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SINITE PARVULOS VENIRE AD ME
" Por»intervenção amistosa do Sr. presidente da Republica, está feito o accordo entre Santa Catharina e Paraná, na questão de limi-

tes. Os presidentes dos dous Estados virão a esta capital assignar o respectivo tratado." — (Dqs jornaes)-
—¦— —-a—__¦! i ¦

WENCESLAU : — \ imle, \in.le a mim, illustres guris, e promettei qu. nunca mais brigareis por câOTSntO "queijo'
EEl.JPPE SCHIMIDT : — Nio ha novidade ! Pela fatia que me t«cou prometto e juro nunca mais brigar !
AEEONSO CAMARGO: — V. eu também, apezar d. só me haver tocado Cste " tiquinho"...
WENCESLAU : — Mais nobre ê o teu sacrificáo I Maior o meu carin'.o e a minha admiração ;>>r ti

m

ZE' /'..; - Muito bem I P. que as bênçãos do anjo desçam sobre .odas as cabeças, principalmente a de mestre Wenceslau .uc>
do Contestado, foi incontestavelmente mais feliz do que o Facada.. Resgatou os fiascos <le outros casai e lavro.! uni tento, I»r" U_e!_amU4 nos u_ \____r_ ____________ ___ ..mr,-* ...im «ri.nt.ra n.n n futuro 'tmi todas as "encrencas'
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| ENTRE PÊS RAFADOS : — Você dciia inscrever-se na Liga Contra o Analphabetismo... — Qual I Eu,
apezar de não saber lêr sei "fazer lettras"... As Ligas só poJ:m servir para as lettras que têm pernas... 2) A VE-
REGRINAÇAO DOS POBRES DIABOS, EX-HABITANTES DO MORRO DF. SANTO AST0N10 — Mas, "seu"

chefe ! Fora onde íamos agora t Nós não somos judeus errantes '. Precisamos de um pMuso ! Pedimos uma providen-
cia ! O CHEFE : — Providencia ?'.... Bóa ideia ! Vão para o morro da dito ! Nada melhor para o caso....___

OS MICRÓBIOS VENCIDOS
POR UM NOVO SÃO JORGE
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Todos sabem que os maus micróbios são causa de quasi todas
as nossas grandes doenças: tuberculose, influenza. diphteria, febre
typhoide, meningite, cholera, peste, carvão, tétano, etc.

O Al«*iiti-t\o-<_iiyo( mata . maior parte J esses micróbios De surte que o melhor meio de nos
preservarmos contra as doenças -epidêmicas e tomar em nossas ie). a _«•.¦. 1 ....>-.; u.*» «•«. Ia rasao
d'isto e que o Alcatrão e um arTtisepiico de primeira ordem; e, matando os 1111 nocivos, ]
nos e cura-nos de muitas moléstias. Elle é sobretudo recommendado, particularmente contra
tias dos bronenios e do peito.

O uso do Alcalrão-Guyot, toma-
doem todas as refeições a doze de
uma colher decai-por copoda^ua,
basta.defacto, para lazer desappa-
recer em pouco tempo a 1
mais rebelde e para curar tanto o
defluxo mais tenaz como a mais
Inveterada bronchite. Clie;-
mesmo as ve. es a p 11
curar a tisica declarada,
alcatrão susta a deco;
tuberculos do pulma'
os maus micróbios, caiu
decomposição.

Se quizerem ven)er-'*os ta! ou
tal prociucto em Togar" do verda-

deiro Alcatrao-Guyot, desconfiae,
¦- Para bbter a cura

de vossas Immchites, catharros
velhos, deiluvos mal cuidados, e
ajorliori da asthma e da usica, e
absolutamente necessário exigir
nas pharmacias o verdadeiro Alça-

Mim de evitar qual-
rotulo :

¦v «-_-<l.i«l<-_i-<» /ll<*llll*Hi>-
í.11 voi leva o nome de (_

o em lettras grandes e sua
_rnatura em tres côies: 1

: corr__ o
; Rua '-ataraen-

to vem a sair a I <» «*<*¦»»t_M_--««»r-i
por «U11 — ecura. l'.*S. — As
pessoas que não podem aeostu-
mai eia a^ua de alça-
trão iibstituil-o pelas
Capaulas-Guyot, de alcatrão da

_|«_ |>iuli«> niiii-K lino
l>m-«», Suas ou Ires ca-
psulas em cada refeição. Obterão
ass nos saluta-

As 1
Ir.11:
uni tessaent)

Alli

ilmente •
das f.wi ¦

1 cai sula.
¦ Wl-ci-i. A. C. Rua da
I — Rio «le Janeiro J



OS CONCURSOS DO MALHO

9:0001000

99

DE PRÊMIOS EM DINHEIRO
-O SI4IJIO-, querendo proporcionara seus leitores e amigos a opportunidade de adquirirem,

seiii dispendlo, moveis, jóias eoutros objectos de valor resolveu organizar para isso sorteios de
•coupons», que einittiiiios em todos os números.

ilessos leitores poderão, assiiu, com a maior facilidade, se habilitarem aos grandes sorteios
do Malho, nos quaes daremos em prêmios 9 000S000' KH WI.1IIEIKO.

l*or isso, devem cortar e guardar, até completar cuda serie e renielter em seguida a nosso
eseriptorlo, o «coupon» abaixo estampado, para que lhes eiitregueiuos eui troca um cartão com
vários números, conforme o numero de bilhetes, variavel, de eada Loteria. Com esses eartdes Uea-
rào habilitados para nossos grandes sorteios, conforme as explicações, que abaixo vão mencionadas.

Çoncupso (Densal

(em dinheiro)

Daremos mensalmente, em dinheiro, um pre-
mio de 2505000, mediante sorteio, que se fará
sempre pelas extracções da Loteria Nacional.

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

Çoncupso 5®m®stpal

VALOR l:OOOSOOO
' EM DINHEIRO)

Em troca dos coupons d'este 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 cartao numerado,
contendo diversos números correspondentes á
Loteria Nacional.

O sorteado neste concurso fica com o direito
a receber no nosso escnptorio o .prêmio no
valor de I

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

Goneupso flnnual

VALOR 2:0008000
(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 í:«»oo$ooo.

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

Çoncupso Tpimestpal

500S000 (em dinheiro)

Alem dospremiosmensaes, daremostrimes-
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 todo* os sorteios

mensaes, devem nos enviar os coupons correspondentes a
cada mez. sendo que nos mezes de 5 «abbados. deverflo nos
remetter os b coupons que nesse mez tivermos emittido. Para to-
mar parte nus concursos trimestraes, semestraes ou annuaes,
os nossos leitores devem nos enviar os coupons cowe»-
pondentes ao trimestre, semestre ou Snno em que tiverem
sido emettidos, declarando a que concurso desejam concorrer,
para que recebam cm troca um cartão numerado, contendo os
números com que entrar&o no sorteiocorrespondente, da Loteria
Nacional.

Fica entendido que uma mesma pcssôa poderá concorrei
a todos os concursos desde que «presente series completas com
o numero de coupons neeessarios para cada concurso.Nossos leitores do interior enviar-nos-hão seus coupons
em fcarta registrada, acompanhada de uma nota cpm o nome,fio-
rada. loyar, cidade e Estado onde residir o remettente, e mais
3ooréis em sellos para o registro da carta de volta.

Deverão cortar e guardar os coupons, que formos emittin-
do e que sahlrAo sempre nesta pagina, para nos remetter ou en-
«regar NO FIM DE CADA MEZ, trimestre, semestre ou anço.conformo fôr o sorteio a que desejarem concorrer.Continuam cm vigor os sorteios semanacs.que faziamos,cm dinheiro, por meio de nossas edições numeradas, à margemde cada exemplar.

Resultado dos concursos MENSAL (coupons de 31 a 341 do mez de Agosto, extrahido
em 2 de Setembro. Vide pagina seguinte.

? ? ? ?

D



V. EX, JA' ADQUIRIU UM MOTOR ELECTRICO ?
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 despezos.

Não compraes motores sem consultar nossa secção de motores.
Cia. General Electric do Hrazil -* Rio <le Juneiro

Cai^a. postal I09 Secção de Motores
MC. MINLLE & FINDLEY

os r
p«

bado,
»N(

pons 1

10*
sab-

ÍO do
cou-

imero

perten«.cmc auoi. mauuei jacques Lontra,
morador na estação do Encantado e a quem
pagámos o prendo de

RS. 250S000
conforme o recibo em nosso escriptorio.

PORQUE HA PESSOAS FELIZES E PESSOAS
INFELIZES ?

Peça hoje
mesmo,como
brinde (gra-
tis) «ELDIC-
CIONARiOOE
LOS MA-
LES». En-
con trará
nesse livro o
remédio mo-
ral para seus

soffrimen-
tos. com o
caminho do
trabalho, sa-
ude.felicida-
de, amor e
como se ad-
quíre a sor-
te e a for-
tuna.

Corfe o «coupon» abaixo, preencha-o e remei
fa-o solicitando «EL PIÇCIONftRIOPE LOS MjUES»
(grátis) com o segredo do j4nnel de Ouro da
Gemma astral.
— COUPON —

SR. M. BERARD
Bolgrano, 2O40-Buenoi Alre» Argentina

Queira enviar-me gratla um exemplar do livro
«EU DlCCIOfsARIO OE LOS jWIAL.ES».
Nome e sobrenome
Residência (povoação ou cidade)..

t.i de Ferro—Estado

12ARA GADO
SAI1NA, CARRAPATOSETC.

1
Especifico MAC DOUGALL

Usudo li ji maii* «le «K> auiio.

Unico Introductor-RQBERTO ROCHFORT

I Rua ado Mercado, 49 -- Caixa, 1.911

RIO DE JANEIRO J



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

o que prova de
MODO IRREFUTÁVEL

as suas cxcellentes qualidades !
INSISTIR NA MARCA SANITOL
Preço l$OOU n. Caixa de 3, _$._00

A'venda em todas ai perfumarias, drogarias e pharmacias
FAB->IGR DE PERFUMADAS

ATLAS
deposito : CASA HERMANNY

Rio de Janeiro

Loterias da Capital Federal
Companhia da Loterias Nacionaes do Brazil

Rua Visconde de Itoborahy n. 45
CHAMAMOS A ATTENÇAO DE NOSSOS «GENTES PARA~ ."ti*.

.S
LOTERIAS DE NOVOS PLANOS

Em 7 di Outubro. .. 200:000*0-0, por M.oi>
Era 14 dl Outubro .3:000 _00. por 8 _aa
En 21 di Outubro 100 000*000, por B.ooi
Era 21 dl Ou ubn. 60:000.000, por 4>ooo

No i>r< . > <l<> ¦» l.ilhll.» j;'i « ..lá incltiMo o Mello
AQENTE8 GERAES NA CAPITAL FEDERAI.

NAZARETH A C.
RITA. I>0 OUVUX)R, 1»'*

Caixa tio Correio n. 817 Endereço Tcl. LUSVI L
mo DF JANEIRO

Leiam O TICO-TICO, unico jornal exclusivamente para

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

30 de Setembro findo, fez-se o sorteio da edição n. 731 d'0
Malho de 16 também de Setembro.

O numero premiado foi 26.139. Esíão-, pois, premiados
os seguintes números *

26139.
26140.
26141.
26142.

ioo$ooo
50$ooo
5o$ooo
20$000

26138.
26137.
26136.
26133.

20$0OO
20$000
20$00O
2O$000

Hoje, sabbado, será sorteada a nossa edição n. 732 de
23 do dito mez de Setembro, e assim todas as. semanas, res-
pectivamen.?, os números d'0 Malho, que sahirem tres semi-
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.

Factos e não palavras
-

Vermifugo «Tiro Seguro» do Pr. H. f.
Peery, propriedade exclusiva da Wrighfs
Indian Vegetable Pill Ço. é o unico genui-
no, por essa razão garante os resulta-
dos prometlldos mas nunca obtidos com
Imitações perigosas.

O __.mifu._o «Tiro Seguro» do Pr. tf.
F. Peery, não contem "santonina" em sua
composição. $1 sciencia medica já de-
monstrou á evidencia, o grande perigo da
"santonina" sob qualquer forma: como
xarope, em medicamentos ou como Ver-
mifugo. Ministrada a creanças as vezes
causa a cegueira e as vezes mesmo a
morte.

Hão compre nem empregue outro Ver-
mifugo senão «Tiro Seguro» do Pr. Jl. p.
peery, unico genuíno, propriedade exclu-
sivada Wright's Indian Vegetable pill Co.,
garantido para a destruição das lombri-
gas e solitárias e completa extincção do
foco onde ellas geram-se.

Venüc-. c em toJa-i as drogarias e principaes pruir-
macias do Mrazil.

WRICHT'5 INPIftH VECET. BLE PILL Co.
3;_ P.arl Str N v York, l_ U. da A.

crean?as.

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

Rua Marechal Floriano Peixoto, 82
ANTIGA RIA LARGA

Tel. 2900

SECÇAO DO INTERIOR
Pedimos o máximo cuidado aos

freguezes do intcriore capital, po_
andam verrdedores servindo-se eo
nome honrado da nossa casa e s >
levam a enganar. Exijam dos ven-
dedores documentos, que provem
ser do Globo. Remetamos amos-
trás e o nosso t-stema Praticp
de.tirar medidas.

Frete, carreto e c '.alagem por
nossa . .ita

Pedidos a Mar.;. Ferrei...
Rua Marechal Floriano Peixoto, 62

ANTIOA RUA LARGA TaUph. 290O
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BOTA FLUMINENSE
I09, RUA MARECHAL FLORIANO, 109

Canto da Avenida Pastos, 1 33

Rio de Janeiro

SENHORAS :

Grande moda

1(000
Borzeguins de pellica envernizada, can"o_; de

cazemira cinza fingindo polainaBorzeguins de camurça branca, biqueiras e
saltos pretos, aitigo chie  _."_$000

Sapatos envernizados e magis com íi e 3 ti-
vellas, ultima novidade.  1G$000

Sapatos de camurça branca, cpm tiras no
peito do pé, artigo íino !¦  16S000

Sapatos de camurça branca com lltas no
peito do pé, o mais moderno  1S$000

Sapatos dc velludo com tiras entrelaçadas
pulseira ou entrada baixa  ... 10$000

Sapatos de pellica envernizada com tiras no
roto do pe ou pulseira 12$  14$000

Borzeguins de pellica, envernizada, canos de
cazemira preta    18$000

Botas dc pellica preta artigo lorle !:.'$, 14$ e 1

Borzeguins de pellica envernizada
canos de cazemira, artigo moder-
no, 16$, 18$  2o.

Borzeguins de pellica envernizada,
canos de camurça branca, cinza
ou beje  22$000

W e '" •»' ^

Ultima novidade

Botas de pellica amarella, artigo forte e sa-
perior, a 1^$  18$000

Sapatos.de verniz, salto de couro, entrada
baixa ou com uma tira no peito.  10$000

Sapatos de pellica branca, entrada-baixa,
próprios para noiva  8$000

Cliinellos de castor, próprios para o invern-
no, arígo superior  5$500

Sapatos de pellica amarrella, salto baixo ou
alto, tiras no peito do pé  12$000

IIO__*XI£_XS :

Borzeguins de pellica envernizada, canos
dc cazemira, artigo da moda  l'_$00o

Botas de pellica preta ou amarella, artigos
finos, 15$ 18$  20$000 /

L
Remette »• pelo Correio mediante vai* poetai ou carta registrada com acerascimo de 2$ooo, por par. Nio ae acceitam sello*

íog-RUA MARECHAL FLORIAIlO íoo-Canto da. Avenida Par.:c3, ia3

LAVOL
Nova maneira de

curar a pelle

J^-':- \_

Aquiles longos dia. dc tormento con jnellas
noites pe insomnia.. <!<¦ agonia!

A primeira gota d< l.AVol,. a nova c maravilhosa
¦cr ia para a pelle, fez desapparecer aquella comi-

chio instantaneamente. Na realidade o mi tnen
que l.A\ OI, tocou a minha pelle que queimava, a tortura

ipareceu. A pelle que queimai ida e alli-
inílammada

e em todas as d,
Agente* gerac* : tilu&aop A C , Ku* du Candelária 57 — lio
Uepualtarloa: Granado A C , Araújo l'reitua & C , Oru-

garlu Pacheco, Rio.

Leiam O TICO-TICO ¦— o único jornal exclusivamente
creanças.

GERADOR DA FORÇA
I'_M]>i.<'ifl<_o du uuunml Ix.uiti

DYNAMOGENOL
Ourai Dorea no estômago, Falta de appe-

lite, Nervosismo, Hy i o, Dores po peito,Anemia, Fraque/anas pernas, Palpitac _-^.Insonv
trla, i ?ebllidade.Terrores noturnos,Tuberculose.

Laboratório: Pharmacia MARINHO
RUA SETE DE SETEMBRO N. 186

Rio oi-; JAMEIRG
Remette-se pelo correio a quem enviar 7§000.

Banco-carteira .Brasileiro
Invenção d* *RTHUR HICCINS

N- W^^^^^

PATENTE N- 9 273
O mai* hygienioo, pedagógico a econômico.

Im banco-carteira BRAZILEIRO serve para
toda a vida do estudante, pois auymenta «ra-

te, cinco vezes, a altura da carteira c do
a c a distancia entie essas duas peça».

dualmen
assento

Tamanho mliurro

_ICOMMENDA8l

RUA S. JOSÉ' 47, LOJA
PÍ^EÇO 35$000

(I*oi' uliiflido, i^l-tlllll»" ltl>lll inii-iilo)

'í' » I m __k

Augmento máximo
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O OVO DE COLOMBO
(A propósito do tiro de honra na questão de limites entre Santa Catharina e Paraná)

— r

\V<-ii«i«.|«n i
de limites pelo tiro d

mortav rtl icsenLmtes tc.ia.ics dos dous Estados -l>o:s, senhores, esta
uma solução pacifica, como convinha entre bons irmãos, que nem a mao d

questão' ulre
devem brigar i or quest< cs de terras', num i ai/ que por ter tantas, incultas e despovoadas, esta mesmo ente/r*"
do ate as orelhas . f>_<-iirro»o Harquei : ¦ Vejam sô: uma questão que parecia tao dimcil.. *-"_;«-nio naiur.
—... motiv ordia secular... Jo*o RVn.rtia :- ...e de tanta despeza... IlerHllii i.n/
da Intoluvel... Laia XatUr :-... agitando sempre o espirito publico. . Çohola^n ••• comprometiemio
tanto i,„|t Uarlboh  l.ntretanto, bastou que o chefe da rabesse querer... ¦*•»•¦
Regia . _ .. para à maneira Io ovo de Colombo... WmmmIm-De tacto, senhores, toas m-
pies e rápido, ««-iiei..».. E tratava-se de um caso difticilhno... Eul* linrtli._lom.-ii imagmeni atraque
o presidente i: Ive tesolver as outra _e vnai para o pmz...
O caso do carvão por exemplo EngeuU Muller : O esc .amento fácil da pro nacional.. JoAu i « r-
..ni». -A rei cos, para metter a deapeza dentro da Receita .. 4 «I... Ha,...a
—Governar nú __._._»_• X,-.... «i« f.ríl «.«imliu:-Ihl .. Nao mo encham a cabeça d^:., saber querei e quetantas cousas l o quhomem para abo.
sim o ex) ré como
ter vontade de acerta: -em e rersisunca ness; querer..

o é isto- sempre consegui resolver bem um ca&O em que me nutti, e s >u muito
roJlr fsàíora. Z, : -Poi. . seu CA e/e l. Cante d. gallo, que o regime
:omo asoa diiliceis .se resolvem emquanto o diabo esfrega um olho I t\ -íuesuo c



O MALHO

EXPEDIENTE
Sào nmiuu agentes no Estado do Hio Grande do

Sul os Srs. I_. I*. Itareellos «Sc C, Livraria do Globo,
Andradas "i*"£, Porto Alegre.

Pedimos aos nossos assignantes cujas assignaturas termi-
naram era 30 de Setembro, mandar refõrmal-as para que não
fiquem com suas collecções desfalcadas.

«^«____________________________
As assignaturas começam em qualquer tempo, mas TER-

minam i;m Março, Junho, Setemdro e Dezembro de cada
anno. Não serão acceitas por menos de trez mezes.

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

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
Cabe o direito de primazia ao registro da boa impressão

geral causada pela solução definitiva da irritante questão de
l.in.tes entre os Estados do Paraná e Santa Catharina.

E* mesmo o facto mais auspicioso e importante d'estes
ultimos tempos c aquelle, cuja ultima palavra, singularmente
enaltece a figura do Sr. presidente da Republica, o incontes-
tavelmentc victorioso nessa grave questão do Contestado.

Pode não ter agradado a todos a solução pelo arbitra-
mento presidencial, ouvidas pacientemente as partes e formu-
lado o laudo com o superior espirito de justiça c patriotis-
mo; e, de facto, ha noticia de descontentamentos, aliás, in-
«-viuveis, cm questões d'cssa ordem, nas quaes o tempo firma
direitos de que se tem de abdicar; mas, postas de um lado
«ssas nat.iralissimas queixas locaes e de outro os inferi
Kcrars da Republica; forçoso é reconhecer a relevância d'es-
les sobre aqiy.llus C, consequentemente, a bcnemcrcncia de
todos quantos eoncorreíam para esae accordo, para essa pro-
va de que não estamos ainda lão anarchisados, tão moral-
•nente esphacelados, que á União si ja impossivel firma
!>ua supremacia, harnionisando as unidades da sua federação.

lí que tremendo eSpeCtSCttlo dariamos ao mundo si-, em ul-
ima analy.r, demoosti ¦ noss* incapacidade, a

nossa incompetência, para evita, brigas de familia!
Tenham paciência os senhores discordantes do accordo le-

vado a termo, uma vez que podem jurar sobre a nossa
insuspeiçSo: cuntpi de boa cara c alma limpa, a
sentença do Sr. V\ ¦ 1 láu Brai !

Ella foi proferida na melhor <las Intenções e fora in-
leiramente das influencias da politicagem, visando assegurar
a tranquíllidade publica, incessantemente compromertida com

caso do Contestado — sorvedouro de sangue e dinheiro,
«uja existência valia pelo maior dos desprestigios ao li-
nome de p ivo ordeiro 1 laborioso.

*** Precisariam estender essa politica de pa-
.ifica.ão até o ponto de acabarmos de vez com esses oú-
tros casos estadoaes, como agora o de Alagoas e Matto (.ros-
so, que tanto nos envergonham...

Certo, podem ser muito interessantes esses pontos de
direito constitucional, que têm motivado taes "encrencas";
certo, uns e outros não deixam de ter carradas de razão
liara se erguerem, de fogo a sangue, frente a frente, como
terríveis adversários que, positivament, se querem devorar;
«nas lá nos parece que o grosso das tropas, a maioria da
nação, olha para tudo isso com desdém, com vontade de rir,
vendo que, no fim de contas, trata-se do proverbial — sabe
d'abi que eu quero o teu togar...

S< atravessássemos uma época normal, tranquilla e far»
ta, não resta duvida que taes arreganhos e "avanças", fun-
dados nas mais complicadas theorias, na mais subtil herme-
neutica, serviriam até de distracção e até poderiam ser fo-

Consultório medico d'0 Malho»
Com o intuito de p_. estarmos _____ serviço aos nossos

leitores, resolvemos estabelecer um consultório me-
dico que attenderO. ás consultas a elle dirigidas pelo*
nossos assignantes dõ3nterior, e que ficará a cargo de
dous abalisados clinico*., um liomaepatha e outro ai-
lopatha.

Os nossos assignantes do interior que se quizerem
utilizar do nosso consultório medico deverão fazer
suas consultas por carta, dando os .ymptoma. da
moléstia, a edade e sexo do doente» e bem assim todos
os esclarecimentos necessários, de modo a poder o
medico formar um juizo perfeito da moléstia.

-V ¦_ consultas seráo respondidas nesta secção, ou
por meio de carta particular, conforme os nossos as-
signantes pedirem. _N" .•¦_ t ,¦ ultimo caso cada consulta
deverá ser acompanhada de um sello de loo rs. Toda
a correspondência pôde ser desde já dirigida ao
«Consultório medico d'0 MALHO., rua do Ouvidor
n. 1 «l _. !__.> de Janeiro.

mentados para gáudio das galerias.-.. Mas, estando o Bra-
zil, como todos confessam, á borda do clássico abysmo, de
verdade, sem figura de rhetorica é altamente ridículo c prin-
cipalmente alarmante, estarmos com essas borracheiras cs-
tadoaes a desmanchar com os pés o que tentamos fazer com
as mãos.

L.n pouco mais de juizo, que nos equilibrasse os miolos,
um pouco mais de amor á 1 .cpublica, que nos illuminasse a
consciência, c eis resolvidos todos esses casos políticos, que
ora nos atrapalham o capitulo, collocando-nos na situação
d'aqucllcs Estados ingovernáveis, cheios de pronunciamentos
caricatos, que já foram o pesadelo dos bons estadistas con-
tinentaes, ao mesmo tempo que o estimulo á cobiça por parte
de potências bem installadas na civilisaçáo e no direito...
oa força !

* * * Entretanto, apezar das provas de insanla que va-
mos dando atravez d'essas intermináveis lutas políticas, não
acreditamos no boato da tal conspiração possivelmente che-
liada por um general...

E a razão é simpl* mos necessidade de um com-
plot nas trevas, quando, á luz meridiana, tudo conspira con-
tra a estabilidade das cousas... Arriscar a liberdade quan-,
do livremente se pôde deitar tudo abaixo, é mais que tolice:
é bobagem.

Xao pega, pois, essa inven.ão de couspirata, que ha dias
lançaram em crrculacio. O Sr. chefe de Polieia <iu ¦ ie acau-
telc e — com perdão da phrase -— "abra o olho" contra
boateiros...

CotH certe/a, são indivíduos que, vendo a
andes do monte" querem, it fma força, aluir uma nova"fonte" d.- propina*, que Bie_ êdi devoradori..,

i, na melhor das bypotheses; porque, ic <• vèrdadi
que alguém tenta tramar nas trevas ., arróíríhamento da por-ta do futuro, nada mais si i á p| i que "pistola r" O
Dr. Juliano Moreira, para que reserve Um aposento especial,

e arejado, afim de receb .,,„•,'
por suas propmi mios raetter-se oo torniquete que ha de

¦ irno ilc amanha, quando a Sabedoria do. estadi_-
tas e legisladores de hoje tiver preparado o molho picantecom que, graças t. elles, podemos ou devi comidos,
se a Defesa Nacional nã -Io A. B, (X em que ainda
se encontra...

J. Bocó.

Dr. Bengué. ...«_» ea*»». Paris.

BAUME BEUGUE
TOTALMEI

RHEUMATISMO-GOTA
NEVRALGfAS

Vmnda em todas as Pharmacias

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

em todos os Hotéis, Restaurants
e casas de 1" ordem.
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Parte do grupo de m$ e tantas crianças que assistiram ao festival no Theatro Muidcipal, em cuja escadaria "posaram"
par a "O Molho".
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Formatura do CoUsgio Pedro 11, em frente ao Quartel General. >ntes da passeata pelas ruas da cidade, no dia 2 do cor-
rente, para litzimento da novd fes ta instituída a infâncias do Patronate dos Menores.
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Si* «nos í|«it« uelusittt pira n Estadas Caldas • Caaa.í a «Intima cional ád.artiaiag Companj.. — Park ls> Bmíding, laa Tsrt —I. S. I.

A FESTA DA CREANÇA
____i2Sf!__-__^-*. v" V-Mirr m~"

<>¦_>.¦ ________WE^_EX*___________________l____d____K_____ _*-. _______¦___.
_ ju-_B-J_?""" j»___'c_' j^k\a\

í I <_MBII âí'^*"
-a_-fi____k l^faW^^^t J/BE- ^_^^ "i^^s^SSS^.i á^rvlPa

fe ._ -t -."»* *«¦ 
__k •' •¦ I __/ *• "v •a.-P.b'"'^11 L.;.)rsu...• ¦•• -•¦-¦*|-' , ^é^^gMémuí. tfit^mam^ ' " £__*

£»i ...mi — O Collegio Pio Americano formado para tomar parle no "Festa da
Creança". Em baixo — Formatura do Collegio Militar do Rio de Janeiro em
frente ao Quartel General.

£&t W-ifl
¦^1

I * lf!

.. dc Ca: Unas : Corpo docente e alu,,.. ¦ **** te ensino, fundado cm homenagem .
co : mil tezes bentmtw Dr. Pedro Sai:
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ORGA_.0 INDIPENDENTO
» *• * PROPR.ETA' DA SUC1ETA" ANÔNIMA JUO' BANANE'RE & CU.MPANIA » * *

1'rc/zo da sinatura: 1)1 MEIAGARA

^eaattore c .Direttore.- juO BANANÉRK g 1916 g REDAÇO'IFIGINA: 
Wf0daV.*í;?ítgS?l,__i0B.-i.

Omls i cosas pulittica
"Antis tardi do che nunga maise"—diz

una regola popolarc. O Brasilc custo pra
indiscobri chi o Vcncesláu é un banana,
ma fui ino, fui ino até chi un dia indis-
cobriu.

E' a kgge universale chi " disposa da
tcmpestá vê o temp<j carmo" T Assi tam-
bc nu guvernimo : — disposa du Her-
meze, das tervençó; das ladroêra,^ da.
iglia Francesca ecc, o Venccsláu chi non
si mexe nc a pau.

O Brasile tá diveno, pricisa di- dignêro
p'ra apaga as divida ? che s.nporta p'rn
Vcncesláu. Tá xovéno ? Che (importa '¦
Non tá xovéno ? Che s.mporta també ?

E' um banana o nostro prisidentim- -.'
Andovc a genti larga elli; non sai dalü
inquanto a genti non pega CM i non bota
nólro lugáro. Assi mesinio o banana é
maise migliort du Vcncesláu, pur cau-1
chi a eonii i i
inveiz chi iu nun presta p'r.i
cume ?

E' un Jiió Mini. I Iqoére, sube
scoglié uu bunito msubíütuto p'n. Hei
mete, p'ra illo manda nelli come manda-
va nu llenue/e, ma non couto chi o pÒVO
é un marimbondo chi só morde una vei.-
na \ Ida, ma quano mordi é piore da gia-
raraca I

Co Venci laáa inveiz ningué pncLa
atnatá elli, pur causa chi tlb pur si me-
simo apodrece, come a banana iarabê.

A guestt. das água
O BASTJ_< IMENTO Dl /AN 1

O GOTIA \ VNTARÊRA, O
CAMUl i-l.nl IETE* - BARBU-
1.1.1 AVI

OS MICRÓBIO - GIAGARE",
PIXE 1 OTROS MAMM1FERO
— VARIAS .NI

Tuttoi munno g_itta chi a água di Zan
Baola non presta. Presta, ô fton i

presta I
E i> quano di

d'rii ¦
vlrdadi.

Zan ll.iul,, u .
: — a

••amai,ia. „ GilVara

A CANTARÊRA

l-.u prini

Antigamente tigna água piore du Tietê.
A genti iva lá anadá, gaçá alambary, gia-
caré, gapivára, ecc. ecc. Oggi in veiz
tá tudo mudado : non tê maise água pra
tumá banho di nadaçó, né alambary ué
giacaré, né nada. Murréro tuttos di sede.
E' pur isso chi as veiz a genti vai bibê
un gopo d'agua i sai un giacaré dentro
do gopo. S'imagine si arguma veiz a genti
non presta tençó i bebi ista água ! E' un
disastrimo, pur causa chi o giacaré tê cada
brutto spigno nas costa i é gapaze di
gortá a barrigula da agenti. Antigamente
illos stava vivo i non era besta di intrá,
dentro du inganamente, ma aóra disposa
di morto illos só come 0 Hermeze : —
non sabi o chi fais.

Aves, come a barbuleta, a marip
hizorro, o gaíagnote, ecc, né si fala 1
gada veiz chi a genti abri a tornèra sai
una dúzia, meia dúzia... Istus só us

nano chi a genti inxerga I Tê aóra
us animalo chi a genti non inxerga : —

igrobio.
Os migrobio só uns bixigno, tó pichini-

gno chi a genti só inxerga eon ognlo di
arcando. Só i>tus bixigno chi entrando
dentro da a genti dá a febbre marella, 0
tiffo, i tuttas ótra pidimia.

A Gantarêra, assi metimo om é a
agoa chi té maise migrobio : — só té
o tiffo i a febbre marella.

A água do
COTIA

bi té battanti ! da p'ra genti anadá,
p'ra anda di ganõa...

ié, pexe, gapivára i ótros mam-
mifero nem te ainda pur caaM chi é una
água molto nuóva ainda.

També non té bizorro né gaíagnote, né
ótras ave, pur causa chi non té ristaranto
allemó con luiz inlectrica pinduradu na a

na Gantarêra, p'ra
giuiiú búco. Ma non võ pensa chi pur
cauta che illa non té tuttos istns bixo é
chi' ella é niolto In.a !... Tê migrobio
piore da nuvola du gaíagnote. A genti

i nu copo di água du Gotia i dexa
n'un lugáro i ii"ii mexe maise c'oelli una
dois dia, i né déxa as griança buli també.
Quano a genti vai spiá té nus dois dedo di
poéra no fondo, Penza chi é p.éra mesi-
mo ? Una óva I... U> só migrobio !

Ma ittus migrobio non faiz mar p'ra a
i pur causa chi tá tuttos morto divi-

.beçada che ill
amigno.

imtgno, di mani-

. 
¦ - 

.

intó morto.
única água maise migliorê di

i, pur causa chi o

GAMUÇU"

a genti, di nua - nu
.unservatorio giá stá lintino un x_

indisgraziato di ratto morto. A genti abri
una tornêra di água du Gámuçú, leva
cincos minuto saino cobra antes di sai un
gopo dágua !

A genti déxa una tornêra aberta mezza
óra, sai : cobra, pidaço di gavêra di
burro,, giacaré, cacco di vidro, gaglio di
arve,, parallelepipe, roda di tomover,
gondutore di bondi inletrico, ec, ecc.

C chi água maise indisgraziata 1...
Migrobio intó nc si cunversa ! Cada co-
d'agua té un ghilo de migrobio.

E' tó runhes ista água, chi o Servizio
Sanitáro impurbicõ un alunzio avisáno
p'ra genti ferve cila afttis di bibê.

A Repartiçó di Água inveiz diz chi
non pricisa íiryé; chi basta frittá.

Io non sé chigué chi sabi maise, si é
p'ra ferve ô p'ra frittá a água...

Ma p'ra> mim né frittá né fervida !
Agua du Gamuçú io non beb i ! !

U póvõ du Braii inveiz non bebi anui
né da Gantarêra, né do Gotia, né i\u l
niuçu'. Illos bebe a áo

TIETÊ*
lata agua io non digo o chi é: vô só

dá un inzamo rializado com um metro
cibo delia.

INZAMO BATTÈROLOGJO DA ACTA
DU TIETEI—QUANTIDAD1 mu

Côr — Marella.
Gosto — Cabo di giwrda-xuva.
.Ir.-iii - Tii ida.
Corpos stranho — Uma canoa furada.

i na bola di íutebolla, uma roda di ga-
roça, un ómi afogado, un tirburi con na-
valto i tudo, treiz paro di sapato, duas
gambada di alambary, dois xiíre i un
bondi inletrico.

Micróbios : uma arrola di tiffo, mezza
ba li febre marella, quatros ghilo

di vtolera, cee,
Magino chi stá mais õ meno spricado

o che só as agua di Zan Etaol '.

DIZIONARIO INULIANO
B

BenU u inho chi diz dii
viu a genti, ma é mmtira delli.

Barbero — Onie chi faiz a barba da a
genti. Io só barbero i th també aaafo-
riste na banda du Ficramosca.

Barbêra — Molhére do barbero. Té
m;gliore da viguo

du Kio Gra
C

raie — (Pi.tro) — Xavegadorc
intali indiaeobriu o Brasile.

un lugar-1 do corpo da a
_hi bati come un orologio.

Cunfrigaçó — E' uma brutta guerra
grande'da a guerre c'oa

1 r ii-
P.' una cosa chi di vontadi da

-



O MALHO

I»
I
M

m
®

«r

®
&

M
M
Oo

o

fi
9
O
•:::•
o5
&55
a
oaa
fi

«oo
•:::-
•:::•
D
fi
M
®5
fi

5SS

^®@t-@©@@®©®®®®@®@®®@®®®®®®®©®®®®®®®@@®®®®®®«

Sabão Aristolino
*flTI5EPTICO.ÇIÇ*TRI5*NTE, *NTI.p*R*S.T*RIOf *J.TI-EÇZEMf.TOSO

Do pharmaceutico OLIVEIRA JUNIOR
O Sabão Aristolino, sendo um poderoso anti?eptico agradavclmente 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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o empr-go do c^itetoUno.. é Mau cheiro de certos suores locaes (SUORES FÉTIDOS)
Henipri. vuutajoRO iion cumonihí

Manchas Cravos Frieiras Dores Contusões
Sardas Vermelhidóes Feridas Eezemas 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: ARAÚJO FREITAS & C. - RIO
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aDía do¦amo
Leitor (Ponte Nova) — Obrigados pe-

as felicitações, mas, a quem temos a
honra de agradecer ?

Yocè é de uma modéstia... intolerável.
Ginachino di Zan Bedro (?) — Fecha-

mos aqui a sua carta aberta ao redactor
do Rigalegio.

Eil-a :
"Mi.i cana, 2—10—916.—Inlustrizziiro

Signore Kidattore Juó Bananere. — Pe*-
20 permizzo pra mandar* arguma nottiz-
zias pra sere prublicattas nu vostro dro-
medario inhuttratto u boono i chêritto"O Rigalegio*, organo di nostra culonia.
Guando io vinntto di Xapoli i apporttati
in u brazzile, io tuvo molto travaglio per
gaddanhare pra maggiare i intté oggi tra-

raglío túlio glorno pra juntar? un pãtô de
dinero i pudere mandari arguno pru mícf
irmano chi stá ni Intalia brighiando eus
austriago. Questa matina recivvi di mio
irmano chi stá ni Intalia. a nottizia dun
prano di u generale Porro pra acabari eu
tutto nostro nimighifj piu súbito imppozzi-
Me. U prano é cosi i é molto íazzili di
inzzcccuzzioni perchê tutto nostro nimi-
ghio stá eu brutta fomi : ni tuttas fron-
tis di battaglias. in Virduno, no Zome, no
Ipreti, no Gallolizzo, nus Caradepattu, im
Balcão, nu Cacau, ni Traizdasilvana i ni
a fronte intaliana chi é a piu pirighiosa.
us inliado vai tir as zergas di arami ins-
farrapaildo chi agaranthe- as primera li-
neas i in veiz du arami ,¦!<} mac-
dharoni vininatto eu molto strachininimu,
i u< nostro nimighio cbi stá um 1 eu fomi,
cosi chi siattiri in nazzo u xè-ro di
nostro macebaroni, fieca eu a barrtghia
a dá úra di fomi vai tutto cume debrezza
u maecliaroni i Mi maecharoni chi stá vi-
ninatto amata tLttt-> nostro nimighi > i

ea guerre, «.--i a cunfrigaçó oro-
peia, fincandu us intatiano tutto na p jnta
mçumu un pissoallo maizz incuragiozzo
i inttilighientti di u nrendero. Viffa <>"Rigalegio" ! \ iffa no; ta tutto iw'ia<

O DIREITO DO ENFORCADO
"Só num. dia a Câmara votou créditos cspcciacs (extraorçamentarios>, cm importância uperior ntar

a pr. «Ias sessões por um mez, que nos custa outro tanto. Alem d'isso, suecedem-se rtars des-
pezas não previsu ele mo«l > que o equilíbrio d'estes continua a ser uma utopia..." (73 1 jornaes).

x: ^./- - I
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CALOGERAS (com a mão na consciência) Puxa /... Sc o "tjpptxrelhi

O BENEFICIAI . ' 1. pechincha I
ZE' patifaria ! Quando eu penso ;ue a esPremCdcZIa i MM '". > esgotar-

stos, para a malandragem das prorogaçces... Com çi.v autoridade este sujeito ainda m«|
mais T Mor rotesto I

AZEITE SOLAR- o melhor entre os seus congêneres
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In cunpinzzazzioni di u ínspirdizziu di
nostro maccharoni instraghatto pra materi
nostro nimighro, tutto mundero disposa
di Ia guerre pazza a cumõri só maccharon'.
i cosi a prantaçó di maccharoni n-i lnta]-".a
toma incrementimun i us intaliano chi, vai
aficari eu a glorhia di tê cabatto eu a
uuerre, vai gaddanliiiri tutto dinçrro du

¦mundero tutti gencrale inttero ci> a ins-
porttaz/.ioni di maccharoni. Ahi pissoallo,
buono chi é us intaliano !

Ni n prozzima sumann io promizzo di
raandari u prano di un gc-nerale portu-
ghese, chi mi xêgo <le Portogallo.

Amicco i dimirattore
Giuacl.'Vo di Zoa Bedro Carpaccolino-

mizzo."
1'edro Chico (Kio) — Por intermédio

<i't<ta Caixa, quer você -que sc* sailna o
seguinte r"Ofíerece-sc- um prêmio a quem d%i-

-ir no Exercito Brazileiro, um filho ou
r-vindo arregimenta-

I-"ca, portanto, ofie r você este
preraio a quem descobrir agulhas em pa-
Ilu-ir... .

1. nós aqui estamos para estampar o
róe premis

j. J. dc Mi.ura (Rio) — Chi !... Vo-
cê c. -ox bravo como uma sogra má contra
o- homens da guerra !

E começa assim a sua fúria poética :

- ! Oh Deus ! aonde estai. — 6
Náo vedes fi - io
Praticam 111 -- 9
Para ten "—9

Dc £ a rima...
inde estaei, que

1 . , cdts
1 pura, a mi mis ? I

b'11! .

também é nome que-, no tempo dó Dtrc-
Ctorii), <!t-s.:•_; 11 ue punham
grande aíi.» eu traje, nas tuas
ínanc-iras e na sua linguagem. Não pro-ni o R i- a cada momcnl 1 repc-

1: Ccst xncoyable. D*a__. lhes veio a
alcunha,

I*'. d'aqui também o camarada deve apro
r a li.;... mettendo .1 subir á

serra porque alguém •• chame* dc* ignoran-
i»r.<\:n»il-.-l!-c .in.* ha lignificaçSt

% ibulos, qui ¦ desconhece.
• acontei bôa e

nio envergonha ninguém, salvo qoand
ignorância impçosa c ilá ;iar.i
l.raveiar

Cri. Marques 1S. Paíd
O S.ilãi. dos liiü: ue se inaugura-
rá no dia _?5 <!¦ • corrente, nesta capital,
não constará somente de caricaturas; apro-
sentará quasquer trali-illio. que conte-
nham hulhorismo, sejam estatuetas, bai-

qualquer curiosidade graphl-
ca c. ainda Iiiteratura, pois durante o tem-
ao da .1 conferências ale-

Como vê, ¦> programm 1
porta a concorrência de '.'.dos os bons es-
pirilos espall
territ

' S. Paulo deve representar-se condi-
finamente nesse original certamen do bom
humor, que. certamente, pre.tara um

ide serviço patriótico, do a
alma nacional táo opprimida por terriveií

zas.
Mer de Ia Myrt (Dahia) — Se o seu

tragieo 10 exprime fielmente a
sua situação moral, em face dos desgos-

que o acalirunham, nada lhe
aconselhar alem de um passeio á empreza

ESMOLAS PARA A INSTRUCÇÃO!

Zf- _
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Aspectos da festa de caridade, realizada . lardim
nos pobres do 6" distrteto escolar. No alto ti barraca "Lyri
gida pela Sra. Lavinia Doria leltis
Atues", dirigida pela senhorita Marionna Margarida e outras. Bm ba:
grupo de gentis *japonezas", inexcediteis em angariar (ara os
aluamos pobres
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O ARROCHO DOS PROPRIETÁRIOS : MACAQUEAÇÃO CALVA
"Uma commissão de proprietários d'esta capital foi ao prefeito, afim de exigir uma lei que,os garantissem contra

bs inquilinos relaxados. Essa commissão levou o projecto d'essa lei, mas tão cheio de exigências, que se torna num
absurdo c inquisitorial torniquete para tod.s os inquilinos, dificultando ainda mais a vida "das clases desfavorecidas da for-
tnna''. — (Dos jornaes).

.. *

,- 
^__

\\\\ _¦______-____________?// --*—'!¦•: \00 mimi

________ ^V_ -m&^^^*^^ .

/:
0 MACACO : — Ok «mo iW oV arrocho por todos os lados, que se resuma neste lemnui, ,hi teia a breca a

nada classe '
0 PREFEITO : — Realmente, o lemma é encantador, mas de uma tal novidade, que... que...'/.li' 

{inquilino barato) : — ...que inij é novidade nenhuma : é muuoqueoeão do que se fa; na Europ
ram só-o que lhes eonvinha. mas esqueceram-se de que. lá, todas essas exigências tio feitas para garantir uma renda de
Ires pasto que aqui a renda predurl é quatro vezes maior... P. se ainda me obrigam a não ter filhos para
Poder entregar o... OVO tal qual o recebo, pilulas para a macaqueação, Sr. Prefeito 1 Pilulas para ella e albergues
pura mim e para <: família I...

funerária da terra, afim da trai;ir do pro-
imí.i enterro,

1 ruzi . 1,11c Mar cacete 1
Obcmeycr (Itajalry) - Ora, bisdolaa,

. • Ecnhor! Ze voaa .eahorria no»
Etntende coiíi o ZuntarAm

wnv. garda tczavorrata
dor Çhutinha I

._ ihy Bidanca nong dem'«¦na! i tinherro bra
gombra priga
ll«'in ¦ .i i Vill.t [«aba 11 — Ve-
Jam oncfo

Trabalhai l":
Si n trabalh
l_i ui franqii
Qui, o moi n i de tótteza,
Com uma gorda m u

'' ''''
dqui-•

prcttndi
guir,

produ-• ndou,
mas aos milhai ...

ÁLBUM COMMERCIAL
—,

______

————————————*
¦

,, Irmãos, de Santa i.
Par

VS possível que com tal product^lo a
Allemanha não -luta (•.nus...

Hercili i Celso I Barreir cebida
i photographia do Sr Çanavarro. Sim.
Quanto aoi outr i an-
liem publicados opportunanwrfte.

Álvaro Fernandes (IV- [Ire-
vemente tora ¦ > [>r.i.

X. X. (Rio) — Não entendemos in-
teirarcenl carta fali <>l-
legio dos __ristas, em Mondo-. Queira

escrever com mais lareza, para ser
attendkl ¦ .

nalião (Recife) • medo
de ' •
xará ? Pi ima Al-
tarté, de '

d'ahi,
emquanto ó ten

Dizem <n i deve fu-
vjir... nào de

Henrique P. I1 é ver-
dado : pur i
Ci.t.l .
cadii...

DR. CABUHY PITANGA

A ESMERALDA CASA IMPORTADORA DE JÓIAS E RELÓGIOS
8E IO, TRAVESSA S. FRANCISCO, 8 E i O

E.ta conhecida Joalheria «icha-.e em liquidação
pedimo» uma vl.lta para certificar-»» da reiH-ad*
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Classificado em 3- togar

CONCURSO MUSICAL 1916
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ru i u lt.i ju

Ocv; ter unia pelas traços, animicoi, muras-
thiric.s, os Q-3 tollriiu do istonugo e as ss-'
¦tarai qm amamentam.—Qiposito: Araújo Fre;l?.>
á Comp.—Una d_:C_ri..a.83 o Pharmacia Bar-
ques-Praça Tirai]. I ¦_42.Riasje Jari.irj
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AP10LINA CHAPOTEAUT

FERRO do
O FERRO GIRARD

cura as cores pallidas as
caimbras do estômago, a
pobreza do sangue, for-
tifica os temperamentos
fracos, excita o appetite,
regularisa a menstruação
e combate a esterilidade.

»l#-jiv_." nl

Em todas

DR GIRARD
O' que distingue so-

bretudo este novo sal de
ferro, é que não só, não
produz prisão do ventre,
como a combate efficaz-
mente. (Relação do Pro-
fessor Herard á Academia
de Medicina de Paris).

Reftitariza a mmitr.it>.. acaba
com o» snr*tss supprtmisáA-o%t

assim como com ms coitces
torts que costumam

renovar-** com a*
tpoeas da mtnstrs-

Km I KmT.

PURGANTE
Remédio infallivel contra

a prisão de ventre

FRUTA JULIEN
Recommcnda se igual mente con-
tra ai DOENÇAS do ESTÔMAGO,
do FICADO, a ICTERICIA, a BI LIS,
aPITUITA,e>%ENJÕOSc ARROTOS

Paris, 8, rue Vlvienne- em toda* as pharmacias.

VEGETAL

f Kn, I «^««M.l
am mma m rw**t«*9X

SAÚDE das SENHORAS

QUININA
PELLETIER

Inollensiyo, de absoluta pureza,
cura dentro de

48 HORAS
corrimentos que
exigiam outr'ora
semanas de tra-
tamento com
copahiba, cube-

õpíãtas e injecções.
Partt, t, rua Vioiinnt, 4 im todai as Pharmacia»

$WAL
As Cápsulas

de Quinina Pelletier
sâo soberanas contra

as Febres, Emxaquecas,
Neoralgias, Influenza,

Constipaçóes e Grippe.
__ X.I-I1. o NOME :

MU II fiuaicU-

FACULDADE HAHNEA1ANNIANA
li T **_\\ am Mg** : \\\mimmm*^m

**m*m .- A*rxy% &9A7

r*é m^Am Wr^mm. _^____l Hi mmPmrYm
i*t w ma Sa 7 Aa Vai ____^v

I ^k _______¦ _k_l i MU t _________ ^^^ _______¦ ______ Pff fl Ml
______________ ^B __^H Ammmr^ mmaZm ______¦ _^l B !___________. Ím H_^

_^H ^^mHmaW' * '^^¦¦¦^^^^^^^^H ^F _^_H

^feMHB__B_L____." *^^_.^____-^^_P*^___________________t__________________________!
' " ¦ .____BWBB_____BI -__WMi_jBBwr__________! BBB-KMA a-M-tiã^BMI

>.^-_-_--»»_«_______—.-—-_-_-—¦—__________________________________________ piai. mim __- i ¦ i ii _¦ -_¦¦ — ¦ i .-¦.¦¦. lia-

i:od,,r Miguel de Carvalho, deputado Felix Pacheco c almirante Alexandrino \r (os que
nessa ordem estão de frente para o leitor), no <lia da inauguração dos retratos d'esscs tres altos cidadãos e mais

Medeiros Mallet : aspecto da mesa com o Dr. Li:ini • ,du o d..



'Parnambuque-R.cife Numbro 2
Ceteribro di mi novcento zi dezacei

O Inlooic
Koia qui trata dos zinteréce du aorta e du interior do Brazl

dereito — ]__anué Braço de Oro ¦\_* REDflTO-XE'F*E — Siliro Cantado

GARDICIMENTO
Não pudemo dexá de não vim agardicê

a manera cuma fumo zarricibido pelos
leitor.. Diverças peçôa tem nos iscrivido
rnandano os parabém i as filinsitação pru
ece mutivo de nois té- paricido ca noça foia
punando pulo zintereçe dos nortista in
gera.

Nois premetemo fazê o impoçivc pra
mode grada a todo zus gosto. .

_. Ó dercitô
*. •

qui é pru nove ano com oitenta min réi pru
dia, pra vim pra qui adonde si ganha-se
muito mas pôco, fora as intriga e os mi-
xirico ?

Ele já dexò uma veis o lugá di ministro
pulo di gunvernadô daqui, mais porém

iço foi só pra sarvá Pernambuquc da li-
garquia dos marreta de rosa. I qui foi qui
ele ganhou cum iço ?

Engratidão de muntos fio da... terra
que ele sarvò.

Agora pôde quem quzé xamá èle qui ele
diz : — va isperano...

Um sarcêro danado
US POUCA FOI SI METE-SE 1 SA-

I11KO TIDO PA X HA XIXI PANÇA-
DA QUI NAO VII}A.
A poliça não si emenda-se de vim mete

0 naris adonde não é xamada. Pru morde
iço, ternantonte ouve um pega dos trezen-
to diaxo. ,

me qui tavam curvençano Antonho
Rumada eu Manoé du Uiaxão qui iscreve
t.iinem pras foia da corte cuma a Tribu-
na e otras.

A eunverç tuentano e virou Dom
bate-boca. Mais porém nao paçava diço,
qui todos doi são cabar bon na iaca e on-
ça não come onça. Apoíl um puliça maen-
ga, qui além de sordado era muleque, veio
si mc-té-se ca vida dos branco, dizemo qui
eles acabace caquele baruio. Os paisano
nem si qi raiara maio
fardado. Ele entoneci pitou c di_.c qui.os
doi era uns cabra safado. Ahi si fexou-
se o tempo. Cui apiio aCttdlrO pra mas dc
setes sordado di puliça eu facão na mão.
Mane do RiachiQ dicascou a quicé qui é
um fcrrinliu verdadero di Pageú 'li i
c avuou in riba dos mal I

Antoiilio rumada bateu HIÍO mim cipó
qui tava no ei. :m tome ferro t<
páu, tome ferro, tome páu aca-
bou-st condo m um pu-
liça pra mci_iiiha. Tod I /ns setes Cot
pra morde i busca.. . :éla,

I oi bem feito. Dé outra veis c!
tem mas corage di i inprovoca o zoutro.

PUL-ITICA
OS DAXT1STA RBISTA

A doi zano paçado só avia doi zome no
inundo pi ii : o prrmcro era 0

cigundu era o douto M
in vim ótr.o gunvei

dele e eaje qui 0 mundo vinha

Oje tá tudo mudado. Metade axa já qui
0 di | pra nada i qui só
é an marreta... O zou-
trt> diz qui o jeiurá Daiita devera di vortâ
ôtra veis di n.
Cum unvernado duai

in ciguida quere 1'.. H ua-
dó estaduá, pra i ele na prizi-
dença do senado cuma . icio-guiiv ei.

¦ rha.
Apois eça jente não vê logo qui o gene-

_á náo é besta di dc.á o senado da corte

CIRVIÇO TELEGRAFE
Masona, 30 — O generá Dramaturgo

deixou todades condo tomou a ca-
nua ni qui foi cimbóra. Ele agarante qui
aindas hí di sé gaveanadô daqui a purço.

Fará. _t) — Aqui só se ouve eça mo-
dinha: " (I povo qué

l.aro Çòdré
Quem nio quiaé
Não tenha fé
11

I.aro C >dré .
Qui 11  é. "

. At nuiiére antão tem fazido uma ba-
Mio doS diabo 0 Laro é o governado

moça. O Enéa ta dana-!

Maranhão, 30 — Hegou o douto Bania.
So ii fal IperaatO.

Cfuní, _9 — Cá grande seca qui ouve a
carne do Ciará lá noa 6ç >.

Prahiba (Cabedello), -•<_ — A aguft di
pula óra da morte. Já nm-

le ma. U-Ué nem um c >qui-
11I10. O"' *¦» be di li t.izc-x-? Arresponda.

Maçou — O povo tá carmo. Nera pa-
qui quere iazé inticveiição aqui.

eôida no pagode que vae
pru via da niverçaro da mancipa-
Já tá alumiad.i uma euniição de

. camarada bom in qui figura os dou-
to Ispiridião, Drcinoqui, Gracinha, Tici-

dicetra.

(Dus correspondente)

CARTA ZABERTA
Quirida cumade Bi

ibi ^ua carta
Qui li pae.) a arrespondê
Para " >n achi in farta
Tem açucidido aqui

Cintindo inté um tri

1 ro
Um criiniuoso marvado
Qui inbo
Duai veia e um cimb.i

1 a tmiié
se atrancou-se num quarto,

E a sogra qui a mui
Tiidia morrido de pa; |

O açarcino agora finje
Qui tava doido varrido
Pru morde vê si vae sôrto
Pulo jure bisurvido.

E pode conta di serto
Qui lá sôrto na carrera
Apois o jure daqui
E' mesmo ufa vergonh.ra!...

Acabou «io bisorvê
O arçacino liláu
Qui matou uma muié
As treiçã ) cum faca e páu.

Cumade iuté para Mfitana,
Qui eu tou todo ri|.
Só de pensa tu-ce jure
De sittri u tes jurado.
Pru isso é qui ai tantos cr
Tanto- roubo >rte!

1 já sabe
Qui m lis sorte!

Arrccelu mi sodades,
• afiado

E acardite na mkade
11 ¦

ZE" MAIADO

Os caríêro morto za tome
Pru tOdi 1

tem arricibi-lo nem nu vi> -lena-
do a uma ptthitana de ni

Ta tudo e trin
Cada 10 turro.

A niséra é t ttnanha em si
qué ó mei lingua
pra mode mulli ¦ 1 dai
carta qui

E' perciso pruviden
Bi lacre, >•¦ > c ,nlé as própria
mala d

Antonho Sir.mo bisurvido
() tome agora paíte iro te-

nencia bijorvendo Antonho Sirviuo na ei-
gunda le entrou nu jure.

Tomara onsêio. iVl lêíes nio
pode darem uma centensia mas maio de
trintano, enj m é perciso condena
0 bume du ilé nem perciía mas
de entra in jur

Já tá cum trintano di - riba
ia, e êle na d

cum .ida, mas Deu _é Grande.
Ele qui de lá,

ato di

-<-__•••-
TROVA

na condo ti vejo
pra fala,

rém um 1 •
1 i-

fa\

1 geme e pra canta...
prtwjue Deu', d

V ,', p 11. rs tf*él 1 ¦ "t r 1 1T1'"* * t IT11
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te-^ TÔNICO - RECONSTITUINTE _^-*-—I
flr5v»w febrifugo ^^-^rílj| y

'« Vi
o MESMO

FERRUC1NOSO
Anemia, Chlorose,

Convalescenças, etc.

O MESMO
SETE MEDALHAS de OURO PHOSPHATAPO !
SO.Haed^FoMta-st-Jaeqties Lymphatismo, Escrofulas,

Nas Phímiciit e Dmiarias. Enfartes dos Gânglios, etc. »«*
.-¦¦¦¦¦•¦..KHnHaHaHHrc,**««MsaMMMHMHMi

ASSOCIAÇÕES DE BENEFICÊNCIA

ii! UM
ss» Â\ sI

_a^S^r^^^^^^k Wmm\\m\ W'
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muiversario do "Centro Bnefictnte Paiva i«jf«io portugi
: aspectos da mesa c da numerosa assistência.

Desde os
Primeiros Passos

será de grande proveito para o bebê, para
fortalecel-o e garantir-lhe um desenvol-

vimento são, o uso constante da

JE31ITLSJLÍ, DJE SCOTT



SALADA DA SEMANA

j>//:.- mssBS&

Parece que o tal projecto de arrocho, que a Commis-
são de Finanças queria atirar sobre o funecionalismo pu-
blico, vae gorar... O instineto de conservação é uma cousa
muito natural e os autores do projecto, que são de came
e osso, ao verem crescer assustadoramente a opinião, met-
teram o rabinho entre as pernas...

\y\ f^-mmJlli

\\\\^J rRor-\ ^1 jF
4_0O wJJ Brazil ^mk J^k

ml. xv^-^w

VH^k mmmhLmM^
\ -^^^B ______________ ____f^\ ___r^""'"^ ^H _____r ' /fl ___r
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O Sr. Wenceslau, o
presidente pacato que
tudo harmopiza, me-
nos o Matto Grosso,
deu uma solução sa-
tisf actoria ao caso
chronico da questão
de limites entre Para-
ná e Sta. Catharina.

Todos ficaram con-
tentes, menos o Cor-
rêa Defreitas, que.sys-
tematicamente, n u n-

fica contente com
usa alguma.

A mania das fes-
tas, por isto ou por]
aquillo. é uma outra
moléstia tropical. Te
mos a festa da ban-
deira, a festa da ar
vorc, a festa da mu
lher, a festa do ar-
roz do assucar, a" fes-
ta do cavallo, da ve-
lhice e agora a festa
da ereança. Para o
anno seri convenien
te instituir a festa da

S 
banana — que é uma
frueta muito popular

¦re muito saborosa...

&UCA
**'*4m

E com tamtas fes-
tas e f estancas quem
é que 

" lucra " ? Pe-
Ia estatística rudi-
mentar aqui dese
nhada, vê-se que 70
e tantos dias de aula
em 365 dias. que
tem o anno — dão
um coefficiente -de
instrucçào m u i i o
animador... E de-
pois ainda se falia

,«m combater o anal-
phabetjsmo 1

O nosso paiz, continua a gozar da maior popularidade,
por esse mundo fora.

Nos listados Unidos, por exemplo, representou-se ha
pouco temi»_ unu revista theatral, intitulada A menina, do
Hrazil, em que a protagonista, uma brazilcira, era represen-
tada por uma loura mulher, vestida á hespauhola.'..

/ '________ ______k

E quanto a costumes nacionaes, sem sahirmos do Brazil, temos aqui jornaes
hespanhoes que, descrevendo os hábitos das nossas gentis patrícias e dos nossos
leões da Avenida, dizem que ninguém usa lenço para assoar o nariz, e que todos
applicam um dedo a uma das narinas e "sopram" pela outra, dando logar a que,
em plena catle se escapen tal pJlomitas, o que, traduzido, não é lá cousa muito
limpa...



O BICHO DE SETE CABEÇAS
"Depois das declarações do Sr. presidente da Republica, contrarias ao licenciamento forçado dos addidos, acro

lita-sc que não passará o respectivo projecto." — (Dos jornaes.)
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BARBOSA LIMA: — Ei_! F.i.i! Avançar! Escancarar-guelas! Engulir addidos!...
ADDIDO: — Virgem Santíssima! D'esta vez não escapo ao monstro de sete cabeças 1.

IVE.WESLAU: — Qual! Não te; rãlês! O bicho está... empalhado...

Oito com a do
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Existe a 40 annos
ALIYIA A DÔR E/A 24

= HORAS =

í~_ _r»_ ^*3euma**smo» tosse,
V_. lll U bronchite, dores nas
costas, nos rins, lumbago, etc.

A' veada cm todas a*

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

A (fonte no I ti > do Janeiro
JÚLIO DALMEIDA

RUA DA ALFÂNDEGA N. 134

Não podia sahir
Tonteiras Vertigens

Devido a grave doença do estômago, figa-
do e intestinos, passava a maior parte de meus
dias _ em poder sahir, e quando o fazia devia
ser acompanhado, pois tinha freqüentes ton-
teiras e verdadeiras vertigens.

Alimèntava-me pouquíssimo, o mesmo
assim fazia mal a digestão e tinha prisão de
ventre.

Assim relatando, não é possível fazer uma
ideiadoque soffri. MuJando quasi semanal-
mente de remédios, chegou o dia de experi-
mentar as «PÍLULAS DO ABBADE MOSS», e
desde então pude novamente ter alguma espe-
rança de melhores dias.

Melhorando sem cessar, vi com alegria de-
Sapparecerem meus soffrimentos de astomago,
ligado e intestinos, curar-me da prisão de vên-
tre, alimentar-me com prazer sem medo. e pro-seguir no trabalho que dava o sustento a mi-
nha familia. Com gratidão firmo este cuja pu-blicação autoriso.

José Sposito
S. Paulo, 3 de Setembro de 1915.

Em todas as Pharmacias e Drogarias.

Agentes geraes : Silva Comes & O. —
S. ÍVJro, 42 — Rio de Janeiro

CASA GUIOMAR
iso, AVENIDA PASSOS, 120_c_

12S000 5SKJ
rú envernizado, _ito de
sola, com I*. Je amar-
rar no peito do pé.

16 .000 2tgT?.
pellica envernizada, sai-
to alto;ultima creação
da moda.

1/$U_U gurú ama-
rello, teitio igual.

mesmo
em18$000 ?rtjg0

camurça branca.

18.000
CHICS sapatos da pellica
envernizada, salto Luiz XV,
com pala e fivella -- der-

nier bateau.

0 mesmo artigo, porém em
kangurú amarello: preço

egual

sàxw

\

_

è

__f __r

__________ ¦ / ^mM

22. 00
Beliissimaa botas

de abotoar e de ata-
car ao lado, em ca-
sem ira cinza e beije
com biqueira de ver-
niz, artigo dettüci-
cri.

28_00
Ultima creação da

moda :—Botas em be-
zerro-setím preto,
com biqueiras e talão
de verniz o fivellinha
ao lado. Ditas no mes-
mo modelo, porém
em kangurú amarei-
lo. Qualquer -t_s.es
artigos custa 35$000,
ruas centrae.

m ' __________

^^__r\_3____

RBMBTTEM-8B CATÁLOGOS ILLUSTRADOS PARA O INTERIOR, PBDINDO-SB CLAREZA ROS ENDEREÇOS

AVENIDA PASSOS I20--CASA GUIOMAR
Teltphone 4*24, Horte PELO CORREIO MAIS 2$O0O Cario» Gretff * _
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/ Xarope Roche
<ho agente o mais poderoso que existe para combater

com successo
as doenças pulmonares

agudas e chronicas
Constipaçôesjlronchites,

e Gripe
e preservativo cc_7.V_.__.

Tuberculose pulmonar/
rjfrmnttt: ffhrmAftAhlA Rocmc A C fAtvm
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GRUPO MUSICAL — lesta em beneficio das caixas escolares, realizada no Club Gymnastico Português do Rio de Ja-
neiro : a correcto e brilhante Estudantina do Club, que encantou o auditório com u fM delicada arte. 

A Porta di Creança... Mas as "mamas'' c aa "titiaa" compareceram a l que aa
tuida, e deram uma nota muilo dittinctt, com seus trajes leves e vaporosos e, principalmente, com suas bcl
brilhantes, impondo-w á adm ração geral, pelo tom firme dc plena mocidade.. graças, está bem visto, a Jt .
'TUDE ALEXANDRE — o mais moderno, o mais .cientifico, mente inoff.nsivo tônico p.ra os cabelloa, que
possue o segredo de dar a esse precioso adorno feminino o aspecto da percnne juventude.



O MALHO

...POR DENTRO MULAMBO SO'
"Como brazileiro nato, conhecedor de todo o Brazil, não deixei de ficar triste,

C mesmo envergonhado, quando compareci, hontem, 7 de Setembro, ás 8 horas, á
praça General Firrrrino, por occasião de ser içada a bandeira brazileira, symbolo
sagrado de nossa Pátria. A'quella hora, por occasião do acto, só estavam presen-
tes officiaes do nosso Exercito, dous civis, sendo elles os Srs. Casimiro José
Ribeiro, chefe do Telegrapho, e Sebastião de Oliveira, e duas criadas do hotel
Espellet, que mostraram ter mais patriotismo do que as pessoas qualificadas
d'esta terra.'' — (Dc uma carta particular enviada ao "Malho").

^\?ãí^\'T'^r
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"Grande Excelsior" com o Satpicon, que,com o archer Michaels, para contra-pre-
so em cima do lombo, teve que vencer no
ultimo momento, para que o opulento juizdos Feitos da Fazenda Municipal não fos-
se se constipar com um banho inesperado.

Depois que o Sr. Jonathas Pereira, re-
solveu não mais ter animaes de corridas,
fazendo desapparecer a jaqueta com as
cores de caixão de defunto, o Zabala, en-
tendeu que havia de ganhar com o Nyon,
custasse o que custasse, pelo que resolveu
dar uma lição de montaria e direcção ao
seu collega Rodriguez, segurando nas re-
deas de Marvellous, lição essa que o "me-
nino da época" não acceitou, esbravejan-
do na reca de chegada.

Fazemos votos para que essa lição não
seja aproveitada por E. Rodriguez, quan-
do amanhã dirigir Araucania.

Com as victorias de todos os azares.ter-
minou a corrida do Derby-Club, sendo
que no ultimo pareô, Rodriguez montou,
desmontou, tornou a montar; foi preso e
foi solto, graças a benevolência do direc-
tor do Derby-Club, que para tanto agiu
com prudência.

A REPUBLICA E AS LIGAS : — Céus ! Que horror! Como anda isto, poraqui .
y.E' POVO : — E' bom que vocês vejam com seus Próprios olhos o que

:ae, ahi por esse intcr-or ! De que serie a figuração cilica e marcial das capitães,
te nos ca, r sertões só existe inJffcrença, desanimo e escravidão ao
grosso tronco de tsot maíes fl...

F. de duas uma : on Voeis espalham o A B C por todo o Brazil e acordam o
eivismb em todos os magnatas do interior • '.. perdem o tempo e 0 feitio emprega!-
dos na casquinha pccltisbeque das capitães !...

CORRIMENTOS
CUFjflJVl-SE EM 3 DIAS COJVI

Injeeção Marinho
Itna 7 de SHembro, 1 86

PCSTA
PEMININqS \ y . ]

A quem eu sei :
Tu és tão constante em meu pensar,

que, embora ausente de mim, nem um só
instante a tua doce imagem se me afasta
do pensamento.— A' graciosa amiga Laurita :

A tua ausência faz-me viver num im-
menso soffrer, mas consqlo-me em sup-
portar a dôr da saudade, por vèr que tu
segue-; um dot ma is e bellos ca-
minhos para uma mulher. — Maria Theo-
dora Gomei (Ribeirão Preto. S. Paulo).

*
Nada de pensar em trUtcv
A vida é um curto momento que se deve

aproveitar o melhor i"
Penlel-o em escutar promessas c juras

dos homens é mais que um crime : é uma
tolice. — Raymunila Silva.

Está conforme I.a Blonde

JSporfs
TURF

DI.RBY-CI.UB
O Dcrby-Clul., está mesmo fai

ver as reuni,",. . Indicas alli realizadas,transformadas em (ourada*, touradas
essas que principiam na raia entre os jo-

ckeys e terminam na pelouse entre os
mesmos e o publico que alli comparece.

Emfim, sempre tem alguma graça as-
si-.tir ás lides entre feras humanas, do que
ficar em casa a pensar na tremenda crise
que nos assoberba e ouvir os "pe.,
choramingar.

O Dr. Tobias Machado que este anno
tem estado com a "guigne" a lhe perse-
guir, abiscoitou cs cinco pacotes do

oi.i ruudo luurt-u traacuzu
Ideal para asse-
nhoras é terem

uma beila camarão e
a cutis mate e aristo-
cratica, siynal da ver-
dadeira belleza. Nem
ruga", nem borbulha»,
nem venuelbldtfea; a

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

combina-lo do Creme Sliuomlo l*ou-
dre e do SavonMiinon.

Exigir a marca verdadeira.

PO' DE ARROZ «DORA» ~"KO,íLMuAV^T%R.^:.tr4..72?KÍ,*DO--Pirfii«irii Orlando fUngil



Inauguração de um estabelecimento chie
Na rua do Ouvidor, esquina da rua Gon-

çalves Dias, no terreno em que por lon-
gos annos funecionou a Casa Mme. Cou-
lon, surgiu um soberbo edificio moderno
e ekgante.

No andar térreo d'este edificio os Srs.
Pardo, Peres & Fernandes.vencendo todas
as dificudades que a época apresenta,
inauguraram t_-m novo e artístico café
chamado Palace-Café.

Até hoje as familias cariocas quando
no centro da cidade desejavam saborear
uma chicara da bebida nacional viam con-
trariado o seu desejo devido á falta de
um estabelecimento condigno onde pu-
dessem ir.

Agora esta lacuna está preenchida. No
Palace-Café além de poderem as fami-
lias saborear o verdadeiro café, aliás já
consagrado pelos outros estabelecimen-
tos, que a firma Pardo, Peres & Fernan-
des, mantém nesta capital como o Café
Moderno, Café Moka e o Café Liberal.
encontram um pessoal escolhido para' o
serviço, num ambiente de-fino gosto ar-
tistie •. entre ricos espelhos bisautés e
trabalhos devido ao pincel de consagra-
dos artistas, como Colon.

O mobiliário é todo de muito luxo, as
mesas de marmore-onix pousadas sobre
garras de hratuu. e enquadrados por la-

<!;is bisautés Cs
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Fachada do edificio do Palace-Café, á
rua do Ouvidor, esquina da rua Gon-
çalves Dias.

estylo, confortáveis e ricas. Louça finis-
sima, principalmente para o serviço de
café, chá e sorvetes.

Nos detalhes mais ínfimos, os proprie-
tarios observaram um critério do mais
apurado posto artistico e não mediram es-
forços para o seu desideratum : a atten-
ção e a freqüência das illustres familias
cariocas.

A questão do pessoal encarregado d»
tratar com o publico e com as familia:
não foi esquecida pelos Srs. Pardo, Péres
&• Fernandes. Elles comprchendem, pela
longa pratica do seu negocio, que a ur-
banidade dos garçons, a attenção dos mes-
mos para com os clientes é elemento ca*
pitai para captar a confiança geral. Por
isso, trataram de contratar gente na ai-
tura e com pleno conhecimento d'csse
ramo de actividade.

Na festa inaugural foi servida á im-
prensa uma farta mesa de doces, vinhos,
champagnt e uma chicara do delicioso
café.

Os proprietários do novo estabeleci»
mento, que tanto honra a cidade do Rio

Janeiro, foram dc uma amabilidade
captivante para com a imprensa carioca;
c O Malho faltaria ao mais comezinho
dos deveres, se aqui lhes não deixasse sin-
ceros agradecimentos é muitos oanheni.
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t/'m aspecto do interior do Palace-Café, vendo-se a mesa em que foi servido um profuso e delicado "lunch" aos tepte-
eentantes da imprensa carioca e outras pessoas grad's. Ao centro da mesa. os tres sócios da firma
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como no caso do Espírito Santo e outros,
em que cila andou pelas ruas da Amar-
gu.a...

* * *
Também com muito prazer formamos ao

lado dos que protestaram contra a idéia
de levarem as creanças para o Thea-
tro Municipal, afim de lhes impingirem
discursos e mais discursos. Para isso
não valia a pena ter-se instituído a Festa
da Creança. Essa festa deve ser realiza-
da ao ar livre, nos parques, nos jardins,
nos campos, e nunca representar uma es-

Conspiração com o concurso das forças topada verborrhagica, impingida por meia

Tudo entra na marreta 1
Arreda, que Ia vão ohispas 1

armadas ?..
Francamente, é só o que falta para li-

quidar isto de uma vez.
Já o facto de se attribuir á guarniçâo

federal de Manaus a tentativa de intenção
de depor o velho Pedrosa para encaripi-
tar o Guerreiro... Antony, fez estreme-
cer dc indignação o frio e pacato ministro
da Guerra; e se agora inventam a balela
de uma bernarda militar, mesmo nos mo-
destos bigodes do titular da pasta, peor é
a gaita I Mas,'hade ser mentira : s

dúzia de barbados, sedentos de populari-
dade.

Se queremos imitar os inglezes e os
norte-americanos, imitemol-os principal-
mente no que elles têm de bom; ou então
sejamos francos e digamos precisar das
creanças em festa para cxhibirmos a
nossa rhetorica indígena, _rrolhada pela
semsaboria do meio em que vivemos...

* * *
Pelo qu. dizem por ahi — e brevemente

se terá a prova — não passará o projecto
classe que não tenha o direito de entor- qUe visava pôr os addidos nas calças par-

luz e do papelorio, gastos no projecto fa-
cão, e aos addidos pela ameaça que os
poz -malucos antes do tempo .

A commissão de Finanças que marche
no assumpto, por ter dado a rata condem-
nada pelo presidente da Republica...

Mas que formidável anarchia é esta
joça !...

* * _
O general Thaumaturgo quer vêr se faz

o milagre da multiplicação dos pães, que-
remos dizer : dos seus 84 votos para ser
reconhecido governador do Amazonas.

Deve ser trabalho inútil; os thauma-
turgos de hoje não fazem milagres ; em
vez disso dão ralas, quando podiam estar
muito socegados, sem se prestarem a cer-
tos ridículos.

FREI THOMAZ

Pela "boa-vontade" 
que o anima.

— Dos addidos estranho protector, —
Hoje está na bigorna seu doutor
Alexandre José Barbosa L:ma.

No projecto não quiz 
"serrar de cima",

Dos cortes sente muito a grande dór,
Porém chorar não pôde ; triste horror !
Que a Pátria mais que todos elle estima.

r o caldo é exactamente aquella, cujo
marechal Pires é o max:mo expoente dos
direitos, regalia, e vantagens que lhe as-
sistem, e cujo ministro é o mais civil e
bemaventurado lões.

Depois, que diabo 1 — mais conspiração
para quê ?

Sc até a natureza conspira, derretendo-
nos todos com um rigoroso verão em pie-
na primavera.. .

Mentes lu, boato pulha c alarmante !...
? *

O Fróes está empenhado em rrhahilitar
o nosso theatro. dando matinies escolares,
didáticas e pedagógicas ás quintas-feiras
para a pelrsada das escolas publicas.

. _ in ensaios para essas ma
diversas peças adaptadas ao novo gener.
taes como : Aventuras de Joào Ra
Dona Baratinha, Histoi irocha, 1
Pequeno pollegar c o Gato com botas.

Para tomarem parte nas representações
r M. Ethereo

o Dr. Mano fim do Bom-el, o Dr. Axoto
Pi franio c outros.

? *

Esse caso da intervenção em A!
para se apear um governo que, vae para
dous anno-, preside a contento geral 0
destinos da terra de Deodoro e Floriano,
CStá a pedir foguetes de assobio.

Aqui os mvictaroente, cer-.
tos de <p teaniosr uma sucia de
baixos politiqueiros para quem a Repu-
blica ia de uma petéca, para
dizer de um 1 indeeente marafona...

* *
. 0_t 100 caso do Contestado? Simplesmente is-

to : que o presidente da Republica é um 1
grande força quando age por si só, impar-ciaimcnte, de i„M {é l)a,rjot;Ca, paiiacima d. corrilhos politiqueiros,e, por isso, impondo-sc incontrastavel-
mente.

Tire todo o proveito dessa lição exacta-
mente quem auferiu o maior, vendo sua
autoridade acatada e não achincalhada

das do licenciamento com metade ou dous
terços dos vencimentos. Uma íorte cor-
rente na Câmara está disposta a lavar essa
nodoa que a bancada gaúcha ousou pór
nos collarinhos burocratas.

Muito bem 1
Mas, quem pagará as indemnisações ao Que eu

Thesouro pelas despezas do trabalho da

Frei Thomaz—prega com desembaraço :
—Fazei o que disser, não o que eu faço;
Entrcgae o pescoço a ser cortado.

Desde que no meu soldo não se mexa.
Os demais podem ter razões de queixa, ..

passo muito bem, muito obri-
gad>. .

CIÚME E MEDO...
"Faltando, ha dias, na Câmara dos Deputados, o deputado Nicanor do Nas-

cimento declarou que o seu papel nesta sessão tem sido o de gato contra os ra-
ps." — (Dos jornaes.)

y

A REPUBLICA:
ZE': — Isto i.

— Mas... que è istoT
isto mesmo! E' um representante da Câmara que vota

prorogaçães subsidiadas, para... encher lingüiça, e põe a mascara de gato para
espantar os collegas roedores, mas que não pertencem á panellinha congres-
sista . . .

Dioxo_-_en PARA TALHOS, ARRANHÕES
E PISADURAS



INSTRUCÇÃO MILITAR
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I>» eolumna «ie pelotões, &: Colara-
ua de esquadras pela direita
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4* e 6* esquadras — seguem em frente,
e as i*, 3* e 5* vão em passo de maior
grandeza — obliquando á esquerda, até
entrarem na columna. Essa evolução,
conforme geralmente se pratica, as se-
gnndas esquadras (aqui 2*, 4* e 6*) ficam
na vanguarda das primeiras (aqui l\
3* e 5*). Se para isso são tomados por
base os Regulamentos de exercícios ante-
riores ao approvado pelo Decreto
n. 11.380, justifica-se, porque o Regula-
mento approvado por esse Decreto nada

Primeiras* esquadras —firme. Segun-
das esquadras — oitavo á esquerda, A'
voz de—marche —as segundas esquadras
vão obliquando á esquerda até entrarem
na linha. Se fôr em marcha e á voz : EM
LINHA PELA ESQUERDA FORMAR

as primeiras esquadras diminuem a mar
cha e as segundas esquadras vão obli-
quando á esquerda, até entrarem cm linha.

.-.-M-XJIvI MARCIAL
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1* d'essa(Para facilitar 0 result

evolução,, damos ás esquadras os ns. de
1 a 6).

1*. 3* e 5" esquadras, —- em frente.
_:". 4" e 6" esquadrai - - oitava á di-

1 . ita.
.V voz de — marche ai i\ 3* c 5*

1 ¦quadras — seguem em frente — c as
3*, 4* e 6" esquadras marcham obliquando
á direita, até entrarem na columna.

mnundante da companhia, quando
a columna estiver formada, dará a voz
de — alto — se nSo quizer continuar
marchando.

COLUM- ji- a respeito e, por isso, é que preferi-
DE ESQUADRAS PELA DIREI- !UJS praticar a evolução, de accòrdo com

cr --_"_" 11
1
1

1

: 2* !
i:.------;_3

; \j* : \
': v* i \
t- ------ -, \

l^y^^~^
!_S__L_L ________
Lé- !

L__ii___: _!_______:' I

TA FORMAR, as i\ 3" e 5" esquadfas,
s< guem — cm frente — e as demais
diminuem a marcha, e vio — obliquan-
... <i dAreiia, an'- entrarem na columna.
1 in < .iiiiiiiiiu .ii- i>> 1 iiri_», á: Colam-

nu il«- ¦•M|Umlru> |>.lii iniiurrita

(Sendo uma evolução semelhante á an

elle e sem inverter as sr.-as unidades.
Eormada a columna, o commandante da
companhia dará B voz dc — alto, se
pretender continuar marchando. Sc fôr
em marcha e á ILUMNA DE
ESQUADRAS PELA ESQUERDA,

FORMAR, as 2', 4* e 9 esquadras di-
tt-rior, classificamos lambem as esquadras minuem a marcha, e as 1 , 3 e 5 esqua-
de 1 a OJ. r 4" e 6* esquadras — em dras avançam em passo de maior gran-
irente. 1*, 3* e' 5" esquadras — oitava deza, e vão obliquando á esquerda, até
esquerda.' A' voz d<> — marche — as 2\ entrarem na columna.

______

Da linlisdeculuuinaii, &«Km linha pc-lu diruita
r- <*•Az.

I

2 c:
/9~y'z jg__L 2 c ...s*...jC 3-c:

-/*

Z\" l_
___?__- 3' C r 1^

Segundas esquadi as -firme. Primeiras esquadras — oitavo á direita. A'
,>,. __ marche — as primeiras esquadras vão obliquando á direita até entrarem na
linha. Se fór em marcha e a voz : EM LINHA PELA DIREITA FORMAR as
segundas esquadras diminuem a marcha e as primeiras vão obliquando á direita
alé entrarem na linha.

Da linha de columna» Ai Km linha pela eaquerd»
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GPtrriel Tcllcs de Menezes, 2* sargento
do 5o Regimento de Infanteria, quando
destacado em l'alõcs. Estado do Po-
ra"á.

_4 B^*-__l ________ ____-. **
_T__¦ •

IH// uV Albuquerque, Labo
do 1" Regimen! 1 de Infanteria (>" Ba-
talhâo), na Villa Militar.

n% *_

_____! M»

_____P ^H ________C______i

__». Ribeiro, cabo artilheiro do 3*
talltão de Artilheria de Pcsi^o, mt

ema — i". Paulo.



O MALHO
POR CAUSA DA GUERRA
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Devido á crise dc amor que por ahi anda, Cupido res.:'-
teu tomar sérias Providencias, substituindo o bodoque por
uma Mauser e as seitas por afiadissima faca. E, prcvend.y
•tambem que muita gente tem medo de armas, muniu-se tom-
bem de "líquidos"...

.OS.Ç... _;

LEA & PERRINS
wíiiURSMiai ut

•'./_.
¦-

ECONOMIA
Graças á qualidade e

concentração dos ingredi-
entes, o molho de LE A &
PERRINS torna-se muito
econômico para consumo.

Bastam sô umas gotas
paia dar um sabor deli-
cioso e appctitoso ao pra-
to mais simples.

tos
II!

lli

Exijam ,i firma branca
abre o rotulo encarnada

i boteltu.

0 rerJadeiro e legitimo
WORC£ST£RSMff£ SAUC£

I m sator dçllcioaan petltoso à
NE, ii at, sopa, ca<,:a, QUEIJO, salada, etc, etc.

«OLIITH

BRONCHO-PULMONARES
•?s*t, iiimi, Lirrmtiei, _r__c-[.e«, coqae.iir_t e sursoip»

SEU TRDTAMBNTO

PULMOSERUM BAILLY
Este roadicamento ictlmi a toas», dando aos doentes appetite e aornno : dá-lhe»tarnben energia, força e saude c oa preaerra dai degenerescenciaa phyiicai.Eapenmenlado nos Hoipitae»; CHnicaa a Dupeniarto» pela maioria do». Medi-Franceses a por mais de 3o ooo M»dt;oi da outra» «»cion»hd»de», o "Palmo*

••ra_-8_Illy " representa oque ha d: melhor ...mimem, pari reali.ar a curada» doenças respiratórias.
Todas a» pessoa» receoaas da soa saude, a mTe Tll quieta do faturo de aeas filfiote tambem o chefe de família devem estar sempre aprovisionadoa d'e»te medicamento

f nunca heeiiar em faier nao d'e!le.cada eei que percebam era peisoaa deiua farai.lia orna sensibilidade no» bronchio» ou uma re»pir«ç!o defeituosa. Aisiin e»itarlodoença» como a Grrpp?, Resfriamento^ etc,
L indubitavelmente im aritr dt indicar a todo» » Palmo.*..-. Balll.¦empre que »»te medicamento produia boa» effeitos»
0,a_S_l_aaearaaBalllY"empre£a-Mned.iedeariiaeo!h.rde chi dilaiid.em um pouco d água pela manha • a noite.

r<-_- ,< «oa l.dn mi taai rA-_-r.a_.f_u » Dnt.rU. d» írmiiL
A. BAILLY» 16. Rue de Rome, PARIS

Af otee »o Irull: F!M_IM, nniN. k"C' _t«« iTjfistmilio, 3), KIO DS JASlir.O

MAGISTRATURA 00 INTERIOR
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O Dr. José Ferreira de Araújo Costa; _) Dr. Uranctlino
Doréa, e 3) Dr. Arlindo Lins, respe ¦ prorn,,-tor publico, juiz de direito e juiz substitui.. Ji cO*\
de Traipít, Estado de Ala
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NÃO HA CONVITES POR CARTAS...

plbq\^^^iv^w2 ir^^n^]

ZE' HUMORISTA CARIOCA : — Caríssimos confrades do interior, hu morislas do lápis e da penna, conhecidos
illustres <ou itlustrcs desconhecidos l Precisamos mostrar que a politica não nos vence em excentricidades cômicas ou es-
tapofurdias! Par isso, convido-ví<s a M andardes os yossos trabalhos artísticos ou litterarios para v Salão que aqui se
inaugura a 25 do (torrente no Lyccu de Artes e Officios.

Nada de cerimonias ! A' vontade do corpo e do espirito, principalmente d'este, que é a alma das nações, quando não
tios ífibe á cabeça... Tenho dito!

DOIS MILAGRES!!
Cura Do Utero Doente i

Os Dois Melhores Remédios Do Mundo!
MlMIAS SENHORAS I !

RINA <_ o unico remédio que cura
FLÓI.!.-. ..WÀSlCAS, OS COI.UIMI.NTOS
ANTIGOS E RECENTES DAS SENHORAS,
AS PURGAÇÕES E A BLENORRAGIA DA
MULHER Ií
PRESTEM BEM ATTENÇAO A ISTO:

O máo cheiro e o fétido dos Corrimentos e das Flores
Brancas tambem desapparecem logo, como por en-
canto t !

Garantimos que só ITER1NA 6
que cura o máo cheiro e o 

"u!õ"_osT_or-

rimentes e das I-.ores Brancas !
Tudo isso é a melhor prova de que

UTERINA c um santo remédio I !
Sobre a maneira de usar convém lèr com multa e

muita attençao o novo livrinho que acompanha cada
vidro II

REGULADOR GESTEIRA <_ o unico remédio
que cura o c.¦-. ¦ i n uo. as inki _macc.es do
1 TI UO, i. a ANEMIA, il PAI •
i idbz e a amarrllidX » das
l.-n RO, a in HORRAGIAI DO l'M l'
LICA RO, as DORI-.s hOs uVAKlns, as MIAS-
TRUAÇÕES BXAOI RADAS _ Ml II ) I
Dl MORADA», a_ DORES DA MENSTRUAÇÍO, a FAI.TA DB
MENSTRU AÇÃO, a- - DA MIN. I R''AÇ vò, a
POUCA MENSTRUAÇ-kO, a HTSTERIA c OS ATAQ
NERVOSO IDA DO UTERO, Ql A DOR-
tos e as HBMOKROlDAS das Senhoras I

REGULADOR GESTEIRA éo melhor Tônico-

Sedativo do Utero, dos Ovarios e dos Nervos I I

Sobre o modo de usar convém ler com todo
•cuidado o livrinho que acompanha o vidro l l I

Teia ítíbora deis tsr «mprs sia su* essi alguns ti.rsi _s UTERINA s sstrss _s REGULADOR OESTKIHA I I

Nunca houve e nem haverá nunca mais no Mundo remédios que sejam Iguaes a estes dois V-
Vendem-se nas principaes 1'harmaclas c Drogarias e na VU<» ¦ Al.IA ARAUJO FREITAS & C,

Ocpo.lto Urrai : IMiarinarlas _ ___»_¦_ I.4VIOS — llua fianlo Antônio, «5 - MU*'
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CONSAGRAÇÕES DA HOMCEPATHIA
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Assistência ti sessão dá Faculdade Hokne mottniana d,i Rio de Janeiro, em que foram inaugurados OS retratos do general
João Nepomuceno de Medeiros M aliei, senador Miguel de Carvalho, deputado Felix Pacheco t almirante lllexan-drino de . llencar.

5BSZ5HSÍSBrc_SBS2SBSESZ_ra_rHSZ_ÍHE2SZ5ZSHSa_rH52SZ5? TZSBSl __ÍE_P5ZSHSB5Z__^S25H5H5HSiJ5I_5Z_ra_^

«BODAS DE DIAMANTE!»

__ÉPh — _ n-¦jê \ -i*. t&f*' r> 
* V* r\ C^
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Au cidade Je Q ,.,„,, (. sua esPosa D. Maria Rohm Bueno.
que n , dia j^ ,/,, Agosto, ultimo, completaram sessenta annos de feliz consórcio. Em tomo do venturoso e veneram-do casal, vêem-se os membros da uses jih,<s com mais de meio século de edade. Faltam diversos

ndentes, inclusive uma familia inteira que está no Rio Grande do Sul. O coronel Felisbino é um chefe politicode grande valor e gusa de inveja vel saude.
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Santa Isabel dos Coqueiros, sul de Minas : Primeiro " team" do Coqueiros Foot-
bali Club, que disputou dous " matcli es" com o Borborema Football Club, de
Volta Grande do Sapucahy, emfatan do o 1° por zero a zero e sahindo vence-

dor no 2° por i "goa!" a zero. A' es querda.o Sr. José de Faria, i° " captain ";
á direita o Sr. capitão José Vieira So brinhot director-presidente, e ao centro,
com a bola, o l" secretario, Antonio Augusto de Carvalho.

ÁLBUM CIVIL

'ires jovens malto-grossenses, residentes
em Campo Grande, e actualmente nesta
capital. São a contar da esquerda :
tenentes Antonio Alves Feitosa e Ilk-
debrando Aives Feitosa. e fír. Mario
Fvitosa, redactor-chefe do "Século", de
Corumbá.

~#S*S%S*S*5#3#S*S*S#£*S#3*5*í
Uma senhora ,que leva pela mão um

oequenito, dirige-se com visível emoçãu
ao chefe da estação ferro-viaria de um
lugarejo :

Já passou o comboio das 3.15 ?
Já sim, minha senhora. Passou ha

5 m nutos.
E o das 4.15 ?
Ksse ha de passar d'aqui a uma hora.
Não passa nenhum expresso antes ?
Não, senhora.
Nem nenhum comboio de mercado-

1 rias ?
Também não.
Está bem certo do que me diz ?

—Certíssimo !
Está bem. Muito obrigada. Carli-

nhos, podemos atravessar para o outro
lado !

UM MANUAL DTÉSMONAGFM
A South African Review, que se publi-

ca na cidade do Cabo, traz um documento
secreto, encontrado em poder do Cônsul
da Allemanha, barão von Humboldt.

Esse documento, distribuido por todos

os consulados allemães, cada um dos quaes
constituía, na região respectiva, o quar-tel-general de uma secção de espinonagem,
vem a ser uma especie de manual de per-
feita espionagm. Ahi se encontram, en-
tre outras estas regras fundamentae.» :" O espião deve ser dotado de infatiga-
vel paciência, prudência e discreção abso-
tas. Deve jurar que nunca revelará, nem
mesmo a sua esposa, os seus actos ou os
seus projectos.

Ao espião cumpre não deixar nunca so-
bre uma mesa ou em qualquer logar, á
mostra, o mais insignificante papel. De-
ve ter especial cautela com as cestas de
papeis.

Não é absolutamente necessário que elle
occulte a sua nacionalidade; se, porém,
se encontrar na Rússia ou 11a Inglaterra,
terá o cuidado de se fazer passar por al->*n- do sul e cathollco.

Além de vasta cultura geral, deve pos-suir a fundo o conhecimento dos vocabu-
larios technicos; egualmente se deve fami-
liarizar com as linguas estrangeiras ; na
maior parte dos casos, porém, tornar-se-ha
mais prudente da sua parte não mostrar
tal conhecimento.

Quando tiver que colher informações de
alguém prefira fazel-o, se puder, após uma
longa viagem nocturna, quando essa pes-sóa tiver fome e se sentir fatigado. Nes-
tas condições, os indivíduos são, por via de
regra, mais communicativos.

Não deve desprezar nenhum facto, pormenos significativo que lhe pareça. Meia
dúzia de factos valem sempre mais quecem opiniões.

OS MILITARISADO S

r f \i
; 

* 
j

I

2° tenente João liaptista de Oliveira e as-
pirante Alfredo José dos Passos, do lia-
tal hão do Lyceu de Artes e Officios de
Pernambuco. O aspirante alcanfou o
2" prêmio de gymtiastica suéca no con-
curso realizado no Collei/io Salesiano
d'aque!le Estado.

t "'/r 1 -V: ,

I* "team" do Operário Foot-Ball Club de Ponta Grossa — Estado do Paraná

jggguei 
**



O MALHO

REPERCUSSÃO DA GUERRA NO RlO DE JANEIRO
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Festival promovido pelo Centro Carioca, em beneficio das Caixas Escolares do Districto Federal : o gracioso grupo de
meninas que representaram com m uita distincção as nações aluadas e foram muito victoriadas pela multidão assis-
tente.
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0 INTERESSE PELAS DOENÇAS MENTAES
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A i> Hospício Nacional de Allienados: um aspecto da primeira sessão do Congresso de Psyehiatria, ha pouco realizada com
muito brilho e proveito para a sciencia nacional, presidida nessa especialidade pelo illustre Dr. Juliana Moreira.
Os trabalhos d"esse Congresso tem tido larga repercussão nos centros scien tifieos da America.
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CIVISMO PAULISTA

Grupo de infantis socios do Club Internacional de S. Paulo, for occasião da "matinê*" patriótica realizada no dia 7 de Se-
lembro, para commemorar a gloriosa data da Independendo do fíraeil. Foi uma das mais sympathieas festas com
que a capita! paulista affirmou o seu civismo perante as grandes datas nacionaes.

#S*S#S*S#S#£#S#£#S#S#5#5 *S#£#S*S#S*S#S#S#S#S#S#S#5*S#£#S#S#S*-3#S#S#3#5*S#S#£#S#3#5*5S

PIC-NIC HOMCEOPATHICO
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Partida dos alunntos, professoras e convidados da FacuLdade /lahnemaniatitia do ftio de Janeiro para a ilha do hn<jenhot
onde foi realizado o grande " pie-nic" de que já demos cinumstanciada noticia
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BRIM ERRA.4ifr>> Rio Chanerra, Agosde ti 1916 — numerro óido
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Chornalzinhe humorrísdjue fi faice
pringueda áon as rabaicinhes

Tir redor chorn aliste : ANDONIE KROISBILIOH * >»* ? Tir redor honor rarie-. CHULINHE GOREI A

0 zemana ta aviaçong Gonfragazong orobeia
O Sgóla ti Aviaçong Pracjllerra fiz

odre tie ung feste muide ponide.
No guatro horas di darde gomecei che-

gando na gampo tas arrqblanes, ung mui-
didong muide grand ti chendes na ponds
ledrigue, adomovis i di garro dampem.

Quand a derreno sdava pen cheinhe ti
chende a zenhor brecitende ta glup to
Sgóla ta Aviaçoug, bati o zincda i dudes
aviador formei tirrcidinhe gome as zolta-
des allcmong, endong a brecitende chamei
a Dinente Bendinhe Riperra. filho ta che-
ncrral Bento ti Garnerra ti Riperra i ti
Monderra, i tiz ansing brao elle:

Oia Bendinhe, du vai na dua arroblane
faicé ungs birruedas pcm ponides lá cn
zima pcm bertinhe tos nuvens.

Endong a Bendinhe drepei na arrobla-
ne doguei a modor i elle fui simbóra ser-
reiiinhc gome ung bassarrinhe 1

PiK-lia tiabo nochmooll ! gui goisc po-
iiidc !

Quand elle cheguei bertinhe tos nuvens
elle fiz ung gambóta gom a abarrelha,
aclicndc dudes bensci gui elle ia gahi na
chon, mais elle dei uma clu-idinhc na ar-
rol.lane i elle zahi odre veis zerreninhe
gome ung antorrinhe I

Tislmis gui elle fiz esde gambóda elle
cheguei pèn bertinhe to derra i fui tirrei-
do na Boa ti Azugar i gomecei rodiando
bra elle I

Tuncsweter ! gui rabais ti gorrache 1
•il elle fiz uma bssseio bra cima

no zilade i foldei odre viis na gampo i
fiz ung dtrrizache gome ung mesdre ti
arroblane I

Dudes chendes qui sdava (berrando bra
«He dei uma aprace pcm abordado no
gosdelle telle.

Nois dampem dei uma abrace pen aber-
dade bra tlle-.

BENULDIMOS GONDECIMENTS —
A UARCHAL ERMS CHA* CHE-
GUEI NO LEMANHE — O URU-
GUBAGA TELLE DAMPEM FUI
CHUND — A KAISER GANHEI
UNG TERRODA NA SOME.

Berling, 6 (Urchendc) — A marchai
Erms ti Von Zeca cheguei braga oche ti
manhang zetinhe. Ninguém fui sberrá
brá elle no esdaçong da drem ti ferro. A
Brcfeito to zitade mandei bodei in dudes
lambiong tos rua ung figa bindurrada.
Ung zabio allemong fiz ung sdud muide
profund sobre a " Urugubaga t'Elle;
cheguei bra ung gonguzong gui a unigo
remédio bra elle nong beguci na chende
é o figa.

Quand a drem cheguei no sdaçong du-
des chendes gui sdava bra lá lefandei o
mon faicendo ung figa. A marchai Erms
guasi gui si ingabulci bra i-t.

As ganhongs, as arroblanes, chossebe-
lings, zumarrine, vabor ti guerra ti bri-
gá, as zoldadcs, dudes, dudes chá ganhei
uma figa. As zoldadcs bindurrei bra elle
na biscoço.

A Kronpruiz mandei faicê ung figa ti
ferro pen grand.

As griada ta hodel dem danto medo to
Urugubaga gui guand elles von levei o
gpmida no meza sdong zembre faicend
ung figa gom o odre mon..

Ung zucheido gui olhei bra elle i nong
fiz o figa, ganhei tirihcnte ung todóe no
pariga i mori insdandaneamcnde.

Berling, 6 (Urchende) — O guerre sdá
a, o Franza, o

Bélgica, O Inckladerra, o Rumania i o
Intlaüa sdá dudes abanliamlo no gabece.

Londres, 6 — No Lemanhe o fome sdá
negra gome garvong. As allemongs nong
dem mais fichong prang bra gomi. Na

Rena nong dem mais beche bra elles bes-
quei.

Barrece qui brogausa ti ist ells von bedi
bra nois faice os paz bra nong briquei
mais.

Indalia, 6 — Uma gormmigada ta che-
nerral Gadorna sdá gomunigand gui as
comunigadas qui elle mandei, gomuni-
gand, gomunigara gui dudes gomunigadas
sdava gomunigada tferdaderras.

A rei Vidor Manuel gomuniguei bra
elle gui vai gomuniguei esde gomunigada
bras minisdras dudes.

Pedrograd — A thenerralissimo gran-
duque Nigolati mandei tizê bra Czar <|ui
abanhei ung terróda tas Turgos brogau-
sa gui elle sdava tisdrahido i as Turgos
cheguei bor tedrais telle.

¦ ?-*--? m» ¦ . ¦

Tiglarazong Imbordante
Wilhelm II kaiser inibrator to I.cma-

nhe i rei to Bruzia, to Belgigue, to Yarzo-
via i to Alzacc Lorrena tiglara bra alto i
bon son, bra mundo inderra, gui noog dem
medo bra nada, gui bode briguei bra du-
des naçong chunds, gui guem guizer é zó
mandei tizê.

Tiglar3 dampem gui gon os naçonsinhes
beguene o Lemanhe noag berde dempo,
bra mosguito nong dá goníianza. Bronto.

Chá achei o gui guerrie
O Catrin, aquelle rabariga gui odre die

bedi bra nois faicé ung riglame bra elle si
ga2ci, vim odre veis no rctiizong tizè bra
nois gui chá achei ung gazanic.it.

A noivo telle sdá ung veDiote muide rico
ti tinherro, i ti filhos dambem. Elle dem
tizoido filhos rabais i quatro filhos mu-
lhe. A mais beguena dem tois zcmaiu i a
mais grande dem vinde tois annos.

i ) Catrin tiz bra nois chá domei gonta
to griançada dudes.

Coitada to Catrin tnRACAHOUT
dos

IBjMpJBB

ri
ÁRABES

DELANGRENIER
0 melhor alimento para as Crianças,

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

precisam de fortüicantes.
1S. Rua des Salnta-Pírea. Poria e Phinnielai. -A

2 DELANGRENIER F
^í contra W*'
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h HA SERRA PE BROTAS

Vence o comboio sobre os trilhos. Erra
Perdido no ar, um silvo agudo e longo.
Pela janella do wagon alongo
O olhar : me encontro no alcantil da serra.

Do alto espraiando em derredor a vista
Pelo seio da augusta natureza,
Refulge como em tela ideal, de artista,
Da piysagem a intermina belleza.

E lá na curva extrema que se alcança ¦
Onde os passaros vibram seus violinos,
A matta, com rega,tos crystallinos,
Vae-se perder coberta de esperança.

Mas em breve colleamlo um negro abysmo
E retomando a rapida carreira,
Deixa o comboio a serra, emquanto eu scismo
Ante o esplendor da terra brazileira 1

Em vi3gem, Agosto 915

SONETO

Pompeu Júnior

Quando dos sneus o teu olhar desvias,
E indifferente atiras-me ao despreso,
Curvo-me mudo, humildemente, ao peso
De teus desdens, de tuas ironias...

E quando mais mc evitas e mais frias
São as a riflas cruéis do menospreso,
Desprendes-mc do péiago em que preso
Deixei a liberdade de meus dias...

Não mais supplico a esmola de teus beijos,
A prisão de teus braços, teus carinhos,
Na suprema ventura dos desejos L

De todo meu soffrer mofas contente,
Mostrando-mc a crueza dos caminho»
Por onde rastejei humildemente...

Abundo Barbos \
S. Paulo 916

HlSt-

A ILHA PE CORAL

A uma rocha agarrado e em sonho luminoso
Vive o velho polypo, o artífice fecundo ¦
Lá no fundo do mar, a construir um mundo,
Um mundo de coral, sublime, delicioso !

A principio é um arbusto um pcíüco defeituoso,,,
Depois um mattagal vasto, immeuso, profundo;
Mais tarde uma região, um paiz lá no fundo
Das agua$ divinaes do velho mar ditoso.

Um dia surgirá, d'esse céu de agua ingente,
A ilha, como se fóra um sol formoso e ardente,
E então, se accentuarão as córes do arrebol...

E' que o céu corará de invejas e pesaresVendo a Obra que virá da solidão dos mares
Receber o baptismo esplendido do sol !

UtYSSES CASTCUO Buanco
Cciri

B. LOpE$

Este, que soube o mais sonoro accento
Furtar á lyra de ouro aprimorada,
Sendo, embora, um nabábo de talento
Trilhava da pobreza a escura estrada.

Barco sem letne, folha solta ao vento
Como Bocage, entregue á vida airada«
Tinha raios de sol no pensamento,
A alma de vivas flammas abrasada...

Passou do sonho <la Existência ao sonho
Triste da Morte, impávido e risonho...
Lá foi... sumiu-se no resvaladouro...

Mas, sobre a Terra cheia de tristezas
Ficam 04 pagens, ficam as princezas
Imaginarios de seus versos de ouro !...

Rio

TEU HOME

Akcbimimo Lapagessé

Quando sobre o papel minha pciina discorre,
Por tracejar teu nome esplendido de Angusta,
Meu desvairado olhar numa illusão incorre :
— Tu'alma no esplendor <lo nome barafusla !

E tremulo a afastal-a então, quanto mc custa,
Da retina fallaz. cujo engano mc occorre!
E *õ quando meu ser ao teu o nome ajusta,

A treda convicção da fantazia morre...

E' que teu nome, amor, doudo mc deixa, iloudo,
A sorrir, a vagar pelo mundo, de ródo.
Num auceio de amôr, num anceio de luz...

E essa estranha avidez a verdade propina :
O teu nome feliz, de linhagem, divina, •
E' uin sidereo clarão que o teu seio produz !...

Campina Grande
Macho Luxa

IHPA MAIS BELLA

Para o aniigo Vicente Novcliito :

Eu—que sonhara ver a todo o instante,
íett marinoreo perfil sempre ao meti lado —
vejo sómente, quasi que apagado,
o seu retrato lindo e fascinante.

Eu — que pensara ser terno amante,
que triste, agora, vivo abandonado —
conservo no meu peito apaixonado,
o seu desdem atroz e horripilante. .

Ella—a que poz no peito meu a chamma
d'e»*e voráz amôr que ora, na lama,
procura o soffriinento exterminar —

é linda, é linda conjo"a luz do dia ;
inda mau bclla que Santa Maria
>• o doirr. !> manto cm seu altar...

IO16

T Savl Santos
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8* Torneio— Setembro e Outubro

prêmios para 1 .< e 2.° loáares
CHARADAS NOVÍSSIMAS 151 a 161

2—2—A mulher do Antônio parece
mais um homem.

Guida (Bello Horizonte)
1—2—Em Caracas tocaram matraca pe-

Ia vinda do aventureiro portuguez.
José Alves Franktdampfer d'Assis

(Matto Grosso).

'A'3 collega João José Vieira, de Canna
Brava de Jacobina, Bahia :

.1—1—1—1—No Oceano tem gani;.,
muita cousa de ricos e de pobres, sempre
com felicidade por causa da ave.

Francisco Joaquim da Rocha (Can-
na Brava de Jacobina)

3—2—E' exacto ; o pensamento nunca
erra precisamente.

Hendrikzoon
1 l[3—2^3 1—Deus nos deu intelligencia

2—3—Debaixo de

J. Reis (Páu d'Alho)

1—5—1—Tem justa razão. Soava bem,
sem difficuldade até.Tjuand > Jesus dizia :
no mundo, não é somente de pão que vive
o homem.
Ildefonso Nascimento (Campo Grande)

para sabermos quando o
ser brilhante.

J lé Barretto

nosso ser deve

(Parahyba)

1—1—2—Em defeza
truiu-se um travessão
marai

>!o direito, cons-
uma

bina)

O GIGANTE NACIONAL ESCRAVO DE INTERESSES ESTRANHOS
''O Dr. Wenceslau não pôde mais deixar ao abandono a questão do carvão nacional. O t ff.i_ccioi.ando

e não deve encerrar as suas sessões sem que. o governo d'e!l. solicite a. providencias de que possa precisar para ao menos
iniciar no paiz a exploração de nosso carvão cm pn mais vastas que o que existe. Accresce que o engenheiro
Paulo Ribeiro já denunciou i existência de um "complot" .que, ao mesmo tempa que sc esforça para desmo-

ir 0 carvão nacional, esforça-sc também por adquirir algumas minas d'esse carvão..." — (!' ¦ •)

____..' BrMmMMmwmT 
' 
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IÍn^TJ/; -¦¦¦'' á_5n"\ 9^n^% T" 'mm
1 -*»+. mYT-mWllf:' ' \ Cj6_t/1 ^m ÉB _«___________________!' .'n

^** ***^w ¦'}/ ^^t ^*^ — >_J__I ¦ /' Vj I I

^^" ____L_W\l__^r 
-*-^sy ^^__9________l C-HB^^^^ '.mwmmm
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0 CAIA lo NACIONAL (para o

famante a qne estou amarmostrarei ftra ,,„„„,,, r,,-slg railtPAULO laiil-lKO -. mm p.rça decomo °**trangtir0 te inveja intimameii
(.¦''.¦JÁ,-'" : ~ E quem desdenha

. ,"/;-Uí:S7",L' c CONGRESSO:13 de Maio"...
ZE' : — Iluml... Veremos, ê coia em recursos e iniciativa para li
Cousa simPUt, tv.as, pcr iss0 misda politicagem...

t 'ente da Republica e o Congresso): — Libertem-me, senh re,' l.9)crttm-me
rodo pela inércia nacional de braço dado com os interesses estrangeiros! Eu lhes
serie a minha força ao serviço da riquc:a .do Br":il !

gigante ' Porca de Hercules l Eu que o diga, que te conheço a fundo e vejo
t, api .jnenle desdenhar-te...

mprar...
vão! Veremos o que ê Preciso fa:er-se porá <;... i teu

mo di: o efgo... Entretanto, o que e» vejo i que i preciso patfietPmo, trjiis-
¦...

mo, de du: cérebros inteiramente pccuPadot pelas cara inhaiat
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O ASSASSINO DE PINHEIRO MACHADO
(PHASES DO .T _ _G_V-.I___<. TO»

;T—' ~ '..-.. ———————- ———.
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amparo

Prancisco Manso de Paiva Coimbra, no banco dos réus, respondendo ao intcrro-
gatorio do presidente do Tribunal do Jury, no dia 27 de Setembro, quando alli
compareceu para ser julgado — tendo sido adiado o julgamento. O assassino
dc Pinheiro Machado teve ncssc dia duas phrases que cs fomaes registraram.
.1 primara foi esta, para os pholographos: — "Podem tirar-me o retrato:
sou um patriota"... A segunda foi, um — Viva a Republica / — dado á sahi-
da do 'Tribunal.

-2—Ha um rio que Jcm uma medida CHARADA MEPIIISTOPHELICA 168
<iuc se parece com uma columna que ser-
ve para marcar.

J. Oliveira (Curraes Novos)

2—2—Tulha. na maioria das vezes é
uma dispensa."

Isis (Jundialiy)
Ao Kaizcr :

( Por lettras )
5—Que honra morar na ilha ao lado de

uma jóia !...
Job Vial

CHARADA CASAL 169
2—O instrumento de corda está no leito

do rio.
G. U.

CHARADA NEO-BISADA 170
2—3—JA' tomei uma medida para meu

Inupto Souza (Monte Alegre)

PERGUNTA ENIGxMATICA 171
Vamos caminhando sempre para .

abysmo.
Onde está o inseclo ?

H. Tito (Macau) '

METAGRAMMAS 172 a 174
'Ao Arnaldo Alves :

( Varia a inicial )
5—3—Na ilha ha uma ave que bebe vi-

nho.
J. Edamil (Páu d_\_ho)

( Varia a quarta )
Numa festa do arraial
Esbravejava o festeiro:

5—2—Na _a>iça que vae haver
Só dança quem tem dinhA.ro.

Gil Virio (S. Carlos)

( Varia a quarta )
7—2—Tabcllião publico.

Fausto Gouveia (Catende)

CHARADA INVERTIDA 175

(Por lettras)
Aos valentes :
4—Para evitar a repetição de um nome,

fugi do rio.
I'tijó da Costa (Cataguazes)

NAS BALANÇAS DO CREDITO : O PESO DA VERDADE
"A [mpreatt <Ie S. Paulo registra como demonstração de confiança 110 go-

-2-DozL- onças, em casa nobre, dão V___ .' ''""' to ;''...¦ acima do par, :
.1 arrasar effectuado transacçoes a um conto e cjncoeiita mil reis I Entretanto, as apolii

Hypi-r.de-.-. (Bahia) *"***¦*• *ko COtadai de 770$ a 8lo?ooo". — (Dos jornaes)
¦>ara arrasar.

se
ces

ANACRAMMA 1 _

4—2—Teve um susto, quando viu o lio-
rnern % '

Francisco Justiniano Vieira (Canna
¦ina,1

>¦

CHARADA ELECTRICA 163

Aos collegas bahianos :
2—E' Inútil ; é cousa inevitável.

J. Dantas (Páu d'Alho)

CHARADAS SVNCOPADAS 164 a 167

4—3—Causa admiração a diligencia in-
Ullcctual.

F. Y. Marques (Cayru')
S—2—Fstá calmoso, meu charadista de

Jurity (Catende)
4—2—O pássaro bebeu até a ultima

Rotta.
Jubilino Çonegundes (.Morro do Chapéu)

3—2—E' írondoza c cobre bcr.i o rosto.
. Inapto R /.lu (Monte Alegre)

|. .} U.. -J
ALTINO ARANTES -.—Bravos I Que bonito peso I
WENCESLAU: — Pílulas! Que falta de peso!
/__.' POVO: — "Entre lc, $ o gover-

no de S. Paulo tem tido ttuii sciencia a mais 1 tratar da sua "docn-
te"... D'ahi esta differenca de peso entre a bella 1" paulista c a se-
rigaifa federal...

GOTTA S VIRTUOSAS d° ERNKSTOE>E SOUZA-Curam: aa _ieinorr__ol-leB,malea do _ero.ov._r.09. urinas
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Sia nttos agantaa iitluaiioa par» aa Estados Unidos a Canadá > «Internacional Miartising Company». — Park Roo Baildlag, leu Tark —0. S. I."

A PROROGAÇÃO E AS FITAS... CÔMICAS
"Foi approvado por 127 votos contra 2 o projecto que prorogou a sessão legislativa até 31 do corrente sem a

emenda do deputado Piragibe, que mandava que essa prorogação não fosse subsidiada. A proposito d'essa emenda, hou-
ve um debate muito significaivo: ninguém pôde tocar no bolso dos congressistas..." — (Dos jornaes)

^M—i *

PIRAGIBE : — Froteslo, não contra o esticamento, mas contra o conteúdo da mamadalra I Proponho que a proro•
gação seja a " leite de pato " !

MAURÍCIO DE LACERDA : — Isso é "fita" ! Em todo caso, voto por cila...
GONÇALVES MAIA : — E eu voto contra ! Aqui está a Bíblia que o Supremo Tribunal nos manda e que dis num

de seus versículos :"E os congressistas nunca, jámaiSj cm tempo algum, trabalharão de grata"...
CAMILLO PRATES : — Apoia do I Mesmo porque, se nós cahissémos nessa asneira, passaríamos por ser uma

Camara de plutocratas çu venaes...
ZE' POVO : — Basta de discussão, senhores I Eu já estou farto de saber quem é que paga o pato l Eu

já estou farto de saber que o subsidio dos "pobres" congressistas i intangível, embora a miséria cada ves mais me
rôa as tripas! E, pelas tripas de Judas, deciaro que podem prorogar as sessões á vontade, sem essas "fias" de patrh'
Usino" gratuito, que só me fazem rir /...

ENIGMAS CHARAD1S-
TICOS 176 e

Cinco lettras bem contadas
Tem o todo e são -tguaes:
As consoantes que são duas,
E as trez restantes vogaes.
Se a primeira rctlrarcs.
Surgirá com (imito chiste
Cousa tão extraordinária
Que talvez jamais tu viste I
Ao contrario, a derradeira
Se quizeres cancellar,Para teres resultado
Has de muito trabalhar...

mais : com a terceira,segunda e mais a quinta,
, u austral constellaçãoApparece-te distineta...

Afinal, d« qualquer (órma
Que prefiras 10r o todo,}\ mesma ave chocareira
A atirsr-te o mesmo apodo I...

»77

Granaueiro (S. Carlos)

G. C. P.

(Marca IlcgistraJa)

Curn Inotuutauea «la*
«lorcM «lo «tonto*

O (g. c. p.| cura também : cal-
los, joanetes, mijacão, mordedu-
ra de mosquitos, romichãoou
coceira, espinhas e forunculos,
anthrazes, caroços dolpridos pe-
lo corpo, caxumbas e pipòcas
nas cabeças de gallidhas e pin-
tos.

O (g. c. r.) custa --io viJro, 3 vidros
5$ e remette-sc pelo correio. livre de
porte. Pedidos a Honorio Jo Prado,
rua São Francisco Xavier, 417—Rio

&

Ao collega Joii.no Silva:
Quem faz primeira e segunda
1". sendo, então, despresadet
Pôde sentir derradeira
Que o deixará magoado.
O todo da bara funda,
E' quem faz prima* e segunda.

Hélio d'Al va
(Barreiros, Pernambuco)

LOGOGRYPHOS 178 e 179
Si Hercules, impiedoso,
Este centauro matou—I 2, 9, 3, 8, 9
l*oi porque o rei de Pylo^-i, 2, 9, 4, 5, f>
Com certeza lhe ordenou.
E, mesmo, segundo dizem
Ficou elle pesaroso,—4, 6, 7, 3, 4, 2
Razão tcnílo, muito embora,
De se tornar criminoso—6, 2, 5.
Do tal centauro uma túnica
A vingança veiu ser;
Ao gran Hercules não valendo
Do patriarcha o podec^

Gontran d'Abruiiho«a
(Pesta d'Areia, Bahia>
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QUESTÃO DE LIMITES: A FECHADURA MESTR R
"Partiu para Curityba, o sub-chefe da casa militar do presidente da Repu-

blica, com os últimos detalhes para'a solução final da questão de limites entre os
Estados de Santa Catharina e Paraná." — (Dos jornaes).

AVTSC»

Os prazos terminarão : a 21 e 26 do
corrente, e a I, 3, 5, 15 e 20 de Novem-
bro. No primeiro prazo estão com-
prehendidos os charadistas d'esta capital
e localidades próximas servidas por li-
nhas férreas, ou via marítima; no segun-
do os dos outros pontos mais afastados
de S Paulo, Minas e E do Rio. e bem
assim o? do Paraná e Espirito Santo; no
terceiro, os da Bahia. Santa Catharina c
Rio Grande do Sul; no quarto, os de Ser-
gipe, Alagoas e Pernambuco; no quinto,
os da Parahyba até o Ceará; no sexto, os
do Piauhy até o Pará; no sétimo, os res-
tantes. Os charadistas que residirem
afastados das capitães sem communica-
ção fácil e rápida, têm mais cinco dias
sobre os prazos acima indicados. As jus-
tificações devem ser feitas dentro dos
dous terços dos respectivos prazos.

SOLUÇÕES

Do n. 724 :
N. 121 — Abano; 122 — Águia; 123 —

Almacega; 124 — Cangoeira; 125 — Car-

TIIIERS FLEMING : — Alto lá, "seus" brigalhões! Esperem um fou-
co, que eu fecho já a questão e acaba com a briga !

A VOZ DO ZE' : — Já não é sem tempo... E Deus queira que a fecha-
dura dc mestre Weencesláu possa ser fechada a sete chaves.

An Salustiano Bezerra e ao Samuel Também para bem longe ella partia...•s ...E minh'a1ma ficou amargurada.' meu terno amôr I" —"Assim
dizia Triste.cruzei as mãos de encontro ao peito

Na :irtida. a minha amada; E prohibindo as lagrimas de sangue,
10, 2, _, 9. 10, ij Fitava a sua imagem, além se indo...

tino infeliz !" — nn. repetia —
7, 6, 3, Enfraquecido então do pranto ao leito.

Em meu. 1 raco*- a fronte reclinada. Eu viverei saudoso, afflicfj c exangue
y, 1, 2, 7, 4, 9, 10, Até que a veja, junto a mim sorrindo I.»

PNEUMATICOS
A ecess o rios porá autos de todos

os fabricantes
«especialmente americanos»

SILVA FIGUEIREDO
RUI RODRIGO SILV1, 30 «32 Til. 4198-C.
Filial: RUA CHILE, 7—Teleph. 4374-C.

¦ oia parte, um dia
'o guiada, —

, 8, 5, 1.1 ¦ (Parahyba do .*¦
1GMA PITTORESCO 180

Ao valente D. Ravib :

J. Eabricio Veras TRIUMPHO MERCANTIL
(A propotffo do escândalo da Stan.

dard Oil, em que fiem provada a "cli.ui-
tage" (pie motivou a absurda falti

*_#4

**** _

^4
Dé>dó

> _ relatadas os autos, ficou pi. -
pado que o Tribunal não conhecia con
labilulade e que os contabilistas ignora-
vam as leis.

Mas, trai!ando-se de "estender oito"
não faltou "lubrificante" "para" ambas as
partes e seus partidários,

Foi uma.verdadeira partida ilolrada...

0 snU ic.l.o e bints Putjuti, ü.jtl.o, D.pir.U.i
coita PE1SÍ0 de T-H.__, _!L_. COX.IST.ES. UIAQU-CA.
-ilgirofu.-. iDirelUeo-cne CMARUP CHAKTfAUD
il I In Franca Bourgeole,PAUIS--."-'-') C_»__.r.mi»

!
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naval; 126 — Dorothéa, Theodora; 127

Matar, tnarta, trama; 12S — Leonor,
Olc-ron; 129 — Estada, entada; 130 —To-
ga, voga; 131 — Seixo, seixa; 132 — Es-
cuto ,escuta; 133 — Quadra, quadro; 134

Laio, laia; 135 — Pato, pata; 136—Bu-
gio, bugia; 137 — Quele; 138 — Manho-
samente; 139 — Caravela (vela, aravela,
ara, cala); 140 — Saldado; 141 — An-
daluzia; 142 — Rabugento, rato; 143 —
Rafeiro, raro; 144 — Anthropomorphis-
ta, anta; 145 — Parmezão, pazão; 146 —
Soberba, soba; 147 — Borrasca; 14S —
Dispensatorio; 149 — Gaivota, gaita; 130
1— Tudo com tempo tem tempo.

DECIFRADORES
Do n. 724 :
Alexis Ribas, Arch'angelus, Marujinho,

Dr Asneira. Tachy Né, 30 pontos cada
um; Rochefort, D. Ravib, Valete de Es-
padas (Minas), 29 cada um; Roldão
(Guaratingueíá), 28; Rob e Antônio Car-
los, 23 cada um; Antonius (Traipu'), 22;
Tarugo (S. Paulo), 21; Pedro K (Bom
Jesus de Itabapoana), 19; Ermelando <5*
Cid (Porto Alegre), 18; Beljova (San-
tos). Dager (idem). Texas, Jack (Be-
lém), 17 cada um; God (Pirassununga),
16; Joliva (Cruz Alta), Lord Byron (Na-
tal), Siltares (Belém), 15 cada um; Con-

de Coraclo. Rei de Thebas, Príncipe I±n- '
te, Cimp. Narjac Gerbel. Tages, 14 cada
um; Quasimodo, Scherlock Hr.lmes (Dois
Córregos), 13 cada um; Heliotock, Mys-
tica, 11 cada um; PeTry Bennett, Zéve,
(Santos), 10 cada um; Bomvedro (Mon-
te Carmelo), K. D. T. (Estado do Rio),
6 cada .rm; Dr. Oivlas (S. Paulo), 5.

JUSTIFICAÇÃO
Pedimos justificação para Breaih den-

tro dos diecionarios adoptados.
LIVRO DE INSCRIPÇÃO

Inscreveram-se durante a semana :

OS ADDIDOS : DE HERODES PARA PILATOS
" Emquanto o presidente da Republica declarava que era contrario ao licenciamento dos funccionarios públicos, com

metade ou dous terços dos vencimentos, o deputado Barbosa Lima, assumia a responsabilidade d'esse acto da Com-
missão de Finanças da Câmara, censurava a imprensa sentimentalista e convidava a bôa imprensa a formar a seu lado,
deante da horrorosa crise financeira, etc, etc." — (Dos jornaes). ,
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LlNDÓLPUl ".I D juiiLtioiialismo ameaçado pelo 
'facão 

do licenciamento deseja ouvir a opinião dt
I . Er, paru saber de que morte tem de morrer.. .

WENCESLÁU: -- A minha obiniãoTt,.. Mas eu já disse que, paia mim,quer o funceionario lenha dei annos, quer
tenha um mes dtscrviço, tem seus di. los... Entretanto, Ittvo d'ahi as minhas mãos, porque o caso está affecto
"° l

BARBOSA LIMA : — Pois eu assumo a resPonsabildadt ia entes, em nome da commissão e da pa-
Ina em pen,,,, 1

ZE' POVO : — Bonito! Entre o Pilotos do Catttit e o Herodes da Camdrf, prefiro este!
Mas i._ e os addidos que vão preparando a trouxa '.com taes juizes ficam malucos antes do

tempo...
f — .——¦¦ ¦^w —.¦ . 
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Ciu-u «<»-:--i«*H, broaoltltaa. Inllueusaemo*
leaitlaa *>o peito <*i« 4k8 liora» \

O.psjlt.»: Iriujo Freitas a Com*.. — Rua dos Ooriris, B3 • fharaKl»
«arque». - Praça Tira-Jt-itn, «9 • *2 - Ri* »¦• J»'1^



b malho
ÍUitlsa Ciarei (Rio «le Janeiro}, Jen-
ny (Idem), João Marinho (Olinda, Per-
nambuco), Filibrcs (Belém, Pará).

CORRESPONDÊNCIA
Enviaram trabalhos : Dager (Santos),

Parizot (S. Vicente), Virgílio Paes da
Silva (Guararema), Renato Pereira Gui-
marães (Monte Mór), Alberico Galvão
ÍQuipapá), Trevo Desfolhado (Bello
Horizonte,), Pauiino III, Angar, Eury-
cies Alves de Jesus (Santa Maria), ex-

. Ubirajara. Jobaty (Santos), Vampiro,
Pedro Bacellar (Santo Amaro), Elmano

ns (Quipapá), João Marinho (Olin-
da). Virgílio Benissi (S. José do Rio
Pardo), Dr. "Kean 

(Taubaté), Bellezinha
( Yutarantim), Caboré (idem), Justino
Ciarei.

Parizot (S. Vicente) — Temos recebi-
do, sim. 0 que convém é mandar cada
lista cm papel separado, e todas assigna-
das, conforme o regulamento determina.

Francisco de Araujo Vieira (Jacobina,
Bahia) — Não é possivel aproveitar tra-
halho algum seu versificado ; está tudo
imprestável.

Antonius (Traipú') — E' natural que
ainda insista na lista única, pois iss"o mui-
to lhe convém ; mas a maioria dos col-
legas, C/alvez 8o por cento d'elles) não
aprova, e nós temos que obedecer a quem
tem mais força.

Nilk Karf (Curityba) — A solução
que enviou para o enigma n. 6o, est» de
accordo com a do autor.

K.,b — Realmente, houve confusão, e
na qual fomos envolvidos também. Por

razão tem o collega direito ao ponto,
já que nutra cousa não é mais possivel
fazer.

ERRATA
No numero passado, na antiga, 147, de-

poil «Ia palavra—bem quisto— o algaris-
mo -- deve ser substituído por 1.

MARECHAL

u«-n não quer ser lobo...
(A propósito 1!') novo habeas-corpus

(mia o presidente de Matto Grosso) :

NOVA CARNE

FREGUEZA : — Então, isso é que ê
carne verde ? !...

AÇOUGUEIRO : — Sim, senhora !
Carne de addido, o novo bode expiatório
do desperdício nacional...

FREGUEZA : — Alas eu não vejo na-
da de verde...

AÇOUGUEIRO : — Iloincssa ! Então
Ales não vão ficar verdes com o corte?!""bicharada""

Calendário do Zé Povo
ll«*/ il> Outubro

Í 

Segunda, 9, cm novenas
Bom palpite se desdobra
Com Pavão, bicho de pennas,

E a medonhissima Cobra.

Â w&w

!¦ 

Terça, 10, desesperado,
Fica o typo jururu'
Que no Cachorro damnado
Não atacar o Peru.

JL.JT Pr sai,r-/x;—íxX- "

r «j

Quarta, 11, lettras onze:
Cim.itantiim, alcoviteiro
D'Urso velho, côr de bronze,
E d'um bilontra Carneiro...

(Filiado)
Sexta, 13, grande azar...
Mas c bom para tvital-o

< 'avalio a galopar
E a cantar um forte Gallo.

O "ll.UH PUS": — Voei não
desconfia que está ficando cacete com tan-
tos pedidos da miiih 1 garantia f...

C. IE t'4NQ\ DE . Il.lil Ql ERQl
P de ser, Mfcs emqua at 0

IS...
O -IIABF.AS": — As suas... As mi-

nhas é que záo apaii,'.,: pela
insistência eom que você faz Je mim o

arda-costas...

<3>
Sabbado, 14, é fim

Da palpiteira secção,
Com Tigre de pinguclim
Com nobreza de L*.

Syphilis
Gonorrhea

Gota Militar. Debilidade Sexual. Impo-
tenda. Ylrllldade Perdida. Vidos Serre-
tos. Nervoso. Espermatorrhca. Neurastlie-
nla. EmmlssôesNocItirnas, Doenças Vene-
reaa e Ginlto-Urlnarlas; sotsim com° tsmbi-m
Doenças dos Rins. Bexiga. Estômago, e Fl-
nado podem ser tratadas com grande suecesso. cm
nua própria casa. por pouco dinheiro, pelo Tra.
tamento Moderno Approvado e Scientifico que no*
MMMA

T • •

sssssssssssssssssstai
So voa aof freis de qualquer doença peculiar

ao homem, devei s escrever-noa immeaiatenicnte
pedindo o nosso Valioso Livro de 96 Paginas.
Late livro está eacripto em Un*uagem clara e «im*
pleo de modo que qualquer pessoa o possa compre-
nendei.e proveitar por meio doa conselhos que nelle
damoa. Homens que procuram recuperar sua
Saúde. Força a Vigor, encontiatlo de inieie.M
excepcional e grande vaJor este Livro Grátis.
Deacreve a rufio porque o homen é atacado pela
doença e a maneira simples e eficax do nosso trata>
mento Desrj«moa que todaa aa pessoa* leiam este
Livro Grafia paia poderem formar uma opinião,
Se estaea fraco, nervoso e aern vigor, e te os vomoC
org&o* est&o atacado* por qualquer das doença* que
tanto •oifrirnento causam, encontrarei» «rende con-
ioito««unho aasta Intereasante e lnatructl-
vo Livro Medico. Nso devei, sdisr um as-
•umpto tâo importante. fclnviai-Mis o vumo nome
complete e e ndereço. escripto bem t laro. que imme-
diatamei,!r •*.<,. fnwaifiiiui absolutamente ora-
Us. a nosu «.ul» para a Saúde, dentro d'um
envelope hso eem voa custar uada. Endereço

OR. J. RUSSELL PRICE CO.
A. -111-208 N. Firth Aveuuo

Clili:uKo, 111 , l'. 8. A.

PREÇO FIXO
DROGAS E PRODUCTOS

PNARMACEUTICOS
DE

LEGITIMIDADE GARANTIDA
RUA I! DE MARÇO. 14.18.18

RUAVIS" DO RIO BRANCO. 31
LABORATÓRIO

ROA DO SENADO. 40

GRANADO & C*
• 1

WTitaiTTssfiiaroinsrtsWsníssíTr
O TICO-TICO é o niclliur jornal paia

crttnçu.



REMINGTON
UMC

Noiavei Kecora
Feito Com Munição
REMINGTON-UMC

33 tiros consecutivos na "Mouche** a 1 100 jardas.
O record do mundo feito pelo Major P. W. Richard-

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

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

A-ham-je á venda na* principaes cata» d'e»te genero.

Reiaington Arms-Union Metallic Cartridge Company
299 Broadway, No.a-York, N. Y.. E. U. da A. de N.

Repr«ftc__-u_tet !
NoSu]JoBr__1

LEE & VILLELA
Cii. P__»l 420. Sio Paulo

Caixa Portal 183. Riode Janeiro

No Tarítorio do AmaiooM
OTTO KUHLEN
Caixa Portal.» A.

Manto

OS INVISÍVEIS
S.'. Pa". H.\

A todos os ()ue sotlrem de qualquer
moléstia, esta sociedade enviará, livre
de qualquer retribuição, os meios de
curar-se.

ENVIEM PELO CORREIO, em
«earta lechada-—nome, morada, symp-
tomas ou manifestações da moléstia" — e
sello puta a resposta, que receberão na
volta do correio.

Car-0.0 aoa I_tfV-S-V-S-S
caixa po correio. 1125 Z

L0PE$
SF OUTUHA MAIS
. RÁPIDA NAS
f LOTERIAS ¦
OFFERECE/.AIORE

VANTAGENS' AO PUBLICO.

CASA
. ./-MATRIZ
f 0UVID__.,I5I I

0UITANOA.79 (
.SÇUINAdiOUVIOORÍ.

5 vot r\A(tco. .5'
li» ... ».aci0.i5A»Sy

I »_ACIMUUAH-- _t!
«NTOeaR ooNUNCIO1
RUAeoOUVIDOR.ISI ,

-i5t,iM)U_B í-iOSfAJtí

PÍLULAS

Virtuosas
Curam em poucos dias qual-
quer moléstia do e. tomago,
Pigado ou intestino.

listas pílulas, além de to-
Dicas, são indicadas nas d\s-
nepsias, prisões de ventre,
moléstias do lidado, btt

rins, náuseas, ilatulencia, máu estar, etc. E" um po-
deroso digestivo e regulan _ador das secreo-es gas-
tro-intestinnea A' venda em todas as pharmacias. De-
posito: Drogaria Rodrigues, rua Gonçalves Dias, 59.

Vidro lsr.u., pdo correio mais 300 iei_. >
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VOZES DAS TRINCHEIRAS DA UNHA DE FRES-
TE DO SOMME : — Se os voluntários especiaes do Brazil

dessem um pulinho até aqui...
— Oh ! ferro .' Poderíamos descançar um pouco d'csta

vigilância em que estamos, tã.i cheia de ametxas e outras

fruetas explosivas !. ..

MEIA CANADA
DE BOM SANGUE!

E' uma garrafa d. «Quinium Labarraque>
O uso do Quinium La-

barraque na dose d'um ca-
lice de licor, depois de
cada r_feÍçiO, e quanto
basta para restabelecer,
dentro Je pouco tempo as
torças dos doentes por
mais esgotadas que este-
jam, e para curar segura-
mente e sem abalo, as
moléstias de languidez e
de anemia as mais anti-
gas e mais rebeldes a
qualquer outro remédio.
As mais tenazes febres
desapparecem rapidamen-
te tomando-se este herói-
co medicamento.

Por isto, as pessoas tra-
cas debilitadas pelas mo

lestias, pelo trabalho ou
pelos excessos; os adultos
ratigados pelo mui rapi-
do crescimento, as meni-
nas que custam a' se lor-
maré a se desenvolver;
as senhoras paridas
velhos enfraquecidos pela
edade, o> anêmicos devem
tomar vinho de Quinium
Labarraque.

E' particularmente re-
commenJado para os con-
valescentes. Acha-se o
Quinium Labarraque em
todas as pharmacias e dro-
ganas. .

Deposito. Casa Freres,
rua Jacob n i'J, em Pa-

Iriz.

ates geraes nb Rio de Janeiro: Mé_.be >* C

Leiam O TICO-TICO, único jornal exclusivamente para
creança».



Mais uma vie to na extra&rdmaria
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Depurativo do Sangue

i
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íxir de
Nopeira

Um joven militar quasientravado é restituido
ao serviço

activo pelo granderemedio

DIAMANTINA,
Agosto de 1915.

Minas, 10 de

MAHTIKIAIIO SOARES DE OI.I-"-.IR-A.
inferior do 3' Batainio da Porajo Policial da (_'na* Ocraea

Illmos. Srs. Viuva Silveira & Fi-lho—Rio de Janeiro.
Um dever de gratidão impelle-

me a vir perante VV. SS. teste-
munhar, com o maior prazer, os
maravilhosos resultados que obti-
ve com o uso, do ELIXIR DE NO-
GUKIRA, estupendo preparado
do immortal e benemérito pliar-maceutico chimico Joüo da Silva
Silveira.

Solliendo de horrível rheuma-
tismo que impossihilitava-mé detrabalhar e, as vezes, não raras,
até de andar, tive a felicidade dever-me radicalmente curado, ape-nas com _ vidros.

<>s meus collegas e todas as
pessoas que me conhecem fica-ram admirados com tao impor-
tante cura, pois alem de achar-me
quasi entrevado, parecia que nomeu corpo não continha gotta desangue.

Hoje, porém, graças a tao pode-roso medicamento, acho-me forte
podendo com a maior facilidadeexecutar qualquer manobra ou
gyrnnastica 

da Instrucção Robertorexler, a adopta ia na Força Pu-bhca deste Kstado.
Junto a minha photographia,como maior prova de meu eterno

reconhecimento ao _Li.\IR DE
NOGUEIRA.»

De VV. SS. eternamente grato
(a) (l\artinUno Soares de Oliveira..
Inferior do 3- Batalhão da Força

Publica d'este Estado.

O ELIDIR PC HOCUCIR*. vende-f*
em todo o Brazil e Republicas Sul*

americanas

OflifinuH li.liof-rapliieu* «i O >l U.IIO
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