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RUft PO ROSftRIO, 173
Num. avulso 300 rs.

Qiaqeçn de nupcias »- 6(p caminho de noúa üida
Foi assignado no palácio do Cattete o accòrdo que pôz fim á questão de limites, que separava o Paraná de Santa Catharina".— (Dos jornaes)

m -.'*¦

WENCESLAU (papae grande): — Bôa via-
gem ! Tenham muito juizo, e nunca se esqut
de que a bóa união faz a força. E que d'<
união surja uma prole forte, numerosa...

C AMARGO : — Havemos de fazer o p-
vel para isso...

SCHMIDT : — Agora a cousa é fácil; tudo
nos une...

ZE' POVO (dando á manivelta) : — Vae ser
uma belleza I A cousa custou, mas a^ora vão agaf-
radinhos e ninguém maÍ9 os separa...

AJUDAR FL : — E atraz d'este, Zé, outros casórios virão. No molle, na maciota, papae grande é onça em negócios casamenteiros... |



Mão ha o que dê mais cuida-

dos aos paos do que uma

creança rachitica e doentia

Enquanto a digestão é perfeita e a
saúde é bôa, não ha perigo; quando, po-
rem, a creança começa a empallldecer,
mudando a côr do rosto a cada instante,
enfraquecendo gradualmente apezar de
um appetite insaciável, sobrevindo dores
de estomago, colicas, convulções e para-
lysias, urge ver um modo de cural-a.

Os symptomas acima em geral indi-
cam que a creança tem lombrigas, con-
fra as quaes nada é de resultado tão
prompto e satisfactorio como o Vermifu-
go «Tiro Seguro» do Pr. /i. p. Peery,
único genuino, propriedade exclusiva da
Wrighfs Indian Vegetable PUI Co. Usa-se
conforme as direcções da circular que
acompanha cada frasco.

Vende-se em todas as drogarias e principacs phar-
macias do lirazil.

p 11 lia JtG Curam em poucos dias qual-quer moléstia do estomago,
,i ii 11|» fígado ou intestino.
1>?\j1T|OiV1 Estas pílulas, além de to-

nicas, sao indicadas nas dvs-
TI pepsias, prisões de ventre,- moléstias do fígado, bexiga,

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

Vidro 1$T>00, pelo correio mais 300 reis.

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

TEM T0ÜA A MINHA CONFIANÇA

^ 
\ If Ma

( dv gvmnase SI

OtDentol» ganhou to.ia a minha confiança e con-serva Iodas as minhas preferencias.—Maud Cauthier
O Denlol (liquido.pasta e pó; é, na verdade, um

dentifricio soberanamente antiseptico, tendo ao mes-
mo tempo um perfume dos mais agradaveis.

Creado conforme os trabalhos de Pasteur, elle
destróe todos os microbics ruins da bocca ; também
impede e cura infallivelmente a carie dos dentes, as
inflammações das gengivas e as dòres de garganta.Em poucos dias dá uma alvura brilhante aos dentes edestróe o tartaro. Deixa na bocca um frescor deliciosoe persistente Sua acção antiseptica contra os micro-bios prolonga-se na bocca durante 24 horas, pelo menos.Posto puro em algodao acalma instantaneamente
as dôres de dentes pur mais violentas que sejam.Acha-sc o dentou nas 1 ijas dos cabeleireiros, perfu-mistas e cm todas as bòas casas de perfumaria. Depositogeral: rua Jacob n. ig, Paris.

Depomitarfo» geraes WÊGHE AC. Rua da Alfandaga, 93RIO DE JANEIRO

ANTES DE USAR

DE POISDE USAR

SÚ

É CALVO QUEM QUER
PERDE OS CABELLOS QUEM QUER
TEM BARBA FALHADA QUEM QUER
TEM CASPA QUEM QUER
PORQUE O PILOGENIO

ANTES OE USAR

DEPOIS DE USAR

faz brotar novos cabeiios, impede asuaquéJa, faz vir uma barba torte e tazdesapparecer comrletanientc a caspa e quaesquer parasitas da cabeça ou dabarba. Numerosos casos de curas em pessoas conhecidas são a provada suaerncacia.
Attestado do Sr. Major Carlos Alberto do Espirito Santo, dignofunccionario da Repartição Geral dos Correios, actuaí agente da sue-cursai de S. Christovflo :
/llm. Amigo c Sr Francisco Giffoni.—Tenho muito prazer em levaraoseu conhecimentoque.com o uso de dous vidros apenas do seu

prodigioso preparado PILOGLNIO, estou obtendo o mais surprehen-dente resultado, achando-me quasi livre da calvicie precoce que na mui-to me accommetteu e contra a qual usei, Improficuamente, de quasitodos os remédios conhecidos nesta Capital. Convém notar que, dexidoaos meus muitos affazeres, n5o tenho observado rigorosamente o modode empregar o seu maravilhoso preparado, acreditando, por isso. nãoestar de toJocombatido o meu mal. Tenho certeza, porém, de que che-
garei a esse resultado com o emprego de mais um ou dous vidros. Ali-nhas felicitações. Autorizando-o a fazer d'esta o uso que lhe convier,subscrevo-me, etc. S. C. Rio, 19—4-01 o.—Carlos Alberto do Espn itoSanto. •

A' venda naa bôa* pharmacias, drogarias e perfumaria» d'e*ta cidade e do» Efttados e no deposito geral i DrorariaFrancisco Gitloni Jt C — Rua Primeiro dc Março n 17» Rio de Janeiro.
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Hao ha o que tie mais cuida-

dos aos paes do que uma

creanpa rachitica e doentia

Enquanto a digestao e perfeifa e a
saude e boa, nao ha perigo; quando, po-
rem, a creanca comeca a empallldecer,
mudando a cor do rosto a cada instante,
enfraquecendo gradualmente apezar de
urn appetite insaciavel, sobrevindo dores
de estomago, colicas, convulses e para-
lyslas, urge ver um modo de cural-a.

Os symptomas acima em geral Indi-
cam que a creanpa tem lombrigas, con¬
tra as quaes nada e de resultado fao
prompto e satisfacforio como o Vermlfu-
go «Tiro Seguro» do Pr. /I. f. Peery,
unico genuino, propriedade exdusiva da
Wright's Indian Vegetable PHI Co. Usa-se
conforme as direccdes da circular que
acompanha cada frasco.

Vende-se em todas as drogarias e principaes phar-
macias do lirazil.



OS CONCURSOS D'"O MALHO"9:000 OOO
 DE PRÊMIOS EM DINHEIRO

•O !H 41,11©-, querendo proporcionara seus leitores e amigos a opportunidadede adquirirem,
¦em dlspendio, movei*, jóias e outros objectos de valor resolveu organizar para isso sorteios de
• coupons», que euiiltiuios eui todos os niiiucros.

.fossos leitores poderão, assim, com a maior facilidade, se habilitarem aos grandes sorteio,
do Malho, uos quaes daremos em prêmios 9 OOOSOCO- KM I_ I -IIUI-O.

I*or Isso, devem corlar e guardar, até completar cada série e remetter em seguida a nosso
escriptorio, o «coupon» abaixo estampado, para que lhes entreguemos em troca um cnrtáo eom
vários números, conforme o numero de bilhetes, variável, dc rada Loteria. Com esses eartoes Uca-
ráo habilitados para nossos grandes sorteios, conforme as explicações, que abaixo vão mencionadas.

Concurso (Densal
(em dinheiro)

Daremos mensalmente, em dinheiro, um pre-
mio de 250$000, meJiante sorteio, que se fará
sempre pelas extracções da Loteria Nacional.

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

Concurso 5emestpa_
VALOR I.OOOSOOO

'EM DINHEIRO)
Em troca dos coupons deste concurso, emit-tidos durante o semestre, daremos um cartãonumerado 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 escriptorio o prêmio no
valor de 1 :ooo$o«o.

Os sorteios d'esta série reallzar-se-hão com
a extracçâo da loteria, no primeiro sabbado de-
pois de lindo o semestre.

Concurso flnnual
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 díver-
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 *i:i>ooSooo.

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

Concurso Tpimestpal
500SOOO (em dinheiro)

Alem dospremiosmensaes, daremos trimes-
tralmente, em dinheiro, um prêmio de a.O<>$.

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

OBSERVAÇÕESi
Para que nossos leitores se habilitem a todos os sorteios

mensaes, devem nos enviar os coupons correspondentes a•aijada mez. sendo que nos mezes de 5 sabbados, deverão nos
reUielter os t> coupons que nesse mei tivermos emittido. Para to-
mar parte nos concursos tnmesira-s, senicstraes ou annuaes.
os nossos leitores -levem nos enviar os coupons corres-

ndentei ao trimestre, semestre ou anno em que tiverem
aido emettidos, declarando a que concurso desejam concorrer,
para que recebam em troca um cartão numerado, contendo os
números com que enirai.ionosortcio-Orrespoiidente,da Loteria
Nacional.

Pica entendido que uma mesma pessoa poderá concorrer
a todos os concursos desde que apresente series completas com
o numero de COUPOnS necessários para cada concurso.Nossos leitores Jo Interior enviar-nos-hão seus coupons
em carta reylstrad.i, acompanhada Je uma nota com o nome.pio-
raJa, loyar. cidade e Estado onde resiJir o remettente, • mal»
SOO rala am «alio, para o registro da caria de volta aam o qua não
ramattaremoa o oarlio numerado qua dura dlrolto ao* aorlaloa.

Deverão cortar e guardar os coupons, que formos cmittin-
do e que sahirá'o sempre nesta pagina, para nos remelter ou en-
treyar NO IIM DE CADA MEZ, trimestre, semestre ou anno.
conforme fôr o sorteio a que desejarem concorrer.Continuam em vii;oros sorteios semanaes,que fazíamos,
em Jinheiro, por meio de nossas edições numcraJas, a margem
de cada 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) extraliidos em 7 de
Outubro. Vide pagina seguinte.

__-_______!
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O MALHO

jpABA GADO!
SARNA. CARRAPATOS ETC.

SEM VENBNO

Especifico MAC DOUGALL

Usado ha mais tio OO annos

Unico Infroducfor-ROBERTO ROCHFORT

I Rua odo Mercado, 49 —Caixa, 1.911
RI© DE JANEIRO Ji

Restablece o Vigor Sexual
em 48 Horas

A Nova Descoberta Scientifica Maravilhosa
O novo Tratamento Palmette 4 a descoberta

scientifica de poder extraordinário. Mesmo cm
homens de edade avançada e impotentes durante
muitos annos tem producido vigor assombro-
•o em 2 ou 3 dias. Milhares de homens estão
tentando resultados desastrosos, quando deixam
vários condições sexuacs continuar, taes como
emissões diárias e noturnas, timidez, abuso
propio, perda de memória e força de vontade,

melancolia, perda de torça sexual completa ou parcial, orgaões en-
colhidos, falta de sencaçao, etc. Nao se usam pululas, pós, líquidos,
unguentos ou aparelhos meclianicos. Qualquer homem que deseje
obter força sexual maior do que possude a^ora, e todos aquelles que
se sentem debilitados completa ou parcialmente, podem agora resta-
bleccr-se rapidamente. Manda o seu nome e endereço em uma
fina. e pela, Volta de correio enviaremos- detallei llluitridi.» gritla. Karreva á lnt*trna.tioa«J
Palmette Coiupaoy, 3050 Truuportetioo Buildinii, Chicote, lli, E. U. A.
•*i 

- .i ar

OS CONCURSOS
D'«0 MALHO»
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iln/ciltüi» 6 CÍllCoenlu tia í 1 rui».'l^otul U.U4 priinio-i p«*goa

na. 75O$O0O
conforme recibos, en» noaato poder.

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

SCIATICAS NEVRALGIAS
•Que é feito da minha mocidade ? exclama o Sr.

de Mortival, antigo capitão dos dragões da Impera-
triz. Estava pregado na cama, havia muito tempo,
por causa de uma horrível setatica que tinha na pernadireita. A dor era continua na coxa, na perna e no pé,
porém havia momentos que ella se declarava mais
violenta. Tintia latejos no quadril, na parte posteriorda coxa, embaixo do joelho, na perna, que vinham
perder-se no peito do pé. Aüezar de toda a sorte de
remédios, e os melhores cuidados, soffria havia já
tres mezes, e minha perna direita ia enfraquecendo
de mais a mais e estava como paralysada.

eUm dia, um amigo aconselhou-me que tomasse o
Omagll, o que fiz sem grande confiança. Logo no pri-
meiro dia, a dor cessou: no dia seguinte senti-me me-
lhor. Voltou-me a saude a pouco e pouco, a sciatica
desappareceu e recuperei o uso da minha pobre perna.«Attribuo a minha cura ao uso d'este excellente
remédio. Em todo caso foi graças a elle que senti
o começo das minhas melhoras. Assignado : André
de Morlivat, capitão, rua da Republica, Marselha,
5 de Junho de 1898.*

EFFEITOS DO TRATAMENTO

ANTES DEPOIS
O Oinaarll (liquido ou em pilulas, tomado no meio

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

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

Quasi sempre o doente sente-se alliviado logo
no primem, dia que se toma o remédio.

O tratamento vem a custar 18tO rela por cada
vez e cura.

A' venda nas b(">as pharmacias. Para evitar enganos,
exija-se que os Icltreiros tenham a palavra Oiungil e
o endereço do deposito geral Maison L. Frére, i<j, rue
Jacob, 'Pans,
A junta, geraea ; FMEUHE st C. R da Alfândega, 03- RIO DE JaNEIM"

BRASIL

SR., SRA.
Se seus filhos estiverem cançados pelo cresci-

mento, pelas conseqüências de moléstias e de traba-
lho, se tiverem a te/, pallida, se estiverem anêmicos,
é preciso toniticac;il-<>s Dê-lhe* a tomar Verdadeiras
Pílulas Vallet. O uso das V.-nl.ul.-Ira.. Pilulas Vallet,
na dose de um l ou i pululas no começo de cada re-
feição, é quanto basta, na verdade, para restabelecer
em pouco tempo as forças dos doentes mais exhaus-
tos e para curar seguramente e sem abai • as moles-
tias de languidez e d'anemia, mesmo as mais antigas
e as mais rebeldes a qualquer outro remédio. Nas mu-
lheres, ellas fazem paiar as perdas brancas e resta-
belecem rapidamente a perieiui regularidade di
gras. Por isso, a Academia de Medicina de Pari/, teve
a peito npprovara formula d'este medicamento para
recommendalo-oá confiança dos doentes, facto que é
muitíssimo raro. A' venda em todas as pharmacias.

P. S.—Gamo querem vender, ás vezes, mesmo
com o nome de Vallet,jiillulns que nao são prepara-
das por Vallet. e que são quasi sempre mal feitas e
ineúicazes, convém exigir que o envolucro tenha
estas palavras: Vérlialilra Pilules de Vallet, c o
endereço do laboratório: Maison L. Frere, 19, rue
Jacob, Paris.

As verdadeiras Pílulas Vallet são brancas, e a assigna-
t :ij Je Vallet est.i impressa com tinta preta em cada pílula.
¦gentil .«vau IE6HE & C.--Rui .1 Alíandig», 93—Rio de Janeiro,Brazil
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Existe a 40 annos
ALIVIA A DÔR EA\ 24

= HORAS=
_^__r» _ Rllcum-*'smo» tosse.
_>lll U bronchite, dores nas

costas, nos rins, lumbago, etc.

A' venda cm todas as

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

Agonte no Itio <1<* .Timoii-o
JÚLIO D'ALMEIDA

RUA DA ALFÂNDEGA N. 134

SALVAÇÃO DAS CREANÇAS

Oepmifugo de Fahnestocit

r y. ^¦*?"' j

\ Ai .
•._ ^ .

Dará allivio em todos
os casos

cm que o íqcomrnòdo
seja

causado por Lom-
brigas.

5EQUR0 E EFFKf-Z
P*Rfc

Creanças e adultos

A' venda em todas as
pharmacias elo mun-

do, desde 1.7

Cuidado com as imitações

PEÇA O LEGITIMO

Vermiíugo
de FAHNESTOCK

Preparado porB A. fahnestock A Co
Plttsburgh, Pa. H. U. da A.

Depositários no Brazil: J, E. BARROS4,
Caixa Postal 1763, Riode Janeirow__ m

K' PROHIBIDO LER
* oi lll I s oi l iii si ki ri lll PBAZEItEfl E í.o/.os

AS TRES CHAVES DA FORTUNA
parque são a ultima palavra contra as infelicidades, desgraça . mise-
rias, dissabores, desavenças e doenças.

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

ProcuraosmeiosparanãosolTrermiserias.necessidadese dissabores?
Deseja ter valor e ener._,in, assegurar extto em emprezas, gosar

saude e saborear as e_OCi.es da ventura e da satisfação ?
Peça o maravilhoso livro _•_ '!>«¦>. t_u_vea da Fortuna, franquean-

do a carta apenas com um sello de __l» rél* e dirigindo-a.pelo corr i >
unicamente a .,

CASA "THE ASTER" Calli Ombú. 239
HUll.NOH AIBt_S-B_aPUBLIO_. AKGl.NXINA

Não se deve confundir nos. _ cas.., Je absoluta set.ed_de*Com outras que se occupam de magia, magne-
tismo, occullismo, adivinhação, superstições, etc. '

Dev et-nos com clareza o nome, residência, direcção e Estado.

J| mas..
* I

____r '"" ______ __B____r ________

ALFAIATARIA GUANABARA
. __. maior, mala popular i: baratelra ilo Rio tio «Janeiro zz^r
Especialidade em ternos dc pura lã ingleza a 60*000, 70$000e 80Í0OO, sob medida

A incompara.el barateia destes preços
so uodeser Julgada examlnar.dc-se a super ondade das fazendas e forros, a elegância

do corte e a primorosa confecção

A A Ifala tarla
Guanabara anINTERIOR v

, uiogo» com soberbas photoeravuras en-
«.inando O modo facllimo de <|tiaT<|uer peesõa
tirar »o»»medidae sem o menor receio de

. n.iano. Pedimos que nlo confundem uma
ia seria • de 1* ordsm, como a nossa, com

outras eem «stock» • sem escrúpulos. A
i.UANABARA e a mais antiga e acreditada

casa qus vende para fora e assume toda a
responsabilidade nas suas confecções. De.-
pesas de remessa por conta da CUANABARA.

ATTENÇÃO
Quem der encommenda de um terno d'estestora o ABATIMENTO DE 2.OOO, enviandoeste annuncio. PEDIDOS A

CARVALHO 4 FERREIRA-_ui da Cirlict, 34
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GERADOR DA FORÇA
Especifino tia. ncurasthcnia

DYNflMOGENOL

Cura s Dores no estomago, Falta de appc-
tite, Nervosismo, Hy3terismo, Dores no peito.
Anemia, Fraqueza nas pernas, Palpitações.Insom-
nia.Debilidade.Terrores nocturnos,Tuberculose,

Laboratorio: Pharmacia MARINHO
RUA SETE DE SETEMBkO N« 186

RIO DE JANEIRO
fíemetfe-se pelo correio a quem enviar 7%000.

Escrever a Buenos Aires a M. B. REYMOND
Rua Pasco, 210, REPUBLICA ARGENTINA.

Ultimo modelo em
sapatos de pe 11 ica '
envernizada, salto a
Luiz XV, pela gravu
ra ao lado... 20$000

A mesma cousa
em kangurú, amarei
Io — fdsco MM

i
0 V ch

É?derniéreM. kangurú amarello,
criation  20$000 tf 18$000  20*000

Chies sapatos de
pellica envernizada,
preta, salto Luiz XV,
com pala e fivela —
dernier baleau 18$000

mesmo feitio, em

120, AVENIDA PASSOS, 120 -- RIO

Enviam-se grátis, catalogos illustrados para o interior, pedindo-9e clareza nos endereços — Pelo
Correio mala 9$»oo. —CAIILOM UIUi:i'F AC. — Tal. 4424 larti.

Aromatol ^ ^

Aromatol # ^ y
Aromatol 

^ 

^
Aromatol

FORQUE TIVE V. EX. SEM SORTE?

PORQUE VIVE AMARGURADO?
Porque ha pessoas quea sorie nao lhes tem favo-

recido? Porquedesconhe-cem o \*rdadeiro cami-
nho que deviam seguir
rara otter o bem esta;
que Deus reserva a todo o
mortal. De-U:a mais re-
mota antigu.dade, os rei-,
os imperadores se diri-
gem aos prophetas, aos
astrologns, para se acon-
selharem como deviam
guiar os seus actos, atim
de evitar horrores que po-diam ser irremediáveissem a intervenção do sa-
bio.E' uma circumstanciaexcepcional e sem precc-dente que todos devem aproveitar em consultal-o. E" in-

crivei os milhares de pessoas que escrevem, peaindo-lheconselhos, não cabe .luvida q ue esta é a melhor prova de
sua sabedoria.

Uma revista de Parla «LB MONDE MISTERIBUX»
disse :4tA humanidade será reconhecida ao sábio Astro-
logo que com os seus conselhos desinteressados teve o
dom de ler e prever os feitos que se produzem... termina
dizendo... todos deveriam dlrlglr-se a Blle, pedir os seus
conselhos, afim de evitar maiores dlf Ilculdade* da vida
para conquistar de novo as lilusdes perdidas.*'

Se V. Ex. quer conhecer a conducta que deve observar
no futuro com iodo o mvsterio do -eu drstino e saber os
dias que lhe estão reservado-, envie a daia, mez e anno
do seu nascimento com uma madeixadoseu cabello se é
cavalheiro, senhora ou senhonnha, i$ooo réis, em moeda
do Brazil ou em estampilhas para cobrir os gast< s do cor-
reio e eKpedi;áo. receberá em troca UM GRAN pi ano
ASTRALeO E.S UDO DA SUA PRÓPRIA VIDA, GRÁTIS.
Estudo em Paiis.

ORIGEM DA BOA FAMA
Tiburciot Quefama ó essa de dou-

tor com que nbcn-
soam o teu nome?Multo simples!
A todas as victimas
de bronchltcs chro-
nicas e asthmaticas
de 1mpaludismo.de
fraqueza pulrnonare de todas molesti-
as dos orgãos res-
piratorlos, receito

Oleo de Capivara. I>'aiil essa fama e com razão porque o
Óleo de Capivara cura tudo Isso e mais alguma cousa...

Preço de frasco 4$, du*ia 42Í; abatimento para grosaEXIGIU SEMPRE OS PREPARADOS DE MEDEIROS GOMES,
MARCA REGISTRADA CAPIVARA. QUE SAO OS ÚNICOS
verdadeiros. Cui.-lado com as imiiaçr.es grosseiras, quesão sempre prejuj'dats aos doente». A' venda nas principies
pharmacias e drogarias do Brazil e na fabrica e deposito
geraJ : Avenida Passos, 86. e Alfandega 213.
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GERADOR DA FORQA
Especifioo tla neurnstheniu

DYNfllHOGENOL

Cnr*n s Dores no estomago, Falta de appe¬
tite, Nervosismo, Hy3terismo, Dores no peito.
Anemia, Fraquezanas pernas, Palpitates,Insom¬
nia. Debilidade.Terrores nocturnos.Tuberculose,

Laboratorio: Pharmacia MARINHO
RUA SETE DE SETEMBHO N. 186

RIO DE JANEIRO
Remette-se pelo correio a quern enviar 7%000.

PORQUE VIVE V. EX. SEM SORTE?

PORQUE VIVE AMARGURADO?
Porque ha pessoas que. a sorte nao lhes tem favo-

(rnVHf-Tf FVTF HAMI-MC recido? Porque desconhe-
I'llNntU- *'MI nUj j SJ cem o \%rdadeiro cami--jefeBETto' 1' nho que deviam seguir

! rara oHer o bem esiar
q ue Deus reserva a todo o<£¦mortal. De d: a mais re-''iiirTir ¦ moiaantigu.dade, osiei-,
os imperadnres se din-

/ * ^SShti aslrologos.'para se acon-Mk.¦ *- »>• selharem como deviam^a>.7T 4f.- guiaros sens actos, alini
de evitar horr-jres que pp-

aintervcni* 
d0 sa"

excepcional e sem prect-«dente que todos devem aproveitar em consultal-o. E- ln-
crivei os milhares de pessoas que esrrevem, peaindo-lheccnselhos, nao cabe .luvida q ue esta £ a melhor prova de
sua sabedoria.

I'ma revista de Paris «LB MONDE M1STERIBCX.
dlsse : "A humanldade seri reconheclda ao sabio Astro-
logo que com os scul conselhos deslnteressados teve o
dom de ler e pre ver os f eltos que se produzem... termlna
dlzendo... todos deverlam dlrlglr-se a Bile, pedlros seus
conselhos, afim de evitar raalores dlfllculdade* da vlda
para conqulstar de novo as lllusAea perdidas."

Se V. Ex. quer conhecer a conducta que deve observar
nofuturo com lodo o mysterlo do >eu destino e saber os
dlas que lhe estao reservado-, envie a data, mez e anno
doseu nasclmento com uma madeixa do seu cabello se 6
cavalheiro, senhora ou senhorinha, 1(000 r^ls, em moeda
do Brazil ou em estampilhas para cobrir oa east, s do cor¬
reio e expedi;So. receberi em troca UM GRAN Pi ANO
ASTRAL e O ES UDO Da SUA PROPRIA VIDA, GRATIS.
Estudo em I'aiis.

Escrever a Buenos Aires a M. B. REYMOND
Rua Pasco, 210, REPUBLICA ARGENTINA.
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NÃO FOI LA' DAS PERNAS... O JUDAS DE MATTO GROSSO !
-Desrespeitado e burlado, pela violência do governador Caetano, o habeas-corpus concedido pelo Supremo Tribunal
ibléa Legislativa de Matto Grosso, a qual foi obrigada a deixar de funccionar—seguiu para aquelle listado o gene»

arbcdo, novo commandante da Re/ião militar, incumbido de fazer respeitar o acto Jo mais alto tribunal do paiz, em
favor Ja referida Assembléa,-[Dos jornaes].
à Assembléa Legii
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«>•* jiii/.s du «.(.premo Tribunal: —E' um desaforo, a condueta de certos re^ulos desequilibrados, duvi-
dando do valor e da resistência d'esta corda, para continuarem a perturbar a ordem constituicional do paiz.... ik-iiiiio de tlini<|iirrqii» (alerrortSãdO):—Céus I Que será aquillo que elles estão alli tramando ?.. íé Povo :
—Tratfiando, n.iu I Estáo apenas preparando a corda, que e o castigo dos traidores I A figueira está bem visi-
vel com o seu galho justiceiro... E ainda que isto lhe pareça um paradoxo... chegou a sua vez, seu general '¦
Caetano: — Que triste li_rura de D. Quixote vou eu fazer, dependurado I Vendo-me balançar no espaço, o
povo do meu Estado poderá dizer que o que tenho de mais em pernas faltou-me na cabeça, no miolo... E, de-
pois, sempre balançando, impeilido pela brisa da desventura, eu ficarei sendo, de facto, de verdade, um para-
doxo oscillante... li :—Ou um judeu errante, demente, myrabolante I...
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EXPEDIENTE
¦pfJ-EÇSS DAS ASSIOI-ATURAS DOS JORNAES DA

SOCIEDADE ANONYMA «O MAtiHOii

Pspitttl e Estados

1 ANNO 9 MEZES 
' 

6 MEZES 3 MEZES
.

Tri liana». 3olõoo _3_.ooo í.fcooo 8$ooc
«O Malho..... i5$ooo i_$ooo 8$ooo 5s_ooo
«O TicoTico-> n$ooo 0*000 oo :-$5oo

Exterior

I ARKO t MEZES

A Tribuna* Eo$ooo 3o$ooo
O Malho. ,... |000 i4$ooo
O Tico-Tic-- _o$ooo u$ooo

São no**o_ agento . no INt.-ulo do Itto Grande do
Sul os «.._. I.. 1». Ilnrr cllos A <_"., Livraria do <_lobo,
_.nilr__Jft._ *£*"£, l»orto ftlegrc.

Pedimo. aos do INTERIOR, que q
ivialquer reclamação, declarem, o LOGAR -

KSTADO para com segurança atterídermos á mesma e
extravio.

I

CHRONICA
Com a maxin idade foi era fim assignado

Paraná e Santa
irina

O acto revestiu 5c dc grande imponência official e '
sympathica i

chefes dos Est; ram
qm

a esse t< rm
¦ente civilisad. r. ncia intrincada mie, volta I

•dia em grandi l interesse» e a ordens i
. e da União; c c precisamente na lade

inda
da ração cm ver liqui'

patri
O exempl

Ia Republica, foi deveras suggestivo.
(luti

se deve tolerar a C UtinuaçSo d'essai irritantes c poi
um todo fica dimii

.¦.: -i-as internam
las; e se i ha diai I i no Cattete

to dc imitação augmentari
i valor intrinccco ' irividenH- do

i

Sr. Wenceslau Dras
; qoatriem• ' '

rhetorica, trabalhou entl
território nadoi '

0 que fazem a grandeza caí
nica das i

do dc agir do Congresso i
de um qu activos e . ¦ m-

'i i bríOi li reunião.
"Ser! que, havendo enthusiasino„

iga dc pratico" — disse graciosamente, com n
le, o Sr. da Graça.

E assim cm estradas de rodagem como em...•
mi geral-

: o nariz de fora.
¦

se abaixo a livraria, citam-se exempl
os demais orgS is i xcc-

¦

:as brilliaturas.

. de incerrar-í
leiam que ia • a cabo

ia da co: da estrada dc rodagem do Rio a P

' tro] m continuação, a reconstrueção da" União c In-
dastria, que liga a cidade sirrana a .luiz de Fora.

Devei i*>% esse grande serviço .ços do presi-
dente do F.stado do Rio conjugados com os/Io presidente de
Minas; c aqui ficam os nossos applausos... se a ideia se con-
verter em realidade, e tivermos um caminho seguro, de 200
Idlometros, atravessando zonas produetivas, cujo escoamento
se possa fazer em auto-caminhões c não em carros dc bois,
como muita gente pensa, quando se falia em estradas de ro-
dagem...

* * * Cada vez que se toca nessa esbornea que foi o go-
vern 1 marcclialicio, mais se lamenta o incrível avaccalhamcnto

um povo que, durante quatro annos, supportou resignado
tão incrível calamidade.

O que agora veiu a furo com as informações do minute*
, rio do Interior e do relatório do 1° delegado auxiliar é a mais

cabal confirmarão de quanto, então, se attrilmia ao prurido
1 de alguns despeitados. Um departamento da

Viação convertido em aviador de pedidos do mordomo do pa-
lado; uma praça dc guerra convertida em pavoroso ninho de"ratos" — eis as sensacionaes revelações, amplamente do-
comentadas, demonstrando uma corrupção que, ç>or suas

ii originárias, actuando mecanicamente nas subordina-
•das, não podia deixar de partir de cima, como diz a sen-

Causa asco tanta rapacidade c tanto cynismo, agora vindos
a ; 

m documentos officiaes, que passam á historia
como epitaphio de um periodo que, por

honra do- Prazil, se não deve repetir, nem que, para o evi-
tar, se faça necessário o exercício do supremo direito dos

J. I .

NOTA LITTERARIA
¦ .
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Dr. A. Austregésilo

sorAus-
grande

1 C Dl tavel
itor, j*al

enriquecer as Ict-
cm

um novo livr
Pequenos Mates —

! -eunieiilo
Ia sua nobre sei-
•ncia e do seu es-
tylo brilhante.

Tratando de as-
lumpi

1 sciencia
fallar * com

.-. ohura, o Dr.
Austrcgésil 1 for-

elles um
volume que se lê

1 meu te, en-
piri-

U scintil-
! de um

-
1 palavra

I
le. vae figurar iin todas as

¦ura, amigos da'littcralura instru-
ctiva, sob uma fôrma empolgante.

•- I v /Tlinha Senhora.
V. Ex. Já uzou

a DERMOLINA ?
este no

namenteperi naa_-
pinhas, ei , mau-
chás, paru omi-

um 1 odeio
d- Setembro, I.. mes
mo c vereis o retalU



ASSIGNATURA DO ACCÒRDO DE LIMITES ENTRE O PARANÁ» E SANTA CATHARINA
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_.C7_> SOLEMNE DA ASSIGNATURA. A 20 DO CÔRRRENTE, NO SALÃO NOBRE DO PALÁCIO DO CATTETE. — Sattodos â mesa-, os tres signatários do
accòrdo : o Sr. presidente da Republica, tendo á direita o Dr. Affonso Camargo, presidente do Paraná, e á esquerda o coronel Dr. Felippe Schmidt, governador de
San:. inta. Completam este quadro histérico o vice-presidente da Republica, o vice-presidente do Senado, os ministros de Estado, as representações d\i Paraná
Santa Cotliarina, os advogados do litígio, o chefe, de pjlicio, o prefeito, vários congressistas, representantes da alta justiço, dçs governadores dos Estados e das tíai
ainsct.cJ.tcs.

e
tíasses.
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PARANÁ SANTA CATHARINA
O banquete acs 3rs, presidente do Paraná e governador de Santa Catharlnc, otferecido pele» representantes do.

dous Estados no Congresso federal, em 24 do corrente, no salão nobre do Club Militar
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[/m aspecéo do banquete, honrado com a presença do Sr. presidente da Republica, devidamente representado, dos Srs. vice-

presidente da Republica, do Senado e da Cornara, ministros de Estado, senadores, aeputad°s, altas autoridades
Is e militares, jurisconsultos e representantes de varias associações.
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6Vk/>o rom oí iíümí c/ií/íí rfoj Estados do Sul e os representantes federaes que offerceeram : Ao centro, stn-
tados, os Drs. Affonso Camargo e coronel Felippe Schmidt, ladeados, este pe!„s leuaA res Generoso Marques e
Hercilio Lus e áquetle pelo senador Abd"n Baptista e deputado Eugênio Muller. De pi, a contar da esquerda, es
deputados Lebon Regis, Luiz Bartholomeu, Celso Bayma (orador) e João Pcmetto.
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co mlçatorlo — Zan Baulo

O CAPITO IN SCENA
OS ANTECEDENT1 DU FATTIMO - O HF.RMEZE QCÉ SÊ PRISIDEXTIMO - O CAPITO TAMBÊ QUÉ SÊ

PRISIDENTIMO — A BARRACO — U CAPITO Si ARETIRA DA PULITTICA - BRUTTA INCREXCA —
l'\ QUEXO MAIORE DU GO R GO VADO — VORTA IN SCENA U CAPITO — O TERCÉRO ATT1MO
DA GOMÊBIA O ARTIGOLO NU "STA1" - PULITTICA DE PIRACICABA — A PRATAFORMA — SI
NOIS QUIZESSE GAGNA BRA CAXGIA, MA NON VALE A PENNA ! — HOXXY SOIT QUI MAL Y
PENSE !!...

un itupendo arttgolo tu scs«ó li-
vre du "Stá" ,vurtõ "tra vciz di nuóvo
na scena pulittica o migno populafO eum-
pádro Capi'.". gandidato barrada. p'ra
prisidentimo distu prospera Stá i xéffc
pulittieo barrado «li Piracicaba»

Coai proaiúna inleji municipalc vai
imiirineipiá o tercèro attimo da goniedia
andove itá o Caphó o troxa principal*

QS ANTECEDENTl DU FATTIMO
i) Capito pareceu na scenu pulittica na

mesima casió che o Hermeze RncubMca

!¦,' mi rippio morenigno, né baxo nó
arto, barba i bigodo tutto raèpado, con
un brutto tapeto (ngoppa d.i a gabeza.
Qta OgttsO, i tê intoitiubile Ho tè tanibè
una bunita ;;a/a nu prospero distrittiino
da a Gonsolaço i una brutta fabbrfcca «li
xitta in Piracicaba.
0 CAPITO QUÊ ST. PRISIDENTIMO

Un certo die o Capito 5ta\u leno un
giurná pur causa di vê o p.irpite du !
quano viu no acumunteando chi
u Hermere uniria se u pruidentinao du
llrasile i chi tenia adicrarailo p'rus giur-
ná da Lemagna che ira Ilio chi
prisidentimo. Intó u Capito penso acu

U Hermeze é un troxa c io lambi
,. u Hermeze non labi ¦

terivf e i" tambè non sé; u Herme
urucubaii a i* ÍO t inibi- tegno una eagtiira
indisgraziat.i; u Hermeze qué ie* prisiden-'... Io també «puro I

luto ilio pigô i ailuraró p'ra tuttos
giurnl che IDo iva si o prisidentimo «li
/.ui Baolo, ma tatl ¦ pensiro chi

bringadèra «1 uCapltó i pigáro di dá
. 11 delli

i.iiiini.i,
afundo o "/ali Baolo", giurná indipin-
dentimo i adicraiô p'relli chi avia di sé u
prisidentimo diZan Baolo né chi fossi pri-

itá uitt.is mumo i íicá i ¦ elli co
n|'> iii/imu du glóbulo tirrestre p'ra

ingontinua*
Tuttos niunn., déro risada «h lli i si di-

vrrtiro a custa «U-Ili.
Finarmenti i fui

iulcgiJo n Xie.. Cunsegliéro i a Capito
fico xupáno nu d

UPITO Si ARETIRA DA ri'-
LITTh

Scandalosamentc barrado u Capito pigõ

un brutto disgosto i si aritirò da pulittica.
Fui in fabrica xitta otraveiz.

INCRENCA' PULITTICA

apassó o tempo até chi xigô otra-
veiz a casió das inleçó p'ra prisidentimo
du Stá.

O gliéroí o Káká figlio dclli
i o Eloi Xavcso, treiz persona indiffe-
rente i una só vcrdadère, uguali come 0
mystéro da Vim iria, presentiro a ingan-
didatura du Artigno Aranteso omi chi
non tenia grande valore, ma in gompen-
saçó Unia uni quexo maiorc du Gorgo-
vado

Us "indissidenti" peró non furo di
accordimo inzima distu gandidato.

Us inilissidenti, tuttos ómi di bó, tili-
genti i chi nunga prieisáro di pulttiea p'ra
vive, quiria inveiz un gandidato chi ti-
vesse um quexo maise piqueno i un pres-
timo pulittieo maise grande.

U principe erdèro non fui di accordi-
mi i. intó us "indissidenti" disséro p'relli :

Intó vá prantá batata, vucé co quexo
delli ! i si airhira.*o da pulittica.

("¦¦a aritirad.i dus "indissidenti" u
Káká pigõ im pulo. di cuntento, i «1 is-i :"Uh ! che U I *'.iá cavemos p'ra butá
un troxa come prisidentimo !... Aóra
m cava p'ra butá un troxa tambè nu lu-
gáro dus "indissidenti" pur causa che
intó mi io suzigno mando nista porchè-
ra lü...

VÔRTA IX SCENA U CAPITO

Chi avia di se u troxa ?... Non fui
pricurá molto tempo p'ra axá u

Capito. Troxa migliorc du Capito non
i mandava afazê di in-

gommenda. Dispoea o K.iká eavd també q
Bigudigno i tambè u Piedadó. U «.
u Bigudigno i o Piedadó tambè formáro
ótra Vi-iiuria : "treiz persona distinta
mui troxa

IUon intráro intó p'ra cumpania di Jnó
Minhoca da Kak.i o segundo
attimo da gomedia.
O ARTIGOZO \T "STA' PUUT-

TICA Dl PIRACICABA 0 TER-
CARO ATTIMO DA GOMEDIA
Aóra giá íai.; un anno chi o xiroso

partido du Capito stá insubstituino a "in-

dissidença". Xingue maise iscuitó aparlá
du inilustro xéffe pulittieo.

Di repentimo, sé maise né menoses
pareceu na sessó livre du "Stá" una pra-
Uforma du Capito p'ru suo ingolossalo
inlettorado : o guzignèro i a guzignira
da a gaza delli, i os impregado da a fa-
brica di xitta.

Kcco a prataforma tale quale cume fui
impubrica<ia, sé tira né pó né un pedacig-
no:

" Mignos amigo I
Si stá xigáno u die das inleçó municipa-

le in Piracicaba. O nostro partido é mai-
se forte du inzercito allemó. Si noil qui-
ria né Deuse pudia c'oa genti, ma io non
só máu i stô con dó dus nimighio I

Axo migliore a genti adisputá a mino-
ria i dexá a magioria p'relles; Os Morais
Barro á di dizè che io non quero a nia-
gioria oercfae non posso !

E mintira 1 Se io quizesse io pigava
una purçó di surdado, iva lá i quibrava a
gara dellis, ma DOfl vali a pena.

Disposa, faiz maise di vinte anno che
illos manda lá I... té inletores p'ra
burro I...

B' migliore a genti non abusa du pode-
re I Op*lia o che cunteceu p'ru Zémaria 1
Intró nu scrittorio du \'apr'elli. pigõ un
ómi chi tava lá dentro, ainaxucó o Va-
pr'elli, íiz un brutto frégio... Aóra tut-

giurná tá dano inzima delli, xamáno
ilio di " segreta " i di " butequin " da po-

. maise una purçó di nomi feio.
Vamos purtanto si acuntentá c'oa mino-

ria p'ra amustrá p'rus nimighio chi nois
sommo us maise forte ma sabemose aris-
pcttá us maise fracco I

O migno gesto é nobre i vè nui-trá chi
nois du guvernimo praticamos u regimo
da a liberdadi pulittica !

Us nimighio á di mi iusgugliambá, á di
dizè chi é fita migna... Che rfmporta.

Diró come Napuk-ó :
—" Du arto d'aqi:ilf;i -ta-

tua stá mi spiano"
Cumpagnèros ! '
Levemos na a gabeza, ma ó menos a

fitta du gesto io ê dl afazê 1"
XOTA DA REDAÇÔ : — Honny soit

qui mal y pense !
Traduçó : — Chi aXssê chi as uva tá

Vcrdi vá prantá batata I
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E'um rapaz!
e a sua senhora está passando optimainenie.

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

mALrZQierç
C1..'.VEJA I.TALTADA ETÜ '-'-"*-

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

meixZQierç

O ideal das mães em perspectiva

e das mães que amamentam I

•k*
f/i/y*1^ v*—_. •S*rti

1

I ' J
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ãiXa doalho
Tiberio Carmo (Porto Novo) — Qutr

então uma rima para a palavra ji.ira, isto
é, para uma cousa que não existe?...

C.nza, sim, conhecemos, e acode-nos
-ta rima: ranzinza

Xão é lá para que digamos, mas quem
dá o que tem, a inais não é obrigado e...
a pedir vem. .

Curioso (Victoria) — A razão é esta:
Francisco Xavier, mais tarde canonlsado,
esteve ao serviço de Portugal, na Ásia
Oriental c no Japão. Era amigo é disci-
pul.i de Ignacio de Loyola, mas o logar

:ão foi em Portugal:
foi do Castello Xavier, em Xavarra —
Hespanha.

Foram as santas missões de Francisco
Xavier que o tornaram celebre c com

muita justiça lhe grangearam o cognomé
de apóstolo das índias.

Jaz sepultado em Gôa onde é vene-
rado mesmo pelos indios não catholicos.

Uma nota interessante: o santo após-
tolo foi companheiro e anvgo do grande
clássico Fernão Mendes Pinto.

O. Moraes Oliveira (?) — Eis o que é
o luar, segundo o seu soneto que tem este
titulo:
"Luar ? !, exuberância de luz no infinito.
Alvo rendilhado qce vae de mastro a

mastro,
D'um extremo a extenuo, e o modo ex-

quisito
Do infinito ? !. concaro ctherea, onde de

rastro,

A peregrina lua, (ceio de alahastro).
Expressão das almas virgens, astro bem-

dito.
Xa silente emanaçã i d'uni tmmenso claus-

tro.
Passa cantando, himnos de luz. sanções ie

ex.
Perceberam ? E' nina c mplicaç

vada da breca o tal luar exuberância e
rendilhad ¦. com mastros e infinitos de
modos exqnisitos

SOBRH A NUDEZ DA VERDADE..

Houve ha dias no Senado .
farrascada por causa do projecto de air-
nistia integral aos revoltosoa de i&>3. O
senador João l.ii'/ Mves queria a votação
immediata e cor resolvid
tar o projecto á c imtnissia, cangou-se e
declarou-se desligado do partido e das
oomtni Sena-
do. - (Dos fornirM &T ?»*i_r —¦¦

mu

ro... iibrir já este fantasma com o manto 1j ammstia integrai!
PI! RE1RA va- prejudicar cs militares que defenderam a •,

MACHADO >tar pelo iranto diaphano da am-
I morto .'...

dramática, para se condem-
í.¦¦Una imperam neste p e um

tinõr d desordem, aram

iu»! ente atra. ¦ des-

PO' DE ARROZ «DORA» — "EDICINAL, ADHCRENTE C PERFUMACO
Laia, 2tOOO P»:o eorr»lo, 2(300

-Perfumaria Orlando Rang«J



O MALHO

NOT*S PE *RTE

V

____Hfe_k.%

D. Maria Pardos D. Reglina Veiga

f JHI'

¦ .mmt ^^ : mmmmxMwtk

\\mmk • \ 
' AÉT9^

-•¦ ____»• ____________k; ___H¦ fl R"^ V i fl¦Li V ÍCr m miíJS ma mm. v>, ,- \

\mm Ar ^\m\ _________¦__ *" ' '-^B ^^^^\^B ^^_fl

_________ V___ __________ _____________________> fl

I # I Ifl
I \: B
H\\\\\\\\_^____________^Mmm, ____ im^fl

l'« aspecto do exposição de pinturas e desenhos, trabalhos das distint
.'./.i/i,/ Pardos, discípulas do professor Roãolphí
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ijííiií artistas

exposição que tem ottrahido á Galeria Jorge o nosso inundo artístico e a fi-
r da nossa sociedade. Ha quadros, realmente, que pelo desenlij e telo

! ', honram muito ns aptidões artísticas das duas distou tos patrícias, cujos
retratos encimam este aspecto da linda exposição.

E -.i lua ? A lua é o... verbo cear, na
primeira pessoa do indicativo presente...

... i .im l i t il. can-
la hinnot de luz, pasmando no silencio

io dos c!au*tros. Mas não canta só
bytmtoi; também canta canções de êxito,
qualificativo isto que até perde a sua

nela esdruxula, para ser agradável

Emfim, uma perfeita conflagrai,
em que o leitor faz o papel de

o...
Vivaldino Silvera (Ri jl) —

com attençao a sua carta e fica-
mos scientes das barbaridade?» que se pra-
ticam c Ja falta de na zona do
ex-Contestado. Acreditamos, porém, que
com o accordo agora cekbrado será res-
tabelecida a normalidade naquella zona.

melhor para elle e para quem mais apro-
veitou...

Bellorophante (S. Paulo) — N"ão nos
faltava mais nada !

Acha então que devemos incommodar
o redactor do Zumarrinc pira dizermo:-
¦que o Omsosereg, redactor da " Secção
Alegre d'0 Priffo, furtou d'0 Malho, n.
7.í') 'i telegramma d<_ Berlim, que estam-
f.ou nas suas "garts lemongs" ?

Qual ! Temos procuração para esfre-
gar o focinho d'esses "gatos" roedores
naqifllo'que cynicamcnte fa:em, á vista
dc todo mundo...

Feliciano (?) — A idéia serve : o dese-
nho é que não presta.

Fulano dos Anzúcs (Mi — Sa-
bemos que para o concurso annual ha uma
providencia que breve será annunciada.

Quanto aos anteriores i :sse, têm dc ii
assim mesmo com essa falha que o ami-
;,'o nota. Para o anno tudo se fará muito
diretfinho?

Adalberto Freitas (Sáo Paulo) - Mais
trm sonho ! Emfim, i vila é um
sonhar constante para certa gente...

Mas, vamos vêr o que voe ¦

"Bella noite : noite de luar...
Passo cm tua porta : — silenci • !...
Paro; ouvindo attqpto a pseutar,
Quando, latindo, apparcc. >"...

•
Abençoado "Fidi noi.." ? Qual ' O Ia-

tido do "mimoso fiel" faz cheg ir i p >na
a namorada, no _f quarteto, a qual recebe
um annel e um beij ..

I
"De r> 'res..,.
l.á fól
A tornu ni

¦oi ? O "l'id. i
i Qual'

Tudo sonho... infclizment< mo dii
o terceto final, "sonho ¦ ! i ido".

va pre•seu"
!  li"

ia) — Puxa,
camarada, que
tal diffamador.

_:er .Ul.

r, quei \ talho
franqui '
,\jndi lingua-

gem... M
picardi

o que n
dc par.

E se o nau fõr, ahi está o ai;
Mas deverá fazei- • cm

com a de menor< i dim
em calligraphia qu
mente entendida, afim de podermos dar
publicidade.

. dc C. O. (Bello Horizonte) —
Kão tem razão dc ser a sua descom;
tura ao E. S.. que, ai tem nada
dc " barbudo", Se era elle o autor
"pii ._du-

njmo " devia u-r-nos
..do ha mais tempo Ta, que

o Sr. 1-i. S. abandonou a "escfevinhaç
para dedicar-se ao commercio.

— Tarde p'aste 1 — c o caso ; t <pian-
to ao que nos diz que elle . d.j
bello sexo com a collat _fca,
pensamenteira e contadora de historias.

II
PREÇO FIXO
DROGAS E PRODUCTOS

FARMACÊUTICOS
LEBfTlMIDADE GARANTIDA
RUA I! OE MARÇO. 14.16.18

HUA VIS5.1 DO RIO BRANCO. 31
LABORATÓRIO

ROA 00 SENADO. 40

GRANADO &C*



mos algumas grammas de gram'nea, como
calmante...

Doris (Rio) — Entregaremos ao Ka-
listo, conforme seu pedido, mas desde já
lhe adeantamos, que as suas caricaturas
são mais que fraquissimas, em desenho.
Além d'isso, feitas a lápis, não podem ser
reproduzidas. ¦

Mas trate de aprender a probidade da
arte, que é o desenho..'

Napoleão (Bauru') — Entregámos a
carta ao caipira do Inlogio> que a vae pu-
blicar.

Quanto aos versos... ai ! ai ! seu Xa-
poleão, você cavou com elles o seu Wat-
terloo...

Pois, que diabo é isto ?
" Elle estava emmagrecendo de amar
Uma jovem formoza mui prendada,
Que da cidade era mesmo uma fada,
A enfeitiçar e a todos a esptivar."

O MALHO

São versos ? Qual ! Sem estylo poético,
sem métrica e com tanta cousa em ar,
parecem mesmo um carro de bois a
chiar...

Que o tal continue a emmagrecer, em-
quanto os versos engordam a cesta, con-
vertida~ém Santa Helena, por obra e gra-
ca do Napoleão de Bauru'...

Xautilus (Recife) — Não é bem isso,
mas parece. Apenas uma nota comple-
mentar! O preparo a que altude ou nés
nos enganamos muito ou vae dar em plena
água de barrella...

Os tolos eram sete e morreram oito.
Pedro Scmence (Recife) — Agora

mesmo tivemos a prova de Que o Rosa
ao pé do Dantas Barreto, no Senado, é
fogo ao pé da pólvora...

Os dous quasi se pegaram á unha, du-
rante um -discurso do senador Azeredo.

Evidentemente, o Rosa abusa da cir-
cumstancia de logar, para azoerinar o ge-

neral... E' uma "coragem" desfructa/el
mas não tão isenta de perigo como se pó-de,suppor.

Um dia cahe a casa...
OR. CABVHY PITANGA

FORTIFICANTES
Curam: Anemia, doen-

ças do estômago e moles-
tias próprias das Senhoras,—Agentes geraes : Carlos
Cruz & Comp. — Rua 7 deSetembro n. 81—Em t'rcn.
te ao Cinema ODEON.

*S B*NP*mEIR*S P* BRICftP* POLICIAL
"O ministro do Interior enviou á Câmara o resultado do inquérito a que se procedeu em 1915 para apurar irre-

gularidades praticadas em periodo anterior na Brigada Policial do Districto Federal. P_.r esse inquérito foram apuradas
enormes bandalheiras em desvios de din heiros, adeantamentos illicitos, compra de 4000 relógios e 4000 correntes, falta de
carga c desvio de material e outras muitas patifarias oue ficaram provadas". — (Des jornaes)

-m-mt-^^^^^ ^S*S^^^___________

¦wM*» a___ rr#
\. n*Mm<iMmm-* ^P<v 9MMm)- -^—-

ir^^*?*_ ^\
•¦¦«-_ >£> ^^2_|^ CARLOS MAXiMiUA.W : -

Eu ahi o <7í.¦ fre da Brigada, 110
quatriennie f.:'.idieo : foi pasto de carniça

\ndro apparecia,
fardadi vu á paisana...BARBOSA LIMA, MC.IXOR DO NASCIMENTO e F1RAGIBE : - Nós já sabíamos d'issi, mas nunca pensámos

que as bandalheiras, fossem ¦_, tão eteanãaiotat "...
Zi.' POVO : — me tanta ingenuidade ! E mais me eommove -Anda* a 11 d'es!a medicina posthu-ma, pretendendo curar escândalos com a simples exigência de informações ! Choro mesmo de commoçSo por sentir que de-ante d> saque dos urubus ao meu rico dinheirinho, só vejo empregar-se este remédio: Depois do burro morto cevada

ao rabo...

I 9$*} W-IM^Í*]] ^"^
Diti ut aiads pelos fracos, aatmleas. aturas-
thanicsi, as 4.1 taltran Sa estômago a as ia-'
aturas a,.a amamentam.—Deposito: âraujo Freitas
a Com;. — Sua dos dumas. 83 a Pharmacia iír-
sats- Praça liradintta. as. 40 a 42,Ria de Janeiro



O MALHO
u^?5z_^s__2_r__^s__rH5_£__ras_-ras_-g

Classificada em 3- logar [y

CONCURSO MUSICAL 1916 
"

Grupo III - N. .'« 1

5E_-_^s-_r__rESH_rs_íH_n2---_r_s_i

Sempre bella!
POliKA

Francisco dos Anjos Gaya.
'Cacaçaval
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PARA TALHOS, ARRANHÕES
E PISADURAS
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RESFR1ADOS,
CONSTIPAÇÕES,

COQUELUCHE, $ ROUQUIDÕES, V. BRONCHITES, íp ASTHMA

qualquer DOENÇA DO PEITO E DA GARGANTA

A' VENDA EM QUALQUER PHARMACIA E DROGARIA



Parnambuque-Rucife Ncmdro 5
Outubro di mi nove en to zi dezacei

o miogío

Foia qui trata dos zint^rece du norte e du interior do Brazi

DEREITO — JWanué Braço de Oro REDflTO-XETE — siliro Cantado

0 pUTE-BO
Xois brasilêro semos munto dismaziado

in tudo. Abasta a coisa si- moda pra todo
mundo pegá c non quero mais largá. *

Xois queremo . falá déce jogo qui in-
ventaro e qui se xama-se fute-bó.

Tá se veno logo qui é coisa do demo-
nho, pulo nome -qui é o mêtno do tinho-
so : ffile. Credo ! Te arrenego capeta 1

E' a tentação dos rapais, dos menino,
das moça e inté das véia !

Cunhicemo ztima véia qui ficou danada
ostrodia pruquO non pôde acesti um mé-
txis. (Métxís é nome istrangêro do fran-
çei ou do ingrei qui quê dizé a oéga dos
doi time, qui tamém é o nome istrangêro
dos doi partido de jogado).

Bem pençado êce tá de fute-bó npn é
jogo nem é nada * 1" uma cambada de
maluco a corre atrai de uma bola e a da
pontapé nela cuma si íôcc un caxòrro do
má qui se inxotáce.

De uma battd i e de õta tem dua ris-
taca interrada -no xão cum páo apregado
in riba dela qui si ' xan.u-se o gó. Qra
munto bem

Metade dos maluco dá ponta-pé na bóla
pa impurrá éla pá dento do gõ, e metade
non déxa, dano nta-pé pó òto lado. 1."
um péga dos diacho. Tem uns maluco
qui se xama-se fcbéque e qui toma bem
boas fubéca do zótro, cuma uni qui fica
na portera do gô pra morde non dexá a
bóla penetra e qui se chama-se gô-cripe.
E' tudo ún> nome arreve^ado qui inté
nem parece lingua de branco ou de cris-
tio. Abasta diii- qui ponta-pé néce tá jógo
se xama-se xúte !

Ora munto bem. Apois non é qui non
se faz-se ôtra coiza agora no l>razi si não
»•' jogá-se êce jógo ?

As criança inté já nace jogano !
Mi dixero ternantoute qui t> prémçro

fio ile um rapais qui era gócripe de um
crubio de fute-bó, acim qui foi nacêno,
a prémera coisa qui butou di fóra foi o
pé, e deu um xute tão danado na partêra,
qui éla sahiu zunindo da arcõva e foi mar-
cá um gó na sala di visita !

Magine si o marvado minino já na-
cesse caquelas bóta de sola gróça e bico
duro, xaniada-se xuteras, cuma non fi-
cava a cara da sistente !...

Crédo, canhoto !

Apois fiquem sabeno os qui ainda non
sabe : inquanto o seu dotò Mané Borba
apuná pulos dereito dos matuto» nois
apunamo pulo gunverno dele.

Ele foi matuto cuma nois sêmo, e cu-
nhece noças nicicidade, mais mió qui êces
pusiciunista de meia tijela.

Doravante, seu dotõ Mané Borba pôde
contá cum nois.

PULA PULilTICA
Tá ingrossano a upuziçáo qui quere

fazé ó doutó Mané Borba. a
O' gente danisca !
Apois quere mió gunverno qui o do

home ? Quar foi o gunvernadó qui já
féis o qui éçe tá fazeno, o intriô

do istado pra módc vê cum seu zólho o
qui é percizo se fasé-«o pula l ivoura ?

Nem mémo o generá qui foi tão bão
sarvando pernambuque da ligarquia do
rosa, nem êle mémo fêis aimiante coisa
uo seu gunverno.

Carta za berta

Quirida cumade Berta
O' iscrevé a presente
Istou mi rino sosinho
Cuma si fôce demente.

Magine que se alembraro
Os dotó cléça sidade
Si arreunire in cungresso
P'ra tratá das nuvidade.

Cada quá qui fale mai
E qui presente mas cura
Qui féis botano méisinha
No córo das criatura

A's véis as questão si azeda,
Cage qui hai faca fóra;
Os doto querem brigarem...
Ai ! Vije Noçacinhora !

Dotò Ascano reprica
O Arnobis toca o timpo
A coisa féde a xamusco
Non fica ali nada timpo.

Dispoi fica tudo bem;
Vão paciarem, comerem
E' mais feita zi banquete
Adonde vão se interterem

O mas mió hé de sé
Si acaba titdos duente I
Agora é qui si discança :
Non hé-de morre mas gente.

Adeus, cumade. Bençóe
As menina e o zafiado
E arreceba sodades
Do cumpade ZE\ MAIADO.

CIRVIÇO -TELEGRAFE

Máiôna, 26 — O povo tá tudo munto'
sastifeito cu carão qui o jenerá Drama-
turgo arecebeu no çupremo tribuna qui
li negou-lhe o abre-corpos.

sastifeito cu carão qui o jenerá
turgo arece'
li negou-lhe

N. R. — Eromiga véia condo qué se
perde-se cria aza.

Beiim, 27 — O doutó Laro tem pinta-
do o bode sem sé na maçoneria. As moça
tão tratano de inlegê êle gunvernadó ou
imperado do Divino.

O Enéa tá só ispiano.
Piohi, 26 O doutó Oripes tá botano a»

manguinha di fóra. Tem trazido a puli-
tica num sarcero, chegano inté a dis-

manxa os
Cobra !

casamento do zôto. Võ-te !

X. R. — Inté a orinha de fexá o jorná
non arrecebemo mas ninhum dispaxo
telegrafe dos currespondente. Tarvfz
seje pro mode istarem as linha toda
zimbaraçada ou entonces o cano subrima-
rinho intupido. Tudo pode açucedè.

TROVA
A tua vós é macia
Qui nem a do sabiá,
Condo pula menhãsinha
Pega na mata a cantá.
Qui a gente fica imbibido
Somentes de a escuta.

Si eu fóce rico no mundo
Dava todo meu dinhêro
Pra tu juntinho- de mim
Vim cantá o dia intèro,
E ainda intrá pula noite
Cantano no meu terréro...

AVIZO
Pur farta dispaço non demo zoje as

questão gramaticá qui tão xêa di cunsurta.

RECEITA

CAXGICA DE MIO VERDE

Antes di tudo é percizo dizè qui o quisi faiz-sc dispois do relá bem reladinha
do brazi é o qui nois aqui xamêmo mun-
gusá. A vcrdadfra canjica de mio verde
si faiz-se dispois dc relá bem reladjnho
zas espiga de mio verdinho qui .se bota-se
num taxo cum bastante leite di cõco
Jistemperado cum bucadinho dagua pra
morde non dá dó de barriga na jente.
Adispois do taxo tá no fogo vae-se me-
xendo-se, mexendo-se cum uma cuié di
páu, e condo a canjica cumeça a frevê e
a fazê pufe ! pufe ! pufe I se tira-se
pra fóra do fogo e si bota-se nos prat 1
ou nos pire, ou nas chica e se come-se
quentinha ou dispois di isfriá. Quem gos-
ta di canéla pode butá pur riba argumas
pitada qui fica bom qui é um go3to.

ANÜNÇOS

COMPRA-SE pandiló, bòlo di goma e
cocada pa dá os burro, caxorro e otros
alimá di istimação. A tratá cutn nu
J. Ramo.

FUGIU um macaco qui era caxêro
nrma loja , numa loja de loiça na rua do
rosaro.

O dono da loja já non qué mas ele pru-
que quebrava tudo. Basta eçe anunço pru
mode privini os colega.
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GRÁTIS!!!
Se V. S. quer vencer as dilficuldades

da viJa, ganhar muito dinheiro em nego-
cios, recuperar a saude e ser feliz em amo*
res cem relações de toda a espécie, escre-
va-me immediatamente. pedindo minucio-
sas informaçOes. que receberá cm carta l<>
chada e sem signal exterior, assim como
receberá o meu livro intitulado

Talisman de Pedras de Cevar
onde conhecereis as virtudes, a origem e
os poderes das verdadeiras e legitimas

Maravilhosas Pedras de Cevar
oriundas da índia Oriental.

" I ^^-"^^S-

Sonha que uma loven bella lhotiaiá a io i

Ooapon para o pedido
$<A--i^A

AC- >30 qua : »-, du ,

/ ____ ^ \^mW\^m

1

3S
Som*
E.ta.ie annos 'Profissão

u:n e.n.il
• tini

Estado do 'Brasil
mem—wff __¦

rte este coupon. encha-o ue <>
dentro de um enveloppe, enderecando-o

.ira :

Sr. Aristóteles Itália Caixa Postal 604
' Rua Soiiiiw dos Passos Od, sobrado-Rio



SALADA DA SEMANA
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Sc os fanáticos c o« soldado, que se dcgladiaratn na
|uta «|o "i resuscitar c v«;r em que deu
a celclirc questlo, haviam de culpar aos que mandaram
que elles K trucidassem nessa luta inglória cm que foram
viirtimas innoccntcs c inúteis.

O ta " / \A I y

O barbadinho Irineu, numa d essas sceno
graphias vcrborrhagicas, que já não são d'este
tempo, appcllou para o amigo posthumo que
jas descançando para sempre na paz do es-
quecimento. .. pedindo que como sombra au-
gasta se erguesse do túmulo para protestar.

Pois sim I Não vê que o Pinheiro Ma-
chado se incommoda com issot...

A Italía <-slá importando mais burros riu lira-
zil. — Mas apezar -disso ainda ficam muitos, quenão satu-tn daqui, nem a páu... E os temos
principalmente sem rabo, que são uns pedaçosd'asno dc sc lhes tirar o chapéu, " fazendo ave-nida", enfatuados, idiotas c inúteis. Está prova-do, porém, que o maior burro é o Zé Povo...

Scgllifl o 52" para Matto Grosso, afim
Viar e pacificar aquillo.

¦ encrencas, porém, sempre sáo
mais baratas que o que nos custa a pro-
pria pacificação, desde que não é feita
como devia ser: a camisola de força...

V^-i-Tõr,^

'Reeleição ou morte I" — Eis o grito revolucionário do grande pândego que se empoleirou r.o governo do Pará.
O Enéas Martins, pouco se importando com a crise, e só rc preoecupando com a sua personalidade, quer ser presidente

perpetuo, e subsidia nababescamente a imprensa, para obter a **rtclr.me" da sua reeleição.
E o Sr. Wenceslau Braz, que é o homem celebre dos accôrdos, porque não ocorda T...



RIDEINTIDO CASTIGAT MORES

AUAD4
_____r J^r ^^ 11 ~^^ ¦•£'. ^

-J______________BB' _3__________H i_______F

Na Exposição humorística, a inaugurar-se no dia 5 de Novembro, haverá de ^LfÈ'
tudo. Da bola de "foot-ball" ao cabo de vassoura, do poste de parada ao "bon-bon"
de chocolate — fudo dançará na corda bamba, para gáudio do bom humor e morte macaca da tristeza.
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DEBILIDADE!
2
3

O primeiro requisito para converter os débeis em fortes é a
nutrição.

Não pode haver nutrição se não se digerem os alimentos.
Por conseguinte para recobrar forças têm que cuidar do estômago

e de seu trabalho (a digestão).
Muitas pessoas chamam as

Marca da Fabilca.

i
PASTILHAS do Dr. RICHARDS

5
_
6

7

t

a "força dos débeis" precisamente porque fazem com que os alimen-
tos se digiram e nutram os ossos, os tecidos, o estômago mesmo !

Se se sente débil tome bons alimentos, faça moderado exercicio e
tome as Pastilhas do Dr. Richards.

São muitíssimas as pessoas curadas de acidez do estômago, peso, indi-
gestão, ventosidade, debilidade, nervosismo, etc, com este methodo.

Pese-se antes e depois de tomar as Pastilhas do Dr. Richards.

DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION. NOVA YORK No. 3.

CAIXA POSTAL- 577 — RIO DE JANEIRO

Depois de jantar, Azia,
Falta de ar

Com grande prazer faço publico que de-
pois de muito padecer do estoma«_,rO e prisüo
de ventre, tendo diariamente azia e falta de
ar depois do jantar, e passando as vezes
quatro dias sem evacuar, o que me deixa-
va quasi louco, curei-me completamente
com poucas doses das extraordinárias

'Pilulas do flbbade Moss»
melhorando desde o primeiro dia que co-
mecci a usal-as, sobretudo da prisão de
ventre que desapparcceu desde o primeiro

Ucseioso de mostrar minha gratidão e
aconselhar aos que sotfrcm, lão poderosomedicamento, subscrevo com prazer este
attestado.

r/oí Rocha de Jtettas
Rua Vicente de Souza,

Em todas as Pharmacias e Drogarias.
Agentes: Silva Gomes & C. — Rua

S. 1 _ Jro. 4'i — Kl. Jc Janeiro

A-V —-*—/ Â'V

wy~- tu

p/íomim
Recebemos a agradecemos :

A Epopéa — a excellente revista
mensal, de S. Salvador — Bahia.
Magnífico o numero 23, correspon-
dente a Setembro.

— Convite do Collegio Sal
no de Santa Rosa, para a commemoracã. do 1* anniversario
do desastre da barca "Sétima"

Renascença — revista mensal de lettras elegâncias e
bellas artes, editada em Jaraguá — Maceió, sob a competente
direcção de F.urico Guimarães. Muito variada e das melhores
no gênero.A Cruzada — conceituada pubhca;ão illustrada d esta
capital, trazendo na capa o retrat. de Casiniro de Abreu.

Estatutos da Liga da Defesj Nacional — a patriótica
associação fundada em 7 de Setembro ultimo.

Convite da Associação Graphica do Rio de Janeiro,
para a sessão commemorativa do _* anniversa:io d'essa utihs-
sima aggremiação de classe.

M Horizontes — maga.ini em pr<1 da educação
tcchnicá e cultura da vontade, editado em São Paulo.

O numero de estréa, muito nitido e abundante de ma-
teria útil, promctte uma das melhores publicações no gênero.

Vesfer — nitido e portátil volumcsinho çom vinte e
tantos sonetos bucólicos dc Arnaldo- Barbosa, mimoso poeta
cuja lyra já honrou nossas paginas.

Pátria e Instrucção — collectar.ca de artigos e noti-
cias, artisticamente editada cm Florianópolis, como home-
rtagetn do Tiro 40 aos coronéis Dr. Felippe Schmidt e Vi-
.!ul Ramos. -~ ,

.1 álgebra da nossa riqueza — conferência de Eucty-
.les Moura, realizada, ha tempos, perante a Sociedade N_-
ci0n.1l de Agricultura.

E' um dos melhores trabalhos do prestante e eloqüente
patriota.



O RIO MODERNO —A "CASA CINTRA»
Mais um estabelecimento de primeira

ordem acaba de ser inaugurado : a "Casa
Cintra", á Avenida Riç Branco, n. 108.
inagnificamente installada no prédio da
antiga Confeitaria Castellões.

São seus proprietários os Srs. B. Nova
& C, que não pouparam esforços para
que sua casa fosse, como é, uma das mais
importantes e bem sortidas, do genero.

Assim, desde a bebida m__is fina até o
doce mais saboroso e a frueta mais rara,
tudo se encontra na Casa Cintra, disposto
de um modo atrahente, de maneira a
satisfazer a melhor e mais exigente fre-
guezia.

Dispondo, além d'isso, de um salão am-
pio e mobiliado com o mais apurado gos-
to; situada, sem duvida alguma, na nossa
mais bella via publica e ainda próxima á
rua- do Ouvidor, é, incontestavelmente, a
Casa Cintra o melhor ponto para os nos-
ros elegantes e a elite da nossa sociedade
fazerem alli o five-o-tlock-téa, como nos
mais afamados estabelecimentos da espe-
cie existentes nas grandes capitães da EU-
ropa e da America ; e não só isso, como
também consumirem ou sortirem-se dos
mais finos gêneros ; queijos de todas as
qualidades, conservas, doces, sorvetes, etc.

Com taes elementos e dispondo- de um
pessoal escolhidlssimo para o trato com a
mais educada freguezia, evidente se tor-
na que os Srs. B. Nova & C, farão da"Casa Cintra" o ponto ijredilecto da boa
sociedade carioca.

Foi essa a impressão que tivemos ao
visitar o novo, elegante e vasto estabete-
cimento, creado pelos Srs. Bernardino de
Sa Nova, José Lopes Quintella e Alberto
de Castro Gomes, tres competentissismos

___M___H^,j-_'f-_K__-____E_K7Vfl

§_nf_ffia___.n_ _P__flE fl.!
•_____? ^J--J_______ -J I_r l____r^^^''* _______T^^___- •
_3-_F_^ -___a-T___^^*^''L*T^^___f__l_r '_*" _F" ' ________^^B MMM "li_ ~í ^"______1 'HEt 

ll***-»^ .lU*. Htfgfi •. ^mÈàf II -y\m I Im tímtl ._^f vi* mm __U____J _Wt^b^

1^^^ i-J*. v. ____________________ mní^svt-a^-

___¦ mmmTl P^ZÍ^*Àm __T-*''^« ___^"^^*^
___¦* '^EjH ______>

Uma vista do interior da Casa Cintra, co m os soci°s da firma, Srs. Bernardino de
Sá Nova, José Lopes Quintella e Alberto Castro Comes

industriacs, com larga pratica do ramo dc
negocio em que, certamente, darão uma
nota inconfundível com a importante

Casa Cintra, ha dias inaugurada com o
rilhante e promissor suecesso.

E são esses os nossos votos.

_____¦¦_________ *_ _____ . _L__V__ _**tt\\_ A _/^_!ã_r___2_____9¦___- *m #__.j j___MT_i¦ ___255É__ _£*_________¦_¦_KS___________a__a _H_k il.'_¦___¦_» ¦ .hifW ê •¦. •
___________¦_•«_>-______!

____ ____rxiiC^1'__Bi" ^___^r^3__ _^__________________r

. ¦' .__¦¦"-Ji --.fl ___. ___ __________ __%#___Lil IL.^-^J l_ ___ÍMí,_^___Í mmWrn

**** S51 __b=__H_l__*__¦ _____? [___¦s^***» ^^a_s__________T _¦> j__s -*' __rT___-_P___ ___________¦ ___¦ _\ Sr ií 4-___*__. ¦ i' .*_.íí* RI ____l [,;• *^«- ¦'_ .. - ___t^V

. JSi Cintra", UO dia da inauguração, vendo-se t da firma
representante* da imprensa carioca s gradas



O MALHO

Tudo entra na marreta 1
Rrreda, que lá vão chispas !

Os escandalos do governo passado..-
Tem uma grande falha o minucioso re-

latorio do Sr. Léon Roussouliéres, sobre
o chamado — caso do " Sogra " — isto é,
sobre a grande bandalheira do desvio de
materiaes comprado? com o dinheiro da
nação, mas empregados em "custosas mo-
bilias"- e construcções particulares, de
propriedade- do marechal Hermes, -do ba-
râo sogro do marechal Hermes e de um
filho do marechal Hermes : o digno dele-
gado auxiliar denunciou meio mundo in-
curso nos artigos e parngraphos taes e
taes do Codigo Penal, mas esqueceu-se do
principal — d'aquele que por ser o chefe
do Executivo num regimen presidencial
devia ser o primeiro contemplado na rela-
ção dos denunciados.

E' uma falha lamenlavel, porque de-
monstra a myòpia do olho policial, vendo
sómcnte as formigas que c-itão perto e
deixando de vér os eleflibntcs que estão
longe...

• * »
Os logrados de uma das muitas caixas

de pensões vitalícias andam agora de api-
to na bocca, por verem que taes pensões
deram em conto do vigário."Be fetto" l — como diria o Juó Ba-
nanére, do Rigalegio.

A mensalidade de 5$ durante dez annos,
perfaz um capital de 6oo$ooo. Querer uma
pensão de iooÇooo mensaes com seme-
lhante capital, perfaz... o cumulo da to-
lice.

Nem que a mutualidade tivesse casa de
prégo ou bancasse no bicho, poderia rea-
lizar esse milagre... Mas as promessas,
os estatutos... a fiscalização do governo,
etc., etc. ?

Fiem-se na virgem... Essas cotisas são
assim mesmo : em se tratando de " ra-
toeiras" não faltam complacencias e to-
lerancias fiscaes, nem tolos que caiam
nellas. . 4

* ? *
Essa do J-auro Muller arvorado á ulti-

ma hora em magna pars do accordo de
limites Paranà-Santa CatKarina, é muito
bôa !

No caso, .todo mundo viu que elle che-
gou como os carabineiros do rei — Irop
lard...

D'ahi o trote a quem procurou tapar o
sol da verdade com a peneira do chalei-
rismo...

* * ?
O Medeiros e Albuquerque, bate-se por

este dilemma :
Ou supprimir legações no estrangeiro,

para se dar ás mais necessarias o estadão
que devem ter ou nomear para os cargos

dimentos proprios — exemplificada esta
tonta com a legação de Pariz, onde, gra-
ças aos recursos particulares do respecti-
vo ministro, o Brazil é representado sem"ostentação excessiva".

Muito bem !
F, nós a pensarmos que eram uns feü-

zardos, uns gosadores da vida, aquelles
sobre quem recahia a graça de uma no-
¦meação diplomatica, no estrangeiro !

Pobres martyres é que elles são ! Mar-
tyres do confronto com as legações de ou-
tros paizes ou martyres das facadas nos
recursos proprios, afim de representarem
o Brazil com decencia.

Estatua para elles e outra para o des-
cobridor do... martyrologio 1

* * *
Está pubKcado que o novo imposto so-

b're os " uater-closets", vae recahir sobre
os inquilinos.

Pudera !
E se fòr somente aquillo qije a lei mar-

ca !... E se não houver no desaperto do3
senhorios a historia do — quem conta um
conto accresceiita um ponto!...

* * *
A Jjigorna hoje está no desempenho
De u'a missão um tanto... diplomatica....
Malhar uma figura alta, esquipatica,
De olhos azues e duro sobrecenho.
Para sobresahir faz todo o empenho
E emprega no seu jogo a inator tactica;
F.' profundo também na mathematica
Mostrando no Exterior ter muito engenho
E' major-general e " neutralista",
Da blak-list já está na negra lista,
Com pennas de pavão também se enfeita.
No accordo da questão paranaense
Elle mostrou ser bom catharinense .
E melhor engenheiro de... obra feita..*

r2±
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O Tenor Enrico CARUSO

z-y

ítHOCHe «I» I- m, Mr,
(uintà ê am biHlitim* rv.omn.' 'W "lor J* I '« WI(1 l/J tiDí-lmvntif.

»«•»/t (Y nu,,.,lw»tÊ, cujii
enrico caruso.

°CH.

É O MELHOR

TONICO 
- RECONSTITUINTE

FEBRIFUGO

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

FRAQUEZA GERAL - CONVALESCENÇAS

FEBRES 
- DOENÇAS DE ESTOMAGO

D'tnlre os numerosíssimos attalados que dia a dia recebemos, reproduzimos
aqui um testemunho, que não carece de commentarios.

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

PARIS — 20, rue des Fossés-Saiat-Jacqaes — PARIS

>«C
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GERJ

O Tenor Enrico CARUSO

^ ° M E L H O R

TONICO 
- RECONSTITUINTE

FEBRIFUGO

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

Tmmm FRAQUEZA GERAL ¦ CONVALESCENTS

FEBRES 
- DOENCAS DE ESTOMAGO

. .. / :: m.mimtfr I —I 1
^**'"¦ 

*«D'entre os numerosissimos atlestados que dia a dia recebemos, reproducing*
> tZZZ atjui um testemunbo, que nao carece de commentarios.m - -

, 
 '

A QUINA-LAROCHE estS 3 venda em todas as Pharmacias.

«'»<«« V,!?"am Exija-se a verdadeira QUINA-LAROCHE' '"J" Jt I J it, (Wltny.
Enrico caruso. PARIS — 20, rue des Fosses-Saint-J»cqaes — PARIS

 u.
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OUATAPLASMA « LANGLEBERT
Curativo Emolliente f »•* -__• Aseptico, Esterilisado a 120"

FURUNCULOS, ANTRAZES, V^S^7 ABCESSOS, PHLEGMOES
QUEIMADURAS, ^Jk? GRETAS dos SEIOS

PANARICIOS, FERIDAS VARICOSAS, TERSÔES, PHLEBITES, GOTTA
ECZEMAS, etc, e em todas as fnf!ammaçô8S da Pello

- ._,»». -___¦.

PJBIS. IO pu. pi,fM Duc„ux. , ,m MttiiPh»rmttW.

MATTO GOSSO EM FOCO
a___»-----»-«-«-------aaaaaiaaaaa»--a----------------------» a-—-_-__-________------------------a na --—-¦¦aa-----—. _
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D en-barque ,- , Matto Crasso, onde foi <; tr.milr o ' habeas-corpus" SuPremoTribunal á AssemWa Legislativa e restabelecer a ordem profundamente alterada uaquelle Estado o illustre atuílar, substituta do general Carlos de Campos, _. o que es >ro, tendo d direta os oeneraet Cabina Besouro Caelano de Iara . J.ento Ribeiro, e, á esquerda, os generaes mbent osrepresentam, ..„..¦ da Republica, do ministro da Marinha, e in numeras pessoas grada

fíaaV^

^^^^^^^^ O mais poderoTo^^^^na} takujf^antiseptico da* Bronchlos 
^^^Ê9ft\ 

tÊM»»^

TOSSE CATARRHO
BRONCHITE

EMPHYSEMA ASTHMA
radie <\ /men tf curados peloXãrope FA IVIE L

ta Op» r a po Ml0i Me_pi**^_

A venda em todas as Phtrmàcim e Dronarmi e em Paris. 20i22. rue ciei Orteàu*
P«ra recaber e.pllcaç.e», gralla, dlr glr-M ao Sr. H, PERIQOIS - Calma do Corral. 1063- me Dt Jâ 11 ¦.



POLÍTICA CEARENSE:FUSÃO E CONFUSÃO
* Causou grande escandalo entre os" rabellistas" o telegramma que o presi- ¦

dente do Ceará passou aos paredros con-
servadores e unionistãs, felicitando-os
e felicitando-se por essa fusão." — (Dos
jornaes).

JOÃO THOME' : — Cheqa, fregue cia t E' a melhor mistura Ja época !
FRANCISCO SA\ FREDERICO BORGES, TH0MA7. CAVALCANTI, BEN-
JAM1N LIBERA TO, SABOIA. STUDART t GUSTAVO BARROSO : - Re-
almeiile uma bebida na hora t Levva>i:a as forçai'! E' um tonico dj primei-  _
rissima... MOREIRA DA ROCHA : —Não creias, Zé t Aqueile paraty não
Presta I Nada como a cachaça do Partido Democrático J ZE' : — S<i depois dos resultados é que sc Vtrá
tão... Eu, por causa das duvidas, não bebo nem o paraty da "'infusão", nem a cachaça da democracia,..

R.IOAUD
PARFUMEUR. • I6,RUE delaPAIX- PARI/*-

* 
[ i

H
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MORPHÈA
A sua cura radical pelo

HANSEOL
Peçam prospectos e informações

aos depositários : —No Rio J." M.
Pacheco, rua dos Andrçdas, 47. Em
S. Paulo, Baruel & C, rua Direita
n. 1.
Cada vidro è sufficiente para trata-
mento durante 33 dias e custaapc-

nas 20$ooo

Debilidade
Sexual

Impotência. Virtildade Perdida. Ner-
vmd, l:_|>rniiatorrtica, Neurairtlirala. VI-
cloa Sc cretoa. Em-w<- Nocturaaa. Sy-
pMlla. UoaKUThea. bola Militar, «_wim como
tixU- •* Doença» Vcncrrai « do «ratem* Ge-
nlto-Urlnarto. eitlo »endo tral_.cla« com rrande
_ucce--_o, «m c*m do c2oentr, por pequeno ruato
Tiiiih.ro ttatamna doenj»» do t—tomago. Figa-
do. B» xlo» c -Una.

Deve.» dirigir-vo* a noi hoje metti.o; pedindo
o douo VaLtoao Uvro Orulls de M Pafll-ia»
o qu*l descreve cm linf u-_*em dera e •impTee co-
mo todu -a dor .¦>,»• Veuereas e Ge_Ho-trl_—-
ri** tfto contr-J.id-u., eeue •ymptomu e como noa
aa eatamoa tratando com grande exito. _ie eataea
perdendo a voaaa. coragem, ae estaei deagoatoaoa
por ter aido tantae vezea enganado; ae deaeiait re-
cuperar r>or completo o voeao vi^or; ae deaeiaia go*
x_ur mai« uma vex de verdadeira aaud>r, e_i« Livro
Grátis terá der grande auxilio para voa. tnatrue,
aconselha e auxilia a tempa todoa Que o leiam. Eata
Vallo-a Gula da Saúde t um inium de con-
hecimer.tos e talvez voa posaa moalrar a verdadeiro
caminho da felicidade e modo de recuperar v_>_m
__>od>'. Força a Vigor. Se dt.r,.,. _.<_«. lorte.
robuMtu e um homen como devei* ser — um
homem que com/n—ide o reapello e o amor do
aeu eemclhantc, deveia entto dirifir-voa a noa im-
m_d_»l-m_nt_ pedindo Mc Livro Medico Inle-
reaaaale e Inatrurtlvo. Lembrai-vo». que mm
livro voi «erá enviado absolutamente gratl-,
envelope Uao, poite po«o. Endereço:

DR. i. RUSSELL PRICE CO.
A. 30_-308 N. Fifth Arenae

Chicago, IU.. U. S. A.

CORRIMENTOS
CU^AJYI-SE E|VI 3 DIRS COJVI

Injeeção Marinho
Una 7 de .Setembro, 1 *<»

POSTA
FEHII.IN
Os homens apparentemente mais poli-

dos no trato externo são quasi sempre os
mais insurpotaveis no lar doméstico. E
a razão é esta: todos os homens têm uma
ponta de selvageria cuja manifestação é
fatal. — Brazilia P. Ribeiro (São Paulo).

*
Não vos deveis fiar nos beijos arden-

tes das vossas amigas, se as virdes invejar
a vossa sorte. A' primeira manifestação
de adversidade que tiverdes, sentireis
nesses beijos a caricia das settas envene-
nadas... —Maria José Sandoval. (Bahia)

*
A minha extremosa mãe :
Amor, pequenina palavra, mas que en-

cerra um mundo de tormentos, duvidas e
illusões. Queria dedicar-te todo o meu
amor, ó mãe, ficar intacta de outro amor,
mas o coração assim o não quiz. Elle quer
amar, ser correspondido e eu tenho que
obedecel-o para o não amargurar com o
meu capricha que sempre haveria de ce-
der, pois o coração é mais forte... Dese-
jaria arrancal-o para depol-o a teus pés,
mas não posso...

Nas horas'em que o coração me mar-
tyrisa na duvida do meu amor, tenho em
teus braços lenitivo, entre beijos ardentes,
que_ para mim são tudo, pois com teu
amor eterno e carinhoso, sinto-me forte
liara enfrentar todos os revezes. — Maria
Arlinda Walcker (Valença, Bahia)

•
Nunca devemos confiar segredos a quem

nos tiver dUtínguMo con a mesma
cnifiança. — Arminda l.udrigues (Pará.

Está conforme La Buondk

Grande maroa _v_n_.«-«-_r._i

.A'» luullierri. do
nosso paiz tôm a

. tez naturalmente lin-
da, mas também mui-
to sensível ao frio
muito intenso, ao sol
muito ardente. Pata
evitar Oii>imadurt-«>,
l.r<-ln<lnrns. 1'eruie-
Ihidiies e mesmo as
manchas de sardas, o
Creme si  o l*ou-
dre de lllz •¦ o Kavon
.M.n«ii; não confun-

dircom outros cremes-.

^SmmmV

—• Luiz Marotta, zeloso gerente da Loja Sin-
1 TICO-TICO. único jornal ger, cm Theophlo Ottoni — Minas —

e nosso assíduo leitor.
Leiam

exclusivamente para creanças

É este o momento opportuno
para tomar as Pequenas Pilulas
de Reuter: quando tiver a sua
lingua saburroza, quando sinta
difficuldade em resperar e em
estado de obstrucção. Todos
estes symptomas, revelâo con-
stipação de ventre, sob uma
branda forma. Precisamente
para isto são boas as

PEQUENAS PÍLULAS
DE

REUTER
Pode-se tomal-as ao menor indicia
da moléstia. Uma 011 duas piltil-
asinhas tomadas em tempo, evit-
arão o progresso da enfermidade.
Ellas operam de uma maneira
tão natural, que uem Vc. se
recordará de haver tomado algo;
exepto quando se sentir em uma
sensação agradável de alivio c
bem estar. As Pequenas Pilulas
de Reuter 6 o único remediu

que contem uma combinação de
ingredientes de vegttaes, que
supprera todas os desejos de
aspiração. Esteja pois Vc. certo
de que obtém o que pede.

|
LU AR I N E

I*»ra limpar mclac.-Nâu oi arranha,
não ua deteriora

DEPOSITO —Rua da Quitanda, 45—RIQ
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Consultório medico d'«0 Malho»
Com o intuito de prestarmosum serriço aos nossosleitores, resolvemos eatabelecer um consultório me-«lico que attenderà ás consultas a elle dirigidas 1>elo..nossos assignantes do interior, e ciue ficará a cargo dedous abalisados clinico», um l_om__.atUa e outro oi-lojsatha.
Os nossos assignantes do interior que se quizeremutilizar do nosso consultório medico deverfto lazersuas consultas por ei. ta, dando os symptoma. damoléstia, a ednde e sexo do doente, e bem assim todoso» esclarecimentos necessários, de modu u poder omedico formar um juizo perfeito da moléstia.
-A.!» consultaw nerào respondidas n t — tu seccAo, ou

por meio de c nrtn part icular, conforme os nossos aa*
iignant_ip___Jjr_-___. r.-*^t*- nlt !._._¦ __n_r _t__i_ii consulta
__•_ _ rá ser iic«>ni|»i_iiUii<lii dt* ti 111 mIIo de .00 rs. Toda
acorreupoadencia pôde ser desde j& dirigida ao
«Consultório medico d*0 >l -V l_ 1 It >». rua do Ouvidor
n. 18_, I.io de Janeiro.

OS PRÊMIOS P'«0 M*LH0»
Pela extracção da loteria da Capital Federal, de sabbado,

21 dc Outubro corrente, fez-se o sorteio da edição n. 734
d'0 Malho de 7 também de Outubro.

O numero premiado foi 25485. Estão, pois, premiados
os seguintes números :

20$000
20$000

•2O$0OO
20$000

Hoje, sabbado, será sorteada a nossa edição n. 735, de
14 d'este mez d'Óulubro, c assim todas as semanas, res-
pt-ctivamente, os números d'0 Malho,'que sahirem tres svnu-
nas antes.

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

25485 .... ]oo$ooo 25484
25486 .... 50$ooo -'. .83
25487 . .*. 5o$ooo 2548.!
25488 .... _$ooo 25481

PARA AS CREANÇAS

LEITE NIATERNISADO
1'rotlucto inglez

Para _ue r.tnhum. cr.nnça snffra
mSe que existe este"THE HARRISOP. INSTITUI." I

ÍrranJe 
mortandade infantil, remettc ^

odas as mães de família, m ; mie o 1.
11 atiaix". devidamente informado, u

cicanças, intui

do leiI

11 il
tratar.-

_ _ O REI DA CASA u
Ests livro ensina o melo racionai de criar •• creanças

«A OI At. E ROBUSTAS
O coupon deve ser dirigido ao:

111,.,. K.-.
Secretario do flarrljon Institui*

< ..ixu do Correio 1 HV 1 — 11... .1. .laneiro

.V

CO _ 1*0>Í
Aoiní
Rua
CíJaj. -j0

rnc.es __ eJ.iJe
Corte-se este c.up,n e em enveloppeabettocom poite simples d

ALIMENTO IDEAL !
Encontra ss o -GLAXO, nas drogarias, pharmaciase armazéns da comostivsis du Rio

AS PESSOAS MAGRAS PO-
DEM GANHAR CARNES
E AUGMENTAR O SEU
PESO.

Toda a pessoa magra, quer homem quer mulher, quedeseje augmentar seu peso com 5 ou 7 kilos de carnes, so-
lidas e permanentes, deve tomar, por algumas semanas,
uma pastilha de SARGOL em cada uma das suas refeições.
Eis um methodo digno de se experimentar : Em primeiroogar, deve V. pezar-se e medir nas distinetas partes do
corpo; depois tomar uma pastilha de SARGOL em cada
refeição durante duas semanas e na terminação d'esse pe-riodo, pezar-se e medir-se novamente, e poderá então cer-
tificar-se da differença. Não terá que perguntar a seus
amigos e familiares se o acham melhorado ; ao contrario.
V-I-o-ha por si mesmo na balança ou romana. Qualquer
pessoa magra pôde augmentar seu peso de 2 112 a 4 kilos
durante os primeiros 4 dias. seyuindo o methodo que ante-
cede. e não de carnes brandas para logo desapparecerem,
senão sólidas c permanentes.Não e o SAI«.iOL por si mesmo,que produz carnes, po-rém ao se misturar no estômago com os alimentos quechegam lá dentro, transforma as substancias untuosas, sa-
charinas e feculosas. que elles contém, em alimenta ão rica
e nutritiva para o sangue e as ccllulas do corpo prepara-ocm forma facilde se assimilar para que o acceile prompta-mente. Todas est.is substancias nutritivas das comidas
que V. leva agora para o estômago, sahem-lhe do corpo na
fôrma de_ desperdícios; porem SARGOL porá limite a esta
dissipa-ão num breve espado de tempo e ajudará seus or-
gaos digestivos e assimitativo. a extrahirem das mesmas
classes de comidas, que ate agora esteve tomando, o assu-
car, a gordura e os amidos para transformal-os em kilos
e mais de carnes sólidas c duráveis.

SARGOL é absolutamente inoffensivo para a saude c
agradável de tomar, por ser preparado em forma dc pasti-. Hoja em dia recommendam-no os médicos e os phar-maceuticos.

SARGOL vende-se nas pharmacias c drogarias.
Srs. Granado it Cs Araújo Freitas iíC: ) M. I _--l.ee >:

Ircire Guimarães & C.; Rodolpho Hess & C. J. Rodn-
gues & C.; Francisco Gitfoni & C. e V. Silva & C.

Unico depositário: üenigno Nieva, Caixa do Cotreio.
n. 979—Rio de Janeiro.

A TOGA CONTRA A ESPADA

GP.Nf.RA: THAUMATURGO : — Não vamos tá das
pernas, Caetano velho ! Cada vez que batemos ás portas do
Suprema Tribunal, ficamos barrados...

SER AL ('./_".. (A
sou f arado.'. ¦•, sou ema fera .' Mas que Pode a espada cou-
tra a toga f

ZE POl Deus nos livre que assim não fosse !
De bernardas, de desordens, de sali\i(ôes, já estamos fartos.

y.tro : 'dura lex sed l:. " .'...
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DOIS MILAGRES!!
Cura po Utero doente i

Os Dois Melhores Remédios Do Mundoll
Minhas Senhoras ! !
JTER1NA é o único remedio que cura

FLÓlcl_8 tihÀkCAS, OS CORRIMENTOS
ANTIGOS E RECENTES DAS SENHORAS,
AS PURGAÇÕES E A BLENORRAGIA DA
MULHER II
PRESTEM BEM ATTENÇÂO A ISTO:

O máo cheiro e o retido dos Corrimentos e atas Flores
Brancas tambem desapparecem logo, como por en-
canto! 1

Garantimos que só UTERINA ó
que cura o máo cheiro e o fétido dos Cor-
rimentcs e das Flores Brancas !

Tudo isso é a melhor prova de que
UTERINA e um santo remedio 1 1

Sobre a maneira de usar convém lírcom multa e
muita attençâo o novo llvrlnho que acompanha cada
vidro II

REGULADOR GESTEIRA _ o _ ._o remédio

que cura o catarro do utero, as inflamações do
utero, a fraqueza do utero, a anemia, a pal-
I.1DEZ e a A.MARF.LLIDÃO DAS MOÇAS, OS TUMORES DO
OURO, as HEMORRAGIAS DO UTERO, 3S DORES e CO-
tiCAB DO UTERO, as DORES DOS OVARIOS, aS MENS-
TROAÇÕES EXAGERADAS C MUITO FORTES OU MUITO
DEMORADAS, as DORES DA MENSTRUAÇAO, O FALTA DE
MEKSTRUAÇAO, a SUSPENSÃO DA MENSTRUAÇAO, a
POUCA MIÍNSTRUAÇÃO, 8 HYSTERIA C OS ATAQUES
NERVOSOS, a QUEDA OU DESCIDA DO UTERO, OS AB0R-
tos c as iiemorroidas das Senhoras I

REGULADOR GESTEIRA,o melhor Tônico-
Sedativo do Utero, dos Ovarios e dos Nervos 1 1

Sotrc o modo de usar convém ler com, todo
cuidado o livrinho que acompanha o vidro I I I

Toda Senhora deu tir sempri tm tui cisi alguns vidros ds UTERINA « lutrti dl REGULADOR GESTEIRA ! I

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

Itopohlto Geral : IMararmacia. ___»III NAVIO* — llun «Janto Antônio, S5 - I' -It V

fDIGACOttNOSCO
¦ ^* '^^¦'S '>^^Bc_> ^»^^^B/Vv SJrma

m-eo-Li-nfl
-_a_-D_-_-__-_-__________________._________aaaaa>a»---_

DO _>_t. EDUAKDO F_t_L_iÇ.-V
Para cura das moleslias da pelle, feridas, frieiras, suor dos pés e dos sovacos.

Ia as rugas da velhice e faz desapparecer as manchas da pelle.
Misturando um vidro de Lugolina, com 4 de água pura, faz-se a injeccão mais eiíicaz contra

qualquer corrimento. ,
Usada a l.ugolina na proporção de 1 colher de sopa para 2 litros de água e o melhor preserva-tivo para a toilett. iniima das senhoras.

Desinfeetante enérgico — vendt-te em todaa as drogarias a pharmacia» do Brasil, Europa, Argentina
jZIZIIZZI——IZIZ—I____Z___ZZIZZZIZ^—3Z Uruau"y • Chita '

Depositários: ARAÚJO FREITAS «Sc COMP.-Ru» dos Ourives, 88

itio _>_C .t.__vi-;ii_o i _r_Eç:o :ijooo
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0 ACCORDO DiS LIMITES - PARANA'-SANTA CATHARINA
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ECHOS DAS PBSTAS EM IIOMENACEM AO PRESIDENTE Do PARAS A' E AO GOVERNADOR PE SANTA
ÇAIIIARINA : 1) ./ recepçãi cl Felippe Schmidt, nal de Marinha, pretentt* os representantes d-,'"''"''' ><¦' . d. 3) O govemaé karina

mpankia d., ,hef,
do presidente da Republica, sahindi ntial. _._•/

;> Lm aspecto da iij "gare' Jj Central.

¦ ,.i militar
de uma força



O MALHO
A ASSISTÊNCIA NOS ESTADOS

i
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Maceió ¦ \lag6as — Edifício da Maternidade, a ser inaugurada ainda neste i<
(/c Outubro. Teve começo a suo co a st nu ção por iniciativa do COrom
aldo da Fonseca, quando govemad <r du Estado, Tem superintendência
nesta Maternidade, como provedor, o esforçado e humanitário clinico Dr.
Sampaio Marques.

IPHat, amador — Ventura Brandão)

UMA VICTIMA DA AVIAÇÃO

O celebre aviador paraguayo Sylvio Pe-
terossi, quando aqui esteve ullimamen-
te, realizando os seus maravilhosos

, entre os quaes 0 famotO * IZiopimi
the loop". Co;/,' se sabe, o aviador Pe-

..-' morreu, ha dias, em Buenos .li-
res, de um lamentável desastre no
exercicio de sua arriscada profissão.

UM LIGA DOS PAIZES IEUTR0S

A " Gazeta da Hollanda " annuncia que
s«- constituiu, uli iiiiiin. uu-, n.i Hollanda,
uma üga «los paizes neutros. O ieti pro-
gramma consiste em defender os ]•< ¦•
pios d" direito «Ias gentes, cuja applicação
oikn.i a mais alta garantia para a ma-
nutenção da independência
neutro: i- " reconhecimento rios ie<a
híiíihos inten bjectivo í op-

c a toda a Untativa de hegemonia
emanando «K- uma grande potência.

EUa procurará os meios dc s«- op|>ór a
todo .i ataque dos grandes listados «outra

pequenas nações e defender as conven-
tratados internacionaes, como

ue foram manifestamente) violados
\i! manha no dei ai o d'esta gu

. pi uu i|i.ii;in nte, da Bélgica e «lo
l.uxembui.

Ella lutará contra toda a tentativa dc
¦ i"s pequ!•'-. contra toda a preparação di

mexionista, quer no domínio po-litico, quer no terreno econômico.
. Jordòn .1. Figueira da Graça, seloso fiscal

,, „.,..,, .,,,,. ,, . da Sociedade União Internacional Pro0 l K <>-. li n «¦ ,, melhor jornal para ,,,,,„„ ,/,„¦ animaes, com sede em São
creança». Pau o.
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ASPECTOS DO INTERIOR
"1
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Cidade do Pomba — Estado de Minas : uma vista da praça Coronel João Pinto, tirada pelo photographo Felix
de Faria Miranda
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0 ACCÓRDO DE LIMITES E AS FESTAS CARIOCAS
HS" i tm —v
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representantes 'uniCipal e
"ul) s, «pt» compareceram a essa in

AZEITE SOLAR" ° melhor entre os seus congêneres
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ECHOS PAULISTAS
¦ .«.um- -. pi-l.-/ '. ..'• -^m~ - m _______ * n __a&J w^HHw_¦__¦ j_.e_r .o!k-2_^' Mm ¥ ______ H -
___k^* ^a^^H ____P3*_f_____^_________fi4___--' ^^_i__í** :!? i pHk IV

IWl Kgfl a tà ^ 7 <*y r"A Wê i r

m. 'fl^HfaS t 1 _ g m**^ÈtrttilTW&P{
m^m\^Ê m>" '*>È^mí*&mtfwKtim.^Jy&r-N

- • __•- t_L_______M .^t**- &-JÍ ¦? <•»» »#í* ''P™"
l ___.__» r&^H i ____ IBVCV m~m--^r^ __. » - ¦*'

________/¦ w>* JP*«t ¦»- ar*.*" Fa ~* 
mmmmm^^***^míu*fmmrm~ Ar*A-

Hk%*n ^Si^_í_______________l_í._________! ^wKtf^tü- Sf^B
R Á^ mH _____H____- _1___ Hvnl ^^H |a j^- 'II

. jh ^h ^7^L AmWW ~i kmm\ ^B_^fi B^fifl^ft- _^__B - *

""4"^S vmrtfi&P "^ft A*A* .-JmW I S I ^^

¦ </,. /v. . l/.í.i.. AranHes, presidente de S. Paulo, á Mscola Normal ia capital pauHsla : S. Ex. ao .entro ladeado pe
los Secretários do Interior, J.i lustiça e d i Agricultura e acompanhado pelo COfpo docente, alumnai e oulros /,

,l,is.

AS PBSTAS AOS PRHSIDHNTHS
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m as.6 l/Y/i forÍM f"r «Oi
algumas damas da m. a.

GOTTAS VIRTUOSAS ^h»*™^™^*., cV»U.U« 
CUr"m : " *""""***•• —'- --««-ovao.
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_r^Afí.RR.N_^ Chornalzinhe humorrisdjue ti faice
pringueda Son as rabaicinhes

« ¦*** ¦:¦ *oi=:^gvg^5.«"-—:» ¦*> j

77. rei/or cliornaliste : ANDONIE KROISBIUCH — h-— 77. m/o.1 honor r ar ie: CHULINHE GOREI A

O defeza nazional
Dudcs milidar, dudcs zoldados sdong

faiccndo uma rcglamc muide fort ta alis-
damcnt folundarrie na exercido. As pa-
dalhongs nong dcm /..liados, brogue a
governa nong dem tinhcrra bra baguei oi
tízbeza bra zusdtndei bra elles endongs
as milidarrist inf. s negocies ti
defeza nazional ti brobaganda badriodi-
guc bra bcguei o rabaiciada bra faicô
toldado. Bra dudcs banes na Prazil sdong
faiccndo Tirro Pradlerra bra i
rabais figuei zoldados; elles gnerreVn

lande padalhong mais non si lembra
ung veis gui brimerra «li dudcs brcclsa
iiiMiiá as zoldados ti sgrcvi, abrcndi •>
cbografia i faicè os gonta ti xomá i mui-
dibligá I

¦• é gui acbende bode ganhei uma
¦ si esde toldado nong zabe

sgrevi ? nong ube cbografia ?
Uns . ildado vai no guéra, briguei gon

o órchcndine bor czemblo, a padalhong
vai marchando bra adagud a inimi-,
ell I \g tabe ch.igrafia, in veis ti elle
i DO archcndiiia, elle vai na Berru' i bega

Indo gun as I: munia benzando guisdá prigandd gon as arcbendlna; end
as arcbendlna gui Klong sbiaodo gom
arroblaaoa, adaca as pracQei lanço
agnerda i tiróda bra dudei . lk>, bra

nong cabia cbografia.
Odre czemblo : A gabidoilg tiz bl

tado gui a inimiga idi longe bra tuis mils
li medro, ' i endong dem gui faicè

loe ti niirra figuei tirreidn bra dirr >
chrgeui br.i lá, mais cllc nong cabe faicè

me é gui ruma ?
< )drc \cis, ung ezembk) :

.biilmg nong bode Sgrcvi, chama
a toldado bra faicè o gart, tizendo bra
gommandande ung golza, mais a sold
nong zabe sgrcvi gome é gui elle -i
arranja ?

• 'ia zeuhorres müidarrisda nois dem
uug iií-ia mais bon gom. este. sguta :

A 1 *ra.-i 1 nong l.uvi/i toldado, a Pra-
ul brecii ii in.iná os grianciii os rabais. Ted negociei ti bada-
"'iu;; gada dinendo, gabidong, marclx.r

i gorond fais um* I inshund

bódem iiguei toldado gome as zol-
dado alemongi.

guerem d.chei a Manso domei banhe no
gaza ta Dcdençong.

A líder to maioria mais grand risbondi
gui elle nong domei panhe zó tois méis,
brogausa ta frio gui sdava faiccndo, mais
gui na verong cllc ia ganhei ung panhe
ti chuverra dudes ties ti manhang i ii
meia tie.

A tibudada Maurice endong acradeci
bra sua goMga o sbligaçong.

A tibudada Rafael Cabula gorronel to
refolnçõng, brezendei uma brocbédõ bro-
hibindo o griaçong ta l>oi Zcbu'. A tibu-
dada marragada fuiulamcndei a sua bro-
chéda tizendo gui a zcbu' sdá ung vacun
tisgrazada. gui zó dcm Manga, gui dem
nm gorgovado ti ozo nos gosdcllcs i zó
serve bra grisi as garrapatas.

A doedor Yt .meio brodesdei tizendo
gui a zcbu' sdava o raça mais milhor
gome dudes odres, gui a chcncrral Bi-
nlierra Majada adava gorducho brogue zó
gomia garne ti z.bu'.

A gorroni 1 Gabcda zusiicndei o nota i
bedi vodaçong bra brochedo.

No Qamra tas Tibudadas
, ti Laxerda tibudadalialuana uni f„j jllk|,],, |la _Nt„endei ung bedido ti informaçong braBovcr"a i-.ii noftg

'.I*
UHC WT* IMBORPÍU.TE
A nossa tirreedor ganhei o honra ti re-

zilii Ung garta Btldograph li S. M. á im-
bradui aba.

Nois bubliga o garta bra dudcs vi gui
ist nong sdá niendirra.

O signa torra aa kaiser fui regonhezida
in ung borçong di baddboogs pradlenaa

i allemongs.
" Minhe guerrida Andoine.

Rio Chanerrra
Retibi a teu choroaltinhe "Zummarri-

ne" i fica muide cradecida bra teu lem-
prança.

Du nong imachina gome a teu chornat
fiz zuzesso agui no I.emauha I Dudcs mi-
u!ks barrendes, minhes cbenerral, dugues,
marguezes, brinzibes, enfim esdes gambá-
da dudes siri muide guand li a teu chur-

he I
A Efindemburg tiz bra mim gui zembre' i muide bra ti, teis gui elle andei no

sgóla chuud bra ti.
A kronprinz siri tanto gui si ribentd

uma boton to galça telle gui indé o calça
gahi bra pacho tos ler.

O mulhc ta kronprinz beti bra mim fai-
cc ung rebroduçong ti toicendos milhougs
ti cxcmblarcs ta " Zummarinc" bra
Ihei bra dudes barte ta globo, bra dudes
vi gome nois dem unia batricie chorna-
list indeliehende I

Açore eu vai ti gontei ungs nodicies to
guerra.

Ti brimerra tu zabè, nois dei ung zurra
nas russ gui adirrei bra elles bra drais to
Riga, domei o Varzovia, o Bolonia inder .
rinha i ung borçong ti zitade.

No Franza nois sbudeguei dudes i o Bel-
gigue dampem nois bodei dudes bra fora
ti lá.

O Zervia nois chá risguei ta mappa.
O Rumania sdá endrando na facong.
O Inktaderra r.ois .dá mandando ;,«

chossebeling bra gucimeu o InMaderra
{.ornba tinamiile.

A Bulow sdá faiccndo ung squadra ti
chossebelng bra gueimei o Inkl
inderra.

Eli nong í,.ierr gui tisbois to guerra ii-
gue ung zó inkl.is ! Dudcs allemongs 1.:.-
tlriodigucs guerr acabei gc;n esde
Tisbois qui nois agabei gom a Inkladerrj
nois vai mandei begud dudcs inkl
anda sdraviada i faiccndo garaço:
mundo imlcrra.

i acure eu vai agabei esde garta.
Guand a "Xumarrinc Bremcn vai na Pra-
zil eu manda mire gart^ lira ti

Dá lempranza bra teu mulhc.
Tua amiga velha — IVilhem II."

Ung sbligaçong
Ung chornal_iiilic qui si chame "O ii.

logio" i qui zahe dentro tá -Malha", ii/
odre tie qui a nossa tirreedor i
nali-t Antonle Kroisbilicb -.lava^ilho ti
/.anda Gatrin, Ft é mendirra, a no-=sa tir-
recdi.r s.i.i gaúcho ri. grãndentè; a.haFa.
telle sdá allcmong i cheguei na Fracil
bra gor.nta annos. O mamãe telle _am-

¦ lá gancha lichidima. taqoeHe gui
. na gavalo in belo zem a tcHm.

Graça Teus a nossa tirreedor nunca fui
. verde.

Odre veis gui ung clwrnal tiz gui noisa
tirreedor sdá filho to Z.imla Gatrin a nos-
sa tirredor tizafia bra elle bra falei unia
tutlla na gampo Zandana.

Coníragazong Orobeia
O guerra

InJc iiulni a nossa chornat na bréla,
nong dinhe chegada a nossa imbordande
tervice.

Barrcce gui a garderra ta delegraf ga-
nhei ung dodoc no par:_a, ou endong fui
as inklcis gui robei as nossas deligrama.

As Lidorres tisgulba bra nois, sim?

A. SALVAÇÃO
OA8-

CREANÇAS
Horlicks

yr-Z

"Malíed
Milk

Original*,
% Genuine

' kmm\mTm\1tàM&k
..TI rr.
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INSTRUCÇÃO MILITAR
ITT

Da columna de pelotões, &: Em linha pela direita

é a2
__» •:

./
'tt

_-?•

,____-«.
=3 C J->

__-_£.
1 C

3* pelotão — firme, i" e 2° pelotão — oitavo á direita. A' voz de — marche —
os 1* e 2° pelotões vão obliquando á direita, até entrarem na linha. Se fôr em mar-
cha e ã voz : EM LINHA, PELA DIREITA FORMAR. — o 3° pelotão dimi-
nue a marcha e os demais em passo de maior grandeza vão obliquando á direita,
até entrarem na linha.

Da columua de pelotôe», & 1 Km linba pela e»querdu

r _. jl -11 ¦ :.jz::jr..\'àc

jv£_s^__.^.
1* pelotão — firme. 2* e 3" pelotões — oitavo á esquerda. A' voz de — mar-

che — os 2* c 3* pelotões vão obliquando á esquerda até entrarem na linha. Se
fór em marcha e á voz : EM LINHA, PELA ESQUERDA FORMAR, o _• pe-
hão diminue a marcha e os demais, cm passo de maior grandeza, vão obliquando
9 esquerda, até entrarem na linha.

Du columna «le pulotOc», a: Il_m linha pilo» lluiico»

9t f
——1 ,¦ ,. rr-«»:;jr_::::;_ê'-

cv — •? ciit::? c

VV' _»*

3.C

SC J8 ^
3 1

2* pelotão — firme. 1* pelotão — oifat/o <í direita. 3' pelotão — oitavo â es-
querda. A'-voz de — marche — 01* pelotão vae obliquando á direita e o 3* pelo-
tão obliquando á esquerda, até entrarem na linha. Se fór em marcha, e a voz :
EM LINHA PELOS FLANCOS, FORMAR, o 2' pelotão diminue a marcha; o
i* pelotão vae obliquando á direita, c o 2* obliquando á esquerda, em passo de
maior grande.a, até entrarem oa linba.

1 )u luluiuim ile emiuudiua ú: Linha,
de columiiui» ]><lu ilii'1'iti.

i* e 2* esquadras do 3* pelotão— firme.
Primeiras e segundas do l* e 2* peU I
— oitavo á direita. A' voz de — marche—
as esquadras dos 1* e 2* pelotões vão
obliquando á direita, até entrarem r.
nha. Se fór em marcha, _ á \oz : LI-
NHA DE COLUMNAS, PELA DIREI-
TA FORMAR — as esquadras do 3" pc-
lotão diminuem a marcha e as dos outros
pelotões vão obliquando á direita, até en-
trarem na linha*

y*

— -*_>

Af* /* £l% yyH y*f4

,s*

etMSJf
A A_•_>

AP At
At 0

ÁLBUM MARCIAL

\ ,,.,___

mMÍ

Major A. f. I.cite de Magalhães, presti-
moto c activo presidente da Junta de
alistamento e sorteio militar — do mu-
tlicipio de l-ir-ipe. Estado dt S. Paulo.

¦

X)scar de Lima, estimado sorgeti'o do $•
tmenlo de Infantaria

m 
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V

Ç*rKÍtO FIHJkL

Dei volta ao mundo em busca da amizade,
— O amor eterno, idolatrado e santo —
Mas só encontrei orgulho e falsidade
Para compor desilludido canto.

venho entoar perfeitos corações
P< rque só vi mentiras e traições.

Com) o vi.ijor que no deserto sonha
A branda Iympha que soluça e corre,
Empós corri de uma visão risonha
Que além se eleva e que de perto morre.

Dei volta ao mundo em busca de um ideal
E tombo exhausta num maninho areai.

Tal impressão me fez a negra palma
Da intimidade irrorbida e fingida.
Que se não fosse a crença da minha alma
Eo já teria abamlonado a Vida.

como rir o verdadeiro Amor
uribuwlas garras do Terror ?

E a| . sem tréguas, tanta cou
otncns vi somente febre estulta :

ida lábio uma expressão maldosa,
Em Ita.

Maltligo a fé sincera que jurei
A' falsa turba, á deslmmana gl

Ii«i ...lia a«i mundo sem f.rever desgraças,
\'<-m recompensas dc ventura piei;
Iara o terr«>r achar das vis ameaças

:atios cnconwnr apenas.

« >li ! cryttaHino p'almo do porvir
0 inuntlo ingrato me não quiz ouvir I

Doiores So*

0 *»BEÇ»0 PO TOBt»S

¦ lanuel Boga l

E' um rabecão bohemio, o do Tobias I
«e vê ao lailo de um piano,

Km íauatoso salão, <le brilho ufano,
\ LUH.illlill Wll II doces mclodi

< ira, a gemer o sentimento humano,
En magistraes, soberbas symphonias,
Na cho«;a humilde, pobre de ma
Ou mim solar «le luxo, em archi-plano I

Tanta DO CÔrO «le uma egreja,
E aqui seu dono um crente, nio graceja, —

um club salas losjdjas,

nar, em bella» serenatas,
tom, lUrj

i bohemi bias 1...

neiro.

TREV*

Treva I... Sombra da Morte !... Azas negras, im-
mensas

Da Hypocondria errante, abertas nos espaços...
Monja orphã de prazer, que traz nos olhos b3ços.
Ancias, maguas, paixões, pezares e descreu

Treva!... Tudo quepungeem teu seio condensas !...
E's phantasma que vens em vagarosos passos.
Lá da ctherea mansão, trazendo nos teus braços,
Esperanças de luto a duvidas propensas.

Treva 1... Occultas cm ti as «ousas mysteriosas..
Cousas espirituaes que vagam vaporosas,
Buscando a claridade cm noites sem manhãs.

E's um convento escuro, onde andam mollcntoaai
VisSea do Além, entoando hosannas religiosas,
No derramar ,ln mcenso entre as a'mas pagas.

LUZ
II

Eu te bemdigo, ó Luz que o meu ser illummas ).
1.avias todo o meu corpo, onde o teu fogo auias
Ao sangue tropical que me corre n
Por cellulas azues e fibras purpurinas.

F.'s o nectar que bebo err» taças crystallinas.
Por tuas próprios mãos, constantemente ch«-ias.
E's a Vida, o prazer, o astro que incendeia
Lagos, oceanos, céus, planícies e colunas,

Pulcherrima explosão que a Natureza esmaltai I.
Desde o rasteiro pó ás montanhas mais altas,
Desde a base do lenho á fronte «te Jesus !...

Se, as feras, reptis e os btsectot exaltas;
Como é triste o viver dos cegos, a quem faltas
E tudo, onde não entra uma restea de luz.

Rio

-»¦_*-

PENTRO P* HOITE

AiruEDO B«2da

mm%

Chove e faz tanto frio. O vento brame fóra.
A noite está deserta e minh'alma intranquilla...
Ninguém passa na rua onde, acerba e siinora.

uva cabe e escorre e em tudo tamborilla.

Que triste é a noite assim ! Nem um .astro scintilla,
I. a treva cansa horror, sinistra como agora 1
A noitada, pungente e quérula, sibilla,
E o br.mir «Io tr,\ão amedronta r apav

. noites de luto, imprccaç.Vs, lamúrias.
Penso «'Uvir no meu quarto o grito das procclUl ....
Espavorido e só, eu medito nas fúria;

D ar, quando «>s buloS !;>e-- traiçoeiros.

Entre «> br.no lutar de li« i licos maril

I l
Pará

> Sr-RttÃO.
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1916
6* Torneio— Setembro e Outubro

Prêmios para 1. e 2. loáares

CHARADA ANTIGA 240

Offerecida aos inscriptos no meu turno
Rosa Bossa c Pedro Roga dc Azevedo.

P'los deuses, por Jcljová,
<-u'_u boje, faço um estrago,
c na m:nha garra esmago,
quem iintc mim collocar-se.
Quem -ou ? oh I tu bem já sabns,(
arrada-tc pois, senão,
eu grito como o trovão»
me vingarei sobre ti.

1 temporal terrível,
voltará sempre a bonança,
eis-me aqui como creança^
_ mendigar c mpafocSo, — 2
Dc mim já *.e cciiipadcces.

me lastimas, beta vejo,
oh ! s'cu pudesse um beijo,
do meu ífertar I?

Mas minha sina é p_\ ...
não posso nunca domar-me,
por isso desabafar-me,
Bravo é sobre ti que posso.

P. Pa malho
CHARADAS NOVÍSSIMAS 241 a 249

3—1—O peor castigo da inquisição era
a tal fricção.

Planeta (S. Carlos)
2—1—A mulher dc Medeiros tem na

cabeça um laço.
Qucbra-Nozes (Belém)

2—2—No rio foi encontrado o nume-
ro ~}L has-ante esbranquiçado.

'.uel 
J. Damasceno

(Canna Brava dc Jacobina)
2—1—1—No leito do Raul de Cadaval

deitou-sc o sol-'
Roque (Bagé)

Ao Antônio de Moraes Quixote:
2—3—E' preciso uma medida energi-

ca, senhores, para sc acabar cora esses
lierejes.

Rei do Punhal

j—1—A filha -_ meu pai, quando offc-
rece, é logo todo o rebanho.

Rozinha (Araxá)
2—1—Na cidade do Rio Grande, com

geito, qualquer um consegue ajuntar gen-
te para desordem.

Raul E. Maradei (Araras)
_v— 1— Este general, apezar de senil, ain-

da é esforçado.
Tagcs

I—2—Nem s._ • lacil distingui**
quem c que dissipa e depois açouta.

S. Cunha (Goyandira)

CHARADA SYNCOPADA 250
4—Na Fabrica de pães reside um bo«

mem desprezado—3.
Sargento Lima (Parth)rba)

ANAGRAMMA'250

6—2—A ave, depois dc uma luta, ma-
lou a outra ave.

Sberlock Holmei (Dous Córregos)

MUITO PARECIDO

POLITICA : — Que foi isso, Zé t Foste a a.gum.i ..n'.ijo processo T...
ZE' : — Rã 1. Fui á Penha, que i quasi a mesma cou.< ... YJuestão de mais .ou . am:

''ui-u .ofeMCtt, In-oiK-liit.. m, inll «n-ii-u*. «1 mo
1<-Mt.--I__. «Jo |)«-||<> «-lil _M i>OI-IIkl

Ospssltos: irasjs Freitas S Cias. — 8«» dai Oariiei, 88 • fhinsstts
lirquii. — fraca Tiridt_.ii. 40 t 41 — lii dt Jaselra
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O' DA GUARDA !
"Apezar de ter sido votado em tempo o credito de esoo contos para obraj que atí hoje nâo íoiam feitas (calçamen-

\os, etc), o prefeito pediu novo credito para a mesma verba mysteriosamente arrebentada..." — (Des jornaes)
n f——.———»——_—_¦__—__—_——_——_-—_——_____¦————n___—___i_r-B_^—^^—i^—~————_¦_—_¦,

\ii\yl \cJê°\ x'¦.'¦/- '\M

O CONSELHO : Hein ' Como é isto T Mais uma facada de 1500 contos para cousaj qut
e que eu já custeei com a respectiva verba'!... Então, por onde anda esse diy he iro T Que fa.. üe r

A MEGERA : ¦ - Ndo sei! Gastou-se ou vaese gastar cm orgias... poli:!eas! Voei.nào com o peixe!
Poça o •:

A. E dè ao diabo o que sabe...
ZE' POVO : le, "seu" Wencesláu !... Então isto é sério' Então V. Ex. tuio ad

neslidade nesta orgia da tarasca t Acuda, emquanto é tempo!...

CHARADAS MEPHISTOPHFSUCAS
e -'5J

at ARADAS ALEXANDRINAS
.•56 a 25$

3-A armadilha foi feita de um chifre Xa ,^ ^ a ^ ___
C debaixo dc med.da.

peu Junijr (S. Paulo)

K aqui ulainento,
3—submisso e calme, u minha dor SliP"

10BÍO
porque r. _¦ vô ...mento,
aos lar--; meus, contente, me tran .porto.Petropolitano

DedLado ao Dr. Rutelo e Rei do Pu- ___ -O fermento de pão r.a sua máximo Forem, "« tnrida es;
,a i uma snbstan, _* a terr:. FP« *******. volver ainda,uhal

3—Esta planta c- das mulheres feli-
zcs que moram com c->te fraco.

Kaul Sil-. a (Cr_tci-.de)
CHARADA 1 M TERNO -'54

(Por tyOabas)
lii.l'. .'. celebre cidade,
Onde uma lyra o-mprei.

Ia ttm,
Ond

Roldão (Guaratingueti)
CHARADA ENIGMÁTICA 25S

tinha pai to primeira—aAchai tu na derradeira;—I
O total cotn aru-, assim.

ii meu fim.
Panltno lil

Ao nxeii mano Antônio Beguilo (Lau-
cara—/:'. do I.

Partistes meu irmão — c des.7
aqui deixaste o leu <;*.i.ri<lo irmã
quanta laudade tru sinto auurguraáo,
quanta tristeza 110 rr.-..: v * afio!

rei para ai pi le, unidos,
tanto brincar-.: rir da \i.la,
quanta saudade d'csses tempos Mos,
sente miuh'alma triste e combalida...

r.iri.tes para as plajjas onde, outr'ora,
gerou no peito meu o amor primeiro;
amor tio puro e casto como a a*.:*
amor de adolescente e prasenteiro...

porque minh'alma augusta nâo sc cança
Rei de Thcba. f,e, ã . graça lindai

Royal de Bcanraver

UNI..MAS CIIARADISTICOS
*59 a .

<í.ar,
Tem sete lettra. brilhantes.
Sendo tres d'.lLs vogaes,
Ou** nte$.

Prima, sexta aosrta
Quinta e segur.il.i eaa fileira.
Um nome de homem to
Que :omeça per madeira.

Quinta, sexta, d. pois quarta.
Sétima e segunda rente.

UREOLCHUTEAOD-mi Fodsroso diuratico • dmolvente do Ácido Urico
doeuças d» mus • da BEXIGA, GOTTA.

CTSTITE,UftETHfllTE,fíHEljmATlSmO. .*.THBJTIJ*C
qamo .oia t ohandi: prcmio 
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*U castos t|titn nditlnt sara it Estai.s .sidos • Canadá a clattriaeioaal ád.ortísiog Compaij». — Park Ira S.ilül.j, |» Tork — I. S. I

HO pl*UJiy: 0 BOI VIROU Vf.CC*...
"O senador Abdias Neves verberou ha dias os desmandos do novo governador do Piauhy, que tem pintado a .sara-

cura naquelle Estado". — (Dos jornaes)

ABDIAS NP.VF.S : — Vejam só o que fa: o novo "boi" do Piauhy ! Parece um macaco em loja de louca I
Mette os pés ua Constituição e na Justiça, annulla todos os actos do antecessor,inclusive um casamento da filha de um
deputado !

ZE' POVO (para o Pires Ferreiro) : — Ora, "seu" marechal I O quadro do Abdias i real, porque dous juizes
perseguidos já obtiveram "habeas-corpus " do Supremo... II foi por um "bicho" d'esses que você quebrou as suas lan-
cas fl... "Aquillo", lã no Piauhy, sahiu melhor do que a encommenda I O Pari pedes não é boi : i vacca brava !...

Outro nome de certo homem
Surgir fazem de repente.

_J_etima, sexta e mais quarta
Com quinta .ia extremidade,
Outro homem dão-te por cima.
ImpossívelI E verdade?

Renato' Pereira Cuimarãei
(Monte Mór)

Ao Caruzinho:
Em rosto rugoso
Vêr pode-se o que?
Em dedo calloso
O que é que se vê?

"Não é ouro, mas reluz"
D'este problema o total,
Porque elle bem que trai-.-.
O nome do i_i..ia_.i..
Consoante são só duas,
E vogaes duas tambem;
Charadista, nio co::X
Que meu Brasil não o tcin.

- lippc Kmaiio
(X f. Paulo)

Ralbac

Ao contrario, a primeira
é reverso da segunda
E neste enredo se funda
Esta arvore tão altaneira.

Romeu S.njulicta (S. Paulo)

Ao Quebra-noses, autor da "Roque", a
mim offerecida:

Qual a ilha do Brasil
De cinco lettra, formada,
Que, lida de fôrma inversa.
Em nada fica alterada?

Solon Amando dc I.ima (Belém)

CHARADAS ANTIGAS 264 a aú6
Ao Texas Jack retribuindo :

Matei a Mosca!... Ora esta .
Porque não matai a enlão ?
E foi 110 melhor da festa,
Na melhor occasião!...

E foi, co'a sorte mais lesta — 3
Do que um raio ou furacão,
Que lhe finquei, bem na te.ia, — I
A ponta ¦!" meu

Diz-me agora amigo Texas,
Respondendo, se és capaz
— Sc com isto não le vexas —

Que instrumento, í|ual o dardo ?
Que tirei do meu carcaz
I''ra matar o teu moscardo 1

Quasimodo
Ao collega Motnqttiio de Unlre Rios -

Ustafeta :

Sou pronome pessoal
B da primeira pessoa ; — 1
Boa appelido dom Iwmem — 2
Que não c lá cousa atoa.

Nu mal,) ha 11111 Bichinho,
Que, careta faz tambem.
B tem o tal appelido
Do dito homem, meu bem.

t<_ul | Republica
de uma terra e .trangeira.

lí para ser decifrada, —
Nãu é predao carreira

Sibiicica (KLtriano Pro
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A VENDA DO LLOYD: BARRAÇAO NA HORA
"Tendo constado com visos de verdade que havia chegado uma proposta de um syndicato norte-americano para a

compra do Lloyd Braziteiro, todas asassociações da marinha mercante dirigiram um telegramma ao Sr. presidente
da Republica, protestando contra tal proposta e confiando na protecção do chefe da nação á marinha mercante nacional.
O governo declarou que os boatos de venda do LAoyd não tinham o menor fundamento". — (Dai jornaes)

MARINHA MERCANTE : — Co ntra as unhas do syndicato, só confio na tesoura de V. Ex. ! Mas será t- ss vsl
tal audacia de semelhante abutre t... ..

WENCESLAl) : — E que seja! Pois, então, eu hei de vender o melhor barcí) da minha frota Iodes fuar
tvanquillo /... .

ZE' (fará o Calogeras) : — Ouviu T Eu logo vi que o presidente não me ttia mao em combuca...

Retribuindo ao valente e r.rirmo chora-
dista Clodomiro Leal:

• — Só tomo cerveja — a
F.m dia de festa — a
Por ser meu amigo
Bebida que presta.

Samuel Simões. (Taperóa—Parahyba)
I.OGOGRYPHOS .-67 a 369

(Ao valente enigmatista Rob)
Quando vejo algum collega—4, 8, 7, 12, 11

10 ,IS
Querer ter a primazia,Digo logo : — Vá prigarA"nMia outra freguesia. — 7, 2. 9, 4- '5. 6

2. 3, 10 II
Pois charadistas ha muitos,
De mais 011 menos valor.
Mas decifradores ? I... poucos,Posso dizer sem temor.
Lêr um problema liem fácil.
E depressa o resolver ?...
E' fortuna que nem sempre — I, 12. 9 8

13, 2.
Qualquer de nós pôde ter.
Agora, problemas duros ?...Isto <• fácil de fazer.

E' bastante um poucochinho
De charadas entender.
Por isso minha divisa — 4, $. 3. '3, M. 15
E' : — Pelo não, pelo tim,
Collegas, não contem pro*a.
Charada não i capim.

Como é preciso ter sempre
Alguma condcscendencia,
Ao Advogado perdôo
Toda a sua impertinencia

Rigoletto
Que moça bella — 12, II, 3. 7
Vi na cidade — 13, 5. 8, 4, II
Que nos revela
Muita bondade.
A natureza
Ao homem encanta — 9. 4. 5. 2, 10
E a singeleza
Da bella planta. — I, 15. '4. 6
Como i preceito
Sem muita prosa.
Dou p'ru conceito,
Mulher formosa.

<ochefort
Para o Soei decifrar t

Tendo uma espiga de páit. 4. 10, 6, 7, 8,
9. 5. «3

Na garganta atravessada.

Braz Pereira Wciicesláu
Não quiz saber de mais nada :
Foi pedir a intercessão, 7, 13, 9, 2, 6.
De um feiticeiro magano
Que costuma dar sessão
Junto de um rio africano, 12. II, 3, 12, 8.
Pediu-lhe remedio santo, 5, 2, 8, I, 11
P'ra garganta avariada,
Teve em resposta, no emtanto,
Risada destemperada !

Rob
AVISO

Os prazos terminarão : a 11, ió, 22, 24
e 26 <le Novembro, e a 6 e 11 de Dezem-
bro seguinte. No primeiro prazo estão
comprehendidos os charadUtas d'esta ca-
pitai e localidades próximas servidas por
linhas ferreas, ou via maritima; no se-
gundo, os dos outros pontos^ mais afas-
tados de S. Paulo, Minas e E. do Rio, e
bem assim os do Paraná e Espirito San-
to; no terceiro, os da Bah:a, Santa Ca-
tharina e Rio Grande do Sul; no quarto,
os de Sergipe, Alagòas e Pernambuco;
no quinto, os da 1'arahyba "ale o Ceará;
no sexto, os do Piauhy ate o Pará; no
sétimo, os restantes. Os charadistas qu<-
residirem afastados das capitae», seni
coinmtinicação fácil e rapida, tem mais
cinco dias stdyre os prazos acima indica-
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dos. As justificações devem ser feitas
dentro do dous terços dos respectivos
prazos.

SOLUÇÕES
' Soluções do n. 726 :

181, Capacidade ; 182, Escorropiclia-ga-
lheta; 183, Bcm-andança; 184, Toalha;
185, Enodiaphonometra; 186, Tcnogrego;

187, Pegador; 188, Arcadia; 189, Simão;
190, Lavra, arval; 191, Lamenta, lamento;
192, Bolado, bolada; 193, Poder, Pedro;

194, Ostcs, tosse; 195, Delgado, Galeno,
donoso; 196, Exir, xará, iril, ralo; 197,
Aurelia A. Alvares; 198, Defeito; 199,
Destino; 200, Camelo; 201, Pereira; 202,
Mosca; 203, Siuo.saimão; 204, Noemi;
205, Favorita; 206, Padre-cura; 207, Ter-
nura, Terra; 208, 1'atima, fama; 209, Ser-
gipe, serpe; 210, Sc au pouco chamas de
nada, nunca terás bolada.

Nota—Não acceitamos abelha mestra,
nem abelha flúr, para 205, porque nenhu-
ina d'ellas satisfaz bem o que exige o pro-
blcma. Aquella approxima-se um pouco,
mas não resolve, entretanto, com clareza,
o que pede a primeira estróphe : abelha
mestra, fazendo parte primeira (a abelha
com certeza)... Está ahi uma questão
muito delicada de multiplicação cm mate-
ria de cntomologia, cm que, com certeza,
o autor não se quiz envolver, nom preten-deu estabelecer no seu trabalho.

Não se adapta também, sem disoussão,
na ultjna parte.

liem querenfo, para 183 e Ileliodora e
Alvorada, para 207, não servem.

Do n. 727 :
Ns. 211 — Servente; 212 — Scrapião;

213 — Pennada; 214 — Pernilongo; 215
— Pronome; 216 — Malascaras; 217 —

OS JANOTAS DA AVENIDA
(entaladella de um)

CLLE : — Dá voei a esmola, Fifi !
O meu alfaiate fez-me uns bolsos tão ex-
quisitos, que eheija a ser um inferno,
quando se quer tirar de lá a alma feitada
de um tostão...

Pae João (Bebedouro)

Robusto; 218 — Levi, leve; 219 — La-
tona; 220 — Samaria; 221 — Capatão;
222 — Trezena, trena; 223 — Acetometro,
atro; 224 — Rign, agir; 225 —Zorra,
arroz; 226 — Dever, verde; 227 — Lucto,
Lúcio; 228 — Mula, lula, gula, fula; 229
—Isso; 230 — Dorsal; 231 — Marsilea;
232 ! Patarata; 233 — Aiaia; 234 — Li-
monada; 235 — Passamento; 236 — Es-
padim; 237 — Rcpouseiro 238 — Este-
phania Manso; 239 — Vicunha, vinha;
240 — O tempo tudo consome.

DECIFRADORES
Do n. 726 :
Alcxis Ribas, Valete de Espadas (Mi-

nas), Rochcfort, D. Ravib, Dr. Asnci-
ra, Marujinho, Tachy Nè, Arch'angelus,
28 pontos cada um ; Antonio Carlos, 27;
Rob, 26; Antonius (Traipú), 24 ;
modo, 20; Renato Pereira Guimarães
(Monte Mór), 18; Cimp, Narjac Gcrbel,
17 cada um; Solon Amancio de L:ma (Be-
lém), Siltarcs (idem), Joliva (Cruz Al-
ta), Tarugo (S. Paulo), 16 cada um;
Lord Byron (Natal), 15; Ermelando &
Cid (Porto Alegre), Rei de Thebas, Per-
ry Bennett, Príncipe Ante, Conde Cora-

do, 14 cada um; God (Pirassununga), 13;
Tages, 12; Mystica, 11; Josias (S. José
de Paraopeba), I\. D. T. (Estado do
Rio), Scherlock Holints (Dous Corre-
gos), 9, cada uin; Bonvedro (Monte
Carmello), 8; Dr. Oivlas (S. Paulo), 4.

JUSTIFICAÇÕES
No n. 724, marcado mais 1 ponto paraRob. A mesma quantidade para D. Ra-

vib, Valete de Espadas e Rochcfort, uma
vez, que, Brehal é ilha e é encontrada no
diccionario de Antonio M. de Souza.

Nos ns. 725 e 726. José Alves Frank-
tdampfer d'Assis tem 5 e 7 pontos 6uc-
cessivamente, os quaes deixaram de ser
contados, quando sahiu publicada a lista
respectiva.

CORRESPONDÊNCIA
Recebemos trabalhos dos seguintes cha-

radistas : José de Mello Filho (Cortez),
Texas Jack (Belém), Bdlczinha (Voto-
rantim), Virgilio Paes da Silva (Guara-
rema), Mystica, Ennio & Ixis (Parahyba<' i Sul). Solon Ainaucio de Lima (Be-
• -.n), Manuel Aureliano Cavalcanti (La-
ge).

Rob — Os pittorcscos aguardam op-
portunidade.

Laurita — Cremos que foi acusado o
recebimento, pois estão na pasta.

Virgilio'Paes da Silva (Guararema) —
A razão está com teu amigo. O verto,
assim como veiu, tem oito syllatortr quan-do devem ser sete. Torém parece que fica
melhor d'esta maneira:—SyUahos quatro
iu no todo.—Ha outros erros de metrifi-
caváo. Por exemplo: Mas, primeira, si
lered.to (segundo verso da 5* quadra).
Ha ;hi oito sylUbai...

Licarião Diogcnes (Minas) — Sim, »e-
nhor, diremos que o collega, presente-nume, sc acha cm Pirapóra, Estado de
Minas, Estrada-de Ferro Central do Bra-

zil Quanto a-ouuo pedido satisfaremos,
se nos lembrarmos está visto. O receia
todo é justamente o esquecimento.

Abreu Vianpa (Belmonte) — Cinja-se
ao prazo e ao regulamento na parte quese refere a inscripção, e depois volte.

BenedictoTeixeira (Morro do Chapéu)— Não está no nosso estylo a perguntahistórica que enviou.
ERRATA

Bem pouca cousa no n. 736. Apenas, de
importanciav um — eotn — no final da 13*
linha, da 3* columna, dc pagina em queestá cscripto o que se refere ao campco-
nato, e — trad:ic(ão — na primeira linha,
da 1* columna, da pagina cm continuação.
Em vez dc — eom — leia-se — das c cmvez de — tradueção — deve ser — soluçdo.
Assim fica mais coi^ccto.

MARECHAL

BIS-CHARADA
Calendario do Zé Povo

Mez de Outubro e Novembro
Dias:

ÍF«n 

de mcz c com certeza
Bom principio dc semana,
Com seu Macaco Bellcza
De braço com Vacca Inana...

T4

Í 

Entra amanhã Novembro,
Mez historico, encrencado,
Para dar, se bem me lembro,
Em Porco e Bnrlb um punhado..

1+4-
xif.

SDe 

boas libia* s.unautes.
Ao cambio de doze c melo.
Pondo Avestruz, em instantes,

i E o PavSo de papo cheio.

4^

2 s (FERIADO).

Façamos paubti
| Na versalhada seguida,
|l)e que o Touro não loi caus.t,
, Nem Borboleta querida.

me
Ww

1'. a setnani at»im fichando
Cora chave d'ouro de lei

1 No Veado vamos saltando
[ E mais no Leão, velho rei.

M

- «M0lb
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ATYMTT3 AT7THT.1
I-*ela extraordinária variedade, l>om gosto, e sobretudo a, raodi-

cidade do>* prevoH, é o nortimento
— de roupa»* leitiu* da popular aliaiataria '

O TOMBO DO RIO
Para homem*, rapazes e meninos

O NOSSO RECLAME
Ternos feitos de lindas casemiras de côr a... 33$500
Lindosternos de bòa casemira americana a.. 45$000
Ternos de superior casemira ingleza 6»3$gOO
Ternos de fino diagonal preto ou azul OOÍOOO

Caldas de casemira de côr—padrões de gosto
 l_í$000

Calças de fina casemira ingleza— bainha du-
pia—a  1-

Calças de superior flanella branca, ingleza a..
Calças de casemira xadrezirího — bainha du-

pia —  25$000
CONFECÇÃO SOB MEDIDA

Confeccionam ia com cazeffilrasde qualidade e proce-deiu-ia ^a antidas. os melhores ternos Ja roupa pelos pre--osde oo. O acabamento e elegância'esta obra satisfaz plenamente toda a exigência possível.
VESTUÁRIOS PARA CREANÇAS

A notfca Secção d'CSte artigo,pode ser consiJerada como—a mais completa—tal a variòJaJe de modelos em todos
os tecld /s para as eJaJcs que os requerem.

Apresentamos desde o modesto vestuário de lindo ze-
rhir tantazla, que vendemos pelo preço de 3$8oo. ao mais
nco e de elevado pre^o.

Fazendo a expcdlçSo com a máxima breví-
dade e segurança. JiJo Je mercadorias que nos
venha dirigido do interior assim como enviamos livre Je

rte. catalogo e amostras dos nossos tecidos a quem os
itar.

RUflOfl UrçÜGU0yflne D. 1 Canto da rua da Carioca

OS INVISÍVEIS
H.

A todos os (jue solfrem de qualquermoléstia, esta sociedade enviara, livre
de qualquer retribuição, os meios de
curar-se.

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

Car-.ei a ac3 I:. :S
caix* do çnPSFia, 1125

Loterias da Capital Federal
Companhia da Loterias Nacionaes do Brazil

Rua Visconde de Itaborahy n. 45
CHAGAMOS A ATTENÇAO DE NOSSOS AGENTES PARA AS

LOTERIAS DE NOVOS PLANOS
Es. 28 di Crubri  60:000^000, por 4$sss

No i>r«'v<> «Io» I.UhettH j.i .-.tú in.lui.l.. „ »ollo
AGENTES GERAES NA CAPITAL FEDERAI.

NAZARETH & C.
RUA DO OUVIDOH, 04

Caixa do Correio n .817 Lndereço Tel. LUSVEL
RIO hk .iaimki«<->

Leiam O TICO-TICO, único jornal r-elusivamente para
creanças.

I
L

Milia.-

GRAÇAS A'S
GOTTAS SALVADORAS DAS PARTDRIENTES

i>o
DR. VAN DER LAAN

Desappareceram os dos partos
ditticeis e laboriosos

A imi-tiii-icnti" qu ii/. t uso do alludido
camento, durante o ultimo mez da iprnvl-

iir/, terá um parto rápido «• ffelis. Innu-
meros attestados provam exuberantemente a sua

¦Cia A' venda em todas as drogarias e phar-
macias do Brazil

Dep eraes: PHARMACIA HOMCE
TllICA DO I>i- .1.11. Van Dor I.niin A <

Marechal Plorlano n. 116, Porto Alegre
c Araújo Freitas «Si C, Ourives n. SS
Rio de Janeiro.
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A Cima. Sra. O. Maria Rodrigues Correia, curada com a «Saúde da Mulher»

sJ^ORATt?^/ Snrs DatuUikOUi
Tenho o prazer de communicar a VV SS. que m.-nha senhora, sofirendo durante muitos annos de eólicas

VAUdt &, OHVftlra I uterinas, periódicas, ficou radicalmente e para semprecurada com o uso d'a.\ Saúde da Mulher», sentindo-se
hoje, graças ao seu maravilhoso preparado, nu «oso de uma saúde
perfeita.—Rio, _J de Outubro de I'J1_ —Amomo Tavares Correia
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