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-E eu- Profundamente grato, ergo a minha taça ao meu preclaro amigo marechal Hermes, beneméritoestadista cuio governo hade ficar como um marco d'ouro nos annaes da administração brazileira.
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JATAHY PRADO
Por acto ministerial de 3 de Setembro de 1910, foi adoptado nas

pharmacias do Glorioso exercito brazileiro

O REI DOS REMÉDIOS BRAZÍLEIROS
VINTE ANNOS DE SOFFRIMENTO

Attesto que soffrendo de uma bronchite chronica, ha
quasi VINTE ANNOS, fiquei completamente curado só com
o uso de um vidro de Xarope de tlri.ti.io <¦ .lat ali>.
preparado pelo Sr. pharmaceutico HONORIO DO PRADO
a quem estou muitíssimo grato, pois que tendo eu gasto
muito dinheiro com médicos e vários medicamentos nunca
encontrei um remédio de efíHito tão prompto.

Pirassununga (S. Paulo; 'tide Julho de 1893.
Francisco Mendes,

Cirurgião-dentista.

EU ERA ASSIM
A Exma. Sra. D. Alexandrina Castorina Vianna, digna

esposa do Sr. Francisco R. Vianna. (rua de S. Carlos] tos-
sia horrivelmente e escarrava sangue. Curada com o Al-
r-atrão c Jatai.), de Honorio do Prado.

CONSIDERAVA-SE PERDIDO
Tossia trez ou quatro horas seguidamente, sentado

na cama, sem poder dormir, escarrando sangue e inteira-
mente desanimado, o Sr. Manoel F. de Almeida, da rua da
Lapan. 80. Curou-se com dous vidros de Jalahy I . ado

Depositários : ARAÚJO FREITAS & C., ARAÚJO & MALMO e GASPAR
ARAÚJO ___ C, Rua dos Andradas n. 9i, Rio de Janeiro
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O melhor
para o cabello

Nao lia igual
A venda nas pharmaíi.v,. droga. i__H
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WHISKY
ANTIQUARY
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J. & W. HARDIE-EDINBURG
."-ijM-i-iol- ii IiuIdn pelo Mu

perfkune e pnlndar
DE FAMA UNIVERSAL

Peçam em todas as confeitarias, bars c
restaurantes

Deposito: Fbrnamdib y Alvares —
Assembléa, 61.

Recebem ordens os Agentes Geraes no
Brazil: Tm-: Am,i o A.wi.ui< an .. Bk.-./.i-
i ian Ai,i;ncy—Ouvidor, Kil-Kio de Ja-
ne>ro.

DROGARIA E PHARMACIA
HOMCEPATHA

COELHO BARBOSA AC.
1858

ALLIUM SATIVUM
Cura influenzas e constipações

em 1 a 3 dias

^ 
A recisi,,^
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Arsenobenzol ''6o6" Dynami-
sado para Syphiils

MORRHUINA
O melhor fortificante. Pesai-vos

antes e 30 dias depois
Arsenobenzol •'606" Dynatr.i-"" 

sado para Syphilis
QUITANDO, 100 E OURIVES, 3U

RIO Ut-: JANEIRO

O XAROPE MAIS ANTIQO DO BRAZIL •••
CURA RADICALMENTE QUALQUER TOSSE,
ANTIGA ou RECENTE» A" venda na PHAR-
MACIA BRAGANTINA, Rua da Uruguayana
n. lo5» E em todas aa phnrmaclaa e drogarlaa.
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O MALHO

As mães que dão aos seus íilhinhos no período da
DENTIQÃO

INFÃINÍTINA
DO DR. YAN DER LAAN

vivem sempre alegres e satisfeitas porvel-os sempre fortes e sadios sem
Colicas, Diarrhéas, Febres, Vômitos,

e tantas outras moléstias que tanto
incommodam as creancinhas

Milhares <lo pessoas aftestaro a sua.oíTicnein

Vende-se em todas as pharmacias e drogarias. Agentes geraese depositários: Araújo Freitas & Comp. —88, rua dos
Ourives e rua de S. Pedro, 100—Rio de Janeiro

A MAllAVIJLllOSA

AGÜA » BELLEZA
OU A

PÉROLA DE BARCELONA
E' o melhor e '.riais efficaz dos cremes para a pelle, porqueextingue completamente as MANCHAS DO ROSTO

(pannos), os CRAVOS e as ESPINHAS-
Faz desapparecer as RUGAS, porque dá á pelle

mais elasticidade, tornando-a rosea e avellli.ada.
A' venda em todas as perfumarias, pharmacias

e drogarias. — Exijam a :

AGUA DA BELLEZA 0u a PÉROLA DE BARGELLONA
Preço ll$OUO - Pelo Correio <l$500

Agente geral e reoresentante _>I. LEITE S^V_>I_P__VIO

13. RUA DE S. BENTO, 13
RIO DE JANEIRO
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Um exemplo que os nosos homens políticos nunca
acceitarão, o Sr. Rovocult, que pleiteia contra o actual
presiJente Taft a futura presidência dos Estados Unidos,
não quiz acceitar, cm determinada eleição, a maioria que
admira de um engano dos partidários do seu contendor.

A f ta on theatral inicia-se com suceesso.
O Uio será visitado este anno por numerosas e bri-

lhantes companhias. Para que o publico avalie das bellas
noites de arte que lhe sesá dado gozar, basta dizer que te-
remos de novo entre nós o grande Guitry.

CONTINENTAL
PNEUNIATICOS CARLOíTsCHLOSSER & G.

RIO DE JANEIROl_»«U-r>i<'liii» i-nra «•iiminlirte» RIO DE JANEIRO
trliiti» iiiiru ii»<>

i,.,i...i..„ AVENIDA CEHTRAL 63 — CAIXA 1281



AMTES DE USAR
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DEPOIS DE USAR

SO
O MALHO

E' calvo quem quer
Perde os cabellos quem quer
Tem barba falhada quem quer
Tem caspa quem quer

porque o PILOGENIO
faz brotar novos cabellos, impede a ssa queda, faz vir uma barba forte c faz desappa-
recer completamentea caspa e quaesquer parasitas da cabeç i ou da barba. Numerosos
casos de curas em pessoas conhecidas são a prova da sua eficácia.

Atte-tado do Sr. Dr. Alfredo Nascimento, presidente da Academia
Nacional de Medicina.

Illmo. Sr. Francisco Giffoni — Comquanto seja ab .olutamente re-
belde a dar attestados sobre o valor de qualquer medicamento, o que
nunca fiz durante 20 annos de vida clinica, não posso furtar-me agora
ao dever de declarar, como me pede, que realmente tenho usaJoe
prescripto com muita vantagem o seu preparado PILOGENIO, cm todos
os casos em que è preciso fazer cessar a queda dos cabellos ou res>au-
ral os, quando qualquer causa os haja sacrificado, considerando-o,
assim, como um auxiliar e um complemento da n.tdicação feita contra
as affccções que os de<troem.

Rio, 10— 5—WJ—Dr. Alfredo Nascimento.

antes DE USAR

DEPOIS DE USAR

A* venda nasboss Pharmacias, Drogarias
Primeiro <1c Março,17—Rio de Janeiro,

c -Perfumarias desla cidade e dos Estados c no deposilo geral: DROGARIA FRANCISCO GIFF0N1& C. Rua

NÃO E EXAGE RO

. I
O TRICOL

evita e destróe completamente a cnsipa c impede a quéil*.«Io cabello, amaciando-o e dando lhe o maior briLio e
vigor. Não é produeto de uma chimica sem base : E' for-
¦nula do distineto medico Dr. Paula Lima, <-»p<-<'ialUta
nolavcl das molesiins do couro cal.rllu.lo e preparad..
pelos conhecidos e reputados chimicos L. (Jukihoz & C,
de S Paulo. —Agente geral c representante: M. Li.itu
Sampaio—Rua S. Bento, 13—Kio de Janeiro.

Leiam O
creançal.

Tico-Tico jornúl exclusivamente para

MONOLOGANDO...

Vou d'aqui, vou direilinho com-
prar o maravilhoso Óleo de Capiva-
ra. Preciso de uma vez por todas
dar combate á bronchite chronica
e asthmatica, ao impaludismo, a
anemia aguda, a neurasthenia, á
diabetes, ás alfecções dos órgãos
respiratórios, etc, etc. Para isso,
não ha nada melhor que o Olco dc
Capivara, puro e com cythogenol.
cm emulsão e em cápsulas gelati-
nosas moles, creosotadas c nãocre-
osotadas. Os resultados são mara-
vilhosos. Em pouco tempo a saude
volta, e com ella, a felicidade.

Preço do irasco 4$ooo. preço de dúzia, 41$; abatimento para
frosa. Exigir sempre os preparado, di MEDEIROS GOMES, marca
aaoisTKADA CAPIVARA, jlbsâoos únicos verdadeiros. Cuidado

\v^P

AS ESPECIALIDADES DE
Uruguayana, 78

TELEP. 1313

¦ au \BjJBy___ ,/•,].' - ____t^^____r__"__rí ""'

Z^___h mfr^^^BmmmmS^y ________________^^__!_«_l *-¦_________-_! /* Bi^^^^B I
nm _____rí>^^r___ i__!: __________~"__^B"BHBÍ J

• TtfnM- ^t^____^*_____i

NHpi^^raB _E_!í___E-3 '!

Penteado para noiva
DepIMoIre MEYNARD— m-RUITADO -A«»»rm.)

Caixa òfOOO. Pelo correio 0>üuO

DEPOSITÁRIOS:
S.Paulo, Casa pa.
cluda,- l'ernambu-
co,a Rosa dos Al-
pes ; llaliia, O.
Chrysantheme;
Uello Horizonte,
M.e Mme. Torre».

com as imitações grosseiras, que sâo sempre prejudiciaef aosdoentes.
A'venda nas principaes pharmacias e drogarias do Ilrazil e na

fabrica e deposito geral: Avenida Passos, 86 erua da Alfândega, ii),

O Cong esso Nacional eslá aberto. E, talvez por isso,
ou antes, precisamente por isso. numerosos senadores e
deputados estão de passagem comprada para a Europa.
Não rasta duvida nenhuma: a Uepublica está salva...

Está a despedir-se do Drazil o Sr. Júlio Fernandez. O
illustre diplomata argentino, que com tanto brilho vem de
representar o seu paiz no Drazil, volve aos seus affazeres
parlicularcs, dos quaes o havia afasiado a sua impoitantc
missão diplomática no lüo de Janeiro. Deixa a diplomacia.
Mas, dc'.xa a com uma fulgurante afiirmação de valor, que
cs seus patrícios certo saberão apreciar.
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PARA 0 FRIO

TJsai os finos sobretudos <lo <*;isíihíi';i d©
pura lã, da casa O TOMBO

3>0 RIO, preço de reclame 29$000.

Ternos de sarja preta ou azul, preço 35|000

Ternos de jaquetão casimira ingleza do
valor de 70$ por 50$000

SECÇÃO DE ROUPAS SOB MEDIDA

feortimento o mais importante em casimiras
inglezas pura lã

padrões novos a 50$. 60$ o 70$000

1, RUA I>A_ URUOUAYANA, 1

PONTO DOS BONDS

S E N H O R A 
•

CONSERVAR O
FRESCOR DE VOSSO ROSTO

USANDO DIARIAMENTE A

tMTI-ECHTHIOSIS FABAL

QUE NÀO TEREI3 MAIS
CRAVOS,

ESPINHAS.

PANNOS,

RUGAS,

. SARDAS
nem essas incommodas MANCHAS qu©tanto afeiâm o rosto e as mãos.

O seu perfum* suave e delicado denun-
cia o BOM GOSTO de quem usa.

«!Ü TEM BOA CUTIS QUEM FIZER USO I»A ANTI-ECIIY.MOSIS KAHAL EXPERIMENTAL-A E USAL-A SEMPRE
Vende-sc em todas as pharmai:las, armarinhos e perfumarias.— Depositários geraes: ARAÚJO FREITAS & C.

83, Rua dos Ourives e S. Pedro, 100—Rio de Janeiro.
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O Rio foi assaltado ultimamente por verdadeira febre
d2 concertos.

Raro é o dia em que não se annuncia uma soirée mu-
6ical, puxada a sustancia, com programmas que assombram
a indígena.

Infelizmente, nem todas essas festas são de boa musi-
ca. Aqui, porém, não se vae fazer critica da sesson artis-
tica. Destaca-se apenas o magnífico successo dos concertos
de Camera, de um trio illustre.

Esses, sim, fazem boa musica, elevando a nossa arte.

AOS SRS. PH ARMACEUTICOS
GRANADO & C. communicam que esperam receber

brevemente o FAMOSO Vllllt» .li:iC3:/4»IIV%, da
acreditada casa ANT0N10 SANCIIEZ ROMATE, recom-
mendado pelas sumidades médicas de Europa e America.

Agente geral no Brazil: G. LANDEIRA
Rua do Ouvidor 161—Rio de Janeiro

LEIAM O rri<?o-Tit;o o ;:nico jonyl exclusiva-
mente para as creanças.
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ELIXIR DE NOGUEIRA
Salsa, Caroba e Guayaco lodurado
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PREPARADO DO PHARMACEUTICO CHIMICO

JOÃO DA SILVA SILVEIRA
O "ELIXIR DE NOGUEIRA"

do pharmaceutico chimico Silveira
CURA RADICALMENTE

Rheumatismo, ulceras ou feridas, cancros ve-
nereos, escrophulas, gonorrhéas, em qualquer pe-
riodo, tumores, empigens, affecções do utero,
fistulas, espinhas, inflammações dos olhos, corri-
mento dos ouvidos, affecções do fígado, sarnas. car-
bunculos, darthros, eczemas, etc, etc.

Emfim, emprega-se em Iodas as moléstias de origem syplil-
lltlca. Deve-se usar o ELIXIR DE NOGUEIRA, mesmo em estado
de saude, como um preservativo da syphilis.

CUIDADO COM AS FALSIFICAÇÕES NOJENTAS

Vende-se em todas as pharmaciaas c drogarias do Brazil,—
Casa Matriz, Pelotas. Rio Grande do Sul. Caixa 06. Casa Filial e
deposito geral : Rua Conselheiro Saraiva, Ue 16; caixa do cor-
reio 148—Rio de Janeiro.

Os prêmios d'0 MALHO
Pela loteria da Capital Federal de sabbado, 11 do

corrente, fez-se o sorteio da edição n. 501 do Malho de BO
dc Abiil, lindo. Sendo 33826 o numero do prêmio maior
d'aquella loteria, daccordo com o estabelecido, estão pre-
miados os exemplares do Malho da referida edição, que
tiverem os seguintes números:
33820 1 OOSOOO

50$000
18 50S000

3382'J S!0$000

33825 203000
20*000

•:( 20S000
205000

Hoje será sorteada a nossa edição n. 502, de 27 do
mesmo mez de Abril.

Na próxima semana será sorteada a edição n. 503 e
.T-sim todas as 6emanas, e respectivamente, os números
iá"e> Malho, quesahiram tres semanas antes.

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

Leiam O TICO-TICO
para creanças.

jornai exclusivamente

Faça esta experiência na sua machina de escrever
NANBNCNDNENFN6NHNINJNKNLNMN0NPNNQNRNSNTNUNVNWNXYNZNÇN

Sc o alinhamento fôr perfeito a ma-
china c OLIVEK.

Sc algumas lettras estiverem altas ou
baixas c dc outra marca.

-0(-

A machina OLIVER é a única no mer-
cado com barra de typo perfeito, assegu-
rando alinhamento para sempre.

TEM. TAMBÉM, MUITOS OUTROS PONTOS
— DE SUPERIORIDADE -

•Peça-se o folheio -MODEF^NISAI^

CASA HERWIANNY-I*U_A. GOi>r<p^r__,VJ_H>i I>rAJ9, <»:$
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COELHO BASTOS & C
42, RUA DOS OURIVES, 44 - TELEPHONE 1.885

Pelo correio sei
augmento de

preço 1 oftooo

t
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\^_\ Emcrystal p , cnrvpic.
5^ C\\ Apparelho  15$000 biseautado. 8$ooo ^ei0 correl°

J5 5 V» Pelo correio  185000 Pelo correio. lo$!ooo registrado.. 6$50O\w V \

8000 
C.rta unhas nickelados— 1$000 ttl ii S//#

ogg Polo correio  1$500 ^\ ,, W//J"ss~ 
HHBll( -^^j

; ; Com dous vidros sendo
Pente com montagem de um de augmento com

prata e estojo 2$000 aros nickelados  5$000
; Pelo correio 2$500 Pelo correio  7$00O

»§°» 4j|M _E__-__fe*_ Pelo correio
r*\ ¦

_-j r*

11111 n >ri ;n l< >!¦,¦«. do 1 ».-i-l 11 mu 1 -1 _ > -_ d© todo M o__ lubrl-
cantei, lfoujias brnnoa-, Ai-ii^ns cio fnntuzia para
l»i-<-->.eiit»'>_ o toilotto.

Grnmlo _ortimento (le m-tljjos do metal niolce-
Indo para lmi-bcli-os. Pincéis, IOscoviis, Aliudores,
Locçuo o Óleo j_.il u iinuln em li» _•<>•-. a preços «.em.
eoii-peto-iciu.

DISTRIBUEM-SE CATÁLOGOS ILLUSTRADOS
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PARC

ROTA

RIO DE JANEIRO

A NOSSA EXPOSIÇÃO DE INVERNO

interessa a todos

SENHORAS, HOMENS E CREANÇAS.

o nosso sortíiuento, vci'dadeiramcnte

ineoinparavel, foi ioiío com os ollios
nesse ol>j ectivo.

f*.
Euvioiti-noH o sou íioiiK- « endereço pm-ii lhe»'

remettermo** o catalogo do inverno «ufa,
diHtribaivão laroiuuM doutro tio pouooN «Iíum.

-fe+

A BOTA FLUMINENSE 
-Fabrica cio Calçado

Peixoto, 1 o9
R.u.a Marechal Floriano

Liquidaçao por mu.dança de negocio.
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IMPRESSO EM MACHINAS ROTATIVAS DE MARKON1

REDACÇÃO, ESCRÍPTORÍO E OFFICINAS A ^ Krw^RUA DO OUVIDOR N. 164 E ROSÁRIO N. 173 f 
™« ^ÜO

I~tXJJ>IO I>A. VICTORIA
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Hermes : — Adeus, Getuliosinho, adeus. Sinto muito, mas não posso levar-te commigo. Es manhosoe irias estragar a festa em Victoria.
y\"lr>eiro ^íac[tado'- — Depois, nós vamos para a Victoria e você tem que ficar mesmo na derrotai£è Fovo : — Lá se está o Getulio, dando ao desespero 1 A verdade é que com esta elle não contava.
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O MALHO
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preço das assignaturas
POR ANNO

INTERIOR  15S0OO | EXTERIOR
POR SEMESTRE

INTERIOk  8S000 | EXTERIOR

25C0OO

14S000
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SEMANA decorrida festejou tres grandes datas.
As duas primeiras foram o anniversario dos
Srs. presidente da Republica e senador Pi-
nheiro Machado. Ambas as_ignalaram-se por
brilhantes solerr.nidades offlciaes e políticas.

A terceira data foi a de treze de Maio. Passou esta sob a
indifferença geral, com os clássicos commentarios dos jor-
naes.

Mas,afinal, porque o contacto entre o anniversario da lei
redemptora e os natalicios dos dous prestigiosos homens
públicos ? Pelos motivos muilo simples c muito humanos
da bajulação universal, que faz com que, no domínio das
iclações políticas e sociaes, seja uma deliciosa mentira o
conceito positivista de que os vivos são sempre e cada vez
mais governados pelos mortos...

E' também cruel e desanimador desmentido a esse
axioma contestar o que está está acontecendo com a me-
n.oria sagrada de Rio Branco. O exemplo sacrilego do
Sr. Oliveira Lima prolifera, como triste documento da
fiaqueza dos nossos sentimentos civicos.

Si cetle chanson vous cmbélle... A politica é ainda o
prato do dia. Os reconhecimentos não terminaram. A*
Câmara e ao Senado estão custando a engulir os sapos com
que os interesses partidários da maioria querem empan-
turrai os. Ha reacções que se desenham, mas que não se
accentuam. Ha tímidos protestos. Ha revoltas intimas, mas,
a verdade é que, afora este ou aquelle gesto platônico, o
grande rebanho parlamentar obedece passivamente aos seus
pastores, sem a mais longínqua velleidade de resistir-lhes.

Tivemos esta semana uma eleição que interessou os
meios intellectuaesdo paiz. A academia BrízileiradeLeuras
escolheu os novos immortaes para as vagas de Raymundo
Corroa e Araripe Júnior.

Para a primeira entrou o sr. Oswaldo Cruz. Porque ?
Porque s. ex. é um illustre bacteriologista. Vence, portanto,
a opinião do Sr. Afranio Peixoto de que a Academia é o
expoente da cultura geral do Brazil, nâo apenas da cultura
litteraria. E como conseqüência natural d'esse critério, ja
surge a candidatura do Sr. Quintino Bocayuva para a vaga
de Rio Branco.

A vaga de Araripe Júnior foi preenchida por Felix
Pacheco. A Academia honrou-se com a eleição d'esse moço,
que é, na sua geração, uma das figuras mais brilhantes e
mais originais. •

No norte, a luta em em que se degladiam os partidos
attinge de novo lamentáveis proporções, degenerando em
verdadeira guerra fratricida.

O Ceará e o Piauhy estão na imminencia da revolução.
No segundo d'esses Estados o ódio partidário chegou a tal
extremo, que as duas correntes antagônicas armam-se e
erganisam-se em batalhas patrióticas, esta para a defesa
do governo, aquelle para o cssalto do poder.

Tudo isso é uma grande vergonha para a nossa pátria,
que de novo decahe no conceito do estrangeiro. Nivelamo-
nos, com essa anarchia politica em que se afundam as insti-
luições, ás agitadas republiquetas da America Central, que

vivem em constantes convulsões intestinas. Cavamos t
nossa.ruína, a desgraça da nação...

Isto não é nenhuma tirada sentimental de felliculario
opposicionista. E' a própria consciência nacional que falia.

J. Bocó"

OS NOVOS IMMORTAES
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Felix Pacheco, poeta, prosador e fulgurante jornalista, fe -

sonalidade qu.' vae honrar a Academia Brazilciia de
Lettras para uma de cujas cadeiras foi eleito em ses-
são de 11 do corrente.
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O illu. ire bacteriologista Dr. Oswaldo Cruz, eleito em ses-
«."¦o de 11 do correi te, membro da Academia

Brazileira de Lettras
[Photo Guimarães]
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ANNIVERSARIO DO MARECHAL HERMES
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1'ALACIO PRESIDENCIAL—Um aspecto, na occasiao em que o Dr. Nicanor do Nascimento orava, offerecendo
a S. Ex. o retrato do deputado tenente Mario Hermes ^

S. BELISARIÒ INDIGNADO A ESTAÇÃO DO FRIO

mmW 
'¦^/W^'

O chefe: — Bonilinho, eu! Escarneo I Falta de rcs-
peito! Immoralidade! Prcndc-a 1 Encarceroa I Fulmino-a I

A mulher : E isso I A gente quer ser gentil com o
chefe e elle da o desespero. Nunca vi homem assim. Zat-
gou-se por que o chamei de bonitinho...

O guarda :—Qua ! Qui! Quá ! Qual Ora o chefe 1 Pois
quando ellas me chamam de bonilinho, eu gosto, gosto e
vou... Não sou de ferro...

Que é isso, rapaz ? Pensas que estás na Sibéria í
Aqui do frio só se tem noticia pelo commentario snob dos
jornaes...E' assim? Pois eu acho que homem prevenido vale
por d.is. Por isso preparei-me para o inverno. Se não hí
frio poderia haver e você sabe que a boa política nãc <
absolutamente esperar que se arrombem as portas para.
depois comprar as respectivas fechaduras...

Mas olha que assim ficas derretido e corres o risco...
Olâ, correr risco! Risco ma>or corres tu, dizend'

tolices de te tomarem Dor debutado ou intenjeute...



O MAL-HO
a crise do leite D MARECBAL CQNTRA OS CHALEIRAS .-

Leite lsibeiro:—\Toc&\ai ver como os abusos, as falsifi-
ca.õcs acabam no dia em que o meu projecto for adoptado.

O oulro:—Pois se isso acontecer, o senhor tem o di-
reito a ser promovido a Leite... oceano...

Marechal: — Tens razão, Zé. Tens razão. Mis que
culpa me cabe de que esses engrossadores não tenham
siqucr compostura t Hei de enxotal-os a vergalho ccmo
aos vendilhões do Templo ? Só assim, parece, elles n:e
deixariam em paz 1...

Zé: — E ha de ser preciso ir a esses extremos,
não ha duvida. Porque, francimentc, marechal, os cha-
leiras ja estão abusando da bondade e tolerância de
V. Ex. .

ANNIVERSARIO DO SENADOR PINHEIRO MACHADO
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Aspecto de um salão ÚO palacete do general Pinheiro Machado, por oceasiao da
natalicio, a 8 do corrente

recepção, na noite do seu anniversario
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O FANTASMA DO CAMINHO

NÃO MU Tu-iUB, CU.MPADHB.

(TRADICÇÃO LENDÁRIA DE

I

Quando o Sr. Stanislau chegou á cancelinha de, ripas
verdes do quintal, gritaram-lhe :

Não entre Não entre que ha gente morta e de peste.
Stanislau não reconhecera, pela voz, o seu compadre

Misael. Estava escura a noite. Escura e ver.tosa e a gar-
ganta de Misael engrossada em roncos catharreiros. Ficou,
por isso parado. Por fim Misael aproximou-se.

Ah! é vocô compadre ?
Ha peste em casa, a mulata. Não entre e vá embora.

E tremia um pouco, falando, com a voz encatharroada. Sta-
nislau estendeu lhe a mão cm despedida, tocando-o de
love. Misael recuou rápido

Não me toque, compadre. Ha peste. Quem morreu
foi Rufina. De peste...

Stanislau rodou, foi embora,
lamentando a mulata,meio bestifi-
cado com a noticia de que a va-
riola também já andava por alli.
Mas, tinha movido apenas uns
cem passos, parou, pensando— Qual peste ? Aquillo é coisa,
«íufina não morreu de bexiga.
Ainda ha tres dias estava sã. E
voltando á beira do quintal, con-
cluiu :—Vou ver...

Dentro da casinhola, á luz da
lamparina, cuja chamma o vento
rasgava em tiras de fogo que

abanavam sgitadamente, Misael andava de um lado para
outro, arranjando gravetos, pedaços de taboas, qualquer
coisa para a fogueira

Tinha já derramado em cima do corpo da rapariga,caido
para o meio da sala, o resto de kerozene dagarrafinhasuja.
Agora parára, como farejando, indeciso...

EntretantoStanisIau saltara a cerca a um canto do quintal'para não entrar pela cancelinha da frente. Procurava, en-
«.o-rtado á parede, um orifício, qualquer frincha, por onde
olhasse o interior. Ia caminhando ao longo da parede deva-
garinho, pousando o pó de manso. Súbito saltou-lhe pelas
pernas um gato que sumiu adeante, no negror. Stanislau
tentava agora deslocar, da parede de pau a Fique, um
calháu de barro para ver. A empresa requeria habilidade e
cuidado.Não deveria produzir ruido. Foi csgaravatando.Num
momento, porém, sem que esperasse, rolou um grande
torrão de barro para o interior, abrindo o vão de uns dois
centímetros de diâmetro. O caboclo parou, sem olhar.

Dentro, ao sentir o rumor, Misael estremeceu. Na
oceasião estava precisamente de costas para o logar e que-
brando acs pés a mesinha desengonçada da saleta. Não
percebeu bem, por isso, o que se passara. Supersticioso,
pensou em coisas fantásticas da morta. Fez uma cruz,
olhando fixamente o cadáver. De repente torceu se num
esgare de louco, esbugalhando o olhar allucinado.

Collado o rosto á parede, Stanislau via já completa-
mente a scena. M sael andou dois passos aproximando-se
do corpo e Stanislau, de fora, fixando bem, viu com es-
panto que o cadáver como qne fazia movimentos sob os
gravetos e paus. Subiram-lhe os cabellos. .

II
Nesse mesmo dia, á noitinha, houvera naquella sab

uma tragédia horrível. Misajl.nummomentode desesperado
ciúme, rachara a cabeça da amasia de meio a meio, ma-
tando a a cacete.

Não pudera mais. De muito
vinha lhe o ciúme açoitando,
como um vcndaval terrível, a
alma apaixonada. Rufina atrai-
çoavao justamente com o com-
padre Stanislau. Misael descon-
liando, andava diariamente a
fazer scenas. Nessa tarde urrara
desaforos e ameaças á mulata.
Rufina, té da falta infamante.
calava, ouvindo mansamente,
iom desculpas,negativas e lagri-
mas. Nesse dia, porém, tivera
uma descaida :

—Poise isso mesmo,dissera...
Quem quer mulhcrsósua.cosa... iucháka » cauev* d» ama»u..

UMA HISTORIA VERDADEIRA)
Misael, cheio de álcool, desvairara. D'ahi o crime.

Quando a rapariga estrebuchava nos derradeiros estertores,
um vultosinho que se vinha arrastando do quarto, de ga-
tinhas pelo chão, alcançou-a. A mulata, na agonia, como
que ainda reconheceu a filhinha, de um anno e pouco de
nascida, que havia ficado a dormir, numa esteira.

A creança, entretanto, sugava-lhe já um dos seios,
amollentados, mas fartos.

Misael, depois do crime, ficara estonteado, num gran-
de abatimento. Anoitecera inteiramente. Foi quando ou-
vira os passos eo ruido da cancelinha. Sairá. Era o Sta-
nislau que vinha, como quasi todas as noitinhas, a pretexto
devisital-o. Disse-lhe aquellas mentiras, com vontade de
estraçalhal-o, mas já acovardado dos remorsos...

111
Pelo buraco Stanislau percebera,sem nenhum engano,

que no chão, sob os gravetos, um vulto, um corpo huma
no, alguma cousa em summa, se remexia.

Procurava, entretanto, distinguir melhor. Nisso, estre
meceu de novo. Reconhecia Rufina immovel e por cima.
chupando-lhe um peito,a filhinha,talvez sua. Muito sangue
em tudo. Ia saltar, correr, arrombar a porta na frente...
N'esse instante Misael, agarrando nervosamente a lampa-
rina, atirou-a para cima dos corpos...

Stanislau, de um empurrão, botou dentro a porta,
penetrando na sala e, atirando-se como um louco para a
fogueira que já crepitava a queimar a morta e a filhinha.
Mai Misael saltou-lhe ao pescoço.

Por tres ou cinco minutos os dois homens, bufando,
rasgaram-se as carnes, a unha e a
dentes.Mais robusto, Stanislau ia,
pouce e pouco, vencendo o assas-
sino, cujas forças desfalleciam.
Emtanto,o fogo, abafando o choro,
que já amortecia, da creancinha,
assava as carnes da mãe e filha.
Os homens, luetando, iam até o
fundo da saleta. Stanislau dobra-
va já, subjugando o dorso do
compadre. Alas esse, num esrfoço
poderoso, fincou o pé na parede e
fez um repellão. Stanislau (alseou,
rodou o corpo e cahiu. O outro

minou-o, suffocando o, estrangulando-o furiosamente...
Nisso Misael foi arrancado pelas costas, num trambo-

/.íão. Era um cachorro enorme, o cão preto de Stanislau.
Sentindo a falta do dono, fora encontral-o alli a morrer,
vencido. Defendia-o agora valentemente...

Misael, também já extenuado, mal poude tentar a pro-
pria defeza, voltando-se.
O cão atirou-se-lhe ao pescoço, rasgando-o, dilacerando-o,
feroz. O homem bateu as mãos e as pernas desesperada-
mente. Depois aquietou-se, estremecendo de quando em
quando. O sangue sahia aos borbotões.

IV
O fogo passara, subindo e alastrando, para os bancos

de páo e o tecto. Suffocava na sala, cheia de fumaça, o
cheiro acre de carne queimada. O cachorro sahiu uivando.
Stanislau teimou em ficar, sem saber para que, meio en-
doidecido. O fogaréo crescia assoberbando todo o casebre,
pegava no sapo da coberta, queimava o madeiramento
de cima. Um grande estalo se produziu. Era a cumieira
que cahia, esbrazeando a fogueira. O cão.á beira, latia des-
esperadarnente. Súbito,um vulto se levantou d'aquelle infer-
no de cinza e fogo, pulou no terreiro,galgou e venceu, sal-
lando.a cancellinha e enfiou numa desabrida carreira, pelo
matto a deante.... F ficou sendo dahi por deante, acom-
panhado do cachorro, o fantasma do caminho...

OS DOUS RASGAVAM SH AS CAK
WBS, BUPANDO.. .

1
MARCOS EONALD
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A ESTATUA DO CHEFE
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l.erta um subscripp.ío para que seja perpetuado no bronze o espirito reformador que hoje dirigfi a nossa poILia. O
esboço do monumento deve sero que ahi está : S. Belisario entre a sua obra moralisaJora, presidindo b:ati!lcamente
a regeneração dos costumes.

spoiri
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DK1.BY-CLUB
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O dia tellissimo de domingo muito contribuiu para o
brilhantismo da festa do Dei by Club.

As a.chibancadas achavam-se litteralmente repletas de
dÍ8tif«_U_ familias, sendo innumeros os automóveis que _e
espalhavam pela ipelo.se>.

O Sr. marechal Hermes, presidente da Republica, a
quem era dedicada a festa, chegou ao prado pouco depois
«ie fer sido realisado o terceiro pareô, em companhia de
altas auetoridades, sendo recebido pela directoiia, tocand >
por esla ocçasião as bandas de musica o hymno Nacional.

Pouco antes da realisação do «Grande Premiou foi of-
ferecido ao Sr. presidente da Republica e mais pessoas
gradas, no pavilhão central, um profuso tlunch», fallando
o Sr.Dr. Paulo de Frontin em nomeda directoria e offertan-
do lhe um valioso presente.

Cv. si as mesmas formalidades com que fora recebido
retirou se o Sr. marechal Hermes, após a realisação do
tGrande Prêmio».

As honras do dia couberam ao Dr. Alfredo Novis, pro-
prietario do cavallo Campo Alegre, que, muito bem diri-
gido pelo competente e honesto jockey brazileiro Domin-

pos Ferreira, levantou a principal prova do dia «Grande
Prêmio Marechal Hermes».

No costumado «lunch» offerecido á imprensa fallou o
Sr. Dr. Oscar Varady, que, como sempre, amigo dos re-
dactores sportivos, salientou os serviçi s prestados junto á
directoiia, pelos representantes da imprensa desta capital.

Agradecendo, fallou o nosfo collega Sr. Rau! de Car-
valho, presidente do Cer.tio dos Chronistas Sportivos.

Pelos «guichets» da casa das apostas passou a elevada
somma de 123:0215000.

—Aproveitando a data de 13 de Maio deu o Derby-
Club mais uma corrida extraordinária, com uma animação
bem regular e um dia fresco e agradável.

As honras do dia couberam ao jockey Domingos Sua-
rez, que obteve tres victoiias dirigindo Britania, Eros e
Cigne-Aimé e lambem ao honesto e qcerido Domingos Fer-
reira que, montando Phariseu em dois pareôs, fel o trium-
phar pela primeira vez em «doublet».

Só a honestidade de Domingos Ferreira seria capaz de
tal .

Pela casa das apostas passou a quantia de 88:8475000.

JOCKEY CLUB
Com um bem organisado programma, composto de

sete pareôs e do qual salientam-se o «Grande Prêmio Exposi-
tores» e o «Clássico America do Sul» realisa amanhã esta ve-
icrana sociedade mais uma festa sportiva, promcitendo
grande brilhantismo.

A. K.
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FESTAS SOCIAES
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Grupo de senhoras, senhoritas e creanças, presentes á festa que se realizou a 8 do corrente, na residência do chi-
n i;o e industrial Sr. Ilonorio do Prado, que nesse dia completou mais um anno de existência

Pl.olo Castanheira
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OS NOVOS IIV1MORTAES A AVIAÇÃO NO BRAZIL
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Recepção triumphal do arrojado aviador Eduardo Chaves,
em S. Paulo

O do chapéo :— O Felix Pacheco, perfeitamente. E
poeta, 6 exímio jornalista, milita nas lettras, fez nome e*-
crevendo... Mas o OswaIJo, homem I...

O velho (conselheiral e archidoutoY.—üem sabes c que
dizes. i' OtwaldO mais do que todos o merecia. E quanto a )
mais aflirnio-lhe eu : — O Oswaldo é também homem de
lettras :—srbe ler e escrever I

WILLACABRAS
ff A melhor Água Purgativa natural J^J
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O GRANDE PROBLEMA

E' essa a situação do infeliz consumidor do Rio de Janeiro: esmagado pelo peso de todas as contribuições, de
iodas as carestias, de iodai as extorsões, lcgaes ou disfarçadas...

O DESFALQUE NA LIGA NA AVENIDA RIO BRANCO

Ot socios:—Ai I o meu rico dinheirinho, o íructo dasminhas economias, que lá se vai pelos ares. Como hadeagora o Gouceiro restaurar a monarchia ? Má raios partamo Jidúo, que noutra não caia mais í Patrícias que fazeai avenida.
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NO DERBY-CLUB
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Um instantâneo, na corrida de domingo, 12 do corrente
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/V JE' esse o dentifri-
msr e/o (|fíe conqnis-

sr j^F msW ton o mundo !
A at^ita dentifricia* )dol

tum-sc effectiyatnent© es-
palhado em toda a super-
íieiedo ^lobo,n_a_3 do que
qualquer outro dentith-

cio. A sua venda excede inoontestavelmento a de to-
das as agitas e preparados deutifj.icios do mundo in-
teiro. Não pode haver prova mais irreli-a^avel da sua
superioridade.

<¦) enorme successo do Odol é devido á, efficacia
particular que possue. E' o Odol a primeira agua
dentifricia que protege a bocea durante hoi'as con-
tra todos os germe ns de fermentação e putrefacçao
quo destroem os dentes.
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Um lindo aspecto vespertino da ptaia do Leme

AS VIRTUDES DO

SABÃO ARISTOLINO
SEU PODER

ANTISEPTICO - ANTIPARASITAR 10 - ANTIECZEM ATOSO
GIGATRISANTE E MIGROBICIDA

Di-,
DISSE O EMINENTE E PRANTEADO CLINICO

l_<l. Cliupot _E*revo«t, professor da Faculdade
de Medicina

• Que empregou, com grandes vantagens o Sabão Aristollno de
Oliveira Júnior como pcderoso antiseptico para a pelle c para o
couro cabelludo, recommendavel por isso como Sabão de Toi-
lette e,particularmente,para iniciar a asepsia do campo operaiorio.

Kio, 9 de Fevereiro de 1000.
Dr. Ed. Chapol PrevosU
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SUA ALTEZA O EMDAIXADOR CHINEZ
Lian-She-Shun c o secretario da Embaixada Ou-Ké-Tsáo-

nesta capital só usaram o SabAo _ri*l»liii»
como prova evidente a carta

abaixo :
Rio, le 20 de Octobre 1909.
Monsieur Oliveira Júnior
Nousavons bien reçu vo-

tre envói de deux paquets de
Sabão Aristollno, specialit*.
de votre maison, que nous
laisonsen grand et agréable
usage. Nous vous adressons
nos remerciements en vous
souhaitant de Ia prosperité
de votre établissement.

Ambassade de China: —
I.ian-She-Shun-Uu-Kè-Tsáo.

NOTÁVEL CARTA
O Dr. Edmundo Bittencourt
Redactor-chefe do Correio

da Manhã e o
Sabão Ari^loliuo

• Amigo e Sr. Oliveira Ju-
nior. Meus cumprimentos.

Usei durante muito tempo
o seu Sabão Aristollno e pos-
so garantir-lhe que não co-
nheço preparado melhor pa-
ra limpar a cabeça e impe-
dir a queda do cabello.

Rio, 26 de Dezembro de
1'ju5.—Edmundo Bittencourt.

Em banhos geraes ou parciaes—Lavagem dos cabellos, Caspa, Manchas, Erupções
Os seus effeitos são preciosos, pois, alem do seu dejicado perfume, elle é poderosamente IIYGIENICO e M1CROBI-
C1DA, concorrendo, com efficacia, para amaciar, limpar e avelludar a pelle, para a prophylaxia e cura das doenças
dc couro cabelludo e para o asseio e boa hygiene do corpo.

A' VENDA P.M QUALQUER PAUTE
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CAIXA DO MALHO
VespasianoTorres (Rio].—A tua"carta descompondo-nos

é uma delicia. Faz-nos rir, francamente. Avisas, na tua
ír.eia lingua, que não nos deveremos .urprehender se um
dia nos entrar pela porta dentro um cavalheiro de sobte-
cenho carregado, para ensinar-nos melhores regras de civi-
lidade...

Jà percebemos quem será esse cavalheiro !.. .Mas olha,
amigo Vespa, fazes immensamente mal com essas violen-
cias.. .Em cousas de lettras, o muque quasi não adeania
nada e quando mesmo adeante.. .E, sobretudo, é feio u n
poeta sentimental e piegas como tu, subindo estas pacificas
escadas de cara fechada e punho feroz para encavacar-nos.

Mas fica certo, caro Vespa, de que, venhas assim ou
assado, serás recebido a gargalhadas I Porque tu ès piinci-
palmente bobo e ridículo. Mas, por favor, não venhas de
cara feia porque :

Assim fi.as esquipathico
E escatrapaforido...
Não faças semblante apathico '.
Assim ficas esquipathico.
O teu focinho antipathico
Não o tenhas tão torcido...
Assim ficas esquipathico
E escatarapaforido.. •

&**

PATINS DE RODÍZIO RICHARDSON
Usados exclusi-

vãmente em todos
os maiores e mais
freqüentados rinks
da America e por
todos os campeões
do mundo.

Nestes ultimes
55 annos os Patins
Richardson têm re-
tido todos os «re-
cords» do mundo.

Peçam O catalo-
go;neileverãoomo-
do de se servir dos
patins Richardson.

Richardson Bali
Bearing Skate Co.— 307-^09, MichiganSt. Chicago— l] S. A.

Edu Silva [Santos) — Recebemos o seu novo modelo
de tamancos.Temos que o sujeitar ao juízo dos competentes
para depois esperar o privilegio de invenção,

João de Deus Farja (Uberabinha) — Percebemos per-feitamente. E scientes.
Castro Pinto (Superagy)—Deve requerer.

COMO ELLES SAO...
O jornal Nova Galicia, de Buenos Aires, ataca violentamente

o Brazil. — (Dos jornaes)

Os nossos ami(jus ursos : — Vamos repetir esta àriazinha. Apezar de inopportuna e injusta, é uma
musica que sempre nòs agrada...

Usem «Cacau Solúvel», «Chocolate Bherinfp>, «Gafo Globo» TÍ^IÃbró.1 tó
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O PROGRESSO DE S- PAULO
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2m Xiriúca (Estado de S Paulo :—José Leite Eernandes <n. I), João S
Satyro de Oliveira [n. 4|, Antônio Avelino [n. 5], João Cursino In
Guarany |n. 9), Dr. Reichert (n. lü), João de Freitas (n
in. 11), Alcides Mariano(n. 15], Dr. Nascimento [n. 1G), Paula Souza (n. 17), Antônio Rates [n. 18J, Joaquim
Dorisla [n. 1U].

de Oliveiia ui. 2j, Leite de Magalhães [n. 3j, João
...li), Carlos Castro (n. 7), João Guarany (n. 8); Celio

Humberto Athayde |n. 12], Luiz França (n.13), João Neves

Mario d'Aura (Pata)—Fraquinho o soneto, mas, para
*atisfazel o, vai aqui mesmo :

EOCCA

Para Ambrosiu Corrêa
Bocea aromai, rosada, meiga, pura !
Cofre de beijos e de risos caros,
onde se escondem, de uma bella alvura,
Dentes feitos do mármore de Paros

Bocea de mel de abe-lhas lá da Altuia
A rescender perfumes celios, raros 1
Fscrinio de «etim, urna segura
De pérolas guardadas por avaros.

Que bocea breti, 1 que rosado cravo
A d'essa Dona por quem terrto escraw
Eu, n uito satisfeito, agora íico I
Ah l Pôra um rei, um príncipe mui ricoi
Dera-!hc o sceptro, a realeza, tudo 1
Por um beijinho embora mudo, mudo. .

Elix [Parahyba]—Adauto, o bispj diocesi o d'essa
terra, está realmente requerendo que lhe contemo-, uniu
historia. Mas, francamente, não vale a pena perder tempo
cem essa tropa... Pode, entretanto, esse pobre diab> c.x-
pedir conira O Malho as circulares que entender:—perdj
o seu rico tempo e o seu péssimo portuguez de sachrisiia.
Ninguém ei* em suas cantigas e todos sentem o cheiro a
ranço de sua pulcherrima hypocrisia, ratona e vassoureira.

De resto O Malho não é candidato á canonisação. Podem,
por isso, sem ceremonia desancal-o todos os bispos e arce-
bispos, Adauto, inclusive..

Hormino Lyra [Matto Grosso] Muito velha a historia.
E já sem graça, acredite. Escolha o amigo melhor assumpto.

Braga ou Xexéo (Pernambuco) — No seu caso, que é
assaz delicado, não ha conselhos que lhe sirvam. O único
remédio é strychinina.

Attilio Paiali (Chuyj — Infelizmente a photographia
que mandou não dá reproducçâo. Chegou completamente
inutilisada.

Zigomar JPaulicéaJ — Ame capenitz afrondiche pa-iicr.to.

NOVAS MODAS

~YfY~<\ 
l>^nfT"^?S5-v

O mando : — Heiu ! O que é ísjo ?
A mulher : -E'a nova moda., futurista,

modista que é daprès nalurc. .
Disse-.ne a
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Augusto de Magalhães IRio) — Scientes.
L. de G. P. (Pará) —Gostamos do patriotismo. E'

assim mesmo.
Francisco Cabrião — Repetimos o pedido. Diminua o

numero de versos e ponha um pouco mais de tempero na
lingua. E cá estamos...

Joaquim Gonçalves [Maragogipe) — Vai aqui mesmo
o seu soneto:

ULTIMA VERBA

No dia dos meus annos, 2G de Abril
Passou-se mais um dia e próximo do abysmo, '
Agora eis-me a gemer curvado sob os anno.,
Que trazem-me, da dôr, immenso paroxismo,
Quando eu quero avistar, á sombra dos arcáno;,
Visõe; d'esse passado onde, por vezes, scismo
Enojado, a chorar, dos festivaes humanos.
Mas, afinal, que importa o fulgido clarão
Do so'., annunciador da verde primavera,
Se ao termino da vida a morte nos espera,
Morrendo, antes do corpo o nosso coração I ....
E eu perto estou do inverno e a ultima illusão,
Afasta-se de mim; e a humanidade fera,
S >rrindo, continua, em torno da chimera
Denominada amor, mulher ou perdição!
Reco Reco (Rio Bonito)—A sua poesia éoque se pôdechamar propriamente uma cantiga de amor. Mas cá o es-

peramos...
Mario Casasanta (Jaguary) — O senhor é um grandehomem, seu Casasanta. E' um homem extraordinário...

Pena é que a sua actividade mental não se exerça em um
meio mais vasto do que esse. Na praia das Saudades, ha
um estabelecimento, o hospício de alienados, que é um
viveiro de gênios da sua força. Pois bem, não ha lá nin-
guem que o exceda I

. VINHO AROUD
0 mais poderoso Reconstituints

receitado pelos Médicos.
/_v/wvv/wvv_vvv*.'.'AV .1

CARNE-QUINA
Nos casos de : Dosnças do Estômago

e dos Intestinos, Convalescenças,
Conseqüências de Parto,

Movimentos febris, Influenza.

^__. 
FERRE

-____é
, BLOTTIÈRE à C;. 6, Rue Dombasle. PARIZ.

^ ^ ^ ^ ^ ^

Mas, não nos furtamos ao prazer de reproduzir os ver-sos brotados na sua imaginação melancólica e lamentosa.Diz o senhor que :
Nas agrestes campinas,
Um grande valor me dava
Aquellas aragens finas
Da briza que susurrava.
Deitei narelva pensandoNa triste vida do passad>,E os amores recordando,
E digo : «Nunca fui amado»

ASPECTOS RIOGRANDENSES DO SUL

-J_B**B*^n_i ___E_flf (Dl I ^M mmWit'^'- •*$mJSÈr

Carlos Barbosa :—Bemvindo seja V. Ex. a estas plagas gaúchas.
J'e'tfn"Je7^t'r°SÀ~,E qU-C d_CSta Visit_l de.y- Ex' resultem- Para o progresso d'esta terra, os melhores benefícios.

te-se otlltv:?, 
' "a° é ° 

?eU flm- Co**fesso- P°r^. q^ no Rio Grande do Sul, pêlo que tenho visto sen-
pele-seu progresso e ^^Sifâ"*0"* 

°S COr3ÍÕeS br8SUCÍ-r0-3- * Um Estad° qUC póJe SerVÍr dô exemPl0 a Fede^âo'
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EM PLENO MATTO GROSSO EM CA.MBUQUIRA

- j

..-.. —- »—i

Em Sant'Anna doParnahyba: major Pedro José Martins,
cx promotor publico e seus irmãos, capitães João c Lincoln
Martins, ambos negociantes.

E agora, aqui muito em segredo,que ninguém nos ouve,
conte-nos lá uma cousa : como é que o senhor tem consc-
guido esconder a sua loucura a toda essa gente ?

Joaquim Parafuso [Curitiba] Ora, seu Parafuso, para
que quer vocô reviver uma historia antiga? O rapaz, aíi-
nal, não fez aquilio por mal. Foi apenas uma troça inoffen-
siva. F vocô ainda hoje lhe guarda tamanho odlo...' Por-

ENTHE LES DEUX.
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O major Cerqueira Draga, sub- director dos Correios ô
sua dibtinctissima esposa, no jardim das Águas, na linda
cidade.

que? Vamos, águas passadas náo movem moinho. Esquc.a
o episódio grotesco em que se metteu e, sobretudo, nío
faça feio...

Euclydes de Andrade [Santos)—A sua idéia é boa. E*
preciso castigar esse tal Nascimento, que assim explora os
jornalistas d'essa terra.

Tome vocô a iniciativa d'csse movimento. Una-se ao
especialismo Santos, ao Valentim, ao Tito ürazil e desan-
quem o homenzinho á vontade.

Convém até pedir ao padre Moraes que, para tão digno
mister, lhes empreste o famoso guarda chuva.

JofO H. do Rego (Uberaba) — Esse alferes João Bap-
tista de Almeida, blazonador e relhorico. não passa afinal,
de um pobre diabo. E, sendo assim, não vale a pena com-
ineniar lhe as babozeiras. Entretanto, gratos pela com mu-
nicação.

Tupy do Drazil [Rio] — Nio sabemos se o trabalho é
»ão ruim que não mereça leitura. E lit) simplesmente por-
que ainda não o lemos. O nosso slozh d-' poesia nario.ial
é vastíssimo. E não perde o amigo por esperar.

Manoel Martins Torres Raposo [Nazarcth, Pernambu-
co] — Com os bons agradecimentos pela amável commu-
nicação, aqui ficam os nossos votos de constante felicida-
de e de numerosa prole.

/. de Abreu [juiz de Fura, Mi.ias) — Não sabemos de
memória o artigo do Código Penal que trata do crime que
o senhor nos confessa haver praticado ha vinte annos.
lOsleja, porém, tranquillo. Depoisde tanto tempo, ninguém
irá perseguilo por um simples estellionato, mesmo por-
que o crime já prescreveu. Continue a confessar-se aos
santos padres redemptoristasahi da terra e ir á missa todos
<>s dias. E' quanto basta para a salvação de sua alma.
Quanto ao dinheiro que nos pede, o senhor sabe que nio

Irineu Machado:—V verdade, entre les deux mon caettr
balance. Districto Federal? Minas? Por qual d'ellas deci-
dir-me ?

NEURASTHENIA
As Cotas Concentradas Uu

FERRO BRAWAIS
são o remédio mala efflcai contra

AIMCIUIIA CHLOROSE. DEBILIDADE
A IV b IVII CORES PALLIDAS

Todas Pharniiit-i.i-. .• i.tti, i w 1.»(..-, ¦ -::• -, j-mus. Ftuhpt^to gratli

CONVALESCENÇAS
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S NOSSOS AMIGOS podemos fazer esmolas

d'essa natureza Procure a
Santa Casa d'ahi, que cer-
lamente o receberá sem
difíiculdade.

Alberto Vianna, (Ba-
hia) — O Mucio Teixeira
acaba de devolver-nos o
seu trabalho. Confessa o
barão Ergonte que toda a
sabedoria occultista de na-
da valeu para a decifraçíio
dos seus «Symbolos e mys-
terios». Mas ainda não de-
sanimamos. Vamos agora
remettel os ao Sr. Alma-
chio Diniz. E' o ultimo re-
curso. Se este falhar, en-
tão é o caso do amigo pe-
dir uma licença e ir passe-
o inverno em Bombaim
Pode ser que lá encontre
alguém mais versado em
literatura futurista.

Sampaio Junior (Rio)—
Opportunamente será atten-
dido.

Centro de Resistência ao Lemismo (Pará]—Numa terra
em que a politica nâo fosse, como entre nós, uma come-
dia immoralissima.a firma Lemos & Lemos estaria de por
tos fechados. Mas aqui quanto peor, melhor. Não vêem ¦>
que se fez nor econhecimentode deputados? Querem maior
immoralidade, cousa mais revoltante ? E' resistir, portanto.
dar lhes para baixo, seja como for.

Alvarus [Caixa Pregos)—Vamos examinar o seu traba-
lho com a melhor boa vontade de lhe ser agradável.

Atheneu Fluminense [Nictheroy)—Gratos pelo convite.
Uma vossa constante leitora (Rio) — Como não perce-

bemos bem a espécie de trabalho que nos quer remetter,

' ____________H^____-

* *H_P %\m

Januário Barbosa é nosso
distineto collaborador e re-
side em Alagoinha, no Es-
tado da Parahyba do Norte.

WL\EÊÊL CONSTIPAÇOES
antigas e recentes

TOSSES
BRONCHITES

são
radicalmente curaóas

SOLUÇÃO PAUTAUDERGE
que dà Pulmões robustos, levanta as Forças,

abre o Appetite, sécca as Secreções é previne a
TUBERCULOSE

L. PAUTAUBERGE, courdevoir-pams, e toflas as Plann.ctaí.

será preferível que venha dos dous modos. Aqui veremos
qual é o melhor.

Oscar Lousada [Franca] — Muito gratos pela communi-
cação de que ahi foi installada a sociedade musical 1 União
Commercial». E votos dc prosperidade !

Carlos Delorme e Um leitor d'0 Malho [Campos] —
Scientes do plagio, praticado por Dionysio Carneiro.

Amadeu Vianna (Santos)— Recebemos. Muito gratos.Serão aproveitadas com muito prazer aa photographias.Uma leitora [Conservatória]—Ficamos sabemos que o
Sr. Isolino Vieira Pedroso é plagiado. Peor para elle.

Seguros, Commercio e Estatística — Não recebemos a
Revista.

Diário OfJlci.il (Estado do Maranhão]—Não deciframos
a charada. Explique-a.

Dr. Cabuhy Pitanga

BELLEZAS DA ADMINISTRAÇÃO

~^Àm*tf A0^^

IL .os üc chuva cm c_is_i ' r-cmicupios, cupios c ultrãcupios l vj ousclro cjuô 3rii sô \o c vcrviAü^iro.
Oiterece-o a estação telegraphica da sede do districto de Matto Grosso, em Cuyabà

l mui «Cacau Soluveli, ((Chocolate liheriny», ((Café Globo» ™DE%™E$ÍRd.llã
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rnmm bístis a È<*Í8j Rua dos Ourives, M-Rio
Grande variedade de Extractos para lenço, Brilhantinas, Loção Vegetal e Tônicos para os cabellos

Óleos perfumados. Águas de Colônia, Quina, da fabrica Bizet. Recommendamos as peifumarias d'este afamado e conhecido
fabricante, as quaes vendemos por atacado e a varejo pela tabeliã original do fabricante

Kosraos
Deliciosamente
Refrigerante

VENDAS
POR

ATACADO
E A

VAREJO

vidroLocção vegetal, sortida
» Carrnen eBogary... »
» Revê d'Amour »
» Cceur d'Amour »
» Jaborandina »

25000
4S000
4$000
4S000
3S000

-<&..¦&>-

BRILHANTINA CONCRETA
Sortida em perfumes vidro
Garmen e Bogary  »
Revê d'Amor  »
Goeur d'Amour  »
Óleo de Mamona quinado... »
Óleo legitimo de Babosa, 1-. »

1S500
2S0O0
2S000
2fi ,i ii i
1SÕ00
1S000
$500

PO
KOSIWOS

ANTISEPTICO E

REFRIGERANTE

(GÊNERO

GOLGATE)

VIDRO... 15$OU

o
I

VENDAS
POR

ATACADO
E A

VAREJO

kosmos
Deliciosamente

Refrigerante

EXTRACTOS CONCENTRADOS
Borary vidro SS00O
Carrnen  8S000
Cecília  .. GSO0O
Coeur d'Amour  0S000
Reved'Amour  ü$000
Segredo de Amor  2S500
Suprema Violeta  2S580
Heliotrope, Muguet  >. 2$500
Flavia Orchidéa  2S500
Água Kolonia Russa litro GS00O

i Ii2 3S00O
i 1[4 2S0OO

» Imperial G. 5*000
» P. 3SO01)

KOSMOK
O DENTIFRICI0 IDEAL

BIZET
RIO

s

m
AGUA

KOSMOS
PEQUENO MODELO

VIDRO. 1$500

MEIO MODELO.

VIDRO. »>000

GRANDE MODELO

VIDRO. «S500

I AGUA DE QUINA PERFUMADA, Litro 3$Q00 ~ Meio Litro 2$000

NEGRITA
NÀO TEM SIMILAR!

Tintura vegetal instantânea
i/m t LALt-iiLiüiiuuiuc vcyciui

e absolutamente inoffensiva, de fácil em-
prego, dá instantaneamente aos cabellos
brancos, grisalhos ou descolorados,assim
como à barba ou ao bigode, a côr natu-*_¦_».íii_> a uai ua uu au uif_\
ral, sem tingir a pelle I

T"l Kftt
Seus resultados são surprehendentes

e maravilhosos
e acima de qualquer reclamei

Ezperímentae e ficareis convencido

Encontra-se à venda em todo o
Brazil

£fUXA COMPLETA 10S0O0

PELO CORREIO 12Ç000

0
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Petróleo oriental, vidro  ($000
Pó Talco «Mimosa», lata  4~O0Õ

Só na casa mais barateira da
aciualidaJe

COELHO BASTOS & C.
42, RUA DOS OURIVES, 44

Importadores, em.
grande e3cala.de p>er-

fumarias es-
trangeiras cie todos

os fabricantes

Roupas brancas, Artigos de
Fantasia para

presentes e uso de Toilette
PEÇAM OS CATÁLOGOS ILLUSTRADOS
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URODONAL

porque o URODONAL dissolve o ácido urico

O URODONAL adquriu uma reputação mundial.
Milhares de médicos de todos os paizes experimentaram o URODONAL, reconhecido por elles como sendode uma alta tflicacta. 5WWJ
Numerosos trabalhos seientifleos, e communicações ás Sociedades de Sciencias, attestam o valor deste medi-camento, clássico ho)e. cu*
As analyses de urinas provam que o URUDONAL provoca uma verdadeira sangria urica *endo 37 vezesma.s activo que a Uthina. e por isso os médicos o prescrevem com confiança,certos dos resultados ma\hematicos auonunca falham em todas as affecçoes uricemicas onde este veneno do nosso organismo o acUo urico deve serelimiAado

nenhuma cSSüTSação 
' P ^ C°mparad0; elle tem a vantagem inapreciavel de não apresenta,-

elevadasNCnhUma 
t0xidade* nenhuma fadi&a do estomago. dos rins, do coraçãe, nem do cerebro, mesmo em doses

-p-0 sa'ycilato de socio é um veneno que ataca o cercbro, trazendo ás vezes a perda da me-
deixará rés u ha do*duvidos™^2'i6 

'h"" ^ 3Cfa° dePre5Slva sobre o coração ; evitae este medicamento, que vos
inínnnvÀi l m«i.nÜ lembrai-vos que, segundo a communicação á Academia de Medicina de Paris, oURODONAL e mais poderoso, e absolutamente inoítcnsivo.

GOl TOSOS : temei o colchico, da qual resultam intoxicações mortaes sem conta, por elle provocadas mes-mo em pequenas doses O professor Lancereaux, antigo presidente da Academia de Medicina de Paris, recommendaformalmente o URODONAL no seu tratado da Gotta. it^miucuua
O URODONAL prepara admiravelmente o organismo para as curaô pelas aguas mineraes, e tomado depoisdo uso das mesmas continúa a sua acção benefica, diminuindo o ácido urico cm excesso no organismo podendo serusado conjunctamente com as aguas mineraes e também substltuil as. p

VENDE-SE EM TODAS AS BOAS PHARIVIACIAS E DROGARIAS DO BRAZIL
EXIGIR O NOME DO INVENTOR-PREPARADOR CHATELAIN

Agente geral para o Brazil: e. BUREL -EUA DA Q01IAIDA, 164-Rio de Janeiro

Envenenado pelo ÁCIDO URICO

perseguido pelo sofFrimento elle nao pode salvar-se sem usar

O aríhritico deve fazer uso diariamente
do L!RODO.VftIi, o qual, eliminando oácido urico, o põe ao abrigo dos ataquesde gotta, rheuinatismo, e das colicas ne-
phriticas.

Logo que se note que as urinas ficamvermelhas ou que depositam no vaso um
pó avermelhado, é preciso sem tardarlazer uso do l KOIMkVir.

O p I. ar in acc ulie»
OIATELILV |>re-
para :
O Srorfonal contra o

ácido urico ;
O Jultol contra a en-'erite e prisão deven-

ire ;
A Filiidinu contra o

paludismo, o diabete e
affecções do fígado.

O Olobcol contra
a anemia, chlorose e
fraqueza em geral.

RHBUMATISMO
GOTTA
AREIA NOS RINS
CÁLCULOS
NEYRALGIAS
ENXAQUECAS
DORES SCIATI-

CAS
ARTER10 SCLE-

ROSE
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LEIA ESTA PAGINA COM ATTENÇAO

—'

I

P E N N A-T I N T E I R 01

com uma simples pressão no

logar da seta enche au.tom.ati-
camente o deposito da TTI>^T.A.

A- única que permitte todas
as commodidades sem verter a
tinta no bolso.

Pennas de ouro com ponta
de platina, que dá annos de vi-
da h iPenna-Tintciro.

PRATICA -- PRORIPTA E BARATA

PREÇOS : de 7$500 a 25SOOO

Saca-rolhas Ideal

MS-

IZT-— DO MAIS MODERNO SYSTEMA ==

UMA CREANÇA, COMO MENOR ESFORÇO,

RETIRA QUALQUER ROLHA SEM AGITAR O LIQUIDO

P R EÇ O I S OOO

Apparclho de segurança STANDARD

A MAIS MODERNA NAVALHA DE BARBA

Elegante estojo de nickel ou couro

12 laminas — Preço : 12$, 15$ e 25$000

LAMINAS AVULSAS, DUZ>A: 35 E 3§500

-PAQA QTANnARIt-.UÍÍ^ Pe?am prospectos
UAuA ulAliUAnU rua do ouvidor 93 e 95

LEILEIA ESTA PAGINA COM ATTENQA0
—r—¦—



SALADA I>A SEMAIXA^ g

Ainda d-sta vez o nosso grande e grosso Emílio de Menezes nio'

entrou na Academia dos ._,_i.rr._./., apezar do seu nome laureado

. da sua tibra potente de poeta de verdade! O desvirtuam.nto por

que passou o Sy Uogèo fez com que se escolhesse o Dr Oswaldo, Cr m,

oue como litterato i um medico excellente e celebre saneadoido

Brazil! A' vista disso só resta ao Emilio cocar um logar no Instinto

de Manguinhos.

Ahi o Emilio poderá revelar-se um excellente ba-
cteriologista e fazer estudos profundos sobre os mi-
crobios que mais infestam os homens d'esta nossa Dem
fadada terra. Fará estudos sobre os micróbios do

sa nento e do medaihismo, por exemplo. .,

Central, no corredor CJ^_^.' T— —_______(
Associaçào dos Em- ^^
in.iit.rcio, existe um ^N

Na Avenida
d<> edifício da
pregado, no Co
mercado de quadro*, onde a arte se
vende a kilo e a metro. N_o nos ad-
miramos dos ur.plorado._i ijua im-
pmgein aquillo, mas sim desses
broncos e tapados indivíduos que
naito eoarencidoi compram essas
botut... Quall Ainda não c desta
vez que o Rio se CÍVillM..,

stlsmm**mmmmm^SmmimSr0S
li—- ¦—¦ —-

/"A ^f\^-Ac,\jAy ^__j_^w* /

,;c 
^!_____^__i_________L.

A revolução Jo Paraguay ainda continua. Os gondristas e os jaristas
se disputam os OISOI .ruma carcassa que outr'ora foi uma nacionalidade,
O Bra.il e a Argentina, como bons e leaes amigos, assistem do tombidi
_.___ il l< _t"™* _-_>--»•*» a _i1k_i a __.¦¦__. _._ .... -í /-o, 1 in._k.it/. gâlviiitm __ 1 ¦___ li .1 i #__*__.11- > C1IIU.UH I1UJ1 a OIJV v, i i-h ¦ _ -i 'llblliu Obliat^lll V nu UJ1MII..I

vel. E'a neutralidade egoísta dos hnns vizinhps. que nio intervém na
.briga ae dous irmãos, empenhados numa luta de morta.

£_T"ORr.
Segue brevemente para Paris uma troupe de músicos, cantores, ma.xixeiros e capoeiras nacionaes. Ha de tudo nesse con-

juneto; e naturalmente nessa onda sobresahirão alguns mulatos e negros. Vai ser um suecesso ! O cabaret brazileiro chamará á
attenção de todos os estrangeiros e o nome do Brazil será repetido por milhares de boceas.

E' um excellente meio de propaganda do no<so paiz, e não faltará quem, no auge do enthusiasmo, applaudindo um maxixe
bem quebrado, en're uma dengosa mulata e um luzidio creoulo, exclame : Viva o Bra/il!



MISÉRIA CÍVICA

A Gamara dos Deputados sentiu bem que nào estava á altura da homenagem devida a Rio Hranco. Por isso, encothida
modestamente dentro da sua mesquinhez cívica; deixou que sobre a memória do Cirande Patricio chorasse apenas a miséria de uns
tristes logares communs... ;

NA ARGENTINA
Entre festas e saraus

Campos Saltes não tem tempo nem para dormir... Vai
indo bem como trinta ..

"^p

(rQ||p|

^ / \

Até que emfim começou por lá também a civilisação ..

NO MARANHÃO
O PRIMEIRO DESASTRE DE AUTOMOVEt.
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\ <--_)*¦&&<____®^_?. •___ POSTAES FEMININOS _______)^*%í_-
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CAUTELA, minha Senhora!
V. Ex" começa a engordar : ora engordar

è envelhecer. Queira, pois, tomar todos os
dias duas grageas de THVROIDINE BOUTY »
os seus contornos eerão sempre eabeltos, ou
recupernrno « elegância da'juventude. 0 frj^co

i. e.i.-ioF"'. -nuriífir. I-...lv,_» _i_.l_i_.eme cm..
I' necessário, porem, especlíicar..__vr_ ^Jhyroidine Bouty.
J-DborDioircB fiOUTY.S . Riu; de Ounkerque.Parl..

mcainnA stiltk is t drogarias.

A'...
Para a completa felicidade entre dous entes que se

amam com si .ceridade, é necessário que se confiem mu-
tuamente; a desconfiança só fará soffrer a ambos — Lula
(Mogy-Mirlm, 0-5-912;.

A' Maricota:
A mulher é uma pétala mimosa, que se desprende dc»

cândido req-aço de uma flore tomba no oceano encapella-
do de so-frimentos. Algumas vezes, depois de rijas pro-cellas, alcança o porto almejado; outras vezes, porém, essj
frágil batei é arremessado, impiedosamente, de encontro
aos recifes da ingratidão.

— A saudade é um élo invisível, que une dous cora-
ções que se bu..cam na solidão de um exilio. — Guiomar
de Carvalho (Maragogipe, Bjhia).

Assim como é martyrisador o momento de se despedir
do ente que mais se ama, assim também me sinto marty-
; aia, quando não leio O Malho.—Orphelia Santos [Lavras,.Minas).

Ao O. P.
A falta de capricho é a prova mais evidente de queum homem não é digno. ••- Elmaia Soares (S. Pedro d'Al-

dôa, C de Maio de 1912..

A' distineta litterata Dulce Drumond :
Quando no âmago do coração abrigamos o amor unido

â esperança, e as fibrasd'esse coração nunca foram abala-
das pelo feral golpe de uma ingratidão, quando o sopro da
descrença jamais passou por nossa alma, virgem dos desen-
ganos cruéis d'essa vida, n .ssos ouvidos não foram ainda
feridos por fementidas juras de amor, e não nos segue,pas-
so a passo, a recordação de um infel.z passado.Oh ! Dulce,
deve ser rosca e bella a mo.idadc ! li então, unirmos o
coração, a alma e a vida, ao nosso ideal sonhado, deve ser

A NOSSA POLICIA

___. ____¦' I
_______________ ___. I I

___________ ___L mtmx^mm _B ___P_^^.*"¦ .f^ __.' _i'pi*•*•- ____^r**__l

____fl _______ __________t -,,^- ^m, ^M\JBt aM ___*.

. VI _HP. k___f I_ ¦_ _i__r^^i^_| __¦¦

_t^_________ ___!__Í__-_P_i t
^_____r.____r-i __a^___N___L______A• _fl - __r mv ________¦__ ____________¦

IV MM ___, __ P_.ll l I __t

¦_L _.BÊÍ_»__I Bv^_-_n
%tW^ J____B_ _^"a^a^^^\"_t^_____ _^_L*_________-____"^v. n x.

s -_!__i __________________

1- companhia do 5; batalhão de infantaria, da Brigada Policial d'esta capital, a quartellido no Andarahy. Ao centro
O capitSo Clemente Gonzaga de Souza Maciel; a direita, os segundos sargentos Oscar Carneiro de Magalhães e Sebastião
Bernardes de Freitas; ú esquerda os primeiros sargentos Alipio Araújo da Silva c João Vieira ds Mello ; no segundo plano,
i.'a esquerda para a direita, os segundos sargentos Mario de oliveira, Antônio Cezar Piragi.e, Aggeu Teixeira de Arauio.

io de Souza Limoeiro e o terceiro sargento Pedro da Kocha S. Lima.
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DISCURSOS E ANALPHABET1SM0
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A'graciosa priminha Olga de Lima Torres :
As montanhas, os mares e a distancia, não são Dar-

reiras possíveis, para separar dous coraçõss, quando se es-
timam...

A' encantadora priminha Altina Mourão do Valle :
— Alma angélica dos céos, esperançosa, feita de risos

celestes, e beijos divinos !... Débil como os bafejos da
brisa, encantadora como as mimosas florinha. nas primei-ras horas de desabrochar.

Teus olhos são duas preciosíssimas pérolas, gravadas no
céo de uma alma... Teu sorriso é lindo como o despontar
da aurora, um clarão brilhante de esperança num risonho
viver.

Teu coração precioso santuário no qual refulge o ideal
de teu amor!... E's mais do que bella, és sublime, cheia
de c cncas vida e esperanças I...—Guilhermina Carvalho
[Rio dos índios, E. do Rio].

Assim como Deus nos deu a chuva para molhar as
plantas, assim nos deu a lagrima para derramarmos, na
hora em que o nossos melindroso coração é apunhalado
com a seita da ingralidão—Marceunilla Prado [Est.ção de
Todos os Santos).

A' boa amiga Gloria :
O amor é o mais forte excitante que nos embriaga a

alma para sempre.—
— Viver sem amor é viver sem esperança, sem alegiia,

sem vida c sem conforto.—Carmen Morena (Campos).

O Quidam:— Viva, seu José Bonifácio. Jà reconhecido,
pimpão, cheio de charutos... Se pretende, ainda este anno,
tratar do ensino, não se esqueça de dizer que continuamos
cada vez mais analphabetos...

José Bonifácio:—Paliarei, tratarei, discursarei, votarei,
receberei subsidio, e...

Quidam: — E irá passar as ferias cm Barcacena, já
_.ci...

transformar-se nosso viver em fonte incxhaurivel de ventu-
ras.

Que direi eu, que sonhos ephemeros e enganadores
atiraram mnih'dlma ao barathro profundo do desalento,
despedaçando se para sempre, as suaves illusões de minha
vida?!—Leonor Vianna [Nictheroy]

Lstá conforme Le Blonde

A Poiul. <> Simon é feita de flor de
arroz, sem bismutho, muito consciencio-
sámente preparada e rigorosamente isenta
de qualquer elemento suspeito; assim é
especialmente dedicada a todas as senho-
ras que querem ter a pelle irreprehensivel
e verdadeira belleza. A Poudre Simon é
muito recommendada para a toilette das
creanças. Desde que é apreciada em seu
justo valor, Poudre Simcn e empregada
de preferencia a qualquer outro pó de
arroz, por causa de suas qualidades tônicas c dulcifleantes.
de seu suave e aristocrático perfume e sua alvura deslum-
brante, sua íinura e delicadeza avelludada.

Kh__-* .1_¦_*<¦__-___-<•___ I I
r**--Awo« ¦•*** \ l

DYNAMOGENOL
K _áflS 8t,a**» *

m* BL<_>* ______

L /^Af% ^Bp ^H' "< W\ ¦ ^^1 _^_^.
m\ f «Sai ^_L -H **Àmv 1 _3I<S ^^_*^ffl t Aa __r

_____/ mk '"'•' ^B_r

_________ ___ü -»im. Á\ Am Hb.

Realmente o Dynamogcnol 6 o ver-
dadeiro gerador da força. L'in vidro
apenaç d'estc remédio faz de um en-'/.aquecido. . um homem robusto.

ó o rei doa tonicoa o fortifleantea, o o
mais bello e agradável doa romedioa
Phoapho-pixoBphatados, ó o mais ox-
perimentado, o o mais perfoito o mais
assimilável.

A VIDA DO CORPO É O SANGUE

Or.dc ha sangue bom e rico, ha nu-
, lição perfeita e, por conseguinte, boa
saúde. O DYNAMOGENOL ô um
agente extraordinário para promover
as funeçôcs próprias da eliminação o
assimilação.

CURA RACIONAL DA IMPOTÊNCIA
——>_•«>-—

1'abrica—Pliiini.n.-iii _tlni-iulio — Rua Sete
Je Setembro, 18Ô — Exportadores para os Estados e cs-
trangeiro l>rou*ui*in. Piu-liceo.
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Os nossos amigos

amar ^B
XW __T ___¦__¦> ___T"___^' .' _ MMã _¦___

Os nossos sol tia ei os

José 1\ Barbosa, residente na
Parahyba do Norte

O Dr. Joaquim DaviJ Ferreira Lima, è clinico
humanitário residente em Tubarão. Santa
Catharina, onde gosa de real prestigio.

Francisco Bezerra dos Santos, cor-
recto anspeçadado 52 batalhão
de caçadores.

ATTENQAO:
BRANCAS

E OS CORRIMENTOS NAS SENHORAS
são moléstias quo, por asquerosas, devora ser combatidas com a máxima energia.

Por mais bella que seja uma mulher, toda a sua belleza nada vale se ella
tom a grande desgraça do soílror do uma d'essas feias enfermidades.

Felizmente, para curar em poucos dias as FLORES BRANCAS, os COR-
RIMENTOS ANTIGOS OU RECENTES DAS SENHORAS E A BLENORRT-.A-
<HA E»A Ml J LiT-IER,tomos na medicina brasileira a prodigiosa TTT1 "P.T^-TT^T.A..

A UTERINA É A SALVAÇÃO, A VIDA DA MULHER.
LEIAM COM ATTENÇAO 0 LIVRINHO QUE ACOMPANHA CADA VIDRO

Deposito geral: PHARMACIA CÉSAR SANTOS—Rua. Santo Antônio, d. 25—PARA'
A UTERINA é encontrada na DROGAM ARAÚJO FREITAS & C.

RUA DOS OURIVES, 88» Rio de Janeiro
— E nas principaes pharmacias cio Brazil

Marca reg straaa

í
SYPHILIS

Moléstias da pelle, impureza io sangue, rheumatismo
CURAM-SE RADICALMENTE COM A

SALSA DE BOLLANDA
(SALSA, CAROBA E MANAGA)

Approvada na Kuropa e no Rio da Prata e premiada com di-
versas medalhas de ouro.

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

Dcposiio geral: Drogaria ARAÚJO FREITAS, rua dos Ourives, 111. Rio
de Janeiro. Em S. Paulo: BARUEL & C.
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"AÒUfl FIGARO
(O SEGREDO DA MOCIDADE

Caixa 10$. Pelo correio 12s

I A MELHOR TINTURA PARA OS CABELLOS E A BARBA
ABSOLUTAMENTE VEGETAL E INOFFENSIVA

I V tfiiila viu Ioda* h« |iorriuiixrla> — l>4|H.«_lar.»._ i AltKI. «1 V.
rim Itixli-ign «U Élh«, »» («Hlre A<.«_ml__éi. «• S.n-«le Srlembr«|
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UMA BONITA LEMBRANÇA
DO MARECHAL MARQUEZ DE CASTELLANE
O fallecido marechal marquez de Castellane, mandava

cs seus soldados apresentar armas quando passavam
deante de um vinhedo celebre de Borgonha.

Não é só aos vinhos de Borgonha que se deviam pres-
tar taes honras. Leiam :

tAcabo de ter uma terrível febre typhoide que quasi
me matou, escreve a uma de suas amigas Mme. Turpin,
costureira em Lyão; vendo a temperatura horrivel de meu
corpo, o estado de minha lingua e, sobretudo, o delírio de
meu cérebro, meus parentes estavam convictos de que eu
não escaparia. Entretanto, estou ainda viva. Se bem que
salva da moléstia, tinha o sangue tão fraco, que tinha diffi-
culdade em me restabelecer. Apezar de todas as precau-
cões e um regimen fortificante, as forças não voltavam

MARECHAL DE CASTELLANE
Não tinha nenhum appetite. A menor Imprudência

podia occasionar uma recahida mais grave do que a própria
moléstia.Achava-me neste estado havia já muitas semanas,
quasi sem forças, quando um medico me receitou Vinho
de Quinium Labarraque, na dose de dous copos, dos de
licor, por dia, um de manhã e outro á noite.

Quaes não foram minha surpreza e meu contenta-
mento quando, passados alguns dias, me senti reviver !
Minha convalescença se firmou. Tornei a tomar gosto aos
alimentos. Voltaram-me as forças dentro de pouco tempo
e pude começar a dar os meus passeios. No fim de quinze
dias estava tão boa que voltei à vida habitual e ás minhas
oecupações diárias; e, desde então, passo perfeitamente.

Aconselho-lhe, minha amiga, já que se sente sempre
fraca e que sua convalescença nunca acaba, que tome
Quinium Labarraque, que achará em casa do seu pharma-
ecutico, e garanto-lhe que, dentro de pouco tempo, a amiga
ha de recuperar seu vigor e sua alegria doutr'ora. Sua
dedicada amiga — Maria Turptn.t

O uso do Quinium Labarraque, na dose d'um catica
dos de licor, depois de cada refeição, é quanto basta para
restabelecer em pouco tempo, as forças dos doentes, mais
enfraquecidos, e para curar, com certeza e sem abalo as
moléstias de languidez e d'anemia, por mais antigas e
rebeldes que sejam. As mais tenazes febres desappare-
cem rapidamente tomando-se d'este heróico medicamento.
O Quinium Labarraque é também soberano para impedir
para sempre que a moléstia volte.

A' vista das numerosas curas em casos desenganados,
obtidas com o emprego do Quinium Labarraque, a Acade-
mia de Medicina de Paris não hesitou em approvar a for-
mula d'este preparado, rarissima distineção e que recom-
menda este producto á confiança dos doentes de todos os
paizes. Ainda não houve nenhum vinho tônico que tivesse
merecido tão alta approvação

Eis porque as pessoas fracas, debilitadas pelas moles-
lias, pelo trabalho ou por excessos; os adultos cansados
por muito rápido crescimento; as moças que custam as;
formar e a se desenvolver; as senhoras parturientes; o_
velhos enfraquecidos pela edade e os anêmicos devem
tomar Vinho dc Quinium Labarraque. E' especialmente
recommendado para os convalescentes.

O Quinium Labarraque vende-se em garrafas e meias
garrafas e acha-se cm todas as pharmacias.

Deposito: Casa Frére, rua Jacob n. 1'J, em Paris.
P, S.— O vi„l.o ie Quinium Labarraque tem um gottoamargo, bem pronunciado ;,ias contem lembrar que a própria

quina è amarga; eis porque o amargor do vinho de QuiniumLabarraque garantia de sua força de quina e, porconseqüência, de sua e/ficacia.

AMOS 111 k í
Esta casa é a que

maior sorti-
mento tem de

ROUPA BRANCA
para homem

Tudo só Je primeira qualidade
-2 _____________________ _____________ —
____ _B8jSmÉ_^_*—• mmWmmWjk ^W • ~~'~': —
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Tudo só de primeira qualidade |
Camisas, ceroulas, ninas, lenços

gravatas, pyjamas, collarinhos,
punhos, suspensorios, ligas, etc.

m i O&d
Rua do Jlosjneio, 11 e

Itna do Ilosario, «-#
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FERRO do *>*£> DR GIRARD
0 FERRO GIRARD cura as cores

pallidas, as caimbras do estômago, a
pobreza do sangue, fortifica os tem-
peramentos fracos, excita o appetite,
regularisa a menstruação e combate a
esterilidade. J^U\W&P

O que distingue sobretudo este
novo sal de ferro, é que não produz
prisão do ventre, como a combate effi-
cazmente. — (Relação do Professor
Herard à Academia de Medicina de
Paris). J

APIOLINA CHAPOTEAUT ctjtkj^ç:j^o
Regulariza a msnstruacúo. acaba

com os atrasos sttpprimtna(hOSt
assim como com as eólicas

e ttorts que costumam
renovar-se com as

tpocas da mtnstru-
l açio.

Qfii ***

SAÚDE das SENHORAS decentes o
EM TODAS AS PHARMACIASr

* rrnr

CErRErVISINA
(Levadura secen. de cerveja)

A CEREVISINA dá maravilhosos resultados no tratamento das moléstias de pelle
¦ FURUNCULOS. PSORIASE. HERPES.

ECZEMA, URTICARIA. ACNE. ETC.
^^^ PARIS, 8, ííuo Vlvienne y um todas as Piiarmacias _^as Hi 

PAR F UM
CAMIA

V. RIGAUD
PARIS

Em todas as Perfumarias

I" DE MAIO EM MINAS

^^^ • •' *m jt
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J*'a ciJ.ide de PaJmyra, KstaJo de Minas, não passou desapercebida a data de 1- de Maio. O pessoal do Quartj Díposito
da E. F. Central do Brasil reuniu-se em alegre e agradável «pic-nic», que correu magnificamenie
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AS POM ADAS, OS UNGUENTOS

e os sabões mocliciiiaos 

são feitos com gorduras e olf.os rançosos, potassa caustica e soda caustica, que são irritantes da
peixe, e. por isso, est. o ser.do abandonados pelos médicos modernos. Além disso, são preparações

velhas e não passam de imita;ces umas das outras, sem originalidade alguma. USAI, POIS,

_A_ LUG-OLINA

REMEDIO MODERNO

sem gorduras

c sem potassa

c nem soda caustica

f'jf*';—ofj h

__cj

CREAÇÃO DO

Br. Eduardo França

baseada no principio scientifíco
da associação de antisepticos de sua

descoberta em 1S88

irl E EFFICAZ-

para evitar espinhas e bor-

bulhas da barba, para in~

jecções, e «toilette» intima

das senhoras, para afor-

mosear a pelle, para evitar

moléstias contagiosas,etc.

Vende-se em todas as drogarias, phar-
macias e perfumarias.

Depositários : Araújo Freitas & C.,
rua dos Ourives, 114.
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RUA DO OUVIDOR

07 e f>£> A TORRE E H'liVIIFFEL

RUA DO OUVIDOR

97 e OU

GRANDE VENDA COM 20 \ DE DESCONTO EM TODOS OS ARTIGOS

PREÇOS DE ALGUNS ARTIGOS DA SECÇÂO DE ALFAIATARIA
Ternos de casaca, forro de seda  120S0Ú0 • Sobretudos de Mclton, forro de seda, a começar
Ternos de smcltinfi-, forro de seda  1005000 ^ de 903000

508000
NOSOOO

Ternos de sobrecasaca, frente de seda  1108000 j| Sobretudos de Melton, torro dc merinó superior.
Terncs de fraque preto e de cores, a começar V Ternos jaquetão preto ou dc côr
de  888000 : Ternos de paletot a começar dc  44ÇOOO

Capas, forro cie seda, cie 72;ooo a ©esooo
Vestuários de casemira e de brim para creanças, a preços sem competencia

AS POM AD AS, OS UNGUENTOS

e os saboes liiociioinaos 

sao feitos com gorduras e oleos ranqosos, potassa caustica e soda caustica, que sao irritantes da
rEi.LE, e. por isso, est. o ser.do ab^ndonados pelos medicos modernos. A16m disso, sao preparajoes

velhas e nSo passam de imita;ce3 umas das outras, sem originalidade alguma. USAI, POIS,

_A_ LUG-OLINA

—REMEDI0 
M0DERN0

sem gorduras

c sem potassa

c nem soda caustica

\baseada no principio scientific^
da associacao de antisepticos de sua

para evitar espinhas e bor-

bulhas da barba, para in-

jecgoes, e «toilette» intima

das senhoras, para afor-

mosear a pelle, para evitar

molestias contagiosas,etc.

f 
B tHBP¦ Jt Jb**' % *\ Vende-se em todas as drogarias, phar-

macias e perfumarias.
Depositarios : Araujo Freitas & C.,

t—•' "" i rua dos Ourives, 11-1.
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BUCÓLICAS
Ao Lúcio Bueno :

No seio das virgens mattas
Onde geme a alma do vento
E' mais livre o pensamento
As emoções são mais gratas.

A. A.MOP.IM

Aqui nesta paz bucólica
Quando acordo de manha
Sinto dentro de minha alma
Outra alma nova e louça.

II
Por esse camoovirenta
Entumecido de relva
Ha a alacridade estridente
Da passarada na selva...

III
A' aurora que vem clareando,
Por entre a matta sombria
Os pássaros vào entoando,
IIymnos .lacres ao dia...
Aqui, n°esta paz serena
Com tanlo encanto e virtude,
Sinto a vida tão amena
Cheia de força e saúde

Livramento, Rio G. do Sui
GbnilG. Trindade

«*>--*-•&-

JÚBILOS
Ao velho amigo Cândido Mello:

Oufrora
Eu tinha á vida um desaffecto grande.

Unia aversão enorme..-
No smtanto, agora,

Para que a magua de viver se abrande.
Pira que otediu logo.se transforir*

Numa alt-gria louca,
Basta um sorriso _ó de tua rosea boca...
E é desde que nasceu o nosso amor, querida,

Que adoro a vida.
Tempos atraz,

Tempos quo vào bem longe,felizment:,
N aquella quadra de tristeza inunda,
Tio differente desla quadra linda,
I) estes ditosos dias do presente,l .üinu jamtit hei de escrever, jamais,
1 nm meus cantos languidos, doridus...
Meus veisos eram como que gemidosDalmi
Dilacerada pela des\entura
— D.lma que eu tinha plena de amargara
1- tenho agora descuidosa e calma I

Hoje, porem,
Dou nos meus versos um festivo aspecto

E o primoroso encanto
Que os teus olttol terr..

E assim, querida, o nosso puro affecto
J ubiloso canto
l.m rendilhados versos,

Meigos, alegres, em ventura immersos.
1 mim caUbro em lyricos sonetos
A formosura d s Uns olhos pretos...
logo queá poria do teu coraçàç

üau devagarinho,
Apenas supplicando a esmola de um carinho.
Me deste um pouco de felicidade.

E deste então,
Cheio decr.-nças. cheio de esperanças,
Singra o batei de minha mocidide
Do mar da vida pelas onda. mansas.

Quando, depois de um longo padecer,
De sonhos bons a alma ae nos pcvSa,

Oh! como é bom viver !
Como a existência é bôa I...

Santo Antônio de Jesus, Bahia
João P. Tint

FALLANDO AO CORAÇÃO
, A Alguém:

Porque tu choras tanto oh! coração maldito,
Quando busco olvidar esse perjuro amor,
Que me obriga a soffrer. soffrer qual um precito,Pelo mundo atirado aos vórtices da dor ?...
Socega-te um momento oh! coração aflicto!
Nào pulses, indiscreto, assim com tanto ardor I
O nome de mulher, que em ti ficou escripte,
E'lembrança cruel, desse infeliz amor I..
Pranteias coração tão convulsivo ainda ?
Pois queres que eu padeça essa tortura inunda,
Amando a hypoerisia, em nebuloso manto ?
Se d'este peito meu sahisses um instante
E vísses da mulher o seu fallaz semblante...
Ai I coração... Talvez que não chorasse, tanto!...

Cachoeira, Bahia

QUANDO...

Sabino Campos

-*>•¦*••»

A minha irmã Lili-

Quando Vésper na allura resplandece,
Da terra ao céo medindo a gran distancia,
Quedo-me trieste e rezo aquella prece,
Que me ensinaste, ó mãe, na minha infância._
Quando a saudade, este poema pranto.Vem-me a porta das magoas entreabrir,
Inda percebo, como por encanto,
O convulsivo adeus do teu partir...
Quando, num quadro, fito a tua imagem
Kisonha, terna, como que a falar...
Erguendo aos céos o olhar flébil, selvagem,
Tenho Ímpetos, então, de blasphemar...
Mas, quando gemebunda te entievejo
No lar da morle, no leito da dor,
Sinto vontade de te ungir num beijo,
Sinto vontade de morrer, Senhor !

João Cancio db Pomths

¦»•»¦¦€»

ELEGIA
A lma minha gentil que me pediste

tào cedo o coração de ti contente,
cuarda-o lá em teu peito eternaments,
e nunca a vida mais me seja triste.

I mplacavel a sorte assim persiste
em ter-nus um do outro sempre ausente,' nào te deixando ver o amor ardente
que nestes olhos meus tào puro existe.

D «ves de tào cruel fado condoer-te: —
a deshumana dor que me ticou
da saudade que soffro por não ter-te.

A Deus pede,—que a vida me doirou—
que tâo cedo me deixe pertencer-t.,
quão cedo o teu olhar me conquistou.

Rio.XXV-lIlMCMXlI
Juno un Mattos

LILIUM CONVALLUM
Sonhei, distante, o teu amor sincero,
Na solidão profunda e na tristeza
I m que vivo, a scismar, na singeleza,
Na paz do meu retiro inlinJo, austero,
1'' nesse sonho, que a ventura espero
Achar, revendo a mágica belleza
1' esse teu porte airoso de princeza, 

'
ivu. eu ssmpre recordar nas scismas quero
E' na decura d'esse affecto iatenso.
Que eu tenho essa ventura ambicionada,
Com que os males da vida sempre venço...
I^rio dor valles de i leal candura,
1: o teu amor a Estrella da Alvorada
Que me annuncia o lim da desventura

S. João, 15 4 911
Antônio Galhaípo

U^^- =^^^=¦^_.
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OS NOSSOS
AMIGOS
Miguel

Novaes é so
cio fundador
do Tiro Par-
n a hyban o
em Parnahy-
lia, Estado
do PUuhy.

OS NOSSOS
AMIGOS

O

OS NOSSOS
ARTI8TAS
O joven

pintor Ma-
noel Cavai-
cante de Sen-
i\a, reside nte
.ia Parahy-
ba do Norte,
em cujos cen-
trosartisticos
k muito con-
ceituado.

Horacio Ca-
millo dos

Santos, nos-
so assi-

gnante, em
S. Gonça-

lo do Pará,
Estado de

Minas Geraes

mil |J 3 :f1 J 
I ANEMIA ou

<¦^hlorosc, fastio <

ArAUio M

|SesoíTreiBdo
ANEMIA ou

^hlorose, fastio c
debilidade, ame-

.lorrhéa ou flores
brancas Hemor-

rhagias
post-partum,

Neurasthania c to*
das as moléstias

das senhoras

Experimentai o

GUDERIN
Augmenta o nu-

I mero de glóbulos
vermelhos do san-
gue de - a 6 mil-

I hões.Vende-se cm toda*I as pliarmacias e nas se-
I guintesdrogarias do R •>1 de Janeiro: Granado &
| C.; 1'dcMarçí II: Silva '

Araújo &C., I* Março,3:Francisco Gifonl & C., 1* oa
Março 9: Bragança Cnl C., Hospício 9: Silva Gomes & C., S. Pedro,40;
Costa Gaspar & C , rua Frei Caneca, 73: Drogaria Pacheco. Andradas, W.">
Araújo Freitas & C,.t Ourives, IN: V., Werneck »* C., Ourives 5; OrlandoRangel & C., Avenida (iantrai, 181 e Rodolptio lless, Sete Setembro. 01.Encontra-se em todas as pbarmacias a drogarias. Depositários para o Braxit
I-. Queiroz & G..S. Paulo, Unic«> representante no Rio de Janeiro; M. Lei*
ta Sampaio, rua bio Dento, 13, Rio de Janeiro*

I.stablle A: Ilasio & C,: Março

Diga, doutor, que devo
empregar contra as f LjO-
RES BRANCAS?

Empregue única e so-
mente o GONOL qne é
o verdadeiro especifico con-
tra as DOENÇAS» I>0

UTERO, OTÁRIOS
e ANNEXOS.

Diga também áquelle pan-
dego do Jucá, que empre-

gue o «GONOL», o qual
cura rapidamente a gonor-
rhóa açuda e elironicji,
as ulccras vencreo-sy-

pliiliticaK, evita os recolhi-
uiGutos o outros jicckIcn tos*• •

de viagem em segi mda classe...
Oomprehendeu, minha se-

nhora P
—Sim, doutor, e fico-lhe

agradecida, pelo seu conselho
salvador...

s

RHEUMATISMO
Irlicular, .lluxculur e Cerebral

I.eucorrhea ou Flores brancas. Moléstias da pelle, lm*
purezas do sangue, Lymphatismo.Ulceras c Gommas, Do-
res nos 0S60S, Eczemas. Darihros, Empigem, Feridas,
JJoubas, Escrophulas, Fistulas, Paralysias Goltosas, Triic
Ulenorrhagica.
Todas estas doenças tôm cura immediata com o emprego

do poderoso depurativo

CAJURUBEBA
Composto felicíssimo de substancias vegetaes de

grande vigo
Nenhum outro medicamento convém melhor á depuração
de um vicio do Sangue do que o Cnjiirubebn, ao mesmo
lempo estimulando o estomago e tonificando o organismo.

O Cajurubcba tem como elementos activos vários prin-
cipios de origem exclusivamente vegetal, de onde depen-
dem os seus etTeitos medicamentosos e o segredo de sua
poderosa efficacia.

~7 annos datam de sua descoberta! 27 annos de sue-
cesso no tratamento das moléstias do sangue. Vende-se em
todas as pharmacias e drogarias. Depositários geraes:
ftilia ISraga A ( . Pernambuco.—Agentes geraes: Ara-
ulo Freitas ACJ.—Rua dos Ourives, 88—Rio de Janeiro.
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PERFUMES

PARIS

COMO AS PÉROLAS E
OS DIAMANTES ELLES
REALÇAM A BELLEZA

ULTIMAS CREAÇOES
ENIGMA
*OL» MU
•AMPRES «ü»

Bouqucr oreuZI

POSTAES MASCULINOS gfcl
MADRIGAES

A* um cherubim
Com muita pureza d'alma.
Co'a mais santa inspiração
Da belleza dou-te a palma
Em versos do coração.

Tua face assetinada,
Cheia de encanto e fulgor
E' mimosa e delicada
Como a petla de uma flor.

Quando a brisa matutina
Be.ija-te a face adorada,
Torna-se, linda menina,
De perfume impregnada.

Vives cercada de flores
No teu formoso jardim,
Nenhuma tem teus olores
Nem mesmo o próprio jasmim.

Se o beija-flor te avistasse
No teu jardim, meu amor,
Beijaria a tua face
Julgando ser uma flor.

M. Laranieirc

A meus pães—Pae... Mãe... Quantas maravilhas, quantas rique-
7as encerram essas duas palavras! Na primeira, temos um
homem sincero, um verdadeiro amigo, que é para nós
mendigos do Universo, o guia que nos conduz sempre
para os caminhos do bem. E na segunda, temos um anjo
de candura, um coração meigo e leal, que se nos desfaz em
palavras tão doces... tão puras, como a gotta de orvalho
no seio duma flor.— Victor dos S. Cunha, (S. Paulo. —I
5-912)

•
Para minha noiva
Quando o apaixonado se separa do seu único affecto

A CARIDADE EM CARUARU
SuirT A
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A « União Caixeiral Caruaruense» recordando o trigesimo dia do fallecimento do immortal brazileiro barão do RioBranco, realizou grande distribuição de esmolas aos mendigos do logar.
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0 MELHOR TÔNICO E 0 MAIS EFFICAZ
Superior a todos os Vinhos de Quina conhecidos.
E' o VIGOR e a SAÚDE absorvidos cada dia

sob a forma de uma agradável bebida.
A' VENDA EM TODAS AS PHARMACIAS

vaicom o coração alanceado de dôr,soffrendo no intimo as
maiores torturas, impelido por ess_. mola mysteriosa — o
destino.

A alma, vasia do bem presente, constrangidamente
fegue como se fosse á região icognoscivel do Averno. li
quanto mais longe do ente que se ama, mais próximo do
espectro implacável da saudade,que se aproxima.—José do
Rio.

•
Eu amo
as flores

Dos. verdes campos
Cheias de amores
Puros e santos;

Aos passarinhos
Que alegres cantam,
Tão unidinhos
Que nos encantam,

E ás estrellas.
Ao sol. á terra,
Todas bellezas
Que o mar encerra;

Ao coração
A' alma pura.
Da incida rosa
A' formosura.

E á Natureza
Aos asiros, aos céus.
Ao brilho, á aurora
1. d luz de Deus.

Alathías Sandorff.

A presença de uma doce e agradável r.:alidade é já a
aurora prematura d'uma saudade vindoura.—Alberto de
ürvil Ferreira [1'alstatf.

O sol desce no horizonte, illuminando com os seus ul-
timos raios a natureza, e os pássaros, em bando, passamsaudando o cahir da noite.

Ouve-se, muito ao longe.o som de uma flauta maviosa.

HYGIENE DA BOCCA
PASTA DENTIFRICIA OXY-

GENADA, clareia os dentes, for-
Mlica as gengivas e perfuma o
lulito, destróe a carie dentaria,
tornando a dentura forte e vigo-
rosa.

A' venda em todas as boas
perfumarias e pharmacias.

Fabricada por

CAUSA & MEDINA

Rua Luiz (le Camões, 6
Depositários—DROGARIA RODRIGUES — Rua Gon-

calves Dias, 5y, Rio de Janeiro e BARUEL & C. rua Di-
reita, 1, S. Paulo.

entoando uma sentida queixa, como que uma prece 1 O
sino. lá no alto da igrejinha, toca tristemente a Ave Mana
e a brisa, suspirando, murmura a palavra—Saudade...—
Oscar Leite (Itajuby).

Triste, bem triste é quem vive no escuro e profundo
abysmo do esquecimento de quem corresponde com ardor
um aíTecto impuro, inconsciente de estar desemp.ehhandi»
um papel ridículo. — Alberto de Orvil Ferreira [Rio].

Está conforme. D. M.

APENAS APPARENCIAS...

Vocô viu, camarada > Agora também os que têm
gallão comem do ruim... Olhe o commandante Costa
Mendes...

E', mas para esse já vai haver amnistia e de ver-
dade...
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UM CONVESCOTE ANIMADO
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Convescote realisado no logar i.Mariano», na cidade de Castro Alves, Estado da Bahia. Pessoal bonito, alegre
e saudável, que se diverte a valer...

/<sr cíenteó lincà
Chcereid ter a õcceafreóca ? usem somente

A PASTA E A ÁGUA DENTIFRICE
^-¦^s

1LSF.NTA¦k
_

NIVERSELLE PAI

DE OELL

VENDE-SE. E
CASAS DE P

RIS
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!*__. r 1II •?'Possuírem Minhas
Senhoras,

Oiiresls.ível affrac.lvo durnaíezincompaiavel,
a ma__e__i,o avelludsdo, a deliciosa frescura d um
ntíonovo. eserds sempre bellas. graças ao -

puiMüst
Branca Rosada. Rachel

m
Gu§íetv L,ol\sc,Ber__-_a

Vende-se nas t>oas casas de Perfumarias ...
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íIsewtis Geraes
/.-.ALUO FREITAS a C"

A*" _« Oiíiives 88 Rio di jAnuno

COMO ECTOU COMO ESTAVA

Se tendes tosse ou bronchite, recorrei desde jáao Peitoral de Angico Pelotense. Elle vos cura-
rá em pouco tempo.

Não ha cm todo o mundo medicamento mais
efíicaz contra tosses, resfriados, intluenza, coquelu-
che, bronchites. etc, que o PEITORAL DE AN-
GICO PELOTENSE. Pedir sempre o verdadeiro
Peitoral de Angico Pelotense. Os vidros são
grandes, o preço é barato e o remédio não fermenta
e não se estraga. Não tem resguardo nem dieta. E'
um xarope grosso, escuro e innocente. lia mais de
30 annos que è usado pelo povo e nunca fez mal a
ninguém. Podeis dar este peitoral com confiança a
velhos e creanças. Não contém venenos. Cura ao ar
livre. Vendem-se 100.000 vidros por anno. Deposito ,
geral e fabrica: Drogaria Eduardo C. Sequeira, Pe-
lotas. A' venda em todas as boas pharmacias e dro-
garias do Brazil.

TÔNICO IRACEMA
il» fabricante J. NEUBERN

Este preparado, independente
de suas propriedades para descn-
volvei o crescimento dos cabellos,
iem a vantagem dc escurece-los.
gradual mente.

Antes, pjis, que os vossos ca-
bellos embranqueçam, usae sem
demora este util preparado, que
os devolverá á sua cór natural e
primiliva, impedindo lhes, egual-
mente, a queda eextinguindo-lhes
ú caspa.
Vldru 3S000. — Pelo correio 4$O0O

A' venda nas casas de perfu-
marias : llazin, Hermanny, Nu-
nes, Cirio, Ramos Sobrinho,(las-
pare no.depositarios: Ihi-IAC.
Rua Rodrigo Silva, 86 (entre As-
sembléa c Sete dc Setembro)
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TORNEIO — MAIO E JUNHO

PRÊMIOS PARA 1.

<—43->

Concurso para os melhores IraLalhos
Prêmios «Osclho. e «M-Ui-eel-al»

Continuamos hoje, esse torneio, iniciado no numero
passado com os trabalhos de In Justo (Lisboa) C J.L. P. F.
(Lisboa).

Ainda o de hoje traz mais dous mimosos er.igmas dos
nossos confrades de alem-mar, e um outro importante do
charadista bahiano Zé Palito, perito como problemista.

Eil-os :
ENIGMA 01

(Composto sobre a decifracão do n. 32)
Não pôde o Sá—oh I que gente 1
Passar por muito correcto...
Pois acho pouco decente
Metter dois em tal objecto !

Por isso digo, indignado :
«Larga, Sá, o teu logar,
E põe só lá... d'esse lado
Urna veste de abafar

Que será bem mais decente
Deixa portanto a Mimi...
Que assim ficarás mais quente
E com ella só p'ra ti.

J. L. P. F. (Lisboa)
ENIGMA 62

O meu enigma morreu ?
Pois o teu foi á viola I ..
Esticou... desfalleceu...
Foi mesmo um ar que lhe deu...
Coitado I foi d degola.

Veremos porém se agora
Este, assim, tambem estica
Fntre a sopa, a essa hora,
Ponha lá já uma escora
P'ra não rolar a barrica...

Meu amigo, á puridade,
Aqui lhe digo:—cuidado I
Se matar me tem vontade
Repare na habilidade...
No ardil aqui lançado.

In Justo [Listoa)
ENIGMA 03

Nesta cidade havia,
Em tempos que lá vão,

Um tal Gil Avellar da Encarnação
Berbequim de Faria,

Por todos tido como um maganão.
Era um typo de rua, exemplo verdadeiro
D"essa raça de heróes, que ha pelo mundo inteiro,
No Drazil como em França, ou na China ou na Arábia,
Na Judia maldita, ou na Allemanha sábia.
—Como vivia o Gil ?— Eis o que se ignorava.

O certo 6 que levava
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Um grupo de sócios que tomam parte em torneios públicos.

LTsem «Cacau Solúvel», «Chocolate Bfaering», «Café Globo» S?àftSMoS. M
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Kssa vida cm perpetua e interminável tro;a.
—«Que o pandegar», dizia, é afinal a nossa
Mór riqueza no mundo»—E, a pandegar, assim.

Vivia o Berbequim,
fé que um dia d'aquí des'ppareceu, por fim.

Tempos depois, em certa feit?,
Estando em casa, a trabalhar,
Eis que me surge, esfrangalhado,
Magro, amarello, escaveirado,
IQuem tal diria ?)— O Avellar I
Pasmei, confesso; e quem deixara,
Ante tal cousa, de pasma: ?
—Dentro dum facto esfrangalhado,
Magro, amarello, escaveir*io,
Quem suppuzera o Avellar ?
—O' Berbequim ! Como vae isso .
O que vocô lem feito, então 7
Ha ta.ito tempo foi-se embora.
Que vel-o aqui seu Gil, agora,
Bem que me dá certo alegrão '•
—«Que tenho feito .—Corrido
Esse mundo de meu Deus 1

A ler o fado, o destino,
ííos astros, no azul dos céus'
Entre desgraças sombrias.
Chorei—e fui Jeremias,
Clamei—fui Ezechiel I
De Babylonia— a heroina
Prophetisei a ruina,
Eme chamei—Daniel !
— «Tendo o futuro na mente.
Corri todas as nações.
Lançando balsamos novos
E mágoas—nos corações
E muitas vezes, nas praças.
Ao ler do povo as desgraças
Que por chegar ainda est3o
Uns dizem:—Louco poeta I

O VOTO OBRIGATÓRIO

Viste, Quincas. Na Argentina o pessoal é obrigador
a votar. Quem não quizer, paga multa ou come xilindró...

Deus queira que não façam o mesmo por aqui.
Seria o diabo se a gente fosse obrigado a votar. O nosso
voto perderia o valor e adeus pellegas de vinte no tempe
de eleições...

A COLÔNIA POLACA
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Eesta na SociedaJe Polaca de Auxílios Mutuos.de Artes e Instrucção, d'esta Capital, commemorando o anniversario
do Ueino da Polônia, no dia _ de Maio.
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OS NOSSOS AMIGOS
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Augusta e Nildo Fedoldc, irmãos, residentes em tres Bar-
ras, estação do Muquy, Estado do Espirito Santo, onde
são muito cslimaaos.

Outros:—Um novo propneia .
Alguns:—Um vil charlatão !¦•

Andei por touas as terras,
< >s mares todos corri
Dos povos não entendido,
Aos velhos lares volvi.
Negros, tristes de .enganos
Trago do peso dos annos.
Das agruras do viver I
1., após ler os negros fados
Que ao mundo es'.ão reservados-,
O que me resta ?—Morrer I»

E, assim dizendo, foi-se embora
0 Avellar

Magro, amarello, escaveirado,
A mim deixando embasbacado,

Sem atinar
Qual seja o officio d'elle agora 1

Do O .Malho aos bons decilradorcs.
Con. mil respeitos, pede oZé
Queiram dizer-lhe, num repente,
Do um modo claro e bem patente
—A profissão do Cil—qual é ?

... Palito .Bahia',»

CHARADAS NOVÍSSIMAS Cl a 73

— 1—No alto do Calvário, onde foi crucificado o filho
de Maria, Jesus ergueu a cabeça e disse : tmeu Pai, em
vossas mãos cncommendo o meu espirito.»

11. Lemos [Própria, Sergipe'
2—2—Antigamente a bandeira real só tinha abrigo te

fosse feiia de tecido muito fino.
11. Raposo (S. Paulo)

2—2—Quando chegar o vento, melhe a vela a toda
a pressa.

Jorge Colonio (Própria, Sergipe»
— 1—Nesta cidade vi a primeira da outra cidade.

Jo'ge dOü.eira .Kccifc]

EFILEFSXAIII
Para combatter esta terrível affecção não

ha medicação que possa rivalisar com as

DRAGEAS GELINEAU
Peça-se o Livro d'Ouro a I. MOUSNIER, Scaaux.perto de Paris,_ii( (frti.i)

fifflâooc^
Minha Senhora!! Para a sua, toilette

intima... não empregue senão o
SABÃO CIRÚRGICO LESOUR

BXCOXTKA-SB EM TODAS AS PHARMACIAS

2 — 1—0 orango tango,que se vô alli, é natural de uma
povoação de Moçambique.

João Costa e Souza [Muritiba, Bahia]
1—2—No hotel a mulher come mollusco.

Labinna Oriebir [Recife]
l — l—Somente na musica ha este movei.

Luciola [Alagoinha, Parahyba]
1—2—Amanhã temos o dia seguinte.

Marquez de Marialva [Bahia]
2—1—E' miséria não ter pena de um pobre.

Matuto Lezo (Alagoinha; Parahyba]
3—3—Quem é puro não se massa

Co'as picardias da sorte,
Muito embora que a desgraça
Traga o amor, ou a morte.

Liliputiano [Bahia]
CHARADAS SYNCOPADAS 7_ a 77

3—Mulher feia não dorme em cama de lona—2.
Maria José de Araujo-Ná (Nazareth, Pernambuco]

-1 — 0 homem estúpido tomou parte na escriptura judi-
ciai—2

Macole (Recife)
4 -Na paysagem diviso a arvore—3

Lúcio Freire (TimbaUDa, Pernambuco]
3—Só quem tem muito d'isso com que se compram os

melões pode acompanhar-te, fantasia!. .. 2
Gil Vaz [Sorocaba, S. Paulo]

A CAUSA, MÀE DOEFFEITO

il
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(>u aA mulher:—E' pieciso sujar menos as toall
mios sujas, santo Deus I Pareces um tintureiro...

O m..M.:'o -E'verdaJe. Pois daqui em diante nunc*
mais te pegarei pel.s cabíllos...
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A ELITE DE AFUÁ

I (A; \ wB \w t f
P' r i ¦ 1 - 1 X^-

' 1 ... ?t"/i
.,,—,',„_,,, ;! ,—,,—a. v.SLijs^^ __¦_. r>_f rifajatJ I w» a; ___-___—-k-1

_______9 . __•____I _?_*! § _^% _________ ^*_»
* ' _____!- - ''ífífeiffl " <r ,_¦ _____ ___^*_t' ' t. i ** ^^^

ri_____________. . Tt -Bi _t a _¦______. •___! ¦ i -*^' t __¦ t-Hl -E \ __» > i *_C >•__*____ *__r^^fc' _*^__ * __¦ * .TH _¦ .1 _»"_¦¦ tal . m-tmmmam -*_. iTr

nk ^Ü __¦.'___ ______¦! Bfr*______¦_! JB *^^^"iBBB| _P___f A ^^

_____r______í!t^____!__L_. "^ ____rfl] Í_^E^R&______'

____5*^h i______^____l(_.r' ^^^^_______B_____I ^õ&.
__________¦)¦ Si ii" ^^i^m__H

3/ ^H-MB-^B ^_________(____________f _¦_<

tm Afuã, no Estado do iJarã—ürupo ae disti.nctos cavalheiros do legar :
Dr. Alcibiades Lima, juiz de direito; capitão João Lins, collecior federal; capuao
sirjcção ; Raymundo Pessoa, secretario da intendeneia; Dr. José Elias, promotor ;
João Januário, major Pedro Olympio e capitão Polydoro Jansen, tabellião.

LOÜOGRYPHO (por lettras) 78
Ao valente Ord Nança:

Christo pallido, triste, suspirando.
Por entre a multidão vai caminhando

No longo itinerário,
O rosto frio, a bocea ensangüentada,
Arrastando o madeiro pela estrada

Em busca do Calvário
E' muito longe ! exclamou elle cahindo
li algozes satânicos, sorrindo. 9, 1, ii, 4, 1, 13, 9, ij, 1)

Obrigam-lhe a seguir
Erguendo então aos céus a prece santa 3,11,1,9,1,1?
LUe alegre e tranquillo se levanta.

Olhando-as a sorrir
Tem os lábios de neve macerados
Com os olhos no ethereo céu cravados

Contempla a Immensidão
Vergastam-lhe o costado em gritaria
Apontando-lhe ao peito a lança fria, 1, 4, l, \

Sem dó, sem compaixão I
No deserto sem fim, no monte agreste 13,1.10,1,11,1
Não ha sequer a sombra de um cypreste

Que sirva-lhe de abrigo
E impávida a sorrir, tianquillamenle, 7, 6, I3, 5, 8, a, n, 7, >
Avança pouco a pouco o penitente,

Cumprindo o seu castigo.
Lhe devoram a fome, a sede ingrata 2, 1, 14, 1, 2
Aos abalos pungentes da chibata

E.xhausto de calor
Caminha quer os dias quer as noites,
Como o escravo humilhado entre os 3^01161,9,10,13,9,15,5.8,1)

Do bárbaro Senhor.
Exhaurido parou em uma sombra,
P'ra descançar deitado sobre a alfombra

Das dores que o feriam;
Mas os homens bramiram como feras
Como tigres urrando nas taperas

—Caminha I elles diziam.
Assim Christo entregou-se á dura mana
Impassível, tranquillo e sempre forte.

Datendo a immensa rota
E quando da manhã rompeu a luz
Via-se elle pregado sobre a cruz

No cimo do Golgotha.
João Uaptista Amazonas ICuritybaJ

corenci 1 .ancisco fuilomo PennafoiT, intendente
Gratuliano Mello, director da ii.-
coronel Deocleciano Nedry capit; o

ÁLBUM CARETOLOGICO

r* *. 1 I"¦ ._ j
Estatuas de bronze:—Officinas da fundição d'0 M.i-

lho. A rethorica propagandistapre histórica.
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SANTAL MONAL

BC^ CO BOM O MELHOR 
"1 SEMPRE O CONTRABANDO

Iliecommendado 

pelos Médicos mais notaceis.
CURA RAPIDA e RADICAL da Blennorrhagia, ICystite, Gatarrhos vesicaes, Prostatite, Hematuria Ie todas as Doenças da Bexiga e dos Rins.

ENIGMAS CHARADISTICOS 79 a 81
Ao valente charadista bahiano Lyra do Norte

Meu caro Lyra do Norte
Eis um probiçma mesquinrto
Que, a não ser adivinho
Não dará de certo a morte ;
— Zé Manoel dos Anzóes.
Conhecido valentão
Sempre está lá na prisão
Enrolado em maus lencrte.s

2—Oh,mensageiro dos deuses t
A flôr bonita do lyrio
Em teus olhos eu diviso.
Tal qual no Ceu bella Sirio 1...

Juvenal (Itapetininga)
ANAGRAMMAS 84 c 85
6—2—Elephante oriental

Maritone.
5—2—Eu tenho muita vergonha
Do padre mestre João;
Pcis elle com sua ronha
Me negou absolvição.

Nalla.

CHARADAS ANTIGAS 86e87

O caso é que o sujeito
Mettido co'a patuléa
Foi certo dia amarrado
E, n'um vapor deportado
Lá p'ras bandas da Judéa.

Leocadio Cruz (Barbalho—Bahia)
Dos nove irmãos que possuo,
Só cu sou o desgraçado;
A elies dão-lhes valor
A mim... nicles! pobre fado !
No emtanto, sem minha ajuda
Não passavam do vulgar ;
Eu lhes sirvo de vehiculo
P'ra alcançarem bom loga>.

Mario N. T. (Belém—Para)
Aos distinctos amigos Emiliano dt Farias e jose

Alves Sobrinho
Por mais que lute não tenhc
Para o charadismo engenho,
Quer seja em prosa, ou verso.
Quando componho um trabalho
Para figurar n'«0 Malho»
Sempre me sai adverse
P'ra prova que nada valho
Dou este fraco trabalho:
Da nome de um charadista
Dos que figuram na lista
Sempre como denodado.
Com seis lettras (tres vogaes
Tres consoantes] e o mais
Abaixo vai mencionado.

—Então, Dr. Domingos Mascarenhas,acabam ou não oi
contrabandos no sul ?

—Acabam. Acabam quando o governo se decidir a
aproveitar umas migalhas do orçamento para soccorrer as
guarnições das fronteiras.

Duas, tres, e quatro lettras
(Garanto-vos não são tretas)
A antigüidade empregava
Embora em usos restrictos
Para fazer seus escriptos
Quando o papel lhe faltava.
Uma, seis, tres, e segunda
Que grande poder abunda
Em duas partes se encerra
Conforme diz a sciencia
E> tal a sua potência
Que fazem girar a terra
Agora ponham na lista
0 nome do charadista

João Lopes [Nazareth, Pernambuco]

EM S- PAULO CHARADA EM QUADRO 82
[Por lettras]

\ dhalia, alegre, e em ver-
sos vos digo, é uma linda flor.

Jocor da Silso [S. Manoel,
S. Paulo]

CHARADA ELECTRICA 83

Uma lúcida e brilhante reunião em Limeira, no Estado de S. Paulo.

Ao Sr. Aureolino :
Pois então o nosso Gama
Não tolera uma charada?!...—3
Mesmo deitado na cama
Nada ha que o persuada ? 1—2

• Hfe.-v 
' 
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O NOVO CHANCELLEF _ Nao encontrando aqu5, vi procurar na Getmania—t—
14 podera prover-se do necessario.—N. Zinho [Bahia.J

Ze : — Vim trazer-lhe os meus applausos, doutor, peia " '
sua orientafao politica... -

Lauro Muller: — Obrigado, Zi. Fafo o que entendo Caruso,
que 6 necessario ao nosso paiz : pilitica commercial CHARADAS ANTIGAS ENIGMATICAS 89 e 90
pacifica 13asta de alarmismo inutil e dispendioso. Ao ,anreado D itabiv_0. D_ c.

I£, por isso o meu Z onado Icnho um fil hi to. um cachopo—2
Morreu logo. Que horror I.. V,uf j.6 se atj.ra 4 charada :
—Por6m, garanto; com esta, escaufl chcgo ao topo.
Ha de nascer-lhe na testa, ^il o e temol-a travada...
Horripilante tumor. i —Papil, decifra esta agora :

Lyra do Norte (Sangradouro, liahia.) pous RR tenho, attenfao.° „ Se um d elles me deltas fdra,Ao extmto decijrador Gregroto Sou^a Coelho[nahta} Sou \ag0 jes!c torrao—3.
Sendo eu um pcchote, dou-lhe uma haste—2—para. St>u feminina, por6m,facilmente, ser decifrada. Sc me p5es no masculino,

POLICI^

O MALHO

Não encontrando aqui, vá procurar na Germania—
lá poderá prover-se do necessário.—N. Zinho [Bahia.]

ENIGMA PITTORESCO 88

O NOVO CHANCELLEF

CREMO*

Zé : — Vim trazer-lhe os meus applausos, doutor, peiasua orientação política...
Lauro Muller : — Obrigado, Zé. Faço o que entendo

que é necessário ao nosso paiz: política commercial e
pacifica Basta de alarmismo inútil e dispendioso.

E, por isso o meu '/.onado
Morreu logo. Que horror!..—Porém, garanto; com esta,
Ha de nascer-lhe na testa,
Horripilante tumor.

Lyra do Norte (Sangradouro, Bahia.)
Ao exímio decijrador Gregroio Sou^a Coelho [Bahia]
Sendo eu um pcchote, dou-lhe uma haste—2—para.

facilmente, ser decifrada.

Caruso.
CHARADAS ANTIGAS ENIGMATICAS 89 e 90

Ao laureado D. Habiv—O. D. C.
Tenho um filhito, um cachopo—2
Oue jú se atira á charada :
Mal da escada chego ao topo,
Eil o e temol-a travada...

—Papá, decifra esta agora :
Dous RR tenho, attenção.
Se um d'e!les me deitas fòra,
Sou lago deste torrão—3.

Stíu feminina, porém,Sc me pões no masculino.

A argúcia dos nossos policiaes é assim- s*,(guc 33 pégadas dos ladrões... ao inverso...

Cm OTTAS 
"VI 

RT UOíSvV« D.K ERNE?TO D? SOUZA - Curam : hemorrho.dea. malea d autero, ovarios uriaaaa aa própria» Cyatliaa. 
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SENHORAS

0 APIOL D3 JORET&K0MOLLE
Regularisa os MENSTRUOS, Impede as DORES,

ATRAZOS, SUPPRESSOES, etc.
Dou : Uma ou duas Cápsulas manhã ou noite.

Para evitar os maus êxitos, exigir: O A PI o L.... D"J0RET & homolle
desconfiar das imitações.

Pb."' G. SÉGUIN, 155. R. SHonorè, Paris. TODAS PHARMACIAS.

Torno vasilha que tem
Qualquer um bom calepino—2

[Eu fiz uma contracção.. .] — I
K elle, que em riso se afoga,
Diz-ine : Decifra, durão,
Decifra.. .O conceito é droga.,

Eu, de arte e de engenho falho,
Não a pude decifrar ;
Valham-me os mestres d'0 Malho :
Que o filho está-me a mofar... Mustapná.

E' necessário um olhar
Para as cousas lobrigar ;—1
Não se pôde respirar
Ficando o nariz sem ar—I
Os moveis ricos, sem par,
Estcu sempre a envernizar.

AVISO
Napoleão IV

Os prazos terminarão ás 3 horas da tarde do dia 31
do corrente para os decifradores desta Capital e Nictheroy;

Os de Minas. S.Paulo, E. do Rio, Paraná e Espirito
Santo devem fazer constar dos enveloppes da correspon-
dencia respectiva o carimbo postal com a referida data; os
da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Parahyba, Santa
Catharina e Rio Grande do Sul, com a de 7 do próximomez. Os restantes com a de 14 do mesmo mez.

SOLUÇÕES
Do n. 501 :
No. 211, Intercurso ; 212, Gentilhomem ; 213, Amargo;

211, Coati-carangueijo ; 215, Dodona ; 2t6, Notado; 217

O FECHAMENTO DAS PORTAS
Tuicio como ciem tes ovi peior ainda.

rS^i^XVVuulll1! IINIIIIIIIlJ^^illililíillll^lllilllllllilif.—1\TW\

Liberdade '.... Liberdade... gritaram us cai-
.eiroí quando foi posta em execução a Lei «silva-
dora>. Vejam no emtanto o que succede com este
caixeiro, empregado em loja de calçados, ga-
ii li. mdo cem mil reis sem «boia», morando onde
judas perdeu as botas, e, pagando carne secca a
mil e duzentos o kilo.

Levanta-se ás 5 hora», lava o frontespicio
afobadamente e segue para o trem que fica a
meia hora de caminho.

Consegue afinal, depois ae uma porção
de peripécias com a competente escala pela
«paciência», estação que fica entre a Centaal
e a estação seguinte, chegar a casa do seu
patrão, que já o espera um tanto carrancudo
e disposto mesmo a despedil-o. Mas... por
um d'esses bamburrios da sorte, elle não o
despedido. Apenas ouve uma descompostura
e liei candidato á companhia do desvio se
para outra vez chegar ás 7 e 10...

Nas suas moaestas luncçoes, eil-o sorvendo o
respirando esses . perfumes., de maucheiroque
ás vezes os freguezes costumam trazer nos pés...

Emfim, são cavacos do officio. Isto até pode ás
veze3 servir de estimulante ao desorganizada
estômago Io caixeiro,quando começa a sentir as
marteladas da fome, lá para as tantas do dia.

— Depois o carrancismo do patrão obri-
g:-> ao deplorável papel de «pescador> de fre-
jjuezes a pulso. Infelizmente esse systhema de
negociar é muito commum em certa parte da ei.
daje.O caixeiro esguella-se e berraaos ouvidos
de quem passa... eo cidadão«queima-se>porque
perde o b nJe li¦_ i .om a roupa amarrotada '.

Em certas casaso caixeiro chega a ser muito
pi ior do que o phonographo.

Fechadas as portas ás7 horas, ainda t pre-
ciso arrumar o que a caceteaçáode alguns fre-
guezes feio espalhar por toda a casa. Sáobn-
tinas,botas, chiuellos,o diabo que o caixeiro
tem que pòr em ordem até ás 8 e tanto, sem
compadecimento do patráo indignado, porque
fechou a casa cedo eo seu caixeiro quer ser
fidalgo.

As 10, então, i que vae jantar I

I. depois o pobre caixeiro sonna... Sim so-
nha porque a a tal lei éuma chiméra, uma pura
fantazia !

Então, ellové o carrancismo inclemente, a
malvado, devorar a sua pretendida liberdade.

Liberdade 1 Liberdade nem alli no seu mo-
desto tugurio onde os rator, as pulgas a os mos-
quitos provocam-lhe os maiores pesadellos...
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A FAMÍLIA pernambucana
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Uma distincta familia do Recife: Joaquim dos Santos Maia e sua esposa, (ns. 1 e 2); sua cunhada
(n. 4) c seus filhos (ns. 8, 5 e 6)

Tisnado; 218, Dietina ; 219, Dona-Maria Alonsa ; 220, Solda
Real ; 221 iNull.i por ter saindo trocada a numeração das
syllabas] ; 222, Ancillaria ; 2211, Miguel Dias; 221, Malha,
Malho; 225, Avenca, aca; 220, Grave;Drave ; 227. Parapa-
nema ; 228, Uxte, xira, truc, Eaco ; 229, (Jraca ; 830, mão;
2JI, Frivolidade ; 232, Este amorinfindo ; 23:., Apogeu: 231,
Genuína Prata; 235; Montffaillard; 230, Cachaça ; 2:i7, Kan-
guru ; 238, Zonado ; 239, Pegamão ; 2.0, O Marechal é o
charadista mais acatado da nossa sciencia.

DEC1FKADORES
Do n. 501 :
Nalla, Zaura, Conde Espinha, Pedro Dotelho, Andaluza,

Samsão, Jucá Rego, D. Ravib, 20 pontos cada um ; Club
dos Caturras (Porto Novo, Minas) 23 ; Pedro K (Itabapoa-
na) 20; Dr. Nap |Rio Preto, Minas) 13 ; Duse e Diva [Ca-rangola, Minas). 12; Ferramenta Velha, II; Lace (Magé,E. do Rio; 11. b

Do n. 499 :
Lyra do Norte (Liahia), Zazá (idem), Zé Palito [idem]22cada um ; Amor Azul |LSahia] 21; Sancho Pança (Bahiaj

19; Ajax (Recife) 10; P. Nane (Peçanha] 0 ; Marquez de
Marialva [BahiaJ mais um ponto relativo ao problema 100

Do n. 498 :
Jorge Colonio (Própria, Sergipe], 18; II. Lemos (idem,

idem] 1. ; G. Graça (idem, idtm), 10; Salustiano Dezerra
de A. Junior [Recife; 5.

Do n. 497 :
Jorge Colonio (Própria, Sergipe), 10; IL Lemos (idem,

idem) 8; N. Zinho (Bahia] mais l ponto justificado.
Don. 490:
Pan [Itacoatiara) 12; Cassildo Bezerril de Andrade

(Manáos] 7.
Do n. 495 :
Zé Palito (Bahia) mais 1 ponto justificado.

JUSTIFICAÇÕES NECESSÁRIAS
N. 501— Tutano para 239, e CangurO elegante para2l4
N. 499—Verso para a segunda versão da alexcnirina

169 ; elher para 170 ; Tamanca, tamanco e calcula, calculo
para 101 , Laurentina para a segunda versão (Toda phrase
gryphada) da 102 ; Rancor, cornar para 170.

Néo, ou Malho para 170, c Mestre ou Marcante para
177, não servem.

LIVRO DE INSCRIPÇÃO
Inscriptos durante a semana : Admelo [Bahia), e Pa-

chá (S. Paulo].
CORRESPONDÊNCIA

Recebemos trabalhos dos seguintes charadistas : Lyra
do Norte, Bahia; Zazá, idem; Amor Azul, idem; G. Graça,
Própria Sergipe ;Spensippo Burns,Bahia; Jorge Colonio,Ca-
lypso, Thiago Cunha, Salustiano Bezerra do A. Junior,
Pan, Tônico, [Santos];Odorico Maceno, II.Lemos, D. Nap,
Jucá Rego, Samsão.

Cassildo Bezerril de Andrade [Manáos]—Pela natu-
reza de suas funeções em uma corporação, onde um regu-
lamento é sempre um dogma, Cassildo devia procurar
cumprir o nosso, de maneira a nunca mais mandar logo-
gryphos com asteriscos, pois já ha muito que abolimos
esse recurso, por ser defeituoso. Seu logogrypho — Amor
em prantos — está rejeitado.

Calypso (Parahyba]— Todas as photographias enviadas
foram entregues ao Cabuhy Pitanga. O collega entenda se
com elle.

Sancho Pança |Bahia]—Folgamos em saber que ja está
restabelecido. Salutem I

Synesio Gottschalk, ex Qnam-és [Bahia]—Scientes.
Lyrado Norte Bahia), Zazá [idem)—Chegaram com

tempo «s tres soluções complcmentares da lUta do n. 499.

ORYALIS AGRADÁVEL S SUAVE= PERFUME DE
_*J)ioi. írrNr ¦* io *: %*?.
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APPROXIMAÇÕES DA MODA

De como a moda eleva á altura de um principio o esfarra-
pado chapéo de um vagabundo...

IVellas, porém, só—Tomate—é marcada logo ; a outra—
Sorve—verso carece de justificação, pois não sabemos
como encaixar — verso—na segunda variante do alcxin-
d ri no ICO.

O enigma pittoresco não está resolvido satisfacto-
riamente.

N. Zinho [Bahia] — Não encontramos auto como livre.
No diccionario que o collega cita, na palavra auto pelomenos, nada percebemos que pudesse affirmar aquella
significação. Não conhecemos o ditado que arranjou para o
pittoresco; alémd'isto, havendo duas moedas, é natural que
atraducçSo seja—dinheiros—; o G com cruzes não se presta
á trãducção de—cruzados, porque o adjectivo cruzado quer
dizer disposto em ci uzes, e não o que tem cruzes. Ainda
mais, acceitando a signiflcaçf o dada pelo collega teriamos:
— dinheiros se [C] cruzados etc., etc. E' preciso convir que
tal começo não dará, por força, fim certo.

Zé Palito (Bahia)—ftimadota não serve. Só porque o
collega dividiu a palavra pelas lettras e achou uma meta-
de exacta.é que considerou sua—rimaJora— superior á Car-
vtelia ? Mas o autor dividiu-a por syllabas.e essa divisão não
è inferior á do collega, nem soffreu com isto o principio dc
mathematica nem citado na sua carta. Pelo enunciado do
problema, se a divisão pôde ser feita por lettras, pode da
inesma maneira por syllabas; depois a divisão de syllàbas
em enigma ou especies charadisticas, não-é uma cousa ma-
thematica na expressão mais rigorosa da palavra. Ri na-
dora serviria se satisfizesse aquelle—elta— do conceito, ou
o —homem,—se houvesse outra em igualdade de circum-
stancias. Não reputamos vago o conceito, nem necessita
elle de boa vontade para ser comprehendido. Demorei foi
acceito. Sua lista do n. 403 accusava 30 soluções; mas,dei-
Ias, varado ou safado para 36, droga,grado, para 40, Irapa,
trapo, para 12, ésturdio para 44, e rimadora para 56, fica-
ram de quarentena até justificação posterior. D'essas só a
do n. 40 é que está justificada e acceita; tém.pois, 26 pon-tos, e não 27, no n. 405. Não ignoramos que só seja
senhor ; entretanto a solução não é acceita pelos motivos
já expostos em numero anterior.

Como applicar—verso—na 2- variante da casal 169, do
ru 400? Verso é a parte posterior de uma "folha, mas isto
não satisfaz ao caso do testamento. Já que insiste em carta

de 26 do passado,tratemos da—mala. Falia o collega : Va-
zilha, diz Roquelle, è vaso caseiro. Ora, imala» é vaso (v.Auxiliar d)S charajistas) etc.,etc. Permitta o Zé Palito quenos opponhamos á conclusão tirada, pois o titulo da secção
referida do livro do Bandeira é :— Vasos e receptaculos —
—Mala, diz elle ainda, é caixa para roupa. Ora, sóencon-
iramos caixa como receptaculo, e não como vaso. Logo
mala não é vaso e muito menos vasilha. Está resolvida a
questão. As charadas bijronles foram publicadas, pela pri-meira vez no Almanach Luzo Brasileiro para 1001, a pagi-na 58. Valerio Lamarosa.que parece o seu autor.com a queapresentou (3— O que é que tu e.xecularias para ganha¦res tão bons salartos ?—Solução : Farias, ferias) firmou o
principio de que nessas especies as lettras trocadas seri.am
ai vogaes. Nos, porem, durante a nossa primeira direcção,
em vista da semelhança entre bifrontes e certos metagram•
mas, procuramos fizer trocar só as ultimas vogaes,e assim
fizemos porque o seu autor não dizia qual era a vogai queteria de soffrer, fatalmente, a substituição.

Ainda assim el as se poderiam confundir com as ale-
xandrinas. Fci então que estabelecemos que, sendo A e O,
unicamente, as vogaes que deveriam softrer a operação da
troca nessas ultimas especies, ficariam as bifrontes com a
variação das outras vogaes restantes. O que é preciso, po-rém, é que não estabeleçam a anarchia, onde deve reinar
a ordem. Sim, não vão compor bijronle? terminando, em
ambas as vjriantes, em A e O,como as alexandrinas Desde
que uma variante é em O, a segunda será em qualquer das
outras restantes, menos em A; se terminar em A, não se
recorrerá ao O. Comprehendido ?

D. Nap [Rio Preto, Minas]—Feita a inscripção uma
vez, não é necessário repetil a em cada torneio, salvo se
houver mudança de residencia ou dc pseudonymo. Os pro-
blemas que fazem parte do concurso para o melhor trabalho

A assistência entre nós

A nação gasta milhares de contos, annuafmente, coro
os serviços de assistência nesta capital. Não ha, entretanto,
até hoje um albergue nocturr.J do Estado para os misere.-
veis sem lar.
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OPINIÕES.
22

Quarta-feira. Dia incurso
Nas iras de Salomão ..
Tenho muita fe no Urso
Conjugado com o Pavão

ffl* 4
23

Dizem que sonhar com faca
Misturada com cabello

___ signal certo da Vacca
Não despresando o Camello.

J». |
m

2í
Muita vez o copo emborco
Porque si ó não fizar, morro.
Mas quando jogo no Perco
Hei de jogar no Cachorro..,

^GEt
23

•£Í
Outro sonho. E delirante...
VI brincando, n'um cercado,
Com sua tromba o Elephante
E, a saltar, o Veado...

O gordo :—Com que então>
O magro:—Exa lhe explico: o governo comprava me-

.ios navios para se enferrujarem no porto e abria mais es-
rolas.'Que tal ?

estão incluídos no torneio geral e as soluções obedecem
«o mesmo prazo para cllc estipulado.

Con Jc Espinha—Recebemos o trabalho para oconcurso.

ERRATAS

Do n. 001— No enigma charadistico 31 o oitavo verso
é :—,\'ão ha mais neste momento:—2 6 o algarismo da ale-
jcandrina 49, e .'1 o da 50.

Depois de 5:_ das palavras enigma charadisticos—[que
deve _er no plural]— leia-se mais ¦ 50,

Na apuiação, onde se ve 649_ deve ser 499.

UMA TRINDADE AMIGA

M .1 ¦---.-1¦ri I

BIS-CHARADA
Dias'

20

MEZ DE MAIO

CALENDÁRIO DO ZE' POVO

Quando sonho com Macaco
Jogo nelle prazenteiro
B o cobre desencavaco
Também cercando o carneiro.

'il
Hoje tenho um palpitâoV. antes que este emigre
Pego firme no Leão
E pego também no Tigre

'*- MM̂
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São os nossos jovens leitores Durval Mendes Cavai-
cante, Moysés Ferreira ferro e Cicero d i Silva 1'ereira, do
commercio de Palmeira dos índios. Esta.i.i 'ie .\la__ a_.



OS INVISÍVEIS

s.-. r».-. h . ¦.

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

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

Cartas a OS INVISÍVEIS, na
Caixa do Correio n. 1125.

Maravilhosa essencia preparada de Jaime Parado da
Approvada pela Exma. Junta de Hygiene d'esta Capital. —

Numerosos certificados de médicos distmctos e depessoas de
todo o cr>terio attestam e oreconisam o— SABÃO RUSSO paracurjr: queimaduras, nevraigias, contusões, darthros. empigens,
pannos, caspas. espinhas, dóres rheurnaticas. dóres de cabeça,
ferimentos, chagas, sardas, rugas, erupções cutaneas. morde-
duras de insectos venenosos, etc.

Excellente para banhos, única e melhor AGUA DETOILET-
ÍE. reúne em si todas as propriedade» das mais afimadas.

Vende-se em todas as drogarias, pharmacia» e lojas de perfu-mana. Fabrica e deposito :
RUA D. M ARI A, 1 07 - Aldeia Campiata - Caixa do Correio 1 244. — R o Janeiro

A SALVAÇÃO DAS CREARÇAS

de leite puro e rico e escolhidos cereaes
maltados

Uma bebida deliciosa e nutritiva em qualquer edade
SUSTENTA, REFRESCA, ESTIMULA, ENVIGORA

Facilmente digerirei e assimilavel, mesmo pelo mais
fraco estomago. Não contem racáo, polvilho, numa de
««siionr como muitos outros productos congeneres)- nem
qualquer outro ingrediente nocivo as creanças. HorUeLV
vem em torma de pó; sua preparação é simples e rapida;
basta additar agua quente ou fria.

N. B.—Uma chicara de l^eilo llallad» de llorllok'*
tomado quente, immediatamente antes de recolher, produzum somno profundo e reparador.
A' venda em todas as pharmacias, drogarias e casas de

comestíveis
Únicos agentes para o Brazil :

•Paul J. •Cristoph -Co.-Rio de Janeiro

PETROLEO-OLIVIER

Loção antiseptica, fortificante e regeneradora. Única que impede a quédadoscabellos e extingue a caspa. Vidro 3S. Pelo correio 55. EXIGIR DE OLIVIER
por haver muitas imitações. Nas perfumadas de l" ordem cno deposito geralá rua da Uruguayana n.6G, moderno, Perestello & Filho.

 F.J.Hom
Acaba de umâufzcotn
os callos,cra(jos e unhas
encravadas. A'uenda
nas pharmaciase droga-
rias. ?

t?iuG*nlCâmari46S '

IIU OpyUnD que esteve atacado por,uma forte tuberculo-Ultl OLIlllUn se e de extrema gravidade offerece se paraindicar gratuitamente a todos que soffrem de enfermidades
respiratórias, assim como tosses, bronchites, tosse convul-
sa, asthma, tuberculose, pneumonia, etc., um remedio queo curou completamente. Esta indicação para o bem da hu-
manidade é consequencia de um voto. Dirigir-se por carta
ao Sr. C. D., caixa do Correio 7á8.

'

FVRIDFLS 
ANTIGA5 e RECENTE5

C-/ ÇURAH-5C RADICALMENTE'q.. COM A POMADA 5ECATIVA- DF

£ #(/* DOS /v; 7o — •'-H- I

< £2

Alfaiataria Globo

(í-> 
- RUA - <;-)'Marechal Floriann PílTntn

ROUPAS SOB MEDIDA
- RUA -

Marechal Floriano Peixoto
hERREI RA & IRMÃ 0 — TELEl'. 9900
Casa de provadissima seriedade como

provim os innumeros freguezes d aqui
e do interior.

Cortamos sem prova, dovido ao nosso
invento.

Remettemos amostras e o systhema
pratico de tirar medidas. Devido as gran-
des transações com importantes fabricas
vendemos fazendas a metro por preçosbaratissimos.

Acceitamos agentes, dando commissão

:!2íB

tm*9

*íP Um terno de casimira italiana.
:ío$, « '*o$, Magnifi-'» cos ternos de brins francezes.

".(ICIIIIII Um soberbo terno de brim
Taylor de puro linho.

4^000 8oS.Oo»e7o$ Ma
gnificos ternos de casimi-
ras francezas.

• üM Um ve«-«Wnlt;iro terno de
casimira ingleza.

OS AUTOMOYEIS CARLOS SCHLOSSER & C.
MAIS ELEGANTES RIO DE JANEIRO

E
RESISTENTES AVENIDA CENTRAL 63 —CAIXA 1281

MEDII
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