
dade.

Maranhão — O douto Baena tá fazeno
aqui unia rivuhição danada ca moda do
jsperanto. As crianeinha piquena já nace
inté falano a tá lingua ternacioná do dou-
lô Zé menofe.

Si ouve elas dizè : —" Mij dali as ma-
rnujo" qui é ctima quem diz : Eu quer 1
mama.

Pralàba, 10 — As moça tão tudo furio-
sa pruque o Inlogio dixe qui os pralii-
bano tem cotõeo.

Iço he di se pruque eles conta istora?
de dia.

Maçado, 17 — O sururu' tá subino de
Oreço. Adonde vamos para cum iço ?

Carta za Berta
^uirida cumade Berta.-
Deus le dê vida e saude'
Im cumpainha dos seu,
Dos minino c da Gistrude.;

E'-riove óra da noite
Di dumingo in qui liscrêvo ;
O povo tá se acanhando
Já vae cumeçano o frevo.

A cumada rion inóré
Qui isso non é má palava :
O frevo é cuma quem diz
Todo povo qui brincava.

Os crubio carnavalesque
Antes de xegá o intrudo
Começa a fazê inçaio
In qui se dansa e fais tudo.

Condo eles sae pula rua
I A musga vae logo infrente

No meio os socos di braço
E atrais um bamdão de gente

Aquilo c o frevo cumade,
E' uma coisa damada
A. gente se mete nele
E a disgraça ta formada»

Cumade non poço mai
Liscrevê nem uma linha,
Vem um frevo e eu vou cahi
No paço das drobadinha.....'

Adeus ! Benção nos minino ..-,,
Já tou todo ripiado...
Oiscurpe qui tá maluco
Seu cumpade

ZE' MAIADO

QUESTÂOS GRAMÁTICA'r
Oje só pudemo zarraspondê a uma cun-

surtante qui dis qui é aluna da iscola pre-
pagadora pinto junho.

Pregunta ela si deve di dize -.presta
insanie ou fazê inzame.

Noi :'axemo qui pode dizê di amba zas
dua manéra. gi ela vê qui vae fazê um
inzame qui preste, diga : vou presta in-
zame ; mais porém, si non istivê bem
apreparada, diga : pcrtcndomdasê inzame,
pruque sabe Deus si ela íazerá ou não fa-
zerá ; isto é : si ela vae sé arrepro-
vada.

O zoutro cunsurtante tenha santa pa-
ciença di isperá pra sumana si liavê mas
i.-paço nu '. «rná.

AGUSTO. CHICA.

CORRESPONOENÇA
da- Arreeebemo a cíguínte recramação

Barra, istado das Alagoa :"Inlustrc sinhô redatô.—Pessçile pur.-

videnças contra o Mestre da Floresta qui
paçou aqui na Barra dois dia e eu não
mandei dizê pur caza do qustume dele
dispaichá e ir mais estava em minha lem-
branca.

Elle miviuo em casa i na rua. Oije o
Meste da Estrellas só fartou me dár ; in-
té tratoume por Cuvitêro ; qui eu não era
impregado pruque, eu inpatei dele care-
gá.

Quiria carrega sem dispaixá e paçou-
me a dizê que si foce em Paripueira, ti-
nha qui sair.

Eu antão dixe a elk qui ficasse na
pura serteiza qui u Cuvitêro qui ele tra-
tou fazia ele dispaixá em Paripueira. —
Manoé Pope (Guarda).

N. B. — Pesso-le purvidença purque
eu não me açujeito a leva uma BalaT —
í? mesmo *

1 a m% a 1

TROVA
Condo ti vejo sósinha
Andano pula zistrada,
Quem me dera sê o chão
Qui guarda tua pizada..-

E si eu foce o chão da ist rada
Mi abria todo .em fulô,
Pra condo tu me pizasse
Sinti qui ti tenho ainô.

* * *
Teu zóio são duas frexa
Qui me fere o coração;
As sumbrancêa doi zarco
Adonde as frexa zistão;
Mas porém é bom morre
Frcxado por tuas mão.

Si a gente arreçucitasse
Dispoi de morto argum dia
Eu voltava a êce mundo
P'ra vê o que tu fazia,
Si tuas jura era farcas
Si tu jurano miotia.

Muqueca de coco
Muitas pecôa do su' tem arreparado

qui caje toda zas cumida du norte leva
leite di coco. Apois non Iiavéra de le-
vá ? Si o coco Deus noço sinhô fèis pa
si butasse nas cumida !...

A bôa muqueca deve di sê feita eu
pêxe miúdo. Adispois di escamado e linpo,
das tripa, tempera-se cum sá, pimenta,
cuentro, tomate e azeite doce. Quem non
tive azeite doce, bote de dendê" qui ain-
da é mais mió.

Em riba diço tudo se bota-se o leite bem
grôço de coco ralado e isprimido. Bota-
se no fogo.se tampa-se a panela e se dei-
xa cunzinhá. Condo istá pronto a gente
bota nos prato e come cum pirão ou fa-
ardô dss pimenta di chêro..'



O MALHO

ri

£

EACAHOUT
oos ÁRABES

DELANGRENIER
O melhor alimento para as Crianças,

para os Convalescentes, para os Velhos,
e para todos os que

precisam de fortificantes.
18. Rue des Salnta-Pérea, Parla e Pharmacias. A
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£.._ Antônio Reboliças — Estado do Paraná: operários da serraria dos Srs. Honoroto & C, "posando" especialmente
para "O Malho", nitm dos raros intcrvallos de suas afanosas oecupacões
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Primeiros Passos
será de grande proveito para o bebê, para
fortalecel-o e garantir-lhe um desenvol-

vimento sao, o uso constante da

JEMITLi&jLO um scott
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Em um só dia ganha tanto um dos taes " invaWdos-epitacios",

quanto por anno ganham todos os asylados do Bom Jesus 1
Por força; uma só creança, nédia e robusta, pôde pezar — como

peza nos cofres da Nação — mais do que meia dúzia de indivíduos
incompletos, «em pernas, sem braços... sem nada.

Um verdadeiro pacote de taxas, o Senado !
Sahe de lá tanta taxa, tanta e tanta taxa, que, em vez

das refeições habituaes, passaremos a comer taxas I
Diabos as levassem para os inventores, transformados

em estatuas de Hindenburgo I...

Maldita Urucubaca I Seu Wencesláu, quem me dera poder espantar esta Urucubaca, que é o déficit, e que não me deixa gosar as
'estas republicanas ! Então eu seria feliz, abraçado ao meu pendão, no seu dia glorioso... Mas, V. Ex. não descobre outro geito de dar
eom o déficit em pantanas, sem me cobrir de taxas... Porque V. Ex. não taxa tanbem a Urucubaca f I...
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/J REPUBLICA : — Ainda bem que a juventude não partici pa do desanimo geral e acredita no

poder mágico d'esta bandeira 1 Eu vos abençôo. em nome do futuro, já que o presente nos é tão ingrato !...
VOLUNTÁRIOS DE TERRA E MAR : — Em continência á bandeira ! Viva o Brazil ! Viva a

Republica ! Viva o auri-verde pendão da nossa pátria !...



O MALHO

0 que devem fazer os magros para
augmentarem as suas carnes

0 conselho _'__. medico, para homens e mulheres
magros e rachiticos

Ha milhares de pessoas de ambos os sexos, que se
acham extremamente magras com nervos e estômago de
tudo enfraquecidos e que tendo usado infinita quantuaae
de tônicos e remédios indicados para produzirem carne,
bem como dietas cremas e feito exercícios physicos. bem
nenhum resultado, resignam-se a passarem o resto de sua
vida num estado de magreza absoluta, na crença de nao
haver remédio para seus casos. Uma força regeneradora
inventada recentemente possue a propriedade de criar car-
nes mesmo ás pessoas que tenham sido magras por muitos
annos, e é também sem rival para corrigir os estragos cau-
sados por enfermidades e pela digestão, o mesmo que para
fortalecer os nervos. Esta descoberta notável é conhecida sob
o nome de SARGOL. Seus elementos de mento reconhecido
como productores de forças e carnes foram combinados
scienüíicamente nesta invenção, que é recommendada poi
milhares de pessoas na Europa, America do Sul, nas Anti-
lhas e nos Estados Unidos. E' de tudo efficaz, econômico e
inoffensivo. _._, . ,__O uso systematico de SARGOL, por um espaço de tem-
po relativamen.f. breve, produz carnes e forças, emendando
os defeitos da digestão e fornecendo ao organismo, em
fôrma concentrada os elementos que tormam a gordura.
Desta maneira é que augmentam as carnes e torças das
__ f^ _Q __ __ G _T_ _ OT__ _

Este novo especifico tem dado resultados esplendidos
comotoricos para os nervos; porém as pessoas magras
não anciosas de acrescentarem ao menos 5 kilos de carnes
sólidas ás quejá possuem, não devera usal-o.

SARGOL vende-se nas pharmacias e drogarias.
Srs. Cranado & G.; Araújo Freitas & C; J. M. Pacheco;

Freire Guimarães &C.: Rodolpho Hess & C. J. Rodn-
gues & C.; Francisco Giffoni & C, e \ . Silva & C.

Unico depositário: Benigno Nieva, Caixa do Correio,
n. 979—Rio de Janeiro.

niDELír^ANíírrr

O PESSOAL'DA PARDA

j_^
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A MULHER : —Uê .... Você falto cachorro .....
O MARIDO : — Pais o nosso cão não morreu T .'...

E' para aproveitar d imposto que eu paguei até o fim do
7111!. .

ÕS PREMÍÕS P'0« M*L_lÕ»
Pela extracção da loteria da Capital Federal, de sabbado,

ii de Novembro corrente, fez-se o sorteio da edição n. 737
d'0 Malho de 28 de Outubro findo.'O numero premiado foi _._)- Estão, pois, premiados

seguintes números :cs
20$000
20$000
20$000
20$000

* 
.992 I00$000 • • •

24993 .... sojooo 24990 . . .
24994 ... so$ooo ....
24995 .... 20$000 24088 . . .
Hoje, sabbado, será sorteada 1 ttOSSa edição n. 738, de

, 4 de Novembro corrente, e assim semanas, res-
pectivamente, os números d'0 Malho, qv._ sahirem tres sema-
uSM antes.
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1° sargento João Luiz de Souza, 2° Manuel Antônio Car-
veiro e 3" Sezinando do Carmo de Castro c SHva, da 2*
Companhia do 6° Batalhão do 2" regimento de Infantaria.

Más digestões, dores de cabeça,
palpitações, tonteiras

Nos últimos mezes era-me quasi im-
possivel dedicar-me ao trabalho de
meu escriptorio, taes as perturbações
que sentia, sobretudo depois das re-
leições.

Com o estornado dilatado pelo abu-
so da água, palpitações, dores de ca-
beca, tonteiras, ficava impossibilitado
de levantar-me durante horas, isso dia,
traz dias, durante muitos mezes.

Nem bicarbonato, nem outros ingre-
dientes conseguiram fazer desappare
cer ou melhorar meus incommodos.

Lendo ultimamente nos jornaesd'esta cidade as curas obtidas 
"com as

«Pilulas do Abbade IWoss»
resolvi recorrer a mais este medica-
mento, e com toda a lranqueza e sa-
tisfação declaro que correspondeu ao
que d'elle dizem os outros attestados ;
recuperei rapidamente a minha saude,
trabalho com actividade e prazer, e ha
tres mezes que não tenho o menor soí-
írimento do estômago. GuilheuneHes-
lein,Industrial.—Rio.4 de Março de 1913

Em todas as Pharmacias e Drogarias.
Agentes : Silva Gomes & ti.—S. Pedro, 42 — Rio

de Janeiro
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NAVEGANDO ENTRE DUAS ACUAS?
"Afinal, o "Dr. Lauro Miiller sempre se resolveu a as-

sumir o exercício da sua pasta". — (Dos jornaes)
¦ ii mi ii i ir mi a •- - —i— s raiaaaB-iiw___s__(L_____ajMuiuj_L_________-__jsi»wwsaw*^WMM
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SOUZA DANTAS (pondo a mão para vêr se chove) : —
EM começando a chuviscar. Parece que vae chover. Não
será melhor tratarmos de arranjar algum chapéu de sol t

LAURO MULLER (levantando a aba do casaco) -. - De
sol não, de chuva. Estes chuviscos podem augmentar. Penso
que vamos ter trovoada...

ZE' POVO : — E fazem muito bem em procurar abrigo,
porque o vento está mudando e se desaba o temporal não
haverá chapéu de chuva oue lhes valha I

Foi sempre assim na pdHtica do chove-não-molha...

18 HORAS NO CALCANTE...

<**m\V- a-jm
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fís atiradores do 'Piro n. 7, que fizeram o "raid" — a pt --
efesta capital a Petropolis, sahindovs 23 horas de 31 de
outubro e chegando ás i_ horas de 1° do corrente. Cha-

WSf. os heróes d'esta "ofrica": Jorge fíoriéí (cabo);
Arman! > Machado, Francisco Pereira dos Santos e Sadt¦jalfãcs.

Os incomodas de senhoras
A CURA DE TODAS AS DOENÇAS DO

UTERO
A sede dos peores incommodos que attin-

gem as senhoras è o utero. Todo tratamento ra-
dona. para a cura dos incommodos de senhoras
deve consistir numa medicação que exerça uma
influencia directa sobre esse órgão.

E' um erro de muitas doentes tentai* com-
bater certas moléstias in.lammatorias somente
com lavagens ou injecções por meio de appare-
lhos. Esses processos só augmentam a irritabi-
lidade dos órgãos enfermos. O verdadeiro reme-
dio é aquelle que combate a causa da moléstia
e não somente os symptomas. A Saude da Mu-
lheréo remédio que tem uma poderosa acção
curativa não só sobre o organismo em geral,
como também, e muito especialmente, sobre o
utero e ovarios. A Saude da Mulher é o regula-
dor, o tônico do utero, e d'esta maneira com-
bate com efricacia as moléstias originárias d'esse
órgão. E como tal remédio tem uma inlluencia
directa, calmando, regularizando as funcç«Des
genitaes, segue-se que elle não só cura, como
previne as infiammações, os fluxos uterinos, as
Ilôres brancas, etc.

f.sta ultima enfermidade (flores brancas),
muito freqüente não só nas senhoras como nas
senhoritas, debilita e gasta por tal forma o or-
ganismo que, ás vezes, dá á enferma um aspecto
de velhice prematura. Com poucos frascos d'A
Saude da Mulher, desapparece tão incommoda
quão perigosa enfermidade.

As hemorrhagias cedem promptamente ao
uso d'A Saude da Mulher, que detém as perdas
sangüíneas, evita recahidas e determina uma
cura radical.

A Saude da Mulher é também um santo re-
médio para as regras dolorosas ou demasiadas,
para as irregularidades menstruaes e para as
suspensões, pois, normalisando e tonificando o
utero e Oí ovarios, (regularisando, portanto, as
funeções desses órgãos) todas as enfermidades
dcsapparecem.

Uma senhora, quando passa dos 40 annos,
sente geralmente uma profunda alteração na
saude. São os incommodos da edade critica, ma-
nifestados por hemorrhagias, peso no baixo-
ventre, tonturas, calor no rosto ; o ventre se dis-
tende, sobrevem dores de cabeça, rheumatisrno.
dores nas cadeiras e começam a apparecer per-
turbarç .cs da vista. Pois bem : com o uso d'A
Saude tia Mulher, essa crise passa suavemente,
devendo as senhoras tomar apenas duas ou três
colheres por dia.

Todos os incommodos de senhoras .encon-
tram n'A Saude da Mulher o seu medicamento
racional. Poucas colheres alli viam» poucos fra-~-
cos curam.

A Saude da Mulher vende-se em todas
pharmacias do Brazil — Deposito Geral: Labora-
torio de Daudt & Oliveira (sucessores de Dar
&LagunlÜ3) — Pio de janeiro.
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—Tudo entra na marreta 1
— J-rrecSa, que lá vão ehispas 1

Não podia ter escapado á critica —
como não escapou — esta quadra de um
hymno patriótico, cantado pelos volun-
tarios e por todos os rapazes que se de-
dicam de corpo e alma á defesa nacio-
nal :" Pátria,' nome querido que a gente
D'eve ter quasi sempre de cór,
Ou na paz ou na luta inclemente,
Defendel-a é o legado melhor."

Aquelle -- quasi — vale um poema !
Tem-se sempre e sempre de cór qualquer
nome querido e até muitos que nos são
indifferentes ou nos merecem desprezo;
entretanto, o poetastro d'esse hymno en-
tendeu ou ordenou que " a gente, deve
ter quasi sempre de cór o nome da pa-
tria"...

E' fantástica essa restricção adverbial !
Mas o que admira não é a calinada —

quasi burrice — do autor da versalhada :
é a mãe-joannice da autoridade que accei •
tou a lettra do hymno e ordenou á moci-
dade que a decorasse, sem substituir
aquelle indecoroso quasi.

Foi quasi um crime essa insciencia ou
inconsciencia do censor...

* * *
O pessoal meudo da Prefeitura — dia-

rista e da Limpeza Publica — que desde
Julho não sentia cheiro de arame, só per
muito favor começou a ser pago, agora.
Mas já se diz que tão depressa acabe esta

aragettt de dfnheiro no respectivo cofre
voltará esse pessoal aos dias amargos da
fome, em que passou quatro longos mezes.

Entretanto, o Prefeito, o Conselho Mu-
nicipal e todos os funecionarios de ca-
;egoria continuarão a receber pontualmen-te seus vencimentos, para prova de queestá Republica continua a ter duas caras.:
a de Mãe-Joanna para os grandes e a dc
madrasta-sogra para a miuçalha...

* . *
Lembrando a taxação do foot-ball,O seu Lopes Gonçalves deu um shoot
No bom senso brilhante como o sol,
Trabalhando p'ro fute contra o foot...
Na bigorna elle vae, nem se discute.
Ser batido, afinal, como... um anzol
Para vêr se o martello assim lhe incute
Outras idéias, nobres e de escól.
Quiz "entrar com seu jogo'
Por todos os parceiros derrotado,
Seu 'desastre foi triste, duro e" fero.
Era um match n0 qual sua partida,
Com todos os "effeitos", foi perdida
Pelo score especial de ioo a zero I.

mas, coi-
tado I...

BORRACHEIRA FINANCEIRA
(NA SAPATARIA DO SENADO)

II -ia.-_aM__-MaW-»M^a-W__M__1Waa»_l_B_>l*<»-<»_M^^ ' —
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11ULIIOES : -- Cá eslá a bota que a Câmara nos enviou! Lá em Goyas, faz-se cousa melhor...
JOÃO LUIZ : — E não ha remendo possivel. Quiseram esconder o "déficit" mas o bicho está ahi no cano...
ALCINDO : — Faser orçamentos equilibrados, só no papel... Com "deficits" enormes, na pratica, é uma rematada

tolice. Os sujeitos que se pintam não enganam nem a si, nem aos outros...
BUENO DE PAIVA : — Nem os que pintam o sete, a saracura, o diabo em materla de finanças. Acabam cahindo

n'agua... ,
LOPES GONÇALVES : — Eu cá não entendo d^sso, mas acho que na America do Norte...
ELLIS : — Qual America do Norte 1 Historias... Na America do Norte, ua Inglaterra, por toda a parte cuida-se

dos sports dos exercidos physicos para fortalecer a raça; e aqui...
ERICO COELHO : -- Só se trata de eu>!tivar o jogo do bicho. Ou taxamos esse cancro, ou eu vou abrir uma casa

tia rua do Ouvidor...
JOÃO LYRA : — Ah! "seu" Erico, d'este matto não sahe Coelho!
ZE' POVO : — Está vendo, "seu" Nunes? Que lhe parece que eu deva esperar á'estes mestres t
NUNO DE ANDRADE : — Meu pobre Zè, põe o coração á larga e nio percas a coragem... para soifrer. Em

matéria financeira tenho visto tudo; mas borracheira assim nunca vi!
ZE' POVO : — Ucldlia sorteI Vivo _ penar, viro-me para tode d*estes xaropes...



FOOT-BALL

S. Cristóvão "vCrsus" Atricr

No ground do primeiro, realizou-
mingo passado, este match de foot-ball,
em proseguimento á disputa do Campeo-
nato da i* Divisão da L. M. S. A.

Após uma luta bem equilibrada e
cheia de lances emocionantes, venceu o
America, pelo insignificante " score de I
a o. assegurando assim, o Campeonato
de 1916.

Nos segundos teams, venceu também o
America, pelo score de 3 a I.

2* DIVISÃO

C. R. Boqueirão do Passeio "z-ersus" S.
C. Mangcuira

Foi este o principal match d'essa divi-
são.

Realizou-se no campo do Andarahy,
tendo sido vencido o team do Mangueira
que mostrou-se mais forte e mesmo mais
combinado que o do Boqueirão.

O MALHO
A chuva bastante prejudicou este mdlcli
O score foi de 4 a 1.
Não se realizou o jogo dos segundos

teams por ter o Boqueirão feito entrega
dos pontos ao adversário.

O America campeão de 1916'

Um dos tnatches da primeira divisão da
Metropolitana, levados a effeito no do-
mingo ultimo foi disputado entre o Ame-
rica e o S. Christovao. Esse match re-
vestiu-se de summa importância, pois
d'elle dependia o titulo de Campeão de
1916, para o America. Por outro lado era
de todo o interesse para si. a victoria do
S. Christovao, devido a ultima .collocação
na tabeliã. Foi sob estes auspícios que se
feriu o encontro, d'elle, sahindo vencedor
o America por 1 goal a o do S. Chris-
tovão.

Foi portanto uma dupla victoria, poi< o
America vencendii seu leal adversário,
conquistou o titulo de campeão.

O jogo foi bastante disputado, o que se
verifica pelo diminuto scorc.

A photographia do team do America
que hoje publicámos é uma justa home-
nagem ao club campeão, e aqui deixámos
exarados os nossos cumprimentos.
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O "team" do 'America F. C. vencedor do São Christovao e campeão da Meüropoli-
tjr.3 em 1916.

"Gets It" E' Mágico
Pará Qualquer Callo
Experimentai a Nova Cura foraCallos. «Gets-It». Ifacil,Simples,

Xuiicsi Fallia
" Um. dous, trez!" E não levareis mai3

íer.-.po do que isto para applicar "Gets-It",
a novr. cura, a mais simples e mais certa
já vista no mundo. Já não se perde mais

\\r\v X ^B

W/r^ ^5. W~WWÀr ^^W m

Ven^a corlaum callo! Use iGets-lt».Nunca
falha. 3,1/areis vossa vida o vossos pés

-atando-se ou aperrcando.se com
callos. Callos, dores e calloíidades e_,tã >
absolutamente condemnades á morte, desde
o momento em que applicaes "Gets-It".
Eliaiina.se o tormento de inúteis emplas-

. unguentos que se espalham pelos de-
dos, pequenos anncis ou calços que ccan-
primem os callos, facas, navalhas, tesou-
ras e o perigo de envenenamento do san.
giíe, devida ao corrimento de sangue e ás
armaduras que simplesmente fazem o cali-j
peorar. "Gets-It" nunca affecta a pelle,
nunca falha. E" applicado em 2 ou 3 m.nu-'
tos e sem dôr. Secca immediatamcnte e po-
dereis calçar as-meias depois da applicação.
O callo amollece e cahe. E' a maior cura
do mundo para callos, callosidades e verru-
gas.

Fabricado, por E. Lawrence & Co., Chi-
engo, Illinois, U. S. A. A' venda em to_
das as drogarias e pharmacias.

Agentes geraes para o Brazil:
Qlossop A Comp., rua dn Candelária 57 —

Rio. Depositários 1 Granado S. Comp., Araujo
Freitas & Comp; Drogaria Pacheco —Rio

d« Janeiro

Brevemente

D'0 TIGO-TICft
Preso 4$o0o, pelo correio

mais 50o rs.

r^S%_ TÔNICO - RECONSTITUINTIE^r___^-j|

VlH0sO
O MESMO w •• O MESMO

FERRUGINOSO: «temedalhasoeouro PHOSPHATADO:
A ._-..-. PARIS _-__________________«__________________---_------_-__---.Anemia, Chlorose. ao> Ha, dM Fossée-st-J«o<tnes Lymphatismo, Escrolulas,

Convalescenças, etc. n»i Phtrmtctu » Drogaria: Enfartes dos Gânglios, etc. Mt



NO PARANÁ» : «RITORNO VINCITOR»!
-*De volta do Rio de Janeiro, onde firmou o accordo de limites entre o Paraná e Santa Catharina, íoi enthusiastí-

mente recebido em Cürityba, o Dr. Affonso Camargo, presidente do Estado do Paraná, que já reassumiu o governo."
— (Dos jornaes)

-vNeivV-' '. ' ' 
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A CIDADE DB CÜRITYBA : — Bcmvindo seja o illustre paranaense, que Volta coroado pelos louros da victoria !
AFFONSO CAMARGO : — Sim I Victoria pacifica e duradoura! Victoria do bom senso e do patriotismo, da pas e

e do trabalho ; da tranquillidade e do progresso do Paraná !
ZE,' PARANAENSE, : —. Bravos 1 São as únicas vioíorias que eu reconheço t E Para desfaser juisos errôneos, devo

proclamar bem alto ; Viva o Paraná tranqüilo, entregue á felina do seu trabalho ! E viva Affonso Camargo, o victorioso
d'essei grande campanha, d'essa grande conquista .'...

DOIS MILAGRES!!
CURA DO ÜTERO DOENTE I

Os Dois Melhores Remédios Do Mundo
Minhas Senhoras!I
UTERINA é o único remédio que cura

FLÓl.H- bUÀInCAS, OS CORRIMENTOS
ANTIGOS E RECENTES DAS SENHORAS,
AS PURGAÇÕES E A BLENORRAGIA DA
MULHER II
PRESTEM BEM ATTENCÃO A ISTO:

O máo cheiro e o retido dos Corrimentos e das Flores
Brancas lambem desapparecem logo, como por en-
canto 11 „_i-nnii _.Garantimos que so UTERINA é
que cura o máo cheiro e o fétido dos Cor-
rimentes e das Flores Brancas !

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

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

REGULADOR GESTEIRA 6 o umeo remédio

que cura o catarro do utero, as inflamações üo
UTERO, a FRAQUEZA ÜO UTERO. a ANEMIA, a TAL-
LIDEZ e a AMAR1.LLIDÃO DAS MOÇAS, OS TUMORES DO
UTERO, as HEMORRAGIAS DO UTERO, as DORES C CO-
LICAS DO UTERO, aS DORES DOS OVARIOS, aS MENS-
TRUAÇÕES EXAGERADAS C MUITO FORTES OU MUITO
DEMORADAS, aS DORF.S DA MENSTRUACÃO. a FALTA Dí_
MENSTRUACÃO, a SUSPENSÃO DA MENSTRUACÃO, a
POUCA MENSTRUACÃO, a IIVSTERIA e OS ATAQUES
NERVOSOS, a QUEDA OU DESCIDA DO UTERO, OS ABOR-
tos e as hemorroidas das Senhoras I

REGULADOR GESTEIRAéo melhor Tônico-

Sedativo do Utcro, dos Ovarios e dos Nervos : :»
Sobre o modo de usar convém lor com todo

cuidado o livrinho que acompanha o vidro 1 1 1

Uii Seotiora deu Ur aampra ara aua caia alguns vidros da UTERINA a outros da REGULADOR GESTEIRA I :

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

Depo-lto Uera. : IMiaruiacias CESIU S l.\ I OS — Itua Santo Antônio, 95 — ÍMKV
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Consultório medico d°«0 Malho»
tjora o intuito ile prestarmosnm serviço aos nossos

leitores, resolvemos estabelecer um consultório me*
*.iico que attenderíX íis consultas a elle di.rifi.idas pelos
nossos assignantes do interior, e que ficará a cargo de
dons abalisados clínicos, um homcepatha e ovitro ai-
lopíitha.

Os nossos assignantes do interior que se quizerem
utilizar do nosso consultório medico deverão lazer
«nas consultas por carta, dando os symptomas da
moléstia, a edade e sexo do doente, e bem assim todos
os esclarecimentos necessários, de modo a poder o
medico formar um juizo perleito da moléstia.

A.H consultas serão respondidas nesta secção, ou
por meio de carta particular, conforme os nossos as-
»signantefi pedirem. .Neste ultimo caso cada consulta
deverá, ser acompanhada de um sello de 4oo rs. Toda
a correspondência pôde ser desde já dirigida ao
«Consultório medico d'0 MALHO», rua do Ouvidor
n . I 64, Jf 10 de .Janeiro.
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Primeira Communhão da Aula de Catecismo do Engenho de Dentro, na capetla de S. José : grupo tirado especialmente

para " O Malhom_ a convite do estimado Vigário da Matriz d'aquella importante freguesia

*_sr_>—ta CASA GUIOMAR
Ultimo modelo cm jsapatos de pellica jenvernizada. salto ali

Luiz XV, pela gravu- ])
ra ao lado... ^0^000 j

A mesma cousa, t
em kangurú,amarei-.
lo—fosco — dernicre, .,
crèation  2.*.».»t'

Chies sapatos de
pellica envernizada,
preta.salto Luiz XV,
com pala e fivela —
dernier baleau 18W00

O mesmo feitio em
Kangurú amarello,• e ... 20S.000

i*-*- <' '*!

120, AVENIDA PASSOS, 120 -- RIO
Enviam-se grátis, _úUu.goa iHustrado. para o interior, pedindo-se clareza nosende

Corir**.. ma!. ?$ooo. — « tlll.OS GBAEVT A « . - lei. 4424 Horta.
- I»elo
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E* melhore mais pura que se fabrica.^1 A *'Fase Une Chesebrough"
Branca PerfumaJa^itz a cutis,pelle e ainda como unguento.édelicada-
mente aromatizada e amacia a pelle. Experimentem-na e verão quão
macias e finas manterão a sua cara e mãos. Insistam em receber a
"Faseline Chesebrough" como originalmente acondicionada e vejam
que tem o nome da: •

O MALHO

Depodtarlo no Rio: AMBROSIO LAMEIRO

Orando marca IVanceza
Cada vdla se vêemapparecer novos es-

pecificos para a cutis;
são quasi semjfre con-
trafacções. Só o Crè-me Simon dá á tez a
frescura e abelleza na-
turaes. Elle vende-se
ha mais de 50 annos
em todo o mundo,
apezar das imitações,
O Pourfre de riz e o
Savon Simon comple-
tam os effeitos hygie-
nicos do Crèíne.

MOLEQUE MARINHO: — Quem me dera ser outra O. CANHÃO: — Diabo ! Nem em tempo dc pas deixaiitt» d jue fui durante tres meses: um conto das Mi( e uma , :s canhões na dita !...
noites, para me tornar invisível e apalpar novamente os no A " CANHOA "Só commigo é que ninguém meche ..¦ Ont ecos, que lú se i'i e me custam» tc.r.to a garhar !... 'ou me offerecer ao ministro da Guerra, para passar peloyostinho de ser roubada

CHESEBROUGH MFG. CO.
(Consolidated)

NEW YORK LONDRES MONTREAL

OBREIROS DA PENNA sempre o mero instrumento do homem. —
M. Amélia (S. João da Barra).*

A ti, bôa mãe :
O teu puro e sacrosanto amôr é o bal-

samo salutar, que suavisa as dores do meu
pobre coração ulcerado. — Leonor M.
Martins (Rio)

*
Não resta duvida que nós, mulheres,

se nem sempre somos victimas da ingrati-
dão dos homens, quasi sempre expiamos
a culpa de havermos acreditado em suas
promessas... — Rosa Lia de Souza (SãoPaulo).

Está conforme La Bi,onde

floreutiuo Meneses, residente em Ara-
cajú, onde acaba de publicar com
sufcesSff, um livro intitulado — "Descit-
VOlVMcnto inteUcctual dos povos". O
joven c ia/entoso sergipano é auetor de
outras obras já publicadas — ''Leis síl-
ciohgicas applicadas ao Brasil" — e —" Estudo chrorographico e social do
Brajil" —• c item um grande amôr ao
traballio.

POSTA ES FEMININOS

Cinema comico

Foi afinal descoberto e preso o celebre Moleque Mari- Para demonstração do zelo e da vigilancia officiaes, rou-
vinho que ha mezes assaltou em plena rua um capitalista, rou- baram um canhão que estava no pateo do Quartel General, e
bando-lhe 140 contos. — (Dos jornats) exposto na rua do Ouvidor. — (Dos jornaes)

Eniquanto a mulher não íôr educada
e instruida de modo a impor a força e a
segurança d3 sua moral e da sua for»
tuna — bens de que é sempre expoliada
com ardis e subterfúgios, ella se;!
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PARA M m.
Manehas
Sardas
Espinhas
Fjugosidades
Cravos
Vermclhidões
Comichões
Irritações
Frieiras
Feridas

Caspa
Perda do cabello
Dores
Eezemas
Darthros
Golpes
Contusões
Queimaduras
Erysipelas
Inflammações,

FJLR.JL CASPA
Jaathyba, 18 de Janeiro dc igu

(Eslado da Bahia)
SoíTrendo extraordinariamente de
caspas e moléstias na pelle, e tendo,
por conselho de um amigo usado con-
stantemente o vosso santo Sabão
Aristollno, acho-me completamente
curado, e é impossível deixar passar
sem conhecimento dos que soffrem, o
bom êxito por mim alcançado com o
seu prodigioso preparado, hoje para
mim inesquecido Sabão Aristollno.

Casti o Lima.
(Negociante)

De S. João da Barra
GRANDE

Depurativo do Sangue
TÔNICO

ANTIRHEUMATICO
O seu uso regular purifica o sangue
e regulariza as luncções estomacaes
e intestmacs, levantando a. forças e

tonificando o organismo

Todos os que soffrem devem lêr
Ijatava <leiseng-nnn<líi

Curou-se de ulceras gangrenosas
Ila mais de um anno

soffria de feridas nas
PERNAS E L.AROAS ERUP-
ções peuo corpo, que re-
sistiram aos remédios de
médicos eminentes.

A_.gravando-r-eosn.etis
males pois só com grandes
sacrifícios c muitas dores
as muletas permittiam-me
dar alguns passos, vários
médicos decidiram-se pela
amputação da perna es-
querda.por terem ahi
as FERIDAS TOMADO UM
CARACTER OANGRENOSO
Estavaentãobem cer-
ta de minha morte
próxima, pornão que-
rer perder a perna,
quando por acaso
aconselharam-me o
UICOR DEPURATIVO E
ANTI - RHEUNIATICO
de tavuya' de S. João da Barra, do qual fazen-
do uso, vi com surpreza e satisfação, que o.meu
mal diminuiu, hoje achando-me completamente
curada.
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Firma reconhecida pelo
tnairç e pelo com i
rio de policia e mais
seis testemunhas. (Re-
sumodacarta publica-
da oo Jornal do 'Brasil)

MARIA BARRAU
flua Aontcarbiére, TOULOUSE

(França)

Depositários: ARAÚJO FREITAS & C. - Rio
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TRISTEZAS NÃO PAGAM DIVIDAS
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" Blóco das Rosas Brancas": grupo, fem inino no salão da séde social, por occasião do baile de installação

Mais um centro de diversões fam iliaresjpara a mocidade que se entrega a i tr?balho e nas horas vagas busca um
lenitivo honesto para as agruras da vida: é o Bloco das Rosas Brancas", que ha dias iniciou a sua existencia social nes-
ta cidade com um animado baile, para o qual recebemos honroso convite. Damo s em seguida alguns aspectos d essa bri-
lhante festa, realisada no Grêmio Lusitano, onde nasceu o gentil Bloco.
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"Blóco das Rosas Brancas": grupo masculino com os representantes de outras associações que homenagea-
ram a directoria do Blóco

No tribunal. O Juiz — Que explicação dá para esse pela janella, quando lhe appareceu a se-
O Juiz — Reconhece, então, que pene- procedimento nhora do queixoso e tratou de se escon-

trou em casa do queixoso ás duas horas O Réu — Julguei que era a minha pro der ?
da manhã ? pria casa. O Réu — Julguei que era minha mu-

O Réu — Sim, senhor. O Juiz — Então porque foi que saltou lher !
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í>E JOCKEY A MUSICO...
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ra. o meu dono me obrigou a olhar o céu,
onde só vi um grande pássaro.O meu olhar faz cahir os homens; os
pássaros, não.

Encontrei, a um canto onde o meu
dono me collocára. uma irmã exquisita
que tinha dous olhos. Porque razão te-
nho eu só um ?

O meu dono reconhece-me, com a
maior facilidade, entre as minha» irmãs.
Não posso comprehender porque.Uma vez, fiquei longo tempo olhan-
do rente ao solo. A mão do meu dono
apertava-me com força, com muita for-
ça... Depois, largou-me. E alli fiquei, até
que outro dono, que eu não conhecia, me
levantou...

,— Os donos são menos fieis que as es-
pingardas

REMINISCEHCI»

Francisco Luiz, musico do 3° Regimento de Infantaria, numa altitude solemne da
nova instrucção militar e em continência... ao seu passado de ex-jockey per-
nambucano. Pelo menos é o que se deduz da seguinte legenda textual : ''Esta

photographia representa a minha pessoa, 
"me" lembrando dos tempos idos".

¦ *** MHHHM, /.c-f.^^^ I
ram considerados immortaes. Depois dis-

Os dias das trincheiras — £
pulga.

A Che chia, o diário de um valente re-
gimento de zuavos, dá esta curiosa mo-

iphia da pulga :
"Como 0 tigre e o urso branco, a pul-

ga é uma das raras feras que atacam o
homem »em provocação.

Contrariamente aus piolhos, que são
partidários ilas formações ilc ataque bo-
ches, em fileiras apertadas, as pulgas
praticam a guerra isoladas, a luta de
franco-atiradoras, de guerrilhas ou de
comitailjis.

Ha a pulga selvagem e a pulga domes-
tica. A pulga domestica vive como os ani-
mães do mesmo nome, taes como cães e
gatos. A. pulga selvagem se nutre feroz-
mente de sangue humano. Do mesmo
modo que com os animaes selvagens mais
domestkados é bom ser prudente com a
pulga domestica.

Para evitar as pulgas, aconselhamos 0
uso de pernas de páu ensaboadas de
1111.50 (o salto da pulga é, no máximo, de
1111.003; ; o aeroplano é egualmente re-

tmendado, assim eom 1 us baniu.
coaltár.

\ caça da pulga, muito diffial entre
os negros, pratica-se a dedo _ molhado.

. sport, popular por excellehcia, pede
boa vista, sangue frio, agilidade e certo
desalinho no vestuário.

A pulga é empregada . Io, medicalmen-
te, no tratamento da ingenuidade; collo-
ca-se. então, na orelha; Z", astronômica-
mente, para medir a extensão do tempo;
em S;« nu-i.uce, os dias crescem de um
salto de pulga."

só faltava que os objectos também re-
íleetissem... Foi O que obteve um eolla-
Imrador do "Petit Echo du 18" territo-
rial", e desse " tour de force" philoso-
phico resultaram " Pensamentos de uma
espingarda", publicados no referido or-
gão das trincheiras.

Eis alguns d'elles :
Porque motivo cabem os homens em

quem fito o nieu olhar ?
Quando o meu dono treme, deixo

de ver.
Não comprehendi porque, ainda ago-
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A campanha do Contestado: dous solda-
dos de sentinella num dos pontos ar-
riscados d'aquella campanha que, feliz-
mente, parece terminada.
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ECHO PAULISTA
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¦¦flPensamentos de uma espingarda
Ana.ole France 

^OU. 
ha alguns an- sympathico 

de amigos c leitores d'" O Malho", em dia de

XrnrpertSr^pffloSr Berge- Lm Ot toTÍ ./,/y 6, * OCHOOI «U*«r« *> firma Antônio Cardoso
ret, e esses pensamentos desde logo fo- & C, da capital paulista.
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PROFESSORES ESTRANGEIROS
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i) Recepção do Sr. De LapradSlc na Fa-
culdade 1-kre de Direito : os alumnos
d'cssa Faculdade ouvindo a conferência
do illustre visitante. J) Mr. De Lepra-
delle, professor d,- Direito Internado-
nal na Universidade de Pari», fastendo
ii suo brilhante conferência no Facul-
dode Livre de Direito do Rio de Ja-
neiro.

O RIO RELIGIOSO
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Peregrinação de alguns inteUectuaes á ermida de X. S. da Penna, em Jaeorépaguó, a convite do Revd. padre Dr. Magaldi,
vigário da Freguesia de X. S. do Lèreto: .impo no adr.i da ermida, vendo-se á frente, entre outros, o zeloso vigário.
o Dr. Plácido de Mello, o veneran do Barão da Taquara, o Dr. Fonseca Telles e o Dr. Carlos de Carvalho. Na 2*
ji.a os Irmãos de X. S. da Penna e outras pessoas gradas.
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AS VICTORIAS DO ENSINO
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Aspecto do salão da Associação dos Empregados no Commercio do Rio dc Janeiro, por occasião da brilhante festa da dis-
tribuição de prêmios aos alumnos de desenho e pintura do Dr. Carlos Reis. lista photographia é o me lu>r documen-
to do interesse que despertam as victorias do ensino: o grande salão era pequeno para conter as famílias dos alitm-
nos de ambos os sexos, que se distinguiram no curso artístico.

_~5_5*©_^^_S_e_e_^-&_^5#_=*S#3^^ __S^^^-5*5#S^*5-;. S* 5-.. 5v. 5*5 í#5#5#5#S_^#5_^#S#5*S*5*

REMIWISCBNCIA BAHIANA
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Banquete offerecido pela municipalidade de UM OS ao Dr. J. J. Seabra, quando esie. na qualidade de governador do _._.*_-
do, visitou aquella prospera cidade inarit ima da Uahia
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Como em ledo recesso o claro veio
Vezes canta e outras ruge ás duras fragas,
Assim no teu amor, dentro em teu sei-),
Ha promessas esplendidas e pragas !

Quando, filhas da dôr, queixas presagas
Bailam nos lábios teus, o horror pranteio ;
Tanto que, cautelosa, tu me af fagas,
Eu v>lto alacre ao primitivo enleio.
Tua bocea ora agita ora me acalma :
N-ella mora, feliz, minha ventura,
Nasce o germen (Ia magna dolorida...
E* o niais forte motor que tem n_roh'alraa !
Porém sempre que me abre a sepultura,
Ora aos anjos de Deus por minha vida !...

Campina Grande, 1916

LVR* ENLUTftP*

Mauso I.una

A' memória de Ricardo Gonça.ics :
"Pcrtransit berrefaciendo.'

Como cantavas do sertão amigo
A vida bonançosa, os seus luares!
Nunca mais voltarás aos pobres lares,
Cada qual mais feliz, tio doce abrigo !
Correm as águas... é o regato antigo
Que repete a canção dos teus sonhares...

offreste jamais duros penares
W-ste ameno recanto que bemdig. 1
Sank-huo azul, tua alma carinhosa
Palpita em cada icio, em cada rosa,
L\>is que a todes apraz sempre con
Isto é luz, isto é treva, é Eternidade...
Quantas dores cruéis nesta saudade,
Òh I alma de anjo cm cora.ão dc estrella !..

S. José dos Campos, 13—X—913.

Arnaldo Vr.i-oso
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Quando contemplo o céu azul d'e$treUaa cheio,
Qual vasta copa astral cobrindo o mundo austero,
l.embro-mc da ventura humana, doce enleio
Do momento em que a luta é meu algoz severo.

Mas, quando o mesmo céu se torna negro e feio,
1-'. ruge a tempestade, então reconsidero
Que a vida mais não é que um céu em cujo meio
Existe a limpidez, o inferno e seu Cc.bero.

Entretanto, a tormenta acaba e volta a calma;
Dc novo o céu se torna azul e luzes solta, .
Xa placidez etherca, enchendo o vácuo d'alma l
1 > mesmo sol brilhante equipa a sua escolta
E passeia triumphante em busca d'outra palma I
Mas... nossa pa_ depois da dôr nem sempre volta.!

Rio

Em rutilancias roxas e sangrentas,
A luz do sol desmaia no oceidente,
Ensangüentando o mar aurifulgeníe,
Já liberto das trágicas tormentas...

Pouco a pouco, dc nuvens pardacentas,
Emerge o plenilúnio alvinitente,
Tingindo de um fulgor . opalescente
Do mar as calmas águas somnolentas..

Pallido, na ilha, Ulysses geme e chora,
Ao relembrar o seu viver de out'rora,
Que a .seus olhos, saudoso se retrata..

Calmamente, cm seu vulto desditoso,,
Verte estrellas o céu espk-ndoroso
Numa chuva fantástica de prata 1

São Paulo

* MORTE

José' de F. Sodual Junios.

Sinto-a pesada e fria, estúpida e medonha !
Vejo-a negra, dc mim a gargalhar, mahlos.i 1
A' porta do infinito, aguarda-me, risonha,
Uma nova illusão! Minh.ihiia, enião nervosa,

Envia o extremo adeus, á vida tormentosa,
« heia .le magtfa e dôr, horrífíca _ enfadonha.
Onde, hypocrita, ri, cynica e mentirosa,
A humanidade má, nojenta e sem vergonha !

Em meio d'esse horror que eu tenho d'este mundo,
Nasce, agora, em meu ser, um medo indefinito
D,, raysterio do além, maléfico e profundo l

Vou me evadir, emfim, do abysmo que me cn
[cerra,

Mas, duvida cruel ! Talvez lá no infinito
maior a <_ôr que a dôr aqui da terra I...

Rio Comprido

PR*HT0 ETERNO

D. Anuirret).

Quando se morre, uma esperança resta
Aos que . e ausentam d'esta vil esphen :
— Trocar a lama, que o viver empresta
rela verdade, que do céu se espera.

O coração dorido desespera,
Quando se perde um ente, o mais que;ido,

1)0 correr do tempo, a dôr austera
rdacando c o ser fica esquecido.

<_
Quando, porém, no peito a honra é morta

a esperança, nada mais conforta
O coração, de tudo já descrente ;

Nada mais resta á pobre crealma
Senão chorar a sua desventura
A vida inteira e ainda eternamente 1

t
Parintins, Amazona*

Ei_aki Santos A. __.:!_ ... Silva
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i aiitilrachoir.atoso dc Monte Atui — Estado de S. Paulo '— dirigido pelo Dr. Lamarline Saúlos; os d ei tes atacados
pela terrível moléstia — _ Ir acho ma — num dia de cura. O director do Posto é o mie está sentado á direita. Coma
se sabe, o Irachomn é uma moléstia parasitaria que ataca os olhos e que vão sendo tratada .i tempo, torna asqnc-
rosa a expressão do >>
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FERRO do
O FERRO GIRARD

cura as cores pallidas as
cairubras do estômago, a
pobreza do sangue, íor-
tiüca os temperamentos
fracos, excita o appetite,
regularisa a mensti uação
e combate a esterilidade.

.fl_¦_,¦¦. __¦

Eiu ludas
íâ''_a.m*<>V

D* GIRARD
O que distingue ~o-

bretudo este novo sal de
ferro, c que não só, afio
produz prisão de ventre,
como a combato elíicaz-
mente. (Relação do Pro-
fessor lhrard á Academia
dc Medicina dt: Paris),

PURGANTE
Remédio infallivel contra

8 prisão de ventre

FRUTA JU. iEN
Rec___i__nd- »_ igualai, it» con-
tra a» DOENÇAS do ESTÔMAGO,
do FI6Â00, a ICTEfílCIA, a BILIS,
aPITUITÂ,osENJÒOS c /.RflOTOS

Paris, 8, rue Vivieane? em todas as pharmacias.

VEGETAL

APIOLINA CHAPOTEAUT

liiol_en.--.vo, dc absoluta pureza,
cura dentro dc

48 HORAS
,<on_i!ien_o.. que
exigiam oufrora

manas de tra-
tainento com
copahiba, cube-

bes, opialo e injecções.
Paris, t, rua Vloitnn», é em todas n» Pharmaeins

$i\\»TAÍ

IV* __.n_i • muiiruiel». acaba
com o» estreies sw.xtnee-ot,

•M.m como com »_. cettcet
e ctrtt guc continuam

r_no\»r-»c com *i
»/fc_« da /•>»-»..

,é ¦ n ,...__*¦•
*m «**-* __ r_.._«_-___.

SAÚDE das SENHORAS.

0^ OE ^

QUININA
PELLETIER

As Cápsulas
de Quinina Pelleticr

são soberanas contra
as Febres, Emxaquecas,

Neoralgias, Influenza,
Constlpaçòes e Grlfipe.

l.X 1 _iii_ _. NovT,-

om a nirsiciu
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1916
6* Torneio — Novembro e Dezembro

prêmios para l.°e 2.° logares
CHARADAS NOVÍSSIMAS 6i a JW

__•—ã—-Levanto a vazilia com o medica-
mento.

E. Mello (Ilhéos)
2—2—Estou'ei ição ao grupo,

porque lesa o fisco,
Eduardo Peixoto (Recife)

1—i—i—E' ruim o que o Caries tem no
porão do navio : é uma massa.

Francisco Joaquim da Rocha (Canna
Brava de Jac^bina).

2—2—O cabeça da revokição teve von-
tade de beber vinho tinto.

French
2—2—De embarcação passeia a prima

do Ricardo no Rio.
Feijó da Costa (Cataguazes)

2—2—Lança na embocadura do rio, não;
só mesmo em- logar de guardar lança.

Ferrolho (Bahia)
2—2—Adora as regiões do meu Estado.

General Pau (Monte Verde)
.Io Eumcnidcs:
i—3—Caro amigo, quem roubou este in-

strumento foi um sabido que era cavallei-
ro de Carlos Magno.

Hyperides (Bahia)

I—l—Em Cantagalllo comprei um ani-
mal e uma ave,

H. Pito (Macau)
2—1—0 commandante do "Pátria" le-

vantou-se contra a refeição.
Hendrickzoon

i—1—2—Os artigos que estes homens
leram no cimo da torre foi cm defeza da-
quelle criminoso.

El-Rei Catalão (Apparecida de B u -
taes).

2 l|J3—l|a_— i—O homem aí firma queno meio do mar perdeu a planta.
Estrella do Oriente (Bahia)

CHARADAS SYNYCOPADAS 73 a 75
3—2—O menor tem mais carinho.

Eurycles Alves Bafretto
(Canna Brava de Jacobina)

E* TARDE, IGNEZ E' MORTA!
"Verificado que o orçamento geral enviado pela Câmara ao Senado apresentava, em vez de um pequenogrande "déficit", o senador relator da Receita alvitrou o acerescimo de impostos. A' ultima hora, iporém

se que o Senado não podia ter iniciativa de novos impostos", — (Dos jornaes)

saldo, um
decidiu-

¦ por anno, qitc ê o único bicho capas de saltar, o "leão" e O pátria!Zh' FOFO : — Mas que formidável "encrenca" ! pi.

BULHÕES t — Commigo c r.o~je ! Se
a carga da Câmara não i sufficiente, o
solução é esta: mais calháus para a vias-
seira !

ERICO COELHO : -~ Deixe-se d'isso,"seu" Bulhões, c deixe-me entrar t
oo! O i~-j:;;i-ibi:ii:,'c.rcdu.~ido a 'leão

de topete". i'õo agüento) mais.' E/.'/r.'
tom o meu " el.-phav.tc", que dú 105 mil

:m matéria de finanças chegámos a esta o/inação : os homens
com fama de ajuizados, como o Bulhões, ficam malucos, e estes i que apresentam idéias salvadoras... Mas nem uns nemoutros podem f,::er mais nada; e o rc este mesmo : affuentarse a carga com lingua dc palmo e confiar-se apenasna'... Divir.a Providencio t...

GOTTAS VIRTUOSAS &I^l\BZ?o£*ní&Ytâ.-t*l?*mt 
a9 hem°"*oide». ¦»»•¦ ^utoro,cn,,
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AS GRANDES FESTAS DA SEMANA Depois visita o jardim,
Colhendo a mimosa ílor... -, 5, g, 7, 6.

I Tem saudades da cidad . 1. 3. 8, 2, 8, 9.Onde mora o seu amor.
Nas verdes margens do ri,. 3, 9, 2, 6, 2, 4.Em roda do capinzal,'3, 6. 5, 5, 4.Floresce o risonho lyrio.
E a herva medicinal.

íI _lio d'Alva,
(Barreiros—Pernambuco). '

'A' 
joven Iole :

Iole, minha patricia,
Nesta folha ? ! Novidade !...
Faz-me o juizo confuzo
Inda mais por tua edade.—n, 4, 6

E's muito simples, creanía...—7, 3, 4, 5Ensinar eu te desejo.—1, 2, 3, 4. 5Aquella tua Noémiat
Não é charada, é gracejo.. ,¦
Para se ser charadista,
E' preciso cara dura.
Fesquizar todas revistas,
Gostar muito da leitura.—6 7. S, 9

ZE' POVO : — Venho fclicila!-a, por ter colhido mais uma f,ãr no jardim Não sendo assim, cavalheiro,
áa sua preciosa existencia... Nas lettras não terás grau,

A REPUBLICA : — Chegou cm bôa occasião... Estou me apromplando para Fica sempre na N°émia,
comparecer ás festas da Proclama (ão e da Bandeira... Que é tão feia, mesmo páu I

3—2—A planta foi esmigalhada pelo pa-
tiíe.

Gil Virio (S. Carlos)
4—2—0 prelado é triste.

Inapto Rocha (Morro do Chapéu)

CHARADAS MEPH1ST0PHELICAS
76 a 78

4—Falta-me socego, mulher, pois sem o
leu amõr não posso viver em tranquiüi-
«lade.

F.lmano Sotans (Qtíipapá)
3—Gênio puro ha bem pouca quanti-

«iade.
Isís (Jundiahy)

3- Não chupo mais laranja porque nie
faz bebedeira; assim ouvi da Deusa dos
íruetos.

Flôrts (Goyandira)
CHARADA ANTIGA 7O

Ao invicto charadista de Crus Alta,
Crillou:

De todos os charadistas dc Cruz Alta
Crillou é que falta

No gran " Malho" fazer sua inscripção
Ou como Pichote ou como campeão.
E* a lei da casa, sim, do "Marechal"
A quem se entrega aqui a credencial.

O nome, pseudonymo e residencia
São por excellcncia

Os dados que se exigem com mais pressa
Depois que isto se faz, manda-se à be(a
Todo e qualquer trabalho concernente
A' arie charadistica somente.

Nas charadas, não lenho nome feito.
Luto sem proveito—I—

P'ra ver se alcanço fama consagrada
Nesta arte de Oedipo uma arte encrencada
Sou bein tenaz, tenho disposição—2
E sobretudo muita inspiração.

Meu trabalho sem brilho, sem fulgor,
Despido de valor,

Decifrado será mui facilmente
Sem a cabeça, mesmo, ficar quente
E é tão fácil, Crillou este problema
Que prefiro clle a um outro theorema.

Eurycjes Ignacio dc Jesus (.Santa Maria)

ENIGMAS CHARADISTICOS 80 e 81
(Ao collega do Oeste doEstado)

O' vós, que anniquilastcs minha Arara
Num vigoroso golpe, sem piedade,— A coitadinha que mal ensaiava
O seu primeiro vôo á immcnsidade;

Dizci-me, ó camaradas, sois quem ha-de
Topar com esta arruella—coisa rara,
Que lcndo-sc ás avessas, na verdade
Repete-se o conceito que se aclara?

E mais esta senhora, sem a tercia
Que também é a do centro, se não erro,
—Cujo nome o sabeis; que não é raro?

Se do enredo sahirdcs com solercÍ3
NJo vos darei, por certo, a cruz tle ferro,
Porém de ferro simplesmente um aro...

Granadeiro (S. Carlos).
Ao collega Octavio Britto.

Si certo numero juntares
Ao pedaço de madeira
De nome egual ao appellido,
Acharás sem mais canceira.
Um quadrupede lanoso
No Peru' bem conhecido.

Gontran d'Abrunhosa (Ponta da Areia,
Çaravellas — Bahia)

LOGOGRIPHOS £2 e 83
(No campo)

Toda mulher sertaneja, 3, O, 5, 9. ^
Quando rompe a madrnguda, 9, 2, 7, I.
Despertj do somno, ouvindo
O canto da passarada. 3, 6, 5, 4.

At'' mesmo o MARECHAL—10, 11
Estando de máu humor,
Manda por divertimento
Ouvir a phrasc de amõr.

Eunienides (Bahia)

O CLERO NACIONAL.

^fy|

Padre .lutonu Vicente de Sousa estima-
do riffítrio do Amparo da Seira —
Estado de AP.nas.
(Offerta dos nossos agentes cm Ubá,

Pedro Dias & C.)

METAGRAMMAS 84 a 86
Ao Dr. Oiv.as :

(Varia a ultima)

G—2—Para adquirir o passaro foi pre-
ci:.o ter certa moeda.

Ennio & Íris (Parahyba do Sul)
(Varia a inicial)

5—2—Todo professor tem bôa cabeça.
Francisco Justiniano Vieira (Canna

Brava de Jacobina)'

Otti ter istiU ptloi Irtus, iscmictt. num»
tkinicis, os que toffrom 4o eitoraijo 1 11 it-'
ohora» jb« amanentam.—Deposito: Iraujo Freito»
A Comp.-ltu» loi Ouriin,88o fharnícli »ir-
{üci-frac» TIraillite}, », 40 «42. Rio il Jiotir»KOLA SOEL
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SYMPATHIA E AMIZADE A MUQUE
" São geraes os protestos contra o acto

da Inglaterra, prohibindo a exportação do
café do Brazil para a Hollanda. Todos
os jornaes, sem excepção, condemnam
esse acto de hostilidade e o excesso dos
cônsules inglezes na perseguição ao nosso
commercio, pondo na Lista Negra firmas
insuspeitas aos aluados." — (Dos jor-
uacs}.

A INGLATERRA : — Oh I Vocês non-pôde mais viver, porque mim não
'" 

WENCESLAU : - Que barbaridade I
A NAÇÃO : — Não ha !al, Dr. Wenceslau ! E' mais um acto de nobreza, e

mais uma prova de grande aniicade que nos dá o governo inglez...
V. Ex. até devia crear a Ordem da Banana, para condecorar este acto heróico

da nobre Inglaterra .'...

i \ ária a inicial)
4—2—Idiota dc sorte !...

Guida (Bello Horizonte)

CHARADA ANTONYMICA 87
Ao cof.ega Jabés de Galaad :
3—3—No inverno, a alegria, é causada

pela fraqueza.
Filibus I... (Belém)

CHARADAS CASAES SS e 89

3—No invólucro d'esta flor.
Hélio Tock

Ao collega HerécKo Celso :
2—Magno Lino é charadiota de habi-

{idade.
Fausto Gouv.a (Catende)

AVISO
Os prazos terminarão : a 2, 7, 13, 15,

17, c 27 de Dezembro próximo, e a 1 de
Janeiro seguinte. Xo primeiro prazo es-
tão incluidos os charadistas d'esta capi-
tal e localidades próximas servidas por
linhas férreas, ou via marítima ; no sc-
gundo, os dos outros pontos mais afãs-
tados de S. Paulo, Minas e Estado do
Rio, c bem assim os do Paraná e Espirito
Santo ; 110 terceiro, os da Bahia, Santa
Catharina e Rio Grande Ho Sul ; no
quarto, os de Sergipe, Alagoas e Pernant-
boco ; no quinto, os da Parahyba até o
Ceará ; no sexto, os do Piauhy até o
Para ; no sétimo, os restantes. Os cha-
radistaa que residirem afastados das ca-
pitais, sem comuranicação fácil e rápida,
têm mais cinco dias sobre os prazos acima
indicados. As justificações devem ser fei-

ENIGMA PITTORESCO 90

tas dentre dos dons terços dos respectivos
prazos.

SOLUÇÕES
Do n. 730 :
Ns. 31, Mítkfuerente ; 32. Montevidéo;

33, Humidade; 34, Dormente, 35, Fa-
cilidade ; 36, Apodo ; 37, Gamo ; 38,
Actor, troca, Crato; 39, Goda, sado: 40,
Gorita, gariío, ortiga artigo; 41, Tibia,
tibio; 42, Gabo, rabo, nabo; 43, Gia, agi;
44. Ca.aírio; 43, Bonito, boto; 46, lbibo-
ca, Ica; 47. Caraipa, capa; 48, Rependi-
mento. reto; ^9, Acanga, aga; 50, Divòr-
dado. Didd. 51, Serviço; 52, Scmiramis^
53, ros; 34, Marimbo; 55, Hahi-

PNEÜMATICOS
Aecesscricspara autos de todo»

os fabricantes
<• especialmente americanos»

SILVA FIGUEIREDO
RUA X0DIIC0SILVI.30a32-Tsl. 419S-C.
Filial: Ml* CHILE, 7-Teleph. 4374-C

GOROU...
'A commissJo de Constituição c Justi-

ça da Cantara deu parecer contrario ac
projecto do -tputado Mello Franco, que
annullava a soberania popular na eleição
do Conselho Municipal do Rio de Janeiro,
substituindo-a pela escolha presidencial <•
pela eleição de clubs dc classes". — (Dos
jornaes).

Paulo Martins (Jacare.iy)

MELLO FRANCO : — Ora, esta ! )?e-'cusatem-me um projecto que era a me-
nino dos meus olhos.'... Apagtnewmie
um dos melhores Iwtophotes da minha
gioritf... Tirarem-me o petiscopio ia
minha entrada na política da
republicana .'...

E' Je se ficar !ri&e...
ZE' POVO : — E eu, para ser fi"sei»" Mello "dito", devo dher-lhe que

fiquei muito contente com a cousa da j..a
tristea...

A SALVAÇÃO
-DAS-

CREANÇAS *. -___tísLrV Z__- ->* • ",-'" "Pi «/"-.*".»'-_*._L._... w'._. -A: x-jKfâfSf&r-tjt*! r -t:.¦-...»_-«__.¦_»
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Xari^flfBoi^icnl
ê o agente q mais poderoso que existe para combater

com suecesso
as cioençaa pulmonares

agudas e chronicas
Cofistipaçdesjftronchites»

«Gripe

, «fli ||M!il!j*5B ii
I
1___

e preservativo contra _.

Tuberculosepulmonar/
fiinci.ites : FHormAHH-LA RoatsA C* «_*.» _#|flT

.Iffflfi
tsjja- s* o rotulo francei: <SetKn> Rocum'
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lidade; 56, Logographia; 57, Apisto; 58,
Peixe-rei; 59, Refece; 6o, Atacar os dc-
fendidos e defender os atacados só com-

¦ aos nobres.

COLliABORAÇAO DO INTERIOR

DECIFRADORES

Do n. 730
D. Ravib* (Lafayette), Valete E1

padas (Minas), Dr. Xis. Tiririca, Anto-
nio Carlos, Rígoleto, A.t.éa, Laurita.
liinibolaclia (S. Paulo), 30 cada um;
Vampiro, 29; Paulino III, Rob, 28 cada
um; Tio Góes (S. Carlos), Piam'a
(idem), Joel de Lemos (idem), Gil Vírio
(idem), 27 cada um; Antoniui (Traipu'j
2$; Pedro K (Bom Jesus de Itabapoana).
JJ; Ermelando & Cid (Porto Alegre),
ji; Royal de Beautevérei,, Dr Gralha
Oalla.o, 20; Justino Ciarei, 18; Tages.
Ouaitniodo, Perry l.cnuelt. 17 cada inr;
Joarsatu (Cruz Alta), Joliva (idem), 16
cada um; Caboré (Votorantim), \'irgi-
lio Paes da Silva (Quararenia), 15 cada
um; iiellezinha (Votorantim), Siltarei
(Belém), Scherlock Holmes (Dou. Cor-
regos), 13 cada um; Miudinhos (Taqua-
ritinga), 10; Mystica, Parizot (S. Pau-
It), g cada um; Josias (S José de Pa-
raopeba), 7; Rei do Punhal, K. D. T.

1, Estado do Rio), C cada um; Bontvedro
(Monte Carmello), José Alves Eraukt •
«lampfcr D'Assis (Matto Grosso), 5 cada•sm.

Do n. 7sg :
Texas Jack (Belém), 2) pontos.

Tz %

Ê
cSA^> * *****

TRABÀtHO — CAMPEONATO. —

Fazendo d contrario, pódf haver confu-
e sahir alguém prejudicado.

3" TORNEIO DE 1916 -DESEMPATE
Na presença dc Aleicii Ribai |f"i feiio

o desempate entn de 1" e
- l'.g..u- , DO torneio acima referido.

A so mploti em primi iro ! • ¦
Pygmeu t eta segundo Marujinho-,

Aproveitamos a opportunidade paradeclarar que o charadista Rob, nesse mes-
torneio, fez 200 pontos c não 177,

cQtno sahiu publicado, devendo occupsr

PREÇO FIXO
ROMEU L JULIETA...

CAMPEONATO DE 1917

Torneio dc- melhor trabalho

Mais 3 inscriptos.
Entraram 10 trabalhos destinados a am-

Los os Pedimos, encarecida-
mente, aos concorrentes que, quando en-
viarem trabalho: para estes dous tor-
neios, declarem logo ern cima, na cabeça
da tira era que estiverem e.-criptos, cm
lettras grandes e visíveis : -— MELHOR

DROGAS E PRODUCTOS
FARMACÊUTICOS

DE
LEGITIMIDADE GARANTIDA
RUA I! DEMARCO. 14.16.18

RUAVI8V 00 RIO BRANCO. 31
LABORATÓRIO

ROA 00 SENADO. 48

GRANADO & C.

SEDLITZ CHARLES CHANTEAÜD 0 nul! activ. e .1.1.3 Purjaots, taiadvo, Depuratir*
coolrâ PBJSlO de TEHTRE, BILE, COKCEST.ES. EKUQDECi.
Eiíair e frasco anurelloe • nome CHARtlF CHANTEAU0
H.l.iufm\ct-Bourq»t,\t,PMl\S-Cii<iit9ts.Or,nd)rrt

ratlfi I
JECA. I
iAUOl
remia m



O MALHO
CASO OE MATTO GROSSO
Uma borracheira judiei a i-ia
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Z__' POVO : — A/aj. juizes, que Irupulhada é islã? O general CaetOn briga com a Assembléa, ambos fí.
/. i em luta, a ferro e fogo, e o Supremo Tribunal, garantindo a zona, dá " habeas-corpus" a ambos?!...

AS WALCANTl : — Mus é assim mesmo. Pois </ Justiça não é cega ?
PEDRO LESSA : — O André, que é um poço de sciencia jurídica, disse a cousa como a cousa é. N6s, os juizes,

pensamos ás vezes de uma votamos de outra. Eu, por exemplo, nesta cousa de direito,'não voto de accordo com
0 que digo, e isto não está í< rio. ¦ ¦

CANÜTO : — Apoiado ! E depois o Justiça é soberana -. faz do branco prelo...
LACERDA : — E do quadrado redondo...
LEONl : — Salvo quando existem injuneções...
NATAL: — Porque, então, fazemos tombem a nossa politicogenvi.nha...
ZE' POVO : — Tudo isso pode estar _e,lo, mas a verdade é que os guardas da lei e dos direitos ondotté de IS

f'nna, que _ genti nunca sabe onde está o direito e a justiça...
ANDRÉ' : — Já sei ! Não ponha mais na carta : J'ae tudo por agua abaixo...
ZE' POVO : — O mestre o disse.
ANDRÉ' : — Mas com isso nós nada temos !
LESSA : — Nem você, ''seu" Zé I Isto é dc fado uma borracheiro, mas umas cousas não podem estar em des-

accordo com as ^utras...
ZE' POVO . — Infelizmcií.e, V. Ex. lem razão. Neste paiz a Justiça não poderia constituir uma excepção...

ia lista o Io_.i: entr» VaiiXe de Espadai
. Pedro K.

LIVRO DE INSCRlf.

Inscreveu-se durante a
radista CoriÓlatlO D. Neves ((.
Bahia).

CORRESPONDÊNCIA

Recebemos trabalhos dos seguiu1
radistas: Murujo, Quilo Fraga (S S
Lixar, Jeniiy, Conde de Salvatt-rra |
Paulo), Walu. Jameson (Bahia), I
mosjua, Eurycle. Alves Barreto (Mim-
do Novo), Lord Wind.or (S.
Parizot (idem), Bellczinha (Votoranl
POmpéu Júnior (S. Paulo), Te
(Belém), Virgili > Paes da Silva (Cuara-¦a), Nilck Narf (Curityba) Pari
Tnaliense (Fcdreira), Pcti J.-

sé Alves FranktdaWpfer d'A.>ib (Matto
o).

Quito Fraga (S. Sepé) — O collega,
desfalcando a collc.ção, c offert-cend.. 0

is senhorita», faria um bonito.
Será publicado, mas quando sahir, o col-
lega que recebe a revista, repare, mande
600 reis cm sello, indique o numero que

ja c remetuamos então a encom-
nienda. Assim fica mais seguro c mais
regular, (- a f:!a fiea mais perfeita.

Menemosyna — D. fôrma alguma tive-
mos a intenção dc diminuir os seus conhe-
cimentos, V contrario, ti 1 in-
teresse cm eleval-os. A gentil charadista

Algumas ve-
aquella linguagem nada indica, e 6

apenas uma ligeira adinoestação.
Eurycle. Alves Barretto (Mundo No-

vo) e Papalvo (Alagôa Nova) — Scien-
tes.

MORPHEA
A sua cura radical

IIANSEOL
pelo

Pe^am prospectos e inform
.'.os depositários :—No Rio J. M.
Pacheco, rua dosAndradas, 47. Em
S. Paulo, líaruel& C, rua Direita
n. 1.
Cada vidro t sufficientc para trata-
mento durante 33 dias e custa ape-

nas _o$ooo

PARA AS MÃES a__n_Tira
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Após "15 de Novembro"
Veiu a Festa da Bandeira;
E até Cobra—bem me lembro !-
Com Touro sahiu faceira...

T_0ro
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I*
Você acredita na briga do Borba

.1 Dantas Barreto, por causa da re-
organisação do partido .

Não. Sc ha alguma cousa, ninguém
se deve metter, porque são arrufos de ca-
sol.. .

Mas pódc ser um casol de sogras...
Tümbem não acredito. Se o fossem

já se teriam comido um ao outro...

Foi um delírio d'arromba
Em todos esses recantos:
O Jacaré virou pomba
E o Carreiro verteu prantos!

'_.!
Tanta foi a commoção,

1 não sei como isso oiiíc.
Nem um Cavallo pimpãe !
Nem altaneiro o Ékphantc 1

Tiririca — ção é uma
só : aquella para onde nos conduzem a
justiça e a seriedade. Scientcs.

fompeu Júnior . S. Paulo) — Temos
reeebido, sim,

Benedicto Teixeira (Morro do Cliapéui)
— Perguntas históricas não admittimos;
já dissemos isto mais dc uma vez. Para
publicar separadamente nâo ha espaço.

Dr. Ani >1i S >Uza (Itiút ia) — Sim, sc-
nhor, -mas falrou com as notas para a
inscripção. Mande-as.

ERRATA .
No numero

n lazer: na antiga 54, a terceira palavra
da quinta linha deve ci plantas — c
na charada cm terno, dc Beijtfva, — ani-
mal, planta e ataque •- devera ler «rj-
iiliados.

MARECHAL
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A' vista pois do successo
Dc semana tão festiva,
Para o Coelho um brinde
1*'. para a Águia peço uni

peço— viva I

á! ?£
No saião dos humoristas

•.-o

BIS-CHARADA
Calendário do Zé Povo

Mez do Novembro
Dias:

i Tarua. festi dias
Da helxlomada tran .act.
Ai ! Pavão, <|iie de al. i
Nem a Borboleta int .na I

4r
l Tudo entrou nas gr

c ) Festas sérias, náo- i Nem Veado i

grandes fe.ias,
de papdega..

1 Nem Veado cm sombras m
( Nem-Gato dentro d'Alian<.ogal
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— ireslia da vida, .ndo como
isto : tomar'banlgadas de riso...

E' o que ha de mais hygienico c eco-
uomieo...

ÊL LEIAM **0 TICO-TICO" — O UNI-
CO JORNAL EXCLUSIVAMENTE
PARA CREANÇAS.

Syphilis
Gonorrhea

Cota Multai. üebllldade S*_-u___. Impo-
tencla. Vlrllldade Perdida, Vteta. Secre-los. Nervoso, krspennatorrbea. NeutAstlie-fita. tmniKR).. N ort urnas. Doenças Vc ne-rea» e Genlto-Urlnarlaa; aaaim com,» tambémDoenças doa lítas. Bcxloa. Est __m«»o.e Fl-
ga oo podem au tratadas com grande aue.;. •« o. emsua proprta easa. por pouco dinheiro, pelo Tra-lamento Moderno Apprcvsdo e ScienliflEo gue noanismns

r; •

mb*0

doença Meullar
io* i mm eai ate mente

So vo* aofírei» de qualquerBO fcornem, devei* eaciever-noa....
pedindoo noaao Valioso Livro de M n»i|lnai
E*ie livro e*tf eacrípto em linguagem ciara e-sim-
pie* de modo <^ue qualquer peaaoa o po#*acompre-hender.e proveito por meio doa conaelho_ que nelledumor. Homena que procuram recuperar eu*
Saúde. rurça e Vigor, encon..u_U>dei_.teie,.e
excepcional e trande valor cate Urro Gratta.
Descreve a raz&o porque o homen é atttcada peladoença r a m_-neir_» *_inple* e eficaz do n-o**otr*ta*
mentú. I)»-ari_,n_o* <jue todas a* pewoaa leiam efte
Livro C-._ra.t_U_» paru poderem formar uma opinião.
Se ettse* fraco, nervo*o e *em vigor, awoi vooo*
orgfto* catBc utuisdo* por qualquer «Ia* doença* qu*
tanto aoff ri mento tauiuui, encontrarcirnandecona
forto e auailío n'e*te InlereMUite e lnstrucU-
vo Livro Medico. NSo deveia adiar um aa.
•umpto tfto importante. Enviai-noa o voa*o nome
complete e endereço, e*cripto bem claro, que im rae-
diatoiT.rt.tc voa ei.vibicmoAtabMolubuntCilte ora.
tia. a nou* Gata para a Saudfc. dentro dum
envelope l-to tem vo* custar nada. Endereço

DK. 3. KUSSELL PRICE CO.
A. ii 1-208 N. Flfth Avenua

Chicago, 111., V. S. A.

MSYEáS)

® LU ARI NE'%1
Paru limpar metaes—Nâo os arranha

nio os deteriora
DEPOSITO—Rua da Quitanda, 45—RIQ.

CORRIMENTOS
CURAM-SE EJVI 3 DIAS CO*VI

Injecção IWarinho
Ru í Je ibetciubro, l&G

AZEITE SOLAR- o melhor entre os seus congêneres



BROMBERG & C IA

RUA BUENOS AIRES 22
Antiga do Hospieio

I RIO DE JANEIRO CAIXA POSTAL 1-367
End. tal, AL.EGRE

Machina Formicida ^Salvador"
tttJAIÍS IJ_K
I O.OOO"Vendititu*

Multo pratica e ao alcance d.ç todos
Efficaz na exfincção das formigas Saúvas

_ . _._._.__._J_. J. ( Um fraseo doveneno liquido
Cada machmae acompanhada de !UmpaeoUdc vencem rama

PllEÇO

45SOOO
Posta na Estação

A POLICIA DOS PULMÕES
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Do mesmo modo que o aijcnte de policia faz circular os que
pissuiam, assim também o .Vl.-iit r:i«> (_Kurot, curando as
bronchites, catharros, defluxos, etc, fax circular, livremente o
ar nos pulmões.

O uso do Alcatrão Guy-
oi, tomado em todas a"s
refeições á dose de uma
colher de café por copo
d'agua, hasta de facto para
fazei desnpparecer em
pouco tempo a tosse mais
rehelde e para curar tan-
to o defluxo mais tenaz
como a mais inveterada
bronchite Chega-se mes-
mo ás ye/.es a paralysar e
curar a tísica declai
pois o alcatrão susta a de-
composição dos tubercu-
los do pulmão, destruin-
do os maus micróbios,
causas d'esta decomposi-
ção.Se quizerem vender-vos
tal ou qual produeto em
logar do verdadeiro Alça-
trio Guyot, desçonfiae, é

por interesse. Para obter
a cura de vossas bronchi-
tes, catharros velhos, de-
Quxoa mal cuidados, e a
ftirttori da asthma e da ti-
sica, é absolutamente ne-
cessario exibir nas phar-
macias o verdadeiro Al-
cairão Guyot. Afim de
evitar qualquer duvida,
examinai o rotulo: o do
i.TtlaiIriro 4 leu Irão <.u> -
»l leva o nome de Guyot
impresso em letras gran-
des e sua assignatuia em
tres cores: roxo, verde,
vermelho e de travez, as-
sim como o endereço Ca-
sa Frère, t <>, ma jacob,
Paru,i) tratamento vem a sa-
hir ;i IO ceiilcslmos por
«lia — e cura

Agente» geraes Mcjjhe A C. — Rua da Allttiiúcgu 93
12 io de «I inteiro

PÍLULAS Curam em poucos dias qual-¦ l"*""**0 quer moléstia do estômago,
ligado ou intestino.

l.stas pilulas, alóm de to-
nicas, sao indicadas nas dys-
pepsias, piisões de ventre,
moléstias do fígado, bexiga,

lins, náuseas, llatulencia, mau estar, etc. E' um po-deroso digestivo e regularizadof das secrecões gas-tro-intestinaes. A' venda em todas as pharmacias. De-
posito: Drogaria Rodrigues, rua Gonçalves Dias, 59.

Vidro 1§õ0j, pelo correio mais 300 reis.
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OFFERECE «AIORES I CANTOo«R eoWUWCIO1.
VANTAGENS 
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CIGARROS
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1, Clauillno Soares cVOlivelra ; íi, Antônio .Domingues Mnrtina
e :», Martiniano Soara» _i'01iveira
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Diamantina

(Minas),29deOu-
tubro de 1916.

111 mos. Srs.
Viuva Silveira &
Filho—Rio de Ja-
neiro — üs abaixo
assignados, éter-
namente reconhe-
cidos pelos gran-des benefícios
que lhes foram
prestados pelo
afamado remédio
ELIXIR DE NO-
GUEIRA do be-
nemerito phar-
maceutico chimi •
co João da Silva
Silveira, vém por
meio d'esta apre-
sentar-lhes,como
uma pai lida ho-
menagem de seus
i morre dou ro s
a gradecimentos
os seus retratos,ti-
rados em grupo,
e xp ressamente
para tal fim. — De
VV. SS. Ams.
Atts.eCrs.-C/_7i/-
ciino Soares de
Oliveira, Marlini-
Lino Soares deôli-
veira,Antônio Do-
ininfjues Martins,
sargentos da For-
ça Publica de Mi-
nas Geraes.

O o o
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0 ELIXIR DE NOGUEIRA, vçnde-seem todo o Brazil e Republicas Sul-Americanas

V

Mais uma victoria extraordinária
do grande Depurativo do Sangue

ELIXIR DE NOGUEIRA

OfUeiniiK litliograpriica» d'4> MAl.IIO


