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UM JEHOVAH DO... CHÃOS
^r 

"Para justificar a raia de não ter incluído no "\Z. &Ê&yí{\\ *%'..// il.; ^S^
^T orçamento as verbas de quasi nove mil contos para l• i~4rif\ÚIJrJ^sm.s<' li J^*"-'""^^ y^l ^^

g 
"inactivos", o deputado Barbosa Lima, relator da j . >iíVj.lll> ^r^\ /-'- 

*¦*// _^^^*^ ^V --^- •« ^SH \peza, pintou a balburdia que ha no ministério /__^f'Mn/*' >_íí_ t***^^^^ I ÍT^O\_ I

BARBOS.fclMA (solemne) : — " Do Chàos só faz o Cos-
mus algum Jehovah, e por emquanto não temos nenhum disponi-
vel, afim de o mandar para o ministério da Fazenda, nestes dias
de nossa Republica"...

ZE' POVO : — Até ahi morreu o Neves I Mas o que admira
é confessar isso um homem que foi um dos ""Jehovahs" da Re-
publica e é agora um dos prophetas do Chãos a que ella está redu-
zida... Até me dá ganas de lhe dizer : Quem bôa cama faz nella
se deita...

Eu é que não tenho nada com isso... senão pagar para a
musica do Chãos I...



RHEUlflATISMO MUSCULAR
«Sou carteiro, fazendo o serviço de uma commu-

-na a •> lcguas-<lo <=aa-Uo, «âii<ive o Sr. Jeanbar.h£..PQr _
muito tempo fiz as duas caminhadas a pé, isto é, 8
léguas todos os dias. Depois que se adoptaram as pi-
cvcletes, comprei uma, que me faz economisar tempo
e'evita de cançar-me. Porém, com a edade, tenho 52
annos, vieram os rheumatismos. Muitas vezes, prin-
cipalmente no inverno, não posso montar a bicyclette
por causa das dôres que tenho nos rins ; dizem que
é um lumbago. A meu pezar, sou obrigado a dar um
substituto por mim. Também dóe-me as costellas e
ás vezes o pescoço.

«Um dos meus amigos aconselhou-me, noinvemo
passado, que experimentasse o Oma^il, o que fiz para
não contrarial-o. Estou satisfeito de ter seguido o
conselho e sou muito reconhecido ao meu amigo,
porque logo no primeiro dia que tomei o remedio as
dôres desappareceram e pude continuar com o meu
serviço no dia seguinte.

«Desde então, tenho sempre em casa um vidro de
Oinn<ril : e algumas pilulas, e, se sinto algumas
dôres, tomo logoum pouco d'este remedio e as dôres
desapparecem. Assignada: Lmic Jeanbarbe, em casa
do seu irmão, em Alans, 3 de Junho de 1900.

EFFEITOS DO TRATAMENTO

ANTES DEPOIS
O Oitingil (liquido ou em pilulas) tomado no meio

das refeições, na dóse de uma colher das de sopa, ou
de 2 a 3 pilulas, basta, na verdade, para acalmar logo
as dôres rheumaticas, as mais cruéis, por mais an-
tigas e por mais rebeldes que sejam aos outros.reme-
dios; cura as mais dolorosas nevralgias das costel-
Ias, dos rins, dos membros ou da cabeça; e allivia os
penosos soffrimentos dos ataques de gotta.

Creado segundo as ultimas descobertas da sei-
encia, não contém nenhuma substancia nociva, o
seu uso não apresenta absolutamente nenhum perigo
para a saúde. Finalmente, é de gosto muito agradavel.

Quasi sempre o doente sente-se alliviado logo
no primeiro dia que se toma o remedio.

O tratamento vem a custar 1 r»:U por cada
*ci e cura.

A' venda nas bôas pharmacias.Para evitar enganos,
exija-se que os leltreiros tenham a palavra Omagil e
n endereço do deposito geral Maison L. Frére, i<j, rue
Jacob, *Paris.
Agentes gera»» no Rio da Janeiro — léghi 4 C., rua í» Allandaga 93

CONTR* * &NEfí\l*
a pallidez da tez, as perdas brancas, aconselhamos
sempre as Verdadeiras Pilulas Vallet.O uso das lVr-
dadrira* Pilulas Vallet, na dôse de 1 ou 2 pillulas no
começo de cada refeição, basta para restabelecer em
pouco tempo as forças dos doentes mais extenuados,
e para curar seguramente e sem abalo as moléstias
de languidez e d'anemia, mesmo as mais antigas e as
mais rebeldes a qualquer outro remedio. Nas mulhe-
res, ellas fazem parar as perdas brancas e restabele-
cem rapidamente a perfeita regularidade das regras.
Demais, ao contrario dos outros remedios com base
de ferro' as Verdadeiras Pilulas Vallet não dão pri-
são de ventre e não tiram a brancura natural dos
dentes. Finalmente, conservam-se infinitamente sem
perder sua eflicacia. Por isso, a Academia de Medi-
cina de Pariz teve a peito approvar a formula d'este
medicamento para recommendalo-o á confiança dos
doentes, facto este muitíssimo raro. A'venda em to-
das as pharmacias.

P. S.-Como querem vender, ás vezes, mesmo
com o nome de Vallet, pillulas que não são prepara-das por Vallet, e que são quasi sempre mal feitas e
ineflicazes, convém exigir que o envolucro tenha
estas palavras : Vériiablrx Pilules de Vallet, e o
endereço do laboratorio: Maison L. Frere, 19, rue
Jacob, Paris.

As verdadeiras Pílulas Vallet são brancas, e a assigna-
t\Jra de Vallet está impressa com tinta preta em cada pílula.

OS INVISÍVEIS
S.\ P.\ H.\

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

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

Cartas a.os IUVISIVBIS
caixa t>0 Ç0RREI0, 1125

resultados tão maravilhosos

i '' 4fe* i&Bgpp!;

tvj^Rosahd LAMBRECH^1^XiJ
ULJ

Sirvo-me regularmente do cDentol e obtenho re-
saltados tão maravilhosos que o aconselho a to ios os
que se preoccupam de conservar os seus dentes... paia
sempre.—Rosalia Lambrechtt.

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

Creado conforme os trabalhos de Pasteur, elle
destróe todos os microbios ruins da bocca ; também
impede e cura infallivelmente a carie dos dentes, as
inflammações das gengivas e as dôres de garganta.
Em poucos dias dá uma alvura brilhante aos dentes e
destróe o tartaro. Deixa na bocca um frescor delicioso
e persistente Sua acção antiseptica contra os micro-
bios prolonga-se na bocca durante 24 horas, pelo menos.

Posto piiro em algodão acalma instantaneamente
as dôres de dentes por mais violentas que sejam.

Acha-se o dentol nas lojas dos cabellcireiros, perfu»
mistas e em iodas as bóas casas de perfumaria. Deposito
geral: rua Jacob n. io. Paris.

Ag6ntes gera6i MÉGHE A C. Rua (Ia Alfiindtfla, 03
RIO DE JANEIRO

BREVEMENTE

Almanach.

fl) TIC0
¦TI
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Preço 4fOOO

pelo correio mais 500 réis
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OS CONCURSOS D' O MALHO"

9:OOOIOOO
DE PRÊMIOS EM DINHEIRO

Çoncupso Qlensal

(em dinheiro)

Daremos mensalmente, em dinheiro, um pre-
mio de 250$0Q0, mediante sorteio, que se fará
sempre pelas extracções da Loteria Nacional.

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

Çoncupso Tpimestpal
Janeiro a Março-Abril a Junho—Julho a Setembro e Ou-

tubro a Dezembro

SOOSOOO (©m dinheiro)

•O .11 ALHO»,querendo proporcionara seus leitores e amigos a opportunidade de adquirirem,
sem dispendio, moveis, jóias e outros objectos de valor resolveu organizar para isso sorteios de
«coupons», que euiittimos em Iodos os números. •

ilossos leitores poderão, assim, com a maior facilidade, se habilitarem aos grandes sorteios
do Mallio, nos qnaes daremos em prêmios 9;OOOSOOOi KM VIAllElltO.

I'or Isso, devem cortar e guardar, até completar cada série e remetter em seguida a nosso
escriplorlo, o «conpon» abaixo estampado, para que lhes entreguemos em troca um cartão coiu
vários números, conforme o numero de bilhetes, variavel, de cada Loteria. Com esses eurtties lica-
rão habilitados para nossos grandes sorteios, conforme as explicações, que abaixo vão mencionadas.

Çoncupso 5emestPalJaneiro a Junho e Julho a Dezembro
VALOR IsOOOSOOO

( EM DINHEIRO)
Em trocados coupons deste concurso,emit-

tidos durante o semestre, daremos um cartão
numerado que dará direito aos sorteios se-
mestraes.

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

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

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

Çoncupso fínnual
Janeiro a Dezembro

VALOR 2:OOOSOOO
(EM DINHEIRO)

Em troca de cada série de coupons d'este
concurso emittidos durante o anno, daremos
um cartão numerado, correspondendo a diver-
sos números da Loteria Nacional, com o qual o
possuidor ficará com o direito ao sorteio an-
nual. O sorteado neste concurso ficará com o
direito de receber no nosso escriptorio o prêmio
de d:«o*|oM.

Este sorteio annual realizar-se-hq com a
Loteria do X• Sabbado do mez de Março vin-
douro. Vide declaração na pagina seguinte.

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

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

OBSERVAÇÕESi
Para que nossos leitores se habilitem a todos os sorteios

mensaes. devem nos enviar» os coupons correspondentes a
cada mez, sendo que nos mezes <le 5 sabbados, deverão nos
remetter os 5 coupons que nesse mez tivermos emittido. Para to-
mar parte nos concursos trimestraes, semestraes ou annuaes,
os nossos leitores devem nos enviar os coupons corres-
pondentes ao trimestre, semestre ou anno em que tiverem
sido emettidos, declarando a que concurso desejam concorrer,
para que recebam cm troca um cartão numerado, contendo os
números com que entrarão no sorteiocorrespondente, da Loteria
Nacional.

Fica entendido que uma mesma pessôa poderá concorrer
a todos os concursos desde que apresente series completas com
o numero de coupons necessários para cada concurso.Nossos leitores do interior enviar-nos-hão Seus coupons
em carta registrada, acompanhada de uma nota com o nome.rio-
rada. logar. cidade c Estado onde residir o remettente, •
300 rélt «m ••lio, para o registro da carta de volta sem o que não
rametteremo» o cartio numerado que dará direito aos sorteios.

Deverão cortar e guardar os coupons, que formos emittin-
do e que sahirüo sempre nesta pagina. para nos remetter ou en-" tregar NO FIM DE CADA MEZ, trimestre, semestre ou anno.
coniorme íòr o sorteio a que desejarem concorrer.Continuam em vigoro» sorteios semanaes, que fazíamos,
em dinheiro, por meio de nossas edições numeradas, a margem
de cada exemplar.

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

1
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O MALHO

São fiút&os tgtotii mlusltos fira ot Estados Unidos i Canadá a «Internacional Mwtislng Company». — Park Roa Builriiag, lia Ttrk — I. I. I.

V. EX. IA' ADQUIRIU UM HIOTOB ELEOTRICO ?

A compra constitue uma ..... DESPEZA
A energia consumida constitue uma DESPEZA
Os concertos constituem uma  DESPEZA
A interrupção para concertos constitue uma DESPEZA

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

Não compraes motores sem consultar nossa secção de motores.
Cia. General Electric «lo Brnzll — Rio de Jnnolro

Caixa, postal I09 Secção d© Motores

 

Restablece o Vigor Sexual

em 48 Horas
A Nova Descoberta Scientifica Maravilho**

O novo Tratamento Palmette é a descoberta
ecientifica de poder extraordinário. Mcsmocm
homens de etjade avançada e impotentes duflfnte
muitos annos temproducido vigora»»ombro*
»o em 2 ou 3 dia*. Milhares de homens estão
tentando resultados desastrosos, quando deixam
vários condições sexuaes continuar, taes como

y jy emissões diarias C noturnas, timidez, abuso
4/ÍM propio, perda de memória e força de vontade,

melancolia, perda de furça sexual completa ou parcial, orgaões en-
colhidos, falta de sencaçâo, etc. Nâo se usam pillulas, pós, líquidos,
unguento» ou aparelhos mechanicos. Qualquer homem que deseje
obter força sexual maior do que possude agora, e todos aquellea quese sentem debilitados completa ou parcialmente, podem agora resta-blecer-se rapidamente. Manda o »eu nome e endereço em uma
Ç*rta. c pela, rolt* de correio enviaremos detaliea lllutfradnt gratla. Escreva á InternationalPalmette Company, 3050 Tr ampor t u tioo Buildins, Chicago, 11L, £. U. A.

m

OS CONCURSOS

D'"0 MALHO"

Continua o succeiMO dou qümhom concurvoi que,«em outro dispendio além do pr**ço cio exenii>lHr(l'«(>MALHO», «rotuirflinnam Em lAÍtoi*A« n «*mavel
l>eneiici<

CON

Extrahid
Coul

pertencecapital,K>es cie 11
uamoH 11
torio.

mbro

ie*ta¦tm ta-i pa •
;rip-

ueciaraçao
iJevido a termo** recebido» muitas reclamaçõesdos nosso* asttiignantes do interior e do exterior» quedesejam tomar parte no CONCURSO ANNUAL, e os quaes

pela esca«i»ax de tempo nAo podem efiectuar a troca<le weuM COUPONS — reholvemoH que esMe concurao sejaextraliido com a loteria do PRIMEIRO SABBADO DOMEZ DE MARÇO, proximo íuturo.

Não_ha^desculpa por fazer sof»«

frer a creança

Quando uma creança acorda sobresal-
tada e com medo e range os dentes du-
rante o somno, quando tem comich3o no
nariz e padece paroxismos de tosse secca
e dor de cabeça, quando tem lebre lenta
e soffre de convulsões espasmodicas,
tem indícios positivos de lombrigas ou
solitarlas.

Não é necessário prolongar a ancieda-
de dos Paes ante tal quadro de soflrimen»
tos. Uma única dóse de Vermifugo TIRO
SECURO, do Dr. H. F. Peery, revelará
a presença das lombrigas e será na maio-
ria dos casos sufficiente para eliminar
dentro de poucas horas após tomada a
dóse, quanta lombriga existir.

O Vermifugo l IRO SEGURO, do Dr.
A. F. Peery é o unilo legitimo; é o único
Vermifugo que opera sem necessidade de
repetir a dóse ou addiçSo de outros pur-
gativos para completar sua acção.

Como seu nome indica, é TIRO SE-
GURO ás lombrigas.

Fabricado exclusivamente por Wri-
ght's Indian Vegetable Pill Co., 372 Pearl
Street, New York, E. U. da A.

Vence-ss em todas as drogarias e prlncipaes
pharmaclas do Brazll

Loterias da Capital Federal
COMPANHIA DE LOTERIAS NACIONAE8 DO BRAZIL

Rua Visconde do Itaborahy n. 45
Grande e extraordinária Loteria de HslalSabbado 23 de Dezembro, às 3 horas da tarde — No-

vo plano — 347 — l-
I .OOOlOOOSOOO

Por 50$ em octogeslmos de 700 réis. Este Impor-tante plano, além do prêmio maior, distribuc mais: 1 de100:000$, 1 de 30:000$, a de 10 000$, 4 de 5:ooo$, 10 dea;ooo$ 18 de 1:000$ e 5o de 48o$ooo.AOCNTE8 GERAES NA CAPITAL FEDERAL
N AZ A E TH éc C.

RUA DO OUVIDOR, 04
Caixa do Correio n. 817 Endereço Tel. LUSVEL

Rio nirjAMtrmo 



O MALHO

OS PRÊMIOS D'0 < MftLHO»
Pela extração da loteria da Capital Federal, de sabbado,

18 de Novembro corrente, fez-se o sorteio da edição n. 738
á'0 Malho de 4 também do corrente mez.

O numero premiado foi 22233. Estão, pois, premiados
os.seguintes números:

22233 .... ioo$ooo 22232 .... 2O$O0O
22234 .... 5o$ooo 22231 .... 2o$ooo
22235 . . . so$ooo 22230 .... 20.000
22236 .... 20$000 22229 .... 20$000

Hoje, sabbado, será sorteada a nossa edição n. 739, de
11 d'este mesmo mez, e assim todas as semanas, res-
pectivamenre, os números d'0 Malho, que sahirem três sema-
nas antes.

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

—Ora, veja você!
No meu tempo dera-
paz, uma bronchite
chronica casthmati-
ca, era um caso per-«lido-, entretanto, ho-
je, é uma cousa l*a-
cilima de curar...—Graças ao Óleo
de Ca pi vara, quecura isso, num ins-

tanto, e toJas as moleslias dos órgãos respiratórios.
1'ieço de fiasco 4$. duzia ..$; abatimento paia grosaEXIGIU SJ.UPRE OS 1'liEl'AKADOS DE MEDEIROS GOMESMARCA REGISTRADA CAPIVARA. QUE SAO OS ÚNICOSVERDADEIROS. Cul:1ado com as Imitaçíáes grosseiras, quesâo serrpie prejujiclaes aos doemes. A' venda nas principaespharmacias e drouailas do Brazil e na fabrica e deposito

geral: Avenida Passos, 80, e Alfândega 213.

yat>jpi°

Leiam O TICO-TICO
creanças.

o único jornal exclusivamente

SALVAÇÃO DAS CREANÇAS

C. epmifugo de Fahnestoc_t
í^^____a___.____
«•.'•'"-r--»° '" .. «-¦¦<

Mi
- <*>•*

Dará allivio em todos
os casos

em que o incommodo
seja

causado por Lom-
brigas.

5EQUR0 E EfFIÇ*Z

Creanças e adultos

II *_.
A' venda em todas as
pharmacias do mun-

do, desde 1827

Cuidado com as imitações

ilRMÍfUGí PEÇA O LEGITIMO

Vermiíugo
de FÁHKESTOCK

II 1
¦anr" "" ' -** **_¦_¦

Rf ___fl _______

____ i*

^^*afe___pe .^ A-- «.**• ¦¦

'*^l mm
^™ __________

____________
_________

Preparado porB A. FAHNESTOCK a Co
Plttsburgh, Pa. B. V. da A.

Depositários no Brazil: j, E, BARROS".,
Caixa Postal 1763. Rio de Janeiro

GRAÇAS AS
GOTTAS SALVADORAS DAS PARTÜfllENTES

OO

DR. VAN DER LAAN
Desappareceram os perigos dos partosditficeis e laboriosos

A parturlente que fizer uso do alludido
medicamento, durante o ultimo mez da t*;***«v--des, terá um parto rápido o íVlia;. Innu-
meios attestados provam exuberantemente a sua
eflicacia. .V venda em todas as drogarias e phar-macias do Brazil.

Depósitos geraes: PHARMACIA HOMCEOPA-
TI11CA DO r>i*. J. II. Vim Der Laan At O.

Marechal Floriano n. 116, Porto Alegre
e Araújo Freitas & C, Ourives n. 88
Rio de Janeiro.

ALFAIATARIA GUANABARA
L muior, mula _><>_>tilur o bnratelra do lãtio de «Juneiro ZZZZZZZZ _¦—'

Especialidade em ternos de pura lã ingleza a 60*000, 70*000 e 80$000, sob medida
_, A incomparavel barateza d'estes preçosto poae ser julgada examinando-se a superioridade das fazendas e forros, a elegância

do còrle ea primorosa confecção

INTERIOR A A If¦ lutaria
Guanabara en-
via ¦moitrai acatálogos com soberba» photosravuras en-•inundo o modo facilimo de qualquer pessoatirar suatmedldae «em o menor receio da

engano. Pedlmoa que nio confundam uma
casa seria e de 1 • ordem, como a nossa, comoutraa sem «iloch» a um escrúpulo». A
4-UANABARA a • mala antiga a acreditada

casa que vende para fóra e assume toda a
responsabilidade naa auas confecções. Des-
pezaa de remessa por conta da GUANABARA.

ATTENÇÀO
Quem der encommenda de um terno destes

terá o ABATIMENTO DE 2$OO0, enviando
este annuncio. PEDIDOS A

CAIU ALHO «I FEIIEIU-Rna dl britei. 34

^7^ W atXl

ãm/^M C°l _r i-=>l

¦Hfe___.^r _______ c___> rP
ri _è¦ *__4*JL

Ji-._-_>,CA rjEOlSTF-flOA



Carrapatos, Bicheira, jviat.-
queira, Eerne,

^R , olestias do figado, Lom- fl|
¦j lr gas, irritações ÊL

x^S\ e todas as demais Pragas do ^Ê
M\ gado, curam-se com fl

1 ESPECIFIC8 Mac B0U6ALL I
O ORIGINAL DOS ESPECÍFICOS

Usado ha mais de 60 annos

O Especifico Mac Dougall não envenc-
na o inseclo e sim asphixia-o, fulminan-
do-o immediatamente.

<" Garante o crescimento da 13 em 20 010
assegurando-lhe a mais perfeita sedosi
djade e finura.

Unico inlroductor EOHERTO <RO-
ClIFORT — Iiua do Mercado, 40

Rio dejaneiro

.¦-.• --;- - 
;

_r^r__E____'
¦'

|ÍT jfl ________!_¦ 111 m m^m^^^^^m^mim^^^^mmmmmw^ #/%.

Qrcifis!.
Só é pobre quem quer I
Peça O «Mensageiro da For-

tuna». BSOUU T AMENTEGRA-
Tis ! Ensino ahi o que deveis
fazer para ser feliz, poderoso,amado, considerado e libôr-
tado da miséria, assim como
vos inicio na sciencia do Ma-
gnetisrr.o, do Hypnotismo e
outras artes oceultas. Forlifi-
cae vossa vontade, ponde cm
exercido as vossas forças na-
turaes-occullas, que vos ensi-
narei a desenvolver, e vereis
depois como nenhum dos
vossos desejos constituo um
«im possivel». Exp.rin.entae.
que nada vos custa; antes
d'isso (_ prohibido duvidar.

A fortuna, a victoria em nego-
cios e em amor, a arte de hy-
pnotlsar de perto e a distano'a
• de transmitt.r pensamentos
são poderes que podeis apren-
der pelo estudo e que eu vos

Íiosso 
ensinar, como o tenho

cito a muita gente. Muitos
antigos meus alumnos são
hoje grandes capitalistas.
Peça O «Mensageti. da Fortuna»,
que scrã enviado pelo correio.

Escreva seu noincc cnJere*
ço completos .- rua c nume-
ro. cidade, estação, c Estado,
bem claramente; C envie ao
Sr. Aristóteles Itália, Caixa Pos-
tal ü04 nua Senhor dos Passos
98, sobrado—Rio. [NfiO recebo
cartas multa laS).Escreva hoje
Nüo 6 necessário enviai
dentro da carta. P_Je enviai
um bilhete postal.

E' PROHIBIDO LER
v <.i 1 l.l.is QUE DESFItl ______ l_-A_.-_.HI... 1: «.o/os

AS TRES CHAVES DA FORTUNA
porque s_o a ultima palavra contra as infelicidade ., desgraças, mise-
rias, dissabores, desavenças e doenças.

Deseja inspirar confiança, vencer difliculdades, transformar vi:ios
em virtudes, desgraças cm venturas, captar carinhos c amor, dominar,
conseguir o que desejar, e saber como se pode lazer uso dos assombro-
sos poderes pessoaes ?

Procura ds meios para nao soffrer misérias, necessidadese dissabores?
Deseja ter valor e energia, assegurar exilo em cm preza», gosar

saude e saborear as emoç<" es da ventura e da satisfação ?
Peça o maravilhoso livro Ah Tr«*. < li«.<*« dn I oriinin, franqueai.-

do a carta apenas com um sello de ÍIM» rél» e dirigindo-a, pelo correio
unicamente a

CASA
BUI-.Müt.

"THE ASTER" Calle Ombú. 239
Ai-EHns—RJ :i-_ti_.i__c:a ai/-.c_i<--N___va

magia, magoe-Não se deve confundir nossa casa, de absoluta seriedade, com outras que se oecupam de
tismo, occulúsmo, adivinhação,superstições, etc.

Deve escrever-nos com clarez _ o nome, residência, direcção e Listado.

CASA GUIOMAR •!-•-

I

/ \*&è *s\

_ijf ^mm

22$ooo
Bellissimas botas de

abotoar e de atacar ao-
lado em casemira cinza
c beije com biquei ra de
verniz, artigo dernicr-
cri.

120--Avenida

S8$ooo
lltima creação da moda

— Botas em bezerro-setim
preto, com biqueiras e la-
lão ue verniz e livellinlia ao
lado. Ditas no mesmo mo-
delo, porem ern kangurú
amarello. (_ ia'quer de.es
artigos custa :.õ$.oj, ruas
centraes.

Passos 120--Rio
___! _ ^^^B__ü-3________

Enviam-se --ratis, catálogos illusirados para o interior, pedindo-s_ clare/a
nos endereços — ••elo <_>ri_io mai.. *í$ouo. — 4 -iil.os

4.1. tl.l I ék. V. - Tel. 4424 lortt
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U1PRESSO HM MACHINAS ROTATIVAS DE MARINONI

fínno #0 REDACÇÀO, ESCRIPTOItlO E OIIKKIS
RUA DO OUVIDOR N- 164 E RUA ROSÁRIO 173 D. 74 *

PELA ACTIVIDADE DÓS INACTIVOS!
«Corrigindo os erros, omissões e ratas no orçamento votadopela Câmara, o senador Alcindo Gfanabira propoz a verba

global de 24 mil contos só para pagamento das classes inactlvas». [Dos jornaes)

Alaiido : —Lá vae melgueira gros-
sa I E, com certeza, ainda não che-
gará... Só pensões graciosas são
mil e muitasl

Erico Coelho:—E ha marmanjos de
15 annos, que ainda recebem essas
pensões, apezar de só terem tido di-
reito a ellas até á maiondade...

Bulhões : —E'uma lastima esta sec-
ção de escoamento, cujo poder de
vazão cada vez mais se multiplica...

ZZi f*Oefo ¦¦ —Culpados são os se-
nhores mesmos... Não fazem outra
cousa senão arranjar leis e favores
que dão este resultado : uma su ia
cada vez maior de «inactivos» de per-
feita saude, tanto assim que mos-
tram a maior actividade nesta «ma-
macieira» do meu rico dinheiii-
nho I...

'JUMpBHBfc^Y^^^M^WH'•Zm^&mlr^ ^tiaaaW^aaaaaaaW 1

_mmmmmfMÊMÍiPt^pWilmmmmmmmmWÊÊ^Ê^^^-^^^y^^JVJ^lt^^/^' *_ — AlJy^ff \B6vX>*^^ \V * \1
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o MALHO

EXPEDIENTE
FREÇCS DAS ASSIGflATURAS DOS «JORNAES DA' SOCIEDADE! RrJOnVMA «O MAIjHO»)

Capital e Estados

1 ANNO 9 MEZES 6 MEZES 3 MEZES

«A Triburian. 3o$ooo 23$ooo i5$ooo 8$ooc«OMalho>-... 15$ooo i2$ooo 8$ooo 5$ooo«0 TKoTico» 11 $ooo 9$ooo 6$ooo 3$5oo
Exterior

I ANNO ( MEZES

A Tribunal) 5o$ooo 3o$ooo
O Malhon a5$ooo m$ooo
O TlCO-TlCO) aojooo i ijjooo

São nossos agentes no Estado <Io Kio Grande do
Sul ws Srs. I.. I*. Itareellos »V Livraria do (àlolio,
An<!radas 'ií'í, l*orlo Alegre.

Pedimos aos nossos assignantes do INTERIOR, que quan-
do fizerem qualquer reclamação, declarem o LOCAR 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 tres mezes.

Pedimos aos nossos assignantes cujas assignaturas termi-
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 Ancnyma "O MALHO",
rua do Ouvidor, 164 — Rio de Janeiro.

CHRONICA

Para contrabalançar a impressão deprimente produzida
pela sensacional revelação pormenorisada do caso do Teutiy-
•*on, em que o secretario do ministro inglez se portou com a
mais afírontosa inso'encia, indo á Bahia para dirigir as dili-
ticTicias pqliciaes, impór prisões e demissões, censurar o chefe
de policia e ameaçar o presidente do Estado com a boycottage
do porto pelos navios inglezes; para contrabalançar esse me-
noscabo esse ataque á nossa soberania, tivemos, felizmente, a
mais salutar reacção nessas vibrantes festas da bandeira e do
juramento dos reservistas voluntários navaes.

Reacção toda moral, é claro, serviu maravilhosamente paramostrar que o Brazil ainda tem alma e braços para se defender
da insolencia e da cubiça estrangeiras, quando um bello dia
tentarem romper o circulo, aliás muito amplo c cada vez mais
frágil, das considerações diplomáticas...

Na solemne e commovente consagração da bandeira em
todos os recantos do paiz e nessaj vibrante movimentação mar-
ciai da mocidade para o acto viril do juramento voluntário, fi-
caram implicitamente consubstanciados os protestos do Brazil
contra a audacia dos fortes, que tudo quer tolher e escravisar.

Sem o sentirem e sem talvez o quererem, os discurs'os dos
Srs. Raphael Pinheiro, Coelho Netto, Muller dos Reis e Mi-
guel Calmon foram a confirmação ampliada do protesto se-
fero e da lição energica dada pelo governador da Bahia —
tntão é Sr. Seabra — ao trefego e inso'ente secretario inglez,
*;ue houve por bem perder as estribeiras e íallar grosso e

ameaçar atrevido, como se o Brazil já fosse, de facto, o feuçJo
captivo da rainha dos mares... \

Foi um grande consolo ouvir essa eloquencia vibrante dff
patriotismo e muito maior contemplar o ardor e a valentia
d'essa mocidade que jurou bandeira, assumindo o compro-
misso de não a deixar esfarrapar pela cubiça estrangeira, sem
que o ultimo alento se lhe extinguisse, na defesa da patria 1

Digam o que disserem os inveterados pessimistas, não ha
duvida de que estamos assistindo a uma resurreição, a uma
renovação das forças nacionaes, muito embora a expressão
official d'essas forças não tenha nem possa ter a mas-
cuia efficiencia que todos desejaríamos. Mas é certo que esse
movimento da mocidade para participar da instrucção mili-* tar tem o máximo valor de uma collaboração efficaz na
defesa da nacionalidade contra possiveis botes da truculência
belligerante que ora ameaça os povos ainda abrigados sob a
égide da neutralidade.

Por isso, as festas vibrantes do dia da bandeira, tanto
aqui como em todos os Estados, tiveram este anno a feição
opportuna de uma grata affirmação : a de que nos estamos
preparando para vendermos caro a nossa pelle, se tivermos
de ser escolhidos para repasto do veího mundo' corroido ouesphacelado pela guerra...

* * E perdôe-nos o lei-tor o tom do que ahi escreve-
mos; mas as cousas cômicas nem sempre devem ter a pri-mazia c • , .

Poderiamos," é certo, começar pelo estrai.ho amôr do res-
peitav^l Sr. Ellis aos lindos " Pimpões da Avenida", que elle
manuteniu na posse do orçamento do Exterior, para gáudiosonante de seus serviços '•gratuitos"... Estranho amôr, na
verdade, principalmente por partir de um homem que tem
passado a vida a defender as bóas causas, as causas dos quetrabalham, contra as dos que só sabem usurpar 1

Chega-se a lamentar a falta de parentesco do orçamento
diplomaticS com... as Docas de Santos...

Veriamos, então, como o Sr. Elüs o desancaria, o des-
conjuntaria, o reduziria a frangalhos 1

E, francamente : entre a falta de crietrio que attribuemao relator da Camara, nos cortes por cila approvados, e o cri-terio " restaurador " do relator do Senado, não ha quem não
prefira a hostilidade benefica do Monroe á libera'idade cache-tica do velho e arruinado palacio do Conde d'Arcos...

* * Também poderiamos ter começado esta chronica
pelo comico cpisoijib da descompostura do Sr. Barbosa Limano Chãos do ministério da Fazenda, do meio do qual surgiu
o outro Cháos do orçamento da Despeza... Mas, desde queo illustre deputado deu as mãos á palmatória e lamentou ohaver cahido numa especie de ""conto do vigário", nadamais teríamos a fazer senão lamentar as lamentações do en-
gazopado Jeremias...

D'ahi, a trisfeza em que fatalmente calaria o assumpto,tristeza que, como se sabe, não paga o déficit do fallecido" orçamento equilibrado "...
* * E os monopoüos dos seguros e dos fumos, queestão movendo todas as baterias contra o Sr. Alcindo, inventord'essas fumaças ?... E a carestia do trigo, que vae reduzindoo tamanho do pão ás proporções infinitesimaes da... utopiasem que a administração tome uma providencia qualquer ?...'Tudo tristezas.

A salvação da chronica seria começar pelo Salão dosHumoristas.
Ainda assim, erraríamos, porque o leitor seria capaz dechorar... de^ riso — cousa que elle pode fazer mais á vonrtade, indo ver esse certamen da graça e da troça# infeliz-mente muito prejudicado pe'a falta de... espaço.

J. Bocó

Acha-se 110 prelo o

fllmanach d'O T1C0-TICQ

Preço 4SOOO pelo correio mais
500 réis.

RODO * SERPENTINAS
VENDEM-SE NOS

fííirnfíZ6T)$ G@5pflrç.ppaça Tipadentes, ns. 18 e 20-I^io

ti



O MALHO

A FESTA DA BANDEIRA NA PREFEITURA DO DISTRICTO FEDERAL,
Trecho do discurso do Sr. Raphael

Pinheiro, na Festa da Bandeira, realizada
na Prefeitura :" Em verdade, vos digo, Brazileiros que
Jne ouvis, depois da data excelsa de Se-

máximo sentir. E, como de um crisol mi-
rifico a lava rubente um bem sincero amor
escorre, e a effigie sacrosanta da Pátria
resurge, dominadora e poderosa, dourada
no sol dos corações inflammados de seus

ou um boccado de ouro, um pedaço de céu,
um punhado de estrellas...

Se a virdes, porém, com os olhos da ai-
ma, os olhos do coração, ella será um in-
finito, é a honra e a tradição .
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1) O .Tr. PresideiH» da Republica, em companhia do Prefeito, dos ministros da Marinha e da Guerra, do chefe de Policia.
do coronel Tasso Fragoso, do Dr. Raphael Pinheiro e de vários officiaes de sua casa militar, ouvindo o Hymno
Nacional, ao ser içada a bandeira. II) .-/ continência dos " boys scouts" á bandeira nacional. III) Grupo geral dos

:eir.>s que compareceram a patriótica festai, IV) Formatura dos " boys scouts" pouco antes da retirada. V) e
VI) Aspectos do palco da Prefeitura, onde se reat.zou a patriótica cerimonia.

tcmbro e da divina ephenu-r.de de Maio, filhos. E quem opera esse tão portentoso A bandeira é o Metal de Corintho ; é aí
BCnhnm dia para a Pátria é maior (lo que prodígio ? A imagem da Pátria, a sua summula mysteriosa, é a omnimoda dos
este, que óra celebrai-lo.. Este é o dia verônica, a sua bandeira. valores superiores da Pátria ; é o ouro
fraterno, por excellencia. A bandeira da Pátria ? Que é ella dos herúei ; é a prata dos martyres ; é o

Credoãt ideaes, religiões, tudo ie apa%- Se a olhardes com ulhos mortaes pouco cobre dos humildes*.
£ua, ludu se funde ao calor saurado do será : um trecho de selva, um feixe de sol



O MALHO

A FESTA DA BANDEIRA NA PREFEITURA
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O Sr. presidente da Republica içando a bandeira nacional, ao som do Hymno, cantado petos escoteiros e aluiu-
nos das escolas publicas

MANOBRAS FINAES
H___L - J ~ .
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O pí/icra; Lfno _Ramoí com «« estado-ma.or, assistindo á defesa das forças de seu commando contra o ataque
das forças inimigas

Este excellente Vinho de Mesa
encontra-se á venda

em todos os Hotéis, Restaurants
e casas de 1a ordem.
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^edatfore e ©ireltore.: JÜÔ BANÁNÉRE 1916 REDAÇO' IFICIKA: Largo do Abax'o Pigues picado
,co. mlgatorlo — Zan Baulo

A Cunfrigaçó du Abax'o Piques
GRANDI BA-

ATTACCO
COMMUNICVrO FICIAU DU ABAIX'0 PIQUES — A TUMADA DU FORTI DUS ISGOTTO — AG

TAGLIA D\ RIAXUELLO — A SOLIDAREDADI DA'INTALIA — TILIGRAMMO "DU RE' —
NIM1GHIO INGOPPA U GUARTELLO GENERALE DU AP.AX'0 PIQUES — A MORTE DU GENERALE
VON CERVEGIA PRETTA — O AGUISMO DU SARGENTO BEPPINO — AS ATROCIDADI LEMA' —
OTRAS NUTIÇA.

"Aba.Ao Piques, 24.
"O Bascúalino Galuniale" impubriea Og-

gi o seguinte ingomunicato ficiali, inisgna-
do do o generalississimo Banánére !

"Ista scttmana us nimighio diisvorvè-
ro una tividade piore du furmighiére. Se-
gondaféra fizéro um bunito attaco in-
goppa a segonda indivisó dus nostro in-
zercito. U generale Beppi Garabina, qua-
nc viu a cosa pretta mando tucá a gorne-
ta di aritirá i indisgamhó.

Dividimo istu atto di guvardia du Gene-
rale Garabina io vô dá un gonseglio di
guerra, p'rei li i vó manda inforca elli.

Tuitas surdado chi fugiro giunto c'oelli
io vô prende con ottos dia di gadeia, con
pon i água. Assi a genti faiz una brutta
gonomia di bóia.

In gonpensaeó desdi anti-onti stá atrava-
do um brutto cumbatto na squina da rua
do Riaxuello. U nostro inzercito, trinxera-
do atraiz d.i porta da casa da Garmella.
non dá tempo né dus allemó guspi.

1 imi di urdi inveiz cunteceu un fatto
molto gravíssimo.

Fui ti gazo chi us allemó impimluráro
una banderigna branga na gianella du
gonsolato. Intó io pense che illos gueria a
paiz i mande treiz fieciali acunversá coellis
pur causa di sabe as gondiçó, ma quano
us ficiali xigáro perto illos cairo di pe-
drada inzima dellis i quibráro tutto a ga-
I' ¦¦¦ 1 dellis. «

Io mande una brutta ricramaçó p'ru
Gonsolato i sabi o che mi arispondeu aqui!-
Io indisgrazlato daquillo boxe ? Mando
di/é che illos non quiria paiz né nada ;
che aquillo panno brango che illos apindu-
ri na gianella era uma gamiza du gene-
rale fon GionkopingO, che stava- lá p'ra
inxu

Aquillo figlio da a máia d'aquillo alie-
mó stá pensáno che io só besta !

Ah ! ma io giuro che u pr.miêro alie-
Uló che mi gai nas mú „ 0 di cume illo pi-
cadigno cun batata i c'oa pomarolla in-
goppa.

U resto vai molto bè".

A SOtlDAREDAÍDl DA INTALIA

Abax'o 'Pigne

U gU.8tt.lo gcnerale aricebe. un

grammo du ré da Intalia dizeno che nois
pricisá arguma cosa che a Intalia stá as
ordi.

U generale Banánére rispondeu chi mol-
to brigado. Che si pricisá* arguna cosa
manda un gartozigno p'relli.

ATTACCO NIMIGHIO INZIMA DU
GUARTELLO GENERALE

Abax'o Piques, 22.
Quattros surdado allemó disfarçado di

gonduttore di bondi aguigáro quattros
balló di gaiz asfixiante nu guartello vene-
rale du Abax'o Piques, instabilicido na a
gaza da a mia sogara, atraiz du migatorio.
Us gaiz asfixiante dus allemó é infabrica
do di stratto di meia di sapato con un pi-
dacigno di quegio allemó.

A MORTE DU GENERALE FON
CERVEGIA PRETTA

Abax'o Piques, 23.
Murreu oggi di manhã cidigno, in cun-

sequenza di un attacco di dilirio tremi-
no, u generale fon Cervegia Pretta ingo-
mandanti da 5* indivisó dus inzercito ni-
mighio. Pezame p'ra familia delli.

A\ da R. — U generale fon Cervegia
Pretta nasceu in Santa Gattarina i stava
u migliore pau d'acua du Abax'o Piques.
In signalo di pezar p'ra morte du inlustro
pau d'acua tuttos butteghino butáro a
bandiéra co meio pau.

U AGUISIMO DU SARGENTO BEP-
PINO — VINTES PRISIONIÉRE

Abax'o Piques, 24.
- Onti di notte u sargente Beppino, chi a
Settimana passata giá gagnó una ingonde-

\*6 pur causa chi quibrò a gabeza du
generale fon Batata con una bunita stilin-
gada. prendeu illo siizigno un bati.
nimighio cumpreto.

U sargente Beppino saiu molto scon-
drdam_rte ingnanto a 1* indivisó allemá

inliiuia na porta da casa du padre
Bascoale i apago tuttos lampió du i
du Pkui ir_j ui allemó
furo a IrrrQtado i utdisganibáro, aí chi fui
u fattimçl U sargente Beppiiu tema tra-

vessado una gorda nu meio du largo i,
c'oa scuridó us allemó non viro i intóvtut-
tos gairo i quibráro a gabeza. Intó u .sar-
gente Beppino amarro, tuttos n'uma gorda
i puxo p'ru quartello.'

U sargente Beppino gagnô otra ingon-
decoraçó.

AS ATROCIDADE ALLEMÃ*

Abax'o Piques, 24.
Oggi di manha cidigno a inguzignera do

Xico du buteghiuo fui cumpra un tosto
di olio di risco inda a farmácia, i intó Us
allemó pig&ro ella i déro una brutta sova
nella. tumáro o tosto chc illa iva cumpra
u rimedio i guspiro inzima da go.tadigna
chi uunga fiz nada p'rellis.

Chi genti maise servagia, piore d"un bu-
grimo.

Ante3 é migliore lida cos turco chi
comi grianza do che lida con istus anima-
lo distus allemó.

BRUTTO INDISCOBRIMENTE

Abax'o Piques, 24.
O nutabile indiscobridore signore Ze-

maria Tiririca che giá indiscobriu varas
cosa, acaba di indiscobrí, agora una spin-
garda chi dá vintes tiro di una veze. O
sig. Zemaria Tiririca fiz presente du in-
discobrimento delli p'ru inzercito anazio-
nalo.

N. da R. — Molto brigado.

MINA NIMIGHIA - O GENERALE
ZÉ LIXÊRO GRAVEMENTE FIR1TO

Abax'o Piques, 24.
Onti dt notte o generale Zé Lixèro fu:

n'un certo lugáro i disposa quano puxo a
água inzima. sprodiu una mina frutuante
chi os nimighio tenia butado lá dentro.
O generale Zé Lixêro fico gravemente
avariado.

MUNIÇCVS

. Abax'o Piques,¦ 24.
O stado maggiore acuntratô o furneci-

mento di rnun.çó c*oa íabrieca di tijollo
du Ua.cualino.
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Sabão Aristolino
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Do pharmaceutico OLIVEIRA JÚNIOR

O Sabão Aristolino, sendo um poderoso antiseptico agradavelmehte perfumado, é de inesti-
mavel valer e de imprescindível necessidade no toucador.

E' útil a todos e em todas as edades
E usado convenientemente, conserva a frescura da cutis, a fineza, a brancura ea elasticidade

tão necessária á pelle.
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Manchas Cravos Frieiras Dores Contusões
Sardas Yermelhidões Feridas Eczemas Queimaduras
Espinhas Comichões Caspa Dartros Erysipelas
Rugosidades Irritações Perda do cabello Golpes Imflammações

E EM BANHOS GERAES OU PARCIAES
A' venda em qualquer parte. Depositários: ARAUJO FREITAS & C. - RIO

. ©
©
©
©
©
©
©
©
©

©
©
©
©
©
©
&
©
©

©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

©

©
©©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

©«prego do «Ari«toiJno».js Mau cheiro de certos suores locaes (SUORES FÉTIDOS) Süiipro vautnjoiüouoi!. <-íin.,-» <l<-

©
©
©
©
©
©



O MALHO
I

mfwm-
__r iv \ \ -^wi\v__l JL _¦>i_^__-' \ \ -'ü__^»^^P

/ X j I. lyO_i?^^r_^^L_^Ol

" "^V_íí_» _^**^*>C—pff(~?^\^-^y^\-rM

alXa doalho
Cyro Valladão (Capivary) — Que poe-

sia ? Por emquanto, não vimos nenhuma.
E estamos curiosos por vêr se os versos
estão escriptos no vernáculo da reclama-
ção... No caso affirmativo, será melhor
que não nos cheguem ás mãos...

José Appolinario de Souza (Rio) —
Não, senhor. Só falta agora a " formali-
dade" da... opportunidade.

YVilde (S. Paulo) — Pois, vá lá : fica
sem effeito o indecente e substituído por
— moço de muito bom gosto... segundo
Bossuet, Dromard. Zola e tantos outros
padrinhos que você quizer arranjar e ei-
tar.

Mas não disfarce e passe o retrato t' 
Queremos vêr que tal o seu "gosto artisti-

to acima de todo o elogio"...
Só vêr. Não seja egoista até da^propriá

imagem, nem lhe dê cuidado a nossa eda-
de.

Basta saber que pôde confiar na nossa
discreção... (

Abilio Soares (?) — Como havemos de
lhe publicar o retrato ao lado de sua "pri-
ma Antonia" e com a legenda — "Jovem
estudante de engenharia" ?

De onde é ? Quem nos assegura quenão se trata de uma blague ?
Depois, um estudante de engenharia,

embora jovem com M, tem- pelo menos o
dever de ser mais '"engenhoso" nos seus
processos de construir a celebridade.

Isso de '"primas" já está muito conheci-
do e.. desmoralisado.

J. Pereira (Rio) — Muito obrigado^
pur ser nosso admirador, desde kk>7.
Um adi e não ad... mirador é fructa rara;
e se considerarmos que é a primeira vez
que nos "oecupa a benevolência", temos
de levar essa raridade frucr.íera á altura
de um principio hymalaico...

Mas.'de que natureza é essa "oecupa-
ção" ? Sonetifera, pois claro 1

OS QUEIJOS EM PERIGO...
"Graças á fraqueza e cumplicidade dos governos do Pará e do Ceará, e á tolerância politici, ou cousa que o valha,

do governo de Pernambuco, as ex-oligarchias d'esses Estados nutrem fundadas esperanças *de tornarem a metter a cara
nos respectivos governos, para o que estão trabalhando fortemente." — (Dos jornaes)

ARTJ1UR LEMOS : — O En?as é um grande homem! Sabe preparar uma "isca" de verdadeiro amigo e "collegi"...
ACCIOLY : — O mesmo digo eu dj João Tliomé... ' .
ROSA E SILVA : — Já cn não posso dizer o mesmo, por causa da ratoeira... Em todo o caso, com cautela *

caldo de gallinha.,.
ZE' POVO : — Pots. sim! Mas aqtd.esfou eu para azeitar as moías da ratoeira pernambucana e supprir a fW/1

das outras ratoeiras... Contra oligarchias roedoras ainda tenho grande confiança na força do meu "poder executivo" l...

AZEITE SOLAR" o melhor entre os seus congêneres
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nenhum para o resto da humanidade, nós
e os leitores, inclusive; de sorte que fica o
Sr. Jovial intimado a ser mais explicito
para cutra vez, sob pena de ir parar á
cesta com outra prova que nos der do
inadmissível séstro dos taes' prazeres so-
litarios...

Dcmetrio Seabra (S. Paulo) — Res-
por.dendo a Arlindo Barbosa, já dissemos

pi.iíi is

No Cattete : o Sr. presidente da Republi ca c suas casas civil e militar, por dcca-
sião da recepção em regosijo pelo 27° anniversario da Proclamação da Rcpu-
hlica.

Então, vamos lá vêr isso :
**Ao sentir, o teu calor querida
Como se fosse bailando ao ar.
Senti, a minha alma dolorida.
Poi não poder te amar..."

Nada feito. Xão ha charadista que de-
cifre o caso...

Como eatí eacripto, parece que o calor
da querida era como se fosse bailando no
ar... Uma espécie dc chamma dançante,
e o seu Pereira uma alma de gelo, embora
dolorida pela queimadura da bailarina.

Vamos submetter. o resto do soneto ao
primeiro maluco do Hospicio, para ajui-
2.ir melhor...

F. Pereira M. Junior (ltatmga) — Na
Via Láctea, não. Aqui e isso mesmo só o
melhor, aliás o menus ruim. isto é, OJ
terretos :
"Se hoje sou pobre, sou desprezado — 9
Xão lanicn,'.o-mc dè ser desgraçado. — 10
Um dia a gloria ha de vir, então... —9

Serei coberto por glorioso manto. — 10
E tu, dunzella não despreze tanto, — 10
Q um supplicando te estende a iná>_." —9

Sim, doii-ella : não despreze tanto o
seu M. Junior, que ainda pôde ser um
M. Sênior...

Por emquanto limita-se elle a pintar a
manta com a grammatica e a métrica;
mas um dia virá o manto da gloria, não
através de sonetos, mas de boas pellegas,
t então o M. Junior será o primeiro poeta
do mundo e você, donzella, a cara meta-
.:< (Telle.

E terão muitos filhos sem allcijões...
Jovial (Rio) — Eis aqui. o seu mytte-

rioso sonetinho :
-NEGÓCIOS INTERESSANTES

A viuva Branca que meu corpo alenta
Com sua franca e provida despensa,
Çjue me enlaça e me anima, succulenta,
Quando eu bambo mergulho na descrer,ça,

Da viuva preta, que r isonha agüenta
As caricias d'um velho e a malquerença
Da parda que tristonha me acalenta
Quando me sente fraco, numa doença,

Uma historia contou muito comprida,
Em que certo doutor tirar queria
D'um cliente o nariz numa dentada

Essa historia faz rir, é divertida,
Mas não posso enfeixal-a cm poesia...
Em prosa não me apraz ser publicada.

Jovial"
Esse negocio de viuvas brancas, pretas

e pardas, pôde ser muito interessante pa-
ra quem o conhece, mas não tem interesse

|EfV' p~t

___________! M__k rOV

____. ___É_.\V^W

Instantâneo a lápis do Dr. Costa Leite,
Secretario geral da Prefeitura, que inau-
gurou alli a "porta aberta da egual-
dade".

OS VOLUNTÁRIOS PAULISTAS

if' uF I JH
______________________-_-_----------IB-------------í--------M

Partida dos voluntários para S. Paulo, depo:s de tomarem parte nas grandes ma-
nobras do Exercito : um aspecto do momento do embarque na "gare" do E.
P. Central.

UREOLCHANTEÂUD Paris Poderoso diuretico e diasolvõnte do Acldo Urico
DOENÇAS de RINS e t/a BEXIGA. 00114,

CrSTITE.Ut,ETHRITE,RHEUmATISmO.ARTHRtllSmO
OANO .9.3 I GRANDE PBFHIO ]
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OS PIMPÕES DA AVENIDA: O CARRASCO E O PROTECTOR D'ELLES
"Tem causado péssima impressão a attitude do relator do orçamento do Exterior, no Senado, restabelecendo e ara-

pliando verbas que foram cortadas e reduzidas pelo relator na Câmara, com approvação d'esta. Entre as verbas restabele-
cidas figura a que permitte o pagamento aos "addidos gratuitos"... — (Dos jornaes)

^\ i^T$') ^v
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ARLINDO LEONE : — Estes "addidos gratuitos" a quinhentos mil réis mensaes por cabeça, são os taes Pimpões da
1 "... ....._ t. . ¦¦-_____ «•._-_.,/..._'-__», I /¦.)._*. I _¦ A /* ___1 /" T_» f. I 11 _"_¥ 1* /«--.- _• . . 111 _•/.'.»_. .
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Avenida, "moços bonitos", verdadeiras figuras de papolão... Tesoura c lixo com elies .'
ALFREDO II.I.IS '• — ¦' Mo figuração diplomática não pôde prescindir d' estas figurinhas de papelão..

grudol-as, emquanto o Brot é thesoureiroI...
ZE' POVO : - Ora, "sen" IVlis ! Com o devido respeito ao seu conhecido e apreciado catonismo, você f

bqa accasiãa de ficar quieto... Então, agora, quando se me tiram os últimos vinténs pura compromissos de hc
me quer oi rigor a sustentar esses bonecos de cheiro . !...
Tanto desamor para commigo e tanta gentileza para c m "_i._", "seu" Ellis, faz desconfiar...

assignatura de V. S. no soneto
de- Costa Rego Junio

ia\j uma "brincadeira de máu gOSto". Di-
agora que representa uma grande

patifaria, digna de ser castigada a mu-
que.

\l. ,, meio de praticar esse acto ce
justiça :

Muito folgaríamos se nol-o indicasse.
igora a sua carta, em satisfação ao

pedido :"No numero dc 4 do coirente, de su,a
tnada revista, i"i publicado um so-
ntitulado "Algas", a Costa Rego Ju-

nio., e assignado : Demetrio Jusl
bra, S. Paulo.

Como anui não ha outra pessoa com
ome, nem me Consta que exista em
alguma, esse soneto é attribuidò a

mim. Entretanto, elle nio me peHi
Trata-se, visivelmente, de alguma brin-

cadeira de máu gOltO, porque bem me po-
julgar um plagiará, por assignar o

que nao e meu. se V", S. não tiver a fine-
za de tomar publica esta Io, co-
mo peço.

Muito grato, aproveito a opportunidade
liara offerecer os meus prestamos
capital. — Demetrio Justo Seabra, advo-
gado".

João Baptista i.Muriahé) — Salvo um
ou outro ponto do artigo — Poetas — de
Carlos Leite, concordamos com elle, em
genero, numero e caso...

A verdade manda Deus que se diga; em-
bora na pratica da vida ae tenha de fazer
vista cru--a a muita cousa.

Oppomos, porém, uma espécie de de-
lesa própria, dizendo que de entre
tas que surgem por ahi "como cogume-
li.s", alguns ha que chegam a a
e são então muito saboreados...

E .lalha-pé (Recife) — O que lhe po-
afiançar é que 0 general Dantas

Barreto prefere agora o vestuário paisano.
sim que elle compareceu á recepção

do dia 15, no Cattete, c é assim qui
parece ao Senado.

Lá 0 que ha não sabemos...
Paulo M.ndy (Araraquára) — E' teu

o soneto — O Toureiro ?
Uma ova 1

Escreves tu no segundo quarteto :
"E o touro o solo escarva, e apôs, ligeiro
A baba do foucinka sacudindo,
Investe contra o impávido toureiro,

ira, e de furor mugindo !"

Aquelle foueinho é a cauda dc fora do
rato escondido...

E se nio Instasse, tínhamos _ verso se-
guinte :
'" Treva-st então, a lucta encarniç

Trna-se Trava-se, grandissi-
mo... Mondy I

Em irevas ficas tu entrevado, até que
alguém te destrava a manivclta e tn cor-
ras por abi aos trambolhões, até dares com

o Costado na contra costa dus alguidares!
]• -e d< rto Alegre) — Ca-

talogo de m> poesias, comédias,
ttc. ? Não ten Minca tivemos isso.

Peça ahi mesmo a qualquer livraria bôa.

Dfí.'CABUHY flTAIIOÂ

PO' DE ARROZ «DORA» — ""'_:»o^^^ Ma»1» ""í"
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Jos6 It:bere de Lima.— (Paranagua)
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CONCURSO MUSICAL 1916
Grupo IV - N

Valsa lenta

José Itiberê de Lima— (Paranaguá)

***** *#******#*#*#**^-*-#***^**#******^^ ******#*#***#**#*#***************<*"**•*'*"*•*'##*'*¦•11

Oura tosses, bronciiltcs, Inlluonas» «mo»
, IcMtia» do |>cito «m 48 Iioi-hn

Oiposltos: Iríujo Frtiüi è Cimp. — Rua d» Ourliei, 88 i fbtrwda
lirqujj. — friça Tirtdiottt. 40 « M ¦=¦ lio d» JuiirtLa



O MALHO

(

iff 
H, 

Ir 

r fii f rif fir 
jfriirti

„ ii _ f\ , j* '¦ g lit

IjF l^|^l;;rg^

"Ã—A —#

f- /

i i
*t?

hí-jPx- H:

A A.

£

F
é i

I

í
í

r mi nLA I >'L 52
ps

SÉ ÉSlfc±± ?

W^rjrf l|f 1| M| Qtf IjP

Mm^f Ir rf|ff fIf

lUif4-l-J-W4=f 
f 

11 f f I; f f | f

m

ààMàÀ^kH'....' — V — — » —

À k—*¦
C=I

ti i I
*
i

á=

f

, -iiIf jy f__!'¦»¦ 4, ^ . ?, £• j «,-•£• j j. P-'j j , i»

jiji'T 

*>p 
p^;= 

-° £* x_Q

»-4 X_-g- ,DC %

IMp.,; p-" #¦ 1 
^ f} p*x~^

F JLR A. AS MÃES

VINOL^nTTVTl



O MALHO

rrõ-4 t>e>-4aammmm»»o<i^zzzi^0-4ammmmw»*o<ii^ii^>0-4aammmm»*c^ ?o-»n_______-Mk

O Tenç-r Enrico CARUSO ^^a»mmW^m\^Êàfmmma»»»»»^

&' **m-*à mir Ê ° MELHOR
v' ______*'
.4 ¦

É O MELHOR

TÔNICO - RECONSTITUINTE
FEBRIFUGO
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-.cti. J QUINA LAROCHE Que V. mt mandei. Cl"

Itália, 0 tfe.o daclarar ou« 4 um baHissimo raconatl-
-ififf.e, cujo -X'cr ;í f<vt emejo tf* experimentar.

ENRICO CARUSO.

tiecommendada pelas maiores celebridades do mundo inteiro,

para todos os casos de

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

aqui um testemunho, que nào carece de commentarios.

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

PARIS — 20, rue des Foss.s-Saint-Ja.ques — PARIS
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Çrupo com os ministros da Guerra, da Marinha e da Agricultura, todos os generaes que tomaram parte nas manobras . cj
que a ellas assistiram cem c-utras auctcridçdes civis e militares — "posandu" especialmente porá "O Malho*



Parnambuque-Rucife
Novembro di mi novcento

Numbro 8
:i dezacei

o miogio

Koia qui trata dos zinterece du norte e du interior do Brazi

DEREITO — ISflenué Braço de Oro /\"\r RECATO-XETE — siliro Cantado

A QESTÃO DE PARIY1 ARE
O povo de Parniare tão munto sastiíeito

ca diçisão do doutô Mane Borba a respeito
do causo do cunfrito dos doi perfeito mani-
cipá.

Ta se veno qui o Oome tem dedo pra
morde faze as coiza, acontentano a maio-
ria da gente do povo c dano a resão a
quem tem.

Munto imbora liavê quem diga qui a re-
zão se deve-se dá a quem non tem, pruque
quem tem nou perciza, noi zaxemo qui o
doutò gunvernadò cortou pulo dereito,
fazeno cuma fêis.

Iço non é xalerismo nem indulação ; é
a pura c cinceria veldade nu e crúa.

Quem non gosta qui coma tm-no ; mais
porém, nois semo zaciin : A veldade in
riba di tudo.

Clrviço Telcgrafe
Masono, 22 — Ta si aperparano uma

manifestação de lata de gaz vazia, caxão
de sabão e gaita de taquara pa arrecebê o
jenerá dramaturgo si ele vinhé mesmo tu-
má conta /do gunverno.

Btlím, 20 — As moça tem fazido um
bandáo de mitingues e manifestação ó
doutò L,aro Sodré.

Os minino tamém tem feito muntas pa-ceata levano buquês de fulôre ó doutò
I.aro. Ele ta ahi, tá inleito gunvernadò
das muça » dos minino.

Xatá, 19 — As festa do niverçaro da ri-
pubria tivero munto boa. Non fartou nem
o fute-bò uficiá, cuma quem dis que eçe
gunverno só mesmo ós ponta-pé.Ptohy, 22. — Os jorná impubricaro a
defeza do doutò Gripe Zaguiá contra a
zacuzação do cenadó Bidia. Dis qui o
doutò Or:pe non dismanxou o cazamento
do zòto nem nada.

PULA PULITICA
Tem havisft) o diabo cum eça qestão di

si organizasse otra veis di novo o partidodreinocata.
O dotò Manê Borba si tem si vistozonzo cas opinião de unj zi de òtro.
Ele mesmo <1 s qui non intende os seucurrjjilionario. Si ele si dexace íicá naz.ncõia era um xefe qui non prestava ;cuma o home cumeçou a trahaiá pulo par-tido tão gritano qui ele qué dividi o par-tido m doi !

Non vá atrai dece zindiota, não ;

seu dotò Borba: é o conceito qui nois te-
mo za le dá. Eles são mesmo cutr.a
voça çinhoria dixe, un zalfabetico qui
non sabe lê nem iscrevè duas palavra
junta.

Vá continuano a fazê o seu gunverno
cuma inté agora e dêxe eles paca talegra-
mas e mas telegrama pô rio de janeiro,
qui quem perde o dinhéro são ele, non
semo nois.

CARTA ZA BERTA

Quirida cumade Berta
Deus le concervc a saúde
I111 cumpanhia dos seu,
Do cunipade e da Gistrude.
O rucife teve in festa
Na sumana qui paçou :
Foi o zano da ripubria
Qui aqui se festejou.
Ouve festa nos quartê
Onde tocaro arvorada
Demenhãnsinha bem cedo
Caje pula madrugada
Ouve festa nas iscola
E cuncerto no triato
As minina da normá
Pintaro o diabo a quato.:
Cantaro mas di trei zino
E adispoi todas sapeca
Começaro o tá jogtlinho
Da jinatia sueca !...

Cumade adonde si vill
Eças moda qui anda agora ?
Vaia-me a vije Maria !
Vaia-me Noça çinhora í
No meu tempo se aprendia-;?
Na iscola a lê e a iscrevê
Sem cê percizo eus braço
Nem cas pernas si mexê.
Pru iço é qui neíe mundo,
(Non é pru falá má, nãu)
Mais é pru iço qui as veis
Si vê tanta peldição.
Adeus, cumade; inté logo.
Tou cun vontade de vê
Si pòço i ece ano
Paçá a festa cum você
Si eu fò, treis sumana invante,
Meus negoço fazerei,
E o dia dessa viaje
Pru carta eu le dizereL

Mi arrecumende ó cumpade
Dê benção ós afiado
E acardite 11a mizade
Do cumpade

ZE' MAIADO.

CURRtSPONDENÇA

Mané .lrics (Brejo da Made Deu) —
Arrecebemo sua carta e tamos pronto a
inpuhricá a sua quexa condo nos mandá
as prova do que diz.

Po"a Qmtera da Cina (Bibiribe) —
Iço qui o minino tem é ventre virado ou
quebranto. Mande benze éle pru uma pe-
çôa qui subê benzê bem dereito qui êle; fi-
ca bão.

Antonio Quirino (Pó do Aio) — Í$L o
fio fò maxo bote o nome di Civirino, e
ei fò uma fia fême bote-le o nome di Ci-
virina, in louvò ò santo.

TROVA
Tuas mão são tão macia ,
Cuma um fróco de argudão !
Ai 1 Quem mi déra fazê
Na conxa da % tuas mão
Um ninho adonde eu butace
O meu pobe coração...

Dessa manêra eu podia
Vivê de inverno a verão
Sem tê calô, sem tê frio.
Sem tê mas dô, nem paxão.Pruque toda a minha quêxa
E' ti pricurá in vão...

CIURO CANTADO

NOTA — Toda zas trova qui nòis te-
mo zimpubricado é feita pulo noço cum-
panhêro Ciliro, qui^non tem quirido açar-
çiná o nome pru baxo, pruque diz qui
non sabe lê e enon quê qui si iscreva o
nome dele arrôugo. Oje, nóis arresorve-
mo impubricá o nome dêle e cuma ele, non
sabe lê, non dá pru iço. Mais porém é pra
si ficá-se cunhecer.o o mió lugiadô deças
banda, gui é tamém bom na viola cuma
ele só.

' D1T.VÜO
'Quem vê as barba do seu vizinho ardê,

/lòn deve di -comê mais pimenta, pru mor-
de non ficá cuma ele." Ahi stá.

A. SALVAÇÃO
-DAS-

CREANÇAS

^^ 
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MARRETADAS
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O empolgante espectaculo de domingo ultimo, proporcio-
nado pela brilhante mocidade d'esta terra, é a prova preciosa
de que ainda temos "qualquer cousa" de -nobilitante na es-
tructura da nossa nacionalidade. A "casa da sogra" em que,
aos poucos, estamos sendo transformados pelos credores, ha
-de ser difficil tomar-se uma realidade absoluta.

Bemdita raça e louvada mocidade, que assim tão bem
"""V_.

Continuamos sob o dominio das " boas intenções", servi-
dos por duas tesouras "bem intencionadas", no sentido de
cortar, de equilibrar esse monstruoso orçamento.

Mas como na pratica o filhotismo e os interesses pessoaes
não podem ser sacrificados, porque gritam e batem o pé, as
tesouras explendentes' de theorias ficam-se a mastigar...
e não cortam... São cigds e surdas...

-K\é W-x? /H~ y~~^2^^É0

beira, sem força, sem \\\ ' ' 
!V 

' 
Á 2n ~? \ VilÈl ) P*0 oVV' f f A?» %energia; sem vida' a \ \\ \\J / ^Lv^y^^ £ K\ W/\jD | lQORE'_J 2/ J: )# 

*

diplomacia brazileira \ \\ / / l\yot"Z ' X-r\ J^ . 
'"' ""—»-

, ... , . " \ \\ ¦¦•-¦v^. | / lY&fv* ftTltU] °nde esta ° Pa0 °° Pbbre, "seu Azevedo Sodré ?_ um cavallinho de \ \V -^J l f\V .Q\&yy f O que o povo vê é um pão pobre de farinhas, de peso;
balanço... \. \\. I LWpl _^C_>--_^ I ' tao 'eve 1ue' Qualquer dia, as senhoras dos pontenta-

Nem p'ra correr 
"^^^ísX^vNÍ 

II L^^^^--^^ I d°S passarâo a cxn»bir esse pão como attestado de ri-
scrve- ^^^^^^-^X-ti As ^arin'ias d''sto e daquillo, tão falladas para o^V^_ ^"^"P.  

 fabrico do pão, eram farofas do "seu" Azevedo Sodré !

x~". r-^vMs^i c>. .,wiíw*/'-í j 
'\ ~z< y~^\^yy^'';M2e.\

CAMILLO SOARES : — Aqui d'El-Rey, Saúde Publica ! Não posso mais com tanta rataria aqui, nos Correios — Venha depressa
desinfectar esta gaita, tão cheia de ratos... '

CALOS SEI DL : — Pois não; creolina, água e esguichos. Esses não me escapam. A Saúde Publica, nesta terra, ainda pode com
esses ratos, que, sendo de pellos, tí-ni menos sorte que os outros, que engordam, multiplicam-se e vivem tranquillos 1

Com esses eu não posso, nem tenho verba.



COMO E' QUE NAO HAVÍAMOS DE DAR COM OS BURROS N'AGUA ?
"O marechal Bezerril e o general Barbosa Lima eram tenentes, quando se

proclamou a Republica, e lentes na Escola Militar do Ceará. Eleitos á Constituin-
te, reeleitos depois para a Câmara e Senado, eleitos governadores, nunca mais de-
raim uma só aula, nem fizeram urn só dia de serviço militar. Foram sendo promo-
vidos, recebendo todos os vencimentos militares, de lentes, subsídios e mais as
gratificações addicionaes. Estão nas mesmissimas condições os generaes Serzedel-
lo Corrêa, Lauro Sodré e Lauro Muller. O marechal Campos cjjegou a este posto
ensinando geometria elementar. Esses patriotas não poderão dizer que esta não é
a Republica _gom_ que sonharam I Grande paiz I" — (Dòs jornaes)

"^fl| mm^^^mmm^mV A '

PIRES FERREIRA, LAURO MULLER, SERZEDELLO e LAURO SODRE' (em continência á bandeira) : — Por nós e pelos nossos camaradas que chegaram a esta alta
figuração, em branca nuvem, sem os duros precalços do officio, declaramos alto e bom som: E' esta a Republica dos nossos sonhos I

A REPUBLICA (á parte) : — Isso sei eu, grandes maganões I
ZE' POVO : — V. Ex. acredita, que aquella continência não é aos próprios interesses dos continenciadores ?
WENCESLÁU : — Não sei não, seu Zé I O que sei é que por causa d'essas e outras é que esta gaita não endireita mais...
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BOCCfl SECCfl E AMARGA—MUITA SÊDE
Durante muito tempo soífri extraor-

dinariamente do estomago; tinha sem-
pre a bocca secca e amarga; muita sêde,
estomago dilatado pela agua, dores de
cabeça constantes, aborrecimento de
tudo, fastio, emfim, nada me agradava
e minha vida nada tinha de feliz. Gas-
tei bastante, em remedios, tratamento,
estações de aguas, sempre preso aos
meus padecimentos. Em Friburgo de-
ram-me as

«Pílulas do flbbade IVIoss»
insistindo para que as experimentasse,
ao que accedi, 6 allivio foi tão rapicio
que não queria acreditar, poucos dias
depois não mais tinha o amargo nem a
seccura, melhorei da cabeça e assim
progressivamente no fim de um mez
estava completamente curado e nova-
mente com prazer de viver.— Resulhi-
dos como estes não devem ficar igno-
rados. pois com as Pílulas do Abbade
Moss poderemos levar a saúde e a fe-
licidade a innumeros desgraçados que
sol'1'rem sem esperanças.—Dario F. de
Moura, Quarahy. Rio Grande do Sul.

Em todas as Pharmacias e Drogarias.
Agentes geraes : Silva Gomes & S. Pedro, 43—Rio de Janeiro

Consultorio medico d'«0 Malho»
Com o intuito cie prestarmos titn serviço aos nosso*leitores, resolvemos estabelecer um consultorio me-<lico que attenderA d» consultas a, elle dirigidas pelosnossos assignantes do interior, e cjue ficará a cargo dodous abalisados clínicos, um lioii& jspatlia e outro al-lopatlia.
Os nossos assignantes do interior cjue se quizeremutilizar do nosso consultorio medico deverijLo fazersuas consultas por carta, dando os symptomas damoléstia, a edade e sexo do doente, e bem assim todo»*os esclarecimentos necessários, de modo a poder omedico formar um juizo perfeito da moléstia.
.A.S consultas serão respondidas nesta «ecção, ou

por meio de carta particular, conforme os nossos as-signantes pedirem. Neste ultimo caso cada consultadeverá ser acompanhada de um sellode4oors. Todaa correspondência pftde ser desde já dirigida ao«Consultorio medico d*0 MALHO», rua do Ouvidorn. 104, IX10 de «laneiro.

AVinha Senhora. V. Ex. já uiou
a DERMOLINA ?

Uze este novo produeto finamente
perfumado, para as aflecções da pelle,como espinhas, cravos, sardas, man-
chas,. pannos, rugas, comichões, etc.
E de um poderoso effeito no suor fe-
t,do dos suvacos e dos pés.

como ohpuljir meus ç*bellos?
Uzando sómcnieo produeto finamente perfumado
A ONDULINA de F. Lopez

Este produeto 6 o melhor de todos os
tonicos para o cabello. Cura a caspa ea
qudJa do cabello. Dá brilho, bclleza e vigor

F e é o único que fai ondular o cabello,
* sem auxilio de ferro.

Fabrica: F. Loper-Rua Dr. Frontin. 49—Rio. Deposito,
Iíua Sete de Setembro. Gi — casa Hubcr. Oomprae hoje
mesmo e verels o resultado. Rímette-sc para o interior.

TOSSE ?

TJseixi. ís«>

XHROPE DE GRINDEM

De Oliveira Júnior

Único que cura Bronchi-
"te, 

Influenza., Tosse e ConS'

tipações.

Deposito geral : — ARAÚJO FREITAS A c. — Rua dos Ourives, 88 — Rio d> Janeiro

BOCCA SECCA E AIYIARGA—MUITA SEDE
Durante muito tempo soffri extraor- I

I dinariamente do estomago; tinha sem- I
I preaboccaseccaeamarga; muita sede, I
I estomago dilatado pela agua, dores de I
I cabe^a constantes, aborrecimento de I
I tudo, fastio, emfirn, nada me agradava H
I e minha vida nada tinha de feliz. Gas- I
I tei bastante, em remedios, tratamento, I
I estagoes de aguas, sem pre preso aos I
I meus padecimentos. Em Friburgo dc- I
I ram-me as

I «Pilulas do flbbade |VIoss» 
|

I insistindo para que as experimentasse, I
I ao que accedi, o allivio foi tao rapicio I
I que nao queria acreditar, poucos dias I
I depois nao mais tinha o amargo nem a I
seccura, melhorei da cabega e assim |

I progressivamente no fim de um mez jI estava completamente curado e nova- I
I mente com prazer de viver.— Resulta- I
I dos como estes nao devem Hear igno- I
I rados, pois com as Pilulas do Abbade I
I Moss poderemos levar a saude e a fe- I
I licidade a innumeros desgraqados que I
I soft rem sem esperangas.—Dario F. de I
Moura, Quarahyv Rio Grande do Stil. I

Em todas as Pharmacias e Drogarias.
I Agcntes geraes : Silva Gomes & C.—S. Pedro, 43— H

Rio dc Janeiro H
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TOSSE?

xSiiii>E DE GRINDEM

De Oliveira Junior

XJnico que curat BronctLi-
"te, 

Influenza, Tosse e Cons-

tipa.c<5es.

Depoaito geraJ : — ARAUJO fREiTAS AC. — Rua dos Ourives, 88 — Rio d» Janeiro
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Para adquirir carnes
e augmentar cm peso

0 conselho de um medico
A maioria das pes. .as magras comem de 4 a C arratef-

de alimento nutritivo cada dia, e não obstante, nao augs
mentam nem mesmo uma onça de carne, quando, pelo
contrario, muitas, das pessoas gordas e robustas comam
bem pouca cousa e seguem engordando de continuo. 1.
simplesmente ridiculo pretender que isto se deva a natu-
reza década pessoa. As pessoas delgadas continuam dei-
gadas por carecerem da faculdade dc assimilarem devida-
mente os alimentos; d"ellcs se exuahem e absorvem o bas-
tanie para susterem ü vida e as aparências de saúde; porém
naia mais, sendo o peor que não adiantarão nada comen-
do em demasia, porquanto nem uma dúzia de refeições
diárias as ajudara a ganharem um só kilo de carnes. 'Iodos
os elementos que cuiitem estas comida- paia produzirem
carnes t. zordura, Rcajn indevidamenie nos intestinos ale
serem expelidos do cTpo em forma de rebutallios. O que

tam é alyuma cousa que prepare e
üa em condtção de serem absorvidas pelo sangue,

assimiladas pelo organismo c levadas por todo o co
. produzem carne- e gordura e que

aJ. não deixam o mini ':ciO.
• rara semelhante estado de ei mincndo

rrc tome una pastilha de SAIK.OI. a cada retol*
SAR«íOL não é. como mu 1. uma droga de

I lica de ¦
. de qus disj

mente in 1 *lu'-'
o au-

magra numa proporção do
1 ja Kilos por semana».

in;. re

altamci
1 113 a

irmacias c drogarias.
iado fcC'.: Ar ,. M. Pi

l dolpbo Ci J. Kodrl-
- .0 diiíoni & C. e V. Silva & C.

Untco ücnigno Nicva, Caixa do Correio,
1 1 de Janeiro.

NA BAHIA: POBRE DIGNIDADE HUMANA!

f^sz ü_!

mW,.,, - f <-,
^gr & *~ 

&

i.' "- < rj .' '
rrat e a, tm Ita-
..
•'. ! . . .

1 que,
tendi t:aseid,, fará .
tirai . -rda . ..

na bocca do lobo
"A Argentina está tm negociações para adquirir os na

vios allemães internados em seus portos.." — (Dos jornaes)

O INGLEZ : — Wm ouve diz que vocc quer compra
ttat ÍOS allemães t

A ARGENTINA'.: - Sim; pretendo fazer isso, se a
Ini/la :ic,'nça...

O INGLEZ : ¦¦¦ Como no T Yes ! Pode compra...
Tudo quanto cae no rede do mar é meu peixe...

Leiam O TICO-TICO, único jornal e..clu.ivan.inte para
creanças.

ALIMENTO DIVINO

LEITE NIATERNISADO
E* roda o to t nglea

"THE HARRISON INSTITI

di d _ u

"O REI DA CASA"
Cita livro amlna o melo racional da criar aa craança*

t, A DIAS e ROBUSTAS
O coupon dc

111.... |
Secretario do flarrison Institui*

< ...i,i .1., <-.,,,-.-i„ 1H71 _ idinelr.»

COUPOM k
Somt

v¦J- / 'l.ij,,
¦

ai. I
_________________ ... B

DA INFÂNCIA
Encontra aa o «OLAXO- naa drogaria», i*--~irnlia nrmaicni o« namnlUili do Rio



O JURAMENTO DA BANDEIRA PELOS RESERVISTAS NA VAES
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'-* u ''•¦•''••'•¦ ío* i;i<iÍ4j.i.V di; Etadt-Maior da Armada, lendo a ordem do dia referente 11) As ban-deiras do tiro Nauil, da Resena da Marinha t dos reservistas do Lloyd BraAteiro que serviram para o juramento.III) A formatura do Tiro Natal, em frente á estatua do almirante Barris'. IV) As bandeiras das unidades daMtmnhaque compareceram a grande festa. V) O acto solemne do juramento da bandeira, que foi o seguinte:Atulando-me nisto naval, prometto regular a minha conductit, pelos preceitos da moral, respeitar meussuperiores h.erurchuos, -.ralar com offtctt cs meus companheiros de armas, e com bondade os que venham a ser oseus subordinados, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades competentes e lotar-me in seniço
',..'"'. /''•"'•¦*. : e itxstituiçóes defendera, sacrificando, se necessário fôr, a minha própria vida".i i) Um aspecto de parte da multidãj que assistiu ao juramc.

Trecho do discurio de C...I1,.. Netlo r a „,„ntil %er..Í4 ,„p„„ente m,e
"Ides da ir-rn fl,m- .., V ',_ S.Urto '' "'" exUsl
ce„ -.,,!,, de onde partiu aquelk raio de

» > < rek I» rtue ílammcjo., em incêndio no. na-
O . 

-a.lidadc,,,, , ,las torranca| paraglia , e
punho e, >e uliriu em radico clara - ,ria.¦uimplial- rutilando cm o brilho da que

líí o oceano «'__*! e as devem ,er a divisa d« verdadei,
A\HT'trr '1UC a àtimátm, lembrai-vo. do dia cm que ra : -O Ilra.il espera que cada um cun*_-as. A terra c merca, o mar a receies..» <r, recordando c.tc momento pra o .eu dever.**
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Associação Christã de Moços
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i assistência á festa littcrario-musical, com que, a 18 do corrente, celebrou o Grupo dos Debates o seu ti'
rio de utilissima existência, em prol do adeantamento intellectual de seus sócios, foi orador official o

Juvenal Azevedo.
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—Tudo entra na marreta l
— Arreda, que lá vão ohlspas !

PO^°FÍ€.
nha já se julga senhora d'este novo Egy-
pto americano ..

E provou também que o Sr. Seabra
cumpriu o seu dever de espernear na
forca ingleza, protestando energicamente
contra o desaforo beresfordieo. tolerado e
até animado por esse famoso Gastão da
Cunha, então chanceller interino da r
subserviência diplomática, cada vez mais
alarmante...

• ? »

caso do Tennyson, vindo agora a
publico com todos os ff e rr, e em que
tivemos um.Beresford, secretario do mi-
nistM da Inglaterra, a ameaçar o chefe
dc policia da Bahia, o governador do
mesmo listado e o Brazil inteiro, por não
terem lido presos preventivamente, por
adivinha. u allemães que despa-
charam dezcM i caixas, uma das quaes
contendo uma "machina infernal" —¦
veiu provar como a poderosa Grã-Brcta- çamentario

Em Recife estão protestando contra a
collocaçSo da estatua do almirante Wan-
denkilck numa lias praças da cidad
que o bravo marinheiro nâo era pernam-bacano.

A ser assim colloquem então o Rosa e
Silva em logar do almirante.

* « »
A quanto montará, afinal, o déficit or-
imentario ?

_ A primeira resposta é esta : — Sabe-stf
lá nunca essas cousas !...

E como já existem algarismos e estes
faliam em iS c 38 mil contos, é possivel
que o déficit se reduza... ás duas quan-
tias reunidas, formando, portanto, 56 mil
contos...

Como, porém, ha os créditos extraordi-
narios. supplementares e especiaes. con-
vém exprimir a possibilidade do déficit
real e final por esta formula :

18 -'- 38 -!-... aquillo que. Deus quizer.
E no fim ainda faltará alguma cousa...

* * *
Hoje está na bigorna o Dr. EIlis
Por querer 

"emendar" verbas cortadas,
E do povo arrancar cabello e pelles
Se alguma- ainda tem a ser tiradas.

razões da gente reles.
Elle quer que outra vez sejam votadas
Contra os peq bettés,—
As verbas pelo Arlíi
Aos "Pimpões da Avenida, protegendo,— Que é a quem as taes. verbas aproveitai.
O senador se romettend
Sua attitude pode ser suspeita,
Que esses moços galantes o querendo

cabo com a despeza... da receita...

TRAUMATISMO FINANCEIRO: MAIS UMA VICTIMA...INESPERADA
"O deputado Barbosa Lima declarou que lhe cahiu a alma aos pés. que ficou

atordoado, qne teve uma syncope, quando soube que o Sei
verbas dos inactivo*. para 1017. estavam desfalca.Ias de cerca de nove m
c que o governo solicitava um credito especial d ma importância p.r
pagamento d< mesmos inactivos, no exercício actual". — (Dos jornaes)

flfl iV jf

_i^_______^_____. y
n ^*. >, V_fi M"^Jflfl_ \ '..."''flfl ____Ü4flH____r í

BeiRBOSA UMA (.1: quasi em estado de syncjpe) : — A
COinpreTiender. s... que esta:

tudo...
-.... eu .'#»».'

I LIMA • — Mas isso I

¦

cs 24 1
ZE' 'St» pi'
¦¦o» de Icivntar e s di...
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CINEMA CÔMICO
OS BONDS DE SANTA THEREZA A EXT IN CÇÃO DA VAGABUNDAGEM

r4_______H_M-_

J^_ir—v «i^T^diJB ^___Cí__- _______¦"" ^«AC r ii ' -N. !

1 1
O CONDI CTOR : — Por que não desce t lá chega-

rios... Isto não é sua iasa... '
O PASSAGEIRO : — E', sim senhor ! Pago mais de

passagem do que dc aluguel... Tenho direito de morar
aqui...

Estás vendo f A inuitícipalidadc da Argenf.i
cmprci/ar os sem trabalho na c.clincção dos gafai

Aqui d,via s.r o cenitiar.o : deviam empregar os ga-
fanhotot na extineção dos sem trabalho...

PC_S>TA
FtniNIN

A MULHER
A fantasia é a alma da mulher I Ella

vive de sensações fantásticas e morre na
ilhi-fio suprema.

Sua vida, embora curt.. o uma
odys

A mulher adormece. idealisanoo. para
mais Urdi ndo.

SCISMANDO...

Dedicado a O. E. A. :
¦ u estende sobre a terra o seu manto

;.,u! .1 i de fulgurantes estrellas;
a lua, enlre nuvem \a; mo fofos
de i_aze, brilha meiga e ma
teinplando este firmamento, eu scismo nas
lutas do viver ; recordando-me dos tem-

que não me deixaram saudades ;
no presente que antevejo por um pri
imilticór e no futuro côr de rosa, engri-

de prail ¦ > que, i
mar, um anjo a mim se dirige e, i
tnciga, terna a fallar do futuro feliz c

lisonho... En da felici-
dade bafejar-me a face com seu hálito
divino r... — Maria Arlinda
Wakher (Valcnça, Bahia)

A quadra ma\. rizonha da vida e a in-
faliria ; quando I

i muito earih!
amor, para qne mais tardi >mos
obrigados n indef íci< titi-m>>,
transformando muitas vezes l ora-
ção.—Rosita do Prado (Barão de Aquino)

Tens uma desdita forte ?
Pensa :. '...

de é a arma da mulher.
O ócio cança mais que o trabalho.
A liberdade é um par de azas cór

dc rosa !—Mary Medrado (Ouro Preto)

EM GOYAZ
"0 senador Bu-iSea, dido o

apoio de todoa <>< eletnentoa poHtio
Estado, mudou os seus ..lilicus
para o Estado do Ro". mães)

®LUAR IN E
Para limpar mclac _- Nio Qa arrãaba

nio us iIckii l
D£P0SITO-R-a da Quitanda, 45—MQ.

BULHÕES :
Neste campo solitário
Onde a política me tem,
Chamo — ninguém me respond.',
O.ho — não vejo ninguém

ZE' GOYANO :
—"Seu" Bulhões, vá dando o ;
Que isso lhe faz m

O aoífrimento a abate, porem a
.>ja.

A mulher quando fraca

As lagrmas, embora não lhe mcttiguem
as di ' in-a. — Maria Barros
(.. P

A' I). Diamantina Rocha
Quando involuntariamente oífendemos

um ente p>r quem nutrimos uma certa
pelo

remorso que nos lança no aliysmo da me-
lancolia. de onde aí I libertar,

lUXllio for eu. I pt5-
anjo do perdão !... —

Eurydicc dc Araújo (Rio;
*

A quem entender :
(> amor converte-se em ódio quando o

a que ehamamoa — homem —
i cahir •• ri_ij. —

Rubina A. da Siha (Tijuca)•
A Só :

oh ! alma dc p'da, cujos
tanto v.liram duo

de meu A musica divina das
lua- ,.i que «e

íbicute, inebriando minb'al-
ma :

lauto a
•ura, tu tens cm l

n altar, onde miiib'alina se cur-
va ri um cntliiisiaslico preitO

: — Jurema i I
Forme La Bioxos

<_,i-iii.<I< iiiui-cii Iruiicr/u

O 
Ideal para as sc-
nhoras <_ terem

uma bcUa carna.
a cutis mate e an
crat;
dadeira belleza. Nem
ru;»-. :.. ., borbulha»,

.rrinellild»

ão os re
¦. pelo uso

com. inado do CrèoM Miuondo !••«¦
irr fi dO Kavun Minnn

I marca verdadeira.

Ar
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*s O rmoso discurso larios
fu***! > ' ' r":',lurí' Jlí '*' ifarmA fistiram ao juramento da bandeira, feito pelos voluntários*
lll e ii ) A>ft.tos do fora. Jc furamanlc * da revista das }'¦<',as navaes, rpente cerimonia.
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INSTRUCÇÃO MILITAR
VII

Ua Companhia, em linha, á: Mudar Da Companhia cm linha, & : Mtidaa
a írunte á. esquerda pelo centro. a frente & direita pelo centr»

*
II

ÁLBUM D'-0 MALHO-

• i

. i

%

js te *<
V \
l1
I.

I
11
l<

_.U-TI
II
'I

i.

Jf

'I

-^« _h
_____ *__

MM rfi

3* pelotão — meia voltd.
2" pelotão — ii esquerda.
l° pelotão - - oitavo á esquerda.
A' voz de — marche — o 3" pelota.á esquerda; 2° pelotão — ri esquerda
e, 1" Indo á esquer-

da, com os demais, até formarem a linha
tM - — fazendo o 3° pelotão —

«iria volta. .

__„ -
i* pelotão — meia¦2" pelotão — á dir
3' pelotão — oitavo á direito:
A' voz de — marche — 01° pcl

â direita; 2" pelotão — á direita; c, 3"
o vae < '<:;rrgindo <í direi

os demais, até formarem a linha pelo
tro — fazendo o 1" pelotão —me:

Agenor Vianna, Escrivão de Orphios na
cidade de Ponte Nova. Minas — de cuja
p 'p -.ilação recebeu grandes provas de
carinho, no dia de seu anniversario.

Ua Companhia ei-i linha, âl Columim d.- pelotões pela direita frente ú
1 cl ni_.i-i.rd*

y
/

/

c
ò-

s
/ /' /

/ /
I /

!¦! s>
3 ~

-*ç

_,_.,-,_,

/
/
*:

D C
/.

_____ mmf_________ *"" -Wm
___! __¦____

' ___________HI

_í_ 3 m"'C -i
_^_____SU_!

=____ t"r_r:__
tão — â direita (fazendo duas A' irche — rqin-do á di, rmarem a columna2° c 3o pelotões — oitavo á direita. a frente a retaguatda.

Ua linha de col 1110 nu., á 1 Linha ... I., . .

fl 1* e 2* esquadras do 2* â es-
querda -1 linhai á

rda -- a linha b.i:
1* e 2* esquadras do i* pelotão — oila*

vo á esquerda e obliquar á esquerda.
jiiadras du .. pelotão — meia

voNà, e oitavo á esquerda..
A' voz de — marche, todos seguirão

pelo terreno indicado, a formar a linha,
a qual. uma vez realizada, as esquadras do
3* pelotão farão — meia volta.

I dter - ,- J •sé Monte, nego-
ciantes em Juiz de Fora, de onde n >s

¦ IM saudações que muito a
decênios.

íí •
* a. %• !' *

.. .;

«.—\ ;í .f. _N
*__*_ 

'\$fiti& 
\

tt - \:: 1» .*. "w W—- >

_í

\c
:«««

\=£ Acfm-se no prelo o __t___l
Preço .gOOO, pelo correio

mais 500 r».
ll-JX.
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PAGINA PAULISTA.
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lickos da capital de S. /'auto : l) Uma audição de canto da conceituada professora Mme. Hemsaude li) l/m aspecto do
Mercado de flores. III) l-ormatura de alguns officvus da Porça Publica, que tomaram parte njj uilimas manobras.
IV) Visita do presidente Arantes acompanhado üjs secretários da Fazenda e Interior á faculdade de Medicina.
V) Grupo de alumnas do estimado professor l.uigi Chiaffarelli, que foram cumprbnental-o em sua residência. VI)
Viagem de inspecção itis l>rs. Oscar HoériffVfS Alt es e Cândido Motta, secretários do Interior e da Agricultura, a
Porto l'eli~. Vil) Commissão organizadora aa festa realizada em beneficio da Creche llaroueza da Limeira. l'lll)
O Dr. l'Joy Çhàvt$9 stcrttario da Justiço, «rm íoinfanhia da offiiia.idad<tê assist>ndu as manobras da l'orça Publica,

ni£. ... feri ' L:&i ti* .dM k J .*cLM itó 'JUf-. . .... ' :.. ri.-íáÉtalíi.. tã£
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O RIO COSMOPOLITA

' aaaaaa^aaaaata^aaaaaaaaaal
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flffaf flvflfllB •ÍSi' <fl| .^«ajfl
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bbbbI ' áflm ^
fl ¦' ''V fl* - m* m.

mais kerozehe. Aquella foi a ultima .^ar-
rafa,..

E <i capita., .depois de ter feito, èm vão,
outras tentativas para chegar ao terreno
da teima, foi pregar noutra fréguezia,
m.is sempre «-uni o mesmo resultado: não
achava uma pessoa disposta a teimar,

dormir doente...
No dia seguinte, pela manhã cr'

tHimiCOS-INPUSTRIJlES

Os filhos de Israel, á porta da Synagogn, durante as cerimonias religiosas que Ha
dias realizaram

Um teimoso de ppo-
fissão

a garrafa «l«- kerozene que ainda
tobre 0 < apitio tomou nota
Mal o freguez lahiu c «B ¦« garrafa, m-
terpellou bruscamente

— Cmiio í«ii <|in- " lenhoi
"l"1"- 'I'»-. quando i,,,,,,,, ,,.,,.., ,„„„ ,. „.v,

um pau «- uma pedra. ain«la -M[W\U MIJ1.,|,, ,|lu. a||, vae'?l...
< >lhou para u homem «- ex-

«laniou :
Perdão ! Ku cuidava que era vinho

que \ . S. queria ! h já agora na., temo*

dizem
,|ii«- |mi uni ¦ < «'.iui«,;«iii «I" i.mii.
11.,,, «I.,,. «I braço .1 ti ¦ untinnam
sini]
duro !

Mas teimar de um k-'1" é
um.. ¦ fim, irranhavdo pelo
próprio Bato, continuai ¦ <l:/«-r que í"i
uma cobra que o oífendeu, julgo

imda mai* dura, mai* absurda. Sim,
porque eu ja tenha visto paul

iras meio soterrada*, mas nunca
\ 1 ral ¦ ni cobra.

balli mero
a quem me <iu« um tei

para «lie nio
., ti111 vi» . 1 .i mi uni remédio

pr. ^ ii" dia «in qw
1 quem teimar, anoiti i e do» m«..

livam
dc ;
dido: quando le vè «niasi vencido, ;

: íirmar «ju. estava dizendo o mesmo
qu, d'ahi. .

lia muito irbalho
entrou muna irn :

• ahi um

pÓJ a

Proí :

u não pedi ker

uez, de
pondeu :

íui tu que in«r |

::lproU

, Agnes Kroff, hab'u chimico «• in-
dustrial, residente em Catttagail
t.ulo do Ria proprietário de uma

nule fabrica i
de bebidas tllcOotictIS e autor ,le d

d 11

VIACAO URBANA ESTADOAL

^s», yy\ T-»
llf aflVnEk. •.bIsbbbI aa* mmmmrmr* a^íat m^^mm

aflti&V mm
f ^a

Lar- BBasssH~ asB BB» aal BaTil ^àm*. 1 a ymm a t

\\WmmmWmmiummWF^ ai*Í ^^3*^3

rat molori

¦

alho ". i

/ ilho,
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PÂNDEGA AO AR LIVRE
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I/m doi i. 'tipos musicaes" no arraial da Penha, encantai
rcndo-os dançar requebradamcn:

liin de casa, doido pur teimar com ai-
guem. ¦n Irente á casa de
-> u amigo Benil i janella -¦

i llá. Barbalhd lhos te ve-
jarq '

¦ .ni .i .im
i, avistou u r.i-

!>•> de um gato, pendente da uma mc-a-
nha. I r.i um liich.inn que alli dormia i><¦ i

aixa il i mu lt;na «1
ipitão \ iii i.« i. pcrfeitnmenti -

I'.' uma ¦
irbalhol

' Ira, nâo ipz até di
t.ir!

>. tu mc^iii
minar de perto. . .

N
«• num nuvem p"r J

íe esqui, i'. i 'li mu.ir ,i lei-
ui.i, exclamou:

-

susto, corria a esconder-se, e o Benho não
tinha tempo de provar-lhe'a verdade...

Capitão! Olha que esse gato tini
mania! Não o pegues pela cauda, quo elle
morde e arranha!

Mas i que cobra nã . Ar-
rcda!

O capitão pegoti mesmo o gato pelo
rabo, mas o bicho ainda teve tempo de
so atracar a um panno. que estava preso
pela caixa da machina de escrever; e,

U á cara il" teimoso, de
unhas e dentes, pondo-a em petição de
miséria.. .

Eu heni te a\ asei, Barbalho, que o
gato era de mania ! Teimaste...

Eu não pude vel liem o que era, ¦¦

que fui obrigado a fechar os olhos; mas
e cobra, e uma cobra damnada ! Até lo-

Vou á pharmacia.
i) pharmaceutico examinoi

e opinou :
¦

um no o
hor af firma.

Sen di cada um é qi
be onde lhe aperta a fivela cada
qual leus ile todos. . - I ''-me ¦
o remédio para ia. . .

(i phartnaceuti

lio cura, se achar peço-
nha lio corpo; har.

Ia!

ctiu :
dizem di

entender i i >. Por exemplo :
remédio que elles dizem que mata _ o
que cura... i
que cura i o que m.¦.• i rv-
médio de cobra c que serve p

' lu in o Barbalho.
le nm ti iliu a dn

.. a C'ida«l
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«KANANGA DO JAPÃO»

Não se trata do ex-popular perfume que lia muitos annos começou a figurar nos toucadores domésticos, em vidri-
nlios profusamente rotulados, com arabescos japonezes cercando uma figurinha nipponica: trata-se dt uma Sociedade L>an-
çante Familiar, que adoptou esse titulo cheiroso para bandeira de combate aos aborrecimentos da vida, e que no meio po-
pular em que gravita, adquiriu notável prosperidade e dá panças entre as suas congeneres.

Grupo feminino no yrandt baile do S. D. /•'. Kananya do Japão comnwmorativa Co i" aniiivtrsario .• da /#•¦*w</ura • > ihi
novo pavilhão I* .M " • • L
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h
MARINHEIRO

Sobre um rochedo, solitário, scisijá
Ouvindo as ondas, ao cahir da tarde,

em una navio, ancioso, aguardo,
(. olhar sereno no horizonte abysma.

Vida que é cheia rle aventura1! : diz-ma
8em orgulho, sem gloria, sem alarde...
f) so. doirando seta cabellos, arde
No glauco espelho em luminoso prisma.

i chlamyde azul das noites irias,
Ben longe do bulicio das cfch
No mar vivera seus melhores «lias.

V. sua m-7, «itie ex«"liic as falsidades,
C.uarda inda a riipidex «Ias ventanias
K o si turiiii estndo. «Ias tempestades 1

(Do livro iiu * Mariis!
JoINYll.Llí DAKi.XI.LOS

VILIFEHPIO P* VIP*

tro de mortal, sombra vaga c mesquinha,
l.ir «m solar, dc guarida em guarida,

«u \..u na terra a sinui sa Unha
me impo» no <¦'•- Igotha «Ia vida.

da existência, m vSo caminha,
Tentando culminar u intcrmiiia subida m
E a alma sem luz, sem norte, a esmo vae sósinha,

ndo no baixei du sorte incomprebendida.

E, no acei .[ue me a.
No immenso turbilhão da «rida eu penso t- creio

Dos Inditotos fui sempre o mais infeliz.

Incrédulo do Amor, do Bem ao Mal «liv_:.
!¦'. já não -ii se vivo ou te entre os vivos vago,
«.'.jinlt; ii um mal que nunca íiz.

.' V tetorta
J«>"u Baptista Amazonas

1W0JRWJÁ0
"O soffrimento é o rythmo da perfeição".

\ Yi;i_a Lima

Coragem, «*> minha alma ! Destinada
:'«iui>ur me,

Como ((in
P&gindo á magua que os raortaes opprime ?

i|iie o soffrimento é a magna estr.
D-i eén i que o gpsv na teria £ «-rime ?
A lei da vitda é a li.' ;a«b

i «jue da dòr se exime.

-Jnnisao á mesma lei severa.
Par» exemplo, o Homem-Deo sof.rera

u destino ,„_*, profundos ?
\niino 1 Pois, nesta anciedade extrema ;C> a cruz nesia explus.o suprema
Xa grande Dòr universal dos mund

B. do Ria
Mario AlvC3

TU* M.tO

Para C. M. (S. Paif.o) :

Quando eu aperto tua mão na minha,
Não ha quem este meu encanto quebre :
Nessa a.uccna cm fl«'.r — mão de rainha,
Se gelo encontro fico ardendo cm febre,
Quando eu aperto tua mão na minha.

E no silencio nosso olhar diz tudo :
Felizes, no awreo sonho, tremes, tremo.
Teu mblante fito mudo,

Xossa alma vibra nesse ardor supremo
E no silencio nosso olhar diz tudo.

A mão e;ue toda essa grandeza encerra,
Mio divina de fada, mão «le l.

Resume o Céu, o Mar e toda a Terra,
E para além me leva, junto ao Empyrco,
A mão qui i grande.-a encerra,

-.mas dc amor e dc ternura
Vejo na i m ter voz me falia ;
E minh'alma a tu'alma . s^im ; rocura
Cantando sempre em tua mio «le opala

tle amor • «1c ternura.
•_-•••¦-

Em minha fria mão rude c nervosa,
Que a belleza da tua não descreve,
Ua o ¦ ítalas de
Da i de neve
Um minha iiia mão rude e nervosa.

, tua mão demora
lia iiieii augusto cofre :

¦r vig-.r.i
Quenti onde minh'alma soffre,

Quando nas minhas, tua

Eu choro ás vezes quando estou distante,
«le lagrim to ;

soluçante
eu aperti i.

Eu choro .|uaiido estou «1 iv.ante.

Hei «le um dia matar todo o di
i espaço*

r em tua ultimo beijo,
intimo laço

liei «le utn «lia matar todo o desejo.

Quando estão frias nos unidas,
a de teus «le.!

E uma vida em l«.gar de duas vidas
«a os íntimos segredos,
irias no unidai,

do eu aperti tua mão na minha,
h. rjueta este meu encanto «jiitbre :• ena em fl«".r, — mio de rainha'.r«i fico ardendo em febre,
t!o tu aperto lua mão na minha,

S. Paulo, qi6

^Hi

%

AKUNtW BAKT1'.A



O MALHO

i___N0_
PHASES UO ÂW

Senti meu peito palpitar um
Frui prazeres que contar nem sei,
E aci io que o coração pedia

Amei !

Tiva amor, — fui venta
Tanta ventura nunca exprimentei,
E como a vida só consiste em gozo .

Gozei '.

M, \eiu
— iuc iv ni sequer pn
]•; CÜ-o icr,—minha'ahna afflicta

¦ii 1

, ¦•,¦ rito,
].-,,, .1 dór que entio senti,
Que sem

Morri 1

Silva Ca

Filgueirai :
ingrato o mas.

ij,„ de ingratidões juncam
¦ i rnagish i

, * nos mananciaes' i abnega-

Educar, cm no ia Pátria, é lyuoetmo
: ...

Consagração inesperada
"As individualidades mais caricaturadas

na 17 ristas são — o
¦ eta Einilio

dc Meneses". — (Dos

EMÍLIO: - Mestre Ruy! Quem hi-
tl.:« de dizer que. tão differentes na fói
ma e ui fundo, ser irm i >.i
gêmeos na /»•/'. i '

RI )' : Rn: ; e, d,ide le il-!f>, I
bremantira ute agrada n tu ¦

panlt.u; »nrr n,, llumnri
fim fim . ..
RMlI.lo: Pacienci/A, mestre! Chris-

li lambem soffi í » mi
lilni...

Se é verdade, porém, qu_ ò espirito
Sltpplanta em valor a matéria, então o ca-

com os
fami' ne':i daquelle que
dc seu ti l d 2
.ciei! incutir no animo algumas
veze ' > adolcs'.
C do joven.,

Quem dér.i
¦

r.obre Marco Aurélio !... — Joãj E. dc
Moura (Arrozal).

*
' ctidcs:

O
Possue actualmenti
Um é poeta ill

De andar pel ...
11 mi. . .• •
Tem
E' í '
I) ¦ n-11 dade, i c...

1.' R ¦¦: ¦' I ¦ ms
—() >s—¦
O primi
11 egundo é o Simplii io. ••
11
Km \er ., bi ¦ ¦ um céu de anil.-

Ubirajara (".
*

A' minh i non a Izauí ich:
alimento de p< Xve tlc

Í11C1 i

affettos "< anima á ¦•
—¦'•

Está conforme C. P

fDIGAC0nNOSCO
______à____É____ * ___________ ____A______a_____

¦'** '?'^¦^i ,/>^_u__c_> *^^^H^^ /*^

Lü-_OLI-IÍfl
I><> DR, liUIAKDO 1KANV \

Para cura da-> elle, ferul.s, Iiic. I .s pés e dos sov i
i as ru^as d sapparccer a-^ ia pelle.
turando um vidro de Lu_olln«, com 4 de atffua pura, ia/.-.se a mjecylo m.i. cfucaz contra

qualquer cürrimento.
Ja a I.ugolma na proporção de 1 colii.T de . jpa para _ litxoi ' o melhor |ir__jrva-

tivo para a tuilett. iniirna dan senhoras.
Deainfeetante enérgico — vende-se em toda» as drogarias « pharmaalas do Brasil, Europa, Arg«r
33^^^^333^2ZIZZIZIIIZZIZII_IIIZZIIIIZZZZZ Uruguay e Chile ,

Depositário. : ARAÚJO FREITAS _t COWIP. -Rua do_. Ounvo», 8.

Hio i>i; «T.vrsi-iilo PttEÇO :i$oo<>
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SiRLEÜ IWfl
1916

6a Torneio — Novembro e Dezembro
Prêmios para 1.' e _t_° loáares

CHARADAS NOVÍSSIMAS 91 A 100

2—1—A senhora nota que ha qualquer
cousa 110 piano.

Jeronymo Lacroix (S. Borja)
(Ao Hypcrides, cm retribuição)

2—1—1—1— Em uma cidade da tíorue-
ga tive occasiao de ver um bom modo de
cias tara o destruidor Je ima-
gens.

Kaizer (Entre Uios)

2—1— O animal, nós temo. a certeza,
é de índole pacifica.

Lima (Araxá)

2—1— No altar não tem bebida, sabeo.
José Barretto (Parahyba)

3—3—Na branca ursina, disse o rei da
Pliocida, vi este insecto.

Joarsan (Cruz Alta)
(Ao Jubilino Cuncgundes)
2—2— Esta deusa ficou no ostracismo

por ter defeito de pronunciarão.
João de Cannabrava (Ventura)

2—2— Já ordenei que todo o gmpo,
com esta mulher á frente, use o liqu;

José de Mello Filho (Cortez)
1 _• -Tem muito cuidado com o poeta

inglez e.te senhor.
Innupto Souza (Morro do Chapéu)

1—1—2— Por infortúnio, o tecido com
que envolvi a caixa de p_M.-pbo.oS, attra-
hiu os insectos.

Jacobita (Jacobiu 1 >

2—2— Durante o ócio esta mulher»tev;
desejo de ir visitar a prisão.

J «ias (S. J --¦_ de Paraopeba")
MF.TACI.AMMAS ioi a 103

(Varia a _u:r;:_i te

6—2—Fiz esta \este pa ir 
"0 

mo-
nument >.

João Marinho (Olinda)

(Varia a quarta)
8—2— Converse com quem i de lagoas.

Jovino F. da Silva (Barreiros)
(Varia a terceira)

(Ao Manoel Rein
4—3— Digo que uni insecto. picando.

minha cabeça, ponho-o logo nos p
Joliva (Cruz Al. »)

A RE VIS AO MAIS NECESSÁRIA
1

"Agora é que descobriram que " a Constituição obstt á restauração financeira Jo paiz; impede a Unia > de mantei
a ordem política no itorio e agora se levanta orno um perigo á propr nça nacional", por ser contrario á
sua lettra o scr\iço milita E por essa "descoberta" querem a revisão da Con . — (Dos fornaes)

ZT ^«MrutcfoJJ
PEDRO MÜACYR ; — Eu j que esta "bellesa" era uma _¦"" J de tc-ios o; maUtPt..*

Ah
BULHÕi .,',. assim podeirei salvar as fmanfOS t i P'."ris !
CAETANO DE ,:.... u Fartes contra o sorteio

\ lar t.'... O' da guar'/AV POV bem! Pirqiii os ¦' ¦> da L-- : sia d>S
I



O MALHO
_*íot_-.las «le Campos

" Houve desordens em Campos por não
ter a companhia de bonds prolongado a
linha da "Coroa" até o cemitério". —
(-_>__¦ telegrain-

SI "!^_SLr^^

O CONDVCTOR DO BOND: — Que
Oeet tem dc ser carregados

o cemitério .' Ha tanta gente que
prefere ir c principalmente vo\tar a
/, '...

ni sabendo aue ts bonds dc Cam-
t .:,< sdo do Campo Santo, Htm a

,-ttl do Brazil, nem agentes de qual-
quer .'...
»— -¦¦www»wv>__*___>*--%~--~-^~v-^^ ¦-¦¦¦¦ ¦ . —.«¦

PERGUNTA ENIGMÁTICA 104

Ao voar d. uma andoriaha,
A. de uma rama.
Veio um beija-flor < d
MjlitO m ania.
Onde está o anii,,,

fe).

ANAGRAMMA 105

6 — 2 — Na 1
|da-sc a >

jfob Vial

BXYGMA CHARADISTICO 106

Ao

A minha parti primeira
1 ás,

\ em a 1
Tu, -itn <U1 : .^rás.

Du laes
Tem ¦ _ta tal 1 .irafunda.

A prima

Vn.
Jorge V

Na luz fulgente de teu rosto triste, 5, 7,
8, 14, 9

As alegrias para mim tombaram, 3, 8,
6, 9 14

Quaes meigas flores, desde que sorriste.
1. 11, 3, 4. 13, 6

Dentro em meu peito tímidas brotaram,

Mas a luz se foi... Guiomar fugiste,
7, 11. 10. 13

As flôrcsinhas... sem o Sol, murcharam.
Lord Wimia

OffcrecCtlo ao inesquecível antigo Sa-
mucl Simões, como lembrança da nossa
amisade, cm Tapcroá :

l.u sinto reminiscencia,
Do meu tempo de creança 6, 8, 2

LIJBPEZA POR ItlHHAS TORTAS
"Ha muita gente que "sci^ma" com o

novo processo de se obter 1. diploma de
(¦leitor, que exige a identificação por
meio do retrato e da impressão digital"
(Dos jornaes'

Eu sinto reminiscencia,
Das vésperas de S. João
E das morenas bonitas
Que só tem o meu sertão.

Eq limo reminiscencia.
Das grandes serras de além, *:, 4. 3 2. I»
E do tempo que eu brincava.
Au lado de* minha 11

into reminiscencia,
Do canoro rou>;
Que trinava na biqueira,
Toda tarde ao pôr do sol.

Eu sinto reminiscencia
Do formoso matt
E do ei azulado,
Da minha terrra Datai.

J. Fabricio Veras (Parahyba do Ncr.e)

CHARADAS SYNCOPADAS icy a 112
3—2—I. SOl: ;'.il.

Kn.n.prinz (Belém)

PREÇO FIXO

Wfl* \^j my____[xjKb rf^T^Ss.

_f-__\ tiSwv Imafy^^-^-r
I Íl4\ Uri VI E1l___________________I1 _Tr_i\/-fri ',•'• __________11 n ' \\\ fjmffm lv

DROGAS E PRODUCTOS
PHARMACEUTICOS

CE -
LEGITIMIDADE
RUA I! OE MARÇO. 14.16.18

RUAV.9.'OORIOBRAJIC0.8I
LABORATÓRIO *

BOA 00 SENADO. 49

GRANADO &C.
x

SEMPRE EM ACTiVIDADE
-11

Pae Paulino tem • i 1 .' A. 11 vê qui ma-
eu vae rirá o meu retraio na t ukça i dei- ¦
xá fica lá o sujo dus mui dedo:... <le rem uma

Por que T Pois ti,- graúdot 1..
1 {;_-...
Nessa é qui eu non caio ! E quando

u fio de meu pae pircisa di fazé um sar.
cero, um furto, uma patifaria qttar-
qué f !...

Já tem na puliça us dicumVntli p'ra non
pode nega e non sé abi&rvido .'...

Que o presente me éra um lonbo
l>orvir uma esperança.

Eu sintn remii
Da branca e linda casinha.
Onde tu brincava ao terreiro 6, 7, 8, 2
Com minha bõa irmãsinha, 5, 2, 8. a

o dos Conflagrados Chara- t,-,, |int0- remi,>Ucenc-a,
distio \ Belém). .rinhos, 10, 4, 3, 7, 4, jo

re ao romper dia
GOGRIPHOS K7 a 108

A' senh, titã G. C. B. :
Modulavam pelos ninhos.

Ea sinto reminiscencia,
Cara Guiomar, desde que partiste Das divertidas caç.
I (jue meus oll. ais se banha- Que fiz em bclloi domingos

ram Com meus fieis camaradas

EI.LA : — Que pena ! Toda essa ttt*
marcial na reser.j...

BUM -. pré i»i «ri.-
Vulade, cano vi...

mM *} KS^y^av, t y
^mm~", o, ,mimm^mmm-m

PARA TALHOS, ARRANHÕES
E PISADURAS



O MALHO

MÃE JOANNA PARA UNS; MADRASTA PARA OUTROS
"Tor falta de dinheiro, foram novamente interrompidos os pagamentos ao pessoal diarista da Prefeitura, qae dcs«Jc

Julho não recebe os seus vencimentos. Parte d'<. I está disposto a reclamar energicamente¦" — (Dos jornaes)

ZE' POVO : — E' isf ' Para o pessoal graúdo, a começar pelo prefeito,nunca falta o peru', que t rouudo pon-
tualu:, da mez e pelo anno in . Mas para os desgraçados que trabalhem de sol a
um osso de quando cm quando, para "enganar'' a fome...

isto a admin republicana da nossa primeira municipol.dade ; uma "cova de G
Ua «/. . mísera dos pequenos !...

re fiz meu pro-

Jubilino Conegundes (Morro do Cha-
péu;.

4—.* A ,i'i i.s iti i.i f« / pausa.
Jurity (Bahia)

3—2—E' tinalba, sim... e pouco com-
mum.

CHARADA l.M «jUADKO 113

(Por !

tor
doS

matdiieult senhor.

I.yra do Norte (Bahia)

CHARADA ANTONYMÍCA 114

i—a— Ria tarde, -cnlu r. Como vae su»
tenbora ?

I.* rd Windsor (S. Paulo)

CHARADA ANTIGA 115

uma casa espaçosa 2
Pe'' — 4
(Acreditem >a\
Quasi toda Occ:¦:

Jeany

CHARADA CASAL 116 CHARADN NOVIS

3—Dá-me 4S0 réis e eu te tiro esta no- 1—1—Na capital, 1 U
doa. metal.

Ji 1 \l.i- Franktdampfcr d'Assis Ildefonsc Ni
tMatto Grosso)

CHA IÇADA CASAL :
1 IIARADA NEO-BISADA 117

2—Foi preciso luz 1 trar no
2—3—VA' e depois diga ijue não tomou mar.

conhecimento da innovat;
Licteur J. de Oliveira (Cumes No

MA PITTORESCO 120

Ao i. Viras t

Papilvo (Alagóa Neva)

GOTTAS VIRTUOSAS dst KRIVESTO DB SOUZA — Ouram: mm hemorrholde*, mmltu Ca et* re, ov«rica
ur.uss cm troirlaa Cjalil.s
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Curativa Emolliento •vmvv
/A V\ Asiptico, Esterilisado a 1-20®

FURUNCULOS, ANTRAZES, 
'^*^71, 

ABCESSOS, PHLEGMOES

QUEIMADURAS, XJÍ-7 CRETAS DOS SEIOS

PANARICIOS, FERIDAS VARICOSAS, TERSÕES, PHLEBITES, BOTTA
ECZEM AS, etc., e em todas as Inllammações da PbUo

^BIS- 10 B"« P-"» Ducr«u». 9 «m »» PMi-mie.»»-

AVISO

Os praios terminarão: a 9, 14, 20, 22 e
24 de Dezembro proximo, e a 3 e 8 de
Janeiro seguinte. No primeiro prazo estão
inc'uidos os decifradores d'esta Capital e
localidades próximas servidas por linhas
ferreas, ou \ia marítima; no segundo os
dos outros pontos mais afastados de São
Paulo, Minas e Estado do Rio, e bem as-
sim os do Paraná c Espirito Santo; no
terceiro, os da Bahia, Santa Catharina e
Rio Grande do Sul; no quarto, os de Ser-
gipe. Alagoas e Pernambuco; uo quinto, 0$
da Parahyba até Ceará; n» sexto, os do
Piauhy até o Pará; no sétimo, os restan-
tes. Os charadistas que residirem afasta-
dos das capitaes, sem communicaçâo fácil
e rapida, têm mais cinco dias sobre os
prazos acima indicados. As justificações
devem ser feitas dentro dos dous terços
dos respectivos prazos.

AS CANDIDATURAS DO PARA'

SOLUÇOES

Do n. 731
Ns. 61, Calamina; 62, Monogamo; 63,

Rebombo; 64, Alectonio; 65. Pie'a; 6ó|
Nugação; 67, Tatu'; f>8. Asaro; 60, Dala!
dama; 70, Roga, rO">a; 71, Guante, guan-ta; 72, Acosta, Aco»to; 7J. Azos, ajas;
74, Calac; 75 Ame, tina; 76 Ave Eva ;
77. Pera, emeu, real, aula; 78, Urubu';
70, Pedros, podres; 8u. Califa, cafila; 81.
Calas, Scala; 82, Eg!oga Ega; 83, Ma-cedo; 84, Hucha,; 85, barcoderme; 8f>,
Advoxado; 87, Jonathas Pereira; 88, Pra-tes; 8p, Solitariamente; 90, A morte éa liberdade para muita geute.

Lemos (idem). Rigoleto, Astréa, Valete
de Espadas (Minas), Gil Virio (S. Car-
los), Granadeiro (idem), D. Ravib (La-
layette), Bimbolacha (S. Paulo). 3c
pontos cada um ; Rob, Antônio Carlos,
Paulino 111 2) cada um ; Tiririca, 28 ;
Atuonius (Traipu'), 27 ; Pedro K (Bom
Jesus de itabapoana). 24; Aventureiro,
Tages, 21 cada um ; Perry Bennett, Jus-tino Ciarei, 20 cada um ; Dr. Gralha
Callada. 19; Scherlock Holnves (Dous
Corrcgos), Virgilio Paes da Silva (Gua-rarema), Lord Windsor (S. Paulo). 18
cada um ; Joar>m\ (Cruz Alta), 17 ; Da-
ger (Santos), Joliva (Cruz Alta), Rena-
to Pereira Guimarães (Monte Mor). Pa-
raedes Thalicnse (Pedreira), 16 cada um;
Petrojíolitano, 15 ; Miudinhos (Taqua-ritinga). Caboré (Votorantim), 14 cada
um ; Ermelando Cr Cid (Porto Alegre),
13 ; BeJIezinha (Votorantim), 12 ; Rei

O DE LA' : — Que dis voei das ean-
d Md t uras do RosodJ c do L/iuro Sodrè ?

O DF. CA' : — A do Rosado tem os
espinhos do Hnéas, v, os seus atineis de...
cobra coUeante e envolvente... A do So-
dre tem a consistência do... trtingáu,
cotn muita ca ne lia de rhetortea... -

Mas então tw duas...
Não valem dous caracies...

MORPHÈA

A sua cura radical
HANSEOL pelo

Peçam prospectos e Informaçõesuo» depositários : — No Rio J. M.Pacheco, rua dosAndradas, 47. EmS. Paulo, Daruel & C . rua Direitan. 1.
DECIFRADORES

Dr. Xis, Laurita, (S. Carlos), Pia-
neta (idem), Tio Góes (idem), Joe! de

Cada vidro 6 sufficiente para trata-mento durante 33 dias c custa ape-
nas sofcooo

Leiam O TiCO-TICO — o unteo jornal exclusivamentecreanças.

GERADOR DA FORÇA
líspeeiílco <Iu iicui-aollwiiiii

DYNflIWOGEWQL

Oura ! Dores no estomag-o, Falta de app>
ti te, Nervosismo, Hysterismo. Dores no peito,Anemia, Praque/anas pernas. Palpitações,lnsom*
ma.Debilidade,Terrores nocturnos, Tuberculosa,

Laboratorio: Pharmacia MARINHO
RUA SETE DE SETEMBRO N. 186

RIO DE JANEIRO
H»tnttt-i« p»lo correia a 9 tr.hr 7»559.

LflVOLHO

Para olhos

doentes

O. uso diário de LAVOLHO. « grande descoberta,
torna os olho-» brilhantes c sadios, dotados da mesma
cxpresslo suave e coin fartas pestanas, como os d esta
senhora. Nada de doença nem vcrmelhidlo, nem olhos
fracos e Ucnmejantcs; naaa de palpebras doentias. Mi-
lhares de famílias têm poupado custosos tratamentos
com médicos, por apenas lavarem os olhos entermos
com esta nova c notabili^sima descoberta.

A' venda, com comtí-gottas naspharmacias, drogarias
e cisa> ommerciaes, — Agentes geraes i ara o Urasíl;
oi.o»sof A c,—Rua d.i Candetaria, Itiode Janeiro.

LAV0LI

Dl
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TALVEZ TE ESCREVA...

WENCESLÁU : — Bem sei que es ti cadeira, como a ntinho, está forrai.i de
Cspillh

/.li' POVO : — E"; li fon fU i lem uni assento muito macio...
WENCESLÁU ! — Sta» precisamos fas/r dos tripas coração ilquer

cousa para a frente! v, Pr. Laufa, ¦ fóit ser toda it
e a suo

í LUL ...i digo > contrario, Dr. Wencesláu I A minha
não tem sido das peores; nus se ali agora não lenho feito grandes ttrusa» Por

>
. . — .... ,1.1 mais pai ¦¦ E' o caso do —

i...

do Punhal. Siltl ri cada
un ; Myntica, K. I). 'IV do

Rio i. '.io
i vun ; I' mvedro ( Moi illo),

i) ; I
Fr_.nl_tdamp.ei d'A__is (M
5 ; * lilini.in. tS. ;

PARA tu;
CURSO PARA O MELHOR TI
Liio - PRÊMIO "AVENTUREI-

!>ri'' eoncurrciitej ,unos me estiverem errado;

antig.
<"> lira : —

¦ — 2" — I'
arranjou para isso o termo — alli —

E' o que offerece o charadista AvenUc
reiro : t rua estatueta de bronze.

i próximo numero diremo., mais ai
gunvi cousa sobre esse novo prêmio.

COKRI.SPONDE.YCIA

- Recebemos trabalhos ntes cha
radistas : Nfnemosyna, Ave da Sorte (Ba-' a), Octacilio Dourado (Morro do Cha-
péu), Renatto Pereira Guimarães (Monte
Mór), Man mcahense (Sapucaia),

Rios i. 'IVxas 
Jack (Be-

lem ). (S. Paulo 1, Lord Wina-
sor (S. Paulo;, Perry Bennett, Justino
Cl o ei, Aventureiro (Falcão), Rob.vLord
Wimia (S. Pa.; d Ema, Rei do
Punhal, Trevo (Tapia Lemos;, Pompeu

(S. Paulo).
Mnemosyna — O de Oavo Freire não

é conhecido ; mas o de Olavo Bilac é en-

porque, diz elle, Kgundo Simões alli si-
gnifka naquele logttr, naquella cousa, e
p irtanto i ti rmo i é necessária
que haja alguém de muito bôa *_ml
para tal modo de cons-
truir charadas.

hores charadi I

no momento dã publicação e, até lá, quem
ni algum errado e não

por outro, fica, prejudicado, pois esse se-
r.i i •

* *
Inscreveram • o nu-

i 23.
luaes, 4

Concurso para o melhor
ho.

* *
Mais um pi <<•>•

Debilidade
Sexual

Impotência. Vlrtlldadr Perdida. Ner-
voso. Eapermatorrhea. Neuraathcala. VI-
cio» Scrrrt-i*. EffllMO». Nodurmaa. Sy-
ptillls. Goaorr-ica. Gota Militar. >iiim como
toda» •• Doeneaa Vcaereaa • do miimi Ge-
ntto*l.rii_u.irfo_ est* o sendo tratada» com grande
successo. em caia do doente, por pequeno cuita
Também tratamoe d >en,a» do _bJ_>tU"TIAQO« Wlfjmr
do. Bexiga c Rias.

Deveu diriffir-voa a noa hoje meamo; pedindo
e hoii.j Valioso Livro Grátis de 9» Paotaas
o quaJ deacreve em linguagem clara e aimpteaco-
mo todea aa doençaa Vencreas e GenHo-Url»»-
rias aáo tuntr _Kk1__», aeua lymptomii e como noa
aa eitamwi tratando con» grande e_uto. Se eateea
perdendo a voaea coragem, ae eataea deagoetoaoa
por ter aido tantaa vez .a en.*_\nado; ao desejai» re-
cuperar por completo o vosso vigor; ie _e»ei«ii n-¦
car maia uma vex de vetdadcira aaude, e*ta Livro
CirattA será der grande auxilio para voi. Inatrut..
aconselhe e _.u_ulia a tempa t )do» que o leiam ___ate
V_aliu_aa liula da Saúde _. um armarem de con-
heciraentoe e talvez voe poaia mostrar o verdadeira
caminho _U felic.dade e modo de recuperar vossa

e. força e Vlflor- Sa daeajai» ficar torte.
lo e un ttotoeu como de vela acr — um

.___ que commande o reapelto e o «aior cio
aeu aemelhante. devei» entA . _l.r_g.r-vo» a noa im-
medjat-_.mer.te pedindo este livro Medico lole-
rtlllllti r InstrUftlvo. L_rn.br*i-vo», que esto
Iítio v__ ml «nyi.J.. at»olutameate grátis.
envelope, llao, porte pago. Endereço:

D8. J. RUSSELL PRICE CO.

A.. 30-1-203 N. Flft-i Areaui
Chicago, ni. U. S. A.

_f-a_._r__.__ a_.s _m:A_e:s ví i.m»j
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A'S MOSCAS
"Tem 

>i'lo muito notada a ausência do
Iiamado do ministério da

Guerra para o voluntariado de serviço...
; or 2 annos, conforme a lei

- (Des jornaes)

BIS-CHARADA Internacionalisnío... com bstifai

, . 27

VCÁRREGADO :—E, nada ! Nin-
quem se apresenta !...

AS MOSCAS : — Como não f 1 Aqui
estamos nós ! Se o alistamento dc
lunliflios obrigatórios'' ficou ás moscas,

tjacão i comnosco; figuração i com
çutros...

Livraria Alves, rua do Ou-
$500 com o porte.

i lém) —
uma

cuja solução i — Qntrtfama —
• untradas

i in ruta da informaçfio fõ-
indicada, Poi», caro au.

íoi falta.
fi ,-. tal traball.

ripto uma brinca-

.crtencia,
.. o futnn ictar

l
.1 Punhal — Cada lis'

; 1 é qnÇ devi:

ERRAI

da palavra ii . erso da
antiga 7Q, publicada nu mu. ado»

MARECHAL

Y\LUL_4S
F0RT1FICANTES
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zz= ADMIRAVEL!
r*ela extraordinária variedade, bom gosto, e sobretudo a modi-cidade dos preços, é o sortimentode POupftH íeituM da popular nlfaiatana —

O TOMBO DO RIO
Para homens, rapazes e meninos

O NOSSO RECLAME
Ternos feitos de lindas casemiras de côr a... 33$500
Lindosternos de bòacasemira americana a.. 45$000
Ternos de superior casemira ingleza 6t>$800
Ternos de fino diagonal preto ou azul 60$000

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

Calças de fina casemira ingleza— bainha du-
pia—a 18$000

Calças de superior flanella branca, ingleza a.. 2i$000
Calças de casemira xadrezinho — bainha du-

pia-a 25$000
CONFECÇÃO SOB MEDIDA

Confeccionamos com cazemirasde qualidade e proce-dencia garantidas, os melhores ternos de roupa pelos pre-
ços de 70$ooo, 8o$ooo e 90S000. O acabamento e elegancia
cresta obra satisfaz plenamente toda a exigencia possível.

VESTUÁRIOS PARA ORE ANCA S
A nossa Secção J'este artigo.pode ser consiJerada como

—a mais completa—tal a variedade de modelos em todos
os tecidos para as edades que os requerem.

Apresentamos desde o modesto vestuário delindo ze-
phir fantazia, que vendemos pelo preço de 3$8oo, ao mais
rico e de elevado pre$o:

Acceitamos, fazendo a expedição com a maxima brevi"
dade e segurança, todo o pedido de mercadorias que nos
venha dirigido do interior assim como enviamos livre de
porte, catalogo e amostras dos nossos tecidos a quem os
solicitar.

rçüfl 0fl ürçüGU0yflr)0 n. 1 Canto da rua da Carioca

PÍLULAS Curam em poucos dias qual-
quer moléstia do estomago,
hgado ou intestino.

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

rins, nauseas, flatulencia, máu estar, etc. E' um po-deroso digestivo e regularizador das secrecões gas-tro-intestinae3. A' venda em todas as pharmacias. De-
posito: Drogaria Rodrigues, rua Gonçalves Dias, 59.

Vidro i$50o, pelo correio mais 300 reis.

ANTES DE USAR

so

E CALVO QUEM QUER
PERDE OS CABELLOS QUEM QUER
TEM BARBA FALHADA QUEM QUER
TEM CASPA QUEM QUER
FORQUE 

'O 
PILOGENIO

ANTES OE USAR

DE POIS DE USAR

--•—?Sib—

faz brotar novos cabellos, impede a sua queda, faz vir uma baiba forte e tazUesapparecer comi-ktament*: a caspa e quaesquer parasna.s da cabeçaou dabarba. Numerosos casos de curas em pessoas conhecidas são a prova da suaeflicacia.
Carta do Sr. José de Mendonça, distineto agricultor, residente emCachoeira, Estado do Rio.
Htm. Sr. 'Pharmaccutico Francisco (Uffont.—Usei o PILOGENIO

que teve a bondade de indlcar-me para combater a caspa e quéda dôcabello, e llquei surprehendido ante a efficacia do mesmo, pois hamuito procurava uma looüo capaz di debellar estas afleccões Encon-irei, emtim. no seu PILOGENIO, que. além do mais. deixa a cabecafresca e «em a menor scnsaçüo de prurido. Agradecendo a sua felizlembrança, cumpre-me fellcital-o e declarar-lhe que de agora em deautesó usarei o sei magnifico PILOGENIO.
Pôde V. fazer d esta o uso que entendei.
Cachoeira, 29—9—09.

José F. Furtado de Mendonça
9 peiiaPranclsco Glffoni AG —

Rio dc Janeiro.

DEPOIS DE USAR

A* renda nas bdai pharmacias, drogaria* e perfumarlas desta cidadee dos Rstados e uo deposito geral: DrogariaRua Primeiro de Março n 17.

Já se acha no prélo o =ç <

3*- Almanach cl'«0 TIGO-TIGO»

Preço 4$000. Pelo Correio mais 500 Rs.
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p. Julia de Souza Bor.es,
esposa do Jf. Alfredo José Bor.es

1 _ll Imii-ji I < «r i<>
DAUDT & OLIVEIRA-RIO

Rio de Janeiro, K de Novembro de tOld
Srs. Daudt & < .liveira.
Tenho a satislacçao de enviar o retrato de minha

esposa, D. Julia Je Souza Borges, como signal de
gratidão pelo beneficio que ella colheu com o uso de
seu milaoroMi remédio «A Saúde da Mulher».

Autonso VV. SS. a publicarem a presente, bem
como o retrato.

Com estima e consideração, subscrevo-me .
Amo. Atlo. obgo. <

Assinado) Alfrc.io Josi 'liurires.
Rua Frei Caneca, n. 134.

h*#itâ#9#*%*«*itJM

OIliriaaakK liltao^raplaãra» «TO .1 Al II O


