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Poet.tantus
tantosque labores

-.fí' POVO (offerecendo o"bou-
quet" ao presidente da Republica, d*-

pois de ter offtrecido outros aos presidentes do
Paraná e Santa Catharina) : — E este, agora, é
para V. Ex., que, tendo tomado a peito, com o
mais completo êxito, a solução da questão de limi-
tes, está mostrando que esse, como todos os nos-
sos problemas que parecem insoluveis, só o são,
realmente, porque o Brazil n5o tem tido governo»
que por elles se interessem...

Bastou que V. Ex. "quizesse" resolver um d'esses problemas, parra merecer de mim estas fl
res, em nome da bandeira que nos cobre e cujo lemma acaba de ter a mais positiva e patnotK

affirmação. E fico com a bocca doce para... exigir outras soluções...



UMC
Cartuchos

Para Espin-
gardas

Com que qualidade de cartuchos
está Va. Sa. atirando esta temporada.

Va. Sa. notará que todo o interesse
dos caçadores e commerciantes centralizam-se
em Remington-UMC como os cartuchos do
dia.

Va. Sa necessitará cartuchos Arrow pólvora
sem íumo, Nitro Club pólvora sem fumo preço
módico, Remillion preço baixo e New-Club
pólvora preta, na sua próxima caçada.

Isso é se Va. Sa. deseja exactidào.
Acham-se á venda nas principaes casas «Teste gênero.
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PREFIRO ISTO, MEU VELHO

— Maa babe; lato mata o bicho I...
Prefiro lato, meu valho, o mau Alralrfin Onynli alia

mata todoa oa microbioe qua aZo oa bíohoa roedoree da aaudo.

O uso do Alcatrão Guy-
oi, tomado em todas as
refeições á dose de uma
colher de cale por copo
d'a?ua, basta de lacto para
fazer det-apparecer em
pouco tempo a tosse mais
rebelde e para curar tan-
to o defluxo mais tenaz
como a mais inveterada
bronchite. Chega-se mes-
mo^s vjzesa paralysar e
curar a tísica declarada,
pois o alcatrão susta a de-
composição dos tubercu-
los do pulmão, destruin-
do os maus micróbios,
causas d'esta decomposi-
ção.Se quizerem vender-vos
tal ou qual produeto em
Io ;ar do verdadeiro Alça-
trio Guyot, desconfiae, è

por interesse. Para obter
a cura de vossas bronchi-
tes. catharros velhos, de-

: (luxos mal cuidados, e a
ftirttori da asthma e da ti-"sica, é absolutamente ne-
cessario exibir na_> phar-
macias o verdadeiro Al-
catrão Guyot. Afim de
evitar qualquer duvida,
examinai o rotulo: o do
. erdailrlro .ilratráo iimj-
•i leva o nome de Guyot
impresso em letras gran-
des e sua assignatura em
tres cores : roxo, verde,
vermelho e de travei, as-
sim como o endereço Ca-
sa Frére, íg, rua jacob,
Paris.

O tratamento vçm a sa-
hir a IO re-mitmluama prnr
é\m — e cura.

Agente, jcerace Merhe AC — Kua da Alfândega 93
Itio-de Ju.a.mlwo

»***##*****

nTcHEÍTá MÜNICH
ESTABELECIDA *d&k

EM 1825 ^P
ESTABELECIDA

EM 1825

iM|§ÍlJgHliSlK^¦"Hb{HNhCm^' mTma tf*fi '1B ____________Pd

^^B____________J_-_B_______D__________________a_^__-_-i , •j' . _ ...-x_^ — I

Companhia de Seguros contra Fogo. ftc-
celta seguros sobre mercadorias,

prédios, mobílias e outros riscos, por
? seu agente geral

ALFRED HANSEN
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Existe a 40 annos
ALIVIA A DÔR EfA 24

= HORAS =

af^tt**** Rheumatismo, tosse,
v^lll (X bronchite, dores nas
costas, nos rins, lumbago, etc.

A' venda cm toda* aa

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

Ajr.ni.í no 11 Io «Io Janeiro
JÚLIO D'ALMEIDA

RUA DA ALFÂNDEGA N- 134



OS CONCURSOS D' O MALHO9:000 OOO
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DB PRÊMIOS EM DINHEIRO
•O SI ALHO», querendo proporcionara -eus leitores e amigos a opportnnidadede adquirirem,

sem dis|»cndio, moveis, jóias e outros objectos de valor resolveu organizar para isso sorteios de
«coupons», que emiltimos cm todos os números.

Aossos leitores poderão, assim, com a maior facilidade, se habilitarem aos grandes sorteios
do Malho, nos quaes daremos cm prêmios 9 OOOSOOO- EM U I_-III_IHO.

l*or isso, devem cortar e guardar, at<- completar cada série e remelter em segaidn a nosso
escrlptorío, o «coupon» abaixo estampado, para que lhes entreguemos em troca uni cartáo com
vários números, conforme o numero de bilhetes, variável, de cada Loteria. Com esses eartAes Uea-
rão habilitados para nossos grandes sorteios, conforme as explicações, que abaixo vão mencionadas.

Çoneupso 5emestpal
VALOR l:OOOSOOO

Çoneupso (pensai
250SOOO (em dinheiro)

a
Daremos mensalmente, em dinheiro, um pre"

mio de 250*000, mediante sorteio, que se fará
sempre pelas extracçoes da Loteria Nacional.

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

Çoneupso Tpime5tpal
500SOOO (em dinheiro)

Alem dos prêmios mensaes, daremos trimes-
tralmente, em dinheiro, ur.i prêmio de r»00$.

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

OBSERVAÇÕESi
Para que nossos leitores sc habilitem a toJos os sorteios

mensaes, devem nos enviar os coupons correspondentes a
mez, sendo que nos mezes de 5 sa.bbaJos, deverão nos

remelter os 5 coupons que nesse mez tivermos emitlido. I'ara to-
mar parte nos concursos trimeslracs. semeslraes ou annuacs,
os nossos leitores devem nos enviar os coupons corres-
pondentes ao trimestre, semestre ou anno em que tiverem
sido emettidos, declarando tejam concorrer,
para que recebam cm troca um cartão numerado, contendo os
números com que entrarão no sorteio correspondeu te, da Loteria
Nacional.

entendido que uma mesma pessoa poderá concorrer
a todos os concursos desde que apresente series completas com
o numero de coupons necessários 'irso.Nos- ido interior envlar-noa-hflo seus coupons
em carta registrada, acompanhada de uma nota com o nome,t.io-
rada, lo_:ar. cidade e Estado onde residir o remettente, a maja
300 réis em sello, para o registro da carta de volta sem o que não
remetteremoa o cartão numerado que dará direito aoa sorteios.

Deverão cortar e guardar os coupons. ^ue formos emittin-
do e que salnr.io sempre nesi i nos remelter ou en-
tregar No FIM DE CADA MEZ, trimestre, semestre ou anno,
conforme fòr o sorteio a que desejarem conconContinuam em vigor oa sorteios semanaes. que faziamos,
em dinheiro, por meio de nossas edições numeradas, a margem
de cada exemplar,

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 cartão numerado,
contendo diversos números correspondentes á
Loteria Nacional.

O sorteado neste concurso fica com o direito
a receber no nosso escnptorio o prêmio no
valor de I :ooo$o«>o.

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

Goncupso fínnual •
VALOR 2.000SOOO

(EM DINHEIRO)
Em troca de cada série de coupons d'este

concurso emittidos durante o anno, daremos
um cartão numerado, correspondendo a diver-
sos números da Loteria Nacional, com o qual o
possuidor ficará com o direito ao sorteio an-
nual. O sorteado neste concurso ficará com o
direito de receber no nosso escriptorio o prêmio
de '.?:«'O0$ooo.

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

ia exemplar.
Resultado dos concursos MENSAL (coupons de 35 a 39) do mez de Setembro e TRI-

MESTRAL (coupons de 26 a 39 dos mezes de Julho, Agosto e Setembro) extrabidos em 7 de
Outubro. Vide pagina seguinte.



O MALHO

SYPHILIS
Moléstias da Pelle, Impureza do Sangue, Rheumatismo

CURAM-SE RADICALMENTE COM A

SALSA DE HOLLANDA
(SALSA,

Approvada na Europa <

me* FEGIS._*_»

GAROBA E OTAN AG A')
no Rio da Prata e premiada cora diversas
medalhas de ouro.

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

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

M Para GADO
SARNA. CARRAPATOS ETC.

SEM VENENO

Especifico MAC DOUGALL

Usado ha nmis do «_o umiOH

Unico Introductor-ROBERTO ROCHFORT

I Rua odo Mercado, 49 —Caixa, 1.911
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PORQUE HÂ

Peça hoje
mesmo.como
brinde (gra-
tis) «EL DIC-
CIONARIODE
LOS MA-
LES». En-
con trará
nesse livro o
remédio mo-
ral paraseus

PESSOAS FELIZES E PESSOAS
INFELIZES ?

___¦___________¦¦______¦______

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

Coríe o «coupon. «baixo, preencha-o t remei
ta-o solicitando «EL PIÇCIONftRIOPE LOS MjUES
(Srafls) com O segredo do flnnel d» Ouro da
Cemma í.slral.
—— COUPON ——

SR. M. BERARD
Belgrano, 2046— Bu.no* Aira• ¦ Argentina

Queira enviar-me gratla um exemplar do livro
«EU DICCIONARIO DE LOS MALE3»,

HesiJencia (povoação ou cidade)—„.
Nome e sobrenome

Estrada de Ferro—Betado

oorrM]
t um he..
tiildü o ....

BO, foi
ido «or-

26751
pertenceu!)- »<> Sr.

CAMILLO MULLER SANTIAGO
residente em .1 oia dc 1'Vírn, a qu.mcoube o prêmio de
duientow e cinooenta mil reis.

Total «Io» prêmios jmiüoh
r». tíío$ooo

ronformo recibo* em iioi_ho poder.

ILOPEÇ
l i QUE« DA A lj

J RÁPIDA NA5
LOTERIAS ¦

OFFtRCCt MAIORES
VANTAGENS

i AO PUBLICO. .:
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O MALHO

PURA OS GRAflDES PLES OS GRflJlDES REJIEDIOS

Electrol

CAIXA

2$500reis

DO DR.

J.LAWRENCE

Pedir pelo

corrêio A

.AWREnCEeC
45. Rua da

I' llypnottsmo AfoPtnnante. —
-Ar/e de influenciar pela sugeslibi-
lidade anormal em vigília e pel.i su•
gestibilidade em hypnoze notável. O
hypnotismo e suas distinções do
magnetismo e do espiritismo — Os
estados hypnoticos em suas diffe-
renças dos do Magnetismo.—Como
se conhecem as pessoas que p"dem
ser hypnotizadas. — Como se sug-
gestiona a si me^mo e aos outros
em vigilia ou em hypnoze, directa
ou indirecta. Sugestão da musica
nos seres humam s e nos animaes.— Meio de produzir o adormeci-
mento hypnotico. — 30 Metho-
dos mixtos de hypnotização, inclu-
sive os intalliveis. Como se deve
olhar para hvpnotizar ; fazer fallar
o hypnotizado; hypnotizar varias
pessoas ao mesmo tempo; produ-
zir e cessar a catalepsia, hypnoti-
sar em somno^iatural ; hypnotizar
creanças,surdo-mudos e cegos; ny-
Pnoiizar por telephone, telégrafo,
correio e fonóyrafo ; hypnotizar
pela imprensa; hypnotizar animaes;
hypnotizar em distancia; impedir
que outros hypnotizem vossos sem-
nambulos; passar a outrem o po-
der hypnotico; despertar de hypno-
ze; despertar de somno por cauza
estranha; descobrir o autor d'uma
sugestão ou os hvpnotizaJores cri-
minozos, e neutralizar sua acção;
recrear pelo hypnotismo; advmhar
pensamentos; 

"simular a transmis-
são mental do pensamento; adqui-
rir boas qualidades por auto-suges-
tão; desenvolver a força dc vonta-
de; augmentar a memória; corrigir
máus hábitos, desamor, infideli-
dade ou vícios; eaucar as creanças
anormaes, os ce;;os,< s surdos-mu-
dos e os idiotas; formar o caracter
dos filhos, tornar-lhes mais fácil
a educação e a inftrucção ; adqui-
rir mediumnidade ou passividade;adquirir belleza. — Meios eficazes
contra a calvicie, canicie, rugas,
verrugas, manchas na pelle, obe-
zidadc, surdez, iraqueza de vista,
deformidades, etc. Como atrahir
e cultivar a felicidade; ter accésso
num emprego ou adquirir abas-
tança; ser bem suecedido num dis-
curso ou numa entrevista dificil;ter
boa pozição social; atrahir dinhei-
ro; conseguir boa venda de merca-
dorias; fazer crer nas vossas idtias
ou com que vos paguem, tornar-
vos amado.—Como, psychicamen-te, a mulher deve, em seu propriobeneficio, conduzir-se na familia e na sociedade.'£ MngneiUui» t liliinri»—Arte de influenciar pela acção sublil da aura psychica pessoal. — Preceitosmoraes do magnetizador.— Resimen para os trabalhadores intellectuaes e para outros cazcs. — Regimen paraconstipação ou prisão de ventre. Tranzição ao vegetarismo—Meios para adquirir influencia magnética. — Es-tados magnéticos de relação, sympathia ao contacto, lucidez, sympathia em distancia. - Processos de magneti-z«Ção : passes tongitudinaes e transversaes - impoziçõcs palmar, digital, rotatória, rerfurante. Aplicação dasmãos —Desflore —I-ricções arrastada e rotatória.—Insuflação quente e fria. Processos de takensmo, hiber-nação, levitação morte apparente.—Processos magnéticos para produzir o somnambulismo, a clarividencia, atransmissão do pensamento, a suggestão mental, evitar suggestões de estranhos, curar, magnetizar e desma-"*ar animaes, aves, agua, alimentos, plantas, metacs ou corpos inertes.—Som magnetizante.— Fenômenos dea'to magnetismo* extra-sensibilidade. transmissão mental do pensamento, olfacto e vista, éxtaze, mudança dePersonalidade.—Fenômenos de faKerismo; dansa de folhas; vazo magnético, toques, sons musicaes no ar, de-senhos. erguimento do corpo humano no ar sem ponto de apoio, vegetação expontanea, andar descalço sobre,0fío sem queimar-se — Map 'etismo pessoal.3*. OociiliUmo l*railr<> — Arte de magia ou feiliçaria moderna ou sciêntifica. — Póde-S2 escapar da
J^orte } Existe a pedra filozufal ? Póde-se prever o futuro por cálculos certos ? PoJe-sc fazer o bem ou o malP°r influencia mágica ? Que cumpre fazer para ser verdadeiro mago ? Em que consistem as forças da magia
?e"ra ?— Eleitos psyehicos de unguent > popóleum. emótico, escamonéa, álcool de vinho e de cereaes, char-
chiUze' absir|tho, alfazema, aniz, hortelan pimenta, chamragne, ammonia, agua de flores de laranjeira, cánfora,moral, louro-cereja, nitro-benzina, opio, morfina, valerianato de ammoniaco, haschi.h, ipecacuanha, atropina,
in"ao' PauPentil, botão de ouro, salvio, açafrão, heléboro, melissa, meimendro, protoxido de azoto, benjoim,"censo, coentro, angélica. thymo, cravo, roza, jasmm.etc.—Fénomenos dequebrantos.fcitiçaria e envotamento.
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—Filtros mágicos. — Vampirismo inconsciente, consciente, hvperfizico e popular. — Loucura ou Possessão, —
iMonomania, mania, demencia, idiotia — Meios para desenvolver poderes radiogenicos.—Alimentos. — Alcoo',
café, chá, haschisch, ópio, morfina, etc. — Respiração. —Incenso, almiscar, tabaco, etc. —Tacto, gôsto, olfacto,
ouvido, vista, etc. — Educação do olhar. — Influencia da palavra.—Acção do gesto. — O Accumulador mental,
o Pentagrama mágico, a Espada magica, etc. — Excitante musical. — O Dia do radiogenista. — A Préce radio-
tenista.'— A Cadeia radiogenista. — Psychometria adivinhatoria. — Telepathia. — O Choque de retorno. — O
Transfert de moléstias. — Telegrapho radiogenista. — Medicina radiogenista. — Cura de obsessões. — Desen-
feitiçamento. — Farmacia radiogenista. — Agronomia radiogenista. — Crescimento radiogenico das plantas..—
Ouro Potável. — Receitas de encantação e feitiçarias, etc.

I. Medicina Moderna.— Eleclrtcidade, Massagem, Magnetismo e Hypnoiismo aplicados á medicina.
Aparelhos de electricidade médica.—Corrente calvonica.—Corrente Farádica. —Corrente Sinuzoidal. — Endos-
copia—Ionotherapia Electrolize e Catafóreze—Galvanocaustica—Electro-lmanterápia,—13anhos de Luz e de Ca-
lor—Franklinizaçao ou Electrostôtica Correntes de Morton -Correntes de alta frequencia — Ozonotherapia —
Raios X-Hygiene, Hvdrotherapia, Massagem Manual, Massagem Vibratória, Methodos operatórios de Ilypno-
Magr.etotherapia—Sugestão sobre outrem—Sugestão sobre si mesmo — Especificação das doenças e seu trata-
mento—Afecções do aparelho gastro-intestinal—'Afecções dos aparelhos E\cretor e Genital—Afecções cutâneas,
—Afecções da vista, do ouvido e do nariz—Afecções do aparelho nervoso e mentaes—Afecções do aparelho
circulatório—Afecções da nutrição — Afecções do aparelho respiratório.

5. Scieuctns Secretas. — Iniciação nos Gi andes Mysterios do Oc:nllismo e da Theo.cfia.—Lógica, Ethica
e Esthética.—Psychologia, Metafísica e Theodicéa—A Passagem do Ego ao Não-Ego—Constituição do Sér
Humano em três" princípios—Polaridade no homeui e na mulher—A Reincarnação As Fazes da morte e suas
conseqüências—O Macrocosmo—Origem do mal e das Idéas Passagem do Subjectivo ao Objectivo—As Auras
—O Invizivel e o plano astral—A Magia e as faculdades occultas do Universo—Transmutação em Ouro—Pa-
lingenézia—Impressões virtuaes— Chiromancia, Fiziognomia, Assignaturas dos Vegetaes—Balzac aos espíritos
fortes do século—Alchimia—O Cerimonial dos Iniciados —Preparatórios para Magia—Os lnstrumeritos Mági-
cos—O Septenário dos talismans— Da Hulmildade ás culminancias do Poder-Astrologia—Oráculos e os
Horoscópios—Pelos odores do corpo se pôde descobrir o estado do Espirito, e vice-veif a—Evocações—Poderes
do Mentalismo—A Maçonaria e o Occultismo—Condições impostas ao candidado a Occultismo—Caracteres de
Sciencia Espirutal—Symbolismo—A Esfinge e os Evangelistas—O Archetypo e a Unidade Divina—Os trez
fluidos imponderáveis—As trez côres primitivas. As secções cónicas—Historia ezotérica da Terra—As tradi-
ções das quatro raças—O Imnerio de Ram-Os Missionários—lnlluencia das s ciedades occultistas no mundo
profano—Organização oc:ultista da Sociedade—Systema occultista de Governo—A Instrucção na escola e na
lamilia—Classificação trinitária dos conhecimentos humanos—Chave para classificação dos systemas filozó
ficos—Destribuição de Idea entre as nações modernas—Evolução de Idéa durante a éra christan e nos tempos
historicos—FizkJlogia do Macrocosmo e do Microcosmo.

Cada um dos cinco livros supracitados, com cerca de 400 paginas em grandes íormatos, custa llé/.
mil rei», e o estudo pôde começar por qualquer, sem inconveniente.

Para facuttar o adestramento psychico ensinado restas obras convém o uzo do Radiogcnol:
üervlgi.r, para desenvolver o fluido magnético pessoal—10 caixas por &5$000.
I lypnor, para auxiliar a hypnotização — 5 caixas por 12$50p.
Elerirol para fortalecer o peito nos exercidos respiratórios—5 vidros por lí$500.
Estes preparados podem ser adquiridos também uma ou varias caixas de cada vez, a razão de 2$500 a

caixa. O custo total do Curso, incluindo os cinco livros supracitados, as 20 caixas e o respectivo diploma se-
lado e registrado no ItesUlro de Titulo* é apenas Cento e quarenta mil réis, se tudo fôr adquirido por junto,
na mesma occa^ião. Os pedidos devem ser dirigidos, cem a respectiva importancia em vale postal ou carta
pelo registro chamado Valor declarado, a. LA WKENCK & O., í-un «In Capl-
t iiI Fedci-iil.

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

GERADOR DA FORÇA
10m]>o<!Íí1co du ueurnutlieulu

DYNflMOGENOL

Curn: Dores no estomago, Falta de appe-
tite, Nervosismo, Hy3terismo, Dores no peito,
Anemia, Fraque/anas pernas, Palpitações.Insom-
nia,Debilidade,Terrores nocturnos,Tuberculose,

Laboratorio: Pharmacia MARINHO
RUA SETE DE SETEMBRO N. 186

RIO DE JANEIRO
Remette-se pelo correio a quem enviar 7$000.

LAVOL

& nova descoberta
para

enfermidades da
pelle

Uma gota de LAVOL •*- e o seu desejo dc coçar pas-
sou. Desapparece toda a comichão. A irritação é subju-
gada. A pelle é refrescada e alliviada. A cura começou.

Tem crostas duras e escamas, chagas, sarnas, erupções
deitando agua, ou qualquer forma de defeito <la pelle ?
Use um frasco de LAVOL e todos ossignaes da doen-
ça desapparecerão.

Vende-se em todas as drogarias e pharmaciasAgente* geraes: Glo*»op A C.t Hua da Cantlclarla, 57 — RioDepositário»: Granado A C.; Araújo Freitas A C. e Dro-
garla Pacheco, Klo

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

Rua Marechal Floriano Peixoto, 62

ANTIGA RUA LARGA
Tel. 2000

SECÇÃO DO INTERIOR
Pedimos o máximo cuidado aos

freguezes do interiore capital, pois
andam vendedores servindo-se do
nome honrado da nossa casa e sú
levam a enganar. líxijam dos ven-
dedores documentos, que provem
ser do Globo. Remetamos amos-
tras e o nosso Systema Pratico
delirar medidas.

Frete, carreto e embalagem por
nossa conta

Pedidos a Mario Ferreira
Rua Marechal Floriano Peixoto, 62

ANTIQA RUA LARQJ T»l»ph. 2900

D
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RUA DO OUVIDOR N 164 E RUA ROSÁRIO 173 sô M» f0C)

PARANA'--SANTA CATHARINA
.A. TE' QTJJFG EMFIM I

«No palacto do Cattete, depcis de muito estudado, ajustado e bem limado, foi assignado o accordo que acaba coma se.ular questão de limites entre Paraná e Santa Catharina.» — (Dos jornaes)

_____________ i '"''''vfjB_____*__¦ -HfuI rWK

.. We-jceí/dn: — Até que emrim 1 A cousa estava encrencada... Fettpps Schmidt: — Mas agora fica
cMl. acla de vez... Afjonso Camargo: — Deus o permitta, e que nunca mais me fallem em brigas, por causa"°"a' Eu fli neste caso o que pouca gente faria nesta terra... Wencesláu: — Apoiado 1 Só um homem d.'Pulso daria unia tacada desta ordem... Lauro Muller: — Eu, infelizmente, nada fiz. Vi as cousas embrulha-"as fui dar um giro lá fora e quando voltei... Schmidt:— Já me encontrou, assignando o accordo... Ven~
',,-,} ~ ° Qus atíi parece sonho I Antônio Carlos : — Mas é uma grande realidade... Generoso Marques,
r*i* Bfrtholomeu e Joio Pernclla :— ...graças ao patriotismo do Camargo... Hercilio Luz, Celso Bayma,
rre°0i Regis e Eugênio Muller : — ... graças ao patriotismo do Schmidt . Zi çPovo: —Graças, principalmen-
ver30 ¦ senso de ambas as partes, honrando a intervenção do presidente da Republica e deliberando resol-
,.g{.pac"'-aiTienle o oue não podia ser resolvido a muque. . Ficam assim consagradas estas duas grandes
vai» : Que ° Camaríío e o Schmidt mostraram, emfim, que, ac'e um mau accordo do qu£ uma bòa demanda»...

acima de tudo, são brazileiros, e que — »mais



O MALHO
EXPEDIENTE

PREÇOS DAS ASSIGNATURAS DOS JORNAES DA
SOCIEDADE ANONYMA «O JV-rtl-HO»

Capital c Estados

1 ANNO 9 MEZES 6 MEZES 3 MEZES

«A Tribuna». 3o$ooo 23$ooo i5$ooo 8$ooo
«O Malho  i5$.ooo i2$ooo 8$ooo 5*6ooo
«O.TtcoTico» ii$üoo g$ooo 6$ooo 3$5oo

___ter_or

I ANNO I MEIES

A Tribuna» 5o$ooo 3o«J;ooo
O Malho» _5$ooo i4$ooo
O Tico-Ticoj *_0$OQO ii$ooo

São nossos agentes no Estado do Itio (arando do
Sul M .Srs. I.. i*. líiircellns A, C, Livraria do tilolio,
Andradas *í?*i. INirlo Alegre. "~^H_aÕ_SIIC_A_

O discurso-rolha com que o illustre relator da Receita
encerrou os respectivos debates teve entre outros méritos o
dc tirar a ultima esperança, a ultima ingenuidade aos que
ainda cuidavam que nem só exclusivamente dc impostos vivem
as rendas publicas; e isso foi certamente uma grande vanta-
gem : todo o mundo pagante ficou sabendo em que regimen
tem dc viver, de crescente e constante desembolso do vil metal
para as guelas insaciáveis do fisco.

Perderam, pois, o tempo e o feitio todos quantos se deram
á trabalheira de suggcrir idéias, de lembrar planos, de arriscar
alvitres, fora do ramerram financista que attribue á teta do
imposto, sob mil e uma fôrmas, as virtudes mirificas da
panacca para todos os males, e a da incsgotabilida«lc.

As Associações Cummcrciacs, as Ligas, os Centros, os
deputados, cs jornalistas e todos quantos, d'aqui c d'alli, r
traram caminhos diversos d'aquellc que seguiu a inspira
do Sr. Carlos Peixoto, podem humildemente limpar as m
á i :.rí !c e enfiar até ás orelhas as formidáveis carapuças em
que S. Ex. foi pródigo, porque, está inappellavelmentc re-
solvido : fora do arrocho da sciencia " impostophila" não ha
salvação possível.

• viram como o inclytò relator desafiou o Senad¦. ;i
encontrar novas fontes dc receita fora dos seus moldes in-
quisil

é isso ! Náo ha mais para onde appcllar...
I.aseiate ogni esperança, ó voi f/n*... piu/alti I
• * * Nem tudo. porém, são tristezas : tivemos a D0<
alegre, pelo menos assás imponente e extraordinária do

juramento da bandeira pilo-, setecentos jovens voluntários de
manobras — cerimonia que attrahiu enorme concorrência pu-
blica c commovcu c enthutiasmou profundamente.

Não obstante o inveterado, que não perde
\a>a para deitar as manguiiihas de íóra — algumas até .

ou fcstrellad vidente a "conversão dai u
ideia, «¦ dos nossos hábitos" para o "advento de uma éra de
patriotismo" — como assignauou o Dr.-Ped
formoso e sueeulenlo discurso aos novos loldad

• jiun-r tapar o ...l eom unia peneira, porque
meftto marcial da í.

mocidade, ahi estava o «eu desenvolvimento pliysieo i"sporta", para assegurar uma regeneração de hábitos, baseada
na saúde do corpo.

De uma geração de anêmicos c depauperados, cujo phy-
sico inspira di pode esperar senão idéias de subser-
viencia incondicional a tudo quanto represente a manuten-

garantia «Ia inércia <¦ do eoinmodisino; mas dc uma
infância e de uma adolescência que educam e desenvolvem
a -sua força ocrar o sentir nitido e independente,
<jue é o ; Ia saúde.

»Consultório medico d' 0 Malho
Com o intuito tle prestarmosum serviço aos nosso*

leitores*, rc_olveinoH estabelecer um consultório me-
dico que attenderíl :.s consultas a. elle dirigidas pelo»-
nossos assi^naintis cio interior, e que ficará a cargo cie
«lous abalisados clínicos, um lioxnaepatlia e outro ai*
lopr-tlia.

Os nossos assignantes do interior que se quizerem
utilizar do nosso consultório medico de verti o lazer
«oa. consultas por carta, <lan<lo os _ymptoma_ <la
molest ia, a edade e sexo do doente, e bem assim todo-
os esclarecimentos necessários, de modo a poder o
medico foim-trum juizo per lei to da mol.stla.

_As consultas neríio respondidas nesta secçAo, ou
por meio cie t-arta parUeníar, conforme os nossos as-
siernantes petlirem. IVeste ultimo caso cada consulta
deverá, ser acQmpunliadadtí um nei Io de 4oo rs- Toda
a correspondência pOíle ser desde já diri«jida ao
«CJonsultorlo medico d'0 MALHO») rua do Ouvidor
11. 164, Rio de •!aneiro.

— mens sana 'in corpore sano — eis a grande verdade,
a cujo cultivo estamos assistindo nesse frêmito empolgante
de exercícios " sportivôs " que nos enthusiasmam; e se a
isso juntarmos ininterruptamente o culto da pátria por' meio
do voluntariado e das festas civicas, conseguiremos natural-
mente o máximo da efficiencia material e moral, destinada
a amparar os futuros governos da nação nas lutas que hou-
verem de travar contra os elementos que se desencadeiem
para amesquinhar, obstruir ou anniquillar, não só o nosso
progresso, mas quiçá também a nossa nacionalidade.

*** Está de regresso ás plagas cariocas o Sr. Dr. Lav.r.
Muller, que foi recebido principescamente.

Parte do discurso que o nosso chanceller pronunciou, em
resposta á mais official das saudações, é ainda de contenta-
mento e de applauso por ter verificado que também a moci-
dade do norte se apresta para entrar na promissora pbase do
renascimento nacional. Por 

"ahi 
se vê, pois, que o movimento

se alastra com uma força incoercivel.
Tenha a causa que tiver, é um facto; e d'cllc se pode

concluir que estão contados os dias^ d'essas misérias politi
queiras dc campanário, tão do gosto dos rotineiros mando.*
que ha vinte c tantos annos exploram... a fraqueza doentia
e a inanidade da opinião.

Também nesse discurso do eminente recem-chegad ¦
Estados Unidos ha uma afíirmação notável : a de que é- pri-

¦ manter a neutralidade que até aqui temos- mantido,
perante as "desgraças 

que de bre o mundo".
e recado, esse "lembrete" não deve ter soado muito

bem a alguns, mas, inquestionavelmente, agradou a todos...
menos

Aliá>, é uma questão morta e sepultada essa tal da nu:-
dança da neutralidade.

Faltava-lhe só a pá dc cal que o Sr. I.auro Muller lhe
deitou.

i mal... na chronica.
J- B

Vf. Ecngué. »7. Roe Buin.it.. Pari;>.

BAUMt BtUGUE
CURA TOTALMENTE

RHEUMAT/SMO-GOTA
NEY/RALG.AS

Venda em todas as Pharmacias j

PÍLULAS Curam em poucos dia . jual-
quer moléstia do estômago,
fígado ou intestino.

tas pílula*-, além de to-
nicas, são indicadas nas dys
pcpsias, piisi.es «Je ventre-,
moléstias do fígado, l exiga,rins, na-iseas, ílatulencia, mau estar, etc. V um

o digestivo e regularizadof das secrecões gas-tro-ii.testin.ie3. A' venda em todas as pharmacias. i le-
posito: Drogaria Rodrigues, rua Gonçalves Dia

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

A SALVAÇÃO
- DAS-

CREANÇAS
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FACTOS NOTÁVEIS : Paraná—Santa Catharina-O regresso do chanceller
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*) Almoço no Cattete: um aspecto do almoço offerecido pelo Sr. presidente da Republica aos Srs. Dr. Affor
ÇO, Pretidente d> Paraná, e c.fronel 1'clippe Schmidt, governador de Santa Catharina, em homenagem aocom que esses dous illustres bra;i:eiros acccitaram o accordo de limites proposto pelo chefe da Nação. 2)

fonso" Camar-
patriotismo

. j) Grupo ti-rado após o almoça, vendo-se o Sr. presidente da Republica entre os dous homenageados, o vice-presidente da Re-
publica, o vice-presidente do Senado, o presidente da Cantara, os miuistros de Estado, a representação federal do Pa-raná e Santa Catharina, o prefeito e o chefe de policia. 3) O Dr. Lauro MüUer desembarcando, do paquete "Ria de
Janeiro", de regresso dos Estados Unidos, e recebido por altas autoridades e amigos,
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Recepção do Club Naval em homenagem ao presidente do Paraná e ao governador de. Santa Catharina : um aspecto
da seleela reunião presidida pelo almirante Alexandrino, que se vê entre os dous chefes estadoaes, vendo-se Iam-
bem o ministro da Guerra, altas patentes da Armada, representantes dos dous Estados e outras pessoas gradas.
(Nota da relacção: Com mitigo tacto e inexcedivcl "savoW faire", o capitão-leiiente Castro Menezes dirigiu o ser-
viço dos porteiros, fazendo rcsailtar os dotes da sua esmeradissima educação).

M COSTA
CAIXA DO CORREIO, 293 — END. TELEGRfcPHICO EME-Rio — TEU. 145-^OlRTE

/Hachinas para industria e seus accessorios
MuterlacM para l __**_ rii.luN <Io ITon-o, IMui-iiiliu o oi» im- l?_il>lien._i

Machinas de Jurar com transmissão e manuaes, de esmeril, de ponçar e cor-
tar (erro. Bombas diaphragmas goutds com e sem transmissão e para desemtupir
encanamentos. Bombas Centrífugas, Tríplices e Absynias, Tornos mecânicos, paiacanos e bancada parallelos giratórios, l .ebolos com pedal e transmissão, Forjas com
ventilador directo, ultimo modelo. Serras circulares.

Correias Balata e de sola ingleza para transmissão, Asbestos e gachetas de
iodas as qualidades. Tubos de borracha para água, vapor e ar comprimido, Borracha
em lençol, Mangueiras de lona.

Tarrachas Duplex para canos e inglezas para parafusos, Tenazes 'Vukan com
corrente e chaves para canos, Chaves inglezas combinadas e Clybtirn, catracas in-
glezas. Cortadores com navalhas, Seiras para metaes, Machos para machinas e
canos Withworlh e imitação, Brocas espiraes conicas e parallelas, Limas inglezas,
Tubos de vidro para indicador de nivel, Connecções para vapor em geral, etc, etc.

Representante de grandes Fabricas Norte Americanas.

flrçm@Z6fl}—l^ua dos OupiOes, 83
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$n*rcj.i*, suci*Lismo
UTER*TURÍlf VERVÍ*,
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ORGANO INDIPENDENTO
* # » PROPRIETA' DA SUCIETA' ANÔNIMA JUO' BANANÉRE & CUMPANIA * # *

JPrezzo da sinatura: Ül MEIAGARA

^e.atfore e ©irettore : J|}() BANANÉRE % 1916 % REDAÇO' I FICINA , Largo do Abax'o Plgties plgailobax o Figues plgauoo mlgatorio — Zan Baulo

0 injisgouriuiènte Sa America
CHI 1NDI .-COBRI A AMERICA FUI

O GRISTOFARO GOLOMBO — CO-
-Ml". FUI CHE 1LLO INDISGOBRIO
CHI TENIA A AMERIGA — O NU-
TABILE POETA INTALIANO GAS-
TRO ARVES — TIRA A AMERICA
'DI LA' — OTRAS NUTIÇA.

Chi indisgobriu a Ameriga fui un tale
Gristófaro Golombo, navegadore napule-
tano.

Istu tale Gristófaro Golombo chi era
lambe un nutabile scritore migliore du
Danta Barretto sta.va un certo dia lendo
us verso du notabile poete intaliano Gas-
tro Arves, quano viu lá una poeisia cbe
deceva acussé :
Colombo !
Vá na migna interna ufficina
l tira a Ameriga di lá !

Intó ilo pego di pensa : — Chi sara is-
tu Golombo ? Amlove stá a Ameriga ?

Intó ill.i levo treiz settimana pensáno i
non cavo nada.

-Vira illo pigó i scrivê una brutta garta
Pm Castro Arvei perguntáno o chi éra¦"luillo.

setiiniana dispòsa illo aricebeu una
gaxigna chi o Gastro Arves mando p'relli1 dentro da a gaxigna tenia un ovo !— Ma che j-toria é ista pergunto o Go-
lombo ? I intó illo pégó di pensa, di pen-•a, i n,,n indisgobriu o misterimo.
. Iiimi/inliu o sangue nas veia di reiva
1 '"«n indisgobriu.

Indignado co fattimo illo pigõ o ovô i
atiro nu chú. Intó o ôvo, gaino nu chó,
tylibró i dindentro d'elli pulo un pida-•-"'nho di papele con unas cosa scritto.
Sta uu higlietigno du Gastro Arves i de-
ceva acuss: :
Odiombo
A terra é ugitdii, d'un ôvo,
ys*i come illo redondo !''ista banda lê o veglio mondo,
I da atra tê o "mondo novo".

.Assi che illo leu istu biglietigno illo
8ia fico sabéno chi a terra era rotonda ichi do õtro lado da Oropá tenia a Ame-r'ga.

!'•' ista a celebre storia du "ôvo di Go-
'"inl),, " i

Colombo, con istas informa.ó trattò''"-'''latamente di urK.inuá una Sucietá
^nonima p'ra indi.gobrí a America pot'ausa che illo era un prontto chi non te-"lia né un tosto no o borso.

Invei_ ninguè queriva intrá na SucietáI""r causa che o Gristófaro Golombo éra

o piore ladro di galligna chi tenia na In-
talia. Quano illo vi chi non puteva me-
simo urgartizá a Cumpanhia p'_ra cumpra
us navilio, intó illo pigô i arubô treis na-
vilio chi stava na praia i zarpo, imbaxo
d'um ceu azur come o zoglios da Mariet-
ta...

Assi navego illo quattros meiz se para
né p'ra guspi. As cumedoria giá tenia ca-
bado maise di un meiz i giá stávano acu-
mendo os cumpagnêro i nunga chi xigava
nu fim da viaggia. Um certo die só tenia
di restante o Gristoforo Golombo e Pie-
tro Gaporale, quello chi indisgobriu o
Brazile !

AóVa come tenia da afazê ? Intó ri-
sorvêro tira a sorti p'ra vê chigné chi te-
nia da cume o õtro. O Gristófaro Golom-
Io gagnó ; illo é che tenia da cume o Pie-
tro Gaporale. Aóra illo fui pricurá un ri-
vorvero p'ra amatá u Pietrp Gaporale, ma
non axó né rivórvero i né bala, pur cau-
sa chi o Pietro Gaporale chi non era tro-
xa giá unia cumido tuttas rivórvero i tut-
tas baila.

Intó o Golombo non amatô elli i fui
molto bó, pur causa chi nu õtro elle o Pie-
tio Gaporale atava sentado na berada du
navilio, pescáno pexe co anzólo, quano di
repentimo pigô una cosa mais pesada du
gostumo.

Aóra illo xamô o Golombo p'ra aguidá
elli i pigáro os dois di puxa o anzólo.

Fui intó chi na ponta du anzólo saiu
pindurada a Ameriga !

^-r->

Cosas da a guerra

A "BRAKLIST"

A "braklist" é una specie di camorra
chi a Ingraterra urganizô pur causa di
insgugliambá co gumerço dus paize chi
non quiz intrá na a guerre.

IQoi tê un livro tambê xamado o "bra-
klist" andove illis scrive o nomino di tut-
tas piasoak) chi faiz nigozio cos lemó, cos
astriago i cos turcoses.

I o pissoalo chi fó butado inda-a "bra-
klist" niscuino ingrei* pódi nigoziá maise
coelli.

Per inzempio :—Stá facendo un galore
indlagrasUto ! A genti fica con una brut-
ta sèili di abibê un xoppi dupro i intõ a
genti vai abibè lá d'indo o báro du Franz.
Prontto! Nu ôtro, die a Ingraterra giá
bota o nomino da a genti na "braklist".

Dispoaa si a genti apricisa di un gani-
vettl Rose" i vai acum.rá lá na a gaza
du "Frctino" illo dize p'ra a genti : —
Non vendo nada p'rus nimighio da a Pa-
tria.

Vá cumpra nu báro du Franz !
Otro inzempio : — Tê un allemó, un

tale Fritis chi é migno frigueiz da afazê
a barba maise di vinte annoses. Só pur
causa de io afazê a barba du Fritis us in-
disgraziato dus ihgreiz mi butáro eu na''braklist".

Ma io giá sê chi fui chi racuntô p'rus
ingreiz che io afacevo a barba p'ru Fri-
tis : fui o Laccarato chi racuntô pur cau-
sa chi eu xamê elli di subrindiligato di
meiagara, ma aóra é che io ê di xamá,
prontto !

Aóra io vô manda cuntá p'rus lemó che
illo deu parti di min i intó us allemó vó
butá elli tambê na a "braklist" lema, tal.

Dai illo non pódi maise abibé xoppi,
né i nus baile lemó, chi só us baile maise
gustoso chi inziste, né podi maise i apas-
siá inda a Gantarêra pur causa chi o alie-
mó du ristoranto da a Gantarêra non ven-
di maise zanduixi p'relli, tai !

Tambê vó scrivê uma garta p'ru ré da
Intalia si quexáno da Ingraterra ! i vó
tambê manda un "urtimato" p'rella tira o
migno nomino da "braklist" nu prazo di
vintes-quattro ores, si non quizê intrá in
guerra co Abaxó Pigues I O vai o
raxa ! 1 I

As frôrzinha
A settimana passata tive aqui a vesta

da frôrzinha. Ista vesta é maise un- getti-
gno che o pissoalo indisgobriu p'ra cava
us aramo da a genti. E' una purçó di pi-
quena chi anda na rua vendéno frôrzinha
p'ra a genti.

A genti non qué cumpra ma non tê
getto pur causa che illas dá cada ogliada
p'r aa genti chi a genti fica sê getto di
non cumpra.

As frôrzinha, ista veze mi pigáro una
brutta urucubacca.

S'imagine che ista veze io stavo nu
migno saló alavor;\no molto acuçegada-
mente quano di repentimo intráro una
spagnuoligna gotubi i mi disse p'ra mim
con una voiz dolce piore du mele :

O signore mi gompra una frôrzigna
in beneficio dus tibergolozo pobri ?

Mi adiscurpe signorina, ma io só un
prontto !...

Ah ! gompra !... o signore é tó bu-
nitigno t

Uh ! che gustoso 1 Mi xamô di buni-
tigno ! !_ Intó io non arisisti i gumprê
treiz frôrzigna 1

Dispósa piguemos di acunversá i io fiz
una brutta diglara«;ó di amore p'ra elli i
dê un beggio na gira delia, ma nistu mo-
mente cumpareceu a Marietta mia molhe-
re i prigô a vassôra in nois dois i mi
ir.sgugliambô c'oa vesta II...
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Oyspepsia ácida
Azia depois de cada refeição

Se bem que não seja moléstia grave, creio
preferia ter de lazer uma operação a soffrer
tantos annos a acidez do estômago depois de
cada comida. O ardor parecia abrazar-me o
estômago e o bicarbonato de soda já nenhum
allivio produzia. Recorri a médicos e reme-
dios, só conseguindo peiorar, continuei assim
arrastando a minha cruz, até que as

Pilulas do flbbade IWoss»
puzeram fim aos meus tormentos, fazendo des-
apparecer em pouco tempo a minha azia,
permitlindo a minha alimentação regular e
curando a prisão de ventre dc que sempre
padeci.

Por ser verdade, faço e autorizo a publica-
çao d'este attestado.

Sebastião THas de Carvalho

Em todas as Pharmacias e Drogarias.
Agentes.: Silva Gomes & (7. — Kua

S. Pedro, 42 — Rio dc Janeiro

enorç(pe sueeessoi
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EM TODA A PARTE
este novo sabonete, de delicado perfume,conquista logo a prelerencia do publico,o que prova de
MODO IRREFUTÁVEL

as suas excellentes qualidades I
INSISTIR NA MARCA SANITOL
.Preço 1$000 ra. Caixa do 8a Í.SÜOO

A vencia em todas as perfumadas, drogarias e pharmacias
FABRICA DE PERFUMARIAS

ATLAS
DEPOSITO: CASA HERMANNY

Rio de Janeiro

CASA GUIOMAR
iso, _A."VKMIIDJL PASSOS, iso

v WW\W _____ " ^^vt..^

IQ-sOOO Sapatos
izouuu em kangu-
rú envernizado, salto de
sola, com laço de amar-
rar no peito do pó.

16S000 ?rtíSSsfm
pellica envermzada, sal-
to alto;ultima creação
da moda.

17S000 g&ias:rello, feitioegual.
1 ô **«.C\C\P\ O mesmoJOOUUO artiyo em
camurça branca.

20$ e 22$000
Bellissimas botas em

casemira cinza, «aspea
envernizada, salto Je
sola, alto íe^uaes aoeli-
ché supra).

20S E 22SOOO
O mesmo artigo, porém,em casemira preta, com pe-

quena biqueira de verniz.I Wmútmijr ^*

228000
Bellissimas botas

Je abotoar e de ata-
car ao lado, em ca-
semira cinza e beije
com biqueira de ver-
niz, artigo derniet-
cri.

288000
Ultima creação da

moda :—Botas em be-
zerro-setím preto,com biqueiras o talão
de verniz o fivellinha
ao lado. Ditas no mes-
mo modelo, porémem kangurú amarei-
lo. Qualquer d'esres
artigos custa 35$O0O,
ruas centraes.

REMETTEM-SE CATÁLOGOS 1LLUSTUADOS PARA O INTERIOR, PEDINDO-SL CLAREZA ROS ENDEREÇOS
AVENIDA PASSOS 120-CASA GUIOMAR

Telephone 4*24, florfe PELO CORREIO MAIS 2SOOO Carlos Craeff A C
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alXa doalho
Dolores Só (S. Paulo) — Respeitando

os motivos que induziram V. Ex\ a aban-
ilonar a lyra — de que publicámos os mais
vibrantes e sonorosos echos — em busca,
ou ji em transportes, de uma evolução
diversa "mui difficil de ser por todos
comprehcndida", sentimos immensamen-
te que essa resolução nos prive da mais
preciosa collaboradcra, da intellcctualida-
de culta, possante c vibratil, que, sob
mil <_¦ uma fóruns, tão maravilhosamente
se revelou atravez dc vários psendony-
mos.

Resta-nos uma esperança : a de ainda
podermos honrar os nossas paginas com
us surtos do espirito e do pensamento
de uma tão prcclara dama, sem duvida ai-
numa fadada ao mais glorioso renome,

desde que o liberte da invencível modes-
tia; e é com essa esperança que aqui dei-
-xamos estas linhas de meia despedida,
traduzindo, aliás, o nosso profundo apre-
ço c a nossa inextinguivel gratidão pela
assiduidade de uma eollahoração (;tie tan,-
to nos honrou.

Paulo Albuquerque (Cascadura I - Se,
depois de pegar num bom mappa do' Bra-
zil e calcular as distancias de que falia"
pelos graus de longitude, ainda não ficar
sabendo o que deseja, escreva-nos c!e no-
vo, que, então, o satisfaremos

Rogaciano Rodrigues (Rio das Contas)
— Francamente, estamos num circulo vi-
cipso: o senhor a insistir que Rutujá, Ri-
nlo, etc. se pronunciam com R brando, e
nós a acharmos que isso é... é... é...

E' o diabo !
D'aqui não sahimos : em portuguez

não ha pronuncia de, R brando, quando
essa lettra inicia o vocábulo.

O mais ou é conversa ou é cousa pcor...
Leitor (Minas) — Olá, você que nos

mandou o nosso desenho — Minas na
ponta ! — bordado de amáveis Couces !

Quer negar, então, o espirito irônico e
critico de tal desenho ?

TRISTE FIM DE UM PIC-NIC
"No Ju dc stu anniversario natali cio, o Sr. ministro da Marinha foi em passeata, no "scout* "Bahia", até á cn-

soada da Tapera. De volta, o navio bateu numa pedra, ou cousa que o valha, se ndo preciso o trabalho da lancha " Aqna-
num", do ¦ Bombeiros", afim de evitar que i "Bahia" fosse ao fundo." — (Dos jornaes).

M^-' 
\- _ _*mT^^m^m ÊKrÊ w ^

"^ttteS^^^T^" '''mmm7;;' !*gÍ______BL

/-'•' POVO • — Ora, ahi está no que deu o "pic-uic" ir.aritimo do anniversario do respectivo ministro : o Ale-
"jdrtgg cahiu na compulsória e o Thesouro foi mais uma vez " compulsado" para entrar com os cobres, afim de tapar" r">nbo"....

t t 
^ depois, chgtnam-me Je "atrasado", 

quando en digo que 
"boa romaria fa: quem em tua casa fica cm paz" —

,:es desperdícios mais que inúteis, porque são positivamente criminosos !...

AZEITE SOLAR- ° melhor entre os seus congêneres
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NO CATTETE: NOTA DIPLOMÁTICA
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9 ministro da Republica Argcntin a, Sr. Dr. Mario Ruis de los Llanos,. com
¦ i i" secretario da legação, o addido militar e o representante do Sr. presi-
dente da Republica — após a audicn cia especial para a entrega de credenciaes.

rine, Bor noza barde ajamos guc csdci eleição... que bom I

M*NIFEST*Ç*0 *C*?EMIC*

- tom ra/ão: Ura Jury que, hoje em zeu gollaborraçong ao redator to Zuma-
«lia, cofldemna ftm auauino, merece lou-
\orcs ; c se esse Jury pertence a Minas,
. claro que esse Estado ficou ua ponta..
Quem o representa ? Ni > í o presideftte
dVllc ? l.oooogo... não seja besta 1

Que tini o facto que você allcga com
Içaa .

limos.
\. 1. . NT. (Pelotas) — Vejamos o seu

i . I beira mar.
(Nio confundir oom <í beira mar.

i feito d beiro : allude apenas ;i
...

Diz o primeiro quarteto i

mar — 8
Contemplo a doce viração d(i brisa , — io^
Que hora bella, convida-me a sonhar;—IO
< >!!_•> a vaga que por além desliza". — 10

\)S tudo, porque fora o erro dc nictri-
i ..prime o plieiiomeno visual do poeta.

\ saber : elle, lótínho e triste, contem-
pia a beira mar e a doce viração da bri-
sa. Dupla vista : do que é visível e do
que o não é...

Mai comtcmplar a viração da
brisa e de mais a mais doce., é sufficiente
para dar _o Sr. A. D. N. o direito de ser
nomeado mini.tro da Fazenda.

Seria até rapaz de enxergar saldos or-
çamentariot, quem enxerga as brisas _
com ellas faz pasteis poéticos...

Camarada do 3° Esquadrão (Rio) —
Não pega a tua mal escripta k-nga-Ienga,
procurando cavillosameate envolver o
nome de um official nas ondas de um elo-

urso...
Outro officio, camarada I
Jlans Solmcster (Rio) — Endregamos

én gontiçongs te vigurrei no chornalzí-
nhe, e guc vozinhorria bode gondiniu-i a
?ollaborrei.

Appolinario (Rio) — Recebido o seu
sympathico retrato, bem como o pensa-
mento. Nenhum, porém, pôde ser publi-•ado só com esse nome, sem ma s nada.
Queira, pois, completar-se...

Vivaldino Silveira (Rio Capinzal) —
Estamos fazendo provisão de fôlego para
lermos a sua peça monumental, em sei?
folhas de papel... A cousa é séria, pelo
que vimos no começo, e só com mais va-
?ar podem., despachar, para não errar.

Desde já, porém, nossos paraben-, poi
ter escripto tudo aquillo "sem transpor
os portaes de um collegio".

Imagine-se, se as tivesse transporto !..
Benedicto César Rodrigues (São I'

dro) — Se a mera iria não nos falha, fo-
ram bem coladas as poesias a que allude.

Depende só de opportunidade, _ r>ul>!:-
cação.

Nina Dolora (Bahia) — Obrigados pc*
las suas felicitações.

A. Pires (Rio) — Tor descuido do dis-
triboidor, veio ter ás nossas mãos a sua
valsa Ultima lembrança.

Entregámol-a já ao redactor musical.
Lachesis (Pelotas) — A' primeira vis-

ta podíamos responder : "Não existe maii
nenhuma d'essas arapucas dotacs, arma-
das aos incautos pela malandragem fran-•'•-brita de uma súcia de cana

Entretanto, vamos indagar se a "vir-
gem dos lábios de mel" escapou á deban-
dada...

Tomenio Esdrúxulo (Tara) — Se o
Enéas está esfriando na pretenção da re-

I
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Manifestação ao Dr. de Cosi: . da Faculdade de lledieino, pelabrilhante figura que elle fe: no Congresso _..<_/.//._ de Buenos Aires —
Alumnos da Faculdade, que compor cecram fardados de atiradores c porisso formaram uma espécie de guarda de honra.

PARA _A_S MÃES íwr-n*!
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ULTIMA PALAVRA; FINANÇAS DE CARREGAÇÃO
"O deputado Carlos Peixoto, relator da Receita, pronunciou um grande discurso, defendendo todas as medidas da

C.r.imissão de Finanças tendentes a augmentar a Receita, por meio de impostos." — (Dos jornaes).

^——Mas.— —a—asasssa—saa»«asa——ss—ssa—a—ssaa—aassssa —a.-, '

CARLOS PEIXOTO : — Não admitia que ninguém entenda mais de fi-
nnaças e seja mais patriota do que eu. Precisamos de — dinheiro, dinheiro e di-
rheiro ! Por isso disse c repito : Mesmo que a capacidade tributaria da nação es-
tr.essc esgotada, eu não vejo outras fontes de receita senão estas: impostos impostos e mais impostos!

O COMMERCIO : — Por essa já eu esperava...
ZE' POVO : — Isso ê que se chama talento financeiro de carregação! Não havendo dinheiro no Thcs-iuto, vae-se

ii "mina" mais fácil e corriqueira : à minha pobre bolsa mil vezes arrebentada !
Mas, assim, não c preciso ser estrella de primeira grandeza iu firmamento das finanças : qualquer carregador pódc

ter um grande financeiro.,.

De facto, lem< . que elle pensa
im empurrar para a frente o Tbobi

Judio, do D. Jayme e da
Delfina ¦'.. mas aquelle que pMe\ caixinha dos icus to

• • dar, manter-se c u
irifiiar".. .

K' um b >m sympt ; frouxamen-
Io, mas teria melhor que o Enéas ficasse

lambem! ir ima...
¦ - Xão

•adereço, i importa,
que pi neto — Caçada
de capivm logo ie percebe tratar-se
'V mn i roça.' Oaçamol-0 :

.. i! i bello rio turvo,
' lutadoras,

rem mam
0 paSM candenciado de uma ar.'.:-

dora. "

Valerá a pena tomar a sério um poeta
que nem ao menos sabe rimar ? que rima
orais eom ora c urvo com umas ?... Cer-
temente que não I

Vejamos, pois, se se salva a caçada, já
que se não pôde salvar a poesia :

"Ers 
que derrepenle cm virar uma curva

Vira a canoa com seus passageiros,
Quando chegam ao fundo lhes parece as

águas turvas".

Nem isso, porque no ultimo tci
capivara possa nadando, não se sabe se
deixando os caçadores no fundo ou á tona
das águas turvas.

0 Ucharoco adivinhasse que tinha
de ser cantado, em verso pelo seu Bric-

cola, era capaz de lhe metter o dente vin-
i;:u!or, ou, -pelo menos, dizer-lhe um
adeus especial com a mãosinha contraiu-
da...

II. Graça (Villa Isabel) — Mell
na nu-trica, mas continuou a ser inmrigi
íldagal <la grammatica, escrevem!..¦ viria.,

por verias reveza em vez de revessa, fur-
tuna por fortuna, sem contar as batata!
do titulo i* da eptgraphq, onde ha uma
Perna .llçada e um Trabalhador, cuja-
maiúsculas denunciam um másculo faze-
dor... de botas.

E, afinal, é o que é o tal soneto humu-
, mesmo corrigidas essas asneira.-..

J. Süln- (S. Sebastião do Paraíso) —
Sim; a tinta vermelha dá bõa reproduc-
ção. O que niq dá é o seu traço incerto .
tremido. Você deve aprender muito, CO-
p:ar muito, para firmar a mão. Depoi-
de sal.cr alguma cuu-a, deve fazer
sivel para ser aimpti nSo se mettendo em
funduras de Calvários e revoltas...-

Não desanime e vá cavando sempre.
DR. CABUHY PITÂMO*

Dite ser usa-la pelos fraco!, itittrticts, «««ras-
(honicoi. os quo lollram do estômago « as w-
¦horas que amatnentara.—Deposito: iraojo Freitas
& Conp. —Rei dosOoriies.83e "lurmaela lar-

[ quis—Praça Tiradcntas. os. 40 e 4*. Rio de Janeiro
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CONCURSO MUSICAL 1916
Grupo II — -_V. 3 7"
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"Â TUA TRANGINHA d

SCHOTTISCH
«JOSÉ' DEkPHINO CACHADO

(Ribeirão Preto)
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FERRO do

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

1>A1US

iBaU'. etall

¦ MUS H

Ein todas
Js^iarmatV»v

DR GIRARD
0 que distingue so-

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

APIOLINA CHAPOTEAUT

. Remédio infallivel contra BI
gi a prisão de ventre ImM

—*— VI

I FRUTAJULIEN 1
r.ccoinmenda »e igualmente con- ^fl

75 tra aa DOENÇAS do ESTÔMAGO, MM
31 do FÍGADO, a IC TERICIA,._ BILIS, ZA
JÇ *.PITUITA,osENJdQS* ARROTOS mA
am Paris, 8, rue Vivienne•¦ em todas at pharimaciai.

Regulariza a mtnitrciclt. acaba
com ot êttrtsêt tufitrunuitm-o*.

sim como com as cetuas
e tom gue costumam

renovar-se com as
otocai da imttrii
mom

x?**ica

SAÚDE das SENHORAS

,^s_u<<;

QUININA
PELLETIER

Inoflensivo, de absoluta pureza,
cura dentro de

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

bes, opiatas e injecções.
Parit, I, rua Vloitnni, é em todas at Pharmacias

Mlti*

As Cápsulas
de Quinina Pelletier

sào soberanas contra
as Febres, Emxaquecas,

Neoralgtas, Influenza,
Constipqçoes e Brlppe.

nxiG.n o Noai i

mm >'¦ ftuntits
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As alumnas da Hscola Normcol e outros estudantes, no amphitheatro do Jardim do infância de S Paulo, por tccosiicda visita io Sr. presidente do Estado, Dr. Allino .limites



Parnambuque-Rucife Numbro i
Celenbro di mi novcenío zi dezacei

O inlogio
Foia qui trata dos zlnteréce du norte e du interior do Brazi

DEREITO — JVIanué Braço de Oro V

Questàos gpamatieá
Nois temo zarricibido iiumtas eunsurta

de dcverças peçoa qui prígtmta cuma se
deve di sc cscrcve-se sertas palavra ao
noço'indioma.

Adispoi qui nois demo aquela íspnca-

ção cuma si iscrivia-sc a palavra ça
jion tém mões a midi as carta qui o povo
tem uns iscrivido tratano di questàos gra-
maticá e da noça istorgrafia sonetica.

Nois vamo zarrespondè a toda zas cun-
surta qui viere cum pkiodomc pra mode
ocurtá o nome do fregueis qnl iscreve.

Dagora in vante os nosso leitore tem
um cunsurtoro aberto a zórdes_ dirigido
pur um noço culaboradò, o douto Agusto
Chica, tá e quá cuma no jorná piqueno o
doi.tó Julho Pire.

O Sinhô .-/. J. prigunta cuma .sta mas
dereito : si é dizerei, ou ru ha di dizê.

Iço é confoime B casião. Dizerei é con-
do a gente non dixe aindas o qui quê dizê.
E' o mesmo qui fazerei, — unva coiza qui
non tá feita; e eu ha di dizè é condo o ca-
inarada c disposto e non tem medo de
dizê O qui quê na cara do ótro.

O Sinhô /'. //. prigunta si deve di
dizê condo as moça ir ou condo as moça

/«¦. Nois achemo qui non deve dizè
nem dc uma nem- di ôtra manêt
cuncordá eu prunomio inni.

; Amalha da Cirva qnl diz sê pre-
feçora ctin-urla -i pode dizê : antes eu
sêsse honie. l'«>«lc sim tinbora, pruquê di-

l fõcc, cuma o povo dizem, tá errado.
6 um ferro di c«>rtá capim prós bur-

ro e cavaj eu sêsse tá di accordo
eu o arti u o dijitfvo fô qui
<iuê dizê eond ¦ a gente vae.

- ACUSTO Clli' v
iit°

CARTA ZA BERTA

Quiri.la comade I.crta.
Graça u Deu mioret;

I da mull
Cas meizínha qui tomei
O Rueiíe tem anilado
Numa Brande dobadora
Cas gente qui I
Tem xegado aqui di I
Xegou ei I.aro Çndre
Qni já jdgulu DO Pará
Pra vê si pôde ôtra veis
A burraeha ganvefllá.
Otro I.aro (foi <> Mule
Vil ia«l" i-nido.
O" qui camarada feio !
B1 magríla, arto, cumprido..a
Todos doi manjaro bem
Tivero armôço e banqueta
B dez discurço cacete.

Tarvez pru sé o So
Mação da inaçãonaria
()^ pedrêro amlaro in greve
Quato noite si treis dia.

Hamam parede eças greve,
E eu dou rezão ós pedrêro ;:
Quem he di fazê parede ?
He di sê os marcenêro ?

In ôta carta eu li conto-li
A estóra dum crubio novo
Qui se chama-se iscotêros
E tá sinxendo di povo

Adeus ! Inté ôta veis
Dê benção ós afiado
E acardite na nvizade
Do cumpade Ze' M.uado.

DEDATO-xeTe — Siliro Cantado

qui são cabas bom na zarma; mais, po-
rém, condo si trata-se de mioramentos
matéria da vida inconomia do fKivoi só si
toida-se do su'.

Não ! Isso non tá dereito, e nois ave-
mo de apuni pulos fio do norte inté o
zome do gunverno nus uvi..

HEDOTA

O Niccto é munto burro :
Foi visita uns noivo qui si tinha casado

naquellc dia e dixe na meza íazeno uma
saude :

— "Só 
peço a Deu qui êce dia si arri-

pruduzâ aindas pru munto zano e qui nois
venha aqui forgá nos casamento dc uni
ou dc õto dos dois noivo presente.

Já é sê-se inguinorante I
*:<
TROVAS

Tenho sonhado comtigo
Vae fazê um mez intêro,
Mais acordo saluçando,
Agarrado ó trabiçêro,
Fazendo premeça os santo
Prós sonho sê verdadêro.

Mais os santo non mi ouve
Pru ma-. qui prenieças faça
A' Vige Noça Smhora
Maria xi-ia di graça I...
Sem erpsonbanto cuntígo
A minha vida si paça...

PULITÍCA
A estóra da questão d.i Danta eu Istaço

Cuimbra caje fede a difunto lá no corte.
Pareceu um iscrito na Épica contra o

jenerá qui todo mundo dizia sê do Istaço
o vae o Danta manda as tistimunha pro
diverçaro, qui é cuma quem diz :

— Si você é home pra sustenta o qui
iscreveu .nois dois imbolemo na areia e o
causa vae si dicidi á faca.

Mais porém o ótro dixe t Macaso c
Supriano I En non isrrivi nada; mi dêxe
in i

Entonee ficou o dito pru non dito c o
jenerá abaxó as arma.

Ante zaçinr.

91 ZISTR*P* PE ROPWE
Tá trabaiando nu corte um congresso dc

istrada de rodage. Até ahi muito dereito.
Kcsta sabe ó dispoi si eças istrada são só
pra corte e prós istado do sú e nada cá
pro norte.

Eatoace nois non sarno tainém fios do
.Brazi ? Ou é só os sulista qui merece
tudo ? Condo xega a óra de briga nas
guerra vem si buscá-sc aqui os nortista

CIRVIÇO TELEGRAFE
Manaus. 20 — O povo tá só ispiando o

qui foi fazê na corte o jenerá Drama-
turgo. Cum certeza a inleição è ricunhici-
mento dêlc, in lugá di sê um drama, vae
sê uma sena cômica. ,

Belém, io — Os parance só coida agora
in duas cpusa: na festa de Nazaré c na
chigada do douto Laro Sudré.

Na prucição do ciro o Enea marxou
tamém a pé no meio do zotro pra mode
purga seus peccado, (lá dele).

Os pulitico do Mazona diz qui 0
Monteri) di Soiza quiria sê gunvemadò
pra morde non havê briga do douto Ar-
canta Bacela cun o jenerá Dramaturgo.
A-. bixa non pegaro.

Prahiba 20 — O douto Pitaço Peçôa
tá cada vez mas moço e mas buuito.

Monsinho Vafredo é qui tá memo zon-
zo eu gunverno. Agüenta, seu pade I

Racaju' — Non tenho novas nem man-
dada pra manda li dizê. Discurpe.

Maçuió, 19 — O douto La Sudré tere
aqui de passage. A maçonaria feis o qui
p«')de, etc, tres pontinho...

RECEITA
TATlOCA MUIADA

Pop e um bucado de gonima da
mandioca da bôa, bem arva qui non teje
fedendo a azedo c se p«5e-se de môio
pra mode amulecé. .\dispois sc tira-se
dahi e se bota-se no fogo pra mode cun-
zinhá c adispois sc tira-se do fogo e si
bota-se in riba de fôias de banana, cada
tapioqumha na sua fôiinha cortada. Adis-
pois se móia-se cum leite de coco rcladc

C se bota-SC uma pitada de canela in riba
deUai c tá pronto. E' de se chora pru
mas

anunços
SE TROCA-SE uma besta ruça boa di

cangaia, pur um cavalo de cela. Quem
tive nas cundição pricure na fera de Ca-
nhotinho o manjo Hizerra.

SH COMPRA-SE uma carta de bran-
quidade cum quatro avózes purtugucis sen
raça ninhuma de nego nem mulato. A tra-
tá no Tiro N. cum'seu arfere farmaceute.

SE VENDE-SE saias para muiéres
bem largas, cuma si usase agora, i o mas
curta qui si pude sc fazesse.

TROCA-SE duas mula pru um cavale
qui seje andado di baxo a meio. As mula
leva as suas cangaia e todo zus seu zar-

Quan quizé fazê negoço iscreva pa
postra-restante do correio pro curuiíij
Filismino.
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* Depois que dei» aí meia-^
na! na caixa da. ronda, por

. galpão da carga, segui pelo- desvio
por debaixo da plataforma da

irga lá estava elle agacftado deit-
ndo fogo, com um phosphoro, a
m monte de palha. Apontei-lhe o
eu Colt e fil-o seguir na minha
ente. O typo é de máo cÊr^
policia tem-o nas garras.

IT to que se não fosse o meu .
•oficio ficaria reduzido a cinza

ite passada."
cvolvers e as Pistolas Automáticas de

Cacham-se á venda nas principaes casas ¦
Unas e ferragens,
lhes que lh'as mostrem.

__>trev»m-r.o_ pedindo o Cataloga illuttrado, gral,*, e _
bcIU gravura a " Rapariga do Revolver."

De tudo se pode esquecer menos
COLTS PATENT FlRE ARMS MF<

^S*_-_
0 BPAÇO 0* ttl l

0* -«-ti.

rt , ít_^p!

ord, Conn., E. U. d_ A.
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(Jm aspecto da recepção do Club Mi.'itar aos Drs. Felippe Schmidl e Affonso Camargo, para lhes significar o applauso d ti
classe ao accordo sobre a questão de limites. No grupo ao centro os dous illustrcs brasileiros, ladeados peios minis-
tros e outras altas auctoridades.

O ACCORDO PARANA'-SANTA CATHARINA

Pracahcut*!

dos ARABES
DELANGRENIER

0 melhor alimento para as Crianças,
para os Convalescentes, para os Velhos,

e para Iodos os que
precisam de fortificantes

19, Rue des Satnta-Pèrea, Pari* e Pharmacias.
À

*

*k

E' uma monstruosidade

dar-se medicamentos

alcoolicos ás creanças

Papa o seu opganismo deliea-

do o medicamento ideal é a

Emulsão de Scott

rj-.q
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Ds incommodos de senhoras
A CURA DE TODAS AS DOENÇAS DO

UTERO
A séde dos peores incommodos que attin-

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

E' um erro de muitas doentes tentar com-
bater certas moléstias inflammatorias somente
com lavagens ou injecções por meio de appare-
lhos. Esses processos só augmentam a irritabi-
lidade dos orgãos enfermos. O verdadeiro reme-
dio é aquelle que combate a causa da moléstia
e não somente os symptomas. A Saúde da Mu-
lher é o remedio que tem uma poderosa acção
curativa não só sobre o organismo em geral,
como também, e muito especialmente, sobre o
utero e ovarios. A Saúde da Mulher é o regula-
dor, o tonico do utero, e d'esta maneira com-
bate com efricacia as moléstias originarias d'esse
orgão. E como tal remedio tem uma influencia
directa, calmando, regularizando as funcções
genitaes, segue-se que elle não só cura, como
previne as inf/ammações, os fluxos uterinos, as
ilôres brancas, etc.

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

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

A Saúde da Mulher 6 também um santo re-
médio para as regras dolorosas ou demasiadas,
para as irregularidades menstruaes e para as
suspensões, pois, normalisando e tonificando o
utero e os ovarios, (regularisando, portanto, as
funcções desses orgãos) todas as enfermidades
desapparecem.

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

Todos os incommodos de senhoras encon-
tram n'A ^aude da Mulher o seu medicamento
racional. Poucas colheres alliviam, poucos fras-
cos curam.

A Saúde da Mulher vende-se em todas as
pharmacias do Brazil -Deposito Geral: Labora-
torio de Daud & Oliveira (sucessores de Daudt
& Lagunilla)—Rio de Janeiro.

COUSAS DA ÉPOCA

O que, doutor 7!... V. S. fardado ?!...Estou estudando o organismo militar, paraterno"...
USO ttt-

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

14 de Outubro corrente, fez-se o sorteio da edição n. 733
d 'O Malho de 30 de Setembro findo.

O numero premiado foi 28492. Estão, pois, premiados
os seguintes num eros :

28492
28493
28494
28495

ioo$ooo
50$000
5o$ooo
->o$ooo

28491
28490
28489
28488

20$000
20$000
20$000
20$000

Hoje, sabbado, será sorteada a nossa edição n. 734, de
7 d'este mez d'Outubro, e assim todas as semanas, res-
pectivamente, os números d 'O Malho, que sahirem tres sema-
nas antes.

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

 _ ¦ 
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Tudo entra na marreta 1
Arreda, que lá -So chispas 1

A paternidade do projecto Mello Fran
CO

Ninguém a quer para si, a começar pelo Cada pelo conhecido - "Quem 
parte e re

"pai legal", e, á ultima hora, pretendem parte e n

maturgo, quando foi Je sua recepção énJ
Manaus...

Querem vir que essas trinta mil cre-
turas têm o dom de ubiqüidade ou são
de borracha e facilmente se esticam de
Manaus a Belém ou vice-versa ?!...

* *
As matinées das quintas-feiras offereci-

das ás creanças têm sido aproveitadas
por quanto marmanjão e marmanjona en-

operários eram ameaçados por descontos tende que deve entrar de carona com os
bilhetes dos pequenos 1

Esses typos não têm um pouco de ver-
gonha para não se prestarem a semelhan-
tes papeis ?

* *

ffl_Wt.
vel" ao deputado Piragibe que 

"mem-

bros do Supremo Tribunal e demais ma-
gistrados não pagassem . esse imposto,
emquanto humildes funcciona-rios e até

mensaes .
Ora, que santa ingenuidade ! As leis

são o que são e não o que deviam ser.
Quem faz as leis não são os pequenos
funccionarios e muito-* menos os opera-
rios : é a graudagem de todos os feitios,
que tem sempre em vista a justiça da

partilha do leão", esporadicamente ado-

parte ou
é tolo ou não tem arte"...

E, depois, isso de "lei egual para to-
dos" é fábula sem cotação nas boas re-
publicas, como a nossa...

:mpingil-a toda inteirinha, ao presidente
da Republica...

Estranho caso 1 Um projecto annuncia-
do como a maior belleza de hortaliça se-
leccionista, capaz de fazer do Districto ? * *
Federal um seio de Abrahão seríi judeus
nem homens das arábias — vê-se agora Chegou ao Pará o Sr, Lauro Sodré que,
abandonado pelos que lhe deram o ser e segundo os telegrammas, foi alvo da
arriscado a ir para o lixo, sem uma lagri- "maior manifestação já vista em Belém,

Hoje vae na bigorna ser malhado
O barbudo senhor de Guanabara
Que tanto pello tem sendo escovado,
Quantos peitos compridos tem na cara.

E a prova é o seu projecto descarado
Prorogando a sessão p'ra nós tão cara
Do Conselho, infeliz esmuxambado
Cujo intento, afinal, se desmascara :

Das eleições em busca do adiamento
Elle mais o Irineu neste momento" Quebram lanças" e fazem todo o em-

penho.

sendo calculada a multidão em 30.000 pes-
soas" ... exatamente o numero dos ma-
nifestantes alugado pelo general Thau-

Imaginem que dous se colligaram !
Dous barbados finórios se ajuntaram
Para melhor viver... com arte e engenho.

PORRETE SUPER OMNIA!
"O deputado Gonçalves Maia apresentou ura projecto regulamentando o di-

reito de se andar armado de revólver". — (Dos jornaes)

ma de crocodilo..
Valha a verdade, e aqui para nós, que

ninguém nos ouve, é humano esse repudio.
Quem. é capaz de confessar a sangue frio
a paternidade de um monstrengo ? A his-
toria do pae dos filhos do Zebedeu não dá
para tanto sacrfficio, como pretendem os
'oicentinos piragibanos, querendo á fina
força que o Sr. Wenceslau endosse a mel-
gueira para attrahir incautas... moscas.

* *
Aquella do Bias Fortes não consentir

que funa-ioiui.se- em Barbaccna a junta
do sorteio militar é typica, pelo menos
il'estas duas cousas :

— Mineiro velho não quer saber de fil-
tros de caserna...

—Alli, em Uarbaccna, só quem manda é
o Bias !

Mais uma prova da efficiencia das
lei» perante a caturrice e mandonis-
mo dos respeitáveis... fosseis I

« *
O general Thaujnaturgo continua na

dlusão de ser reconhecido governador do
Amazonas, cargo para o qual se diz cl.it 1.

Isso denota apenas pobreza de espirito
e, sendo assim, elle pode ser rei... porque
d'elles é o reino dos céus...

* •
o duello do Dantas com o Estacio i

—Deu em nada. O Estacio nâo qui;
continuar : estacionou, dando o dito po:
ii.... dito.

—E o Dantas ?
—O Dantas conformou-se, ficando tudo

" como dantes no quartel de Abrantes ".
* •

Continuam fechada» as agencias do Cor-
ie-", onde as ratas deram a dita de se dei-
xari in pegar com a bocea na botija.

E' o cumulo da impreridencia e do pou-
co caso para com o Zé que paga o pato.

Ou então, é cousa peor : é prova de
que numa população dç um mil li... de ha-
b-tantea, ba difficuldade de encontrar
meia dúzia de senhoras probas, a quem

.oníiar o movimento de outra cortar na pelle alheia e fazer a 
'barba'aos 

outros, por pilhéria por 
"pirraça 

ou pormeia duz:a de conto em sellos. vingança... GONÇALVES MAIA : — Isso é habito, característico de todos os
1. como meia e mais meia e uma — eis brazildros. E' virtude ou defeito de nascença... ZE' POVO : — Voto antes peloa unidade da actual administração postal porrete I O porrete já ê permittido por lei, mas não entrou definitivamente nos— uma administração das du. nossos hábitos, salvo em seiilido figurado, sob a fôrma de "cacetes"... E é Pena* isso, porque só a páu, só a porrete, conseguiriamos pôr na linha tudo quanto an-
Defendendo a sua emenda sobre impôs- da torto neste paiz, especialmente os que se lembram de tratar d'esse caso do r.*-

tos de vencimentos, não "pareceu razoa- volver, quando tanta cousa ahi está para se fazer!..,
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GONÇALVES MAIA : — Entendo que isso de se trazer revólver no bolso
não é direito que se dê a qualquer bicho careta... LEÃO VELLOSO : — Pois
olhe : vâo ser apresentadas emendas au ctorisando o uso da faca, da navalha e do
pistolão... BARBOSA LIM.l : — Quanto ao pistotão, voto contra, porque já
é usado rm demasia, constituindo um escândalo... IRINEU MACHADO : — Se
vamos assim, também direi que o trabuco é o melhor tira-teimas, no interior...
LUIZ D0M1NGUES : — Sim, porque tesoura e navalha já todos trazem para
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è o agente o mais poderoso que existe para combater ^

com successo
as doenças pulmonares

agudas e chronicas
ConstipaçôestBronchitcs,

e Gripe
e preservativo contrd -3

Tuberculose pulmonar/
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fjirtcs/ifcs : F-HormANM-LA Rochs & C Pajo*

tkijá - íe o rotulo franctz : SiAoa'RocHm*
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Mil I

feminino^--'
A uma amiga:
Amar alguém que ama outrem...

Sy^

UM ARTISTA

che
gando a estimar o ídolo do seu amor
nivelar o coração com o que lia de n
nlto, c mostrar grandeza d'alma, é o sa-
tri-icio supportado pela pessoa adorada,é,
emfim, o bello heroísmo, tocando as raia.
<Io sublime . Nina Dolora (Jaqucira«le Nazareth, Bahia).

Infeliz da joven que attrahida por nu -
gas palavras ama com sinceridade.

Sim, infeliz, mil vezes infeliz, porque,
depois de entregar seu coração a esse ente
liypocrita e fingido — o homem — e so-
nliar com um ditoso porvir, eis que num
Iiello dia desperta e vê a realidade : elle
não a ama, illude-a simplesmente, pois, seu
coração é tão volúvel que não poderá já-
mais comprchender o amor sincero. —
Eugenia R. Guimarães (Valença, Bahia).

Ha t»m "máximo" 
que os homens sem-

pre attingem quando querem impor a ou-

______ H

O sympathico tenor pernambucano B.
Réis e Silva, que a,aba de ser consa-
grado um artista de " primio-cartello",
no grande concerto que ha dias rca.isou
no salão da Associação dos Bmprcgados
no Commercio, perante a mais numero-
sa e sclecta assistência que lhe applau-
diu frenetieamente o poderoso órgão
vocal aluado á mais perfeita arte do
canto. Não resta duvida: é o primeiro
tenor brasileiro.

trem as palpitações amorosas dc seu cora-
ção: é a tolice. — Juila Santos.

•
Aconselho ás gentis colegas que se pre-

eavenham contra os que lhes dirigem ga-
latenios cm versos, pois são quasi sempre
oll faltai OU idiotas, — Santinha Pires.

conforme I.A Bi.onop.

4'ailit .lln se vêem
apparecer novos es-
pecifleoa [>;ira a .ulis;
Sâo ,]uasi sempre con-
tra:a :ções. S i o Crc-
tnc Simon dá á tez a
frescura c a belle/.a na-
turaes. Elle vende-se
ha mais de 50 annos
em todo o mundo,
apezar das imita
<) Piiu.lrc Jc riz e o
Savon Simon comple-
tam i.s effeitos hygio-
nicos d d Creme."

¦_>*^^i_^W

#^4
A polícia de S. Paulo prendeu um ita-

I;ano chamado Kroico l.duardo por se ha-
ver rasado uma segunda vez, estando vi-
\ a a primeira mulher.

Náo é preciso que este camarada use II
no nome para se ver que elle é realmente
heróico casando duas vezes numa época
de crise como a que atravessamos...

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

em todos os Hotéis, Restaurants
e casas de 1" ordem.
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INCORPORAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE MANOBRAS: 0 JURAMENTO DA BANDEIRA
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i) O Sr. presidente da Republica, tadeado pelos presidentes do Paraná—Santa Calhartna e ministros da Guerra e da Ma-
linha assistindo ás manobras dos voluntários especiaes no campo de S. Christovà». No grupo figura também o mi-
r.islro da Argentina com seu addido militar. 2) A cerimonia do juramento da bandeira presidida Pelo coronel AbiJe.0
kSoronha, commandante da brigada de voluntários. 3) — Assim o juramos l
fios ao confirmarem m juramento pronunciado pelo capitão ajudante.

Attitude solemne dos jovens volunta-.



PRECO FIXO
DROGAS E PRODUCTOS

PHARMACEUTICOS
DE

LEGITIMIDADE GARANTIDA
RUA I! DEMARCO. 14.16.18

RÜAVISV DO RIO BRANCO. 31
LABORATÓRIO

ROA OO SENADO. 48

GRANADO & C*

G. C. P.
(.Marca Registrada)

< iii-.t instantânea das
tlofe» cie dente»

O [g. c. p.] cura também : cal-
los, joanetes, mijacão, mordedu-
ra de mosquitos, comichão ou
coceira, espinhas e forunculos,
anthrazes, caroços doloridos pe-
lo corpo, caxumbas e pipocas
nas cabeças de gallidhas e pin-
tos.'

O (n. c. p.) custa 2$o vidro, 3 vidros
í$ e rcmctte-se pelo correio, livre de
porte. Pedld x» a Honorlo do /'rado,
i :.a SSo Francisco .\avicr, 417—lCvi

PNEUMATICOS
Accessorioa para autos de todos

oa fabricantes
• •especialmente americanos,,

SILVA FIGUEIREDO
RUI RODRIGO SILVA. 30(32 Tel. 4198-C.
Filial : RUA CHILE, 7- Teleph. ,374-C.

O MALHO

^ecção Musicai
Cícero Braga — Excellente o seu .tra-

balho " A canção do 55° de Caçadores";
mas, infelizmente, não cabe a esta secção
publicar musicas d'este gênero. Só publi-
camos musicas dançantes, para piano, a
duas mãos.

José Itiberé de Lima (Paranaguá) —
Com as pressas da confecção do nosso
numero de anniversario, publicámos o seu
bello tango " Festa na roça ", sem o nome
do autor. Para rectificar, rogamos que
nos mande o retrato (a que dá direito o
2° prêmio) para declararmos como le-
genda o seu nome, fazendo referencias
ao tango. Não nos prive d'esse prazer.

Maestro B. Moix

(MEYERS)

LUARINE
Para limpar metaes— NSo os arranha,

nfio o» deteriora
DEPOSITO—Rua da Quitanda. 45—fílQ
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Interview por Tanus e Ralei, do "turf-
man" e criador paulista coronel Juliano
Martins de Almeida, vencedor do"Clássico Primavera", montado por
Enrique Rodrigttez.

Syphilis
Gonorrhea

Gota Militar. Debilidade Sexual. Impo.ten cia. VlrlUdade Perdida. Vícios Secre-loa. Nervoso. Espennaturrbea. NeurasUie-
nla. EmralsaôoNoctiimaa. Doenças Vcne-reas e Genlto-Urinarias; s»im com» tamb-m
Doenças do. Rins. Bexiga. Estômago, e Fl-
gado podem *er tratada* com grande «ucceeso. caMUI própria fita, por pouco dinheiro, pelo Tra-tamento Moderno Approvado e Sc_en._f.eo que no*lusmos.

__Hr o

pcrullarSo vo* aoffreia de qualquer doença
ao bom cm* deveia eacrever-noa iirxmediatemente
pedindo o domo Valioso Livro de 00 Paginas.
Late livro eatá e*cripto em linguagem clara e iin>
pie* de modo que qualquer peaaoa o po**a compre-1 nender.c proveilar por meio dos conselhos que nelle

j damo*. Homen* que procuram recuperar aua
Saúde. Força • Vigor, <-i.cont.arlo de inteira.»

, excepcional e grande valor e*te Livro Cjralls.
Deacteve • razão porque o homen é atacado pela

I doença ea maneira «imple* e eficaz do no**otrata-
' mento. DeaejAjno* que toda* a* pessoa* leiam eile
1 l-lvro -Grafia paia poderem íormar uma opinião.1 Se eataea fraco, nervoso e *em vigor, e ae oa vo**oa
j órgão* eatfto atacadoa por qualquer das doenças que
! tanto aoffrimento causam, encontrarei* uranoe con-

forto e auxilio n*eate Intereaaante e lnatructl-
vo EJvro Medico. Nlp deveia adiar um a*-

: aumpto tio importante. L.nviai-no* o vosso nome
; complete c endereço, escripto bem claro, que imme-
diatamente vo* enviaremo* ot>wolnUunenle gra-tia. a nossa Càula para a Saúde, dentro d'um
envelope liso *em vo* custar nada. Hndcreço

DR. J. RUSSELL PRICE CO.
A. 411-208 N. Klfth Avenua

Chicago, 111., U. 8. A.

O TICO-TICO é o melhor jornal para
creanças.

BROMBERG & C IA

RUA BUENOS AIRES 22
Antiga do Hospício

RIO DE JANEIRO CAIXA POSTAL 1.367
End. tel, ALEGRE

Machina Formicida "Salvador"
MAIi. __)____

I O.OOO
V«udidiiH

v.lto pratica e ao alcance d.e tod.ee
Efficaz na exflncção das formigas Saúvas

Cada machinaó acompanhada da |ump7"t0edéVvTnVn°oemUr'ama

l*j_.l-..<_X>

45SOOO
Posta na Estação
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Methodo simples
para engordar

Uma nova descoberta
Homens e mulheres magros, aonde foi parar aqella comi-

tia succulenta em que participaram hontem a noite? O que
se fez de todos os elementos nutritivos que continha ?
Parece que lhes passaram pelo corpo como passam os li-
quidos por um coador, sem terem deixado nenhum bene-
heio nem aug-menlando-lhes o peso no^pninimo. Ves. nao
ousarão negar a existência d'aquelles ingredientes nutri-
tivos em todos os alimentos que ingerem, como os havia na
comida de hontem a noite, e terão forçosamenteque admi-
lir que a causa de sua magreza deve-se a que os seus or-
gãos digestivos e assimilativos não funecionam com pro-
priedade. Esta 6 a simples verdade dos factos e applicavel a
toda a pessoa magra cm toda parte do mundo. Torna-se ne-
cessario reconstruir e ajudar esses órgãos nas suas as func-
ções em caso contrario perder-se-ão para Ves. todas ás es-
perança de poder engordar. .^ ajuda é simples,ao alcance de
todas asintelligenciase todas as lortunas. a saber. Comam
com abundância tudo que appetecerem e tomem uma
pastilha de SARGOL em cada refeição. Em duas <5u trez
semanas notarão a diferença-, dc 2 112 a 4 kilos de carnes
maciças e permanente que terão ganhado. O SARGOL
mistura-se-lr.es 110 estômago com os alimentos e prepara-os
para serem assimilados e propriamente absorvidos pelo
sangue. Não entrarão e sahirão do corpo como agua por um
coador. Pessoas magras ganham, quando tomam SARGOL
de 5 a 7 kilos de carne por mez; não. porem, de carnes frou-
xas e passageiras, mas sólidas e permanentes.

As pastilhas de SARGOL compõen-se dos melhores in-
gredientes de que dispõe a chimica para produzirem carnes,
e garantimo-los serem absolutamente inoftVnsivas e agra-
daveis para se tomar, São recommendadas por médicos e
pharmaceutkos.

SARGOL vende-se nas pharmacias c drogarias.
Srs. Granado & C; Araujo Freitas & C.; J. M. Pacheco;

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

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

POBRE AMAZONAS
"O general Thaumaturgo de Azevedo, por intermeSíõ

dos advogados Ruy Barbosa e Clüvis Bevilacqua, pediu
habeas-eorpus ao Supremo Tribunal, afim de poder tomar
de assalto o governo do Amazonas, para o qual foi eleito o
Dr. Alcântara Bacellar." — (Dos jornaes.)

1 r. ' "'" ' '-

I ¦>^i'^5_i^

THAUMATURRGO (batendo ás portas do Supremo) :
— O' de casa ! O' de casa ! Olha esse "habeas-eorpus" que
saia, para um pobre alejadinho .'...

ZE' : — Este ganhou fama de arrcüento na zona, e, para
manter a nota, anda sempre comprando brigas... Mas,
está-se vendo : não vae lá das pernas...

ECHOS PAULISTAS

fí-f ~. 

 *m• • "ífii^S. ~*mS Mm, ^•>
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Manobras da Força Publica de S. Paulo : o corpo de clarins

mwP^^í TÔNICO - RECONSTITUINTE ^—I
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3 1^Ja**Zm*&*'" VINOZS

O MESMO ~~w •* O MESMO

FERRUGINOSO: «te medalhas oE ouro PHOSPHATADO;
ao.na.de.VoT.ès-st-Jacqnaa Lymphatismo, Escroíulas,Anemia, Chlorose,

 Convalescenças, etc. Wi> Phirmiciit e Drogaria. Enfartes dos Gânglios, eto.
PU
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BANDAS NOTÁVEIS
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A numerosa e eorrccta Banda do Centro Musical Recreativo e Beneficente SanfAnna. inaugurado em 70 de Agosto do
corrente anno, e que tem sua sede no Brás, populoso bairro da capitai paulista

#S^*S*K~*_5*_í#2*K-~^^ f#_5#__*S^#S^#S*-^K_r*^^

OS RECINTOS LEGISLATIVOS DOS ESTADOS
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Vista sessão na .-Issembléo Legislativa do Amazonas, em Manaus, presentes todos os deputados estadoaes. Naturalmen.e,
dia de subsidio...
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A EXPANSÃO DA ITÁLIA NO BRAZIL
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HfH Capinzal — ex-Contcstado do Paraná : reunião da Sociedade Italiana de Mutuo Soccorro, cm casa de seu presidente Car-
mine Zoccoli —¦ o primeiro assignalado, á direita: grupo após uma assembléa geral. Essa sociedade è, pois, uma prova
evidentissima da importância da colônia italiana nessa longínqua localidade e dos sentimentos fraternaes que unem seus
membros.

BACCHANTE

Ri. Gargalha a todo o instante num de-
lirio de prazeres incontidos. Abrem-se os
sins lábios purpurino* de unia vermelhidão
de tintas de crepeseulo em sangue, mas ai-
guma cousa de estranho, alguma «ousa vaga
e indefinida parece existir naquclla risada
convulsa, vinda do seu intimo, onde as la-
grimas se estancam.

Ri «le novo. Agita-se numa alhicinação de
Mus. muna palpitaçfio estranha de sen-

sualisnío. «• depois quéda-se immove. como
sr recordasse uma edade vivida longínqua-
menti-, uma edade cheia «le encantos, quê
nunca voltará «ias noites interminas «Io seu
|

A cidade iIluminada, queda como a im-
mobilidade de uni templo, dorme tranquil-
lamente, lia lá fóra, nas ruas desertas, <¦
sussurro surdo dc uma alma somnaiuliii-
Ia... !•/ o vento que anda a deshoras, cor-
rendo as alfurjas, forçando '«s portas ador-
mecidas, cbbrando nas (testas «¦ no-
vãos, como uni mendigo triste, implorando
em \ i ¦/ íncomprebendída, alguma cousa de
estranho, monologando uma prece no «mar-
io da pobre moça, onde o destino a encer-
rou entre rumores quedos e cortinas ne-
gras.Paira depois um silencio enorme. Ha
um recolhimento de magua. Não se escuta
aquelle riso tremulo que a messalilia des-
feria ba pouco, num phreneü «le volu-

pia... Depois um soluço .um soluço tris-
tissilllo. . .

Klla se concentra numa .cisma dolorida,
abysmada em si mesma, como que sentiu-
do a geliilez d'a«iuella realiilade. como que
provando o aniargor d'aquelle destino, (>s
olhos desmesuradamente abertos, a face
pallida e encovada, sobre que ainda res-
tain uns coloridos vagos, pintados a esmo,
sobre uma tristeza marmórea e infinita,—
ella se debruça, chora convulsamente. e
sente o seu coração palpitando, vencido,
exasperado no fundo do mesmo abysmo,
onde a sua virtude sepultou-se, depois de
uma noite desvaivada de orgia...

Soam altas horas.

Ha um soluço no quarto quieto e triste, tinuam num andamento moderatissimo,
e ouve-se, indistinetamente, uma palavra em verdadeiro contraste com os concursos
estranha, convulsa, estrangulada... alli feitos que são "fogo viste lingüiça",

S. José dos Campos, 1915 ,):lra certos concorrentes de antemão já
Gallo Netto classificados.

=-í_? f) Xão haverá quem veja essa "decompo-

As obras de Santa Engracia... querc- sição" e "harmonise" os interesses da
mos dizer : do Instituto de Musca con- justiça com os da moral ?

OS QUE SE DIVERTEM
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Grupo tirado un frente da Estação di Sy lustre, E. /'. LiOpOldina - 1" fila, st C0H-
lar da esquerda : Francisco Miguel, mestre da fabrica de tecidos S. Sylves-
Ire: José Dias. bandolinista; Rodrigo sle Assumpção. filho do Sr. Assumpção
Sobrinho, conceituado eommerciante nesta localidade; José Alves, violonista',
João Vascini, filho ÍO agente do Correio. -¦" fila, em pé : Kaymund. Varia e
José Netto, lavradores. Sentados : Ipliigeniu Alves, violinista e chefe da sala
de PannOS da fabrica; Puulino Web cr, agente da estação da l.e.spoldina; José

l.e.te, violonista t empregado da casa eommereíal de Freitas ias;, Issum-

ffào. E mais os da cerveja \ Agrião e Caetano.
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O BRAZIL CATHOLICO

^ itT^h _____¦&

*"*- 'id.—--.- - «".-V•^¦«^«^-¦^^^ . ^^H_EC___i____r^______j ^____. -

/•¦|'j.ii ..<• Nossa Senhora dos Navegantes, na povoação das Ilhas, na barra de Araranguá — Santa Catharina : a sahida
da procissão

O THEATRO E SEUS AMADORES
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'Grupo Dramático Luzitano", de Campinas — S. Patt'o — florescente aggremia ção artística, que tem sabido captar a
sympathia da boa sociedade campineira. Além do corpo scenico, faz parte d'esta photographia a administração do"Grupo", composto dos Srs. : I. Pedro Rutshotutti, presidente: a. Jayme ... Alves, vice-presidente; ... Antônio

Baeta, •'secretario; 4) Virgílio Peçanha, -*" secretario; 5) HomI Alves. _• thesjureiro; 6) Bolesláu Rutshowki,
J- tliesotirciro; 7) Amai,' Georg etti, fiscal; Si 1'irgitio Costa, cobrador.
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ECHOS PAULISTAS
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Sessão solemne do Centro Musical. Recreativo e Beneficente SaníAnna — Braz. Sã,, Paulo — Para empossar os seus so-
ciot beneméritos e honorários. Ao centro, vê-se o Pr. Jorge Street presidente honorário, á sua direita o Sr. Ama-
ro de Abreu, presidente do Centro, Mario Rocha _• Pr. Ezequiel P, Coelho, sócios beneméritos, e o Pr. Mario 'Fava-

res, sócio honorário. A' esquerda, o Sr. Vicente Cannavan, secretario do Centro, coronel José Rodrigues Costa,
sócio benemérito, conego Hygino dc Campos, etc, presentes á inauguração da sede e respectivo pavilhão, no dia
20 dc Agosto.

POOT-BALL CÍVICO
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Chegada dos foot-ballers c.iratinguenses ao Inhap.»_ <_,' Cara iii.yii — Estado de Minas — paro tomarem parte no grande"match" commcn ie 7 de Setembro. Os denodados mineiros São os que estão ao centro do grupo

fVí^TT S <í \7TT>TITnÇl Zl ^ <*« ERNESTO DE SOUZA — Curam: as hemorrhoideH, males do utero. ovurloaUV/ 1 l /IO VlttlUUOnO urinas e as próprias Cystltes.



ANNE
BRIMEtUtAálh\ Rio Ghanerra, Agosde ti 1916 — numerro téz
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Chomalxinhe humorrisdju« ti faice
prinjueda gon as rabalclnhes

77/ve</o/» clwrimliste : ANDONIE KROISBILICH -~h— n/vw/o/' Iwnorrarle: GHUUNHE GOREIA

Olaüo ti Qilague
O CHECADA TELLE NA BORDLE-

GRO — LM MANIFESDAÇONG CO-
DUBE - O GUI FUI C.UI ELLE TI/.
BRA BOVO GUI FUI SBERRA* URA
ELLE — A NOSSA CORK.SEOX-
DENDB 'II DF.I.IGRAMMA NA
BORDLEGRO.

Brodleoe ¦ Brlmerra ii' O_0brc —
Urchcnde, bem tribcssa. — Chegvei oche
ti manh.ang. muide zetinhe, na Bordlegro
a brinzibe tas boédas pracillerras, a
errande Olava ti Bilague, gui sdá .íaiccn-
.Io ung sgurçong na Prazil bra faicê 0
rabaiciada' si induziasmeí bra fiquei zol-
dado, bra tifendê o nossa panderra guand

a Prazil vai .:::_ vci no guerra I r:__. son
naçong. Nas oido hora ri ma-

nhang o gomizong ti recebi bra elle, man-
«lei a foguederia zpldei O brimerrn chir-
randola ti foguedes tinamide bra sdralá
ben alto bra íaicè basdande parrulho bra
dudes' chende zabê gui a vabor guí drals
a boéda sdá bertinho ti cheguei. Tisbois
guí as fogtcdes zubi bra zima i .dralei
na sbaço, dudes vabor zahi ta gaes i fui
iiigondrci a vabor grande.

Quand u vai * i bcrto ta
\abor grande a brccidendc to manif
çongs mandei toldei odre chirrandole ti
foguede (agui na Bordlegro dudes ma-
utfesdaçong den» foguede) endorfg as vâ-
borzinhe ingosdei na vabor gui dratia a
boéda í endon Ui i brá va-
horzinjhe hesuena. Guand elle endrei na
vaborzinhe dudes > bra elle i o
muzík doguci a hyno (Jracilerra.

Tisbois as vaborzirlhcs dudes vim -.im-
!,óra dudes csig ditrai. ta odre gome ung

ri ii na
rumo ta mar.. .

Guand cheguei na gaes, odre chirran-
dole ti foguede tdralci lá em zima !

Ura mais ti dreis mil ti chende 'dava
•berrandd bra elle. A vaborzinhe ingosdei
"a gaes i a boéda fui na «lerra.

Ung borçong ti chende abrácíi bra çlle' levei bra elle na hodel. Tirítx nte elli
abarreci no tagadá to hodel í ii' ung Rs-
«urce begueninhe mai.s l>cguena gomeung zòneda i ti/ bra hovo gui «dava mui-

prigada bra manifi gwi elle
Banhei, gui a lx>vo sa; :h > sdava muide

ndong, imiide i i ung bor
Ç°ng ti .. lides. Guand elle agabei
dudes bati baln_a gon os mong. Tisbois'"' fui na banguete gon uns borç iifi ti
¦'terradas.

\'o g¦"- ung zonedo indtdutada "O
errada", gui fui muide ablandido.

» Ab.aru Morcra dampem ti/ ui11 dmhe muido i midinhe.
Hnoide b Mondorry Leid

ibiçong bra ic'"dendenzia.

A chenerral Zalvador Binhcrra Ma-
ehada vai madei ung dernera Zebú bra
faicê ung churrasgo bra Bilague gomi
gon farrinhe ti manhoc e zervecha Or-
rende.

A docdór Porchies ti Mederras vai ta.ee
brkende ti úng zaco ti arrois do Manda-
çòng tellc.

Xo odre veis eu manda tizê ung bor-
i; mg ti nodieses.

GoSJtESBÕ-tDENJJE

9eligpa.no to gueppa

/I.l.VICE SBECIAL TA
RINE"

•ZUMAK-

Beriing 20 - - Vive; sguadra gombósta
ii toicendos cbossebelings fiz ung odre-
adague no derra to Inckladerra i adirrei
ung borçong ti bomba bra bacho gui ma
dei ni« borçong ii cbende i tirrubêi bra
mais ti mils ti gasa. As ingleis stlong fi-
gando muide nadada, bra íst. A Ka-.-..
tiz gui vai ribender dude o Inckladerra
gon as cbossebelings i gon as zumarrines,
elle vai bodei dudes vabor tas aluadas na
bigue.

Londres, 20 — As allem&ngs batata fi/
ung 'dre raid nos gosdella to Inckladerra
gon a< chossebelings telles. Elles larguei
uns borçong ti pomba bra pacho maisgahi
dudes tendro to água í nong madei niung

., zó madei uns mulhé gui sdava fa-
laudo t 1 vida ta visinha telle.

Nois tirubei lois cbossebelings ¦ as
dudes -' sgapei simbóra.

Barris, 20 — Xo frente ta Zonie DO:j
eguena i fiz brizio-

nerra tóis soldado allemong gui sdava
bebendo água na riach >.

Bedrogard, 20 No Galizia as bada-
azando

bra tiande, as veis elles voldem bra drai.
mais tisbois elle. von bra frend

deligrama official sdá t.zendo gui
a grau doj íbi tendro ti ung
;,anh.ida iul« na biv;<'<:"- Tis-
cola Ú tois lies as /"ldad.. ru-- achei bra
elle gui chá -.>la\a n?_»rrvndo fogada.

Adlicnas, 21) -- \ rei t'. insdan<{ina fugi
odre veis. O bolicie sdá brignrrando bra
elle.

() Orccia rai iniirei no guerra m ;>-
nlliadas von imbrestei linberro bra elle,

tlle s^!.. idahibn gome :¦•
1'razil.

_\ mmisdra to guerra
mand< í as padalh >iu

-1 > sgueci
Barecc gd na

i'.m !**>.
t) segundra sdá brontinhe bra indrei na

Ung sberienzia bra iarfeího ti be-
guel ladroog,

na Glup ta Sozietad. ti Enxe-
nheria

A zenlvor Mirrand ti Vio-rcsda fiz odre
tie ung sberienzia bra barrelho ti beguei
ladrong na Glup ta Sozietade ti Enxenha-
ria. O zala sdava cheio ti chende, endong
a senhor Mirrand mosdrei 5ra dedes a
barrelho i brinzibiei a tizer os fantages
telle.

A nossa riborckr dampem sbiei bra bar-
relho i bedi lizenza bra podei zeu piniong
na cbornal. A zenhor Mirrand tice:

— Bois nong...
Gomo bode beguei l:>Jror.g a barre-

lho ta zenhor Mirrand ?
"— Ansing: O chende gombrei ung bar

relho i bodei r.o gaza onde fem ladrong
Quand a ladrong cheguei berdinhe telle

a barrelho brlnzipiei faicendo fogo bra
dudes lado, ent.ng ung gambainhe mai-.
crande gui o gani! ainhe ta bond legdrig;i
faice parrulha i agorda o chende gui faice
nana no gama. Endong quatul o chende

i no borda, a ladroasg sJa begada. "

A zenhor chef ti bolice endong faliu
bra zenhor Mirrand gui a zeu barrellr.
s>lava ung marafilha, i tice gui dude-
chend ta Ki>> Chanerra vong ser obrícad..
ti lx->tei barrelho no zeu gaza.

uhor Mirrand tice:—Eo esdá mui-
da crato bra ztnhor.' 1 mandei enilong o
fre er zerfeeha 1 fade ti natada hra
dudes.

UNG GARTA
A nossa Iírrecdor chornalist rezibi esde

garta ti ung gombader telle :
" Kromenthnl, Brimerra ti Odubre ti

Minhe gombader. — Cha tal; ung bor-
ig ti sgrevi

¦ti bra ti m: u berta none
ilinhc dinta borriste eu sgrevi.

Aqui n ttiu'dc bon
Os blandaçi greciila. Os íjchong.
as manhoc bra ésde brest bro-
gausa gui o chiada madei duu

\',);- dem muid bra li i bra teu
mulhé. Tu Ira elle.
o meu imtPié ganhei odre dic ung odre
griance, elle ^; chame Andonic bra tu íi-
suei badrinhe bra
mulhé Chorei mui riance sda-

ei elle
leguei > ir indo,

Acori elle ze;n! ¦ sdá d guer
sunheil mm gêmea.

1 t.iloe na
bica. O grise agui silá tisgrazada.

IVi lembrança bra dudes gonhezida i
.i/eivia ung abrac :der.

.'o.
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TEPIO

Quando me afagam do Silencio os beijos,
li arfa o noroeste languemente rudo.
Sempre isolada, em profugos adejos,
Meu revoltoso coração desnudo.

Surda me faço a contos bemfazcjos,
li nem presinto o viclorioso Indo
De uma alçaprema de febris desejos
Que a tudo rasga, avassallando tudo.

Pois que me importa a uberrima alavanca,
Abrindo sendas e fazendo ruido
A' \ ida ingrata que meu teto tranca !

Para scutir o tédio que me espanca.
Sonhar, morrer, sem nunca ter vivido.
Fora melhor não ter nascido, nunca I

Dolores So*

¦J.MOH ÇLO*iriÇ»HTC

Estrellas—que brilhacs na immcnsidadf,
dourando as amplas plagas do universo —
dourae da minha pobre lyra, o verso
que ha muito vos implora a claridade...

Robtislccei meu pallido estro emerso
do seio da esperança e da vontade,
antes que eu morra nesta soledade,
antes que eu veja da medalha o inverso...

\ mente jlluminae-nic. ó meus tlicsouros;
<lac luz a quem anecia colher louros

è ser levado em triumphó para a historia...

Fnchei dc luz as limas «lo meu poema
que, certo, encontrará no amor, o thema
mais sublimado que conduz á gloria.

IQltj
S.M.L Sa. 1

RELIQUI*. PC *mOR

Morreu. Sobre um caixão doirado eu w-a.
NJa immensa pallidez d'aquellc rosto.
Triste como um crepúsculo dc Acosto,

O frio véu da molte sc estendia.

Fitei-a largo tempo. Sacudi-a.
Chamei-a tomo um louco... e oh ! detgi I
Frio e morto jazia aquelle r.
F morto e frio aquelle olhar jazia...

' oriei-lhe um cacho do cabello louro,
Keüquia que commigo inda hoje guardo,

("orno quem guarda um colossal thesouro. ¦

beijal-o minh'aliua se enternece.
Punge cm meu peito ila amargura o eardo,
F, o pranto amargo de metia o!h

S. Paulo, i«.)tó

No;' i oi s Br.wa

ESPER»HCt\
Ao mqvioso poeta Sampaio Júnior :

Balsamo santo, fada protectora,
D'aquellcs que padecem neste inundo,
Do meu viver — no pélago profundo —¦
Tens sido a minha estrella salvadora.

A esperança febril me revigora
Meu viver dc poeta vagabundo...
Ella nasceu-tne como o sói jocundo.
Nasce risonho entre o sorrir d'aurora.,

Esperança ! Pharol do meu destino I
Abrigo dc miniralma já cançada
Dc soffrer... de lutar, desde menino...

Que seria dc mim, visão querida.
Sem ti, a caminhar na negra estrada,
Fm procura da terra promcttida ?

Barreiros, Pernambuco

(Do 
"Escombros do Fadado"), inédito

1Ii:rciuo CELSO

pRorissüo pe re
xvnr

Tie annos são passados que suguei
Aquelle fcl iminenso dc quebranto,
Aijuellas rubras lagrimas sem lei,
Aquelle torvo t desgraçado pranto !...

Tres annos são passado- r.uc niinh'al!iu
Rolou por sobre o lodo das injurias.
Por sobre o mattagal que desencalma
Num turbilhão cyclopieo dc furias !..,.

tnnot i ao passados ifu< esti peito
Estremeceu DOS cernes da miséria
Sem calma... sem amor... sem luz... ICIU leito,
Dentro «ruma noite atra, deletéria I...

Quando na mente irrompc-ine a lembrança
l)'a«piella angustia torpe que apavora,
IDentro em meu peito o coração balança

I n-pira... e soluça... e geme... C cliora !...

Wa.miij . DOS R
—I!*-

VENÇENPO * PESPIT*

l'elo caminho incógnito da Vida,
Vencendo abrolhos e afrontando a Injuria,
Fu. sem ter do Destino a sã guarida.
Prosigo, errante sem fatal pen

Kio unli ¦ honor á apavorante fúria
Da pérfida Vingança e-nnegrecida :

I do Amor a força mais puqwrea
Para esmagar a sorte eufnrcclda !

Ouc bem nu- imporia o mundo rai
Se tenho como escudo o teu carinho
Qu«- dos homens inc fa/. *» mais dito.-.) ? 1

Fu naila vejo nesta Vida inglória.
Só sei que sigo num astral caminho,
Onde acharei a minha ideal victoria l

Sao Paulo, 8-8—íyiõ

F.\ MoN-TALVOg

I
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RWO
CAMPEONATO DE 1917

<'«h».mi»>o para o uaelho<- trabalho

Aiinia não se apagou da memória dos
leitores d'este Álbum o suecesso que
obteve c ultimo campeonato de charadas,
realizado por este nosso semanário.

Foi uma luta titanica. um demonstrar
sem limites do preparo charadistico dos
nossos confrades illustrcs. Cada qual
provou, ao par de uma resistência intcl-
lectual admirável, que possue um cabedal
enorme de recursos, particularmente me-
taphoricoi, cüoaz de estarrecer o próprio
(Edipo 1...

Chara&jta-nssotiibro, nâo é outro o
lermo a empregar para traduzir o que
seja um deeifrador forte d'este Álbum !.„

E elles são muitos!... S. Paulo, Bahia,
Rio de Janeiro, Pará, Pernanbuco, lá
mesmo em Sergipe, no Paraná, no Estado
do Rio, em todos estes pontos, os ha
como cogumelos!...

São elles os que virão, por certo, dispu-
tar o campeonato de 1917, a realizar-se
durante os mezes de Janeiro e Fcve-
reiro.

A' postos, pois, camaradas charadis-
ias I...

Haverá cinco prêmios:
Medalha de ouro para o deeifrador

oue tiver maior numero de pontos; dous
exemplares do " IÒViccionario do Chara-
dista", obra excellente e indispensável
ao adepto da arte, em dous volumes, offe-
recidos, gentilmente, pelo seu distincto
autor, o nosso caro confrade Antônio
M. de Souza, para os vencedores do 2*

e 3o logares; e dous outros objectos para
os de 10o e 15o logares.

Na mesma occasiào realizar-se-á tam-
bem um " Concurso para o melhor tra-
balho". e o vencedor d'elle receberá,
como premio, um outro exemplar do ei-
tado " Diccionario do Charadista", offe-
recido pelo seu autor para tal fim.

Desde já receberemos trabalhos para
um e outro torneio, sendo que os desti-
nados ao "Concurso do melhor traba-
Iho" servirão também, juntamente com
outros, para completar o numero com
problemas que constituirão o campeo-
nato.

Cada charadisia terá direito a 5 pro-
blcmas publicados. Todos elle. serão im-
pressos sem correcção da. nossa parte,
salvo se houver alguma irregularidade que
modifique o sentido, tornando-0 tão

ISTão lia. orise de embaixadas s
"A requerimento do senador Mendes de Almeida foram prestadas ao Senado informações sobre as despezas com as

ultimas embaixadas ás Republicas vizinhas. Importaram "apenas" em cerca de 700 contos, sem contar a embaixada especial
para a posse* do novo presidente da Argentina". — (Dos jornaes)

^^s^*"^

\ ot5PCZAS \

REPUBLICA BRAZILEIRA \ — Agmi me teus tmtrtt ves, querida vizinha, ns'c>Ua>ido vistosos ouroPJis.embora por
dentro re c maior ,rise porque tenho passado...

REPUBLICA ARGEX Tl\ .1 Pero, cecimi, se co puedes cor. et tiempo forque inventas modas? Yo, por eso,
tio le perdei c mi omittad, .i Ai inisir.a, sin pompas c bambochatas. . .

Z1V POVO : Mais 7011 pacotes, Sr. presidente I Fora o resto... |',j fazec.io a conta c lenha o sello. "ie quem
faga o pato...

WENCESLÁU : — ...r' O Brc.z, que i lhezoureiro...
ZE'.: - Atids, "tesoureiro" da minha pelle...
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A extincçãò das formigas saúvas!
-m» t « * mm--

Um .ro-.y.h.iáor ru-
rol, no Realengo, co*-
dtizind, o apparelliJ
Formi-Kxtinclor Am--

ricano. Na mão direi-
Ia tem o fogareiro.

*_ produz o gaz
asfhy.riaut.-. e no hom-
bro a machin t propul-
sara do gaz, que se¦ for um tubo
Je borracha.
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Mais uma experiência victoriosa!

NO *.Ef.l_Ef.CO

Com o maior successo proscguem as demo .
da efficacia do apparelho c pó Formi-ExfiHctor . .';..v-
ricano. invenção brazilcira, já privilegiada pelo gover-
no Federal, e que uma empreza brazileirn tenta pôr em
pratica entre os agricultores, para beneficio da cias-,
trabalhadora dos nossos campo-. O apparelho, simples
e commodo como se vê na nossa photographia acima.
é de um effeito prodigioso, impulsionando o gaz toxh.ii
nos formigueiros. O pó, apenas posto cm com.- |
as brasas no fogareiro. desprende inimcnsa nuvem
asphyxiante, que pão faz mal á saúde dos trabalhado.
mas .ae directamente matar as larva Formigas,
extinguindo por comph.o o viveiro d' eétos
(lamninhos, que são o flagcilo dos nossos lavradores

Depois de suas victoriosas experiências tio Quartel
da Força Policial c no Horto Florestal do Estado du
Kio, a empreza acaba dc realizar a terceira grande
experiência, na fazenda do Dr. Aristides Cairo, no
Realengo, que foi encarregado pelo .Sr. Ministro dá
Agi .diluir.. <!c verificar a efficacia >k> novo invento

• tirada aa hora do extermiuia dc i/i
ctand' .. \vas, que haviam devastado laranj. Jantas rui redor. Junta o-> appa-
relho vc-se o Dr.'Co-, , acompanhando a evolução da experiência, <• os dirc
jornalistas ç agricultora. Ficaram cotnftetamcntc estinetos vario» •
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0 CASO DE ALAGOAS : INTERVENÇÃO CONTRA A MARRADA
"Ouamlo se pensava que ia ser executado o accordo político de Alagoas solemncmcntc arranjado pelo leader da Ca-

s.-._ra, em nome -lo Sr. presidente da Republica^e pelos bons officios dos leaders de Minas e us S. Paulo — eis que sur
_iu aqui um dos contemplados nesse accordo, o Sr. Fernandes Lima, chefe do Partido Democrata d'aquelle Estado, e tae-
¦ousas exigiu, que deu com esse accordo em terra. Em virtude d'isso, t.trará em discussão lo de intervenção fe-
deral. (pie já' havia sido retirado". — ( Dos jornaes)

M _

1- ¦ a odes ... ¦ \ .: ," . ¦.:.

tz que o lia .-.<-,- com o

.11.FARO DE CARVALHO . CHICO SALLES :sUa marrada l'•/...
ANTÔNIO CARLOS ¦ São ha Uma

da i> Fafc "...
ZE' fOVO Páu no bicho.! Quandm todo mundo festeja o sacrifício humano y. - 'tes 

paeifi,vêr o BraSil unido e forte, é que o "seu" Fernandes me que faier — a mim ' ..
ria.... Páu nelle, tá nelle, já que tem durai. .

¦¦¦• a traducçáo. Nesse
. com a liberdade de emen-'

dal-o,
tretanto. a idéa do

ir c a vi |> >r cllc adoptada,
correndo poi defeitos ele
i-rdidura c- de mi ¦ im é

¦ ! i aufor.
A escolha do mclhí>r trabalh--

feita i>oi entre hara-
distas que disputarem o campeoiii
já inatrii
de in i

Cada ch »s! um em
cada espécie dif.crcntc, ntinca todos, ou
mais de uni, i m Rffl •'> _i i >¦

O trabalho que maior cotação tiver
será o vencedor.

Prendaremos também o artigo cliara-
dístico mais difficíl • os con-

• irrentei en. iai em s.-p.- ¦•
Durai

o n is .o regulamento doi torneio* ordina-
rios, vigorando^ con-
diçí.

i — Cada solução, exactamente
.'i d l aut )i', dará direito a 1 ponto c 0 Que
d'elía se approximar, resolvendo também,
i1-' ponto,

Os (optados
o de Moraes, Aülettc, Cândido de Fi
gueiri (I l.eviud"
Lafayctte, Roquettc

rTrancilCO dc Almeida, Ah-.ici-
dâ & Brunswkh, Roquette (Pu ti
francex) Silva B toí. .Manual do Cha-
radista (Bandeira), Diecionario do Cha-
radista (Antônio M. de Souza), Ch
e Ementário I.uzo Brazileiro.

3* —*Não devem ser empregados ter-
estranhos à lingua portugueza,

principalmente nome. próprios masculinos
C femininos. lVdi.n rvem com

dão e-ta disposição, porquo ficamos
com direito dc negar publica-'
vierem assirti formuti

4* — Os trabalhos serão .mpressos sem
a assignatura do sem autor e só quando
fór publicada a solução é que será ella co-

da.

5* — As
duas vias, uma contendo as soluça
trabalhos pi iro e outra

le Ja ¦
nciro devera estas nesta rcdacçV) até 31
d<- Março \a du
Abril, tudo •'• 10.7, A apuração 1
feita quando tivermos cm mio o• rabalho, os quací ;••
ser enviados eonjunétam
ma ü

Esta parti
irabalh no correi;

mpconato, na medida mai
pratica i.".r leml tte&r

fi* - Haveni en lal
serio feito

j* — l-'ica aberta, desde já, a inscripçâ
para an
que já foi feita. O torneio é exirr. _r«lina
rio e .1 tempo, com

. com- >rn nti ! podi remos e nua:.
O resultado da inscripção só será eonh<
cido ;i 1 mesma ocasião om que fâr pn;

SEDLITZ CHARLES CHANTEAUD 0 sul. telho e barata Pvgistt, Umin, DepsritiH
contra PRISÃO i.lEUTHE, BILE. C0K_E_Ti.ES. EMil.0 fX»
Exigir 1 fn__ in._r.ll... nom. CHARIl. CHANTEAUD
t4Í.liiFfinci-Bburg«(>l»,PARIS-i.^**»'3.e'i"^<>^n'"'I
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COMMENTARIOS

I .__________! si»

_____ I I

Foce não aclta que '•>' *f
i.iui.a í»t>«í defensores da pátria, sem vcs-
lirmo>s o uniforme dos soldados ?

Como não* "... Pertencemos ao ba-
lathão dos argentarios, ao dinheiro, que é
a alma das guerras... Podemos perfeita-
mente acompanhar a figuração da moda,
c°m muito "brilhantisuAO..."

bheada a primeira lista de decifrado-
re».

Finalmente, aos senhores licitantes da-
remos toda a liberdade no que se referir
á difficuldade no trabalho. Permittirc-
.nos os mais difticci.., porque uma cousa
é preciso que se diga : tratu-.se de uma
luta em que o campeão é- sempre <> ma".
forte c não tom medo de caretas.

NOTA — A marcação do i-onto e meio
ponto só se refere ás charada-, enigmaii-
cas, enigmas charadistico. e «dignas pit-
toreseos.

1916
5* Torneio— Setsmbro e Outubro

prêmios para 1 e 2. lojares

charada;, novíssimas tu a -•-•i
Ao Texas lack :
2—i— Vi um insc-cto d« pbenomenal

tamanho potuad , iu. estância.
MiLiin Amancio dc Lima (Belém)

2—2—Lá procure o instruiu

Manuel Aureliano Cavalcante

(Lage, Magoas)

í — i i|j- i . -Máximo Nobre d« Oli-
veir.i Irmão.

Miudinho i Ta |uaritiltga)
»—3—O animal cometi a fructa da ar-

2—1—i—Ha um rio, em Nápoles, que
tem sardinha para o rei de Ninivc.

Pedro Bacellar

2—i—Sempre tive grande hdrrvr a
quem é ruim até de pelle.

Parizot (S. Paul.»

3—i—A 
" Venus" era um dos navios

ancorados nesta cidade. -
Marujinh i

_•—2—No celebre oráculo de Apollo es-
táva escripto : uma mulher bella nã ,
deve comer peixe.

Onajart (Monte Mór)

i—i—2—Quando estive em casa do Li-
berato tive oceasião de ver a medida d i
cachimbo.

Matuto de Bujuru
(Bujuru, Rio Grande do Sul)

A «seceura» do Amazonas
"Chegou o Dr. Alcântara Bacellar, nu-

vernador eleito do Amazonas. Entrevista-
do, declarou que a parte principal de seu
programma de governo é regu.arisar a si-
tuação financeira do Estado. Por isso,
veio vêr se consegue a responsabilidade
da União para a divida e- um auxilio do
Acre ás rendas Io Amazonas". — (Dos
jornaes)

vore.
Nal 5

I—J—Por abuso de poder cavei a mi-
nha r.iii.a.

Pedro K. (Bom Jesus de Itabapoana)
2—1—Será a de Judá ? Ma> com cer-

teza está no final da Junta.
iica

(Varia a quarta)

S—-—Conhecem rocha molle ?
Perry Bennett

(Varia a inicial)

4—2—A bebedeira foi tal que íel-o rom-
per o chanvbre.

Pericles Pinto (Bahia)

CHARADA MEPHISTOPHELICA 227
f

AO inclilo charadista Henrique Júnior:

3—Vive na miséria amicllc cujo deàtino
c- ser fan*into.

Miguel Duarte

PERGUNTA ENIGMÁTICA 228
Se o moço é todo janota,
E da cidade diz ser.
Porque, com voracidade,
Tudo que vé quer comer ?

Poiln

CHARADA ENIGMÁTICA 229

Ao Eureka :

Sc te cobre meu final r
NSo estás como a primeira, — â
Mas ficas d'esta maneira
Sc entrar, s "... total. ..

Mario N. T. (Santarém, Pará)

CHARADA ANTIGA 230

Inda elle tem, Paulistinha, — I
Aquella tal margarida
Dos prados, que por flòrsinha—3
Bem mimosa c conhecida.

Mascateação da Justiça

DR. BACELLAR : Sim '. Eu s.-l
gue n União mal pude cum uma t/ala p, ' i
rabo; mas o pedir. COmo 0 saber, itfi.i
vecupu logar e pode encher o sacco...

Olha um auxilio para o Amazonas que
saia !

CHARADA ELECTRICA _¦-•-•

3 -Este bometn é lein<>.
P [meu

ANAGRAMMA «3

A' maestrina Eslephania Manso '.

Pelo crime de espionagem foi
fuzilado um homem no Departamento de
Franca.

Principe Am.-

METAGRAMM VS ZX\ t «6

(Varia a inicial 1
| Deixei a embarcação, fui á íl_-

resta e trouxe licrva.
Nostradamú. (Estreita du Sul

r ív^

Mm
___________________________ Id ___fl___PQl(TX ^%y

m r-m mmr^iy

% m^saJà m*

santo bicho careta, á pedir "habeas-
corpus" /... Todos os gatunas gue se
/-,e.om, todos os criminosos illustres, 1,1
dos os politicos . em talas
recorrem ó panqueca'... I continuar
assim, reduzem-me no papel de mascate
em "habeas-eorpus" a prestações...

Ali e> Thaumaturgo oppetla para ta
meus milagres !...

_T__eHiM* Cura toMea, bronoltitea., tullueu_ea «'mo.
I.'i»li.is <><> |>«-it<» •¦... 48 lniratt

Depósitos: Irssjo Frsitis s Cem?. — Rui des Ourives, 88 s . hsnMtli
•«revés. — friçe Tiriftetes, 41 l 42 - Rie t, Jissiri



O MALHO
t<* mm iginti. «Mm .ara as fitados Unidas i Canadá a --Internacional Idiertuing Compan»». — fark doa lulldiag, lis Tork — U. S. I.

E' mister que vos lembreis,
Que essa flor tem ins laureia,
Que decerto valem seis
MU e quatrocentos réis ?

Umnemosyna

ENIGMAS CHARAD1STICOS 231 a 234
Em agradecimento ao Catasol, de Fran-

cisco Rubens Mira e offerecido ao chara-
distiAZ. B. Deu :

Certo rapaz conduzia
A' sombra d'este total,
A prima com alegria.
Em uma tarde estivai.

Mas cm breve appareci.t,
De dentro do mattagal.
A segunda quesc via
Em figura de chacal...

O mancebo, que era forte.
Logo evitar quiz da morte
A tão mimosa primeira.
Foi -lhe debalde a esperança :
Afinal chamou i pança
r\ prima da brincadeira !...

Octavio Brito

Tem o nome todo allegoiico
Se bem que um tanto phosptl
Uma tal exquisitiçe,
(Ha maneira de escrever)
Òuc talvez possam dizer
Ser o todo parvoice.

Os extremos são signaes
Ambos elles deseguaes
Com differentcs valores...-
Cinco lettras reunindo
(Eu os vou advertindo
P'ra poupar-!h'os dissabores).

Quanto aos extremos, o meio
Vos deixará quasi alheio.
Ha intrincada proporção
Tendo trez lettras somente
Qualquer "duro" num repente
Atlnsiâ co'a questão.

Paraedes Tlialicnse (Pedreira. Pará)
'Ae impávido collega .Octavio Frito l

Não tem valor nem arte
A questão que ora faço :
E' um doce entretimento.
E não causa embaraço
P'ra tu que tudo britas.

Basta só mesmo leres
O problema em questão
Pra já britado o teres.

Lá se vae elle
Sem confusão : i'"Primeira com segunda

Têm gran necessidade
Do que bem diz terceira,

E sem difficuldade
Pod'rão executar

O que a palavra inteirs
Nos conta, se tiverem
Segunda mais terceira".

Paulo Martins (Jacarchy)
... charddista Sri Xardy:

Tem o meu todo oito lettras
Cinco (J'ellas bem eguaes.
Sendo duas consoantes
As outras serão vogacs.

CORRIMENTOS
CURAM-SE EM 3 DIAS COM

Injeeeão Marinho
Rua 7 it) Setembro, I SS

CONTRA A GUELLA DO BOI; PELA DEFESA DO ZÉ!
"Continuam as reclamações contra o augmento dc preço da carne verde, que é uma das bases da alimentação publica.

Apertados por cisas reclamações, marchantes c açougueiros fizeram uma representação ao ministro da Agricultura, que
a encaminhou para Prefeito, na qual attribuem a carestia du bife ás necessidade-* da industria frigorífica". — (Dos
jornaes)

i- 
——¦¦¦¦'¦¦¦¦¦¦¦¦"-¦¦1^,^

ZE' 1'OVO : — Seja lá pelo que for, o facto c esic: cm tes dc ser eu o comer do boi e a boi que me come por
uma perna .'

Os senhores devem olhar paia islo lar, afim de que a nova Industria das carnes não progrida somente á
casta do meu sangue c dos meu

WBNCESLAV e AZEVEDO SODRE' : /.'; voei tem toda a razão, mas devem existir atras causas para a vo-
raridade louca do boi.., Por exciuf'» : a exploração...

ZE' '¦ 1VJ0 i; 1. mim urar as cousas .' Xão sou eu o governo .' I mim .-_• rnear e gritar :
0' da guardai Soccorro -corro.'..,

PO' DE ARROZ «DORA» ^""^^ Orlando Rangil



O MALHO

AVE, FOOT-BALH

O DE CA' : — Como í que vocês aqui
no Rio adquirem tanta força, tanto mti-

íc ?¦ Ev. lá, na roça, com um clima so-
berbo, não ha meio de fossar dc... ca-
lide de roupa !

O DE LA' : — E como é que você,'"seu" arara, ainda não descobriu que toda
es>.'a minha força, toda esta agilidade, toda
esta solideiia hora, devo-as tão sói/teiVe
ao exercido do "foot-ball" ?

l-açam vocês Aí na roça a mesma cou-
sa: movam-se, ponhani-se a "sjioolar"
bolas, c verão como perdem essa appa
rencia de... frangos de botica !...

Agora, caro collega,
Para nãp te dar canceira,
A solução dir-te-ei,
E' uma planta brazilcíra.

P. Dante (Jahú)
CHARADAS SYNCOPADAS 235 a 23s

4—2—Inconstante rapaz!...
Octavio Martins (Jacarehy)

3—2—Foi este homem que assassinou o
general romano.
Octacilio Dourado (Morro do Chapéu)

3—2—Foiçado a deixar o campo,
Onde sempre fui batido,
Vou sahindo aos trambolhSes,

Tal qual pássaro ferido.
Perilo (Barra do»F;raliy)

1'ai «juiz matar o bichinho
<jue mordeu a Dona Córa
Porém me disse baixinho :

—" Deixe o "bicho ir-se embora."
Marreco Tapcroense (Taperoá)

AVISO
Os prazos terminarão : a 4, 9, 15, 17.

19 e 29 do mez proximo e a 4 de Dezem-
bro seguinte. No primeiro caso estão in-
cluidos os charadistas d'esta capital e lo-
ealidades próximas, fervidas por linhas
ferreas, ou via marítima ; no segundo, 05
dos outros pontos mais afastados de S.
Paulo, Minas e Estado do Rio, e bem as-
sim os do Paraná e Espirito Santo ; no
terceiro, os da Bahia, Santa Catharina c
Rio Grande do Sul ; lio quarto, os de
Sergipe, Alagoas e Pernambuco ; no quin-
to, os da Parahyba até Ceará ; 110 sexto,
os do Piauhy até o Pará ; 110 sétimo, os
restantes. Os charadistas que residirem
afastados das capitaes, sem communica-
ção fácil e rapida, tini mais cinco dias so-
bre os prazos acima indicados. As justi-ficaçües devem ser feitas dentro dos dot:s
terços dos respectivos prazos.

ERRATA
No numero passado, o pittortsco 21»,

a lettra que fôrma o corpo do ilavio é
um G c não C. •

DE VOLTA DO MERCADO

ENIGMA PITTORESCO 239
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LIVRO DE 1NSCRIPÇAO
Inscreveram-se durante a semana :

Raul E. Maradei (Araras, S. Paulo),
João de Cannabrava (Ventura, Bahia),
Helia dc Carvalho (Belém, Pará), Mu-
chaca, Muxurcca (Entre Rios, E«tado do
Rio), 1'ompeu Júnior (S. Paulo)

CORRESPONDÊNCIA
Recebemos trabalhos dos seguintes dia->adistas: Aüsmão (Propiá), Rigoleto,

1'erry Bt ient, Jnstiuo Ciarei, Miudinha
í Taquaritinga ), Lord Windsor (SãoPaulo), Virgilio Paes da Silva (Guâra-rema), Walter Jameson 1 Bahia), P. Ra-

ma'ho (Guararema), Parizot (S. Paulo).
MARECHAL

.1 PRETA CORDA : Cruço ! Ot-
suncê tá ro'cara de quem coi/n' c non
<íostô...

A FRETA MAGRA . An tis sé-se...'A questS é que iõ inda hoji >1011 cumi
vara, pruque joguei turo no bisso...

A CORDA : Deitras . .lutou-
ce eu veie chamá o guarda-civi p'ra ti
itvá pr')lospiço •

Lá c i/u'cstá o mercado d tis maluco..,

BIS-CHARADA

Di.as:

23 <

Calendário do Zé Povo
u e/ de Outubro

— Eis vac Outubro sahindo
A deixar fundas saudades
A um Gallo de raça lindo,
E ao Peru' das necedades...

— Deixul-o ir, que iije importa t
Airaz d'elle outro virá,
(Diz Urso de perna torla

.V Cobra medonha e má).

*&¦

— l7oi -um mez tao cabuloso
Tão cheio dc quebradeira,

Uue o Cavallo espaventoso
\panhou d'Acuia altancira.

m
Quem disse tul heresia
L fez essa affirmaçâo' Foi um Coelho d'arrelia
A fallar com mestre Leão.

!Mas 

este que não é molL-
Contradiz o bicho manso,
E um Cachorro quasi engole,
Se o Tiçrc não dá um avanço

Entre as féras retumbante».
I.á rebenta o salsifré
Com pavor dos circumstantes
Do Carneiro e Jacaré 1

Nilk Narf (Curityba)

%a



OS INVISÍVEIS
S.\ Pa". Ha".

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

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

Cartas aos IHYISIYEIS
CaiXft PO CORREIO. 1125 Z

ANTES PREVENIR
QUE CURAR

Quando i seu filho ficar pallido ou mu-
dar do côr constantemente, com o olhar lan-
guido; quando sentir comichão no nariz o o
seu hálito fôr máu, está com symptomas do
lombrigas. lão doixo o caso aggravar-so pois
que o romedio esta à mão. 0 Vermifugo «Tiro
Seguro» do Br. H. f. Peery, o único legitimo,
ministrado ds accordo com as direcções da
circular, eliminará as lombrigas ou solitárias,
extinguira o foco onde ellas geram-se o nu-
trem-se, promovendo a saúde da creança.

0 Vermifugo «Tiro Seguro» do Dr. H.
F. Peery, único genuino, propriedade exclu-
siva da Wrighfs Indian Vegetabla Pill Co., e a
salvação du creanças, pois não contondo
«santonina», calomelanus nem qualquer outra
droga nociva, o seu uso não é pernicioso
nem á mais débil croança.

Vende-se em todas as drogarias cprl n clpaes phar
macias do Brazil.

WRICttrS INPIJW VICCTftBLE PILL Co.
373 Pearl Street New York, E. U. da A.

CIGARROS

4

^HAVANA
íki •V

AGORA
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EXAMINEMasCARTEIRAJ
Loterias da Capital Federal

Companhia de Loterias Nacionaes do Brazil
Rua Visconde de Itaborahy n. 45

CHAMAMOS A ATTENÇAO DE NOSSOS (.GENTES PARA
LOTE»IAS DE NOVOS PLANOS

Em 21 d* Outubro ... 100 0O0S000. por «>ooo
Era 28 do Ooibro. 50.000 >000. por 4*mi

No i>rev<> <l»»* bUbctiM já e*ti'i Incluído o i*ello
AGENTES GERAES NA CAPITAL FEDERAL

NAZARETH A C.
ltt-A. JOO OUVIDOU, ÍV*

Caixa do Correio n 817 Endereço Tel. LUSVEE
¦ "RIO DE JANEIRO

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

AS

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

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

Não compraes motores sem consultar nossa secção de motores.
Olu. General KUeotrlo do Brazil — Rio »!«¦ .Iun.ii-,>

Caixa postal I09 Secçào Ao MotoVss
Mc. MILLEN & FINDLEY J

I
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HORRÍVEL RHEUMATISMO!
Curado com o EUXIR DE NOGUEIRA
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ILDEFONSO TEIXEIRA—Blumanau-Santa Catharina
Blumenau, Sanla Catharina, 19 de Setembro de 1915.
Illmos. Sis. Viuva Silveira & Iti ho — Itio de Janeiro — Communlco-

lhes que, -so..'rendo por muitos annos, de rheumatismo ¦yphilitico, fui
atacado horrivelmente, ultimamente, sendo levado ao Hospital, onde per-
maneei approximadamente um mez, em rigoroso tratamento, infelizmente
sem resultado.

Achando-me nesta triste emergência, recorri ao muito poderoso e
sem rival EUXIR DE NOGUEIRA, do chimico Silveira, para a cura do
meu mal, ticando radicalmente curado de tão atroz solTri mento.

Podem VV. SS. dispor para o que lhes convier nesta cidade —
Do Amo. Grato — (A) Ildejonso Teixeira.

J 0 EJixir de Nogueira
tá£i ftWF*) .rafl.I^SV_9£a*ta_^_P

* 1-7*0* Yaade-se am todo Brazil
a Republicas do Prata i

orUrtiiitiH litho*crupliieaM d'0 IIAl.IIO


