
SMC

''Itu:-.-:--•-SKw:; IWlsMfc

r »
^

V.--V . •>
Ssi

&: ¦''

ANNO XV RIO DE JANEIRO, 19 DE AGOSTO DE 1916 N. 727
Escripforio e redacção

jUT A T TWéT% 
m 00 ~ 164

m m jwFm MJfJLJÈL RU*po ^R,°-179
üNum. avulso 300 rs.

ZE' POVO (do Brazil) : —Salve, Italia ! Salve, heroico duque de Aosta ! O triumpho que os vossos
soldados acabam de obter, tomando Gorizia e pondo-a sob a protecção da gloriosa bandeira italiana, prova
exuberantemente não ser um grito platonico e enthusiastico — "Avanti, Savoia !

AYAMTI, SAYOIA!
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REMINGTON
UMC

MUNIÇÃO
CALIBRE.22.

Deseja Va. Sa. obter exactidão, fogo
certo, e penetração da sua munição de
pequeno calibre assim como dos car-
tucnos para caça grossa.

Então devem exigir os cartuchos REMING-
TON-UMC que vêem na caixa com marca bolla
Vermelha. Estes são os que dão esse resultado.

Acham-se á venda nas principaes casas d'este

gênero.
Remington Anas-Union Met_Ilic Cartri-ge Company

299 Bro«dw.T, No. a-York, N. Y., E. U. _» A. io N.
R eproaen tantea ¦

No Sul do Br.nl No Território do Amawmaa
LEE & VILLELA OTTO KUHLEN

Caba Paul 420, Slo P.ulo Caixa Portal 20 A.
Oi» Portal 163, Rio de Janeiro Maníoa

^ESl^Üfflíí '*M*1 - «*0,>^m ***** i. i mvmm iÍjBI **T_\fc-,K 
p^XíT"* 1

CIGARROS

^HAVANA

»m rJrii

OS INVISÍVEIS
8.*. P.'. H.\

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

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

Cartas* aoa IHVISXYEIS
caixa, po correio, 1125

EXAMINEMasCARTEIRAJ
DB LULAS Curam em poucos dias qual-

quer moléstia do estômago,
fígado ou intestino.

Estas pilulas, além de to-
nicas, são indicadas nas dys-
pepsias, prisões de ventre,
moléstias do fígado, bexiga,

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

Vidro -$500, pelo correio mais 300 reis.

Leiam O TICO-TICO — o unico jornal exclusivamente
creanças.
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GRAÇAS A'S
GOTTAS SALVADOBAS DAS PARTIIEKTES

:DO-
DR. VAN DER LAAN

Desappareceram os perigos dos partosdifficeis e laboriosos
A parturiente que fizer uso do allt __..

medicamento, durante o ultimo mez da g-r-ivl-d«»_K, terá um parto r.ipi.lo o f«H___. innu-
meros attestados provam exuberantemente a sua
efficacia. A' venda em todas as drogarias e phar-macias do Brazil.

Depósitos geraes: PHARMACIA HOMCEOPA-
THICA DO Dr. J. H. V_-i_ Der Laan _& O.

Marechal Floriano n. 116, Porto alegro
e Araújo Freitas & C, Ourives n. 88
Rio de Janeiro.



OS CONCURSOS D'"O MALHO
9:000 OOO

11

DE PRÊMIOS EM DINHEIRO

sem d
«O .11 ALHO» querendo proporcionara seus leitores e amigo» a opporfunldade de adquirirem,

ispendio moveisjoiase.iulrosolyecloi.de valor resolveu organizar para isso sorteios de

^^fiSlS!^^ mandes sorteios
do Malho, nos *.«. tremes em premas 9-Q^JfOOO^M »^MIM^ 

^^ ^ nosso
treguem»*: em troca um cartão com
da Loteria. 4'om esses eartrtes tica-

rão habilitados para nossos\'rantíês sorteios, conforme as explicações, que abaixo vão mencionadas.
escri
vários

l»òr isso devem cortar e guardar, ate completar cada se
ptorl* o 

"coupon. 
abaixo estampa Io, P«rai que ll.es eutr

Çoneapso (Densal
250SOOO (em dinheiro)

Daremos mensalmente, cm dinheiro, um pre-
mio de 2505S00O,. mediante sorteio, que se tara
sempre pelas extrações da .Loteria Nacional,

Para concorrer a este premio e bastante col-
leccionar os coupons d'este concurso emettidos
durante o mez e nol-os trazerem ou enviarem
nor carta. Em troca, daremos um cartão nu-
meradocontendodiversos números, que entra-
rão em sorteio e darão direito a premio, deac-
cordocoma extracção da LotenaNacional.no
primeiro sabbado do mez seguinte.

Çoneupso ^mcmsttal
500S000 (em dinheiro)

Alem dos prêmios mensaes, daremos trimes-
tralmente, em dinheiro, um premio de oOO§.

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

OBSERVAÇÕESi
Para aue nossos leitores se habilitem a todos os sorteios

mensaes, devem nos enviar os coupons correspondentes a
cada mez, sendo que nos mezes de .5 sabbados deverão nos
remeUer os 5 coupons que nesse mez tivermos emittido. Para to-
mar 

'arte 
nos concursos trimestraes,.semestraes ou annuaes.

os nossos leitores devem nos enviar os coupons corres-
ponSefues ao trimestre, semestre ou anno em que! tiverem
sido emetlidos, declarando a que concurso desejam concorrer,
para que recebam cm troca um cartão numerado, fonjenJoosnúmeros com que entrarão no sorteio correspondente, da Loteria

30 
FIcVentendido que umà mesma pessoa poderá concorrer

a todos os concursos desde que apresente series completas com
o numero de coupons necessários para cada concurso.

Nossos leitores do interior enviar-nos-hao seus coupons
em carta registrada, acompanhada de uma nota com o nome,kio-
rada lc \r, cidade e Estado onde residir o remettente. e mais
3oo rei '*rn sellos para o registro da carta de volta.

Dex^rão cortar e guardar os coupons.-que formos emittin-
do e que sahírãò sempre nesta pagina, para nos remetter ou en-
tregar NO FIM DE CADA MEZ, trimestre, semestre ou anno.
conforme for o sorteio a-que desejarem concorrer.

Continuam em vigor os sorteios semanaes, que fazíamos,
em dinheiro, por meio de nossas edições numeradas, â margem
de cada exemplar.

Resultado dos concursos MENSAL (coupons de i
5 de Agosto. Vide pagina seguinte.

Çoneupso Semestral
VALOR I.OOOSOOO

'EA DINHEIRO)
Em trocados coupons d'este concurso,emit-

tidos durante o semestre, daremos um cartão
numerado que dará direito aos sorteios se-
mestraes.

Cada série d'esses coupons, que nos apre-
sentem, daremos em troca um cartão numerado,
contendo diversos números correspondentes á
Loteria Nacional.

O sorteado neste concurso fica com o direito
a receber no nosso escnptorio o premio no
valor de 1 :ooo$ooo.

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

Goncupso flnnual
VALOR 2:0003000

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

concurso emittidos durante o anno, daremos
um cartão numerado, correspondendo a diver-
sos números da Loteria Nacional, com o qual o
possuidor ficará com o direito ao sorteio an-
nual. O sorteado neste concurso ficará com o
direito de receber no nosso escriptorio o premio
de 3:ooo$ooo.

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



?PORQUE WTPESSOAS FELIZES E PESSOAS
DESGRAÇADAS?

l______KV___________________________^—i^—^

Peca lioie me_Bmo o meu brinde (grátis) O DICClO-
MARIO DOS MALES. Encontrará neste volume o re-
SfdiomoTSdosse^soffrlmentos, com o caminho do
traballio, «ande, Telioldade, amor e como se adquire a

8°^ftSnnnh??Zor,S_tdoe leicaliZado pela Condensa
de Chateaux :

«Como simples curiosidade escrevi a V. Ex. pedindo-lhe o
IM((l»Ullll> DOS» MAl.ES, que me enviou pratU.

!%áo lem sido sem surpreza que lenho lido as revelaçrtes meu-
rionadas no seu volume, li ca n do assombrada dos neta* simples e
facet* que V. Exa. p*e ma alcance das pessoas que soTIrem.íaCel 

íü aeqnisUào d» Anel de Ouro, a «emma Aslrol, sepuls m
suas Inslruccdes 

"e 
Iodos os meus desejos f..ram renllsados. Oiielra

Deus seja W. Exa. escutado j»or todos aquelles que tem difhculdades
na vida.

Recorte o «coupon» junto, encha-o e envie-o solicitando O
DICCIONARIO DOS MALES (grátis) com o segredo do Anel
de Ouro e a Gemma Astral.

COUPON
Rua BELGRAHO 2046 — Buenos Aires —Republica Argentina

Senhor M. M3»^^RAT1? 
um exemplar do Uvro O DICCIONARIO DOS MALES.

Nome e appellido ' ~~"

Domicilio (povoação ou cidade).-

Caminho de Jerro — 'Província..

Se V Exa. deseja o «DICCI0H»RI0 P05 M*IES. «r.tis) envie em eslampllhas 300 réis e recebera

Um W^*™c™^£^*W™ ^ suas cartas para a Argentina com 200 réis.

Ultima novidade para senhoras ou senhoritas

R(il
\ fi§m

Borzeguins de pellica enverni-
zada, canos de cazemiras a 18$,
20$ e 22$.

Borzeguins de pellica enverni-
zada, canos de camurça branca ou
cinza, o que ha de chie e moder-
no. a22$e 24$- ,. . „_._.Estes artigos sao vendidos nas
outras casas a 26$ e 3o$.

BOTA FLUMINENSE
Rua Marechal Floriam
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Não ha desculpas por fazer
soffrer a creança

Quando uma creança acorda sobre-
saltada e com medo e ran_;e os dentes du-
rante o somno, quando te n comiohão
no nariz e padece paroxismos de tosse
secca e dor de cabeça, quando tem lebre
lenta e sofíre de convulsões espasmodi-
cas, tem indicios positivos de lombrigas
ou solitária. .

Não é necessário prolongar a anciede-
de dos Paes ante tal quadro de solin-
mentos. Uma única dose do Vermifuyo
•TIRO SEGURO» do Dr. H. F. Peery
revelará a-presença das lombrigas e será
na maioria dos casos sulficiente para eli-
minar dentro de poucas horas após to-
mada a dose, quanta lombriga existir.

O Vermifugo «TIRO SEGUKO. do
Dr. H. F. Peery é o único legitimo ;
é o único Vermifugo que opera sem ne-
cessidade de repetir a dose ou addição
de outros purgativos para completar sua
acção.

Gomo seu nome indica é TIRO SE-
GURO ás lombrigas.

Fabricado exclusivamente por Wrl-
ftlitw IihIíuii Vcgelahle Pill Co., 372
Pearl Street, New York, E. U. da A.

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

Para transpor difficuldades, gosar saude, bem-
estar, e vencer vossos inimigos, adquira um
CASAL de PEDRAS DE CEVAR. As legitimas
e verdadeiras são recebidas da índia, pelo pro-
fessor Aristóteles Itália, á rua Senlior
dos Passos, 38, sobrado-Caixa Pos-
tal 604:. Rio. Envie S300 em sellos novos do
Correio, para receber informações detalhadas,
GRÁTIS, em carta fechada. Envia-se paro to-
dos epara toda a parle.

OS PREMIOS P'«0 MftLHO»
Pela extracçao da loteria da Capital F;deral,_ de sab-

bado, 12 de Agosto corrente, fez-se o sorteio da edição n. 724
d'0 McXho de 29 de Julho findo. .

O numero premiado foi 54^6. Estão, pois, premiados os
seguintes números:

54<5<5 .
5467 •
5468 .
5-169 •

I00$O00
5o$ooo
So$ooo
20$00O

5465
5464
5463
5462

20.000
20$000
20$000
20ÍJ.000

Hoje, sabbado, será sprteada a nossa edição n. 725,^ de
S d'este mez de Agosto, e assim todas as.semanas, respectiva-
mente, os números d' O Malho, que sahirem tres semanas

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

ilif (**^^
liii

13^SALVAÇÃO DAS CREANÇAS

C. epmifugo de Fahnestoe^ j
¦

mêm
mwpífA

Dará allivio em todos
os casos

em que o incommodo
seja

causado por Lom-
brisas.

seguro.e Erncuz
PURft

Creanças e ftdulfos

A' venda em todas as
pharmacias do-mun-- do, desde 1827

ÍKIIIIPJ Cuidado com as imitações

mém

I Wf^ti

PEÇA O LEGITIMO

Vermiíugo
de FAHNESTOCK

Preparado por b. a. fahnestock & Co.,
Plttsburgh, Pa. E. U. da A.

Depositários no Brazil: J. E. BARBOSA,
Caixa Postal 1763, Rio de Janeiro

-J"1

rtRCA REGISTRADA

SYPHILIS
Moléstias da Pelle, Impureza do Sangue, Rheumatismo

CURAM-SE RADICALMENTE COM A

SALSA DE HOLLANDA
(SALSA, CAROBA E MAN AG A' )

Approvada na Europa e no Rio da Prata e premiada com diversasmedalhas de ouro.
ENI VIDROS E MEIOS VIDROS

CUIDADO COM AS IMITAÇÕES: REPARAI A MARCA REGISTRADA
Dep.: Drogaria ARAUJO FREITAS, Ourives, 114—Rio de JaneiroS. Paulo: BARUEL & C.

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

Rua Marechal Floriano Peixoto, 62
ANTIGA RUA LARGA

Tel. 2900

SECÇÃO DO INTERIOR
Pedimos o máximo cuidado aosfreguezes do interiore capital,pois

andam vendedores servindo-se do
nome honrado da nossa casa e sólevam a enganar. Exijam dos ven-dedores documentos, que provemser do Globo. Remettemos amos-
trás e o nosso Systema Pratico
de tirar medidas.

Frete, carreto e embalagem pornossa conta
Pedidos a Mario Ferreira

Rua Marechal Floriano Peixoto, 62
ANTIGA RUA LARGA Teleph.2900
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CASA GUIOMAR
SSâ_ooo£8$ooo

Ultima creação da moda :
—Botas em bezerro-setim
preto, com bi-jueiras e ta-
cão de verniz e fivellinha
ao lado. Ditas no mesmo
modelo, porém em kan-
gurú amarello. Qualquer
d'estes artigos custa 3ò$,
ruas centraes.

Bellissimas botas de
abotoar e de atacar ao
lado, em casimira cinza,
beije e pretas, com bi-
queira de verniz, artigo
derniei -cri.

1 SO ~ AVENIDA PASSOS - 120 - RIO
Enviam-se grátis, catálogos illustrados para o interior, pedindo-se clareza nos
endereços-Pel©Correio mais »$000-€AllLOS UKAEFF &.«_.--.«!. 4424 Norta

©f *T '(_-_-_-¦»)-__- _?•©©-..
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Os molhos baratos
não sâo econômicos

E' um erro econômico, usar
molhos baratos. As imitações
baratas sahem mais caras, por-
que se gastam mais.

Umas gotas de molho LEA &,
PERRINS é quanto basta para
que o prato mais modesto fique
ccim uni sabor delicioso e appe-
ti toso

O molho mais barato gasta-semais e não faz o mesmo effeito.

LES GRANDES MODES DE PARIS—AGENTE
Proenra-so iiii> representante activo,

iia capital «Io Rio, a quem se possa confiar
a venda exclusiva.

Propostas ao representante ffcral no
Drazil tio «_L.es Grantlcs ..Iodes de Paris» —
Caixa Postal, 731—S. Paulo.

Mandioca gigantesca
Retnettida pelo nosso amigo Sr. Antônio Conde, proprie

tario da Fazenda do Batedor, município do Cruzeiro, Estado
de S. Paulo, recebemos uma colossal raiz de mandioca, pe-
zando nada menos de 31 kilos 1

Kolossdl, mesmo !
Expuzemol-a em nosso escriptorio e durante muitos dias

constituiu essa phenomenal raiz a melhor prova não só da
uberdade da alludida fazenda, como de que o — rumo á terra!
—é o melhor incitamento aos desanimados 1

Com os nossos agradecimentos parabéns ao amigo Conde I

Exijam a firma branca
sobre o rotulo encarnado
de cada botelha.

0 verdadeiro e legitimo
WOfíCESTERSHIRE SÂUCE

Dá um sabor deliciosamente picante e appetitoso á
CARNE, PEIXE, SOPA, CAÇA, QUEIJO, SALADA, etC, etC.

GERADOR DA FORÇA
Especifico da ueurasthenia

DYNAMOGENOL
Cura: Dores no estômago, Falta de appe-

tite, Nervosismo, Hysterismo, Dores no peito,
Anemia.Fraquezanas pernas, Pa!pitações,lnsom-
nia, Debilidade,Terrores nocturnos,Tuberculose,

Laboratório: Pharmacia MARINHO
RUA SETE DE SETEMBKO N. 186

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

IT*- 
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AS TRES CHAVES DA FORTUNA
porque são a ultima palavra contra as infelicidades, desgraças, mise-
rias, dissabores, desavenças e doenças.

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

Procura os meios para nãosoffrer misérias, necessidades e dissabores?
Deseja ter valor e energia, assegurar exito em emprezas, gosar

saúde e saborear as emoções da ventura e da satisfação ?
Peça o maravilhoso livro As Tres liiaves da Fortuna, franquean-

do a carta apenas com um sello de ÍÍOO rói_ e dirigindo-a,pelo correio
unicamente á ..

CASA "THE ASTER" Calle Ombíi. 239
BUÜ1INOS AIRí.S-REPUBLXOA ARGJBNTINA

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

Deve escrever-nos com clareza o nome, residência, direcção e Estado.



IMPRESSO EM MACHINAS ROTATIVAS DE MARINONI

Anno \K0 REDACÇÃO, ESCRIPTOttlO _E OFFICWAS
RUA DO OUVIDOR N- 164 E RUA ROSÁRIO 173 D. 72?

NO TERRENO DO GOVERNO-Deram-lhe os porcos na roça...
«Nos iornaes e no Congresso começaram a atacar fortemente o Dr. Wenceslau Braz por motivo de actos, que são

qualificadas de «bandalheiras», como os fornecimentos á E. F. Central, a concessão de ajudas de custo ao secretario presi-
ctencial Hélio Lobo, etc. etc». — CDos jornaes}

.

-Venccs-án :—Veja você, Zê 1 Tanto trabalho, tanto eslorço para fazer uma boa administração, e afinai,

Té Povo :-Soltaram-lhe 03 porcos na roça...E' isso mesmo, seu Presidente : no principio do governe
tudo são flores, mas do meio para o fim é que são ellas...

Wcnce_láu :—E' a coroa do martvrio, Zó . Nasci para ella... Nao lenho outra sorte...
ate:—Não desanime, Dr. Wenceslau, embora conste dos livros que o ral .nho ó sempre o mais diíhcil aw

esfolaf...



O MALHO

EXPEDIENTE

As assignaturas começam em qualquer tempo, mas TER-
minam f.m Março, Junho, Setembro e Dezembro de cada
anno. Não serão acceitas por menos de tres mezes.

São nossos agentes 110 Estado do Kio Grande do
Sul os Srs. I>. I*. ISareellos & t\, Livraria do Glolio,
A ii d radas ?í«, l*orto Alegre.

Toda a correspondência, como toda a remessa de dinheiro,
deve vx dirigida á Sociedade Anonyma O MALHO, rua do
Ouvidor, 164—Rio de Janeiro.

CHRONICA

Para que foi dizer o Sr. Zeballos que Pinheiro Machado
havia sido o "ultimo caudilho" do Brazil ?

Cahiu-lhe em cima o Sr. Victorino Monteiro, que, da
tribuna do Senado, esmulambou o dito do fertfz adversário do
Barão do Rio Branco, e põz em duvida a recente amizade do
ex-inimigo do Brazil. ,

Defendeu-o o Sr. Ruy Barbosa com quatro diccionanos na
mão, provando as bôas intenções do Sr. Zeballos e a innocen-
cia do malsinado vocábulo. A isso replicou o alludido senador
Vituca : que, acceita a definição dos citados diccionarios,
"caudilho" seria o proprio Rtiy com o seu prestigio fascinante,
e, quanto á amizade do estadista argentino, fiasse-se nella o
'"ingênuo" embaixador ao Centenário de Tucuman.

Houve tréplica, em vinte linhas de jornal, que se limitou
a pôr á cabeceira do senador gaúcho a papeleta de inconve-
niente neurasthenico, muito carecedor de repouso...

Foi quando, dias depois, se levantou na Catnara o Sr.
Gumercindo Ribas e pespegou, "mutatis mutandis , o mesmo
discurso escripto com que o conterrâneo do Senado havia
desancado o introduetor jurídico da Águia de Haya na Fa-
culdade de Buenos Aires.

Não sabe o pobre chronista se a cousa ficará assim...
Tendo de fechar estas linhas no mesmo dia em que o ele-
çente deputado guasca abriu e fechou a torneira da sua rhe-
torica, é-Ihe prohibido adivinhar se na manhã seguinte passará
pelo gostinho de lír outra lição de historia e lexicologia, com
insinuações — carapuças a tres por dois.

Duas cousas, porém, pode affirmar.
Primeira : Se Rio Branco e Pinheiro "Machado resusci-

tassem e dos lábios do Sr. Ruy ouvissem que o Zeballos se
regenerara e era agora um amigo do Brazil, tornariam a
morrer fulminados pelo espanto !

Segunda : Já estamos em meiados de Agosto... Senado
e Camara não devem perder tempo com discussão de themas
semelhantes aos de clubs litterarios da roça: — "Quem foi
maior; César ou Napoleão ?" — "Quem deu no vinte;
Cupernico ou Gallileu ?"

Sim, amigos 1 Nada nos adeanta saber se Pinheiro Ma-
chado foi ou não foi um "caudilho": o que urge é apromptar
os orçamentos, para sermos ou não sermos... codilhados !

. *** E são tantas as opiniões pela affirmativa do for-
midavel codilho...

Cresce a "encrenca" è ninguém mais se entende nesse"pandemonium" de alvitres para se arranjar o grosso "cum
quibus" destinado a entupir o abysmo-extra das despezas no
anno proximo vindouro !

Como se não bastassem os protestos e as idéias dos pai-
zanos subsidiados ou não, surgiu, á ultima hora, a ameaça do
brilho da espada, para "illuminar" o debate...

Uma moção- militar approvada no respectivo Club, faria
sentir que nem mais um vintém com impostos de vencimentos:
o já existente era de mais !

Favoravel í suppressão d'esse imposto, annunciava-se á
socapa um "gOlpe de força", que impopularisaria o Exercito,
quando felizmente surgiu a valente e patriótica circular "re-
servada" do commadante da Escola Militar, com estes pe-
riodos de fogo: "Evitemos á Patria o vexame de se apresen-
tar ao estrangeiro qual um povo dissociado pela anarchia,

v asphyxiado pelo surto irreprimível dos interesses individuaes,
sem capacidade moral para assumir compromissos interna-

"A nós militares, mais do que a qualquer outra classe,
cabe o dever de collocar a honra da Patria acima de todos
os sacrificios, que em seu nome nos sejam exigidos. Esse
dever é a própria honra militar; é a condição da nossa exis-
tencia".

Essas nobres palavras do coronel Sisson produziram o
effeito de um tiro eficaz e duplamente benemerito : esclare-

ceram a situação em que_ certos morcegos fardados vinham
mordendo o melindre e soprando a indisciplina da classe es-
sensialmente patriótica e mataram a perigosa insidia de se
aproveitar uma sessão pacifica, de interesses sociaes, para se
ventilar uma questão delicada e grave de orçamento governa-
mental.

Mas custa acreditar que á testa d'esse movimento anti-
pathico, subversivo da disciplina e da ordem, estivesse exacta-
mente quem, pelos seus bordados, tem a primordial obriga-
ção de evitar a indisciplina e a desordem — e foi sobretudo
essa triste circumstancia, que mais impressionou a opinião
publica.

Rendamos graças a Deus por se ter conjurado a tempo
essa conjura inipatriotica e evitado mais essa desillusão no
prestigio inherente aos altos cidadãos legalmente armados !

Feito isso, aproveitemos a préce para rogar ao Altissimo,
que faça chover sobre todos os cidadãos paizanos do Brazil,
os benefícios da sorte, os proventos e regalias de que gosa o
promotor do* abortado movimento, afim de que até os pobres
diabos, que hoje passam fome, possam, então, com grande
prazer e patriotismo, concorrer para o erário publico com
10 ou 50 por cento de impostos sobre os gordos venci-
mentos...

J. Bocó

AOS IIOSSOS LEITORES
Devido As greves na Noruega e ás crescentes

(1ifiicu.ld.ades da navegaçíto, ndo tem podido vir
d'alli, ultimamente, o papel nssetinado, em bobinas,
cpie, dírectamente importado, usávamos para im-
pressão nas nossas machinas rotativas, onde, corno
Me «abe, não pode ser empregado o papel era resmas
existente no mercado.

Ah encommendas feitas para os Estados Unidos
ainda ni\o chegaram. O que d'alli tem vindo, em bobi-
nas,é o papel commum de que nos temos servido, á fal-
ta de outro melhor, e de que nos serviremos até c[ue
nos chefiu 5 o papel assetinado do nosso babitual 1'or-
necmento,Trata-se, pois. de um caso de força maior, moti-
vailo principalmente pelos efíeitos da guerra. A indft
assim, porém, com estas explicações pedimos des-
culpa aos nossos leitores.

@'5 mAes De Fflmiitifl
DENTIÇÃO DAS CREANCAS

Matrica-

ria

Matrica-

ria

- DE-

F. Dutra
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F. Dutra

EXIJAM ESTA MARCA COMO LEGITIMA
3 A 3

De 3 mezes a 3 annos é que as creanças devem
usar a matricaria de F. dutka. Todas as mães
de família que derem a matricaria aos seus
tilhos durante este período podem ficar tranquillas
que a denução se fará sem o menor incidente.

lixcellente remedio inoffenstvo raia a dentiçãodas creanças e cuia efficaciaéattesada por mais de
de 200 médicos brasileiros, este medicamento faz
desapparecer os soffrimentos das creancinhas, tor-
nando-as tranqüilas, evita as desordena do esto-
mago, corri pe as evacuações, cuia a febre, as coli-
cas, a insomniae todas as pertuibaçõesda dentição.

As creanças que usam a Matricaria não criam
vermes e tornam-ss alegres, fortes e sadias.
Cuidado com as imitações nacionaes e

estrangeiras
Encontra-se em todas as pharmacias e drogarias

da capital e do Interior
Deposito geral do fabricante s DROGARIA

PACHECO
Rua dos Andradas Ns. 43 e 45—Rio de Janeiro

M g'smAes 06 Fflmiitifl fj
DENTICAO DAS CREANCAS

1

I EXIJAM ESTA IUARCA COMO LEGITIMA I
3 A 3

De 3 mezes a 3 annos 6 que as creangas devem I
I usar a Matricaria de F. DUTRA. Todas as maes I
I de familia que derem a Matricaria aos sens I
tilhos durante este periodo podem ficar tranquillas I

I queadenugao se fara sem o menor incidente.
lixcellente remedio inoffensivo raiaa denti?aoI das creanejas e cuia efficacia6attesada por maisde II de 200 medicos brasilelros, este medicamento faz I

I desapparecer os soffrimentos dascreancinhas, tor- I
I nando-as tranqu.llas, evita as desorden* do esto- I

V mago, corripe as evacuates, cuta a febre, as colt- I
B cas, a insomniae todas as pertuibagoesda dentigao. I

As creansas que usam a Matricaria nao criam I
I vermes e tornam-ss alegres, fortes e sadias.
I Cuidado com as imitagoes nacionaes e I

estrangeiras
I Encontra-se em todas as pharmacias e drogarias I

da capital e do Interior
Deposlto geral do labrlcante s DROGARIAPACHECO

I Rua dos Andradas Ns. 43 e 45—Rio de Janeiro I
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CENTENÁRIO DAS BELLAS ARTES NO BRAZIL

No salão da Escola Nacional de Bellas-Artes - A selecta e numerosa assistência_ á sessão solemne e outras cerimonias
^ 3 I2 jg correntet foi celebrado o centenário da instituição do ensino artístico.

Ao alto l)  A mesa da sessão solemne na Faculdade de Direito de S. Paulo, presidida ficlo Dr. Sousa Marques, tendo á
direita o Dr. Henrique Toledo Dodsworth, representante da Associarão Brasileira de Estudantes. 2) — O "scrath"
acadêmico carioca. Em baixo : 1)—O "scrath" acadêmico paulista e 2) — Um aspecto das archibancadas durante
o " match" de fooot-ball jogado entre estes "matchs"

Tinta discordância tanta celeun.a sobre os novos impostos e cada vez mais todos se entendem menos! E' que —
,ja,,,'p" ,.ada oí-ntencà. . Regra geral é assim em tudo, menos numa cousa em que ha perfeito accordo de vistas e
,nini^« Kse deixa ver aue nos referimos á Juventude Alexandre. Todo mundo concorda que e o tonico mais moderno,
nPais scfentiíico e o único absolutamente inofensivo para os cabellos aos quaes da para sempre o aspecto da mocidade e dana s scientinco, e o ume 1 sedosos. brilhantes, dignos dos elogios que cm coro se ouvem em toda
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O" BILHAUT I

É O MELHOR

TÔNICO - RECONSTITUINTE
FEBRIFUGO

Reccmmencfada pelas maiores celebridades do mundo inteiro,

para todos os casos de

FRAQUEZA GERAL • CONVALESCENÇAS
FEBRES - DOENÇAS DE ESTÔMAGO
Ucnlrc os numerosíssimos aüestados que dia a dia recebemos, reproduzimos

aqui um testemunho, que não carece de commentarios.

A QU!KA*LAROCHE está â venda em todas as Pharmacias.

ja-se a verdadeira QUINA-LAROCHE
PARI-. — 20, rue des Fossés-Sa___t-Jacque. — PARIS

| Exiji

!___

A QUINA-LAROCHE è sem
contradicção o mais activo dos
reconstituintes.

D» BILHAUT
Cirurgião em Chefe do Hospital

Internacional de Paris.y
ENFANTS TERRIBLES

i

TIRO 420 : QUEM O DEYIA TER DADO
"Causou sensação a valente circular do coronel-com-

mandante da Escola Militar, contra a projectada reunião de
classe que pretendia impor a suppressão do.imoosto sobre
vencimentos". — (Dos jornaes)

Que estrago estás fazendo, meu filho fl...
Socega, papae I Estou fazendo umas "blaclHists" para"boycottar" cs negociantes çuc não te querem vender fiado...

GENERAL FARIA: — Bravos, coronel ! Meus para'
bens pela sua circular! Eoi de cscachal... CORONEL SIS-
SON: — Obrigado, general! A nós militares, mais do que
a qualquer outra classe, cabe o dever dc collocar a honra da
Pátria acima de qualquer interesse... ZE' POVO : — ... «
arrumar tiro contra os "camaradas" que não pensam assim !
Mas tem um grave defeito a circular... 420: é ser do coro&el
t cio do general...
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Dromeiario Inlustrato
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* * * PROPR1ETA" DA SUC1ETA' ANÔNIMA JUO' BANANE'RE & CUMPANIA * * *

Prezzo da sinatura: _DI MEIAGARA

^edattore e ©irettore : JffO BAKANERE _ 1916 § RKDACO' IFICINÃ: Largo 4o Abax'o Pígues pi gadoco mlgatorlo — Zan Baulo

GOBIZIA
Finarmente !
Disposa di duos anno di combattos i

garatmijos, Gorizia gaiu na mó dus inta-
liauo.

Aóra a Áustria stá frittima perché di

na a porta du miguo saló, só p'ra gortá
a lingua du turco da logia chi anda di-
zêno che io non fui p'ra a guerra perche
io non sô patriota. E' galunia d'aquillo
turco indisgraziato ! Io non fui p'ra a

Gorizia a Vienna non tê maise di cento guerra perché io tegno figlio piqueno
guaranta léguas, i con ista vilocidadi chi p'ra mangia 1 p ra visti 1 che se 10 iva
^ •*-¦ _1 * !*_*** -*-*--*¦ 1-* *-• *-*" _^____ . *_ __ .*_ __*.__ fidl .rtA
vai o insercito intaliano, antes distusvin-
te anno stammus lá.

Ma istus bersagliére só mesimo un
Avança indisgoberto contra u insercito
austriaco armado di garabina !

Illos vó abusáno, vó abusáno, chi di re-
pente ainck argun é gapaiz di si amaxucá.

Io, con arma di fogo non quero bringa-

s'imbóra tenia da anda pillado.
* . *

Du currispundenti speciali aricibi ain-
da as seguinte ingomunicaçó :

Roma, 12 — Onti, ás 5 ores da manha,
o nostro inzercito aricebeu ordi di amar-
xá inzima dus austriaco. Intó u pissoalo
si alivantó tuttos curréno, agarráro as ga-

dera. Né mesimo si non tenha bala den- rabjna , p;gáro di dá g^Q cos gritto d;
tro, perché io gia vi un_ nomo amata viv_. a Inta,._. ; Sempr'Avanti, Savoia 1
ôtro con una spmgarda se bala. q_ austriaco, assi chi iscuitáro istu

IUo stava brmcáno co otro e mto pigo brutt0 j-aruglio i viro Us intaliano curréno
deu un tiro 110 otr0 di brn.gadera ma ,ra tuttos iado pensáro chi tava tuttos

 _._•¦• 1 __.._A •«_>_ _ _ l. * _ _ í^ ..*. «_• •• •locco - indisgambaro di medo.
Intó us intaliano, con tm coraggio ^ di

spantá, currêro atraiz dellis i adirotáro
elles, afazéno maise di vintes prisioniére,
e amattáro uns deiz ô doze nimiglio. Du
inzercito intaliano só murrêu un surdado
chi fico p'ra traiz i bixo du matto cumeu
elli.

Roma, 12 — Fui premiatqcon una me-

vignó u cusarunhes i butô una bala na
spingarda sê o ómi vê i intó u tiro saiu i
amatõ u ôtro.

Ma istus bersagliére só mesimo un
pissoalo indisgraziato chi non gonta c'oa
vita.

Uh ! s'imaginie u cuntentamente du
Guaribardi lá nu ôtro mondo, spiáno' istus
curaggio

Oggi, quano 10 apassava nu giardmo da daglia di 6ro> 0 surdado Xico Guattro-
a Luiz, mi appareceu scuita a statua du páu perché fui ferito cun tiro nu peitoGuaribardi canta u inno intaliano du pé. Istu é un fattimo nutabile, perché

Bvznva, evviva io desdi chi incomminció a guerre tuttos
V-ittorio Emanuele surdado só leva tiro nu gargagnaro o
Mangiando maçaroni intó, na sola du pé.
Imbrublogiato nu papele. Roma, 12 — Os prisioniére chi pigue-

T , , _• _,_• - _,,,„ mos onti cuntáro chi o inzercito austria-
I non e p ra menos a gent, afica alie- c_ ^ murréno di fome A ttros meiz

gro, c oa cunquista dí. a Gorizia, perche ch; gó comi . di Uo . *_ca 
d,

Gorizia e una bunita citta maiore da a
Penha, con ottas fabbrica di macaroni,
duas di, massa di tumato i una di_ graxa di
engraxa zapato, chi só as mais impurtan-
te matéria prima intaliana.

pau.
Roma, 12 — Nutiças aricibida da Xina

acumunica chi o inzercito austriaco apas-
sô onti pur lá numa brutta disparada.
Atraiz, iva corréno dois bersagliére aper-

Sopra de ista 
'ingollassale 

acçó milita- gegi^no os nimiglio.
re io aricibi una purçó di tiligrammas Roma, 12 — Corri o buatimo chi onti,
gartas di curispundenza spciali che vó im- duranti _ fuga du inzercito austriaco da
baxó impubricada, co fin di informa as Gorizia. o imperadore Xico Giusé, quano
mignos numeroso inlettori; perché ser- ;va fUg'ir.o tambê, gaiu dentro d'un poço.
vizio di informaçós migliore du " Ri gale- tj ré da Intalia giá tiligrafô ai p'ru Bra-

né u "Curréu da Manha", né süe mandáno xamá u Mosés Marque p'raRio"Vanfulla" né u " Basculino", i né u" Giiirnalc allemó" non té.

Roma, 12 (Diretto) — Juó Bananére
— Zan Baolo — Abax'o Piques — To-
memos Gorizia. Viva a Intalia ! —(In-
signado) Vittorio Bmmanuele.

Romã, 12 — Juó Bananére — Abaréo
Piquei — Ganhemos bataglia. Gorizia
intaliana. Viva a Pátria 1 Viva us bersa-
glére. Viva io tambê. — Cadorna.

* * *
Io, assi chi aricibi istus duos tiligram-

ií.. piguê a bandlera intaliana i ispettê angold.;,

tira illo du poço.

IN ZAN BAOLO
AS MANI.KSTAÇÓ — MaRXA-Ô-FRAMBÔ 

Spettacolo di cai,-,o nu cinema Ba-
RAPUNDA — O ASPETTIMO DA CIXIa' —
O CHE TENSO IO — 0'tRAS NUTIÇA.
Agui in Zan Baolo, a nutiça da tumada

di Gorizia gausó un contentamento indis-
graziato. Tuttos ingraxati, verdurieri,
gallinére, açouguiére ecc, ccc, acumpa-
gnad0 c'oa banda du Fieramosga, urgani-
zaro una brutta mctrxa-ô-frambô. nu tri-

S'imagine maise di vintes milla intalia-
no, gada uno açigurano una varigna
con una marxa-ô-frambô accesa na a
ponta 1

Apparicia o incêndio di Roma !
Iritó io spié tutto aguillo mondo di in-

taliano i piguê di maginá che si inveiz di
stá fazéno marxa-ô-frambô agui illos
stava na a guerra, saria molto maise bó.

P'ra leva tiro na sola du pé, só us goi-
tado chi stá lá, i istus millio di patrizio
agui cumeno sucegadamente o suo fijó
co arroiz. non passa di uns fitêro...

. * .

O ASPETTIMO DA CITTA'
Di tardi, u aspettimo da a cittá era una

billeza.
Si via a bandiéra intaliana apindurada

in tuttos lado. Nus bancos, nas gaza di
curnmercio, na redaçó du Vanfulla, na
frente dus tomobile, nas garocigna di pa-
deria, nus giacá di galligna, in tuttas parti
afinale, i tambê na a porta du migno saló.

Di tuttos lado, a arma intaliana vi-
brava.

Intó io si lembre : — oggi é dia di
sorte p'rus intaliano, é dia dus intaliano
gaguá... pur istu amutive vô aproveita
a sorte, i agiuguê quinhentó nu bixo m;i
leve na a gabeza.

COHFRIG.T.Ó OROPEia
Oropa, 10.
Basto o Hermeze imbarcá ai p'ra vim

p'racá chi giá pigó caguira na guerra.
Tá tudo virado di gabeza p'ra baxo. A

Allemanha, chi stava gaguáno a guerré
stá levano na a gabeza.

Os intaliano che a mais di un anno stó
quereno tumá Gorizia, tumáro.

A França c'oa Inglaterra chi stava
apagnano, inveiz aóra stó gagnano.

Che funzionario urucubaca issu Her-
meze.

N. da Redaçó — Té a óra di intrá u"Rigalegio" 
p'ru prego, non teniamus ari-

cibido ainda os tiligrammo da confri-
gaçó. Axç chi fui o Hermeze tambê chi
pigô caguira.

^1-- 1 11- _¦» » tm* ' ¦ —
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Sempre invistido di roppa di surdado,
Brutta pose, brutta spada, brutto bigodó.
Xeio di medaglia i digordó durado.
Parece un ré di fiq di dramaglió.
Non é maise di um Hermeze aumentado
I faiz pose di sê um Napoleó ;
Non passa di un gretino refinado.
I stá pensano chi é un Salomó.
Tê ingoppa a gabeza una gorôa,
Ma indentro mesimo né fijó Co arroz,
E' un diabo locco, un pobri Sanxo Fançx
Un ladro di galligna di gorôa.
Eis a figura du Guglielmo II,
U ré dus açaçiuo di greança»
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Importante decisão das Câmaras
Reunidas
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Fac-símile do vidro d'A Saúde
da Mulher
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A SAÚDE DA MULHER
e as imitações criminosas

Com as epierraphes acimn, publicou. «A. Noite» d'esta
capital, no dia T de Agosto correate, a importante noti-
cia abaixo transcripta e para a qual chamamos a atten-
ção dos leitores ____

«Em sessão de quinta-feira da semana passada mandaram
as Câmaras Reunidas da Corte de Appellação que se cancel-
lasse o registro da marca apresentada por Benedicto Leoncio da
Silva para um preparado pharmaceutico seu, cuja denominação
A Salvação da Mulher» — idêntica á do preparado pharmaceu-
tico «A Saúde da Mulher», dos Srs. Daudt & Oliveira — viria

prejudicar esta ultima firma, que tem a sua marca registrada

já ha muitos annos.
A decisão das Câmaras Reunidas, aliás, esperada por ser

de justiça, é mais um golpe á concorrência desleal a que é
preciso pôr um paradeiro, e ao mesmo tempo mais um acto que
vem alentar e garantir o commercio emprehendedor e honesto.

Foram advogados dos Srs. Daudt & Oliveira os Drs. An-
tonio Pinto e Lopes da Costa.»

RííJíír_-__í__íít_^
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Fac-símile da caixa d'A Saúde
da Mulher

A Saúde da Mulher não se eonfunde com

as imitagões eriminosas.
R Saúde da Mulher, o grande remédio

para curar incommodos das senhoras, é um

remédio de fama consolidada numa larga e

brilhante carreira, merecendo a confianga da
elasse medica e do publico pela efficacia de
suas propriedades e pela probidade profis«
sional e commercial, que sempre caraeterisou
a nossa industria pharmaceutica.

Laboratório DAUDT & OLIVEIRA
Successores do DATJDT & :__.___CXJUII/IyÂ



(£aixa floMaffio
Antônio Cardoso de Barros (S. Paulo)

— "Verdadeiramente primorosa" a modi-
nha — Sepultado 'vivo ?

"Horrorosa", dizemos nós, e passamos
a provar esse horror :

"Um infeliz poceiro,
Em Rocinha residia.
Seu nome era Cândido,
Cândido Izaias.

Um dia foi chamado,
Para um poço limpar.
Elle não se recusou,
Quiz logo acceitar."

Etc. etc.

O MALHO
Mal sabia o pobre Isaias que um sup-

plicio mais atroz que o seu estava reser-
vado á humanidade sobrevivente : a mo-
dinha dos Srs. Joaquim Azevedo de Sã
& Sylvio Bruno, firma poética das mais
podres que conhecemos, apezar da sani-
dade de um sócio...

Pela nossa parte, varremos fora o des-
moronamento d'essa fallencia e chama-
mos o Corpo de Bombeiros para esgui-
char os fallidos...

E depois, poço com elles !
Paulino Santarém (Palmeiras) — Pois,

amigo : muito original que uma "real
influencia política" seja derrotada nas
eleições, como foi o coronel França Pe-
reira, cujo retrato nos enviou com ex-
presiva legenda.

Então, de duas uma : ou a realidade
d'essa infuencia não era real ou. se o
era. foi "barrada" por outra influencia
fictícia...

Como quer que seja, daremos o retrato.

se a reproducção não derrotar õ máu ori-
ginal que nos remetteu...

Urucubaca é contagiosa como diabo !
Juvenal Galeno (Rio) — Desde já po-diamos dizer-te que, de Juvenal, terás

apenas a juventude, e. de Galeno, terás
apenas as duas primeiras syllabas... ape-
zar de te inculcares nascido nestas ban-
das.

Com vagar havemos de te esfregar ofocinho no que criticas-te e nalguma cou- '
sa que tu mesmo fizeste e nós não publicamos...

Não perdes por esperar, malandro !
Sedilane Semog (S. Bento, Paraná) —

No soneto — Esperança — começa você
por pintar a sua amante sorridente, sobre
um divan de seda, á espera, do'..', noi-
vado.

Em seguida explica :"E' 
que lhe promettera o amado, — 8

A. ventura suprema de no futuro — n

«CINE PAREDRO» : Fitas sérias e fitas cômicas
"— Com o Sr. presidente da Republica teve o presidente do Estado do Rio uma conferência de duas horas, durante

a qual foi abordada a situação financeira do paiz, o caso do imposto sobre os fre tes e outros assumptos de real interes-
se". — (Dos jornaes)

^Am^^^^^Ss^ _£K
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WENCESLÁU : — E' o diabo, " seu" Nilo! Eu tambem segui a sua política : plantei as melhores intenções
d'este mundo; mas, pelo que oiço, pela celeuma que por ahi vae, acabo por plantar uma figueira... NILO PEÇA-
NHA : — /] razão é esta : Quem quer vae; quem não quer, manda... C)s plantadores de V. Ex. não entendem do
piscado __ plantaram a... anarchia cm todos os terrenos, como essa, por exemplo, do imposto sobre fretes, numa terra
que precisa de transportes baratos, como de pão para a bocca ZE' POVO : — O Nilo tem carradas de razão... Só
vejo a tiririca da anarchia por toda parte... E a prova ê esta : emquanto os dous presidentes tratavam de cousas
sérias, o Vituca e o Ruy chamavam-se a bolos, por causa de uma palavra mal empregada pelo Zeballos, e o Fernando,

Mendes c o Bulhões descompunham-sc... Estas e outras "fitas" dos paredros é q<ic escangalham a futríca....
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"O CASARAO DO'SENADO

Suppunha que os senadores
Deixavam de ir ás sessões.
Uns, porque tinham sezões
Outros por sentirem dores,

De barriga... Que esperança !
Patriotas que eltes são,
Temem só que o; casarão
Do Senado, por vingança,

Lhes vá eahir no c-jnguciro
E, então... -adeus, ó chupeta :
Falham quasi o mez inteiro.

Casamento de dons colonos, rcalisado pelo Revdrno. padre Coelho de A.buqucr-
que, vigário de Areia — Parahya do Norte — na fazenda Ipueira , de pro-
priedade do major Remtgio N. de A vila Lins.

O casorio resolver amõr tão puro, — n
Momento pelos dous, bem esperado."—10

Antes não explicasse cousa alguma 1
Com o acapadoçado casorio e a métrica
detestável não se pôde tomar a sério,
nem a explicação nem o soneto...

Vejamos o — Supplica — dirigido aos
"mensageiros da paz". Tem os mesmos
defeitos na métrica ; e como, do primei-
ro ao ultimo verso, é todo rimado cm
as e ão, basta transcrever o ultimo ter-
ceto :
"Na raça domina crença de Christão,—n
Oue ha séculos consagra e semprft

traz.—10
Oh ! Anjos... Consigam... De Christo

o perdão."—u

de altas montanhas a pique e ainda co-
bertas de gelo !

O seu commentario, desfazendo nessa
\ jctora, e dando-a como uma cousa es-
perada, é, não ha negal-o, pueril ou
idiota.

Henrique Ribeiro (Pará) — Alto lá
com isso, e entendamo-nos ! O Enéas
não é ambicioso : quer a reeleição, apenas
para fazer a felicidade da terra da bor-
rocha, obra que não poude "concluir" nos
quatro annos.

E' isso que você diz em termos empolla-

Mas, no dia derradeiro
Todos vão chupar na Ula
Sem medo do... pardieiro... *

José Simões (Sape de Ubá)—Nada co-
bramos pela publicação de modinha*
ou sonetos, desde que estejam cm condi
ções de ser publicados. Por conseguinte,
mande o que tiver feito, para julgamento.

Commissão (S. José do Rio Preto) —
Agradecidos pela remessa do programma
da grande festa em homenagem ao mi-
lagroso S. José e á excelsa N. S. da
Gloria.

Publicaremos as photographias que nos
mandarem, relativas ao assumpto.

Vicente Pereira do Carmo (Collatina)
— Admirável, como você acha tempo e
geito para... arrastar a aza á menina !

Â IT ALI A NA GUERRA : SERVIÇO DIRECTO

E não vos esqueçaes, oh ! anjos ! de
conseguirdes o perdão de Christo para o
Sr. Gomes, tão ás avessas com as musas,
que até se chama Semog !...

E é por isso que elle faz tricamê da
métrica e phiagrathorto <le orthogra-
phia...

J. França (Turvo, Minas) — Entrega-
mos á redacção d'A Tribuna o artigo S°-
bre o "Bremen

José Delfino Machado (Ribeirão Pre-
t0) — O telegramma chegou, mas as pro-
ducçocs nelle annunciadas, não, por em-
quanto.

William Nauer (Friburgo) — A toma-
da de Gorizia é uru facto e não se illuda
com as conseqüências : Trieste, agora,
tem que ver o "china secco", por terra e
por mar. /

Esse heroico feito dos italianos, prova
simplesmente que elles são os mesmos sol-
dados gloriosos de sempre.

Diga-se mesmo que nesta guerra tre-
menda, tem-lhes cabido a peor parte, obri- _
gados como são a lutarem num terreno Grupo de saldados italianos na zona da guerra — Photographia enviada directa-
defendido pela própria natureza. mente pelos Srs.: i) Josc Cavegneno,ex-rcsidentc em Jitis dc Fóra;2)Jose D A-

Incríveis os esforças d'essa brava gen- mico, ex-residente em S. Paulo e 3) sargento Becani Antonio. ex-residente nes-
te para vencer os formidáveis obstáculo» ta cafiita!.

POVOAMENTO LEGAL DO SOLO dos de quem está com bôa "rasca na assa-
dura"... Mas, essa de "concluir" é deli-
ciosa! Lembi a do maluco que começou
por esterelisar o terreno onde plantou ar-
vores e seiricou flores.

Resultado: só nasceu tiririca...
O Enéas fez o mesmo e agora quer

colher... manjuba.
¦•Uma ova !
A. Tanassini (S. Paulo) — A melhor

critica é estampal-o aqui, mesmo, cm-
quanto está fervendo o assumpto da mu-
dança, graças sobretudo, á insistência «lo
assustado senador Alfredo Ellis.

Cá vae, portanto, o sonetinho :

B3&
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QUEM É BURRO...
«N, iwmorlante reunião da Liga do Commercio,;foi unanimemente approvado o protesto contra 0 augmento da quota-

Na Í^Vtn 1 tríntnorte sendo calorosamente applaudidas as idéias dos grandes impostos sobre o luxo e o vicio,

2?à£.£ffi__.?roVTsnoSr.osrtCcmStoddos -fomentos acima de quinhentos mil réis, a começar pelo do presidente da

Republica. " — (Dos jornaes)

__ : ^

... ... - _-____.

RAMALHO ORTIGAO : — O augmento da quola-ouro e dos fretes internos diminuirá a renda da importação c
auonientará... a negrura d'aquct;e quadro... ... , ,

VIEIRA SOUTO : — E.ainda querem tornar a. vida mais cara com impostos sobre alugueis, quando temos o aicool,
o fumo, as sedas, o jogo e outros vícios taxaveis ••_,_,•

SERZEDELLO : — Devem também lançar um impslo sobre o uso do ar e do sol,.sobre o direito dc dormir e de vi
ver ! E o povo atura tudo isto l

Bem se vê que os povos têm a administração que merecem...

Fique sabendo que é o mais formal des-
mentido aos que ainda pensam que o Es-
pinto Santo está sobre brazas... Não ha
tal ! Apenas o Sr. Vicente sente um ar-
dor inclemente, que lhe mente ao juízo
..orque o põe maluco. % ¦' 

Duchas ou banhos de egreja, depois de
i>zer na pretoria o testamento... do
gallo. ^. .

Irmão Taulo (Rio) — Discordamos.
O Brazil não precisa lal da caridade de
seus filhos ; precisaria apenas que um
d'elles tivesse capacidade e energia suf-
ficientes para fcyer o que faz um bom
chefe de familia, quando precisa endirei-
tar as suas finanças : cortar as despezas
até ao mínimo da receita e tratar dc ele-
var esta ao máximo, afim de, com o
excesso solver os compromissos anterio-
res.

Um caso de "ovo de Colombo". Falta
só o genovez brazileiro...

Arthur L. (S. Paulo) — Dedicar á
noiva um soneto intitulado — Esperanças
perdidas — é confessar logo a mentira do
noivado e esta verdade : levou a lata...

Mas, que dizem os versos ?
Vejamos :

"Quando vejo-te tão bella I tão pura 1
— io

Nasce n'alma o desejo de aquecer-te—io

Contra o meu peito. Oh que ventura—8
Si pudesse sentir teu hálito e beijar-te."

— 12"

Dizem mal, como se vê. Passam um"rabo de arraia" na bôa collocação dos
pronomes e dão a entender que a noiva
do Arthur é um... sorvete.

D'ahi, o desejo de aquecel-a contra o
peito, naturalmente para víi-a toda der-
retida...

Mas depois d'isso ainda querer sentir-
lhe o hálito, é muita tripa, mormente pelo
que diz o ultimo terceto :

"Eu ainda elevado, pensava por instan-
te — 12

Em ouvir dc tua negra bocCa, — 9
Dizer com fervor que ainda me ama-

vas." — 9
"Negra bocca" ?... Negro sejamos nós

se o respectivo hálito é cousa que se
deseje sentir, mesmo desinfectado com o
"fervor" e outras cousas... infantis,
como o tal m'amavas.

Desculpe a "chuchadeira" a versos que
não são de chupeta...

Abilio Couto (?) — Mora tão longe ?
Onde ? Não nos diz, mas é o mesmo.

Sobre concursos houve realmente uma
falta em não se dar prazo para os _c6n-
correntes de longe; mas isso está mais ou

menos sanado : os " coupons" que chega-
ram depois do sorteio dão direito a mi-
meros para o sorteio seguinte.

Isso até o fim do anno, em que se pro-
videnciará para attender á sua c a mui-
tas outras reclamações.

Honorio Estanisláu (Bahia"! — Pois
não devia estranhar. De accordo com essa
opinião está a do jornalista que fez parte
da embaixada e ouviu a Conferência na
Faculdade de Buenos Aires.

Foi, como elle mesmo disse, uma admi-
ravel "prelecção" de direito internacional,
ouvida com religioso respeito, e que fui-
gurará eternamente nos annaes de tão
delicada c revelante matéria. Nâo foi um
incitamento para o Brazil entrar na guer-
ra, como deram a entender os jornae;"belligerantes", d'aqui.

Nós vimos logo que essa insinuação tra-
zia veneno no bico e demos-lhe p'ra baixo,
que foi um regalo I

Dias depois viamos crescer, a onda da
nossa opinião e, agora, só um ou outro...
idiota está á espera d'esse novo D. Se-
bastião — o Brazil comprando brigas c
mettendo-se na grande 

"encrenca" curo-
péa para agradar a um certo banqueiro
francez...

Em matéria de dislate nenhum conne-
cemos tão digno de... batatas .1

DR. CABUHY PITAMOS
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Pariida de D. Sebastiao heme para Olindn — Pemambuco — or.de acab'a de assumir a santa misfuo episcopal de que foi in-
vestido: :tin aspecto do embarque, vendo-se ao centro S. Ex. Revma., ladeado pclo genera Dantas Barreto, muiistro
Andre Cavalcanti, deputado Passos de Miranda, conego Beneiicto Marinho, Dr. Placido de Mtllo c outros. Innumeras
e distinctas familias comparcccram a itvponcnli despfdida.

PARFUMEUPv. • I6,RUE

O NOVO BISPO HE OLINDA

Partida de D. Sebastião Leme para Olinda — Pernambuco — onde acaba de assumir a santa misfão episcopal de que foi in-
vestido4, mm aspecto do embarque, vendo-se ao centro S. Ex. Revtna., ladeado pelo gcncra Dantas Barreto, ministro
André Cavalcanti, deputado Passos de Miranda, conego Benedicto Marinho, Dr. Plácido de Mtllo e outros. Innunteras
e distinetas familias compareceram á imponente despedida.
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Rio Chanerra, Agosde ti 1916—n. brimerra dambem

Chornalzinhe humorrisdgue fi faice
prinjueda gon as rabaicinhes

•**-3Ssg_i_.c=5(-> :¦¦•*• j

Tir redor chornaliste : ANDONIE KROISBILIGH -*-•-».--*- Tir redor lionorrarie: GHULINHE GO REI A

(Jpdig ben fund
A NOSSA MIÇONG

O vida chornalisdigue' sdá ung vida
cheinhe ti tizaborrcs i mesme muide cheia
ti drabalha.

Quand a chende guerr faicê uma chor-
nalsinhe bem goréte, a chende dem gui
buchei muide pasdante o insbirraçong
brazima no gabece bra bodi sgrevi bem
tirreid0 os goisa dudes.'Nois fiz esde chornalsinhe bra nois
siri pasdante chund gon as leidorres
dudes ta Malha.

A nossa chornalsinhe nasci tendro ta
Malha, borriste a nossa chornalsinhe vai
fiquei filhinhe ta Malha, i a Malha en-
dong fique mamãe bra cllc.

A Dic-dic sdá dampem ermong ta
nossa chornalsinhe brogue a Malha
dampem sdá mamãe bra Dic-dic.

Dudes griancinhes na Prazil gosdem
muide ta Dic-dic, brogausa qui elle
zembre gonda ung sdórries ta Chigui-
nhe i ta Chagunce.

A nossa chornalsinhe nasci bra faicê
brinqueda gom as rabais i gon as alie-
mongs na Prazil.

A nossa chornalsinhe vai si chamei
Zumarrine brogue dudes allemongs gos-dem muide tas zumarrines, brogausa guias zumarrines fais as vabor ti guéra tas
inkleis i nabigue ben licherro.

A Zumarrine ganhei uma riborder guifui no Lemanha bra mandei deligrama
to guéra; dem odre riborder bra arran-
chei nodicies bem fresquinhes.

Gome nong dem mais nada bra tizê na
ardig ti fund, nois agaba bra elle.

O Retazong

A zumarrine «Deutsciiland»
A ZUMARRINE " DEUTSCHLAND"

—UNG FIZIDA GUI NOIS FIZ BRA
• ELLE—O VIAJE TELLE NA FUND

TA MAR — AS INKLEIS FIQUEI
TANADA — O HEMANHE FUREI
A BLOGUEIA.

Gome dudes as leidorres chá vi nas
deligramma bro imbrenza, cheguei odre
die no Amerriga ta Nord a brimerra
zumarrine allemong, a Deutschland, gui
fui drazi bras Amerriganas ung borçongs
ti goisa gui ells nong dinhe.

Bra chende faicê ung nodicie beui tir-
reidinhe, nois mandei uma riborder bra
sbiá a zumarrine, endong elle sbiei bem
tirreidinhe i mandei gondei ansing :

A zumarrinc sdá uma vabor beguena
gom uma burraga na meia bra chende
indrèi bra dentr0 telle. Bertinhe ti esde
burraga dem ung goise gombrida gui elles
chamem ti berrisgóbe; guand a zumar-
rine vai na fund a chende bode sbiei na
berrisgóbe bra incherguei dudes gvii dem
na mar.

Tendro na zumarrine achende dem du-
•des gome no gaza ta chende. A gabidong

gomantande mosdrei dudes bra chende.
Ells dem os gama bra faicê naná, ells
dem o gozinhe bra faicê os gomida, ells
dem os panherras bra si lavei, ells dem
os lidrina... i ung borçong ti goisa gui
achende nong si lembra bra gondei.

Elle fiz ung fiaje muid ponide. Guand
nong dinhe berrigo tas inkleis beguei
bra elle, endong elle vinhe bra zima to
água, mais guand as vabor inkleis in-
chergava bra elle endong elle ia na fundo
bem licherro.

As inkleis fiquei lanada brogausa gui
ells nong bodie beguei a Deutschland.

Açore as inkleis sdon sberrand bra
guand elle vai br0 Lemanhe bra beguei
bra elle, mais a zumarrine nong dem
gacace bra ist.

A zumarrine chá zahi ti noide pem
sgurro, bra as inkleis non incherguei i
nong beguei brá elle.

As allemongs sdong muide mais inde-
ligende gome as inkleis. Pucha tiabo !
brogue as inkleis nong fais ung fiaje
gome esde ? brogue as inkleiá nong bio-
gueia dampem as zumarrines ?

Nois chá tisgobri brogausa gui as in-
kleis fais o guéra bro Lemanhe : Elis
guérem indrei n0 Lemanhe bra abrendi
gome as allemongs song indeligends.

O fAEV TE_*»f*A
(BARODIA)

(Motinhe pracilerra, bra chende gaulci
na violong).

Meu terra dem pananerras
Onde ganta a pendevi
As bassarinhes gui gandem lá
Nong gandem gome agui.

Meu terra dem odres pananerras
Onde ganda a arribú
Meu derra dem brecitende
Gui goste ti boi zebú.

Meu terra dem esdrelinhes
Misdurrada no imensidong
Meu terra dem Porhes Mederras
Gui ganhe manifesdaçong. .

Meu terra dem pé ti marmella
Onde ganda 0 gabivarra
Meu terra dem muida chende
Sinvergonhe bem no gara.
Meu terra dem odres pé ti marmelta
Onde ganda o galinhe dangolla
Meu terra dem Loçatinhe
Gui goste muide ti gárdolla.
Meu terra dem gambiues
Onde basseia a datú
Meu terra dem mocinhes
Gui joguem a chaburrú.

Meu terra de odres gambines
Onde nasci a garrabiche
Meu terra dem rabaicinhes
Gui gosdem joguei na biche.

Meu terra dem goiaberras
Onde ganda a dico-dico
Msu terra dem chende tisgrazada
Gui gosdem joguei na biche.
Meu terra sdá mais ponidinhe
Gome dudes odres naçongs
Meu terra dem muida chende
Zafadinhe na facong.
Andes brimerra gui o morte
Tisgrazada mi tirube
Vou zimbora bro meu terra
Gui meu terra sdá mais godubé.

/

UNG MENPIRR* T*5 INKLEIS
Dudes deligramas ta Londres sdong

zembre tizendo gui no Lemanhe o bobu-
lazong nong dem mais gomida bra gomi.
Ist sdá ung mendirra muide grand ti
esdes tisgrazada.

N0 Lemanhe zembre dem pasdande
padada, fichong, garne, zibolla, rabançde
i dudes odres ferdurres ti gomi.

A Kaizer chá podei dudes brizioner-
ras bra blandei padada nos roça, bor-
riste as alemongs zembre dem pasdand
gomida bra gomi. Guand si agabei os
blandaçongs, as allemongs fais ung in-
vençong bra faicê briçundo ti berna ti
brizionerra russe, gui figue pem icual-
sinhe gome o berna ti borco i leidong.

As allemongs nong dem. gácace bra
nada; as allemongs fais dudes gui elles
guérem faicê. ' 

'. ..

ZERVICE SBECIÀL TA "ZUMAR-
• RINE"

Berlin, 18 (Urchend) — Á . Kaize-
Wilhem II mandei faicê ung breçhéda ti
ung sdrada ti ferro, to Lemanhe bre
Nordamerriga tibacho ta Ozeana.

Berlin, 18 (Urchend ben licherro)—A
Russes chá brinsibiei odre ofenziva.

Na Riga nois fiz ung tuélla ti ganhong
i ti. bisdolong. As nossas chossebeling
fui no Inkladerra i soldei ung borçong ti
pomba tinamide bra bacho i sbudeguei
dudes.

Lisboa, 18 — A ministra ta fomeneta
fui bra Tangos.

Lisboa, 18 — A ministra ta fomenta
chá foldei.

_ A ministra to guera bedi uma gredit
ti tois milhongs ti badagons bra gombrei
sboleda bra podei nas ganhongv• Lisboa, 18 — A ezercito Bordugueis
chá sdá figando bronto. No brimavérra
elle vai. faicê manobra odre veis. Dudes
zoldades chá ganhei damangues.

IJsboa, 18 — A doedor Pernarüne ti-
glarei na Barlamenta gui guand as pa-
dalhong bordugueis brincibiei ti briga
chund gon as inkleis. ells voa arrihende:
os gabeces di dudes allcmoiigs.

Lisboa, 18 — A gruzadbr Mindella
chund gon a gruzadorr Tamasdorr fi;
oche ti noide, ung padalha ti prrngueada
bra sbrimendei as ganhongs.

A Mindella ganhei uma dirra na gana
i odre na odre gana mais nong fui na
fund.
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A GRANDE GUERRA . COOPERAÇÃO DE PORTUGAL

O EXERCITO PORTUGUEZ jovens são sujeitos todos os dmingos a
cxercicios de tiro e de cntraincment. Aos

A imprensa allemã fcomba de Portugal 20 annos, o serviço militar- torna.se obri-
e o ultraja. Se a Itália é um paiz 

"de men-' gatorio, c os inscriptos -presentes 110.
(ligos e de tocadores de bandolim", Por- território são enviados ácaserna. São
lugal é o " mais desmoralisado, o mais elles que formam o exercito activo. Quan-
ignaro, o mais miserável e o mais indis- do o algarismo do contingente é alcançado,

*

Concentração do exercito portuguez cm Táticos -- Pelotão
formatura, na oceasião de ser içada a
brigada.

de infan teria, cm

parte do escól. De 30 a 40, dá reserva; dé
de 40 a 45, da territorial.

Esse excellente rystema, completamente
applicado, teria proporcionada á joven Re-
publica, pelo nvenos seiscentos mil defen-
sores.

Difficuldadcs financeiras não têm per-
mittido consagrar á defesa nacional tudo
o que teria sido necessário. Comtudo, des-
de que a conflagração geral devasta a
Europa, Portugal sc applicou com todas
as forças a pôr o seu exercito nas con-
dições desejáveis.

Elle tíeve dispor boje de oito divisões,
nas quaes estão repartidos 35 regimentos
de infantaria de tres batalhões; n regi-
mentos de cavallaria, de 3 ou 4 esqua-
drões: 8 regimentos de artilharia de cam-
panha montada; depois, alguma artilha-
ria de montanha e artilharia a cavallo.

A isso cumpre ajuntar 5.000 homens da
Guarda Republicana e 10:000 homens, d)
tropas coloniacs.

O excellente Journal dc Gcnéve, infor-
mado por uni' diplomata portuguez, avalia,
approximadamentc, em 150.000 as tropas
dc primeira linha actualmente formadas,
ás quaes se juntariam, em caso de neces-
¦¦idade, 145.000 homens de segunda linha.
Se acreditarmos nesse jornal, o exercito

bandeira no acampamento da segunda portuguez, habituado ao clima da África.
seria particularmente apto á defesa do
Egypto ou á coiíquista, que actualmente é

r\frica orienta! allemã.
que os inglezes peçam

terra, * ue corrompe .os seus hom<__l de colas dc recrutas e a cursos de repetição, serviços d'essa ordem aos seus fieis ai-

ciplinado da Europa
prensa rvllemã,' "na escrav

¦*—ó..* l-**-" v" '* •¦--•" **-!*-*<'. Vive, diz a lm- apenas certo numero de conscriptos são emprehendida, da 1
scravidão da Ingla- forçados, após a tiragem á sorte, a es- E' assim provável 1

Estado'. O seu ezercito é grotesco; Os
sóíd-u.i.s apr.-r.derd a fazer, á voz cc com-
mando, " horríveis caretas, destinadas a
amedrontar o inmigo". Os e.íectivos,
emfim, que dizem ser de 50.000 homens,
nunca foram obtidos. Em compensação,
pullulam os Officiaes*...

Sãó invenções da AUemanha. A ver-
dade é muito diíferente. O glorioso pas-
sado de i-c-íugal o testemunha. Os seus
soldados; rain . commandados, são admi-
raveis. Brilhantemente se. bateram, como
alliados dos írrglezes, nas guerras do pri-
meíro . lrriperio.' E foram "elles'que inf li-
giram ao exercito dc Napoleão as suas

.primeiras derrotas. A Allemanha sabe,
aliás, "tudo "isso.

A joven Republica Portugueza prètcn-
dia dotar c-paiz de um exercito democra-
tico. semelhante, em vários pontos, ao
exercito suisso. A lei militar nova foi vo-
tada cm 1911. A guerra terá rebentado
muito cedo para que a excellente orga-

.1 projectada pudesse dar os seus
fruétos.

Todo o cidadão portuguez deve, em
principio submelter-se ao serviço m-ilitar,
dc 17 a 35 annos. Dc 17 a 20 annos, pe-
riodo preparatório facultativo, os homens

De 20 a 30 annos, os homens fazem liados. — L'Information Univcrselle,

¦Tw^ í -*> mÈÊ0$$M

Passagem da cavallaria portuguesa, pela ponte de barcos, montada pela engenha-
rià, entre Tancos e o Arrepiado, pera a travessia dc Tejo

I i._ii_jT'i 
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DE SABOR AGRADÁVEL

Emulsao
DE PROVADA EFFICACIA

de Scott



I AJUSTANDO CONTAS ?
"O Dr Arrojado Lisboa, director da Central, anda vendo estrellas ao meio dia, por causa dos parentes..." — (Dos jornaes)
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WENCESLAU : — Tem paciência, amigo Ar-
rojado I Mostra arrojo, não desfalleças...

ARROJADO : — Ai, de mim! Nem ao menos,
como o outro, eu posso dizer: — "Matheus, pri-
meiro os teus" 1

FRONTIN : — Atraz de mim viria quem bom
me faria...

NICANOR, DÓ NASCIMENTO : — Na quali-
dade de "advogado do diabo" estou sempre jpromptô

para augmentar a lista dos martyres... Lá vae flecha I...'
MAURÍCIO DE LACERDA (soprando) : — O fogo ainda é o me-

lhor regenerador e purificador conhecido... a,i_-a,
ZE' POVO • — O homem é culpado ou e innòcente ? i>e è cuipaao,

porque não o demittem ? Se é innòcente, porque assim o castigam ?
Cousas de "ajuste de contas"... provavelmente...



SALADA DA SEMANA
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A' voz boateira de
os impostos sobre ven-
chnentos seriam augmen-
tados, os militares re-
uniram-se no Club Mi-

. litar, para tratar da...
fundação de uma alfaia-
taria...

Nã0 sabemos que rela-
ção teve o boato com as
calças... mas o facto é
que não se fallou mais
em augmento de impôs-
tos...

R W^*m LJI 1
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O escriptor João do Rio,
num assomo de snobismo lit-
terario, entendeu dizer algu-
mas " amabilidades", a res-
peito da nobre terra gaúcha...

Como escriptor impressio-
nista, escreve o que sente e
traduz perfeitamente, atrayez
das suas opiniões, a própria
personalidade. D'ahi o re-
flexo curioso que elle viu...

Y/yi¦¦', j^P^ mm i

O Floriano de Brito convidou o Ruy
para presidir a commissão da reforma
ortographica. O deputado Quincas Osório
oppõe-se a essa reforma. Emfim, uma dis-
cussão pequenina sobre assumpto ainda
menor, feita, por duas personalidades que,*ace do grave momento nacional.^ tor-

ainda mais pequenas do que são. ¦.
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E a Câmara, que discute com tanto calor o melhor
meio de fazer eonomias, e que, qual uma coçotte frivola
e perdulária, vota constantemente novos créditos extraor-
dinarios |...

E o Senado, vieux marcheur, que acompanha a "col-

lega" na votação de dispendios . tão inúteis como one-
rrmns •

Uma 
"belleza 

de hortaliça, este par de galhetas legis-

lativo...
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pílulas do abbade imoss

Enxaquecas, suores frios, vo-

mitos, dores oo estornado

Durante muitos annos foi victima
de enfermidade do estomago, quetransformaram minha vida em um
martyrio.

Freqüentemente tinha enxaquecas
seguidas, de vomitos, dores no esto-
mago, suores frios, que me deixavam
inutilizado por vários dias; tomeitudo quanto me receitavam, tendo ainfelicidade de ver repetir-se sempremeu incommodo. Diante de tantossoffrimentos é comprehensivel a mi-nha alegria e satisfaçao, vindo attes-tar publicamente que cqiti duas se-manas de uso das PÍLULAS DOABBADE MOSS, fiquei completa-
mente livre e gózo agora de saúde ebem estar que pensei perdidos parasempre.

Carlos do Amara! Costa
Rio, 29 de Março de 1915.
Em todas as pharmacias e drojra-nas.
Agentes : SILVA GOMES & C„ ~ Rua

S. Pedro, 42 — Rh

WFm /yy \r. \. r- •-'•¦• -••-*• *V' - « - f

Desde o primeiro filho

i^evado pela esplendida cura qua consegui i m
minha mulher, com as Pilulas Digestivas do Abbade
Moss, faço esta declaração. Desde que teve o primei-ro filho, minha mulher adoeceu do estomago, não
mais tendo alivip completo ; sentia peso no estomago,
gazes, nauseas,azia, vomitos seccos,dores, insomnias,
falta de ar ; tomava todos ós remedios que lhe recei-
tavam, melhorando as vezes para logo peiorar de novo
e recomeçavam os tormentos.

Ao usar as Pilulas do Abbade Moss, e sentir-se
cada dia melhor, julgava que com os remedios ânte-
riores, seria um allivio passageiro e sua alegria íoi
immensa quando sentindo-se cada dia melhor come-
çou a ter confiança no remedio que fazia desappare-
cer seus soffrimentos. Cons_eguida a cura em poucotempo, tomei como obrigaçao e reconhecimento enal-
tecer publicamente a-s preciosas Pilulas do Abbade
Moss.

Cândido cf(. Garcia.
Constructor

Petropolis, 15 de Janeiro de 1915.

O MALHO

«O MAIiHO» fio CEARA'

Banquete da Associação. Commercial do
Ceará ao presidente do ITftado, Dr.
Thomé de Saboya, vendo-se á cabeceira
(da esquerda para a direita)-: Dr. José
Saboya, secretario do interior e justi•
ça; José Gentil A. Carvalho, presiden-

. te da Associação Commercial; Dr.
João Thomé de Saboya, presidente do
Estado; coronel Costa Freire, vice-pre-
sidente da Associação Commercial, e
Dr. Leonardo Motla, official de gabi-vete. Tomaram parte no banquete os
demais directores da Associacão.

iD
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Xaropélbocraf
é o agente o mais poaeroso que existe para combater

com successo
as doenças pulmonares

agudas e chronicas
ConstipaçôesJJronchites*

«Gripe
epreservativo contra*.

Tuberculosepulmonar?
m\fabricantes: F-ttormAMi-L* Roctts & C Pari*

ikija- s* o rotulo trancei : 3iAOP'fíocHc'
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As regatas de domingo — O Flamengo
campeão de terra e mar

Realizaram-se domingo ultimo as rega-
tas promovidas pela F. B. das S. do
Remo.

Do programma constavam as " provas
clássicas" "Dr. Júlio Furtado" e "Pe-
reira Passos", levantadas com brilhantis-
mo pelos clubs Vasco da Gama e Gua-
nabara, além do "Campeonato do Rio
de Janeiro", conquistado pela i* vez pelo
Flamengo.

Essa festa foi honrada com a presença
do presidente da Republica, Dr. Wen-
cesláu Braz, corpo diplomático e alU>s
autoridades do paiz.

Foi o seguinte o íesultado geral :
i° pareô—"Bellita" e "Jara".
2° " —" Ischion "
3° " —" Asteria "
4» » —"Midosi" e "Clotilde"
5° " — "Jurilâ e "Tamoyo"
6" " —"Íbis" e "Irany"
7" " —"Alzira" e "Cacique"
g» .. —"Clássico Dr. Júlio Furta-

do "—" íbis "
cf " . _" Minas Geraes " e " Bahia "

io" " —"Ischion" e "Caeté"
ii" " —"Aymoré" e "Pereira Pas-

SOS "

12» " —"Ciumento" e "Marabá"
13" " —"Jara" e "Bellita"
14° ' —"Clássico Dr. Pereira Pas-

sos"—"I,éo" e "Yára"
I5° - —"Pereira Passos" e " Puor

quoi pas ? "
16o " —"Imperia" e "Esther\

s 'xf'S' 
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Yole a 8 "Aymoré", vencedora do Campeonato Rio de Janci
do Vasco, vencedora da Prova Clássica Júlio

ro, e yole a 2
Furtado.

' íbis ",

> m
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Tudo entra na marretai
Hrreda que lá vão ehispas I

ENTRE DEPUTADOS

O Maurício de Lacerda não entrou
nessa " conspiração" dos estudantes con-
tra a Light ?

Creio que não. Porque perguntas ?
Porque os rapazes chegaram a fallar

em revisão...
Da Constituição ? !
Não; do contrato da Light.
Ah I Então é bem possivel que elle

esteja envolvido nisso, desde que se trata
de revisão...

UMA'SOLUÇÃO

Pediram, por favor, os acadêmicos
Que a Light lhes fizesse o abatimento
De cincoenta por cento nos electricos
Que vivem na cidade em movimento.

Negaram-lhes, porém, um tal obséquio
E elles atacam logo um caminhão
De coke, como "justa" represália,
E nelle ficam sujos... de carvão.

Dizem alguns que a causa é antipathica,
E está perdida para os estudantes ;Mas eu tenho uma idéia magnífica
Que serve ás duas partes litigantes :

BOWM-,
Pedindo abatimento nas matrículas
De uns noventa por cento ou mesmo cem,
As passagens sairão quasi gratuitas :
Terão passes a tres por um vintém...

* * *
ENTRE POPULARES

Sgnti muito que a Light tivesse'ne-
gado a reducção no preço das passagens
que os estudantes pediram.

Por que ? Tens algum filho estu-
dando ?

Não; mas se elles conseguissem o
abatimento, nós, operários, tambem iria-
mos requerer a mesma cousa.

Ah ! Isso tambem nós faríamos, que
somos empregados públicos.

A Light acabava " fechando a por-
ta".

* * *
A NOVA MODA

A moda agora nas saias
E' das de "apanha-siris" ;
Não teme risos nem vaias
Até chegar... aos quadris.

E sendo cm cima pregueadas
Como folies, como gaitas,
Podem ser denominadas :
As saias das scri-gaitas...

O pobre do Sogra está agora em palpos
de aranha, e como o "hollandez, que tem
de pagar o mal que não fez".

Simplesmente porque era o "portador
de ordens" do Cattete, requisitando 30 e
tantos contos de material da Central, que
desappareceu, querem processal-o e pren-
del-o.

Entretanto o sogro vive ahi sem um pa-
dre-nosso de penitencia, assim como o

mano ; e Elle foi passear na Europa, pa-ra onde arranjou uma commissãosinha..-,-
Elle, que nunca comeu, deve comer na

comição !
A estas horas deve o Sogra estar philo-sophando :
— Sim, senhores : " quem rouba muito

é... barão e quem rouba pouco é la-
drão 1... " Não vale a pena ter sido so-
gra .'...

* *
Foi fundado o grande Partido Antono-

mista Republicano, ou seja o T?. A. R.
do Districto Federal, presidido pel0 Ir.i
neu Machado e que tem como " principal
lemma" a verdade eleitoral e como ga-rantia d'essa verdade o seu presidente !

O partido tratará tambem da situação
do funecionalismo e do operariado, vi-
ctimas do governo quando se trata de
crear impostos ".

Quanta impostura { -.
A postos, defuntos ! O vosso partido

está organizado para se bater pela ver-
dade nas urnas... funerárias. Represen-
tam a Verdade sahindo de um poço ;
aqui ella sae das covas... razas. Alistae-
vos, pois, no P. A. R. do D. F. ou no
Partido Amigo de Resuscitar Defuntos
Fantásticos.

* *
. OU VAE OU RACHA !

Porque julga que o rei tem na barriga
E a Central do Brazil é seu condado,
Onde a sua importância não periga
Por ter a muitas cousas se arrojado,

O senhor director vae ser "malhado".
Embora para nós seja uma espiga
Afinai: quem — tão grosso e arredondado
Ser mais "fino", talvez, jamais consiga

Emquanto não mandar pôr grelhas novas
Para o nosso carvão ser posto a provas
Nas machinas da nossa pobre Estrada,

As barbas lhe traremos num sarilho,
E elle ou entra de vez, certo, no trilho
Ou arrebenta a bigorna a marretada !...

m A\\ \\ W ' I tf I ft ||l ™^- '^ ^ ' v*? _ . / ^v-r \\\m

LIGHT AND... PRATICA
OS ACADÊMICOS : — Cincoenta por cento / Queremos abatimento de

50 "Io nas passagens ! Olha esses cinco enía por cento que saiam, p'ra nós l
A LIGHT (meditabunda) : — Cincoenta por cento no preço ?!'... Não

embarco ! Prefiro perder cem por cento... na sympqthia dos estudantes..*.
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EPIDEMIA DÊ EXPOSIÇÕES

?_*

A' celebre exposição de fructas, seguiu-se a exposição de
canários, a de avicultura e agora a exposição canina*,,

Fdlta só uma exposição humana para que "_ bichos se
rejubilem e possam premiar seus donos...

DE GRAÇA !!
mm

I OO.OOO LITROS DE
MATERNISADO

0

LEITE

I?rod_cto inglez
Para que nenhuma creança soffra por Ignorar sua

mãe que existe um substituto exacto do leite materno, o"THE HARRISON INSTITUTE" organizado para combatera
grande mortandade infantanul, remette livrede porlea
iodas as mães de família, mediante o recebimento do
coupon abaixo, devidamente informado, um livro tratan-
do dos cuidados das cieanças, intitulado

II O REI DA CASA"
Tambem offerece uma lata de amostra a todas as mães

de famiha que ainda não tenham recebido.
O coupon deve ser dirigido ao:

Illm. Sr.
Secretario do JHarrisort Insfifufe

Caixa <Io Correio 1871 —Kio ãe Janeiro

N.

COUPON
Aome
Rua
Cidade Estado

A creança tem mezes de edade
corte-se este coupon e rerr.etta-se em enveloppe

aberto com porte simples de 20 réis.
Malho, ig de Agosto igi6.

Encontra-se o «GLAXO» nas drogarias, pharmacias
e armazéns de comeitlveisdo Rio

EU CURO A HÉRNIA
Escrevam pedindo a Amostra Gratuita de meu Tra-

tamcnlo, um exemplar de meu livro c uiais
detalhes sobre a minha

GARANTIA DE 500,000 RÉIS
Isto não é uma affirmação insensata de um indi-

viduo irresponsável. E' um facto absolutamente
verdadeiro, o qual será apoiado com gosto por
milhares de indivíduos curados não só em Inglaterra
como tambem - em'todo o mundo. Quando digo
curar, não quero simplesmente signilicar que for-
neção uma funda, almofada ou qualquer outro appa-
relho que os pacientes terão de usar continuada
mente e somente com o fim de conservar a hérnia
no seu logar. Eu quero explicar que o meu systema
permittc a hérnia abandonar tão incommodos e
irritantes apparelhos c converte a parte herniada
tão bôa e tão forte como antes de oceorrer a hérnia.

O meu livro, uma copia do qual enviarei a V.
S. como o maior gosto explica claramente como
V. S. pôde curar-se a si próprio por este systema

sem dòr alguma
nem incommodo.
Eu mesmo des-
cobri este syste-
ma depois de ter
soffrido bastan-
tes annos de uma
hérnia d u pia, a
qual, diziam os
médicos que era
incurável. Curei-
me e julguei-me
no dever de dar
ao mundo inteiro
o beneficio da mi-
nha descoberta,
resultado que ha

muitos annos que estou curando hérnias em todas
as partes do mundo.

Y. S. interessar-se-ha provavelmente em rece-
bendo com o livro gratuito e amostra cie meu trata-
mentos, differentes attestados assigr.ados por uns
poucos dos muitos pacientes curados. Não percatempo nem dinheiro em procurar obter em outra
parte o que o meu tratamento offerece pois só sof-frerá contratempos e decepções.

Tome uma penna e encha o coupon que está ao
fundo deste annuncio, queira enviar-mo pelo Correio
e o meu livro, a copia da minha Garantia, amostra
de meu tratamento e outros detalhes que V. Sa. ne-
cessite Serão enviados immediatamente.

Queiram fazer o favor de não enviar dinheiro V;
Sa. poderá es:rever-me em qualquer lingua, como
portugúez, hespanhol, francez, allemão ou inglez, o
que será perfeitamente comprehendido.-
COUPON PARA AMOSTRA GRATUITA

. Dr. Wm. S. RICE (S. 472), 8 & O Stonecutter Street,
Londres, E. C , Inglaterra.

Amigo e Sr.—Queira.enviar-me gratuitamente, a informação
eamostra gratuita para eu poder curar a minha tieinia__.
N ome __
Direcção ...__.

aaaaaaa^Hai
Attesto que te-

n h o empregado
com bon„ resulta-
dos, nas anginas
agudas e chroni-
cas, o gargarejo
alcalino a n ti se-
ptico denominado
Qargeol.

Rio de Janei o,
29 de Maio de
1916.

Prol. Dr. Âustregésilo
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Segundo attestam summidades médicas de grande
nomeada, cura anginas e demais moléstias da

garganta, tosses e laryngites.
ARTHUR CO___.HO

RUA THEOPHILO OTTONI 88 RIO DE JANEIRO
A' venda em todas as pharmacias a drogarias



A MAMATA DOS PRÓPRIOS...
(A propósito do projecto Piragibe e da avaliação dos Próprios Nacionaes, em 1.600.000 :oo-fooo)
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PIRAGIBE : — Mas como é isto .... Como è que uma vacca tão gigantesca apenas dá este miserável produeto ?!...

Protesto, e exijo que a commissão de Finanças adopte o meu systema de ordenhar a vacca!... ANTÔNIO CARLOS-.
Exige f !... Mas isso é desfazer muito no homem do leite... CALOGEI^AS : — Eu não sou culpado de que a vacca

só dê esta garrafinha... ZE' : — Porque não sabem ou não querem expremer as tetas...Como "seu" Piragibe, eu tam-
bem acho que o bicho podia dar mil e quinhentos contos de renda, só na capital Federal... E sei também que. 5 o|o de
um milhão e seisCentos mil contos são 80 mil contos, o bastante para cobrir o "déficit", sem me tirarem a pelle...
Mas'isso, se houvesse um vaqueiro que não morresse de caretas e soubesse administrar o... estabulo .... A VACCA -:

A-q-u-i-qui menéres 1 Pela parte qu e me toca, sei que quasi todo o meu leite vae para o biixo de bezerros que eu
nunca vi mais gordos ....

DOIS MILAGRES!!
Cura po Utero Doente i

Os Dois Melhores Remédios Do Mundoi
Minhas Senhoras! I
UTERINA é o único remédio que cura

FLOl.__è BRANCAS, OS CORRIMENTOS
ANTIGOS E RECENTES DAS SENHORAS,
AS PURGAÇÕES E A BLENORRAGIA DA
MULHER!I
PRESTEM BEM ATTENÇÃO A ISTO:

O máo cheiro e o fétido dos Corrimentos e das FloresBrancas lambem desapparecem logo, como por en-canto! !
Garantimos que só UTERINA é

que cura o máo cheiro e o fétido dos Cor-rimentos e das Flores Brancas !
Tudo isso é a melhor prova de queJTERINA é um santo remédio ! !
Sobre a maneira de usar convém lêr com muita emuita attençso o novo livrinho aue acomnanha cadavirirn I!

REGULADOR GESTEIRA <S o nnico remédio

que cura o catarro do utero, as inflamações do
UTERO, a FRAQUEZA DO UTERO. a anemia, à PAI.-
i.idez e a amarellidão das moças, os tumores do
utero, as hemorragias do utero, as dores e CO-
licas do utero, as dores dos ovarios, as MENS-
TRUAÇÕES EXAGERADAS e MUITO FOR .'ES OU MUITO
demoradas, as dores da menstruaçãc, a falta de
MENSTRUAÇÃO, a SUSPENSÃO DA MENSTRUAÇ .O, a
POUCA MENSTRUAÇÃO, a HYSTERIA e OS ATAQUES
MERVOSOS, a QUEDA OU DESCIDA DO UTERO, 03 ABOR-
tos e as hemorroidas das Senhoras I

REGULADOR GESTEIRA.o melhor Tônico-

Sedativo do Utero, dos Ovados e dos Nervos I I

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

Toda Senhora õere ter sempre sm sua casa alguns vidros de UTERINA e outros de REGULADOR GESTEIRA ! I

Nunca houve e nem haverá nunca mais no Mundo remédios que sejam iguaes a estes dois!!
Vendem-se nas principaes Pharmacias c Drogarias e na DROGARIA ARAUJO FREITAS & C,

Deposito Geral : 1 Niarinacias €___. tU SANTOS — Una Santo Antônio, 35 — PAI-A'



O MALHO

PHEUMATICOS
Aeeessorios para autos de todos

cs fabricantes
«especialmente americanos.)

SILVA FIGUEIREDO
RUA RODRIGO SILVI, 30 a 32- Te!. 419S-C.
Filial: RUA CHILE, 7-Teleph. 4374-C.

MENSTROL
Cura radical das moléstias

das senhoras:
suppressões', flores brancas,

hemorrhagias, regras
dolorosas ou escassas, acci-

dentes da edade
critica

Recommendado por summidades
médicas brasileiras e

estrangeiras
A' venda nas principaes phar-

macias e drogarias

H
PREÇO FIXO
DROGAS E PRODUCTOS

PHARMACEUTICOS
BE

LEGITIMIDADE GARANTIDA
RUA l!0E MARÇO. 14,(6.18

RUAVISC.E 00 RIO BRANCO. SI
LABORATÓRIO

ROA 00 SENADO. 48

GRANADO &C*
?. JU

O TICO-TICO é o melhor jornal para
creanças.
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Alysson de Faria (Pirapo,ra) — Idem
idem.

Francisco Galati (Taqi.aritinga) —
Idem.

MAESTRO B. MOXL.

Debilidade

João Baptista Ferreira Muniz, correcto e
sympathico musico do 3° Regimento de
Infantaria, muito estimado por seus
camaradas e superiores.

^Secção 
"Musicai

Terminámos os trabalhos do Concurso
Musical de 1916. Fizeram parte da mesa
de julgamento os Srs. professores mães-
tros Felippe Duarte e Henrique Voege-
ler, dous nomes muito conhecidos ne.
nosso meio musical, aos quaes esta redac-
ção se confessa eternamente agradecida,
e o nosso collega A. Rocha.

Os Srs. concurrentes que obtiveram pri-
meiros e segundos prêmios, deverão se
entender com a administração da Socic-
dade Anonyma O Malho, nos dias úteis,
das 10 ás 16 horas.

O "O Americano", " two step", i"
prêmio do Concurso, publicado no nosso
numero passado, é composição do pro-
fessor Sr. José Delfino Machado, dire-
ctor-regente da " Sociedade Musical Fi-
lhos de Euterpe", de Ribeirão Preto.

Rogamos aos Srs. concurrentes do
Concurso Musical de 1916, que nos en-
viem com urgência, seus nomes e residen-
cias.

José Marianno da Fonseca (Patos, Pa-
rahyba) — Já respondemos por esta sec-
ção em numero atrazado.

Sexual
Impotência. Vlrllldade Perdida. Ner-

voao. K.pírmalorrhcn. Neurasthenla. VI-
elo* Secretos. Emissões. Nocturna*. Sy-
piillis. Gonorrhea. Cola Militar, assim como
todas as Doenças Venereas a cio lyitema G*y
nlto-Urlnarto, entSo sendo tratadas com grande
•uccesso, em casa do doente, por pequeno custo.
Também tratamos doenças do EshiüBUO. Fig»-
do. Bexiga e Klns.

Deveis dirigir-vos a nos hoje mesmo; pedindo
o nosso Valioso Livro Grátis de 96 Paginas
o qual descreve em linguagem clara e simples co-
mo todas as doenças Venereas e Genilo-Urina-
rias s&o contrahidas, «eus symptomas e como nos
as estamos tratando com grande êxito. Se estaes
perdendo a vossa coragem, se estaes desgostosos
por ter sido Cantas vezes enganado; se desejais re-
cuperar por completo o vosso vigor; ae desejais go-
zar mais uma vez de verdadeira saude, este Livro
Grátis será der grande auxilio para voi, Instnie.
aconselha e auxilia a tempa todos que o leiam. Esta
Valiosa Gula da Saude é um armazém de con-
hecimentos e talvez vos possa mostrar o verdadeiro
caminho da felicidade e modo de recuperar vossa
Saude. Força e Vigor. Se desejais ficar lortc.
robusto e um tiomen como dcvels ser—um
homem que commande o respeito e o amor do
aeu semelhante, deveis entBo dirigir-vos a noa im-
mediatamente pedindo este Livro Medico In te»
ressante e Instructlvo. Lembrai-vos, que esta
livro voa serí enviado absolutamente graUav
envelope liso» porte pago. Endereço:

DR. 3. RUSSELL PRICE CO.

A. 304-308 N. Klfth AvenuoChicago, 111.. TJ. S. A,
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TOSSE CATARRHO
BRONCHITE

EMPHYSEMA ASTHMA
Sáo radicalmente curados pelo ______Xãrõp e FA M E L

.4 °0Pr/.QQ ,Cl0S M04PV
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Avene/g em toJas as Phêrirtàctus e Drogarias e em Paris, 20t,22. rue c/es Orteãuit
Para receber explicações, gratte, dlr'g!r-ee eoSr. R, PERIGOIS -Caixa do Correio 1563-rio DE JANEIRO
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KttlNIN
A IMMqRTALIDADE DA ALMA
Interpellada pessoalmente por alguns in-

teressados acerca dos meus últimos pen-
samentos philosophicos, venho de obser-
var a difficuldade que têm certos indivi-
duos para comprehender a verdadeira im-
mortalidade da alma. Confundem-na ge-
ralmente com a vangloria, essa notorie-
dade commum entre os mortaes, obtida
por meio de feitos bons ou maus e a que' dão vaidosamente o nome de gloria e im-
mortalidade. Uma é luz e outra é fumo.

E' necessário, pois, não confundir uma
cousa com outra.

A «.imortalidade da alma a que se re-
feria Sócrates e outros philosophos nos
seus ensinamentos, e a que me tenho re-
ferido, embora me não julgue philosopha,
é uma propriedade peculiar a todos os
homens e a todos os seres animados pelo
sopro do Creador.

Já não é mais uma supposição, e sim
um facto de ha muito demonstrado pelos
investigadores c amigos da verdade
absoluta.

Aquella immortalidade, isto é, a lem-
branca que dc um heróe qualquer perdura
na memória de um povo culto, não tem
importância alguma. E' uma illusão, uma
verdade ephemera, uma grandeza que fa-
vorece apenas os sentidos materiaes d'a-
quelles que julgam ser a vida do corpo a
única verdadeira; d'aquelles que se pre-
oecupam exclusivamente com frivolidades
mundanas, nos quaes predomina o cérebro
ao espirito.

Ii' preciso' fazer distineção de ambas,
assim como não se deve confundir luz es-
piritual com luz intellectual. Esta é uma
propriedade da matéria,, nasce e morre
com o organismo.

A luz espiritual cresce, retrahe-se, evo-

lue sempre, sempre, de accordo com o es-
forço do nosso livre arbítrio, fulgura e
expande-se por todo o universo. Vem do
infinito e vae para o infinito, sem se ex-
tinguir jamais. Eis a immortalidade da
alma.

Por conseguinte, não devemos confun-
dir adeantamento espiritual com intelli-
gencia. erudição, etc.

Ha muitos cérebros fecundos, pregado-.
res de moral, homens aprofundados em
sciencias, capazes de grandes emprehejidi-
mentos e que' nem por isso deixam j_e re-
vestir espiritos das trevas.

Passam pela vida praticando males que
se conservam para sempre oceultos, gra-
ças á robustez da sua luz- intellectual.

Sobre este assumpto. creio ter dado aos
meus amigos uma explicação bastante
clara. — Delta Sigma (S. Paulo).

Está conforme. La B1.0NDE

Grande marca franceza

J|\ft

O Ideal para as se-
nhoras é ferem

uma beila carnação e
a cutis mate e aristo-
cratica, signal da ver-
dadeira belleza. Nem
ruga., nem borbulhas,
nem vermelliidões; a
epiderme sadia e pu-
ra, taes são os resul-
tados obtidos pelo uso

combinado do Crèmc Simon do l»ou»
dre e do Savon Simon.

Exieir a marca verdadeira.

__t^t_m^- 
m 

__JS_^,
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A caspa não só é
coisa de importância,
como incommoda-
tiva.

Tricófero
de Barry

conserva o pencra-
neo livre de caspa e
mantém o cabello em

perfeito estado.

Ê rejrescante e deliciosamente perfumado.

CINEMA CARICATO

DE BOAS INTENÇÕES ANDA O INFERNO CHEIO PARA COUSAS PRETAS SALVAÇÃO DA MESMA CÔR
ALCINDO GUANABARA : — F. agora, fundado o nos-

so Partido 'Aiilonomista do Districto Federal, quem é que
poderá comnosco f Pugnaremos pela autonomia d'este burgo
podre; pelas regalias do funecionalismo publico, pela reforma
da Guarda Nacional... IRINEU MACHADO : — E, sobre-
tudo, pela defesa da verdade eleitoral ! ZE' POVO : — Bo-
"itol As drogas são muito conhecidas... os médicos de pri-
vieirissima. Por conseguinte, já podem ser préviitos os
çffeitos, isto c: agora c que o doente não escapa...

Já que todas as idéias e methodos para salvar o pais nao
têm produzido rcsulHado, lembramos o espiritismo popular e
outras sciencias occultas...

Ha por ahi tantos ''candomblés", 
que será uma lastima

não se aproveitarem os seus serviços em beneficio da Pátria...
Acreditamos, mesmo, não haver urucubaca que resista ás

danças, ás caretas, ás benzeduras e á feitiçaria dos pretos, uma
vez que os brancos não se entendem mais... Não prestam as
idéias claras? Expcrimentesc o "candonMé"'./._..
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O MALHO

— Depositários : ARAÚJO FREITAS & C. - Rio =

PARA :

Manchas
Sardas
Espinhas
Rugosidades
Gravos
Vermelhidões
Comiehões
Irritações
Frieiras
Feridas

Caspa
Perda do .eabello
Dôres
Eezemas
Darthros
Golpes
Contusões
Queimaduras
Erysipelas
Inflammações,

FJLRJL CJLSFJL

Jacühyba, 18 de Janeiro de iqi /
(Estado da Bahia)

Soffrendo extraordinariamente de
caspas e moléstias na pelle, e tendo,
por conselho de um amigo usado con-
stantemente jj vosso santo Sabão
Aristolino, achp-rrie completamente

xurado, e é impossível deixar passar
sem conhecimento dos que soffrem, o
bom êxito por mim alcançadf) com o
seu prodigioso preparado, hoje para
mim inesquecido Sabão Aristolino.

Castro Lima.
(Negociante)

TONICO

ANTIRHEUMATICO

O seu uso regular purifica o sangue
e regulariza as luncções estomacaes
è intestinaes, levantando as forças e

tonificando o organismo

Todos os que soffrem devem lêr

Justava desengnnada

Curou-se de ulceras gangrenosas

Ma mais de um anno
soffria de feridas nas
PERUAS E LARGAS ERUP-
ções PEL.O corpo, que re-
sistiram aos remedios de
médicos eminentes.

Aggravando-teos meus
males pois só com grandes
sacrifícios e muitas dores
as muletas permittiam-me
dar alguns passos, vários
médicos decidiram-se pela
amputação da perna es-
querda.por terem ahi
as FERIDAS TOMADO UM
CARACTER GANGRENOSO
Estavaentãobem cer-
ta de minha morte
próxima, pornão que-
rer perder a perna,
quando por acaso
aconselharam-me o
LiICOR DEPURAT1VO E
AfJTI - RHEUMATICO
de tayuya' de S. João da Barra, dó qual fazen-
do uso, vi com surpre/.a e satisfação, que o meu
mal diminuiu, hoje achando-me completamente
curada.
Firma reconhecida pelomaire e pelo commissa-rio de policia e maisseis testemunhas/ (R;-sumo da carta publica-da no Jornal do 'Brasil)

MARIA BARRAU
Rua Monlcarbiére, TOULOUSE

(França)

De S, João da Barra

GRANDE

Depurativo do Sangue
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I^M O seu uso regular purifica o sangue
PARA e regulariza as tunc^oes estomacaes

4 intestinaes, levantando as fori;as e
Manehas Caspa tonificando o organismo
Sardas Perda do .eabello _ . x* ^  i-
Espinhas Cores Todos os que soffrem devem ler

Rugosidades Eezemas lustava desengnnada
Gravos Darthros Curou-se de ulceras gangrenosasVermelhidoes Golpes —«—¦-¦—«—
Comiehoes Contusoes Ha mais de urn anno
Irritaeoes Queimaduras soffria de feridas mas
_ . • T~ . • PERM AS E liAROAS ERUP-
Fneiras Erysipelas ijoes peuo corpo, que re- t
Feridas Inflammaeoes, sistiram aos remedios de v /A. —

medicos eminentes.
males^pois so com grandes ri'

  sacrificios e muitas dores
T—> Z\ T-? A r_3 A TZJ as mutetas permittiam-nie

jjgj. alguns passos, varios 7 <77^^' vii..u~ q , 7 medicos decidiram-se pela /
Jacuhyba, iS de Jaixeno de 191 arriputacao da pema es- pwl

(EstaJo da Baku) querda, por terem ahi jMas feridas tomado uni MflMvF^S iu!/jr==l\\Soffrendo extraordinariamente de caractergangrenoso !fe==fl\\
caspas e molestias na pelle, e tendo, Estavaentaobem^cer- HA

por conselho de um amigo usaao con- proxima, pornao que- /if&m'
ii 1 „ , rer perder a perna, -j^| ".Sv!

stantemente jj vosso santo Sabao quando por acaso 'aBAv^9^SP«
Aristolino, ach^)-me completamente aconselharam-me o

. . LiICOR DEPURAT1VO E
-curado, e 6 impossivel deixar passar amti - rheumatico
,em conhecimento dos one snffrem T<rv'1'uY''^ S. Jo.lo da Baira, do qual fazen-t-yniIt-umeni° "OS que soiliem, do uso> vi com surpreza e satisfacao, que o meu
born exito por mirn alcancad& com mal diminuiu, hoje achando-me completamente

... , curada.seu prodigioso preparado, hoje para
mim inesquecido Sabao Aristolino. ma?reerePCe°iocom^issi° MARIA BARRAU

rio de policia e mais RUa Montcarbiere, TOULOUSE
Castro Lima. seistestemunhas. r.Rs- (Franca')/<sumo da carta pubhea- ^rran^a){V^egociante) da no Join a I do Brasil)

Depositaries : ARAUJO FREITAS & C. - Rio ' 
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O FOOT-BALL EM GALA
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; arios aspectos da elegante e aniniada festa eom que o Fluminense E. C. commehtorou o seu anniversario em 29 dc Ju-um. e na qual tanto se destacaram os elementos da secção infantil do mesmo Club. attrahindn centenas de familiasaa melhor sociedade.

PO' DE ARROZ «DORA» — MEDT».SoDo^R^^^^^ Orlando Rangel
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MAIS UM... ORIGINAL'-
"Mister" Gabriel diz-se nascido duas ¦

vezes : uma em 20 de Agosto de 1880 e
outra em 12 do mesmo mez... de 1896.
Nesta data appareceu-lhe Christo e lhe
disse . — Gabriel ! Eu te perdôo todos
os teus peccados e te Faço " São Gabriel".
e te Mando pregar moral pelo mundo I

"Mister" Gabriel obedeceu e, mantido
por uma mezada de seu velho pae. prega
moral gratuitamente, em oito idiomas
tendo já percorrido dezesete paizes da
Europa e da America, nos quaes, segundo
diz, tornou-se muito popular, principal-
mente entre as classes pobres e os estu-
dantes.

Esteve em nossa redacção e, depois de
nos dizer quem era e ao que vinha, pediu-
nos que escrevêssemos á nossa vontade,
uma grande quantidade de algarismos,

que elle sommou com incrível rapidez.
— Para quê essa prova ? — interro-

gamol-o.
 Para provar que não sou um maluco

— respondeu-nos 
"São Gabriel" — num

portuguez que refleetia todos os oito idio-
mas que elle falia.. .

Conselhos e rape
Em vista de numerosas cartas que te-

mos recebido, agradecendo os conselhos
que demos aqui num dos números passa-
dos, e de outras tantas cartas pedindo
outros tantos conselhos, resolvemos conti-
nuar a aconselhar de um modo geral, res-

pondendo assim ás múltiplas consultas,
podendo cada qual applicar o conselho ao
seu caso, se calhar.

Ha pessoas que estão indecisas sobre
se devem comprar um terreno c nelle edi-
ficar uma casa, ou se devem comprar
logo a casa edifiçada.

Isso depende de gosto, como, alias, mui-
tas outras cousas nesta vida.

Se encontrarem já edif içada em bom
terreno uma casa a seu gosto, é mais con-
veniente que comprem a casa (se o dono
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De pé ó direita: o Sr. Gabriel Best, ("São Gabriel") cidadão irlandês, fazendo
uma preleeçtio de moral no atrio da Escola Pdlytcchnica, a estudantes da mes-
má escola.

#©ss_isies3í_g_2ffôífô_^«*s^
quizer vendel-a), porque se elle não qui-
zer não ha nada feito.

Posto isto, creio que será inútil dizer
que, no caso contrario, devem comprar o
terreno e mandar edi ficar a casa como
entenderem, porque, assim, embora fiquem
sobrecarregados de impostos prediaes li-
vram-se do imposto de 10 °|° sobre os
a,Ug"CÍS-'- O. 

CONSELHEIRO.

Do voto do Sr. Cincinato Braga, con-
trario ao augmento de impostos, e na
parte em que se refere á nossa mania,
ao nosso vicio do emprego publico :

Si^^_^^S^S^2^S^S^Ví£^S^=^_=^>^-^S^"-"-

A ITÁLIA NA GUERRA: SERVIÇO D1REÇTO

" 
Quantos gênios nas bellas-artes, na

mecânica, na electricidade, na agronomia,
na veterinária, na chimica industrial, no
alto commercio de importação e exporta-
ção, na vida bancaria, na mineração, nas
construcções navaes, não se acham por
ahi sepultados entre quatro paredes de
uma repartição publica, privando a Pátria
e a si próprios de brilho e de fortu-
na?!..."

Delicioso e muito justo. Mas vão lá
convencer esses " gênios" de que é pre-
ferivel pintar quadros, plantar batatas
ou curar quadrúpedes, a ter na bocea a
mamadeira do Thesouro, sem outra pre-
oecupação que assignar o ponto e fumar
cigarros I.. .
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„,,,,, : conduçcão dos canhões 220 Para a tinha de fogo Photo-

graphia tirada especialmente Para 
"O Malho", po,- um nosso amigo.

Cihla de Carvalho, a genial pianista quÇ
ha dias eleetrisou o mais seleeto audi-
torio, num concerto realizado no salão
nobre do "Jqpiàl do Commercio".
Gilda é paulista e tem apenas 15 annos
de edade.
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REPERCUSSÃO DA GUERRA NO BRAZIL
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JI/a/rL- da FurociM Gnmtie «itíiYícfo de /mm d.- Fora — Estado de Minas — Funcracs celebrados.pelo estimado vxgano
da Freguezia por todos os sacerdotes vidimados pela guerra c pelos soldados italianos, um dia por aquelles c outro
por estes : Um aspecto do catafalco c de parte da assistência, composta de famílias brazileiras, italianas c de outras
nacionalidades.
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^ guamição do vapor brazileiro " Araguary" que esteve preso 99 dí"*, <-»< ^'"»a «-*<-*" auetoridades inglesas. Grupo tira-
do especialmente para "O Malho", no porto de Christiania, vendo-se ao centro o Dr. Abilw César Borges, encar-
regado dos negócios do Brazil naquclla cidade da Noruega.
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CHEGADA DO DEPUTADO MOREIRA DA ROCHA AO CEARA'
'— 1
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O pu jante Partido Democrata do Ceará festejou condignameiitc a chegada do deputado Moreira da Rocha, presidente do Directorio Democrata e " leader" da ban-
cada cearense, tendo comparecido a seu desembarque 5.000 pessoas de todas as classes sociaes . representantes dc todos os municiptos. A gravura mostra
uma parte da imponente recepção <*• ao fundo uma vista de Fortaleza.



O MALHO
E' O DIABO I

"Governo e Congresso estão atrapalhados para conjurarem a situação finan-
ceira, aggravada pelos protestos das classes contribuintes e pela reluctancia dos
ministros em fazerem cortes nas verbas orçamentarias". — (Dos jornaes)

SAUDAÇÃO

Salve, 3 de Agosto, salve 1 Ao meu pre-zado amigo Edgard Horta Rodovalho, no
sen anniversario natalicio :

Que a data de hoje, esplendida e formosa
Se reproduza por milhares de annos,
Cheia de gloria, e sempre bonançosa,
Longe da desventura e dos enganos.'

Ditoso deve ser eternamente
Quem tão bom se revela na existência.
Tu, que tens um espirito fulgente
E um coração de amor e de indulgenci.i;

O teu destino seja um céu aberto
De alegrias, de paz e de ternuras !
Que no meio dos teus sejas coberto
Pelo manto celeste das Venturas !

I. apenas isto, meu prezado amigo,
O que almejar-te quero neste dia :— Uma Vida perenne de harmonia,
Tudo o que possa ser feliz comtigo!

S. Paulo 3—8—916

WENCESLAU : — F,' o diabo ! Vocês que são entendidos n0 riscado não
acham um meio, não indicam um recurso para sahirmos d'esta embrulhada finan-
ceira ?...

CARLOS PEIXOTO : — Fallar é fôlego; obrar é sustância...
BULHÕES : — Varro a indirecta ! E' verdade que eu tenho faltado muito...
CALOGERAS : — Mas... "res non verba" 1

- CINCINATO BRAGA :¦ ¦— Porque não querem fazer o que eu digo...
ZE' POVO : — Bonito ! Ninguém se entende t Temos 10 e queremos gastar

20, quando devemos mais de 10. Se vivêssemos com o que temos, guardando ai-
gum para pagar as dividas...

WENCESLAU : — Ora, ahi está 1 Isto, não me tinha lembrado 1 E' a so-
lução...

ZE' POVO : -—.22, não ha duvida .' Falta apenas quem d'isso se
compenetre, e pratique a... solução. E' o diabo, é; mas falta apenas, fada só-
mente um homem resoluto...

Ss*.JAÚ _Mfc_.
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ALVORECER

"Um 
quadro antigo que já vimos todos,

Que todos com prazer vemos de novo."
Gonçalves Dias

Gomo é linda e formosa a natureza
\o romper da serena madrugada !

Abrem mimosas flores na deveza
E meigamente canta a passarada.
O gado vae pastando alegremente
Pela campina verde e florescente,
Onde tudo sorri de louçania
E as andorinhas ternas c- ditôsas
Pelos beiraes, garrulam sonorosas
Annunciando o nascer do claro dia !

Parahyba, 1914

J. Fabricio Veras

Ao Plinio Silva :
A lealdade é um thesouro oceulto no

âmago dos corações sinceros ; c um dos

Está conforme
Sampaio Júnior

C. P.

CORRIMENTOS
CU .H|VI-SE Epa 3 DIAS coj_

Injecção Marinho
Kun 7 de Seteiiilii-o, 1SG

NOTA THEATRAL

raros - sentimentos que equilibram as ami-
zades puras.

A' mr. Santico :
— Le dévouement de Ia femme envers

1'homme souvent Ia parvient devant Ia
societé. — Atilo Gellio (Cidade de Ay-
mores, Minas)

*

SAUDADES DO si" BATALHÃO
" Comme les étoiles sont 1'ornement du

ciei, les grands hommes sont 1'ornement
de íeur pays de toute Ia terre ".

Tleine
Amigos 1 Amigos 1... A uns e outros

sempre admirei e quiz como companheiros
que combatiam com 0 fito 110 mesmo ideal
e á sorr.bra da mesma bandeira; ao òu-
tomno da vida, por onde me vou aos pou-
cos e bem cedo descambando, são de de-
sejar os raios de sol de sua mocidade em
flor; aos meus desalentos servem as suas
esperanças; á minha descrença a sua fé;
aos desenganos que a vida actual eivada
de egoismos. saturada de perfidias, pe-
queninas e grandes, celeremente traz, con-
trapõem elles o enthusiasmo ardente e os
impulsos generosos dos que aintl. não
transpuzeram a região serena onde o ai-
truisnro é uma verdade e o respeito, ao
direito é um culto. — Conde de Bragan-
ça (S. João d'El-Rey)
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.1 laureada amadora D. Carmen P. de
Azevedo, cm uma das .peças de seu

1 repertório. O "Andarahy Club", pres-
ta-lhe justa homenagem com o'festival
dramático de hoje, levando a fina co-¦media' de P. Gavult e R. Charvay"Minha mulher, noiva dc outro", ex-
pressamente traduzida para esse fim.

UREOL CHANTEAUD Paris
Poderoso diuretico e dissolvente do Ácido ürico

DOENÇAS d» RINS e di BEXIGA, GOTTA.
CrSTITEMETHRITE,slHEUmATlSmOMTHRmsma

QAND 19-13 : GRANDE PRÊMIO I
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MÁRMORE*

Para a alma-irmã de BraW.io Cordeiro :

Mirifica mulher de olympicas regiões,
que pelo orbe terráqueo imperas sem rival,
por que andas a prender os nossos corações
e a transformar do mundo o próprio bem no mal ?

Qual mysteriosa deusa ou esphinge sepulchral,
ao nosso culto muda e surda ás orações,
passas por nós esquiva, indifferente, idéaL
de graça e encantos cheia e cheia dc attracções.

Modelo de esculptura, cm taes contornos raros
possues a timidez que tanto exalçou Paros,
de Cláes o sensualismo c a seducção de Lais...

Por seres esculpida em mármore, acredito...
é que possues de pedra o coração maldicto
e não soubeste amar a quem de amor te quiz...

Dii Castro B Souz.v

-*_¦>

ÇJUVOTfrS

Companheiras gentis aqui dos mares !.-,
Voae, gaivotas, sobre a nau, voae,
Tremulas, niveas, garrulas, brejeiras...
Espantae do meu ser atros pezares,
Da minh'alma as saudades espantae,
O' minhas débeis, meigas companheiras !..

Pombas do mar, que aos tristes navegantes
Confortaes a saudade, o triste anceio,
Disfarçando esta dôr que n'alma trago :
Bemdictas sejaes vós, pombas errantes,
Que animais o meu ser, meu peito cheio
D'esta tristeza languida em que vago !....

Aqui, do mar, nas regiões remotas,
Como é-sublime ver-vos em theoria.
Gentis, voando cm gracioso bando...
Voae, gaivotas, sobre a nau, voae,
Que eu vos contemplo cheio de alegria,
Esse ingênuo viver vos invejando !...

Soltae, soltae, o prazeuteiro grito !...,
Voae, gaivotas, nesse bando insonte,
Cheias de vida, dando vida ao mar...
Levae convosco no voar bemdito
A minh'alma febril pelo horizonte,
Para longe também voar... voar !...

Companheiras do mar!... Encantadoras
Mensageiras do amor, d'esta clemência,
D'esta lembrança que meu peito encerra ¦;
Ide, segui-me, ó bellas redemptoras,
Para matar as dores d'esta auzencia,
D'csta saudade que me vem de terra !...,

Bordo do "Curupyra" — Pará

VERSOS »UMC*H*RIO
Nessa gaiola, empoleirado, cantas
O teu soffrer, t;ilvez, não comprehendid.,
E ao fim das luas melodias tantas

¦ Pagas com a vida o mal dc ter nascido.

Quem te roubou ao sol ? E ao-livre espaço ?
E ao fofo ninho balouçando ao vento ?
Quem te creou. assim, este embaraço
Que hoje te priva do contentamento ?

Na matta onde nasceste, ao vir da aurora
Pelo cimo das arvores copadas,
D'essa garganta de ouro a voz canóra
Se desfazia em dulcidas risadas.

È hoje. no.emtanto, prisioneiro em luta,
Em teus gorgeios, tresloucado e afflicto,
Clamas a todos — mas ninguém te escuta —
A doce liberdade do infinito 1

PoMPEU JUNIOK.
S. Paulo, 1916

HOITE PE S. JOfrO
A Ildefonso Barros :

Campina rende aos céus um preito appeteeido,
No esplendor d'esta ncite edênica e louça;
Azas bailam no espaço, e ha por tudo um ruido,
Tênue crepitação de uma homenagem sã...

Hoje, que a fé procura os penetraes do olvido.
E o mundo é torpe, e a vida é amarga, c a gloria é

vã,
Na alma dos.simples paira um bem incomprehen-

dido,
Extremando esta terra uma nova Canaanl

Noite de S. João ! A' luz de cada pyra,
Na festiva embriaguez, uma turba delira,
Mergulhando na paz... esquecida do mal...

E ao sereno clarão das pupillas do Infindo,
Unem-se os corações, em extasis, sorrindo:
A Ventura descerra o seu templo immortal!

Campina Grande, Parahyba.

UM QU*PRO
-c> Mauro Luna

Pítíeotctp Sü-RÃOi í

Ao Lucio Lima:
Abre-se o leque lúcido, sangrento
Da Aurora... Igneos granizos de esmeralda
Como que descem do alto firmamento
Da abrupta serra sobre a rasua espalda...
i

Ha ruflos de azas pelo espaço... O vento
A copa verde do palmar desfralda
Em crebro choro... Avermelhado, lento

¦Assoma o Sol, a várzea e o campo escalda..

Trescalani moitas, cantam passarinhos...
Ha tanto cheiro c bulha nos caminhos...
Ha tanta luz na trama da soalheira...

Dir-se-ha que. nesta aurca manhã, cantando
Com as aves e com as flores trescalando,
Resurge, ao sol, a Natureza inteira !...

Do livro inédito Sol c Sombras
Arcu-uimo Caio LAr.vctssfi '
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4.° Torneio—Julho efl gosto

prêmio» para i.°e 2.° logares
CHARADAS NOVÍSSIMAS 211 a 217

1—1—1—Tudo quanto existe em, Be-
tíaventft com certeza é obra do meu aju-
dante.

A. B. J. (Aquidauana)
1 1 [a—ij_>—2—E se acontecer que a

prima leve o brinquedo do homem ? 1...
Arthur Martins Sampaio

Ao Camelo :
2—1—A' medida que offerece, dá ua

opinião.
Batavo (Cruz Alta)

I—1—2—Na Pérsia e em Ninive, para
não ser mais extenso, vi um de perna
comprida.

Brauii" Aguiar (Mifzambinho)
A meu irmão Aloysio :
2—1—Estou disposto a mudar de no-

me... Que dizes tu ?
Carlio (Santo Aleixo)

a—2—São saccos. Ousadias só de um
mal encarado.

Cimp

1—2—Do Roberto só admiro o corpo,
porque elle é uni >-apaz forte.

*"Vrano de Bergerac
CHARADA BIFRONTE 218

Para o Ma.rimiiw decifrar :
2—Um filho de Tacqb, vi, que. era ügei-

ro.
Bembeni (Parnahyba)

CHARADAS MEPHISTOPHELI-

CAS 219 a 221
3—Largo manto cobre a pelle d'est.

deusa.
Boulanger (Maracás)

O PRIMEIRO «TIRO»
*"Foi. enviada ao Congresso uma mensagem acompanhada de uma exposição com que o ministro da Guerra pede"por emquanto" 870 contos d» réis para o fabrico de munições de guerra.' Telegrammas de S. Paulo annunciam que três engenheiros militares estão explorando as minas de ferro de Ipane-

ma, por conta do ministério da guerra." (Dos jornaes)

am-iqÇa-Zrit

ZE' POVO :. — Bravos, "seu" general ! Agora estou convencido de qne V. Ex. vae fabriéar mesmo as mais pode-
rosas munições de guerra do mundo 1

Pois se começa com uni " tiro " de S70 .'...
CENV.RAL FARIA : — Que mal ha nisso? Passamos a perna ao 420 allemão... Depois, Zé, temos tanto ferro cm

Ipanema, qne c só caval-o e transformal-o em munições de guerra...ZE' : —." Pois olhe, general: eu penso que, primeiramente, devíamos transformar esse ferro em '-munições" de
bocca..."Primo", "vivere"... Depois philosophar, para a bocca dos canhões... Salvo erro, ê essa a melhor "política"-
para quem não pôde com uma gata pelo rabo...
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A FIXAÇÃO DA TAXA CAMBIAL

^ès^^-^y ikt . \á£y& )<k

^mr/%

O CAMBIO: — Senhorres trabalha sem base, no chão limpo e secca..-. Onde esturr ottrra p"ra rcatQuanto mais trabaUia p'rj fixa meu taxa, mais mim ter vontade dc pula... p'ra baixa!...

Ao valente Angar :
4—Folha dc pinheiro, minha senhora,

só se encontra nesta cidade.
Conde Corado

3—Tenho a vestimenta e a galocha ;
agora vou tratar do peixe.

Célere (S. Paulo)

CHARADAS SYXCOPADAS 223 e __.*

PERGUNTA ENIGMÁTICA 2_g
('aro amigo Marechal,
Nio é por mal que pergunto
qual seria a "charadinba
do setecentos e dous"
que deu água no bestunto
dos tão ' valentes campeões''
das trint:i e mais soltti

Onde está a cidade ':
Bctjova (Santos)

3—2—A devoção de Santo Antônio c ENIGMAS CHARADISTICOS 230 a 234
fita !...

C. Leal (Alagoa Nova)

S—2—Instrumento funesto.
Campineiro (Campinas)

CHARADAS INVERTIDAS 224 a _.ô

(Por lettras)

4—Na cidade gosta-se de trabalhar.
Alcides & C. (Porto Alegre)

5—Numa espécie de trenó transportei
• alimento.

Boilcau II (Pirassununga)

(Por syllabas

Ao illustre collega Dr. Kcan :

2—Para o Brazil endireitar
Creio ser conveniente

Que um homem, moço c bem forte,
Seja o 11 isso presidente.

Dagcr (Santos)

METAGRAMMAS 227 a 228

(Varia a quarta)

5—2—Até a morte tem sua lógica, ¦
se um grande homem.

Dunguinha

(Varia a inicial)

4—4—Entre o quadrúpede e o mollus-
co. não sei qual tem mais excesso na
c unida da flor.

Dr. Oivlas (S. Paulo)

A egrégia Cuido
viia licença ?

Horizonte),

Seis letti.nhas deu-me <' fado,
Todas, todas, designaes;

Tendo tres em cada lado
São duas partes, nã ¦ mais...

Entristece a pobre prima
Atroz " iirrepcndimcn!
A segÜnáa, pois, se anima
Co*a disc.ipção iFuin portento ! ! !...
Pertencente a um costado!...
1-.' do todo o resultado...

Cama leu (Rio Cl.n>)

Ao charadista Cysnc Branco :

Eu dou-te, ó meu caro an.i.
l'-te pequeno trabalho,
'.Hu- veiu encontrar abrigo *
Nesta pagina-do Malho...

A NATUREZA E O HOMEM

S_h_-7-< yM-f--"T3V___ !__ *.*_¦ rür "> ' ¦ r,'"_____! __Pl___.i yj0t*
-*-'í'_________9r SC__rREl ¦* --Í «5. ¦ **_&• ' • ¦ W *V^H __MH__^_1_____Hl „¦?•*¦ KrmL i «í?**>
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_É_!^^_B__fak'** ^mT^W | __^\^9f ' / 7 mBLwÊmmmWm^V ^W^> *§* . 
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Caçada dc marrecos de Macürany tinins — Amazonas 1) li"il-bens Prado. 2) Manuel Bastos c 3) toôo Corrêa — os Ires caçadores aueanimam a soberba paisagem.

GOTTAS VIRTUOSAS S?ln™?_f_S_?___ ^__?£r CUFam = »•*•»•«*•*•". «-•. do utero».urinas e as próprias Cystites



Tu que és um bem grande artista,
Conhecedor da razão,
Num simples golpe de vista
Acliarás a solução !...

Prima, segunda e terceira,
Xunca poude descansar 1
Mesmo dormindo, é asneira,
1'crt vive sempre a lutar!..--

Tu tens na quarta e na quinta
Uma nota ir.W_.ical !
Deus permitta que eu não minta,
Nesta embrulhada final...

Sexta, mais sétima e oitava,
E' nome de unia mulher !
Vê lá, amigo, se cava,
Mette p'ra frente a colher...

O MALHO

E' mui fácil encontrares
A perfeita solução I
Porém, se te demoraresJ
Pcuho-te a planta na mão !...

Antônio de Moraes Quichotte

Oito letras tem meu todo,
Consoantes e vogaes;
Mas vogaes todas eguaes !.-.
Minhas syll'bas baralhadas
Por -quem souber baralhar
Trabalhinho divertido
Para muitos ha de dar.
O meu todo dividido
Em duas partes eguaes,
Dous animaes differentcs
Logo, logo tu verás.
Um voando, outro correndo,

O seu rumo tomarão;
E p'ra tornar a juntal-os
Has de ter um trabalhão.
Prima e quarta reunidas
A mesma ave formarão,
Como tercia, e mais segunda
O animalsinho em questão.
Minha prima separada
Tem a sua utilidade :
instrumento muito usado,
Para fallar a verdade.
Segunda e terceira tinidas
Podem ser abatimento
Que se'pratica na venda
De lim qualqner mantimento.
Emfim já basta por hoje !
Senhores desculparão
Que por cousa tão atoa
Eu prenda sua attenção

AS VACCAS E A PENA DE MORTE
(POR BEM FAZER MAL HAVER...)

nrn;Pctn <lo deoutado Monsenhor João Martinho pya incentivar a pecuária. Contra o artigo"Entrou em discussão 0 pro,?cc„r^ "?" 
os deputados Getulio de Carvalho, Alberto Alvares- e Costa Cruz, em

ZrnVffi^^^*" 5E5STÍM Constituições Estadoal e Federal e até na dos Estados Unidos". - (Dos
telegrammas de Bello Horizonte) - ¦

OS TRES DEPUTADOS, EM CORO (fora a vacca) : —Tem paciência, flor! d'estes tres cortapacios,
iiJ.i podes viver á sombrinha do projecto I Tens que morrer mesmo, que é serviço ,

ZE': - Pobre vacca! (para o presidente de Minas) E V. Ex. não se enternece com us lagrimas da _v....
DELFIM MOREIRA : - Acho que a mãe tia pecuária devia ser absolvida... Mas, a vista dos autos, chorar nao

posso..^ . 
^ ^ ^._^ ^^ ^ ^ ^ ,^f Coiiio ^ ^ df {ll.cl,lil.íir a p,cuari<ti matanda-se as vaccas a torto e a

'!ÍrC"°Salvo 
se os senhores deputados arranjam substitutos para ellas... Oo bois, Por exempl  B assim, poderemos fes-

lejar o progresso da nossa pecuária, repetindo: A uns, morrem as vaccas; a outros, parem os bois.... ^

Cura tosses, bronchites, inilueuza e mo-
lestias «Jo peito em "i® horas

Oepitltoi: áridjt FniUi 4 Cm>. — «u» d«i Ourim, 88 • PlianuitH
lirçiw.- Priçt Tirâdíotw. 40 t 42 -819 dt lutirth^>]f 1*]^



O MALHO

NÃO PEGOU!...
" A' falta de melhor assumpto, inventa-

ram a ballela de que o Dr. Nilo Peçanha
e o senador Antônio Azeredo andavam
em constantes conferências, tratando de
reorganisar o P- R- C., do qual seria che-
fe o vice-presidente do Senado. Essa bal-
leia foi formalmente desmentida", •—
(Dos jornaes)

A* N^^___M__|^r

Que venha para aqui".
Nisto, levanta-se hábil e ligeiro

O pequeno Vivi.
—"Vamos, escreva, ahi,

LIk* disse o professor, só uma leltra
A primeira do livro que ahi <ein

Escreva mil também.
Ponha agora um no meio".

— "Sim, senhor professor, porém repare.
Que escrevi cm vez de mil, assim receio,

Justamente o contrario".
—"Comtudu, van» s ver no diccionario

Antes, porém, de vermos,
Ponha um zero c mais nada
E dou a sua lição por terminada,

Para agora beber:-.
Km prova de prazer c de alegria
Esta bebida saborosa c fria".

Dó Maior (Belém, Pará)

NILO e AZEREDO : — Então, nós
queremos reorganisar o P. R. CT...

E nós que não sabíamos d'isso!... E
nós que ha tanto tempo nem nos ve-
mos !...

Ora, dá-se. t...

Pois é meu todo — mentira—
Tolice, até presumpção.

Bomvedro (Monte Carmello;

Oue dôr ! Pare ! Não me bata,
Minha senhora, minha ama I...
Eu bem sei como se chama.
Certa menina solteira ..

Nâo é mal; é brincadeira,
Com isto não vou á lama...
Alto c bom som sc proclama
Que não tenho consoantes !...
Cinco lcttrinhas sonantes,
Cinco lettrinhas somente,
Digr --.. muito seriamente,
Não crêem ? Procurem cc.ru geilo
Que aciiaião o tratamento
Das meninas de respeito.

Canico (Espirito Santo)

Aos distinetos collegas da Cxtincf i
secção eharadistica da "Folha do Norte":

Bra num sabbado em que a petizada
Toda reunida, estava preparada

Para a repetição.
Entra na sala o professor, um velho,

Com um livro na mão,
E diz bem alto:—" Meninos, alerta I
Quem não souber a s_ra lição bem certa,
Ficará de castigo o dia inteiro.
E aquelle que quizer ser o primeiro,

BB
«•___»-. 

•>•.;• "o
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1

...Chore minh'alma em fúnebre caügem
Em vão sempre a marchar sem ter um

norte;
Este mundo é um mar feito de enganos.
Onde mergulho á vér... talvez a mor!:.

Alvares Machado (C. Alves)

Todo moço tem esperança—I
D'achar moça com herança
Pr'a fallar em casamento,
Para nunca precisar
Sahir para trabalhar
Com este tal instrumento,—I

Que mandou vir de Berlim
Para usar no seu jardim |
No preparo dos painéis.
Quanto ao preço, cousa justa,
Ouço dizer qu'elle custa
Barato : trezentos réis.

A. SanfAnna (E. F. dc Goyaz)

Retribuindo a bondosa Min.irinha:

Seu rescaldo após ter morto,
Meu bestunto descansei.—j
Porém, sinto-me absorto
Da estopada que Jevei !

Do maroto eu tive medo,—i
. Mas, um medo verdadeiro,

Que jamais viu tal brinquedo
Promover tanto salseiro.

Retribuindo o seu trabalho,
Da minha quinta distante
Cumprimcnto-lhe collega,
Muito certo e confiante
Ser feliz nesta refrega.

Dr. Kean (Taubaté)

Augmento da quota-ouro
Irancisco Ribeiro, estimado funecionario

do Jardim Botânico, ha pouco disiiu-
gtfido pelo illustre Dr. Pacheco Lins
para exercer interinamente o cargo dc
fciicr. Ribeiro completa amanhã mais
uma primavera e será muito festejado
por seus companheiros e amigos.

CHARADAS ANTIGAS 235 a -238

Sei que foges mulher, mas...que nVimporta
Vèr-te á sombra ausentar-me desdenhosa,
Vêr teus lábios negarem-me um sorriso,
E a um outro af fagares dcleitosa ? !...
O amor é assim mesmo cheio de pliases
Vive ás vezes p'la dôr eclypsado...
Emtanto que fazer ? — Sé bem feliz !

Seja vasto o teu trilho prolongado '

Não te maldigo, não, mulher satânica...
Foi desvario talvez... foi frágil sonho,
Este alar que declina alcatifado—2
Com as. flõres,dc um bárathro medohhoj

Um asir-. a desusar no íirmamento—2
Veiu roubar-me da vida o plenilúnio...
Manchar meus lábios—pobres flores mur-

chás;
Mirradas no ventilar do infortúnio !

|ír*TL__<***s!*sr IAtí IoT/v**7*"^.

E' isto o a.tgmcnto do imposto-ottro :
a transfusão do sangue de um depaupe-
rado para um organismo rico... de <•**¦
touvamento, afim de compensar graves
faltas... de juizo.

Que mais querem sugar? Os ossos f...
Augmentará cem /or cento a quota...

da miséria .'...

A SALVAÇÃO
-DAS-

CREANÇAS
<ft***-MP**MI _\W J_\J_ fÊmtm^ki¦'«*• SlmrrmSff i»¥\mP^^^m¥ '' T_B^^^B--^->-__JB.' _____5ív,__r -^mT-'.~jt-^k ¦ Ww mt w .X. _t¦¥¦'¦' ~-__5_t__M_M_'¦ m*"yfyy
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O MALHO

BARBEARIA EM PANDARECOS _
"Tambem Goyaz, com a sua reles politicagem, está dando que fazer ao Cattete 1 Em conferência com o Sr. presidente

da Republica esteve a bancada goyana. reprssentada por dous senadores de um partido e dous deputados de outro. Houve
queixas e aceusações de parte a parte, mas ficou resolvido... que era preciso um accordo..." — (Dos jornaes).

11'EXCESLAU : — Mas que hulha é esta, cá na loja ? BULHÕES : — E' aqui o "seu" Caiado que me quer pass.ir
a brocha na pintura. RAMOS CAJADO : — .Vão, senhor ! O Bulhões é que se qer fazer de fino .' Pensa que marimbou é

¦ e quer continuar a ser o manda-chuva da loja ! HERMENEGILDO DE MORAES :—E' isso mesmo .'' Pára o Pe-
dro Sem, que já teve e agora não tCtn... GONZAGA JAYME : — Não tem o quê? Influenciai' Pois sc até cu'a tenho,¦ .'.< mau velho do que cllc !... WENCESLÁU ; — Mas, afinal, que é que vocês querem de mim I OS QUATRO :
— Queremos um accordo ' Queremos u m accordo ! ZE' POVO :—Depois de terem quebrado a mobília, como macacos em

'.* louça... E' bôa! Querem um ae corda entre si, feito por outro... Sempre mostram que são barbeiros da roça!...

.GOGftlPHO POR LETTRAS jj8

•'' /
Leio o teu nome c nelle tu vejo agora,

ladé dc teu ser humano,
flor que desponta ao vir aurora

A mais uitente pérola do oceano 1 — 5, 6,
4- 8. ft 14

.i crença qu< txa meu seio nvra,
Stgo-lc assim c de prazer me ufano
''¦ • i _. imagem que .meu peito adora

— 2, i. >, 15
continuo labutai insano !

t.ti. in.me é quanto chega e basta
— 3. ">

sem delírio dalma — II, 7.
13, <i- i-1 ¦¦ .-• talentosa divinal e casta ! — -¦ 7,
8. 3." 10

'i comtigo, minha Santa amiga,
¦ que a mim mesmo ehsalma

MULHER ou Santa ?... iu não sei sc diga

Clio
CH VRADA SYNCOPADA 239

e quadrúpede foi vendido por

Dódó

p

v" \

ENIGMA PITTORESCO 240

C~3 f-

• ( ~\ \ I
:

tfO-V

AVISO
()_ prazos terminarão : a 2, 7, 13, 15,

17 •_ 27 de Setembro próximo e a 2 dc Ou-
tubro seguinte. No primeiro prazo estão
incluídos os charadistas d'esta capital e
localidades próximas, servidas por linhas
férreas, ou via marítima; no segundo, os

Itfos ponto, mais afastados de São
Minas e E. do Rio, e bem assim, os

Io Paraná e Espirito Santo; 110 terceiro,
os da Bahia, Santa Catharina c Rio Cran-
de do Sul; no quarto, os de Sergipe, Ala-

Pernambuco; no quinto, os da
Parahyba até o Ceará; no sexto, os do
Piauhy até o Pará; no sétimo, os res-

Pedro K. (Bom Jesus do Itabapoana)
tantes. Os charadistas que residirem afãs-
tados das capitães sem communicaçào
fácil e rápida, têm mais cinco dias sobre
os prazos acima indicados. As justifica-
ções devem ser feitas dentro dos dous
terços dos respectivos prazos.

JUSTIFICAÇÃO
De Astréa recebemos em 5 do corrente

uma carta da qual destacamos o seguinte:"...Ainda hoje nas soluções d'0 Malho,
n. 715. eu fui cortada em um ponto. Foi
o pittoresco 120; só porque em logar de:
entre as mulheres, eu mandei essa mu-
lh*r ? Diz o senhor pela correspondência

AZEITE SOLAR" ° melhor entre os seus congêneres



O MALHO

FOI MATAR SAÚYASE CAÇOU.,. «QUEIXADA» I

(COLLABORAÇAO PAULISTA)
"Em uma chacara na Penlia, bairro da capital de S. Paulo, estando o hespnhol

Dainion Cuadrados a extinguir um formigueiro, foi surprehendido por uin feroz"queixada" — porco do matto — que mais tarde matoy, depois de se armar de uma
espingarda". — (Dos jornacs de S. Paulo )

Solon Amancio de Lima Belém) —
Chegaram atrazadas as soluções do 717.

Astréa — Neste numero, ou no outro,
responderemos.

ERRATA
Passaram algumas incorrecções no nu-

mero passado.
As principaes são : etnia no 1° verso do

enigma de Tupinambá e pontas no 7° ver-
so do de Vampiro. A primeira deve ser
lida — meio — ca segunda — contas.

No enigma pittoresco 210 os clichês que
estão na columna do meio devem passar
para a primeira, e os d'esta para a do
meio.

MARECHAL

BIS-CHARADA
Calendarlo do Zé Povo

llez de Agosto
Vamos armar um banze ?Wery well 1 Ali rjght ! Ali right

Diziam bichos, de pé :
Águia e Tigre contra a Light.

»— Caramba!... Para "iuscctos" de esta naturaleza de nadia sirbe el hormi
cidal... Me voi a pegar ei trabuco para darlc un canonaso.

Cambias, para que Ias quicro .

Dito e feito. Para a rui
Os dous sahiram terríveis.
Mandando logo ã tabúa
Cavallo e Burro intangíveis.

aos collegas Fantoche e Fantomas, que
elles forçaram o ponto. Como ?... Diz
lambem o senhor que sobram lettras
Aonde ? Eu creio, que não sobram let-
trás, porem, como sou um pouco myope,
pôde ser que tivesse escapado".

Agora a nossa resposta :
Só com muito bôa vontade é que—cssa

mulher—traduzirá còrrectamente o clichê
em questão. \

Com certeza a amavel collega distribuiu
assim, cs (EE) com o S da mão esquerda
e ei A da direita—essa; e, como tudo isto
está 11a mulher e já ha exemplo de uma
lettra em uma figura formar nome com
essa figura (como F em um Az, fôrma—•
—faz), fica sendo—essa mulher—a cons-
trucção da collega.

Se assim é que faremos do S que está
logo ao ladll «do segundo E e que tam-" bem se acha na mulher ? Tem de formar
nome com essa figura; e, nesse caso, o—
será—não seria mais o dito c sim—crá.

Ha de convir que o ponto é forçado.
Além d'isto o bom methodo nos ensina

que as -lettras, quando usadas em enigmas
figurados, devem ser lidas seguidas e nã«»
baralhadamente, salvo um caso especial,
romo esse do pittoresco em discussão, em
que o autor, para fazer apparecer o vo-
:abulo—entr<?—teve necessidade de collo-
car uma figura entre duas lettras, mas
ainda assim obedeceu a ordem, não só,
entre os caracteres que estão fóra, como
entre os que estão dentro do• clichê.

Já vê, Astréa, que o ponto é forçado e
se tivesse pensado mais um pouco no queiria escrever, nãí> faria tão fraca recla-
mação, que mais se aggravou, porque veiu
acompanhada de termos ironiccjs. como
aquella historia <le—myope—no fim da
carta, e que nada tinha com o caso, a
não ser para nos magoar.

CORRESPONDÊNCIA
Recebemos trabalhos dos seguintes cha-

radistas : Dager (Santos), Kaizer (Entre
Rios), Áurea Lion (Bahia), Paraídes 23Thaliensc (Pedreira"), Solon Amancio de ,Lima (Belém), Texas Jack (idem), Mi-
leno Amancio de Lima (idem), Lord
Windsor (S. Paulo), Flores (Goyandira),
J. Fabricio Veras (Parahyba), Papalvo
(idem), Príncipe Ante, Jobaty (Santos),
Bomvedro (Monte Carm*ello), Cid (Por-
to Alegre).

m.
A essa falta de respeito
Seguiu-se tremenda acção
Contra uma Vacca sem geito
E um Gato de estimação.

0 TRIUMpnOP* BICh*RI£
/ Aquella Ioda pixada,

tSem cauda o lindo bichano...

ÍVcm 
Avestruz assanhada,

E o Porco vira tyranno.

Correrias, grandes vaias
Alarmam já meio mundo...

Nisso, um Camelo de saias
E um Jacaré tremebundo,

CHEFE DE POLICIA : — E esta .'
Agora que eu ia perseguir os bichos i
que faliam cm regulamentar o respectivo
jogo !

Decididamente, não se púde mais com
esta corôa do Barão de Drutnmond e do
Erico Cvelfco

Armados, um de chupeta, '
Outro de varinha e sacco,
Trancafiam Borboleta,
Fazem calar o Macaco !

»

I
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Especifico Mac DOUGALL

iBSi I *>ara Carneir0Sf Cavallos, Gado, etc.
¦ 0 MAIS ECONOMICO DE EFFEITO RAPIDO

EfHoaa nn oura da
mia'Mft* 1 >» Sarna, Carrapatos, Berne, Morrinha, Irrita-

9°es, Manqueira, Bicheira, Feridas, etc., etc.
*s'imu'a 0 «®»elmenfo da IS, aujmenfando-a em 20 *|.

:- F»dldo« • Informafoa* ¦ Roberto RochfortRUA 
DO NIERCADO, 49

'»" lllo dc Janeiro

A VERDADE EM CAMINHO

De loJoos proJuctos em «ol»O ma s perfeito é o DeniolE proclamo sem artifíciosE' o melhor dos dentlfricios.—Templav.
O Deniol (liquido, pasta e pó^ é, na verdade, um

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

Creado conforme os trabalhos" de Pasteur, elle
destrrte todos os microbio? ruins da bocca ; também
impede e cura infallivelmente a carie dos dentes, as
inflammações das gengivas e as dores de garganta.Em poucos dias dá uma alvura brilhante aos dentes e
destróe o tartaro. Deixa na bocca um frescor delicioso
e persistente Sua acção antiseptica contra os micro-
bios prolonga-se na bocca tfiriRti 24 btni, pelo menos.

Posto piiro em algodão acalma instantaneamente
es dôres de dentes por mais violentas que sejam.

Acha-se o dentol nas lojas dos cabelteireiros, perfu-mistas e cm todas as bóas casas de perfumaria. Deposito
geral: rua Jacob n. ig. Paris.
Agente* g.ra.m: MÉQHE JL C. Rua da Alfandaga, 03 RIO DE JANEIRO

propio, perda de memoria e toremelancolia, perda de for9a sexual completa ou parcial, orgaoicolhidos, falta de tencarao. r. N5^ (« liMm ni'lliilos r>A• lin

Restablece o Vigor Sexual

em 48 Horas
A Nora Descoberta Scientifica Maravilhosa

O novo Tratamento Palmette é a descoberta¦cientifica de poder extraordinário. Mesmo emhomen* deedade avançada e impotentes durantemuitos annos tem producido vigor assombro-ao em 2 ou 3 dias* Milhares de homens estãotentando resultados desastrosos, quando deixamvanos condições sexuaes continuar, taes comoemissões diarias e noturnas, timidez, abuso
i de vontade,

ts en-- 9 —— »'»v *v uoaiii pmuiao, pJO, AAuUldoS,unguentos ou aparelhos mechanicos. Qualquer homem que desejeobter força sexual maior do que possude agora, e todos aquelles quese sentem debilitados completa ou parcialmente, podem agora resta-blecer-sc rapidamente. Manda o seu nome e endereço em umaCOn*Z5«Tíircmo# detalk» ÍlIu«tr»do> eradt. Escreva i InternationalCompsay. 3050 TruuporUtion BaiUias.Chicaso.IlL. E. U. A.

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

Loterias da Capital Federal

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

CHAMAMOS A ATTENÇAO DE NOSSOS «GENTES PARA AS
(L0TE»IAS DE NOVOS PLANOS

EM 2 OE SETEMBRO 100:000^000 POR 8$000
EM 9 OE SETEMBRO 50:000$000 POR 8$000
EM 16 DE SETEMBRO I00:000$000 POR 8$000
EM 23 DE SETEMBRO 50:000$000 POR 8$000
EM 30 OE SETEMBRO 50:000$000 POR 4$000

No preço tios bilhete* já enth incluído o sello

AGENTES GERA ES NA CAPITAL FEDERAL

N A Z AR ET H & C.
RUA DO OUVIDOR, 94

Caixa do Correio n. 817 Endereço Tcl. LUSVEL
rRio de janeiro:

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

Im «tr naii ptot fracts, Mtalcn. Mira»-
tb«»ic«i. n l« (tffria U tttM*|* «mm-
¦toras |ii aaaataUai.—l«M*ita: Iraajt Frtiu»
â t*mp. — laa ta lirlm. II • PkirntcJs ttr-
vn-frttt Tiriíwttt n 41 i4Mi«<« Jmir»

KOLA SOEL

Especifico Mac DOUGALL

iBSi I *>ara Carneir0Sf Cavallos, Cado, etc.
¦ 0 MAIS ECONOMICO DE EFFEITO RAPIDO

EfHoaa nn oura da
mia'Mft* Sarna, Carrapatos, Berne, Morrinha, Irrita-

9°es, Manqueira, Bicheira, Feridas, etc., etc.
*s'imu'a 0 er®»elmento da IS, aujmenfando-a em 20 *|.

F»dldo« • Informafoa* ¦ Roberto Rochfort< "Rvwm RUA 
DO MERCADO, 49

€«!*»« 
t»l« JIo de J(melp#

i



Importante atestado de um illustre eathedratieo
da Faculdade de Medicina da Bahia
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OR. ANTÔNIO BAPTISTA DOS ANJOS
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Attesto que tenho usado bastante em minha clinica e com os

melhores resultados possíveis, nas diversas modalidades clinicas
da syphilis. o ELIXIR DE NOGUEIRA do pharmaceutico chimico
João da Silva Silveira.

Bahia, _6 de Março dc 1910.
I_>_. Antônio Baptista, doa Anj<

Lente eathedratieo da 1 ¦ cadeira de clinica cirúrgica da Faculdade
de Medicina da Bahia. _^
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