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AVE, POLÔNIA!
A colônia polaca da America do Sul, tendo á frente membros proeminentes e entre elles a condessa Telka Czarnicka, entregou ao Dr.

Ruy Barbosa uma eloqüente mensagem conferindo-lhe as funcções de advogado e defensor da unificação e independência da Polônia no tu-
turo Congresso da Paz. O genial senador acceitou a honrosa prebenda. — (Dos jornaes)
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A COLOSIA POLACA : — V.de. se- (nhar, a que estado reduziram a minha pa- '

tria ! Pobre e indefesa ovelha arrebatada e
dominada por um urso feroz, vè-se ainda
pasto de carniça, disputada agora a unhas
e dentes, pelo antigo usurpador e pela águia
sinistra ! Vêde-a, senhor ! Vêde-a c salvae
a minha desditosa pátria !

RUY : — Em verdade te digo que
muito me honra e commove o teu appello,
e que o acceito 1 Salvar nações fracas, eis a
minha especialidade! Só m'a não reconhece
este ingrato Brazil, cuja sorte, aliás, não
andará por longe da da Polônia, se, oppor-
tunamente, elle não tomar suas precau-
ções...

ZE' '. — ...elegendo presidente o seu
mais illustre filho I Cousa facilima... En-
tretanto, são os outros, são os estranhos,
que vêm pedir a V. Ex. os milagres do
seu poderoso verbo, confiando-lhe as mais
difficeis prebendas. . .

Sempre, e sempre a tal historia : N'in-
guem é propheta na sua terra... Santo de
casa não faz milagres...
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E' o QUINIUM LABARRAQUE, simplesmente !

0 uso do Quinium Labarraque na
Je um cálice Jc licor, der"
¦

tabele.cr, dentro tem| o as

que estejam, ifuramen-

guidez c cTanemla ii» i
i.il ]ucr outro reme-

dlo.
recém r

barra.juc <* tar
peJu para sempre que a
volie.

l_m presença das numerosas curas

em casos desesperada, obtldaf com
o empr. _,, Jo Quinium Labarraque, a

Je Pari
hesitou em approvar a I

a dittlncçâi i o que
recommenda este .roduetoa confiança
Jos Jo. n; .i/cs Ne-
niiinn outro vinbo tônico foi iionraJo
com tal appi ivaç&o.

fracas, debill-• iiabalho

, elo mui rápido cresclmeni
menfi ¦ un a se foi mar t
a ae cffc_.envolver; pari-

\clli0s enfraqueci J>s pela

edade. os anêmicos devem tomar vi-
nho Je Quinium Labarraque. E" par-

irmcnte reconinienJaJo ra:¦ - ie 0 Ouinium
i todas as pharmacias.

Deposito : Casa Krércs, rua Jacob,
n. i'.i em Paria.

/• s. — O vinho de Quinium l.abarra-
que i froncawtente amargo .i" paladar:nus .¦ I om lembrar que a propfUt qui-

muito amarga: eis porque o amar-
. vinho ac (jjtinium c a melhor

.-.Je quantidade de
quina que contem, e for conseqüência.
jj su.i tfficacta,.

Agontaa • dtpoilurloi garaaa i M.yh* AC, rua da Alfandaga OS, Rio da Janalro

y j_éK__)l_\w
WmmT

- 1

V

GRAÇAS AS
G01TAS SAMADOBIS DAS PARTDRIENTES ,

IX),
DR. VAN DER LAAN

I.esappareceram os perigos dos partosdilfiecis e laboriosos
A p.ii-i wi-i«'-_i«-que flzer uso do alludido

medicamento, durante o ultimo mez Ja itwivl-
*)f*, terá um pauto rápido «• fV.Ua. Innu-
meros attestados provam exuberantemente a sua
efficacia A' venda em todas as drogariaa e phar-
macias do llrazil.

Depósitos geraes: PHARMACIA HOMCEOPA-
TI11'.A li- i Dr. .1.11 Van !>«¦_• I-.ii ti u At O.

Marechal Floriano n. 116, Portl Alegre
e Araújo Freitas & C, Ourivesn. 88
Rio de Janeiro.
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OS CONCURSOS D'"O MALHO"

9:OOOIOOO
DE PRÊMIOS EM DINHEIRO

Çoncupso (Pensai

(em dinheiro)

•O 9IAL.IIO», querendo proporeionnra «eus leitores e amigos a opportunidad* de adquirirem,
sem dispendio, ino»els, Jóias e outros objectos de valor resolveu organizar para Isso sorteios de
«coupons», que einittimos em todos os números.

\oskos leitores poder&o, assim, com a maior facilidade, se habilitarem aos grandes sorteio*
do Malho, nos <|uaes daremos em prêmios 9 O O OSOOOi E)l IXAlIFIItO.

lkor isso, devem cortar e guardar, até completar cada série e remetter em seguida a nosso
eseriptorlo, o «coupon» abaixo estampado, para que lhes entreguemos em troca um eartAo com
vários números, conforme o numero de bilhetes, variavel, de cada Loteria. Com esses cartões Uca-
rão habilitados para nossos grandes sorteios, conforme as explicações, que abaixo vAo mencionadas.

Çoncupso 5eroe5tpal

VALOR IÍOOOSOOO
'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 escriptorio o prêmio no
valor de I ooo§ooo.

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

Daremos mensalmente, em dinheiro, um pre-
mio de 250S0U0, mediante sorteio, que se fará
sempre pelas extrações da Loteria Nacional.

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

Çoncupso Triroestpal

500S000 (em dinheiro)

Alem dospremiosmensaes, daremostrimes-
tralmente, em dinheiro, um prêmio de

Para este concurso é preciso que nos en-
viem os coupons correspondentes ao tri-
mestre em que forem emitlidos, que em tro-
ca daremos um ca/tão 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 lindo o trimestre.

OBSERVAÇÕESi
Para que nossos leitores se habilitem a todos os sorteiosmensaes, devem nos enviar os coupons correspondentes acada mez, sendo que nos mezes <le 5 sabbados, deverão nosremetter os 5 coupons que nesse mez tivermos emlttldo. Para to-mar parte nos concursos trimestraes. semestraes ou annuaos,os nossoa leitores devem nos enviar os coupons corres-

pondentes ao trimestre, semestre ou anno em que tiveremsido emetlidos, declarando aque concurso desejam ^ricorrer,para que recebam cm troca um cartão numerado, comendo osnúmeros com que entrarão no sorteio correspondente, da LoteriaNacional.
Fica entendido que uma mesma pesada poderá concorrera todos os concursos desde que «presente series completas comO numero de coupon» necessários para cada concurso.Nossos leitores do interior enviar-nos-hão seus couponsem carta registrada, acompanhada de uma nota com o nome,no-rada. lo^ar, cidade e listado onde residir o remettente, e mais3oor0is em sellos para o registro da carta de volta.
Deverflo cortar e guardar os coupons. que formos emlttln-do e que sahirâo sempre netia payina, para nos remetter ou en-treyar NU FIM DE CADA MfcZ, trimestre, semestre ou anno,coniorme íôro sorteio a que desejarem concorrer.Continuam em vigoro» sorteios semanaes.que fazíamos,em dinheiro, por melo de nossas edições numeradas, a marueiade cada exemplar.

Concurso flnnual

VALOR 2-.OOOSOOO
(EM DINHEIRO )

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

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

¦¦¦ « ' i

Resultado dos concursos MENSAL (coupons de 31 a 34) do mez de Agosto, extrahldo
em 2 de Setembro. Vide pagina seguinte.

? ? ? ?



TESTEMUNHO DE UM GRANDE ARTISTA
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Nunca será demasiado recommendar-se os produ-
dos sérios e bene/icos; é com prazer que advogo aqui a
causa do Denlol.tão salutar e tão delicioso— Brasseur

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

Creado conforme os trabalhos de Pasteur, elle
destroe todos os micróbios ruins da bocca ; também
impede e cura infallivelmente a carie dos dentes, as
milammações das gen^ivas e as dores de garganta.
Em poucos dias dá uma alvura brilhante aos dentes e
destroe o tartaro. Deixa na bocca um frescor delicioso
e persistente Sua acção antiseptica contra os micro-
bios prolonga-se na bocca dunnti 2* horas, pelo menos.

Posto puro em algodão acalma instantaneamente
as dores de dentes por mais violentas oue sejam.

Acha-se o dkntoi. nas lojas dos cabelleirciros. perfu-
mistas e em todas as boas casas de penumaria. Deposito
geral: rua Jacob n. 19, Paris.
Agente* gerae*: MÉUHC <_. C. Rua da Allandega, 03 RIO OE JANEIIO

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

laa pilulaa, além de to-
nicas, são indicadas nas dys-
pepsias, prisões de ventre,
moléstias do ligado. 1 exigi,

rins, náuseas, flatulencia, máu estar, etc. E" um po-
deroso digestivo e regulan__ador das secrecõts gas-
tro-intestinaes. A' venda em todas as pharmacias. De-
posito: Drogaria Rodrigues, rua Gonçalves Dias, 5W.

Vidro l$50j, pelo coneio mais 300 reis.
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conforme o recibo em nosso escriptorio.
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Leiam O TICO-TICO — o único jornal exclusivamente

creanças.

(ií

PORQUE HA PESSOAS FELIZES E PESSOAS
INFELIZES?

Peça hoje
mesmo.como
brinde (gra-
tis) «EL DIC-
CIOKARIODE
LOS MA-
LES>. En-
con trará
nesse lirro o
remédio mo-
ral para seus

[___¦

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

Corte o «coupon» abaixo, preencha-o e remei-
ta-0 solicitando *EL PIÇClOilftRIOPE LOS M*LE5 >
(áralls) com o segredo do Jlnnel de Ouro da
Gemma astral.
—— COUPON ——

SR. M. BERARO
Betgrano, 2040- Bueno* A Ira» — Argentina

Queira enviar-me gratla um exemplar do livro
«El_ DICCIONARIO DE LOS JUAUES».
some e sobrenome

Residência ipovoação ou cidade).

Estrada de Ferro—Estado

OS INVISÍVEIS
H.

A todos <>s que sotfrem de qualquer
moléstia, esla sociedade enviará, livre
de qualquer retribuição, us meios de
curar-se.

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

Carta* ao» iriVISIYEIS
CJUXfrPO CORREIO, 1125

üARA GADO
SARNA. CA nn A PATO

1
Especifico MAC DOUQALL

I Niniii ha iiiiiím do OO uuiiom

Unlco Introducíor-ROBERTO ROCHFORT

do Mercado, 49 —Caixa, 1.911

RIO ____>___; JJLIIEJIRO

I Rua ü J



O MALHO

Debilidade

Sexual
Impotência. Vlrllldade Perdida. Ner-Vooo, Espcrmatorrhea. Ncurastíienla. VI-elos Secretos. Emissões. Nocturaan. Sy-

ptlllls. Gonorrhea. Gola Militar. uai m comotoda» u Doenças Venereas a do .yatema Ge-Ulto-Crlnarlo, eitlo tendo tratadas com grandeeuccesso. cm casa do doente, por pequeno cuafcowT«mb«m tratamos doença. do EatomaQo. Flfla-«o. Bexiga e Rins.

De veie dirigir-vos a nos hoje mesmo: pedindoobomo Valioso Livro Gratla de 9Í PagluaiO qual descreve em linguagem clara e simples co-mo todas as doen^ti Venereas e Ge alto-Urino-*laa slo contraHidas, seus symptomas o como nosM estamos tratando com grande êxito. Se estaesperdendo a vosaa coragem, se estaes desgostosost>or ter sido tantas vezes enganado; se desejais re«cuperar por completo o vosso vigor; se desejais go-«ai mais uma *ei de verdadeira saúde, esta LivroGrátis «erá dar grande auxilio para vos. Instrua,aconselha a auxilia a tempa todos que o leiam. EstaValloaa Gula da Saúde é um armazém de con*becimentos a talvez voa puasa mostrar • verdadeirocaminho da felicidade a modo de recuperar vossaForça e Vigor. Se deaejais ficar forte*robusto e um homen como devei* ser—umhomem que commande o reapelto • o amor do•eu semelhante, deveis então dirigir.vos a nos im-mediatamente pedindo este Livro Medico Inte-rrsiaute a Instructlvo. Lembrai.vos. que estevto vos será enviado absolutamente gratla*envelope Uso* porte pago. Endereço:
DB. J. RUSSELL PRICE CO.
A. 304-208 N. Flfth Arenas

Chicago, 111.. U. 8. A.

O TICO-TICO c o melhor jornal paracreança*.
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A1ERICAMAS

Pela concentração da influencia
psychica da vontade de quem o uza,
atrahe a admiração, a estima, a

. fortuna, a felicidade, e portantofacilita o cazamento dezejado sin-
ceramente ao menos por umadas partes, quando ambas seacham em equidade de con-

dições.
Preço: Quinze mil réis.Com esta quantia em vale

postal, enviar a medida
da grossura do dêdo em
que se pretende uzar o
anel, a

Roa da Xssembléa H. 45
UWHEHCE i C.
RIO PC JANEIRO
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AS TRES CHAVES DA FORTUNA
porque são a ultima pafltra contra as. infelicidades, desgraças, mise-
rias, dissabores, desavenças e doanças.

Deseja inspirar confiança, vencer difficuldades, transformar vícios
em virtudes, desgraças em venturas, captar carinhos e amor, dominar,
conseguir o que desejar\ e saber como se pode fazer uso dos assombro-
sos poderes pessoaes ? \

Procuraosmeiospa linãosoffrermiserias, necessidadesedissabores?
Deseja ter valor ««energia, assegurar êxito em emprezas, gosar

saúde e saborear as em^fies da ventura e da satisfação ?
Peça o maravilhoso livro 1# Trf- Chato* da Foriuua, franquean-

do a carta apenas com um sello de SOO réU e dingindo-a, pelo correio
unicamente a

CASA 
"THE 

ASTER" CHH Ombú. 239
BUENUSi AIHti-H-REPUBLIOA AKGKNTINA

Não se deve confundir nossa casa, de absoluta seriedade, com outras que se occupam de magia, magne-
tiamo, occultismo, adivinhação, superstições, etc.

Deve cacrevcr-nos com clareza o nome, residencia, direcção e Estado..

U

D



O MALHO
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SEIOS
Desenvolvidos, Reconstituídos,

Aformozeados, Fortificados,
r Pilules Orientales

O unico producto que em dois
mezes assegura o desenvolvi-

i mento e a firmeza do peito sem
[causar damno algum à saúde.
Approvado pelas notabilidades
médicas.
J.RATIÉ, farm., 45, rue Echiquier, Paris.

Frasco com instrucções em Paris Fr. 6.35.
StPiluler Orientales acham-se à venda nas princfarma c ias e drogaria*

Existe a 40 annos
ALIYIA A DÔR EA\ 24

= HORAS =
_r^11__*Q Rheumat*smo- tosse,
V-J Ul d bronchite, dores nas
costas, nos rins, lumbago, etc.

A' veada em todas «_«

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

A yç« eu .- no Rio du . I mi«•_ r<»

JÚLIO D'ALMEIDA
RUA DA ALFÂNDEGA N. 134

GERADOR DA FORÇA
____.p______-__-_.0-_ «In n.iuiihllKiiiii

DYNAMOGENOL
Cura i Dores no estômago, Falta de a^p--

tite, Nervosismo, Hy_.tei.smo, Dores_ no peito,
Anemia.Fraque/anaa pernas, Palpitaçoes.lnson.-
nia.Debilidade.Terrores nocturnos, Tuberculose,

Laboratório: Pharmacia MARINHO
RUA SETE DE SETEMBKO N. 180

RIO DE JANEIRO
rltrr.ette-se pelo correio a quem enriar 7%000.

SALVAÇÃO DAS CREANÇAS g£

Oepmiíugo de Fahnestocl^

r_?<r -A%-

Mm
#:vcí

t \.~. - i

Dará allivio em todos
os casos

em que o incommodo
seja

causado por Lom-
briyas.

SECURO E EFFK*Z

Creanças e .Adultos

A' venda em tuüas as
pharmacias do mui.-

do, desde 1827

Cuidado comas imitações

" A_OnQt - *
PSÇA O LEGITIMO

Vermiíup
de FAHNESTOCK

Preparado porB. A. FAHNESTOCK A Co
lM.tuburgh, Pa. H. V. da A, rí_wlí)

Depositários no Brazil: J. E. BARROSA,
Caixa Postal 1763. Rio Ce JaneiroIE™ üj

Restablece o Vigor Sexual

V_ JAW

em 48 Horas
A Nova Descoberta Scientific» Maravilhosa

O novo Tratamento Palmctte é a descoberta
seientificade poder extraordinário. Mesmo em
homens de edade avançada* impotentes durante
muitos annos tem producido vigor«nombro-
so em 2 ou 3 dia*. Milhares de homens estilo
tem nulo rc-tiltad •, quando deixam
vários condições sexuaci continuar, taes como

es diárias e noturnas, timidez, abuso~_Hi . AM/im propío, perda de UIWUWU e força de vontade,
melancolia, perda de força sexual completa ou pardal, orgaões en-
colhidos, falta de sencaçio, etc. Nio se usam pululas, pós, líquidos,
unguentos ou aparelhos meclutnico*. Qualquer homem que deseje
obter força sexual maior do que possude agora, e todos aquelles que
se sentem debilitados completa ou parcialmente, podem a^ora resta-
bleccr-se rapidamente. Manda o seu nome e endereço em uma
cutft, e _>«¦_•, volu dr Ci-.rrio r n ri à. r u.o _ ..(•tallrt iUuatr _.._¦.• _.r._.ii». fc-af.__ ___.-*rn-_._-_-__jJ
f.lmcil. Comp.Dj. 3050 Truuportatioo Uuildms. Chicago. UL. E. U. A.

A FORÇA DA VERDADE
O fumante : — Puxa I

Bngordaste, 4uc: nSo 6
í,-raça I...

o outio : — Pu der u I
Anda\ iuha. com
impalludismo. bronclilto
asthmatica, o diabo \ —
mas dc repente
tomei ii ipiva-

ra e matei tudoi Como sabes, o ou > de i curu
todas as _ni.lc_.tias dos org&os respiratórios c é capaz até
jc levantar Ue:um

i-icçu de fiaíco 4$, duna as*; abatimento para erosa
F.XIi-ll. SEMPRE OS l'l(EI'AU..I»i)S l<i: Ml-DI-lKÓS >.
MAHCA REGISTRADA CAPIVARA. 10 OS UMCOS
VEROADElI com as Imila -eiras, que

smpre prejud'ciaes aos doenieg. A' venda nas 1 n;
pharmacias e droitaiia-, do Urazll e na fabrica c dcpusito
geral: Avenida l-asaos, bu, e Alfândega -aiS.



fínno #Q RED44 < ÃO. ESCRÍPTORÍO E OHKUIS
RUA DO OUVIDOR N- 164 E RUA ROSÁRIO 173 0. 735

MATTO GROSSO EM FOCO: A «K0L0SSAL» ENCRENCA
O Supremo Tribunal solicitou informações do governo federal acerca das violências que o governo de Matto Grossoexerceu contra a Assembléa Legislativa, desrespeitando o habeas-eorpus e obrigando os deputados a renunciarem os seusmandatos. — {'Dos jornaes)

,. ..-„;,___+-,._. m^^m^!m!^^SS!^mssmmmmmmm^

^ ____________________ m^^
______________________________________

_________________¦.

¦I. d* ENpiriio Nanio (preriden/ej .-Queira ter a bondade de nos dizer que historia ò essa em Matto
>... Como V. Ex, «abe, os deputados estadoaes renunciaram, coagidos rela força ; o juiz federal esta
Io... Eo que íoi Ia fazer, entio o general que V. Ex. enviou para fazer respeitar o habcis-corpus, que

Matto
Grosso,
foragidc
nós concedemos'a «7**enee«»Uu : (>uc querem VV. EEx. que eu faça, se o Caetano é um paradoxo ambulante ?... '^ae1*
nem que elle ú o general presidente, mas quem governa ti um coronel. Pedro Y.alazarte ou cousa que o valha...
O general que para lá mandei é um Campos que, encontrando-se em matto.. grosso, (icou enleiado ou comple-
lamente ftvaccalhado ¦ > juiz é um \nios, mas dizem que virou demônio, levado da carepa...De modo que...

IVsdr.» Ribiriii : — .. o caso c muito simples : deve V. Ex. lazer o necessário para que todos esses
paradoxos desarpareçam 1Hauurl «luriiuho, l.r..nl lumes tt.ba_.ilao Lacerda, etc.,etc.-Para que cessem taes vergonh:iras que
tornam a Republica o maior dos paradoxos ¦

£<e l»»»o ;— Transíormando o Governo Federal e o Supremo Tribunal numa pilhéria kolossal I...



O MALHO

EXPEDIENTE
PREÇOS DAS ASSIGJ-J-TUJ.AS DOS JORNAES DA

SOCIEDADE ANOI-VJVIA «O JVIALiHO»

Capital e -t__.t_.ta.clos
-"' ii ¦ ~

1 1 ANNO 9 MEZES 6 MEZES 3 MEZES

«A Tribuna». 3o$ooo 23$ooo i5$ooo 8$ooc
«O Malho»... i5$.ooo i2$ooo 8$ooo 5<fcooo
«OTicoTico» ii $ooo 9$ooo 6$ooo 3$5oo

Kxterior

I ANNO I BEZES

A Tribuna»  5o$ooo 3o$ooo
O Malho»  _5$ooo i4$ooo
O TlCO-TlCO. 2O$O00 II$O00

Sáo nossos agentes no Estado do Rio Grande do
Sul ok Sn. I.. I*. Ilarrcllos A C\, -Livraria do Olobo,
Andradas "£.'£, Porto Alegre.

Pedimos aos nossos assignantes cujas assignaturas termi-
riaram em 30 de Setembro, mandar reformal-as para que não
fiquem com suas collecções desfalcadas."CH^NICA

Não sc sabe bem por que, deram agora os jornaes para
hpurar uma novidade muito velha, isto é, que a preguiça é
uma instituição nacional...

O primeiro que fez isso foi um desenhista d'0 Malho,
que achou apenas 75 dias de aulas por anno para as escolas
publicas do Districto Federal, e metteu o lápis de rijo nessa
"panqueca" pedagógica, estribada numa lassidão de costumes
que, por dá-cá-aquella-palha distribue á infância escolar o
inconscientemente appctccido prêmio da vadiagem.

Atraz do lápis hebdomadário veiu a penna diarista e
achou para o activo funecionalismo publico 120 dias dc des-
canço por anno, isto é, a metade dos dias de trabalho, graças
aos domingos, feriados da Republica, e da egreja, e á tolcran-
cia praxista dos pontos facultativos...

Se a isso acerescentarmos a exiguidade do horário, e o
sophisma em que é fértil a malandrice para o tornar mais exi-
guo; se levarmos em conta que os dias natalicios dos f unecio-
narios e de pessoas de suas famílias influem tambem para
reduzir as horas de trabalho, ter-se-á o quadro mais completo
«-'essa grossa pepineira e a demonstração mais cabal de que
o serviço publico podia ser feito com metade do pessoal que
abarrota os quadros. E, apurando um pouco mais as contas
com a comparação entre a quantidade de serviço que se faz em
qualquer repartição e aquella que sc produz cm qualquer >
de commercio ou industria, chegaríamos a conclusões ainda
mais surprebendentes..,

Isso sem contar a ordem, o methodo e a cfficiencia dos
trabalhos comparados; porque, a levar isso em conta, peso e
medida, teríamos de "saudar" com apitos de soccorro a ins-
tituição nacional da preguiça, que tanto tem preoecupado os
j. nacs cariocas.

* * ? Mas o trabalho não foi feito para os ¦ águias"
de todas as castas, que se nutrem no celleiro do Thesouro.
O exemplo parte dé cima : parte d'esse mesmo Congresso
que ahi está funecionando, já em segunda prorogação, sem
nos ter dado ainda um só orçamento prompto, completo e
acabado.

Meiados de Outubro e ainda se arrastam em mysterioía
discussão os estafermos orçamentários sobre os quaes o Se-
nado terá de se pronunciar tambem, com aquella diligencia,
com aquella pressa que tanto assignala as tartarugas.

Não se nos leve a mal insistirmos no assumpto; mas é
que, afinal, não é decente nem se comprelienda esse alarme
que por ahi se vozêa para despertar economia» de despezas,
contrastando calvamente com essa premeditada ampliação dos
gastos legislativos.

Ou ha necessidade de cortar em tudo è o Congresso dá
exemplo, abreviando os seus trabalhos, ou essa necessidade

é apenas a pimenta que só tem de arder nos olhos dos outros.
Exigir-se o sacrifício de todos e de tudo, que se não rela-

cionem com o ramo legislativo e dar a este o privilegio de
sugar a seiva integral, como se tal exigência não existisse,
é, positivamente, passar-se á nação o mais deslavado conto,
do vigário. *

Que nos perdoem os senhores leaders da Câmara e do
Senado, mas o povo não os pode tomar a sério, vendo-os de
raspadeira em punho, contra as algibeiras d'elle e tratando
ao mesmo tempo de esticar a mamadeira do subsidio até o
limite abusivamente permittido nas épocas normaes de farta
ceva.

Que nos perdoem, mas, ouçam isto nas respectivas bo-
chechas I

* * * Para dourar a pilula da semana e emquanto se
não sabe o que foi fazer ao Pará o Dr. Lauro Sodré, e o que
trouxe dos Estados Unidos o Sr. Lauro Muller, é justo
lançar mão do ouro de lei que representa a assignatura, pelos
presidentes de Santa Catharina e do Paraná, do tratado de
li.rmtes em que foi arbitro supremo o Sr. presidente da
Republica.

Dando-se toda a solemnidade a esse acto magnifico, em
que dous chefes politicos fizeram nobremente o sacrifício
de seculares idéias bairristas, provou-se que a Republica
ainda tem qualidades viris que, bem cultivadas e desenvol-
vidas, podem realmente erguel-a do cahos cm que a fizeram
cahir os que abusaram da sua incerta compleição.

A presença dos dous presidentes, a convite do superior
hierarchico; .0 acto commovente da assignatura do accordo;
as festas de regosijo dos clubs Naval e Militar, c do Insti-
tuto Histórico — eis, certamente, os factos capitães da solu-
ção da questão dc limites, que por tanto tempo perturbou o
trabalho c o desenvolvimento dos dous Estados do Sul.

Deante d'csses factos e da profunda lição que elles en-
cerram, um traço luminoso se desenha no quadro negro da
nossa vida política : é o do caminho aberto á união de todos
os membros da Federação, para a affirmação da grandezada nossa indestructivel nacionalidade.

Que todos o sigam, esquecendo miseráveis questiuneulas
internas, acabando com essas lutas ridículas por pedaços da
mesma terra dc irmãos, e, seguindo o exemple) final do Para-
ná e Santa Catharina, cumprehendam que o Brazil precisasobretudo da força, da harmonia, e da cohc.ão nacional,
para não ser fatalmente reduzido á miscrabilidade do Kgypto
e á estupenda anarchia da Grécia...

J. Bocó

OS CONCURSOS D'«0 MRüHO-
< '¦•Mtiniiai o anwau <!<>* nciMMOM niiiiiiiiiaiw iiu...^•¦iii <>iit po < 11 ~i..¦ 11.1i.» mXéva <!•> |irfi,'ri do nampUr <t'«»>M \ 1 .1 10», proporcionam Boa l<-itoren o Ineatlmure!beneficio «ioi*

PltlOMIOS _______ .OIIVIIKIIIO
COHCURSO TRimESTRJU., PE JULHO * SETEMBRO

r_i. C$00$00<>
«roupom» do na. ÜO 11 HO — itil rahido em 7 do Ou-t libro, .-..in 11 I.oi. riu <tn < .'iipit ul K.-.Irriil. IVol, ,¦„,„„aeaube, taurtriidu o num. ...

26751
Coube o premiu de <iuli.li<nto» mil rela no Sr.

ÂNGELO DOS SANTOS SILVA
rci.1. nt. ,,,, I{. uluiitjo e pu.niil.lor do tulAo iI07fi 1a UONUO,

COM. URSO mENS/U PE SETEMBRO
ra.. «.'>0$000

eemipeadaaU nos aeoupoiiaa <i.> na. :t;; ¦ :io, foít_mb.__ «xtraUdo oom a ratorlda lotaria* tendo >or>tCttui) O llll.aill» numero
26751

pertencente ao Br.

CAMILLO MULLER SANTIAGO
i. i.it 1 m.liili «lo IlMrn, • quem coube o premiu it o• lu.i-.itoa. e cinroentit mil 1. 1 _.

M.olul ato» premiu.» puno*, a
ra. 7ao$ooo

.ml..im.- r.tiboKem iiiiH-o potl. r.

Para as grandes manotras cm que vão tomar parte os voluntários especiaes, esses jovens acadêmicos e repres.ntan-tes das famílias da iltte nacional, apronptamse tambem batalhões de c_pect.1J0.es compostos cm sua maioria de se-nhoras e senhoritas, liyjaJas aos novos soldados pelos laços do parentesco, da iiuimidaJe ou da admira , poisserá dizer que mais uma vez brilhará a JUV-.NTU.-l_ ALL.XANDl.__, oionico mais moderno, mais aclentificoe absoluiamen-teinofiensivo para os cabellos, aos quaes dd. a mais seduetora apparencia, tornando-os bastos, sedosos c dc uma cor miei-ramente firme. L assim se constatara mais uma victoria da JUVi-NTUDl. ALEXANDRE.
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Cf bacharelaiulos da Faculdade de Scien cias-Jurídicos e Socioes em visita ás casas de Detenção e Correcção, acompanhados
pelo lente da cadeira de Processos, Dr. Cândido Mendes de Almeida — o que está ao ceniro, na i* fila. (Phe-.ogra-
phia tirada especialmente Para "O Malho", á entrada da Detenção)
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O MALHO

Consultório medico d'«0 Malho»
Cora o intuito de prestarmos um serviço aos nossos

leitores, resolvemos estabelecer um consultório me-
dico que attenderl. á_congnltn8 a elle dirigidas pelosnossos B«_lgnanie« tio interior, e qne ficará a cargo de
dous abalisados clínicos, um l_o_ni_-_>at_u_ e outro ai-
lopatba.

Os nossos assignantes do interior que se quizerem
utilizar do nosso consultório medico deverão iazer
_»uas consultas por carta, dando os symptomas dn
moléstia, a edade e sexo do doente* e bem assim todos
os esclarecimentos necessários, de modo a poder o
medico formnr um juizo perfeito da moléstia.

___lb conHultaB iterào respondidas nesta secção, ou
por meio de carta particular, conforme os nossos as-
Hignantes pedirem. -NVste ultimo oaso cada consulta
dcveráf_eracomp_.nhadadeum xellode _.¦¦<> _¦-.. Toda
a correspondência pôde ser desde Já dirigida ao
«Consultório medico d'0 MALHO», rua do Ouvidor
n . 164, Rio de J __neiro.

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

7 de Outubro corrente, fez-se o sorteio da edição n. 732 d'O
Mctího de 23 de Setembro findo.

O numero premiado foi 26.751. Estão, pois, premiados
os seguintes números :

26751 .... ioo$ooo | 26750 .... 20$000
26752 .... so$ooo | 26749 .... 20$000
26753 . • : • 5o$ooo 26748 .... 20$ooo
26754 .... _*0$000 26747 .... 20$000
Hoje, sabbado, será sorteada a nossa edição n. 733 de

30 do dito mez de Setembro, e assim todas as semanas, res-
pectivãmente, os números d'0 Malho, que sahirem tres sana-
nas antes.

Batida, Força, Energia
I ptio J__JUV1LBOSO

OU
FERRO
EVENNE

114, B. des Bea-ix-iArts, Parla
O toniao mais (uiêrado

"F3-5^5l_D
I ANEMIA ^^^¦VJL.Fl 

_._"____I rcB_.cs. DE_IL_DACB^^"»J^^L^i|
lOmau acticof mais econômico, ^^^^fc£ 

|o unia inaiteratul,
!__¦ __'_¦•¦t*!Ui* "llnlon_«¦ Fa______ir__a**_ ___________

DEBILIDADE
atactieo* maisf-onomie

o uma waiteraücl.
:riS«:,i<i-Union«nFibric...

. mau agradável. *em sabor rum Çht+TQ,
o u/i.co verdadeiramente economia* ê permittindo rt$Uttf

<-> MOU-STIAS do» _>AIZCS -.UCNTK*.

A INDUSTRIA DA CRIAÇÃO

I

ü, ¦-__.._ .^.^ „.^ -_¦•-

ÁvÀm mmt\\Waf' __________

ÀW mmVMSmW__F ••*__. ___'__¦ l___V

besta " .Montanha", com 30 meses de edade, prentiada com
medalha de ouro na Exposição de S. Carlos — Estado de
S. Paulo. Quem a monta é o seu proprietário, o Sr, ca-

Carlos Simplicio^

LEITE
MATERNIZADO

*l. F. B.
PnODLCTO INCLE-

S* o "GLAXO" ainda nào é epron
li mio á ii-nila cm rMN «-idade, queira V I.\.
dirigir-»*ao M 4 It I I tlt I O l>O I.VSTI-
TtíTO—Caixa do < orreio, I •_ 7 1 - It IO IM
riM uto pois que o HARRISON
INSTITUTE iiirimil»(•--.- de compral-o
«• rriiH-iit-l-o, desde que receba a imporlanria
< -orrrspo.idenle ao custo da laia ou laias e
no jiorle.indi lula «om "GLAXO" do In-
iiianlio corrente, para preparar .'_ litros d«-
leile. «'¦ tendida nas drogarias, ele.
1I0 It i<>. |»o  •».."><_.>
.% remessa pelo correio (registrada;

imporia cm $1»oo
its. :ixi„.i

O correio rot.rn pelo porte de cada laia
7OO r, «• mais •>!»«» rs. m*U rcglalro: por-lan Io, para a remessa «le maior <|iiai_!i<Ia<l<-
«le laias <l«-tr-se multiplicar aa SIM. rs. pelonumero de laias jiedidas c addlcloiiar-ke á
iitiunlla lolal <>s -JOO rs. do registro.

COUPON
Hlca l-tr.

Secrelario do Harrison Insfilufe
< 111 x:a di, Oorrolo 1N7I hí<> d*«Janeiro

Queda mandar-me rrati; o livio
«O Rei da Caa_v

que trata dos cuidados das cre.n
Xome
Itua— .v.

.'. listado
O meu bèbt tem mezes de ta

NOTA : —O coup >n deve ser devidamente Infor-mado para rectberdes o pcdid > o rtae e
enviaeo m.-_mo em enveloppe aberl¦>
porte simples de 30 reis.

Malho, 14 de Outubro de 1916

ALIMENTO
NATURAL

DAS CREANÇAS
Consull in.tituto p.:.. 1 r.r Álvaro

ias, (especialistade moléstias ii__ci.
Kua dos Ourives n. 113—Klo de J.inelio

í.ncontra-se <> «olaxo. 1;., umucias c
armazéns de _ no Rio

e na* i-x, wenlJa i<; , 119 m
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FUTURISmO, C*V*ÇO'

¦—«<u ¦ rv . i

ORGANO INDIPENDENTO
* » * PROPR1ETA' DA SUCIETA' ANÔNIMA JUO' BANANE'RE & CUMPANIA *

Prezzo da sinatura: 131 MEIAGARA
« *

j^aftore e ®irettore : ][() BÀNÀNÉRE O•o 1916 I REDÀÇO' IFICINA:
Largo do Abax'o Piques pigadoco mlgatorio — Zan Baulo

A BATTEROLOGIA
A Batterologla é a scienza chi tratta dus

migrobio.
Os migrobio só uns bixigno tó pichi-nigno chi a genti só podi vê ellis co ogulo

di arcanço.
Só istus bixigno chi dá a febbre marel-

la, a ruccubacca, a puxa-puxa, ecc., ecc.
Chi invento a batterologia fui o Pastore,

celebro' medigo napuletano Pamigo intimo
du migno avó.

Istu tale Pastore stava un certo dia
spiáno a lua n'un brutto ogulo di arcanço
quano direpentimo p:gó di vê uns bixi-
gno apassiano na vrente du ogulo. Intó
illo xamó o giudante delli, chi si xamava
Beppino i disse : >— Spia una cósa aqui
Beppino !

Intó o Beppino bvtó o zoglios no ogulo.
O Pastore preguntô pr'elli :Vucc non stá veno uns bixigno ?Uh ! é mesimo sõ Gumpadro I Ca-

da bixo feio 1O che sará isso ?Eh ! ma che duvida I Só us bixo
da lua...•— Non podi sê Beppino pur causa chi
si fossi us bixo da a lua a genti non via.Intó o chi é ? Non apparece co gia-caré, né c'oa barbuleta, né co bizorro, né
co tigro.

Non apparece. né cos bixo do giogo du
bixo né cos bixo dti matto, né apparece co
gaxorro né nada ! Só us bixo da a lua.
só Pastore !

_— Di fattimo illos non apparece con
uisciuno bixo acunhecido...

Io chi giã studê giologia, nunca vi bixo
uguali come istus, ma da lua tambè non
podi sí.

Non podi sê pur causa chi né as mon-
tagna nc us rio a genti non vê, i avia di
vê us bixo chi só maise piqueno ? Chi
bisurdo !

Spera ! sái dai che io quero dá una
spiada.

Intó illo spiò, spió i di repentimo tive
una idéia i incominciô di dá tapa na vren-
te du ogulo di arcanço.

Cada tapa che illo dava era un bruttofregio nu meio da bixarada. Int£ illo deuun brutto grittp uguali come aquillo ceie-bro poete intaliano, un tale Calimede chisaiu p'ra rua pilladigno, pilladigno, gri-ano : careca I careta / chi in giaponeseqiicrc dize : — indlsgob#, indisgobri /
D , ° é chi o aignore indisgobriu,° a^°rc ! preguntô o Beppino.

pareça, careca IMa o che fui ?
° ^ 'stus k'*

Intó non só da lua ?
a 3 ,ua n« "aéi, só du areo !
mu?, í, n""ca ,enia 'inxergado ellis pur
nthin- ,l 05 só un n,illió di veiz maisePchmigno da a gabeza dun arfinete. nu

con istu ogulo di arcanço chi faiz una
arancia ficá maióre da a terra, intó illos
ficáro maise grande i intó nois viu elli.

I fui assi chi o Pastore indisgobriu os
migrobio.

In tuttas parte tê migrobio : nu areo,
na acqua, dentro da a genti, nu fijó, nu
arrozo, nu bondi inletrico, na lingua da
a sogra, ecc., ecc.

Moltos fattimo chi a genti non sabia
spricá, a tioria du migrobio veiu spricá.

Per insempio : — A genti pega un go-
po dacqua i bota una brutta goglierata di
azzucchero;, o azzucchero disparece...
furo os migrobio da a acqua chi cumêro
elli.

Otro inzempio : — A genti larga un go-
po dacqua xugno i minguê mexe nelli,
ma quattros dia disposa non tê maise nê
un pinguigno d'acqua dentro do o gopo...
Andovê fui a acqua ?... Os migrobio
bibéro.

A genti larga quinhentô ingoppa da a
meza i o quinhentô disparece. A genti
pregunta p'ra tuttos pissoalo da a gaza i
ninguê tirô. Intó chi fui chi tirô ?...;
Furo os migrobio.

As pidemia tambè só furo spricada dis-
posa du disgobrimento dus migrobio. •

Priiniere du indisgobrimento du migro-
bio ninguê sapeva spricá come é che io
tenia a febbre marella, i pigava nu mi-
gno vizigno sê illo vim na a migna gaza
né io i na a gaza d'elli ? t

Fui ainda o Pastore che indisgobri ista
storia. Fui illo chi indisgobri chi a febbra
marella é un m'grobio chi dá na a genti.
E' isto migrobio chi morde u vizigno i
pega febbre marella nelli.

Otro fattimo curioso che io vó spricá
p'ra interminá o artigolo é istu : — A
gente pega una pippa di guarapa i larga
ella quattros dia se mexê c'oella, ma quan-no a gente vai spiá a guarapa ivrô pin-
ga !...

Come fui istu fattimo ?
Chi fui chi infabbriccò a pinga ?...
Furo os migrobio l

NOT*S POUX*lljI"~
Onti as quattro ores da a tardi un tale

Pietro Gioachino iva apassá no nu largo
du Antonio Prado quano fui insubitamen-
te attacado di un attacco di privaçó di
sintido i arubò a gartêra di un omi.

O Laccarato prendeu elli.
INCONTRO DI VEICOS

Onti as quattro ores da a tardi; prossi-
mo du viaduttimo, cunteceu un alamen-
taver disastrimo.

O gaso fui assi:
Una garrocinha da paderia " Gorizia

intaliana" vinha intráno inda a cidadi i o
Artinho Aranteso vinha saino. Quano a
garrocinha xigó perto o Artinho fni tra-
vessá i intó deu una brutta quexada na a

garrocinha chi fui pará lá perto du largo
du Piques.

O padêro ficô gravemente amaxucado.
O Artinho inveiz né percebiu u disastri-
mo.

Antionti quano cabô o spettacolo du
Municipalo i tuttos pissoalo iva saino, pi-

gô fogo na a gartolla du Piedadó. Cum-
pareceu prontamente o gorpo di bombiére
chi cunseguiu apagá o fogo in meno di
cinques minuto.

Di accordimo co regulamente du gorpo
di bombiére o Piedadó fui murtado in
cinquanta massoni pur causa di tê fuli-
gia na xaminé.

SUICIDIMO
Biniditta di tale, vagabundima, disgos-

tosa c'oa vita, bibeu una latta di carolina.
Xamada a çistenzia, u medico mandò

ella bibè una bacia di bacia de agua p'ra
distemperá a carolina.

LADRO' DI GALLINHA
Onti, os amighios du alleio intráro inda

a minha casa i mi arubáro tutta a galli-
nhada: un frango di piscoço pillado chi
o Hcrmeze mi fiz presente p'ra mim,' una
galligna du visinho chi pulô nu minho
quintálo e chi io fiquê c'oella p'ra mim i
dois frango che io cumpre da Carmella,
butiguiniéra p'ra afazè criaçó.

Into'io dê parti -p'ra I.acarato, chi giá
abrui un rigarazo inguerito.

DIZIONARIO INTALIANO

Cuvordino — E' un omi chi tê medo
do ôtro i manda tapangada dá no ótro.
Per inzempio: o Zeredo, chi ficô cun me-
do do Gaetano Buquerque i mandò una
purçó di surdado p'ra dá nelli.

Cflpitó — E' un camarada che quiz se
prisidentirao di Zan Baolo ma fui bar-
rado.

Carrapato — E' um bixigno redon-
digno chi pega na genti i non qué largá
maise.

D
Dejinfettii — Dá u fóra.
Dudu' — E' o nomino chi a genti xa-

mava u Hermeze p'ra insgugliambá c'oel!i
Dfagá — E' un bixo chi sái fogo da a

bocca d'elli.
Dominigo — E' o migliore dia da set-

timana pur causa chi a genti non traba-
glia.

Dilui-io — Fui una veze chi o mondo
ficô intirigno goberto d'acqua. Apparecia
c'oa lagoa dus patto.Deuse — E' u prisidentimo du çeu, co-
me o Vencesláu é. prisidentimo du Bra-
zile, c'oa differenza chi Deuse non gom-
pra garvó di pedra i o Vencesláu gom-
pra l

&
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CONVULSÕES
A agitação violenta seguida da movimentos

bruscos dos membros a dos músculos, qua
ataca as creanças, é geralmente provocada
pelas lombrigas. Sempre se deve evitar que o
mal adquira taes proporções. Logo aos pri-
meiros syn ptcmas, como sejam : comichão no
nariz, pontinhos vermelhos na lingua, máu ha-
lito, inchaço do ventre, ranger dos dentes du-
rante o somno, fraqueza, etc, deve-se mi-
nistrar o Vermifugo «Tiro Seguro» do Dr. H. F.
Peery, único verdadeiro, cujo modo de usar se
encontra na circular annexa aos frascos.

O Vermifugo «Tiro Seguro» do Dr. H. F.
Peery, propriedade exclusiva da Wrighfs Indian
Yegetable Pill Co., não somente opera a destrui-
ção completa das lombrigas a solitárias ou te-
nias, mas é também de effeito benéfico tanto ao
estômago como aos intestinos, anniquilando o
foco onde aquelles vermes se alimentam.

Vcndc-fc em todas as drogarias e principaes phar-macias do Brazil.
WRIGHT'5 INPIftN VEGETftBLE PILL Co.

37a Pcarl Street New York, E. U. da A.

MÂllMM
U. JONCKER

FABRICANTE

Única casa no Bra/.il especializada ra cons-
trucção de elevadores montecargas, planosinclinados

5 typos de machinas
Manobras a cabo, manivelas, botão de

pressão e botão universal

27 elevadores em construcção
22 elevadores em funecio-

namento nesta praça com attes-
tados de satisfações

Conservação mensal — Transformação

Telephone 14K4-Norto

149, Rua da Saude, 149

enorçcpe süeeessoi

lÈSâ-.\S*ma.^ A V. "..*'.'

TODA A
este novo sabonete, de delicado perfume,
conquista logo a prelerencia do publico,

o que prova de
MODO IRREFUTÁVEL

as suas exccllentes qualidades !
INSISTIR NA MARCA SANITOL
Preço 1$000 ra. Caixa do it, _2$«00

A venda em todas ai perfumarias, drogarias e pharmacias
FABt^IGfl DE PERFUMARIAS

ATLAS
DEPOSITO : CASA HERMANNY

Rio dc Janeiro

Ir-"-"1

A CURA DA SYPHILIS
adquirida ou hereditária, interna ou
externa em todas as manifestações:
Kh-jumatismo, Eczemas. lilceras,
Tumores, Dores musculares e osse-
as, Dores de cabeça nocturnas, Es-
crofulas, Eurunculos, Inflammaçâo
das glândulas, Dartliros etc. se con-
SegUé lululliveliueiito eom o
«•-.]>< •.•íli.-o

LUETYL
O mais poderoso antisyphililico e elimina-

dor dos micróbios e impurezas. Cura a Syphi-
lis tanto externa (da Pelle, Cabellos, Olhos,
Ouvidos ele. i como interna (dos Pulmões, Co-
ração, Kstomago, Intestinos, Ficado e Rins).
Cura e fortalece.

Pç»no-voi.. Tomn.- un. IVuweo tio
LU IOTYL e verei»* «i..«- o vuwwo
peão tmré* auirmeuto (si i'ór majrro)
111 •-• e i.k > .'a.-n :i klloa <•... <l<>_t.o tlia».
Ui" iiutmoo <le LUKTYL e<i»iivule ji
IO tle qaalqaer .i.-pui-i.ilvo. Oh <!«•-
pi.rntivoN ftusem i.<•..., ...un, mò oi.i

1 - 1 ^ 1 _. oura H.vpliillw: E" de raladarlissimo, toma-M uma colher após as
icões e não tem resguardo.
Encontra-se nas boas pharmacias c droga-rias do Urazil.

Deposito geral: AVENIDA COMES
FREIRE, 99— Telephone 1202 Central.

Rio de Janeiro
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Se a Copacabana fosse isso que sc tm
escripto, não proporcionaria vida c saúde
a milhares de creaturas que ha longos
annos se servem da sua praia.

Paschoal Paschoarelli (S. Paulo) —
Deu-lhe na telha escrever sobre o riso
e sahiti esta tristeza :
" Não descrevo, não posso porque não sei:
Sinto que me turba o aspecto do socego
A's vezes sim; ás vezes não o creio,
Que «.'• uma a scendida pedra que aperto

au ceio... "'

Qual, seu Paschoal ! O Riso uào é
nada d isso : é uma bota. E' essa bota de
você querer fazer sonetos de 15 verso>.
versos de quebra-cabeças, cabeças de pré-
gc poéticas e poética de macarronada
intragável;

Isso, sim, é que faz rir, e admira comi
o jru Paschoarelli deu para i<so, depois
de velho... u

Altila Alves Costa (Caxias. Maranhão)- Lemos a sua üeclarajão no "Jornal do
Commercio" d'ahi, negando peremptória-mente que l'vessc escripto para O Malho
o soneto Extranhos lagrimas.

E para ouira rewsta qinkinér '
Não estranhe a interrogação : queria-

mos dar-lhe parabéns i>or não ser poeta,mas á vista da confusa declaração, mette-
meu a viola irò saeeo:.

J8ão Gersomo (S. Paulo) — Por que
não fez a legenda á caricatura ? Deva

A producçAo política da republica
"Os casos estadoaes brotam expontaneanfcote como cogumelos. Ainda beui não está um re>o1vido. surge l>gn outro

Jura resolver; de tal maneira que liem se pódu chamar o Jtrazit a terra Io. casos iiolitcos". (/>.<¦ r.fjrs'

WENCESLAO : — Agora t.ie, "seu" Zé! Tomei gosto pelo trubolhu... .
/¦E" POVO : ti' lamentavel, porque isso denuncio podridãj uj terreno e toma o tempo a <jucm tem obri'jj(uu de

o <mprtgar em cousas mais úteis... ,
Mas já que a falta de juizo e a ur>ieubaca faibrccem a br taçao, cuspo nas mitos c toca a sanear a terra, pira açabor,

Cvtwi "(OQumrtaiciqpresente e futura!....

J B. Urguiz (Rio) - Nunca lemos
lautas asneiras como quando morre*alguém
afogado em Copacabana...

Sae cada uma de escacha !
_ Então, agora, com a simples conatruc-

<;5o doa Postos de Salvamento, sem appa-

aixa do

amo

relhos, sem direcção technica, sen» pes-
soai que entenda do riscado, sem nada.
em fim, querem que se faça o mlagre de
se salvar os imprudentes e os ignorantes,
que vão para alü fazer "sport" de nata-
ção, como se aqtiillo fosse um tanque di
agua parada.

Faliam até cm prohibir o banho de mar
e nesse andar suo até capazes- de darem
queixa-crime contra a monumental praia...

Entretanto, Copacabana é a melhor
praia de banhos para quem não sabe na-
dar. Quem alli tem morrido é uxactamen-
te quem sabe ou cuida que sabe nadar.

Um horário, um regulamento c força
para o fazer respeitar — eis somente o
que é necesario para evitar desastres pe>-
soaes.

Com tempo tudo isso sc fará, mas jã
devia estar feito, ao menos para sc não

-lerem tantos disparates, quando um ou
outro imprudente paga com a vida a sua
ignorancia ou a sua ousadia.
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REPUBLICA PORTUGUEZA : SEU ANNIVERSARIO NQRIO DE JANEIRO A- prova
ta dispaço

tiulo ; m
só eslc pedacim-o :
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.
¦ metro o 6" o«

«,-rrrente: N> a
irio ia !.¦

mei heu ,i < ajtl

'i i da proclamada., do Republica
lio, a mesa presidida ,v / 'i lui

IMM /nr.c rfj mr
ha saldi do Cremiu.

tol-a feito para clareza da aituiçlo e pro-

Corrigiremos .i omissão, pur esta
e quanto a linta para sombrear c i> me
nanktn, se t puma, c misturaalo copi

gunta 1 í> ii jbsu grand. Olavo liilac re-
siaJe em toda a |larti\ até mesmo no cora-

¦ ate.
Quandn eUc voltar .:antle e do

;.danar qual o pou-
- i certo para onde • pôde mandar

...
Francisco d> Abreu Maira (Inhapim)

De fasto, recebemos quatro ou cinco
photagrapliia- d_hi, tiradas no dia 7 dc
Setembro.

Já manda mo i algumas. Todas
dão rcproalucção, eatol ejain de

,as de alfinete...
Magalhães Júnior (Cascadura) — Des-

culpe se ainda não respondemos satisfa-
ctoramente. E' que o trabalho, aqui abun-

da dc tal maneira, que nem sempre é pos*
-hei perder muito tempo. M;i- peto que

di/, trata-se dc um \il plagio,• ¦ um sonef > <!<• sua lavra alei
a Antônio Dentas Bittencourt - soneto
publicado em íini do anno pastado,

natura apocryplia <• pouca-, semanas
depois de se haver dado publkidadi

meto com i, nome - it. í—
ut i dono.

Rxpo .i O facto, nada mais ha
que lamentar senão a MU n-uhicã» de
rvtii. ,neto do livro que tencio-
na publicar. Por que ? Desde (pie o soneto
_ seu não é do borrabotas que Bl_ roubou
e cujo nome o at:. nem
nós temos tempo de procurai. R é pena
isso, porque estampariai nome
com os assobios que tllc merece...

I.andríl.in Zacarias (Gravata, Pernam-
buco)—Ocê é munto zingraçadim-o qi
do íais velsos, mais tem os defetos dc
tudos os poeta chucros que ó snstn como
quem diz — phinlosoplv .

'"Logo bemeedo mi alcvaiito e olhu
A ginclla d'ella ainda tá fexada.
Eu logo pego a concidrá
Qui quando.ella ei foi ei deita
Muita vez tava bem dismantelada..

E qui 
'stivesse, ocê non linha nada

IO !
Si a jatR-ila ta\a fixada com x, ocê di-

via purveiiá a rima e o x e enveis di pegú
a considera, divia pega na enxada...

Ocê veria ciuno a terra porduziria mio-
res vcl.-u_ du que as sua concideração.

E 'concklere mais munto : nois temo
mais qui faz<i do que atura caipiras «li
bestem... >

!•'. T. S. (São Paulo) — Que oplniãc
fazemos de quem usa uma flor na tapclla:

Conforme... a ílôr. .Se fór, i>or excuv
ura "beij i di frade", um "cravo d»

Mit.i". ol mesnto um "Kyrasol", é ela-
ue se trata dc um indivíduo de m

ames ou máu go--
to... _|aa se fôr um_ , um
(hry._iiu-ino, um raminho de tria_etas
etc., etc. não resta duvida ; trata-s
indivíduo amigo ¦•¦ á sua pes-a•óa...

nu, isto não i-
i quem usa i distincl no meio da

i anonyi nem
tem nada c in n "pi

Juvenal (.ali no (Ki mos ;i
.. i artada lêr :"Eu acli" . nitr>•-

por voee''.
¦ 

'

s i fól
í 'ate ¦ i creatura) c

__________ '^^

_^^à__^l ____

Dl Ol.IW.IKA V
medico da Attociacão de Im,.

¦

Medi i! tem prestado1 i ti na direcçõii
. que é hoje uma tSttt-

lente revisa de medicina, lomo na se,-
ção de beneficência meé m do»

OS mais populares f das melhores
relações, não só na classe a que perlen-

ce, como na nossa sociedade culta, pe! i
ceu lamento e p 

'
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O CASO DE ALAGOAS E OS TRES JACARÉS
"Graças aos esforços do íeadet* &i Ca-

. mara, do leader de S. Pp.ulo e do senador
Francisco Salles, foi combinado resolver-

; íc o caso de Alagoas pela renuncia do1 governador, do Senado e da Camar
tadoaea e conselhos munieipaes, pro;

se depois a uma ele • . >,
• soltado será repartir com 11 tres fac-

ç«ães de Alagoas o poder actualmente re-
presentado pelo governador ríceiftly. * —'¦* 
( Dos jornaes)

w—e .n ii mu \-mm~m*mmÊmm*mmtmmmkmkmmmmmmmmmmmm

^J ' n iJmmm ^-|feSi**^alflflflflflfll
flsssSssfl XfS^t?^ ^"*^^vft'

HO CARLOS, CHICO SALLES «¦ ll.f.lizo DE CARVALHO
... Cá está, a sentença : A cabeça do Accioly para a " respectiva
éo Fernandes Lima, <¦ os restos para a opposição...

-:«• em Umfo, cumpra-se a sentença '
Vamos. Zé ! "Pune" 

pelos tens direi¦/.!',' 1LAGOANO . Mece tá coçoand ¦•/.¦.. Despoit que
¦ rendo .' Fino us dusòtro Instado qui aruSO

liu encham irriga dos bichai, qui «: p'rell
p'ra . .

Em ve; de um, tomos Ire," 
fera, o estoi • tnida-

pareceu, . «
liem o hégoco tf Alagôa..

ipoquentâ c m\ ¦¦ • trabaiâ

«> irrbo
ntrando coro üd cou-

grammatica, ¦
e< mpl

,. «nu ha «li mais come-
sinho, «- nío perturba a felicida-

rreetamente...
¦

\1« xandn Costa i Porto

.Ia

<|IK- wde

.«lha,,
i I

11

«Hu.

Vede, leitores, vede como esses pobres
quatro estropiados caminham na métrica
com a cadência capenga de — um tostio,
cento e de;... -.un tostão,- cento e dez...

Que lastima !
i i m III de l>e". . . .(Uebrai! •

podem deixar de se erguer, paia saudar
, s 'que lhes consagram aa

«irai¦! . esfogueteados...
Pedri (Penedo, Ala-

ctraordirçario, caro amigo \ Ba
iraordinariuimo ! Você começa por ceie-
• r.ir «> «lia do KU aimivcrsario natalicio
em iH -7— i\)\z... isto é, atraza ¦

tencia adeantando-lbe ¦ ¦ retofj
Depois, diz assim n«> Kffleto :

i\e a unos. u eunçado de
ver

e sem norte.

a ti.ir, a in.

U
10

1(, Tenho muitOl 'O
mfusão |" B cm pensar que vem a

morte." 11u

Vejam •¦¦ l '
São dc tal urdem o massa.a

1.' i: abeca ? Eití cantado de
r, tem desejos de morrer c impri

leia da morte :...
Parece a historia «fannelle suieito oue

..a "entupido", reclamava oleo de ri.
cino, mas nSo queria totnal-o...

Mas, depois de boiar assim no < «ícar-
teto, demonstrando um* «.«etric.i e uma
im-vilução alarma
terceto :"Mai i taro cheio U incia I
IIh I ^e- eu podesse
Se eu potfesse tornar i mini ia !"

Vejam y> • •, ta..
N«is pie as rate ¦

«¦ do philos"pl:o eram ffUCtOS d-
tenr ive annos, e (.m
vltar ã infância, natttl

ntade, e sem causar estrai fa-
mais pipi sobre :

grammatica...
Henrique • qne

houver Oppurtunidade, f-ataiemo
!Ücar os traball '.«dos.

Antônio Loquiaha (Macau» - Se mau
daste um soneto a um burro e dVt

.as ur.i coke, implicitamente reconht-
ces que tal soneto é peor dc> que capim...

Ou então não és Loquinha: c%iít posi-
tivamente louco

DR. CMVf/Y firtMâA
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ARISTOLINO

i

Sabão em fôrma liquida
a<9asss»sMkuas **###-* ..--.__-__?.__ _hhhhmmhhnhhmhhmhhm»m*mm^

Não tome banho
Sem

ARISTOLINO
Só lave a cabeça

Com
ARISTOLINO

Não lave o rosto
Sem

ARISTOLINO

AS SUAS VIRTUDES
es seus effeitos sâo preciosos pois, além do seu delicado perfume, é poderosamente

HVGIENICO e
MICROBICIDA,

Antiseptico
Cicatpisante

_^___W^^ '* 4W ^^ 41i : 1'

______ ________¦ ...____ _____ _________ "I
____-^__. 

*
¦ 

_____ _________»*__h___Bp ^_B Bp

S&___-—_____ .«

i:

Anli-eczennitoso
Concorrendo paTnoura «lua

Z_I__r_o_n
Sardao'r.hao

= cidade..
-.-.ver,

Vermelhlddc^
Comlch !
Irrltaçí.

Kcridar;
COOpQ

aa
Dartl-..
ffiu.oixr_e.cHar
Cor.-.-
E _.-_'..

para AMACIAUe LIMPAR
ia l'itoi-ll.

LAMA DAS DI-
VEUSAS lu >!..<, AS h()
C< M 1.1 l CABELLI D
para cwta eio e l <a hygiene

rpo.

A' venda cm qual
parte.

A tf** »»»<••¦< urt.i-iit.ai :

ARAÚJO FREITAS & C.

88, Rua dos Ourives, 88

8
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Os Curados no Brasil
Passam de quinhentos mil

E os poucos que ficam por curar conhecem a lição, que não é outra' do
que o uso systematico das Pastilhas do Dr. Richards para o estômago.

Muitíssima Enxaqueca — Prisão
de Ventre.

"Illmo. Dr. Richards: E'-me grato manifestar-lhe que, tendo
softrido durante um anno os péssimos effeitos de más digestões,
dures no estômago e nas costas, azedumes no estômago e no peito,
muitíssima enxaqueca c uma prisão dc ventre do mais rebelde e
teimoso, fiquei curado com tres vidros sozinhos das vossas aben-
coadas Pastilhas c algumas doses dos Laxoconfeitos amarellos
que as acompanham.

Tenho á_ maior satisfação em testemunhar-vos publicamente a
minha gratidão indestructivel e subscrever-me de Va. Excia., Cro.
e Obro., Licardino de Oliveira Ney, negociante." — Campi-
nas, Estado de Goyaz.

Completamente curado.
De um digno cldadlo maranhense procede esta coniniunicição

i heia de expressivo lacunismo:"Illnio. Sr. Dr. Kichards: Saudações afectuosas. Cumpro o
dever de communicar a V. Sa. que, soffrendo ha muitos annos de
uma pertinaz dyspepsia, e tendo já recorrido a muitos medicamen-
tos sem o menor resultado, resolvi usar as Pastilhas do Dr. Kichards
elaboradas _>or V. Sa., c o fiz com tanta felicidade que me consi-
dero completamente curado.

As preciosas Pastilhas do Dr. Kichards tornaram-se em minha
casa genero de primeira necessidade, pois minha Senhora, quando
sente qualquer indisposição no estômago, recorre a ellas, com tanta f<5 que se acha logo bôa.
Assim, pois, cumpro este dever de gratidão testemunhando a V. Sa. os meus agradecimentos.
Snbacrevoma com ulu estima e apreço, de V. Sa. amigo, atto. e Crdo., Ravmvndo dl Souza

s. José dos Matt-ta, Edo. Maranhão, Brasil.

Enxaqueca - Vertigens.

_//i^___^__v

' . - V.\ k-5r-_-»_¦__"__¦_____* * ___)' I
?MmmmmL _Pr-

A venda em todas a» drogarias e pkarmaci.is.

DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION, 55 Wortt. Street, New York.

Pastilhas & Richards
CAIXA POSTAL, 577-RIO No. _>.

"Estive dois annos M&rcndo fortes e ircquci.te» dores de ca- |
beca, dOres e repleçáo no estômago, prisão continua de ventre, .'
enxaqueca repetida diariamente, falta de appetite, soinno desasso I
cegado e umas vertigens de muita intensidade que ás vezes quasi |
me privavam de sentido, deixando-me poucos menos do que im-
possibilitada para o trabalho doméstico,que é a minha occupaç.to. ¦

KniAo uma pessoa de minha amizade aconselhou-me o uso das |
l'astillas do Dr. Kichards c, seguindo o conselho, comprei-as na
Pharmacia S. Miguel, n'esta cidade, e tive a l-óa fortuna de reco- '
brar a aaode, por tanta tempo atormentada pelos males do esto- |
mago. — DasiOBRIA oa Costa." —• Kua Francisco Belisario '
No. j, 4° Districto, Rio de Janeiro.

-¦"-- -^^--¦--'--'•-'--'-^-.----.--¦É à _. <- -- .. _



O PERIGO PA SYPHILIS
Piaánostico da syphills adquirida ou hereditária, inferna ou externa

TRATAMENTO DA S.PHIUS
Fallar do tratamento da Syphilis

seria, fallar em todos os medicamen-
ios, por isso fallaremos dos princi-
pães :

i° — 606'— A maravilhosa desço-
berta de Erlich que dá resultados ex-
traordinarios, sendo applicada por

i°—Exame Je Sangue. Este que se mãos pouco praticas pôde ser de con-

yphili. lauto ataca á Pello co- faz pela Reocçõo dc Wasscrman)i é o seqüências fataes, por isso deve ficar

mo aos órgãos internos : Coração e melhor que conhecemos, se bem que para os casos de medicações violenta-;

artéria-;. Estômago, Figado, Inlesti- dando o resultado negativo, não se Para Syphilis maligna. O 914 de re-

nos. Rins, PuliiK.es, Medula espinhal pôde confiar, porque em muitos ca- saltados mais fracos é bom medica-

c Cérebro. 70 •{• das lesões do Cora- sim, principalmente na Syphilis here- mento, tendo a vantagem sobre aquel-

ção e 97 v das Anenrismas são de ditaria, o micróbio existe c o exame le de ser pouqo perigoso na sua appli

A syphilis pelas suas horrorosas de adulta até aos 40 annos e mesmo
ianifestaçSes constitue o maior fia- na 21 ou 3a geração.

gello da humanidade, pois, a sua ac- .V Syphilis é produzida pelo 
"Tre-

ção devastadora se faz sentir sobre o ponema Pallidum" descoberto • pelo.
indivíduo, a família e a sociedade. Prof. Schaudinn.

Um terço das pessoas que soffrem
de moléstias mentaes (loucuras), as- MbÍOS de Saber SB tem OU llãO
sim como «_o "i" dos paralyticos têm
como causa a Syphilis.

Pelos estudos mais recentes sabe-se

a syphilis

i
vidos a Syphilis. .Muitos doentes jul-
gados tuberculosos, com hemoptj
«¦ febres nocturnas têm conto causa a
Syphilis.

.\ Syphilis pulmonar «'¦ hoje tão
commum, <|iie, quando um paciente
upposto tuberculoso é syphilitico, é

de regra entre os medico, tratar a
Syphilis em primeiro logar.

As moléstias da Bocca, Xaiiz c
Garganta, as Ulo Estômago e
Intestinos freqüentemente tem como

i a Syphilis.
< ) Systema nervoso é um dos pon-

Io. mais atacados pela Syphilis, Pro-
duzindo loncuras e paralysias, ]
um terço dos doentes que « achara

Kospicio C nos Xsylos pagam tri-
liut«* á Syphilis.

As moléstias <!<< fígado, as Nephri*

não revela.
2o — Exame medico que clinica-

mente feito pelo especialista embora
não haja manifestações pôde a ffir-
mar, completando com exames acces-
torios como sejam «Ios paes ou filhos
conforme é adquirida OU hereditária

cação. Ha outros saes derivados des-
tes, parece cada .-er. menos activos,
mas. que como estes têm fi* ínconve-
niente de seretn dispendiosos.

- As htjcccõcs tnercteriacs têm
real valor, mas', necessitam de medi-
co, são muito dolorosas, tomam tem-

tes (inílammação dos Rins), a Impo
tenda viril C as moléstias .hrouicas "H*,n<l«, p«,r meia colher ,le sopa de

c conjunclamenlc com a ide f» *> doènt. limeiras.
bastante disp ........

y — ivste «'• o processo mais novo 3" Este í «¦ tratamento ideal i
e o que melhores resultados dá «|Uan- fácil app! I c ull.tfí i imniediato,
do convenientemente feito. Para este effeito wi p rigo algum.
processo, o indivíduo tomará nota dc Usado methodl unente cura a Syplii-
tudo quanto sente, dores; inflamina- lil adquirida ou hereditária em todas

. manchas da Pelle, perturbaçOes as maníl 1 evita hor-
internas (do Pulmão, Coração, Esto- roroBás conseqüências",
mago, etc.) «• externas (dos Olho . ,, LUEfY_. usado conforme In-•¦"•¦¦'"- G«I«»t»í e*c) dicação, im frasco rara fazer

Tomara nota do poder. «¦ cessar as manifesta.?
tomará um Frasco de LUETYL, co- dous ou tr 1 para is manil

chronica-.

Para eur.t radi ai, 0 doente íidas senhora freqüentemente têm co- |M'is ,i;ts ref" "" íini de ''

mo causa a Syphilis. O khc.mai,- <**" l'**^**r*' :i ••-"--¦•• l «•«-« *«* luln;ti. , quaea dc
mo das articulacSes, músculo rido que a muito forte* po- uppaMçeni , -,offrinh
C muitas inflamma.õe-. lio devidas dem ap«,- o ., dia tomar mais um., depoUjíara* :,  d,a, c lon. ,r mai
geralmente á Syphilis. As doenças da colll*-'r *' "»^- '' •¦¦•^-*« LUETYL llm
Pelle, Unhai <• Cabellos, dos ' Mum ••*"-••¦• '" :' '5 diat, findo os quaes o

1 hividos cm grande maioria -ão ma- docnte verificará se ainda tem 08 SOÍ-
,,if4 ,|;i Syphilis. írimentos ,- verificará o peso.

V Syphilis que produx uma infini- SE FOR SVPIIILITICO 1 nio
dade d< doenea-, em tode sentirá mais nada e terá auginciUado
pôde ser adquirida ou hereditária de ijja rezes . kilos
quer .-e trate de uma ou outra, as suas SE NA() POR SYPllII.ITIO > !

1 iune-í haverá modificação alguma. Se
Syphilis hereditária se manUes- houver melhoras somente, deverá to- rio Chimico Pharmaceutico Alvarc

s quando a creança m:ir o _r* e 3" frascos que confirma- Varges. • Avenida (iotm
¦ ao 3o mez (Syphilis heredi- rfU> O exame fas _ sofíri- njj,, Rio di Janeiro C «'

taria precoce) c outras vezes na e<!a- mentos.. ia! n. r.<j86

mo
pre livre d< toença c mui-

lifficilm novamente
adquiril-.t.

DEP0SI1N !, : Uborato



Parnambuqüe-Ricife Nomi-.ro 3
Cetenbro di mi noveenio zi dezacei

o miogio
Foia qui trata dos zinteréce du norte e da interior da. 3ra_i

DEREITO — frfanué Braço de Oro J?EDATO-XE'f__ — slllro Cantado

Istopgpafia sonétiea
UMA QUESTÃO DI CB-CIDIA

Já lava tardano as recramação du. dis-
contente, qui véve prieurano meio zi mo-
do di quirticá o qui o zótra fais. Condo

u-iii rexão aindai qui bem, mais pu-
i-in condo eles fala só pulo gostínho 'li
fali, é qui é dizáíôl

Arrecebemo unia ..iria munto má re-
Krada ili um amonimo qui nem teve a co-
raje de 'açarciná 0 nome iu baxo, i
mano contra a isto rga fia qui nois impre-
guemo pra mode iacrevê a^ palavra.

Q burro nem arreparou <iui noi-.
a istorgafia sonetica qui manda iscrevê

as palavra ciima a gente fala, botai!
leira qui tem om, prnisso è qui

> ¦- ica.
\ cavargadura qui nus iscreveu feia

i-:ii cavalo di liataia pruque nóis, no num-
liro pacado iscrevemo um cê-ci-
'lia. Dixe qui tava errado. Pru via das du-
via ímis cunaurtemo o seu douto Julho,
qui é neste niço e dc arrespondeu qui
tava dereitO, qui era acim qui seu l.ixan-
'K- Arculano i.crivia e todos sus midona-
ro da língua i

Aprendeu, papudo ' Vae istudá pre-
mero o indioma e adispol vem curriji .>
zõtro.

Cunia ineai.i os qui erra é lana da zó-
hra di mi/eri.urdi nóis te demo rça li-
Cão de garça, pa que !u non eeje tSO in-
gninorante.

ÇIRVIÇO TELECR^fE
Mozona, ..qui tá tudo es-

Itii [oi i.i. - no Rio o generá
Dramaturgo. •> douto Bacela, gunvernadó
inleito, foi na tagua do jeneri.11 1 .o.¦¦¦ .!. -" I .. re-
U-piçio qui teve ;.i,iu o douto Ai.ailla
i;.i . !.i e fal.ai má dai BlOCa, das prefe-

iança ./m foro ó dizimbarqui
ine

Mai. porém o Tempo portestou c cahiu
ni rilia d.. |..iráo i •!.. goerrero antoninho
qui ei

Prah- Aqui t-. in uma prefecóra
qui ea..:. Ir.»!., nas mio ilo-* minino sem
dó nem piadade.

íii.uii.ulá neça iscula o
inbò \ afredú 1,1 ¦ qui tá bem p

ii- boto.
O povo tá ¦ parano pa-

du iiuv.. gunvcrnadó douto
milio .li Otanda no <!>.i _¦_¦. Já f..i incu-
"Hndad.is pra mas di dei «luzia d ¦
¦•erde in pra mode se iirá-
água e ¦-¦ CUma si f< > mha
BO dia il.t i

—A ímã daqui iudi-se
l'ro •

.• liem .nlond.
ffcá ? Ninguém ainda, non

Maçaió, ij — Cuncigui .ali." qui
c i -

gumte prato : Copa de sururú, sururú
cum coco, sururú cusido, sururú açado,

: u' inçopado, sururú' cum casca e tri-
nid.ra de casca dc sururú.

Sobremeza : doce de sururú e sururú
cum café*.

O' sururúzada danada !
Ciará, 13 — Non ai umidade pru óra.
Belém, 13 — O povo tá tudo isperano

o douto Uno Sudr_ qui deve di chigá
aqui pri» êces dia. Vae -0 uma festa xêa
de asaahi c tacacá a ricepição do liomc.

() Enéa tá SÓ -piam.
¦. io (Atrazado) — O marexá Pire

mandou lmscá um boio aqui praqoê dixe
inii le morreu. Quem não tem
boio amunta na vaca, aindas qui ela
Iraba.

Aracaju, 13 — A saíra di caju' êce ano
¦ ¦ piqt\ena, Os cajqêro só tem casta-

nha.

A. QTJBSTÂ DO HIIIO
Adi poi de tanto l.arulo pru causa do

hino da ibcola, 01 menino já pode can-
tarem ditncnh,. até di noite, E eles tudo
tio munto isganjento ruiu o "noço hi-
no", qui é cuma quem dis : o nó de pôico,
pruque çuíno é poico toda vida.

PUüA PUlilTICA

Cuntinúa ¦ aintriga A dantista discon-
tente dizeno qui o douto Bane Borba por-
teje os mo! ¦

Ora me digam-me qui curpa temo nome
impathko í <>-> marreta fais adula-

e.io ;i êlc, <liz qd .1. •¦ bunitq e ele, en-
rdita v non tem coraje de pó os

marreta de palaco pra fora. Eles é qui
non ti 111 siiitimeiito na c.ir.i indo no pa-
laço donde o Dama ispurçou

Cabas discando '

A zóbra do porto
I :i o manjo bandonou

a propaganda do porto do Kucife, todo
voltado pn istrada di ferro de

intenta, «lu Kucife á Carica, é per-
. nico pra morde vè

il o gunverno federá da corte toma pur-
vidençai «le maoêra qui seje logo Lutado
in cirvico o cás qui já tá ahi feito.

Di qui tido tanto tralaio
rncostá no cás, invêi. dos vapó,

ordinaras ? K' per-
Um ponto qui já tá

. >-
RECEITAS

A |.ilido di di. lia d. sú, arre-
. .umana argumas receita

di ctimida. <I ) norte e otras guludico
cangica («Ja verda-

dera) e o mas qui si cegue.
\0 DI COCO

. uma cuia

di íejão mulatinho novo, cum marisco
rapa-coco, se rapa-se uns dei ou «1
coco qui não . i.i, . .
bem isprimido e se • leite dos
coco deni . : ... : 1 i teja •>
fejão cum
abri a fervura ..¦' cusido
amaça-e. i 1 i ..; . ¦
cum cernida di • '•. 1.«. .

Qtlem qué I. . ¦ ... ...li . li
110 fejão., mai. porém, quem não qué
bota, qui tam 1 fa-
ri nha.

Xota di ciri-
monha na me > 1 1 fejão li coco é m'mió cumii! .... , pi , .
se lambe- ledo dispo

-Ht
.\la
A . . fo,
De* ....
Vorl . •• 1.1 o 1.
Pruqu Jcond 1 .
Mui ... |j

¦--

CATA ZA BERTA
Quir • Flerta

¦

Tou .-¦

Par.
< )u ispinli !. cabida
Mas li 10 v ntro »ii

ta de min

Tenh . tufll • 1 • ' Ufl
Já .de miizii
Mas porém tem t! mió
Sem me passa-me .» morrmha.

i .1 v.o.1, vó.itadr
De me m ¦ .-n/c
Tarveis oui s.*je quebras
E ii

Si miorá pra
I.i iscre. >-lhi òtra .
Si piora pacie;
Por carta h d.

\rrecel>a mi Icrabrinci
Abençoe ..s afiado
E pÓM • 1'
Do cuiii'..

Maiaoo
*i>

TROVA
CunJo iu rem Ia i
A genti in cas» adivinha
Pulo jcèro que arrecende
Si vi quem vinli;
Kazeno as flôrc brota
Na campina e na v?.rgm(ic

Quem go_tú dc muié fei»
Non tem gosto néça
Mais porém si fõ bonita
E' peió, pru sê qui rida
V, he de antão de traze eia
Do zôtro mu ¦ iii t
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UMA GRANDE EMPREZA
A Companhia Industrial e Constructora BOM RETIRO entrega

a sua primeira construcção
ir' ^. _^_ __, _m_,\

^SSSm ^^^^*Mmm\mmm^^^^Mm I

rfP*" -___¦ _________ __k_-
¦n__j_. ^___ _m____ ____•_» BBIb»-

mmWS«i>&m^J.mmmmmi __~\Z-_ -
w^____tt 38K_£- *t*l

__F^________ -^—p ur «W ^^

f *mmmY W' I ___ 1I V u / / i fl _sI- W il .' ___r lil Ift 1 li VÍ H
____ _H I -' II i ____!I«5 B&j ¦ "", II''^B m -——__w__afl_ __ÉHI

|l "ThaC~l
R^Hwhn;,^^ I.. iiJHfi p
!« m\ m\hmmm^\^ __-_k
__¦ ¦_ua_U ¦______«-•>. JA *• __B____L________ri ¦' nfla-4 _9 |nMHV>^flM|ABflflH ÊflB- 7*I 'Ir

—ir fll *" *

¦ .(-t-<í'i rua Barão do Bom Retiro, Rubens ia Sih
em módicas preèia ido com <js estatutos di "

. , J-970, Norte, 0 .">/•. . que i um distinclii
•¦stó, ¦..- photogrophii ' de branca, .- >>.i companhia do Retira'', qne

ifeito parece ';»«• r. he d<u ¦ :

If _H ___¦ üh FIM-, -BI ¦W f* -«Ar -#fi "e «•__

6>t»/-o em que figuram o proprietário do pred Sr. Rubens da S. , o presnt
tirp Dr. Mctcllo Junior, o director gerente capitão Luiz Alves Casas, o director Ba
ron!, e '.tirüos antigos do feliz proprietário, toga após ao acto de entrega da constru,.
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A TRAGÉDIA DO CONTESTADO : UM ACTO RARO
A proposito da assignatura do accordo de limites entre os Estados de §anta Catharina e Paraná, cujos gover-nadores vieram a esta capital para esse fim, a convite do Sr. presidente da Republica:

pto, Sr. president* I Aqui eflamos ao dispor de V. Ex .
IVENCUSL.AU : — E' tão extraordinário e tão fóra do commum o acto que acabam de praticar, acceitando o accordo

proposto por mim para resolver uma tão grave e delicada questão, que não resisti ao desejo de os ver aqui unidos comoum só homem, para pormos o preto no branco... E que esse acto de verdadeiro patriotismo Praticado por dous chefes de
Estados, siria de lição e exfmplo a outros' chefes que por ahi andam ús turras, mettendo os pés pelas mãos, compromel-tendo o bom nome do Brasil e tirando-me o somno /«..

THIllliS FLEMING : — Ouiiste, Zir7 Nada como um dia depois de outro... O Schmidt e o Camargo ainda hon-
tem inimigos irreconcil>aveis, arvorados hoje em exemplo de cordura e patriotismo, e com muita justiça !... .

ZE — Pudira ! Cordatos, patriotas e espertos; porque, assim, tomaram posse effectiva, mansa e pacifica, de terri-
torios cOsUestados, e acabaram com as fontes df sangue e despesas que, voifta e meia, manchavam o sôto pátrio e esgota-
i am os recursos estadoaes...

Deixe-me entrar ! Quero abraçar os tres heróes da festa e dizer-lhes que eu também pulo de coiVente, por ser o"tertius gaudet" em todos os actos de juiso I
E elles são tão raros...

P03TA

FEWMIN

Kb wy ; \

ncv \ /"n.
Ill 

- ^

R1MENBRANZA
A Raul:
Io contemplavo la vasta atnpiczxa dei-

l'orizonte lontano che si spazia soavemen-
te nella penombra mística deli'Ave Maria.

Sognavo il mio spirito divagando per
Ia insondabi).: regione misteriosa delKiü-
íinito, quando fui repentinamente sve-
gliato pel tuo riso argentino, che come
musica divina inebriava il mio sentire,
causando una sensazione inetpKcaHIe e
dolorosamente soave, facendotni rLordar
i giorni avventurosi che scorrono rr.pida-
mente, lasciando solo 1'acerba metnoria
che punge la mia anima solitaria.

Kcl mez« delia natura vczzeggiante,
imitando i fiori superbi di Flora che

ringiovinisce toccata d'alla verga magi-
ca di primavera, io aveva gettato un velo
sul nostro passato amore.

Pareva che tutto íosse dimenticato fra
noi, quando il tuo ineffabile sorriso porto
la mia immaginazione alia ricordanza
pungente dei momenti inebrianti nei quali
i tuoi sfolgoranti occhi gcttavano la mia
anima in dolce estasi; nci quali il tuo
gesto grazioso accelerava il mio cuore
oppresso e finalmente il tuo assierpe che
cattivavj il mio spirito errante, raddol-
cendo con quel sublime balsamo chiamato
Amor, i suoi dolori innati I...

S. Paulo, 27-IX-1916

AdeUna Praiuinctti

Saudade—mensageira eterna das mi-
nhas tristezas e amarguras IEsperança — balsamo consolador
das minhas horas de afflicção 1 —(Rio)
— Dalila Feijó.

Está conforme La Blonde

A S. Wanderley:
A duvida é o estado mais torturante

d°alma, mormente quando longe d'e»ta se acompanhado,
encontra o objecto atr.ado. t— (Petropo-
lis) — Beatriz Mütler.

.láo deve usar nun-
ca, ao mesmo tempo,
em seu rosto, dous
produetosdiflerentes.
Os elementos de quese compõem os cos-
meticos são muitas
vezes incompatíveis e
podem produzir desa-
tfractavüis resultados,
li' o que acontece
com a escolha dos
pós de arioz; nem to-
dos se ligam bem

com o Creme Stinon. que deve ser
. de preferencia, do

Poudre Simon, perfumes violeta e he-
liotropo.

GOTTAS VIRTUOSAS d# ERNESTOl:>E SOUZA—Ourwni «a hemorrholdes,males do atero, ovarlos, urinas
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(Çuiereis ser "bella.?

(Çuiereis ser a_.ttraJ_-ie.ri te ?

üsae a IxüGOMDfl
Para tirar

pannos do
rosto,

manchas na

queimaduras
pelo sol

l Ex. quer
ter a pelle

.
Usae

I!

Creação do
Dr. Eduardo

França

I' 

' f

ir

'*• 1 1

*

t___M*W' aW
.£„+...» .>•>.. _m*. a^HM-M WBBBM^____WaWMB_Fa^s»WBI_A-v' iàrU.

_A.<l4.iin-iii,. I,,llii'.' .....in tl.. iu,• gabar o |>ui<
lt_,_,l lilmti, .1.. r|,i,l, i.iif V J*..i_. . '• lu.il , ,>ii«i-uinn ii. ,, in, >_»¦¦>'

K«t llMUl'l-111 ti 1 -tll&folílIU.

Para

aformosear

o collo
e os

Só
braços

V. Ex. per
ter a pelle
avelludada?
Usae

Creação do
Dr. Eduardo

França

E* prp|PA7 para evitar EftPI.MIAS e borbulhas da barba, para ínjecçOes e «toi-
*trriull_L letle» intima das senhoras, para aform—a_pr « palia, para et

moléstias contagiosas, para aqueda do -aabaAa.ragaa, pannos. queimaduras do sol, ele.

\ «iitle-ae en. todas as drouui-.it», i<l.u. i..*-i_.» e í.tului.iar.u». Dqpo**lt*sHo_H A1CA17JO
i-*iíicixah __ o.', ruu.ioa our.v,... aa r*ra»o ntnntr
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Methodo fácil para
engordar, aíormosear-se

e fortalecer-se

O erro incorrido por quasi todas aspessòas magras, dc-
scjosas de ganharem carnes, formosura e forças ao mesmo
tempo, e a sua insistência em encherem seus estomago*
com drogas da qualquer classe, ou de participarem de co-
midas demasiado giaxcntas. bem assim de seguirem
alguma regra insensata de cultura physica, sem prestarema mínima attenção á causa verdadeira da sua magreza. Nin-
gucm augmentara seu^peso em quanto os seus orgãos di-
gestivos não assimilem propriamente os alimentos quevão rara, o estomago.

Graças a uma nova descoberta scientifica é possívelagora combinar nessa forma simples os elementos de queos orgaos digcsti\os carecem para ajudal-os na sua obra de
assimilarem devidamente os alimentos e converter estes
em carnes e santrues fortes e permanentes. Esta desço-
berta moderna chama-se SARGOL, um dos melhores crea-
dores de carnes conhecidos. SARGOL, por meio das suas
propriedades regeneradoras c reconstructivas, ajuda o es-
lomago na sua obra de extrahir dos alimentos as substan-
cias nutritivas que elles contem, as quaesleva para o san-

ue, e este, a seu turno, espalha-as por todos e cada um
os tecidos e cellulas do corpo. Nada mais fácil para V.

do que imaginar o resultado d'esta transformação assom-
brosa quando começa a notar que as bochechas se lhe vão
enchendo; os ossos do collo, hombros c peito vão pouco a
pouco desapparecendo e ao fim de poucas semanas acha
um ganho de 5 a 7 kilos de carne solida e permanente.

SARGOL não contem ingredientes prcjudiciaes á sau-
de, e recommcndan-no hoje em dia os médicos e os phar-maceulicos.

AVISO: Ainda que de certo SARGOL produz excellen-
tes resultados em casos de dyspepsia nervosa c desarran-
jos do estomago em geral, os dyspcpticos e doentes do
estomago não devem tomal-o se não desejan augmentar
pelo menos 5 kilos.

SARGOL vende-se nas pharmacias e drogarias.

UMA BOA IDÉIA... DO ZÊ
(A proposito das hesitações e demoras na ultimação do»

orçamentos) :

3u<

Srs. Granado & C.; Araújo Freitas Jc C.; J. M. Pacheco;
gues ít C.; Francisco Glffonl k C.. e V. Silva & C.
Freire Guimarães & C.; Rodolpho Hess & C , J. Rodri-

Único depositário: Benigno Nieva, Caixa do Cotrcio,
n-979—Rio de Janeiro. ~

ECHOS PAULISTAS

•> ; * -'&-c S T

f ill 1
T - ^ r v j" ¦ * \ * 

j

Instantaneo no Jockey-Club de S. Paulo, na ultimo corridaale realizada, com enorme concorrência, de que jaziaparte a "elite" da paulicfi*.

Leiam O TICO-TICO — o único jornal exclusivamentecreanças.

CALOGERAS : — V. E.r. não imagina como vae ser
difficil ter-se dinheiro sem o augmento de impostos nos gene-ros de grande consumo...

CARLOS PEIXOTO : — E sem o meu accre*cimo de
25 *|°, na quota-ouro...

BARBOSA LJMA : — E sem o licenciamento dos
addidos a meia ra(ão...

ERICO COELHO : — E sem os tneus 105 mri contos
do jogo do bicho...

IVENCESLAU :—Não faz tirai ! Dispenso tudo isso...
ZE' POVO : — E se V. Ex. pudesse dispensar esses e

todos os conselheiros do Congresso, então i que teríamos
dinheiro a dar com um páu !...

Enxaqueca, suores frios,

vomitos, dores no estomago |

Durante muitos annos, fui victima de enfer-
midades do estomago, que transformaram mi-|
nha vida em um martyrio.

Freqüentemente tinha enxaquecas seguidas]
| de vomitos, dores no estomago, suores frios, |
, que me deixavam inutilizado por vários dias
tomei tudo quanto me receitavam, tendo a in-l
felicidade de vir repetir-se sempre meu incom-
modo. Dçante de tantos soffrimentos é com-
prehensiy^l a minha alegria e satisfação, vindo |
attestar publicamente que com duas semana»

|de uso das

'Pílulas do flbbade |Woss»|

I fiquei completamente livre e gózo agora d*,
saúde e bem estar, que pensei perdidos para|

| sempre.
Carlos do Amaral Costa

Rio, 29 de Março de 1913.

Em todas as Pharmacias e Drogarias.
Agentes: Silva Gomes St, O. — S.

Pedro, 42 — Rio de Janeiro

¦Enxaqueca, suores frios, I

Ivomitos, dores no estomago!

Durante muitos annos, fui victima de enfer-B
Bmidades do estomago, que transformaram mi-B
Inha vida em um martyrio.

Frequentemente tinha enxaquecas seguidasB
I de vomitos, dores no estomago, suores frios, I

S que me deixavam inutilizado por varios dias. I
tomei tudo quanto me receitavam, tendo a in-B
felicidade de v£r repetir-se sempre meu incom-B

Imodo. Dgante de tantos soffrimentos & com-1
prehensiv^l a minha alegriae satisfagao, vindofl
attestar publicamente que com duas semanasl

Hde uso das

¦•Pilulas do flbbade {Vfoss l

Ifiquei completamente livre e gozo agora del
flsaude e bem estar, que pensei perdidos para I

sempre.
Carlos do Amaral Costa

Rio, 29 de Mar^o de 1913.

Em todas as Pharmacias e Drogarias.
Agentes: Silva Gomes St. O. — S.

Pedro, 42 — Rio de Janeiro

\7 '^nipv r B j
v ' \ j
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TÔNICO - RECONSTITUINTE

FEBRIFUGO

EX'

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

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

aqui um testemunho, que não carece de commentarios.

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

D" BILHAUT

PARIS 20, rue des Fo_-__-S__u_t-J_.cque_ — PARIS

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

D» BILHAUT
Cim./iJ. em Cbtfi do Hospital

Internacional Je Paris.j?o-c >o< ?o< >o« ?o<_ >o

JSporfs
i.i.

_• DIVISÃO
.ersus" S. Christo:ão

No jogo entre estes dous concorrentes.
<la primeira divisão, verificou-se »p6s
unia luta brilhante e bem <!; 0 se-
guinte resultado :

icngo, .1 ; i
S. Christovão, _ ijoais,
N > jogo m sur-

pre a geral, a fquipe alvi-negra, conse-
guiu derrotar o seu adversário, peto score

a o.
'Andarahy *tersus" .

Resukoa este match, a brilham, vícto-
ria do club alvi-verde, pelo significativo
acore de I a o. O Andarahy, o ultimo col-
locado em ultimo logar na tabeliã, der-

a o America, que lhe estava em posi-
ção inversa.

Nos segundos teams, o America venceu
score de 4 a 3.

i* DIVISÃO
C. R. Boqueirão do Passeio "iersus" Ca-

rioca P. C.
Foi este um bom match que se realizou

no ultimo domingo.
Debaixo de calorosos applausos da se-

tencia que enchia o ground
S. Christovão A. C, á rua coronel 1
gucira verificou-se no final o

.te resultado :
primeiros teams :
Carioca, 3 gotts.

2 goals.

lindos Veoms :
1 arioca, 6 yoals.
Boqueirão, 1 _!<'(..'.

Cateite /•'. C. "versas" S. C. Mangueira
match realizóu-U no ground do

a e teve >r O.S. C.
Mangueira, pelo sc°re dc 4 a j.

3" DIV1
S. C. Bratii "icrsits" Paladino P. C.

No match realizado domingo ultimo,
entre os, chibs suppra, sahiu vencedor em
ambos os teams o S, C. Hrazil pelos sco-

res dc 4 a 1 e 2 a o, respectivamente nos
primeiros e segundos teams :

Ouuo rej. 1 o Sr. I.uiz Mai.i,
do Parc-Royal 1'. C,quc agiu muito bem.

-__||,
<» i'i i.k .< > DA sm>iiu,is

Chamam. ' itores para
o artigo que noutro logar d'esta rej
publicami o maior inimigo do h •
mem - - a horrível e ti
que tanto devasta <> gênero humano.

E' irai trabalh 1 e humani-

(«a

m 2
CDS

___L

Tricófero
de Barry

É uma incomparave)
e deliciosamente perfu-
mada preparação para
aformosear o cabello.

Tira a caspa por completo, assim
como tambem toda a irritação ou
comichão do pericranco, c deixa o
pericraneo fresco e limpo.

Com o seu uso, o cabello cresce suo,
formoso e abundante.
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Fernandes... Com todo esse furor semi-
capro, o que elle quer é chamar tudo aos
peitos, sem dar as cascas aos porcos...

Cheirava-te, mas estão verdes 1
* * *

O Pires Ferreira a reagir contra a
extineção das restricções da amnistia e
ao mesmo tempo a pugnar pela excepção cas... Não lia pistola} que lhes
estratégica que favorece o ministro da para arranjarem um contracto.

da

do Rio de Janeiro vira toda, moralmente,
em Morro da Favella.

Morro ou matto... grosso f
* *

Alguns amigos-ursos do general Dantas
Barreto querem agitar a .ideia da sua can-
didatura á presidência do paiz.

E' coisa certa por experiência de 27
annos: o primeiro em que se falia para
presidente nunca foi o eleito nem o reco-
nhecido...

* *
Os actores nacionaes andam ás mos-

valha

Marinha perante a lei da compulsória,
está, como sempre, no papel de emérito
cavador familiar á custa de "abraços",
que custam muito dinheiro aos cofres da
nação.

Ainda se o impagável marechal fizesse
tudo isso calado, vá; mas deitando o verbo
no Senado com aquella " maestria" que
tanto immortalisou o Principe Obá... vá
elle!

* +
Um critico theatral lembra a ideia de

se acabarem com as claques... pagas dos
nossos theatros.

Que irão fazer os pobres claqueurs, ás
vezes pães de familia, que alli ganham o
seu da, ou antes : a sua noite com o suor
das mãos ?...

* ?
Fm que dará a renuncia do Dr. Osório

de Almeida ? Com certeza, d'esta vez não
escapamos: dá na entrega da presidênciado Conselho Municipal ao Mendes Ta-
vares...

Se assim fôr não ha duvida: a cidade

Mestre Ruy- foi convidado para advo-
gar a causa da Polônia na conferência da
Paz (?) cm Haya.

Os pacivistas vão ficar gregos quando
elle começar a fallar polaco em defesa da
sua cliente.

* ? *
Da sorte ingrata e má por um capricho
Hoje está na bigorna o Dr. Erico,
Pelo projecto seu zoo-loterico
Taxando o popu'ar jogo do "bicho".;
Pelos "grupos" parece ter rabicho,
— Segredo cabalistico, exoterico...
O Dr. Coelho nunca foi pilherico,
Nem faz projectos para pôr no lixo.
Desde que o homem falha, manda a lo-

[gica ,
Que elle percorra a escala zoológica
K ahi busque o recurso que lhe foge.
Assim fará do "bicho" um jogo licito
E para dar-lhe um nome mais... ex-

plicito
Eaptisa-o por sorteio do Cambodge.

O CONSELHO MUNIC-PAL PERDEU A CABEÇA
"Vendo que o Conselho Municipal do Rio de Janeiro não tomava caminho e

continuafa a votar créditos para retratos e outras bobagens, o Dr. Osório de Al-
meida renunciou a presidência do mesmo Conselho". — (Dos jornaes)

Tudo entra na marreta I
Arreda, que IA vào ehispas I

A corda arrebenta sempre pelo lado mais
fraco... As roubalheiras nas agencias do
Correio. d'esta capital, deram este resulta-
do supimpa : estão fechadas essas agencias
onde os ratos de saias c calças metteram a
unha... De modo que essa cousa de inte-
resse publico, em nome da qual foram es-
tabeleeidas essas... ratoeiras, não vale
dous caracóes.

Em matéria dc íallencia de administra-
ção não pôde haver nada mais camelo, pa-
ra não dizer — Camillo...

* *
Tratando do Comitê da Salvação do

F.stado, arranjado á ultima hora, em Cu-
íityba, curai protesto contra a solução da
questão de limi' um confrade no-
cturno. que tal "embroglio" c "composto
de politiqueiros desmoralisados, fallidos
<>u malucc

Grande di I .Se nio existisse
•-.ente seria preciso invental-a: í a

Ktntc que. por mais nte de verde
oo de importante
papel dc í' ¦ >. nos quadros onde

mi as figurai principaes...Mas essa de "malucos é furte, Sr. Dc-
ff citas...

* *
Sabes ? Os Estados Unid.>s trio tomar

uma resolução enérgica, em face do UÓ
«le suas costas pelos submarinos ai-

.
veras ? !... Conta-me lá essa his-

toria...
Ah ! Uma tremenda !

1 racha 1 Imagina que
<i Wi! :>etlir ligação para —

rte ..

Como ? I... Potl não sabes ? E' o
numero do telephone para informações...

* *
Ach.L Lopes que os E

Brandes e prósperos não devem concorrer
melhoram idinhos...

Como iheoria de fraternidade republi-
cana, mün paiz que tanto precisa delia, <
perfeitamei ' > de esquadra, c--.i
1I0 illustre deputado gaúcho...

1 )¦ rassoura..
* •

¦ O Fernandes Lima, um dos actu , .&
gC-se contra a íi-

mira do interventor, que, no dizer da
mestrança. tem de executar o accordo da 7QIU0 DE ALMEIDA - Uru, bolas ! Estou muito xelho para aturar um
tripar ler valdevinos perdulário, que só trata dc orgias, que faz somente papel de macaco em

ilmitte loja d' louça ...
tentai de homens ZE' POVO : — ...apezar de vêr j irmã ou a filha cm petição de misena...
que 1 ,r princípios OSÓRIO : — Tal qual 1 Atiro-lhe com a pasta á cara !
lutas loatem". ZE' : — Pu mui:o bem I Não vale a pena ser mentor de bilontras e muito

. e um finório o J. ¦ s tutor de orphãs pobres * esbodegadas... como a Prefeitura...

——— »'_-.,¦ -^qc 7 VV "I
)Wf Am. <? AA / / /
4__k •^^_'l^ "/ /A ¦.____"¦ Ajj:~»ia*%-
Ç\ i^^X__^Tl/^m :MÉm%

M ,. s___F ' __i. Am*9' _i_____________V>T_t¦*\ •m%\. lf <• Ét^-';7> il _____!. Mlll JaflC -Mm____. a . ¦_«-J)<tt im. v __«. y&> m Br* «________ fr. **.*!________. *\ m mwzSm " Wm mmMm^M\+^mm91*^*^ mt* j mwmmmWl ______ l^^HfMw\ f^MmmyTmmsrrrZA -Jl :--y ____/,_/________¦ ___r 5 "*¦ ; 1ffflíi ^mJ^^W^yW'^ M
** v _____ WJT iW 1-M /n»#\\\ v ^W V,
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PARA TALHOS, ARRANHÕES
E PISADURAS
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E' um rapaz!
e a swa senhora está passando optimamente!

M

graças á grande reserva de energias que o Senhor
lhe proporcionou, dando-lhe a tomar, durante o
periodo interessante :

mflixZQierç
CEHVEJA MALTADA IIUTEITIV A.

E, agora
eumpre continuar. Se o Senhor deseja que a sua
esposa amamente o seu filhinho, livre de amas,
de leite de vaeea e dos leites artifieiaes, eonser-
vando-se e eonservando-o forte e sadio, dê-lhe
a tomar

mpirZQierç

O ideal das mães em perspectiva
e das mães que amamentam I

1* ' '\ l«-__-»_y i m+*
WS:f*

Lj!

mmV%*f* ^______BH_9I



OUATAPLASMA a» LANGLEBERT
Curativo Emolliente Aseptico, Esterilisado a 120«

FURUNCULOS, ANTRAZES, 17*^7 ABCESSOS, PHLEGMÕES
QUEIMADURAS, S^J&?/ GRETAS dos SEIOS

PANARICIOS, FERIDAS VARICOSAS, TERSÕES, PHLEBITES, GOTTA
ECZEMAS, etc., e em todas as fnflammações da Pelle

-PARIS; '" "a» Plarra Ducr.ui. • ,m todí. •• P_>irmiC'«'_i

QUEIXAS I)0N POVO : QUEM LHE COMEU A CARNE...

_' | ^rt, v «P «j.t_0««-S Oft \.'_.-¦ S*"* é^^-—¦,<£;[_ £__?_¦'c* \
w!fe>~< ^^ _^ft __ __a tf^i____\V^CmtWK%___l Çm

Zfi /'(.'. /. m í/JU ' eu estou na espinha e em frant ias de me armar
Cumprehendo as tuas nobres intenções... Sei que não foste tu que me re-duziste a este bello talado...' Estou mesmo
prompto a defenderle... Mas se houver motivo para isso, que marche na frente aquelle formidável batalhão, para o qual

foste madrasta, como tens sido para mim... 1
^MY' Ama*. 

^^^A*^^^ O mau poderoseT^^^Mm^ B^_________m|Lí antiseptico dos Bronchios ^^^mmW 
^^^

Ã 5f*\ TOSSE CATARRHO ^^^
BRONCHITE ^k

TOSSE CATARRHO
BRONCHITE

EMPHYSEMA ASTHMA
São rsc/íca/mente curados pelo _Xãrõp e FA IVIE L

e» Ooo r»oo »noi mo»p ,tMM

¦- -^

A venda em todas as Phdrmàaas e Oroaurias f r*m Paris, 20l.22.rue cfes Orteaiut
Para receber explicava» graiit. dir glr-ee ao Sr. R, PCRIQOIS - Caixa do Correio 1 363— M DE jm.Ri
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|í Poderosas Pedras *'" * "iflh 

&

M^*p>- ____~~^C,^ ctamente da Índia Oriental. Tem ^çr^Kf\\ / ih g?ir- //_ /y poder de dar ao _eu dono a posse _S__jI--^43B/____ss^

___¦

O MARIDO NA GUERRA
lma vis3o horrível, que seria

evitada se ura «casalode .Pedras
¦ !e <:evar»os pn

l LLE—Bmflm, encontrei oll.e.
souto ha tanto piocurado.ELLA—Graças ao ncs;o pre-cioso ta!l_man.

Virtuoso Talisman, recebido dire-
ctamente da Índia Oriental. Tem o
poder de dar ao _eu dono a possee o goso daquillo que mais deseje.
Defende contra o saber, a astucia eo
poder dos cartomantes, mágicos ne-
gros e feiticeiros. E' uma poderosaarma para ale. n, ar e conservar o po-der e o bem,sob todas as turmas, em
negocios.e. pecir iude c amor.
Preço de cada CASAL de IM.DRAS
D li CEVAR, de 100$000 para cima,
segundo o tamanho e o puder. Com
as verdadeiras e legitimas PEDRAS
DE CEVAR podeis rcalisar um ou
muitos desejos, porque nunca perdema força, nao exigem outras prepara-
ções alem da primeira e o seu pre-
paro é simples, sem perigo e sem
dilliculdades, mesmo para os mais
ignorantes. Se quizerdes receber
cunosas e convincentes informações
gratuitas e discretas, pelo Correio,
em carta sem marca exterior, a res-
peito destas mysteriosas pedras,
|sem compromisso da vossa partejenchei o coupon abaixo, mettendo-o
dentro de um enreloppe juntamentecom $3(X) em sellos novos do Correio.
Por fora do enveioppe escreverei! o
seguinte endereço : Sr, Aristóteles
Itália—Caixa Postal, 604—Rua S*>
nhor dos Passos g8, sobrado, Rio.

Dcdequeadquliiuu-n «cas_l»
de «Pedras de Cevar» lodhomens aji lelham aos seus pis.

o seu urde dlítlncçlo e do
gravidade ia/ pulsu 0 coraçãodas donzellas.

Xome

Rtttdeneia
Í./UHI

Io

Sim, e por ti sò que ellebate.Como aou feliz! .. Nuncaabandonarei o meu talisman.

Chora, isolada, as amargo-1 ras de uro amor incobendido.

AVIÃO Previne-sc que as ver-
** m ¦ ******** deiras e legitimas I __•
DRAS iii: CEVAR, oriundas da Índia

ntal, são unicamente recebidas c foi-
necidas pelo professor dc Hvpnotlstrio e
de Magnetl-mo SR. ARISTÓTELES HA-
LIA, o qual nào tem agentes para a venJa

as pedras. Todas as demais prdidas IV-dras de Cevar que por ah: -
cerem, maisl não.. Si.ii.iii_,
frosseirns, fornecidas sem instn
com insVruc.õcs sem valor al^umocculto.
Ouem quizer. pois. obter as 1
PEDRAS DE CEVAK, deve d
directamente ao Professor Aristóteles
Jtalla, por carta ou um-
doas offerlas de qualquer Intcrn

i '-Sllili

i&J&tíílji'

A intuiçi i e a \is..o, atravíz
um tacto

i quem (le cevar».

M^^

i Ci.nu cila poi. '
ceite_a u futuro.
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*VÍ i_-> _X^ ~ 
^ aRora' fíuc to<los os tei^s filhos estão promptos para a luta — a> ante ^Ê BV_^__| ^^

._3TÕÍR.-*5 SÍ___^____Ml2r'\ '^^ CORTUGUl-ZA : - - Avante ! Avante, pela minha honra, contra o offcnso-; i>ela lealdade portugueza, contra ^M B^^ ¦
—^^1 |fckj lrflBHW-Kõ ; pelas tradições de Portugal, coLra todos os tyrannos da Civilisação 1 Sun . Avante ! Avante ! ! ^Ê ^^'J W

SUPPLEMENTO D-O MALHO" N. 735, DS ,., DB OUTUBRO, içió
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Aspectos, n.i primeiro domingo, da mais popular romaria do Rio de Janeiro : no alto — o Pr. chefe de policia, ienJo á
esquerda uma de suas filhas e ladeado por seus au.riliarcs de po'iciamento e membros da Irmandade de N. S. da
Penha. .\ o meio -- refeições populares ao ar li;re. nas dependências de uma das barracas. Em baixo — MM dos

'in musica e attitudes pittorescos, tradusindo a satisfação dos convivas. — E vira a 1'enha !muitos "pic-nies". 
cor

S^S_lSHSH_iBr__5ZS___S_____S__ÍHS_í__S_m^

AZEITE SOLAR ¦ ° melhor entre os seus congêneres



O MALHO

EXÍLIO PROGRESSOS DO NORTE
Minha terra tem palmeiras
Onde canta o sabiá

G. Dias.

Quando o sol declina somnolento e des-
botado no Occidente auri-rubro; ou quan-
do, ás horas mortas, a Natureza parece
dormir, embalada no somno das cousas
insensíveis; ou quando ouve a modulação
de uma ave qualquer na fronde de algum
coqueiro —o espirito do exilado, como se
abstrahindq. como se esquivando do seu
cérebro ardente, se transporta aos logares
saudosos da Pátria amada, onde passou
os primeiros annos da infância e da mo-
cidade...

Nas levas da Saudade e da Tristeza, se
transporta á casa paterna, junto dos entes
estremecidos que lhe inspiram um amor
sem pejo, um amor solido., então uma
impetuosa allucinação lhe invade a al-
ma !...

Recorda-se d'essa terra de uma prima-
vera sempre fresca; dos campos circum-
dados por verdes e ondulantes mattas,- on-
de escutava o sabiá mavioso desferir suas
canções melancólicas, ou o palpitar dos
ninhos; d'essas grandes cachoeiras, cujo
ruidodas espumas niveas que se quebra-
vam dc alta distancia, ia perder-se por
detrás da serra. ..

Nas campinas verdes e indifinidas, os
rios serpenteavam como fios de prata, ar-
genteados pelos clarões merencoreos do
luar... cm tudo o amor, este movimento
espontâneo que aviva as illusões mais ex-
t!!R'l-'.S. . .

Quantas vezes, sentado ua encosta suave
que B viraçáo da tarde tornava mais fres-
ca, c-lle contemplava absorto a vida da
Natureza pátria...

Tudo palpitava, tmlo vivia...

Agora o vento da senectude, do desen-

*___¦ "-a-^kSn '* V______H_______________________H i * ^Ê 'N.a

II ¦ • ¦

_B~ 'tí

Parahyba do Norte : um aspecto do Jardim Publico da e.deantada capital nortista

gano. da desillusao tudo desfez... tudo
ruiu por terra...

O castello azul do Sonho jaz cm rui-
nas...

O sceptro da alegria, do prazer jaz par-
tido pelo vento da desgraça ! O Destino
soprou e o sonho íez se em fumo..

Só lhe abraza o peito o amor da Pátria.
Ao exilado, a brisa da manhã parece nas-
eer de um céu sempre caligmoso e es-
curo...

Todas as alegrias se acabaram; tudo sc
definhou, como uma flor que- murcha ao

atar da tarde.
E ii exilado, eom o corac&o opprimido,

rompe num lamento á Pátria distante...
a Pátria amada :

FOOT-BALL NO SUL
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— Longe, distante do meu lar querido
A vida levo mergulhada em pranto :
E, triste, invoco, num prantear d..rido
A Via-Lactea do estreitado manto !

Em vão distendo pelo céu distante
A dúbia vista de lutuoso véu;
Em vão procuro desvendar um instante
A Pátria amada na amplidão do céu I

Bem vés, ó Pátria, que cm teus canis bra-
ços

CO dormir o derradeiro |omno...
E não procurai dirigir meus pa
Ao aconchego d" teu regio throno ? I

Aqui nas vagas d'este mar sem nnrte
Nao vejo as praia que o teu mar encerra ;
Mas só desvendo im vai-vem da sorte
Meu fim, distrintc* do teu seio, 6 Terra I

Aqui ii" exten céu brumoso,
NSo ivjn estreitas pela primavera ;
E pelo escuro deste espaço umbroso
Vaga a Tristeza pela atmosphera.

Nao cantam avea na cerrada matta.
Nem o canário quando surge a aurora;
Nao canta a rola, que a e.ni..-.io desata,
Quando >> seu peito com triste/a chora !

Nio sinto o odor que o roseiral desprende
ochad i em singular jardim ;

Toda a ternura que o amor aceende
ni pejo, na amplidão sem fim,..

Não brilha o sol que o firniamenlo aelára
No coração que no meu peito habita ;
E a Natureza me parece a vara ;

acabnmha uma tristeza invicta !

procuro na fagueira brisa
Enviar a dôr d'esta saudade amarga,

l que uma aza mais fugaz pr»
le\ ar a doli ¦ i...

Mas será brCVÍ 0 meu viver de exílio
A minha vida mergulhada em pranto..,Breve o sepulchro, num fatal idyltio
Me < .-Li iá com seu gelado manto...

I levarei no çoraçào gelado
A Bíblia santa dns anime, pátrios;
E nella ioscripto 0 teu painel
Voaremos juntos para excelsos atrios !—

Sport Club D. Pedrito — Rio Grande do Sul : o valoroso "team" gaúcho que. _ i ¦;
dc Agosto, venceu o do 15 de Novembro /•'. C7, pei o "score" de 1 11 o

S. Paulo, 916
Tlto M.\k. •
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tenda de campanha, durante a guerra rus-
so-turca. Uma bomba inimiga desaba subi-
íamente na vizinhança. Skoboleff vê a sen-
tinella abaixar-se, pegar na bomba e ati-
ral-a ao rio com muita fleugma.

O general approxima-se do soldado e
diz-lhe :

Sabes que me salvaste a vida ?
Fiz o meu dever, general.Que queres então que eu te dê ? a

Cruz de S. Jorge ou cem rublos ?
O soldado hesita um momento e per-

gunta em seguida :
Quanto vale a Cruz de S. Jorge ?Ora essa ! quanto vale ? Vale cinco

rublos, quando muito; mas é a honra !Bem, nesse caso, meu general, dê-me
noventa e cinco rublos e a Cruz !

Alumnos da Faculdade Livre de Direito, no primeiro dia de exercido tnilitar,
realizado tio Collegio Pedro II

#Sí3*2*S*3*S*SSS*5*5*S*S*5!ie*e#3ál®a!a!ÍSifâ#S#SSeSJí3*Siie*5*3fc
Um caipira, convidado para o enterro da

terceira mulher de um amigo, manda di-
zer que não pôde ir.Porque não vaes ? — pergunta-lhe sua
mulher. Pois não foste aos enterros das
cutras duas ?

E' verdade, mas deves comprehender

que uma pessoa se sente vexada de estar
sempre a acceitar convites, sem nunca os
poder pagar.

Skoboleff, o celebre general russo, es-
tava um dia perto do Danúbio, na sua

Liberalino Nunes Nogueira e Nagib Mo-
accar Orro, tiossos amigos e leitores,
residentes em Aquidauana — Estado de
Matto Grosso.

CONTRA OS AGIOTAS, EAl NOME DA CRUZ!

O MALHO

OS VOLUNTÁRIOS ESPECIAES

Ultima assemblia geral de propaganda do Banco Popular do Brasil estabelecimen-
to cooperativo de crnlito, fundado pe los catholicos do Rio de Janeiro, que jáconta cerca de 1.600 accionistas. aos quaes faz empréstimos a 13 por cento ao
anno, realizando também outras operações, entre os quaes as de credito agri-
cola e o serviço de caixa ecotiomica popular, pagando 6 por cento ao anno —
o que tem dado u esse banco o mais lisongeiro desenvolvimento. As gravuras
representam : a mesa, presidida pelo coronel Bezerra, e um aspecto da assis-
tencia á assembléa geral.

f- 1
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REMINISCENCIA PATRIÓTICA
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Recepção do Sr. ministro da Itália realisada no salão da Beneficência Italiana do Rio dc Janeiro, no dia 20 <f«? Setembro, em
homenagem a essa grande data. Ao centro, sentado, o Sr. ministro, commenda dor Mcreatelli, ladeado pelo cônsul, secre-
tarios da Legação, directoria da Beneficencia c membros proeminentes da colônia ita,iana do Rio.

ASSISTÊNCIA NO INTERIOR
>
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Inauguração do Atylo S. Vicente de Paulo, em Rio Verde — Goyaz. A construcção d' esse Asylo foi feito sob n direeção do presi-
dente da Commissá,' ConstrUCtora, coronel Jeronymo ¦!¦ Coimbra — o que está no alto, assiijinilado COm i(»i,i criizinha. Fm
loixo, ossignolad 1 do mesmo modo, istá o major Urcesino de Gutmâo, nomeado secretario do Asylo conjiiuetaineiite i.'iu
V coronel Coimbra, que é o preside ute. Esse estabelecimento já está prestand o os mais assignalados serviços.

PO' DE ARROZ «DORA» — "" .f.7.A*io\?oH^ Orlando Rmgal
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Deligramas Pracilerras
(ZERVICE MUIDE MAIS GORÉTE

GOME DUDES ODRES
CHORNAL)

Bordíegro, 22 — As fesdejas bra honra
ti 20 zedembro esdiverem muide ponidi-
nhes. Dudes padalhongs formei bra faicê
ung barada milidar.

A Tirro Pracillerra n. 4 si brecendei
muide gorétos. Quem gomandei a bada-
lhon indefra fui a machor Harttieb.

A Tirro marchei ton tirreidinhe gome
ung padalhong allcmong.
Quand elle bassava as familia dudes adi-
rarcm flor bra zima to gabece telles.

A Torro n. 4, fiz uma basseio bra du-
des rua to zidade. Quand elles guerriem
virei bra odre rua cndong a machór Har-
tlieb gui sdava mondada na gavalla ti
gammandande tizia ansing :

"Badalhong* virra o sguina bra baclio".
Endong guand elles chegava no sgui-

na dudes virrava bem tirreidinho.
A doedor Porchcs ti Medcrras mandei

uma deligrama bra Tirro n. 4 tizendo
barrabens bra dudes rabais.

Bordlcgro, 22 — O Inauguraçong to
Sbosiçong Agro Pecuarria sdive mu ide
ponide bra ung veis.

A chencrral Salvador Binherra Majada
brezendei no Sboziçong ung borçong ti
bicho gui si chame Zebú. Ele tiz gui a
Zebú sdá uma boi muide mais bon gome
dudes odres mais ninguém guiz agreditei
bra ist.

A doedor Brotasia Alves bresendei
dampem ungs vaguinhes muide begueni-
nhes gui dá 1 [2 garrafa ti leide ti ma-
nhang i odre l|a garrafa ti noide I Esdes
vaguanhes ganhei o metalha ti orro i ung
bremio ti uma gonto guinhendos mil
réis I Sdong tizendo gui ist sdá uma
sgandla I

As zebú ta chenerral Zalvador Bi-
nherra Majada dampem ganhei ung me-
talha ti orro i tois gondos te réis ti bre-
iiii,) !

jJudes sbozidorres ganhei metalha tibabelong

Sdong tizendo gui no odre sboziçong
guem abrezendei a Zebú mais ponido
ganhe bra téis gondos ti brecende.

A uniga griador ti Zebú na Rio Grande
inderra sdá a chenerral Brecidende in-
derrina.

Ung- zucheido gui madsi uma magaca
na Chardin Zologica ta Bordlegro
As chornals gui chegarem ache ta Zul

sdong tizendo ung nodicie ti ung zucheido
gui fui na chardin zologica ta Bordlegro
bra sbiá as bichos i madei uma magaca
urrangudanga.

Ansing tiz a chornal :
Na tomingo bassada ung tesgonhecida

fui na charding Zologica bra sbiá as bi-
chos. Elle sdava sbiando bra uma magaca
gui dinhe ung borçong ti magaguinhes.
Tiribente elle agarei uma báu i mexi no
mamica ta magaca. Ti brimerra a magaca
nong simbortei, mais tisbois elle gomecei
figando praba, gon a zucheido. Tiribente
ohegeui uma embregada é tiz bra elle
nong faicê bringueda gom a magaca. Elle
non fiz gaso i beguei odre veis mexendo
gon a magaca. Tiribente a urrangudanga
fiz uma pulo i agarei na chabéu telle i
sbodeguei dudes bom lichcrro.

A zucheido figuei tanâda, agarrei ung
bisdúla i fiz treis dirros na magaca i ma-
dei bra elle.

Gon aguelle parrulho chegei dudes cm-
bregadas i brendi a azasina i mandei ello
no gadeia gom as zoltados.

As odres magaguinhes gue figuei or-
phan ti mamãe guand vi a magaca gahi
bra trais gomecei chorrando gome a
chende.

Dudes chcrules gui sdava berto bra lá
dampem figuei muido triste bra ist.

Uma Cnmões indaliana!
Gaterlel Dan.-un.sio figuei

çja.olti.a.
GOME FUI GUI GONDECI

Uma chornal indaliana gui vim to In-
dalia odre tie, trais ung nodicie gome fui
gui a grande boéda Danunzio berti a olho
to gara.

A boéda zahi ung. tie ti manhang muide
zedinhe, na arroblane telle bra faicê uma
regonheziment cm zima ta exercido aus-
driaga. Elle voei bem alto, bra as aus-
driagues non enxerguei bra elle. Elle fiz
a zervice telle i foldei bra guardei che-
nerral bra gondei o gui fui gui elle sbiei
bra lá. Guand elle fiz o derrizache a ge-
nerral Gadorna sdav,a sberrando bra elle,
cndong elle gondei iludes.

Tisbois elle fui bro gasa telle bra ai-
mocei i guand elle sdava mcchcnilo no
banella faikendo a magarron, vim ung
bala berdida i indrei na olho telle. Ti bri-
merra elle benzava gui fui ung mosquito,
mais tisbois elle bassei a mon no gara i
nong achei a olho 1

Guand a zangue brinzibiei gorendo no
gara telle. elle chorei ung boguinha, mais
tisbois elle si lembrei gui elle ia figuei
a Gamões indaliana, endong elle beguei
sirindo ti gondende bra ist I

Tispois elle chamePa doedor, endong a
doedor podei uma olho li vidro bra elle
nong figuei muide feio, mais elle nong
gosdei, brogausa gui guand elle gue. r
olhei bra uma lada a olho ti vidro sdá
olhando bra odre lado tndoug as odres
sdong sirindo zembre bra ist.

A rei Victor Manoel chá mandei uma
deligramo tizendo gui vai faicê brecende
bra elle ti ung metalha ti orro bra elle
bodei na beido.

Gonfragazong orobéia
Perling. 13 — Tisbois gui a Marchai

Ernis ti Von Zeca indrei na derridornia
aliem, mg cha si ribeiítei bra mais ti oido
revoluçong no Lemauha. A Kaiser chá
bedi bra elle bra i simbóra ung veis bra
dirrei o urrugubaga to I.cmanha.

Uma sábio allcmong ofereci bra mar-
chal Ernies bra intendei uma remédio

.bra dirrei a urrugubaga.
Barris, 13 — A Boncarré ganhei uma

bicho ti bé no mon tirreida. Elle tiz gui
abarreci aguelle bi.hiiiho tisbois gui a
marchai Ernis fui na Ilarris.

Indalia, 13 — Oche a chenerral Gador-
na nong mandei gomunigada to guerra.

Barece gui elle si esgueci ti -mandei.
Adhenas, 13 — A nova minisdérria fi'

ung bedida bra Inkladerra techei a go-
verna faicê os leiçongs bra tibudadas.

A SALVAÇÃO
DAS-

CREANÇAS
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CONTRASTES
VIII

Pense eu embora assim como pensares.
Jamais a crença junto a mim persiste
Que a dura lança dos milhõeá de azares
Não se me antolhe promptamnete em riste..

Para maviosos cantos recitares,
Que vale dizer-te o que em minha alma existe ?
Cante a ventura de viver nos ares
Quem neste inundo viveu sempre triste !

Que a eterna essência dos meus negros dias,
Cheios de enfado, anhclos e surprezas,
Se decomponha em claras harmonias....

E, perfumando bosques e devezas,
Cante nos ares puras alegrias
Quem neste vida só cantou tristezas !

Dolores So'

» mEU fILHO

Para a alma cm f!3r de Severino Silva :

Dorme no berço a cândida ereança,'
Filha do Amor, dos meus affectos filha I

Dorme tranquilla a grata maravilha
Do meu sonho de pae, — doce esperança.

D'esta aurora de crença a nova trilha
Vou palmilhando em risos e bonança !
Numa ecclosão de hiz, nesta pujança
De um novo sol que nos meus sonhos brilha.

>. o passado revejo, cm cada estância.
Km eada estância o amor alli palpita,
Jla da illusão a mystica fragancia...

Alma florida á luz de um novo affecto 1
Olhos nos olhos d'esta creancita,
— Eu tenho o coração de amor repleto.;

i
Belém, Pará, 5 de Agosto de 1916

Gonçalves Cast__o
-»:-.*-

PJUSftCEM

Ao professor Raul Brazil :

Expira a tarde. As águas crystallina»
Do Parahyba descem lentamente.
Um sabiá vibra as suas cavatinas,
O sol desapparcce no poente.

E o rio, ora espraiando nas campinas
Ora ajerlando a lúcida corrente,

U musicas divinas
Para o abysmo que o atrae com força ingente.

Margeando a serra, alveja, ao longe, a estrada.
r Vem um carro chiando, vagaroso,
Quebrando a paz da tarde socegada.

E a noite a desbrochar, deusa suprema
IS Das horas de descanço e de repouso,

Vae aos poucos cobrindo Guararema.

Setembro, 1516

NO CAMPO
. '

Manhã. O dia acorda. O sol renasce.
E pela densa ramaria a aragem
Escorre, num murmúrio doce. Pasce
O gado. Verde, estende-se a paizagem...

Erra no espaço o cheiro bom da selva.
Os córregos derivam mansamente ;
E, á luz do sol luxurioso e quente,
O orvalho brilha, perolando a relva.

Das franças altas, onde, em algazarra.
Os pequeninos pássaros alados

Se aninham, vêm gorgeios e trinados.
Canta ao longe uma estridula cigarra...

Chego á janella, mal desperto ainda
Do meu somno agitado de rapaz,
E me ponho a "sentir" a manhã linda :
O ar saudável do campo me refaz.

Olho o céu e, afinal, o céu escampo !
Das estrellas cerraram-se as pupillas...
— As coisas são quietas e tranquillas,
Na ventura bucólica do campo.

Velhas recordações de tempos idos.
Resguardadas no fundo da memória,
Pezar dos bons instantes revividos,
Alfinetam minh'alma merencoria.

E' a saudade sem fim da quadra bôa
Da juventude, que se não esquece
E (tanto o coração se lhe affeiçôa I)
Nos melhores prazeres apparece...

...Penso em ti, que tu és, para meu goso.
O meu feliz e único tormento :
Quor seja triste, quer seja eu ditoso,
Knehes-me sempre todo o pensamnto.

E assim pensando etti ti, as'sim immerso
Na religiosa paz da Natureza,

pafeina escrevo, sem belleza,
Que não sei se é de prosa ou se é de Verso.

Bahia
B. de Castro

--.::•-
PE5ESPER*NÇ*

Desgraçado de mini, ife mim qne te amo tanto,
E que em paga do Bem e da bondade intensa
Só tenho, como sempre, em grande recompensa
A magua e o pezar, >> desengano e o pranto !

Desgraçado de mim... Eatidica sentenç a I
Audaz condemnaçio de temeroso espanto !
— Se tento procurar o meu sonhado encanto,

atro unicamente as trevas da descrença 1

Tanto tempo perdido em busca da Ventura,
Que no tristonho céu da minha sina escura
Nasceu,' cantou, fugiu para não mais voltar...

Eu vivo sem viver... Em mim somente existe
Uma desesperança eterna, amarga e triste,
Porque felicidade eu nunca pude achar I

Pompeu Ju_riot ¥ S. Paulo
bAMPA.0 lUNIOx
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IQI6 2—x—Impertinencia pueril de Leonor

5- Torneio- Setembroe Outubro emgostardes'ehomem\P p. ,
Mosquito (Entre Rios).

Prêmios para i.°e 2.° Io Sares
_-.„ . ~ _, ~ _., ,._^,_ .„~.,, . _. „ r. I—3—2' um íluido invisível, mulher,
CHARADAS NOVÍSSIMAS x8i a 187 que ataca o brazão de armas.

(A Pepa Rodrigues). Lima 
(Araxá)

2—1—Broto em sonho como fructo.
T • /c , ¦> 3—1—Que está no meio, acredita-se:Leansa (Santo Amaro), maSi isso „ão é bom nem máu.

(Ao Kaiser, de Entre Rios). Kaiser (Entre Jvios).

(Ao Euclydcs Villar)'
2—1—Esta espécie de metalloide que nf'

estado amorpho é um pó, cor de castanha'
esverdeado, inodoro e insipido, aqui no

Recife, é um veneno muito forte.
João Marinho (Olinda)

2—2—Na parte lateral vejo o homem.
José de Mello (Cortez, Pernambuco).
(Ao Solon A. Lima)
2—1—Quem não faz trabalho, com.al-

O CASO DE MATTO GROSSO : BACAMARTE SUPER OMNIA !
"Pelos telegrammas vindos de Matto Grosso, após uma semana de silencio, soube-se que assim que chegou a Cuyabá

o habeas-eorpus do Supremo Tribunal Federal, garantindo o livre funecionamento da Assembléa Legislativa cm opposiçao
ao governador, chegou também uma força de quatro mil homens, ao mando do chefe governista Pedro Celestino; e taes
cousas suecederam d'essa interessante co incidência, que quatrorze deputados resi gnaram o mandato e retiraram-se, pri-
vando assim de funecionar a mesma Assembléa." — (Dos jornaes).

J

a

I

. c CAETANO DE ALBUQUERQUE : — Vamos, "seu" Celestino! E' preciso fazer-se respeitar o "habeas-eorpus"

,,T,'l,'; tl'ra T" se ":"' du->a ""'' c" <c''ho >'iedj...Pl-.DKO CELESTINO : — Prompto, "seu" chefe I (Para a 'Assembléa) Se te atreves a processar o Caetano, faço-te saltar os miolos !
A REPUBLICA : — Hoinessa ! Então é ass<-in que se garante o livre funccianamnlo de uma Assembléa Legisla-tiva, garantida, de móis a mais, por um * habeas-eorpus" di meu mais alto tribunal?!...'/.E' POI (. Deve ser assim mesmo! Pois não vês como o general das forças federaes, enviadas para garantiade todos, assiste a tudo de braços cruzados f...De que te espantas t De que te envergonhas t Eu sempre ouvi dizer que acima da espada da Justiça estava o ronco

do bacamarte !... Pelo menos em Matto Grosso...
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Síe ccsím tger.tes eiclmiíos para es Estados Unidos i Canadá a «Internacional idtertising Companj».-— Park Row Building, Re* York — 0. S. I."

AS YACCAS NA PONTA
"A Prefeitura já foi notificada da sen-

tença de habeas-corpus que manutenio
cerca de duzentos vaqueiros na posse de
seus estabulos condemnados á mudança
©ara fóra da cidade." — (Dos jorxiaes)

(Varia a segunda)
5—2—A refçião foi anniquillada por uma

calamidade.
Jovino F. da Silva (Barreiros).

"AZEVEDO SODRE' : — A que devo
a honra de sua ziisita, "inadama" ?

UME. VACCA (lambendo-se toda) :
— Venho, Sr. Prefeito, expressai-lhe a
minha intima satisfação pela manutenção
de posse dos thssos amados pousos urba-
nos, isto é, pela "estabulidade" dos esta-
bulos: Obtivemos " habeas-cjrpus "...

A. SODRE' : — ...tf "habeas-leite" pa-
ra a freguesia...

cuma cousa de notável é digno de cas-
tigo.

Joãosinho H. Rodrigues (Belém)

CHARADA MEPHISTOFELICA 188
4—Com o instrumento o homem con-

atruiu o movei.
Josias (S. José de Paraopeba)

CHARADA NEO-BISADA 189

2—4—Na LUA também ha macaco?!...
Lialco (S, Paulo).

CHARADAS ALEXANDRINAS
190 a 194

(Ao Lord IVindsor) :
2—Quando tocam uma viola, sinto uma

melancolia.
Lord Wiroia

3—A má fama desacredita.
Lyra do Norte (Bahia).

2—A escriptura neste negocio é a minha
escora.

L. P. Barreto (Pedregulho.)
(Ao Jurity)
3—.Este sulfureto de chumbo foi desço-

Lerto por um celebre medico.
• Murillo Buarque (Catende.)

3—Reprchensão de irmão?
Lord Byron (Natal).

METAGRAMMAS 195 a 198
(Varia a segunda)

8—2—Todo vadio come peixe.
Joel de Lemos..

(Varia a terceira)
4—3—No bosque houve joj*o com os-

entação.
Joliva (Cruz Alta).

(Varia- a inicial)
4—2—Toda vasilha tem fim.

Lord Luzo.;

ENYGMA CHARADISTICO 199

Quatro syllabas no total,
D'esta bem fácil charada.

E todas bem differentes,
Não darão muita massada.

ÁLBUM COMMERCIAL

*¦

KB
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Agora, se ante a terceira,
Collocarmos a segunda,
Um vaso muito conunum,
Dará fim á barafunda.

No conceito, sem canceira,
Teremos gorda senhora,
Que por ser mui vagarosa,
Faz tudo, mas, com demora.

Laurita.

LOGOGRYPHOS 200 a 201
Emquanto graciosa ave—8, 2, 5, 11, 7.,Voeja pela amplidão,

O passaro, em tom suave,—3, 15, 10, I, 9.Entoa a eterna canção.
Também não fica ociosa, 1
No fundo do bosque a planta  14, 4,

5» 12Mas, com o tempo, generosa.Dá frueta que o gosto encanta — 9, 6,
13, 4-

Enorme rnsecto arrastando, — 3, 15, j, 12Vae pequenina formiga,
Desse modo nos mostrando,
Que do trabalho é amiga.
Por taes exemplos levada,
Sacudo minha inacção,
E escondo nesta charada,
O nome do meu irmão.

Jcnny.
(A' senhorila M. L. S.)

Sinto meu peito frio; — 8, 9, 10, 11.
O coração banhado
Em prantos; por amor
Eu vivo apaixonado.
A mulher que adorava, — 2, 1, 4, 6, 1A mim foi inconstante;
Cortou-me a minha sorte, — 5, 6, 7, 1Knganou-mc bastante!...
Ingrata foi a mulher 1... — 4, 3, 5, 1Deste amor tão severo,
Uma ha que não merece, — 5, 3.Este mimo Sincero!...

Jorge V (Belém)

O PREÇO DOS GRATUITOS
" O deputado Arlindo Leonc apresen-

tou um projecto prohibindo a admissão
de "addidos gratuitos" no ministério das
Relações Exteriores, visto como está pro-vado que esses "addidos" recebem qua-trocentos e quinhentos mil réis por mez",— (Dos jornaes)

O nosso antigo e assíduo leitor Sr. José de
Araufo Lima, intelligente e perito dacty-
lograplto da imp\ rtante Casa Guimarães,
em Bragança — Pará.

Primeira co'a derraJfcira,
Juntando, com todo geito,
Um animal bem pequeno,
De fôrmas bellas, perfeito.

V' V 1 •'

losr
O DE CA' : - - Que diabo de historia

é essa de "addidot yratuKos" o quinhen-tos ni.l réis mensacs por cabeçt
O DF. LA' : — Isso é tousa muitj ve-'lha ! Já no tempo da monarchia havia um

medico muito celebre, que tinha 110 con-
sultorio a seguinte tabolcla :

Ojnsultas  io$ooo
Grátis aos pobres . . . 5$ooo

KOLA SOEL

0«ra ser usada pelos fratos, anêmicos, atiras-
thoriccs, 03 quk lolfrem do astotnago e as ea>'
ohoras que amamentam.—Deposito: Araújo Freitaa
A Comp.—Rua dos Ourives, 83 o Pharmacia Bar-
auM-fraw lirtíul». oi 41 «teaisíi Jmtlrt
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O CONDEMNADO
" Houve ha dias na Liga do Commercio importante reunião a que comparece-

ram cerca de quinhentos negociantees, e na qual foi resolvido fazer-se um ultimo
appello ao Congresso contra a elevação da quota-ouro a 55 °|°. Foi também de-
liberado que o commercio faria «m protesto solemne, caso o seu appello não fosse
attendido, sendo que os oradores que fallaram em greve e fechamento de portas
em signal de pezar, foram delirantemente applaudidos". — (Dos jornaes)

in ——_-_¦¦¦ in. ,11

I
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O CONGRESSO : Tem paciência, camarada ! Os fins justificam os meios t

O COMMERCIO : — Carrascos, sem alma e sem juizo \ Sou a maior j r
ça produetora do piiiz; cntrc\.anto, puzeram-me na espinha e ainda por cima me
enforcam I... ,

ZE' POVO : — Está ouvindo, Sr. presidenf.e d'esta ganglrra ?...
IVF.NCP.SLAU : — Estou... estou... mas... que fazer, senão reconhecer

ao pobre condemnado o direito de... espernear t I
y.l.'. : — F. de pagar com lingua de palmo...
B' i.íi mesmo! Quem não tem pae alcaide morre na forca .'...

E, na hora derradeira,
Acceite caro penhor !

Nesta terra tão distante
Eu deixo por despedida:

Uma saudade constante
Neste meu peito contida !...

K. D. T. (E. do Rio)
Um dia certo rapaz,
Por ser famoso e ligeiro
Disse-me que qualquer homem
Tem tudo de caloteiro — I

Eu lhe respondi que não,
Com pena d'elle fiquei; — 1
Mas elle me respondeu :"Eu sou e sempre serei _\
Fui me embora para a casa
Com muito medo do orvalho—2

No caminho eu encontrei
Um peixe no meu trabalho.

Marreco Sapucahense (Bahia)

Sou volume original...
E no canhão me encotro eu,—2
Em eu fazendo um signal — 2
Sou livro de Ptolomeu.

Jeronymo Lacroix (S. Borja)

CHARADAS SYNCOPADAS 206 e 207

3—2—Esta pedra bituminosa só a vê
quem vive no mar.

Marcellino Menino (Gravata)

3—2—Este charadista não tem bóa
vista.

Labinna Orieb .

CHARADA INVERTIDA 20S

(por lettras)

4—O Rei de Israel casou-se com esta
mulher

Lord Windsor (S. Paulo)

CHARADA NOVIS1MA 2O9

2—I—Herva ruim é abundante na l.er-
beria.

Kronsprinz (Belém)

PREÇO FIXO

CHARADAS ANTIGAS 202 a 205
Quem for capaz que decifreEste problema intrincad . :l ;n ripa* extravagante —
Commotter grande pe© | , 1Dc ioubar em c.rta estância

O dinheiro de um soldado,
i'Va gastar na cr.-avagancia

Jobaty (Sair.
(Dedicada a meu irmão Venero Coei

Tome nota da primeira — 1
Oue te manda este Senhor,—2 .

DROGAS E PRODUCTOS
PHARMACEUTICOS

DE —**»•<
LEGfTIMiDAOE GARANTIDA
RUA I! OE MARÇO. 14.16.18

RUA VIS. DO RIO BRANCO. 3!
LABORATÓRIO

ROA 00 SENADO. 48

GRANADO & C-

UREOLCHAHTEAUDPafi. Poderoso diuretico e dissolv enta do Ácido Urico
DOENÇAS d» RINS e da BEXIGA, GOUÂ,

CrSTITE.UftETHRnE.RHEUlnATISIfíO 4R7«RlTJSfflO
QANO .9.3 I GRANDE PBtMIO s
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ENIGMA PITTORESCO 210
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ESPANTALHO HEGEPRADO^" O governo de S. Paulo resolveu apro •
veitar os presos para os, trabalhos de cons-
trucção e conservação de estradas. Ap-
plaudindo essa bella iniciativa, consta quea policia d'esta capital vae seguir o exem-
pio do governo paulista". — (Dos jor-tiaes)

J

Virgilio Paes da Silva (Guararema)

AVISO

EL.LA : — Como ? Pois você, um rc-
finado ladrão, 11 m malvado sem entranhas,
está a dizer-me galantcios cm vez de me
atacar, de me despojar das jóias?!...

ELLB : — Sim, ntinha senhora ! Dei
agora para pltilosopho e recolhi-me aos

Frioleira; 154, Massal; 155, Retalho; 15O, bastidores, dispvsto a transformar-me ii)
Trigonométrico; 157, Abacate; 158, hei- mais pacífico c amoroso chefe de fam-

Os prazos terminarão: a 28 do corren- te; 159, Sagacidade; 160, Archimedes; tia...
tc c a 2 8 10 12 22 c 27 de Novembro. 101. Servil, livres; 162, Salta, Atlas; 163, òe dao agora para fazer trabalhar os

No primeiro prazo estão incluídos os Esposa, pessoa; 164, Bulam, álbum; 165, crtminofjs presos, lá se-vae o nosso me-
charadistas d'-esta capital e localidades pro- Iracema, maceria, America; 166, Ustu- lhor futuro nas prisões: a garantia da vi-
ximas servidas por linhas férreas, ou via lação; i6ft Bate-estaca; 168, Manga; 169, taUaedade na malandncc... •

marítima; no segundo, os dos outros pon- • 1
tos mais afastados de S. Paulo, Minas,
Estado do Rio, e bem assim os do Para-
ná e Espirito Santo; no terceiro os da
Bahia, Santa Catharina e Rio Grande do
Sul; no quarto, os de Sergipe, Alagoas
e Pernambuco; 110 quinto, os da Para-
hyba até o Ceará; no sexto, os do. Piau-
hy até* o Pará; 110 6etimo os restantes.
Os charadistas que residirem afastados
das capitaes sem communicação fácil e
rapida, têm mais cinco dias sobre os pra-
zos acima indicados. As justificações de-

vem ser feita» dçntro dos dous terços dos
respectivos prazos.

SOLUÇOES
Do n. 725 :
Ns. 151, Decemviro; 152, Bajulo; 153,

<ç\1*ULA£

F0RT1F1CANTES
Curam : Anemia, doen-

ças do estomago e moles-
tias próprias das Senhoras,—Agentes geraes : Carlos
Cruz & Comp. — Rua 7 de
Setembro n. 81—Em fren-
te ao Cinema ODEON.

Os crimes celebres

Jt ( I (' :j
/.HE flnfi Jn JwflML- £,"¦ MfflP * ,

:rm
At. i

_ 1 'rBwt *• ** ksrH' *" — * 1 JIB £ >w

:' '¦ij

U tenente Dilermando de Assií, no conselho de guerra, lendo a sua própria de-
feza, na qual provou que matou o aspirante Euclydes da Cunha filho, Vm de-
feza própria. B provou de tal maneira, que o conselho absolveu-o.

FJLRJL JLS MÃES

VINOLPITTTiyqVi 
\:mm
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mETEÓRO EM VlftQEM : DESPACHOS SOBRE *Ç(I*
" De passagem pelo Pará e por Pernambuco, foi muito felicitado pelos respectivos governos, o Dr. Lauro Muller, que,

regressando dos Estados Unidos, deve aqui chegar por estes dias". — (Dos jornaes)

ENÉAS MARTINS e MANUEL BORBA : — Viva I... Viva o grande chanceller do Brazil 1
LAURO MULLER : — Obrigado, meu povo 1 Mas... não tenho tempo a perder ! Querem alauma cousa para o

. Rio T E' só pedir por bocca...
ENÜ.AS MARTINS : — Uma nuvem que os ares escurece

Sobre nossas cabeças apparcce...
O senhor não me poderia livrar do seu xará ?...
ZE' PARAENSE (para o Enéas) : — Fia-te na virgem e não corras..

INUBL BORBA : — "Seu" Lauro ! Esquente um pouco a cangiea e veja se manda acabar as obras do porto...
ZE' PERNAMBUCANO : — E diga ao Dantas Barreto que fique manso, no seu cantinlw...
LAURO MULLER (despachando as peti(ões) : — Sobre o xará Sodré, nã > ha nuvens : é fogo de palha... Sobre as

obras ih Recife... "dinheiro haja, dinheiro Jiaja", como dizia o meu antecessor... E quanto ao Dantas Barreto, também
não ha novidade : o homem cahiu no Senado, e quem cahe naquelle pjço, nenhuma " bernarda" o salva mais!...

Iiüt-i-muros; 170, Amorar; 171, Casa-
mento; 172, Gil de Maia Seixas; 173,
Francisca Rocha; 174, Provinco, vindi-
mar, comarca; 175, Enzona, Zozimo, na-

mora; 176, Andabata, anta; 177, Nulla;
'74 Vegeto, veto; 179, Batata, bata; 181),
O principio da vida está no amor.

DECIFRADORES
Do n. 725;
Valete de Espadas (Minas), Maruji-nho. D. Ravib, Rochefort, Tachy Nê, Dr.Asnnra, Alexis Ril,;is Arch'Angelus, 29

pontos caria um; Roldão (Guaratingue-

tá), Antônio Carlos, 28 cada um; Anto-
nius (Traipu'), 24; Rob, 23; Pedro K.
(Bom Jesus de Itabapoana), Tarugo
(São Paulo), 17 cada um; God (Piras-
sununga), 16; Texas Jack (Belém), I'.r-
melando & Cid (Porto Alegre), Lord By-
ron (Natal), 15 cada um; Rei de Thebas,
Siltares (Belém), Solon Amancio de Li-
ma (idem), Áurea Lion (Bahia), Hélio
tock, 14 cada nm; Joliva (Cruz Alta),
Scherlock ll.dnves (Dous Córregos),
Conde Gorado, Principe Ante, 13 cada
11111; Perry Bennctt. Karjac Gerbel, Qua-
simodo, Cimp, ia cada um; Dager (San-
tos), Tages, 11 cada um; Josias (S. José

de Paraopeba), 10; K. D. T., (Estado
do Rio) 9; Bomvedro (Monte Carmel-
lo), 8; Dr. OWlai (S. Paulo), 6.

Do n. 723 :
Pedro K (Bom Jesus de Itabapoana),

CORRIMENTOS
CURAJYI-SE E|V1 3 DIRS COJ__I

Injeeção Marinho
Itun 7 de Setembro, I SG

ki^wimm Cura tosses, !._-,»__.-liil <•-. i 11 Um-ii_r.il O tnO'
lefcitias cio peito em AkS> hora»

Depósitos: Araújo Freitas â Comp. — Rua dos Ourltti, 88 t Fhirattta
larquis. — Praça Tiradestes. 40 1 42 — Rio dt Janiir»
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Cinema cômico
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'.) Qne formidáveis cstopadas nos jornaes sobre a nossa situação ! 2) Mas
imaginem que o Zé impressionado com isso deitava a cabeça de fora, para arengar
ás massas... 3) Com certeza cugincntaria os "ingredientes" do angu'... 4) Sup-
ponham, porém, que cKlc enveredava pela base dc doda a encrenca — a economia c
provava, que para se cconomisar é preciso ganhar-se honestamente c não se esban-

jar em figurações... 5) Cantava-1he o páu na cachola sem economia de pancadas...
6)... e o Zé veria a sua cabeça transformada cin mcalhciro. Nisso, um sapo qual-
quer da Justiça coaxava-lhe um conselho... 7) O Zé mettia-se no papel.orio, para
provar por A mais B que o Código protege os vilipendiados... 8) Mal não lhe
protegia os ossos 1 E dllc, cm vez dc "habeas-corpus", teria dc agüentar um "ha-
bcas-coiccs"...

Conclusão : Zé : E's sempre a grande besta de carga : apanhas sempre I E se
resmungas, apanhas outra vejz...

23. Estes pontos foram omittidos invo-
luntariamente na lista publicada no
n. 733-

LIVRO DE INSCRIPÇAO

Inscreveram-se durante a semana :
Ave da Sorte (üahia), Octacilio Dourado
(Morro do Chapéu, Bahia) YValter Ja-
mesoii (Bahia), Grauadeiro (S. Carlos,
S. Paulo).

FELICITAÇÕES
A todos os collegas que nos dirigiram

saudações pelo anniversario da nossa re-
vista, enviamos os nossos agradeci-
mentos.

ERRATA

No numero passado, no enigma pitto-
resco 180, dentro do segundo clichê (o
homensinho das barbas grandes), deve
ser lida a lettra S.

- CORRES PON DE X CIA

Enviaram trabalhos : Lord Windsor
(S. Paulo). Cid (Porto Alegre), Joar-
MO (Cruz Alta), Nilk Narf (Corityba),
Ur. Xis Texas Jack (Bel"m). PetropOÜ
tano, Caboré (Votorantim). Piores (Goy-
andira), Laurita, RiKoleto, Perry Ben-
nett, José Maurilio Valente (S. José do
Barroso) .
Jubi | Belém) — Precisa-

mos acabar com semelhantes mystifica-
ções !... Onde encontrou o collega a pa-
lavra — tade — para a syncopada que en-
viou ? Dentro dos livros adoptados, não;
porque nclles não encontramos. Já de ou-

tra vez arrumou com o — lucasso — e fez
d'elle uma colher, quando a verdade é que
é um enxadão, e com isso nos engazo-
pou /...Ora, Sr. Jabes, tire seu cavallo
da chuva I...

1'auloMartins (Jacaréhy) — Pode-se
aproveitar o friír.

Joel de Lemos — O logogrypho foi
para á cesta, porque a palavra que consti-
mia >) conceito total n_n i encontrada

livros da I" série.

Jtugmento de imposto: tcor.o_i.ias
futuras

^^^*^k*~»*n»*~_M___f_t_rf'' \Ç ft

^SmT^^T**"sS5£Z___ ^-*f^JgT *
O POLICIAL : Cachorro I Sem ver-

gonha ! Hontem, preso por bebedeira,..
hoje, bêbado outra vez!...

O "CHUVA" : Deixe-me, câmara-
da I Deixe-me aproveitar a maré... Quan-

Í0 vier o imposto sobre o álcool — já fiz
o calculo : prometia cinbebedar-ine ape1-
nas cinco dias por semana...

José Maurilio Valente (S. José do
Barroso) — Só deve compor trabalhos
que tenham, como solução, palavras con-
tidas nos livros adoptados e constantes da
1* série. Fora d'isto, será tudo rejeitado.
Os outros livros da 2* série só estão alK
para justificação de pontos, que divergem
da solução do autor.

Zé Máu Valente (S.*José do Barrozo,
Minas) — Não serve a charada, que além*
d'isso veiu sem a solução respectiva. As
notas para a inscripçao devem ser es-
criptas pelo próprio punho do charadista.

Tiririca — Em nome da Redacção,
agradecemos os cumprimentos.

Euclydcs Ignacio de Jesus (Santa Ma-
ria), ex-Ubirajara — Scientes.

MARECHAL

BIS-CHARADA
Calendário do Zé Povo

lio/. «Io Outubro
Dias

iia
"Sc tu fores ao mar pescar
E a fortuna te não deixe"
Joga o Elephante no mar :"Quanto mais Burro, mais peixe

17

De Bccage, isto é parodia
Ou plagio, qu'inda é peor.
D*Avestruz a palinodia
Sabc-a o Touro até de cór.

¦í -Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o sabiá",
Tem Borboletas faceiras

Ym Macacos d'alto lá I

19'
Isto agora é desaforo
Ao vate do Maranhão... ,
O' Cabra I Tenha decoro I
Vergonha lenha, Pavão I

^

20,

"Ouvi dizer ao luar
Com trinados, na garganta :"
Quem canta a Vacca, descanta,
E põe-sc o Gato a mi?r...

3© Mm
Si

Nos "poetas" vou dar o fora,
I 'ra mais ninguém.
Vae, Camelo, vae-te embora !
Vae tu, ó Porco, também I

^
Jmm\t
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ANTES DE USARWT*0 ANTES DE USAR

E CALVO QUEMQUER
PERDE OS CABE1_LG_J _tUEM—ÔUSR
TEM BARBA FALHADA QUEM QUERTEM CASPA QUEM QUER
porque o PILOGENIO

faz brotar novos cabellos, impede, a sua queda, faz vir uma baiba forte e fazdesapparecer completamente a caspa e quaesquer parasitas da cabeça ou dabarba. Numerosos casos de curas em pessoas conhecidas são a prova da suaefficacia.
Attestado do Sr. Major Carlos Alberto do Espirito Santo, digno

funccionario da Repartição Federal dos Correios, actual agente da sue-
cursai de S. Chrislovflo :

Illm. Amigo e Sr. Francisco Giffoni.—Tenho muito prazer em levar
ao seu conhecimento que, com o uso de dous vidros apenas do seu
prodigioso preparado PILOGENIO, estou obtendo o mais surprehen-
dente resultado, achando-me quasi livre <ia calvicie precoce que ha mui-
to me accommetteu e contra a qual usei, improficuamente, de quasitodos os remédios conhecidos nesta Capital. Convém notar que, devido
aos meus muitos affazeres, não tenho observado rigorosamente o modo
de empregar o seu maravilhoso preparado, acreditando, por isso, não
estar de todo combatido o meu mal. Tenho certeza, porém, de que che-
garei a esse resultado com o emprego de mais um ou dous vidros. Mi-
nhas felicitações. Autorizando-o a fazer d'esta ouso que lhe convier,
subscrevo-me, etc. S. C. Rio, 19—4-910.—Carlos Alberto do Espirito
Santo.

A' venda na» boas pharmacias, drogarias e perfumarias desta cidade e doi Estados e no deposito geral: Drogaria
Francisco Giffoni & C — Rua Primeiro de Março n 17. Rio de Janeiro.

DEPOISDE USAR DEPOIS DE USAR

Loterias da Capital Federal
Companhia de Loterias Nacionaes do Brazil

Rua Visconde de Itaborahy n
CHAMAMOS A

45
ATTENÇÃO
L0TE-IAS

DE NOSSOS AGENTES PARA
DE NOVOS PLANOS

AS

Em 14 da Outubro.... 50:000.000, por 8$ooo
Em 21 de Outubro.... 100000.000, por l.ooo
Em 28 de Outubro  50:000*000, por 4.ooo

_CVo preço doa bilhete*. j:'_ e»t_Y inclu.ii.lo o sello
AGENTES GERAES NA CAPITAL. FEDERAL

NAZARETH & C.
_EMJ_V OO OUVIDOR, f>._.

Caixa do Correio n. 817
R'P

Endereço Tcl. LUSVEL
DE JANEIRO ___________

LOPES ^OUVIDOR. 151
QUITANDA,. 9

'-V-E/VARÇO, 55 JL»R60.ot5TAÇ!0.tSÁÍ9S
.FORTUNA MAIS'
) RÁPIDA HAS RlÀR60.o_5T«IP..SÁmÇ' LOTERIAS C I _UAClHWaCA_AIA3d
OFFERECE /.AIORES|!jCANTO.aR.doNUUCIOi

VANTAGENS RUAdo0UVID0R,181]
£ AO PUBLICO á"*5»»W>VW8l»,S0 5.ttlll?/

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

_A_.DMIRA.VEL! ¦
I*elu extrnorillnnri-t vH.r_ei_.inle, limii «_.*>¦*»<'., i- . ohretmln a inotli-

cUlti.le ti»»*, prevo», é o HOrt.mtinto
__ cie roupiiH 1. itiiH <lu popular ;iltui:itai-i_. __r______z_____

O TOMBO DO RIO
P»™ liuiuei-M. riti>it_i-N t> ti.i-ninoM

O NOSSO RECLAME •
Ternos feitos de lindas casemiras de côr a... 3Lmdostemos de bôa casèmira americana a.. _5$0(iO
Ternos de superior casèmira ingleza 6fiS800'1 ernos de tino diagonal preto ou a/.ul -
Calças de casèmira de côr—padrües de gosto I2$000
Cal.as de lina casèmira ingleza— bainha du-
pia—a  i

Calças de superior flanella branca, ingleza a..
Calças de casèmira xadrezinho — bainha du-

P|a~ ••  SS
CONFECÇÃO SOB MEDIDA

nfeccionamoe com cazemiraa de qualidade e proce-aencia garantidas, os melhores ternos ae roupa pelos pre-V>s ae 70*0.0, 8p$ooo e yo.ooo. O acabamento e elegânciaa esta obra BatUfaz plenamente toda a exigência possível.
VESTUÁRIOS PARA CREANÇAS

A nossa Secção d"este artigo,pode ser considerada coma—a mais completa—tal a variedade de modelos emos tecidus para as edades que os requerem.Apresentamos desJe o modesto vestuário de linda ?e-
phlr nntszia, que vendemos pelo preço de _$8oo, a. maisrico e de elevado pre.o.

A -citamos, fazendo a expediçüo com a máxima brevl-dade e segurança, todo o pedido de mercadorias que nos
venha dirigido do interior assim como enviamos livre Je
porte, catalogo e amostras dos nossos tecidos a quem os
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SÂUUt MULHER CURA OS IN-
CO MUI O DOS
UTERINOS
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A Exma. Sra. D. Maria Ixabal Portella HanHquaa, curada com «A 8aud* di

a-fa^»^a__^B__A-»
Daudt A Oliveira

SORK

Daudt 4 Lagunilía-Rio

Snrí. <Daudt& Oliveira — Tenho o prazer de communicar-lhes
que minha senhora, soffrendo ha muito tempo de incommoJos ute-
rinos, tendo recorrido a diversos tratamentos, sempre sem resultados
apreciáveis, veio encontrar no seu preparado «A Saúde da Mulher» o
remédio decisivo para seus males : — Tres frascos apenas foram o
sufflciente para restabelecer-lhe completamente a saúde alterada.

Oftereço-lhes o retrato de minha senhora, ao qual, bem como
a estas linhas, poderão VV. SS. dar o fim que lhes fôr mais conve-
niente.— Avelino Portflla Henrioues [lirma reconhecida|.

Rio, 18 de Setembro de 1916.
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