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O CAIPIRA : — -'. !... Antonce seu dout."» \V.n_c.lau, qui é o pinidente da Repubria, qui é o maiorá da naçáo, em veis di anda voando
di trem d! ferro 6 di aroplano, anda amuntado num snimi bansciio, tri.tão i moltenga ? I...

ZE' POVO : — Qoal o que, seu liniiipdn ! IV ura. montaria de primeiris .ima... F." uma besta marchadeira cotuba... Naquelle passo curto,
mas certo, come estradas que nao c t;ra<,a... O W.ii.c.láu nem M rala... Naquella montaria segura, vence todo o caminho e vae longe I...



Cartuchos Para F.spin

REMINGTON
U MC

^ 
gardas, 

"Nitro 
Club*'

Forrados Com Aço,

Polvora Sem Fumaça

Cartuchos carregados com polvora sem fumaça
para espingardas, a preço módico para serviço
rápido. A sua infalibilidade tem-os feito os
favoritos dos atiradores mais notáveis do mundo.

Veja que a bolla vermelha
Remington-UMC e as palavras
Nitro-Club apparecem em todas
as caixas que comprem.

Acham-se á venda nas principiei
casas d'este genero.
Remiu (tos A rins-Union MtUHic Cartridje Co.
2MBno4m7.Non-Torfc.N.T..E.U.fcA.JoH.

Representante* |

is

íí*

»£?t. ^0>

No Sul do Bruü: LF.E & VTLLELACaixa Portal 420. Slo PauloCtUs Poul 183. Rio de Júri»
No Tcnilono do Amazona*: OTTO KUHLENCaixa Portal 20 A., Mania*

OS INVISÍVEIS
S.\ P.\ H.'.

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

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

Cartas aos INVISÍVEIS
caixa po çorreio, 112»

PÍLULAS Curam em poucos dias qual-quer moléstia do estomago,
hgado ou intestino.

listas pilulas, além de to-
nicas, são indicadas nas dys-
pepsias, piisões de ventre,
mole tias do figa Io, l exiga,rins, nauseas, natulencia, máu estar, etc. E' um po-deroso digestivo e regularizador das secrecões gas-tro-intestinaes. A' venda em todas as pharmacias. l)e-

posito: Drogaria Rodrigues, rua Gonçalves Dias, 59.Vidro ljjr.Oj, pelo correio mais 300 reis.

"ifcntóres 
do ventre podem ser

symptomas de lombrigas e

solitarias

dôres de ventre, pontadas na parte
inferior dos intestinos, diarrhéa algumas
vezes e outras vezes prisão de ventre,
sede insaclavel e outros desarranios se-
melhantes, são symptomas de iombrigas.

0 Vermifugo «Tiro Seguro» do Pr. ff.
P. Peery, é o mais efficaz e seguro que
se conhece hoje para a extlrpação das
lombrigas e solitarias. Sua acção é mui
prompta e ordinariamente é bastante
uma dóse apenas para eliminar do sys-
tema, em poucas horas, as lombrigas ou
solitaria. Não ha necessidade de outros
purgativos para completar sua acção.

Compre o Vermitugo "Tiro Seguro',
do Pr. H. f. Peery, o único genuíno e
insista que não lhe deem outra cousa.
fabricado exclusivamente pela Wrlghfs",
Indlan Vegetable plllCo. 372 Pearl Street
flew-Vork. E. U. da

Vende-te em todas &s drogarias e principaes phar-
macias do Drazil.

OS INVISIVEIS
8.'. P.*. H.a.

A todos os que sollrem de qualquer
molcslia, esta sociedade enviani, livre
de qualquer retribui<;3o, os meios de
curar-se.

ENVIEM PELO CORREIO, em
•carta fechada*—nome, morada, symp-
tomas ou manifesta<;Ges da molestia — e
sello para a resposta, que receberSo na
volta do correio.

Cartas aos IXIVISIVEIS
caixa po CORRElo, 112s



OS CONCURSOS D'"O MALHO9:000.000
»»

DE PRÊMIOS EM DINHEIRO

Çoneupso (Pensai
(em dinheiro)

«O II ti.lIO-, querendo proporcionara cens leitores e amigosa opporlunldade de adquirirem,
*em dlspendio, moveis, jóias c outros objectos de talor resolveu organizar para Uso sorteios de
• coupons», <|in- .-mil ti mos nu todos os números.

.1o«so_ leitores poderão assim, eom a maior facilidade, se habilitarem aos grandes sorteios
do Malho, nos quam daremos riu prêmios 9 OOOSOOO- ¦ " ¦»• \ III lltO.

¦*or Isso, drieui eorlar e guardar, até completar cada série e remelter em seguidft a nosso
escriptorio, o «coupon» abaixo estampado, para qne lhes entreguemos em troea nm cartão com
tarios números, conforme o numero de bilhetes, variável, de cada Loteria, (mu esses cartões Uca-
ráo habilitados para nossos grandes sorteio», conforme as explicações, que abaixo lão mencionadas.

Çoneupso 5emestpal
Janeiro a Junho e Julho a Dezembro

VALOR hOOOSOOO
'EM DINHEIRO)

Em trocados coupons deste concurso,emit-
tidos durante o semestre, ciaremos um cartão
numerado que dará direito aos sorteios se-
mestraes.

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

(i sorteado neste concurso fica com o direito
a receber no nosso escriptorio o prêmio no
valor de 1 :ooo$ooo.

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

Çoneupso flnnual
Janeiro a Dezembro

VALOR 2:OOOSOOO

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

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

Çoneupso ^pícnestPd.]
Janeiro ¦ Março- Abril • Junho—Julho a Setembro e Ou-

tubro a Dezembro

500S000 (em dinheiro)
Alem dospremiosmensaes, daremostnmes-

trai mente, em dinheiro, um prêmio dr soo$.
Para este concurso e preciso que nos en-

viem os coupons correspondentes ao tn-
mestre cm que lorem emittidos, que em tro-
ca daremos um cartlo numerado, corretpotl-
dendo a diversos números da Loteria Nacional
com o qual licarão habilitados para o sorteio,
deste concurso que terá lojjar com a c .ti
da Loteria Nacional, no primeiro sabbado de-
pois de lindo o trimestre.

OBSERVAÇÕESi
Para que nossos leitores se hatiltiem a todos os sorteio»

mensaes. devem nos enviar os cou
mez, sendo que nos mezes

rciiielt<.r os ;> coupons que nesse mez li\ nitüdo I'ara to-
mar parle noa concursos trimestraes • annuaes.
os nosso» laitorea davam nos enviar

ntea ao trimestre, semestre ou anno cm que tiverem
mctiido*, declarando aqoe con.

pau que r.c! ain cm iroca um cartão numerado, conten
numeroscom que entrai pondente, da Loteria

uai.
a entendido que uma mesma pessoa poderã concorrer

a tod. completa
o numem dt :. pons
em caria i . acompanhada de uma n < nome,pio-
rad->, locar, cid icttente, «mai»
SOO rala cm ««Ho. para o ratjiatru da carta de volta aam o qua nfto
r.m.li_r.moi o cartão numerado qua darj direito aoa aorlaio*

ms, que formos emittln-
do e que _ :upre nesia payina, para nos remelter ou en-trepar Nü l-i.i |>| i u>._ Ml/, trimestre, semestre ou anno.
LOlll '.oiilinuain cm viuoroa emanaes. que fazia;
cm dinheiro, por meio de noJa exemplar.

(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 ticará com o direito ao sorteio an-
nual. O sorteado neste concurso ticara com o
direito de receber no nosso escriptorio o prêmio
de <:oee$oo».

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

Resultado dos concursos MENSAL (coupons de 35 a 39) do mez de Setembro e TRI-
MESTRAL {couponsde 26 a 39 dos mezes de Julho, Agosto e Setembro) extrahidos em 7 de
Outubro. Vide pagina seguinte.
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Existe a 40 annos
ALMA A DÔR EM 24

= HORAS =

f^SSffm Rheumatismo, tosse,
V>lll d bronchite, dores nas
costas, nos rins, luinbago, etc.

A' veada «aa Iodas aa

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

_At_-«-iili- no 1 -i<> ili- .Iniii-lí-o

JÚLIO D'ALMHIDA
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Pobreza do sangu» é
violo I

Riqueza do eangue fax
a fellsidade I

Eesta riqueza se adquiie graças ao Quinium
i.iiiin nu, ju.

O uso do Quinium La-
barraqae na dose d'um ca-
lice de licor, depois de
cada refeição, é quanto
basta para restabelecer,
dentro de pouco tempo as
torças dos doentes por
mais esgotadas que este-
jam, e para curar segura-
mente e sem abalo, as
moléstias de languidez e
de anemia as mais anti-
gas e mais rebelde, a
qualquer outro remédio.
As mais tenazes febres
desapparecem rapidamen-
te tomando-se este herói-
co medicamento.

Por isto, as pessoas Ira-
cas debilitadas pelas mo-

âglitli [iri-i li lio _• Jtlliri

lestias, pelo trabalho ou
pelos excessos; os adultos
fatigados pelo mui rapi-
do crescimento, as meni-
nas que custam a se for-
mar e a se desenvolver;
as senhoras paridas, os
velhos enfraquecidos pela
edade; osanemicos devem
tomar vinho'de QuiniumLabarraque.

I. particularmente re-
commenJado para os con-
valescentes. Acha-se o.
Quinium Labarraque em!
todas as pharmacias e dro-l
garias.

lieposito: Casa Freres.í
rua jacob n. 19, em l*i
riz.
¦E.IEll. _l.i_-.f_ 13 li

£fl_fl
M "ARA GADO

SAHNA. CA IU1A PATOS F.TC.

H
8 UM VHNIINO

Especifico MAC DOUQALL

I miiIii Im nilli-. •!<• «H> I.UIloa

Unico Introduclor-RI [RTO ROCHFORT

Caixa, 1.911I Rua üdo Mercado, 49
H.IO ___.___: JANEIRO _J

Loterias da Capital Federal
Companhia de Loterias Nacionaes de Brazil

Rua Visconde de Itaborahy n. 46
CHAMAMOS A ATTENÇÃO DE NOSSOS AGENTES PARA AS

LOTERIAS DE NOVOS PLANOS
£¦4 di l.ica.r.  100.003-000 per 1*000
tu 11 _• leiiB.n  _0:000-. 000 pir 1*001
Em II _• IdiMbn  bO 000>000, t*r 4$Mt
Em 2b .1 loiia.ri  100 000*000 por I. m

N» i»rt*v** tio» liilh. -1 .i nu liiitlu o fevllu
AUENTCS QERAEt NA CAPITAL .EUEHAL

NAZARETH __t C.
lti A DO OtTIDOH m*AÍ

Caixa do Correio n. 817 Lndereço Tel. LI SVLL
RIO DE JANKIRO



FACILITA-SE-VOS UM CAPITAL
Concede de um modi*pratico em pouco tempo, dcns irrezistiveis para c. cura de dores e doenças, desenvolvimento

tSo poder psychico ou magr.etic^, transmissão do pensamento em distancia, hypnotismo, auto-suggestão ; insoirar amor.
concórdia ou amizade; desfazer influencias nocivas de inveja, ódio ou quebranto ; preservar de loucura, epilepsia, hysteria.
ou moléstias nervosas; neutralizar os maus presagios ; adivinhar; corrigir vícios; íuvorecer a sorte ou qualquer negocio;
produzir, emfim, o bem-estar ou a felici^-de em todos os sentidos. O medico, o sacerdote, o lavrador, o militar, o maritim.»,
o professor, o commerciante. o jurista, o financeiro, o empregado, o operário, e mesmo qualquer senhora lucrarão extraordi-
nariamente com este Accumulador.

Dá o dom da fortuna, da adivinhação, os meios de, por influencia psychica da vontade concentrada, se obter tacilmen
te tudo que se dezeje — a riqueza, as boas pozigões, ganhar na loteria e ficar-se livre das necessidades e perseguições. Auxi-
liará nas difficuldades financeiras, nas de obter emprego e nos negócios de familia. Nada ha que perder, e tudo a ganhar,tal como está demonstraado em cartas das pessoas mais notáveis do mundo inteiro.

.Preço do Accumulador, com o grau TJm da União Moiitnl e os dois importantíssimos, li-
vros das Influencias Maravilhosas, cheio de indicações rara todos os cazos SESSE.KTA MIL. HEIS.»
Faz-se feio mesmo prego a remessa cm registrado pelo correio para qualquer parle do Brazil. Os pedidos de
fora derem ser enviados com a quantia em vale postal ou pelo registro valor declarado (n.io registro sim-
Fies) endereçados a LAWRENCE & C«, H-u-Q- d.a Assemüléa 4=, Capital Federal.

Como obter negócios proveitosos e induzir a pagar-vos promptamente ? VCr a imagem da pessoa que se deve espo-
zar ? Casar-se facilmente com quem se quer ? Conquistar bom e permanente emprego ? Obter das pessoas poderosas tudo
que se lhes pedir? Ter grande memória, aprender línguas facilmente ? Impedirque seapanhe syphils ou moléstias venereas,
sem se empregarem camisas ou drogas ? Obter alguma coisa que esperaes vos recuzem ? Fazer vir cabellos aos calvos, ou
que os cabellos que devam nascer sejam pretos e não brancos> Descobrir minas de ouro. prata, brilhantes ou outras preciosidades pelos Raios X que se ensina a desenvolver em si próprio ? Ficar com grande força na vista? Curar moléstias
sem droyas ? Corrigir vícios. Fazer vir uma pessoa 3a qual se tenha separado por qualquer causa? Destruir malefícios?
Fazer a felicidade no commercio ou na família? Adoptae o OCCl.LTIS.MO PPATICO. o qual se remctte prompta e discreta-
mente pelo correio, a quem enviar DEZ MIL REIS em vale postal a mesma casa LAWRENCE íi C. Este 0CCULT1SMO
6 um verdadeiro TALISMAN I

MORPHÉA
A sua cura radical pelo

HANSEOL
Peçam prospectos c Informações

B03 depositários s — NO RIO J- M.
Pacheco, rua dos Andradas, 47. Em
S. Paulo, Uarucl & C, rua Direita
n. 1.
Cada vidro csufflcicntc para trata-
mento durante 33 dias c custa ape-

nas -_ío$ooo

PHEUNIATICOS
Aceeaaorloa para autoa de todos

oa tabrleantee
ueapaelalmente emerieanoa»

SILVA FIGUEIREDO
RUA RODRIGO SILV1. 30 s32 -Tsl. 4198-C.
Filial: RUA CHILE, 7-Tslspk. 4374-C.

G. C. P.
(Marca Registrada)

Cura i..Mtii«11 uueu dai*
dureis de duulca

O [c. c. p.] cura também : cal-
los, joanetes, mijacão, mordedu-
ra de mosquitos, comichão ou
coceira, espinhas e forunculos,
anthrazes, caroços doloridos pe-
Io corpo, caxumbas e pipocasnas cabeças de gallinhas e pin-tos.

O (c. c. r.) custa 2$ o vidro, 3 vidros-? rrcio. livre de
Pein
ru« 117-Fio

Syphilis
Gonorrhea

Cola Militar. Debilidade Sexual. Impo-
temi». V trindade Perdida. Vicio. Serre-
toa. Nervoso. I ip. rmntorrbra. NcuraMlic-
ula. IjiimlioiK-iNiK-urus, Doençaa Vcne-
rrai e Genllo-Lrlnarlos; «lemi com° lambem
Doença» im Riu». II. xlga. _._»toi<ia(]<>. c M-
QMlO podem acr irataJa» com grande aueceeso, cm
lua própria ra.%a* por pouco dinheiro, pelo Tra-
lamento Moderno Approvado e üueotiíico que oo*

So vo* tof frei» de qualquer dOCVÇS peculiar
Mkomcffl, devei» e»ciever-DO«Í»nniedi»[emeiil«
pedinüo o nu.»u VaUoM» Uvro de M Paalnaa.
Im* livro «U c.cripto em L.-auaaem ciai a a .im-
plc. de modo qu. qual<iu-¦ p<uoMlp«HCom|nt.
hcndcr.e provetta/ pof meio doe c« fclhoe que nelle
H«_aoe Hom.iu aue procura cVKUP*'*r aus
Baa>dl. Forca * Vljor. encoi, .To dc mitiraa
excepcional • vrende valor e».t -Ivro itratle.
Deecreve a raxfto porque o homen é atacado pcU
doença r a maneira eimplee e clicas cio noeeo ti ala-
n«o. Dt*ei*mo* que lü d.. ** ;raou leiam e<to
Livro Orada paia poderem fonnai uma opinião.
Sa Min fraco, nerv oeo a wm »i«or * ** o* .o.m
orttoa Mk Maçado, por qualquet da. doe nca* «aa
tanto •otfnmanio caueem. encontrar«ie grande <
fotto a auxilio i,Co In.crcaaa_-.lc a lnatru
v« Uvro Medico. Nao devei, adiar um aa-

tio importante, hnviai-noe o voaeo
rniaplm a cadue^o. eec rapto bem claio, qua iraaia,
d.a________er_l. voa «aviarem... aDaoluLajaealc ar»-
tia. a noa. Oui» para a Saude. Je_.no dua
tantlem*oaaaaaa toa cuitai nada. Ludeie^o

DR. J. RUSSELL PR1CE CO.
A. 411-308 N. Fiíth Avenua

Cbki{o, lll , v. a. A.

^ecção Musicai
Benedicto Bueno Camargo—(Piedade,

S. Paulo) — " Prazeres do Amor ",
serve.

Luiz Paulo Santa Izabel — (Serraria).— "Linda Como os Anjos", idem.
João de Castro França—(S. João da

. Vista) — " Flor dc Maio ", valsa;
Serve.

Aquino da Costa Júnior—(Bebedouro,
Pernambuco) — "Tua Paixão", não Ser-
ve.

José da Xativtdade Baptista Silva —
(Pedra do Anta) — "Irineia", não serve.

Franc._>:•.> dos Anjos Gaya—(Caçapa-
va)—"Queixosa" one step, não serve.

José Mariano da Fonseca—(Campina
Grande) — " Lagrimas de Noiva ", não
serve. Meditabunda " serve.

F.lpidio dc Lorena—(Villa Militar) —
" Tilia Sócrates" serve. Será bòm dizer
se devemos conservar a dedicatória.

Sebastião P. Marque3—(Castro, Para-
ná)—"Fsmeraldina", mazurka. não serve.

PREÇO FIXO
DROGAS E PRODUCTOS

PHARMACEUTICOS
DE

LEGITIMIDADE GARANTIDA
RUA I.OE MARÇO. 14.16.18

BUAVISl» 00 RIO BRANCO. 51
LABORATÓRIO.

BOA 00 SENADO. 48

GRANADO iC!
r_zr

(MEYERS)

LUAR I NE
Para limpar mctaet—Nio o* arr.ili.ao

nio oa deteriora
DEPOSITO—Sua da Quitanda. 4S—RIQ j
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O Polido* O-CKDAR

(forma triangular) é um apparelho que pou-
pa multo tempo, sendo ao meíffli tempo um
appaieltio hygienico para a limpeza das

Casas
Com o seu uso consegue-se uma Limpeza
completa, pois levanta eagarra todaa Poeira.
O caboc- de comprimento muito conveniente
54 pollefradas—e é ajustado —um facto que
6erá muito aprtciad'^ por todas as donas de

Casa

Iximpa e dá bpilho ao (nesçno teçnpo
SOMENTE 

é necessário pôr umas quantas Gottas do
Liquido "O-CEDAR" n um panno humcdecido com
água.
Passe-o sobre qualquer mobília e repasse o depois

com um panno secco. Verá V.S. a maneira fácil como o"O-CKDAR" limpa, tira toda a Poeira, pule e os deixa
bonitos e bem lustrosos — tudo ao mesmo tempo,

ln.lata para que o .eu iornecc*
Jur lhe enti-tRHc «O-CEDAR».

Para mal. detalhei c Informa-
Voes com o» Agente, para o Brasil i

lliil.i r aSc Díuí
Rua Buenos Alre» 83

Rio da Janeiro
Agente» para Sao Paulo:

t ;«--.". M ««ui/. Ac Cia.
Rua SSo Bento 12

Slo Paulo
Cuidado com as Imitações

O-fèdar
Va/ V^PoUsb

(Marca Hc^-ísliadal
Produz um lustre fino e de brilho duradouro.
l£ste lustre poderá conservar-se muito facilmente, sc diariamente se

collocar umas quantas gottas de O-CEDAR no panno que se usa na
limpeza da mobília.

O ti.iui.lo O-ÇEDAR encontra-se un lo.l.i.s as principaes
terraeens, lojas, ele., etnjrascos de tam mhos convenientes

Prova-o, qua ficara conttmtisaimo com o re.ultado qua Ih* dará.
Fabricado por CHANELL CHEMICAL COMPANY

cuíca» ¦<•>. i.orfoiticH. torontq

i de
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IxfiOOIx
0 novo reme-
médio para a.

Pelle
Ã maravilha dos

médicos
Durante

tro longos an-
nos esta pobre
creança foitor-
turada.

08 paes recentemente souberam da nova e
maravilhosa descoberta para a pelle, Lavol.
Desesperados expenmentaram-o. Depois de 30
dias ficaram surprehendidos ao ver que o seu
fllho tinha sido limpo dc^sa terrível doença.

Vende-se em todas aa drogarias e pharmacias
Agente, gerae. : Uluaaup A C , Hua da Candelária, S7—Silo
Depositailu. i Granado et C ; Araujo l-rcltaa A C. e Dro-

{arla Pacheco, kio.

OS PRÊMIOS P'«0 M*L.10»
1 extracção «Ia loteria da Capital Federal, «le sabbado,

38 de Outubro findo, fez-se o lorteio da ediçiõ n. 735
d'0 Malho também «b- 14 de Outubro.

0 numero premiado foi 374').". Batio, pois, premiados
os Kgtiíntei iiiniK!

374M5 •
374Õfi ¦
37497 •
37*»8 •

íouÇooo
50^000
5u$ooo

37494
37403
37493
374';'

_'0$(XIO
BOSOOO
2li$M>l.>

JU$OOU

Hoje, saljl.ailo, icri M«.rtcada a noaaa ediçlo 11. 736, de
21 do dito liu-z dc Outubro, -emanas, res-
pectivamente, os numeras AO Malh ¦, que labirem tre* mou-
nas antes.

E' preciso nâo confundir o numero da cdi«;ão impresso
no alto da capa c no cabc«;allio, cum o numero do exemplar
impresso na parte interna, á margem de uma das paginas, e
que c o que vigora no sorteio.
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Compre n i ALFAIATARIA
GLOBO c vera que é a única casa
que decifrou o celebre problema
de vender bom e barato. Para sc
certificar corra ja á popular alfai-
ataria para examinar os preços,
íorros e acabamento.

Rui Manchai Floriano Peixoto. 62
ANTIGA RUA LARGA

Tel. 2900

SECÇÃO DO INTERIOR
Pedimos o máximo cuidado aos

freguezes do interijrc capital, pois
andam vendedorer. servindo-se do
nome honrado da nossa casa e só
levam a enganar. Exijam dos ven-
dedores documentos, que provem
ser do Globo. Remettemos amos-
trás e o nosso Systema Pratico
dc tirar medidas.

Frete, carreto e embalayem pornossa conta
pedidos a Mario ferreira

Rui Marechal Floriano Peixoto, 62
ANTIQA RUA t-AHUA Talaoh. 20OO



Anno #Q RUA
REDACÇAO, ESCniPTOltlO E OFFKHAS ®

DO OUVIDOR N- 164 E RUA ROSÁRIO 173 ffi 0. ?38
UMA BORRACHEIRA JUDICIARIA

«Seis ministros do Supremo Tribunal entendem que o direito, a razão c a justiça estão com o presidente de Malta
Orosso; seis outros ministros do mesmo Tribunal entendem, ao contrario, que a justiça, a razão e o direito estão com a
Assembléa Legislativa do mesmo Estado». —IDos jornaes).

*

Wencesláu :-E governe-se com taes
juizes I Armam os dous grupos com as
mesmas armas e querem depois que o
seu Wencesláu descalce esta botai ..
Emfim, como cahi na asneira Je dizer
o^ue era escravo Jas Jeliberaeões do
Supremo, tenho que agüentar isto ate
oliml

Antônio Carlos: — Realmente, náo
está certo e>ta suprema justiça partidaao meio para garantir., barulhos.. 1
um bec hida...

Pi Diea-ae logo: é uma enor-
me borracheira judicial I Maaquoqoe-rem vocês} Mctteram d politicagemno Supremo e açora e eatá belleza,
este embrulho,como tantos outros
por ahi vio! De admirar aeria que só o SupremoTribunal esc gerai...

Wenceildu Você tem razão I Mas lambem assim, c de ^^  .«„»•,. „„««,Im continuará a soece i no governo -'ire a homem, e queira enai*
rei tar esta borracheira ..



O MALHO

EXPEDIENTE
Â5 hssirnaturas começam cm qualquer tempo, mas TER-

S_I_.AM g>: Março, Junho. Setembro e Dezemdro dc cada
anno. Não serão acceitas por menos be tres uEzES,

Pidimos aos nossos assignantes cujas assignaturas tcrmí-
naram cm 30 de Setembro, mandar reíormal-as para que não
fiquem com suas collecções desfalcadas.

Toda 3 correspondência, como toda a remessa de di-
nheiro, deve ser dirigida á Sociedade Axcnyma "O MALHO",
rua do Ouvidor, 164 — Rio de Janeiro.

S.ío ¦anal :<i_<nir . 110 Estado c!o Kio Grande do
Sul M Srs. I.. IMtarcellos »V *Z\, Livraria do Globo,
Andradas 'STi, l»orlo Alegre.

CHP5.0-MIC_fi-
Benemérita campanha essa que ahi surgiu iniciada pelo

alarme angustioso e patriótico do Sr. Dr. Miguel Pereira !
Sanear o interior do paiz, livrar as popu'açõcs das en-

demias clássicas, que as depauperam e inutilizam, dar-lhes
saude, dar-lhes o prazer de viver pelo trabalho — eis um
serviço grandioso dc são patriotismo e ainda mais efficiente
para a defesa nacional do que o simples incitamento á
trucção militar. Porque a verdade é esta : quem viaja, quem

i todos esses ,'ogarejos ruraes e pousa em certas cida-
<h-, < pauta-se dc vir a grande maioria dc seus habitantes,
alqúebrados, deformados, roidos pelo impaludismo, pela opi-
laçSo, p©'o mal de m contar a tuberculose e a syphi-
lis, esta. duas sinistro "pecúlio" commum á generalidade
dos habitantes do paiz.

Pôde o Sr. deputado Camillo Prates "eníunai

comnosco, taxando-nos de " exaggcrados, ou calumniado.
como já o fez com o Dr. Miguel Pereira, atra .es da contra-
dieta que oppos ao discurso de seu co'lega Geneslo de B

: na "zona da matta" dc seu próprio Estado vegetam c
prolifera: c gerações de victimas d'essai trez b<

. Minas, Kio de Janeiro e Kspirito Santo
é mais formidável a porcenla-

(¦, in dos indivíduos "infantilúados" por esses males, no dizer
i da missão Rockfcller.

Ora, uma campanha que tem por fim reduzir os ei:
<1'cí
duvida alguma, " melhor serviço que se pode pi

il, ames mesmo de outros que, por mais decoran
attraiam elogio* enthusiastícOSJ porque esse é o que tr:r
«lar ás popuIaç_e« victimada

tade para todos os etnprehendiroentos, a com
trabalho,

Bem haja, pois, a voz que primeiro sc levantou
vehemente eloqüência e perfeito cophecimnto di mtra
o descaso dc todos os governos, contra essa criminosa indií-
íerença jiela hygiene de ucleos de morte pb;
e moral, que, ainda mais que o analphabetismõ e a falta de
civismo, enfraquecem o valor da nacionalidade, transformai!-
do o interior do Brazil num i" I

E bem hajam os governos que, d> por essa cam-
panha, n ouvidos de raercadãr e tratarem de com-
Later o principal mimi: .tinia, da consciente pro
ridade nacional — a insalubridade local e a ignorância dos
mais oomesmhos princípios da hygiene individual l

* ? * Causou hilaridade na platéa a carta Com que o
Sr. Dr. Thaumaturgo de A? ir o seu nome

vro de sócios da Associação de Imprensa.
ria o illustre e bravo general que essa aggrcm

te impedi-se que certos jornaes, discutindo 0 fra-
0 da sua intromissão na política do Amazonas — fra-

casso coroado pela negação de um habeas-corpus — não M
referissem á .ua pessoa com a liberdade com que o fizeram...

Muito original a theoria do preclaro militar, mas muito
bisonho político 1

Ha uma Constituição que garante a livre manifestação
do pensamento e a própria liberdade jornalística; ha um
Código destinado a servir de cabo de vassoura nas mãos dc
quem appcllar para elle contra o que reputar excessos de
linguagem; mas acima d'isso deve haver uma associa.

censura, uma associação-vqselina, uma associação-doce de
coco, para graduar, amaciar e adoçar todas as discussões e
criticas referentes a quem contribue para o cofre social com
os seus chorados... tres mli r_':3 mensaes !

Maçonaria de nova espécie, todos os politiqueiros inve-
terados se matriculariam nessa sociedade e entravam a pin-
tar o sete, a manta, o bode seguros de que nada se lhes d:ria
de desagradável pelos jornaes, e de que até chuchariam elogios
com retrato mais ou menos borrado...

Seja tudo pelo amor de Deus 1
Olhem que essa do Sr. Thaumaturgo, não parece de gene-

ral : foi mesmo de cabo de esquadra...
* * * Ta! qual essa outra da Câmara, deixando ir oa

orçamento para o Senado com um " déficit de quinze ou vinte
mil contos" — segundo " estrillou" o Sr. Bulhões.

Pois que ! Depois de tanto trabalho, de tanto calculo, de
tanta " fita", de tanta discurseira e de tanto remendo, ainda
o raio do orçamento vae aleijadinho, vae "pé-pé" 

para o
lobrego palacete do conde d'Arcos ?!...

E esta ?!
O que vale é que a cousa é muito fácil de endireitar...

Ha vinte mil /contos de despezas — inclusive os trez mil
para prorogações — que não se acham cobertos pela receita ?

Casca imposto, gente ! Reaugmentem-se os que já íoran»
augmentados ou inventem-se novas contribuições.

Protestam o commercio, a industria e a massa dos ou-
tros contribuintes, já assazmente ajoujados pela sobrecarga
federa! e municipal ? O Senado não tem ciílpa de que a Ca-
mara errasse, e tratará de arredondar ra cima.

Muito felizes seremos todos se, depois de tudo isso nive-
lado, não nos vierem dizer que a arrecadação gera,! í
muito áquem, e a despeza muito além do calculado; e que.

.into, ainda é preciso mais um sacrifiosinho, uma c
dc nada : a pelle resequida que nos ficou obrindo os ossos
em logar da camisa esfarrapada que o fisco gentilmente 1
arrancara...

J.Bocó

Os magros que queriam estar gordos
PODEM GANHAR 10 OU MAIS LIBRAS

0E CARNES
l.n miúdo que ouvimos as pessoas ina-ras dizerem: •• i

ria-iuale|iier coimn '..umas li:
de carne l_' um desejo facilimo Ue r<
n ni .._/. Incrível. As pe
simplesmente victimas dc nutrição defeit

ilImentos. Em ouu..
¦

i

- sito finalmente exi
l'ara remeJiar <.

¦ii;-

o Ja anui ial di
^ a um e.; .ençto recen-
te. SARGOL [restar e_.a ajuda de uma
ior m.i simples econômica e efflcaz. SARGOL . uma com-i InaçSo identifica composta de seis dos melhores Ingre-
dlen medica para proJu/irando-o em cada refeição m\
com os alimentos no estômago e transforma os elemenl

..Hinos e feculi elles contem em rica nutri
par-' Jo corpo, com resultados prom-

e satisfatório.. Suc.ede com freqüência que uma¦ submette a um tratamento de SARGOL, au-
lamenta de U a 7 ipj kilos de peso num mez só

imente natural e absolutamente inoffenslva; e
mmendado por médicos e pharmaceulicos.

AVISO IMPORTANTE — 1 n pianto SARGOL tem Je-
certo produzi iii satlsfactorlos resuliaJos no truta-

iodam: : ervosa e outros desarranjos do
tomago, aquelles doentios do estom de
accrescenlarem mais 5 Kllos de carnes as que ja possuem,não devem lomal-o.

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

Ircire Guimarães & G.; Rodolpho Hess _. C., J. R0J11-
gues & C.; Francisco Giffoni & c, e V. Silva & C.

Único depositário: Benigno Nleva, Caixa do Coircio'
n. y-o-Rio d_ Janeiro.

PARA TALHOS, ARRANHÕES
E PISADURAS



A ENTREGA DA NOVA BANDEIRA AO TIRO N. 7
I OfFerecida pelas scnhoritns quo truT.aH»um no Paro -Royal)
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aspectos da brilhante e commovenle cerimonia realLada domingo ultimo, no Campo de S. Christovão-. l) o Sr. presidente
. ^'pubtico depois de ter passado em visita o batalhão e ladeado pelo tenente Escobar, Dr. Miguel Calmou, gene-ral m,nistro da guerra e pelas senhorilas do Pare Royal, que offereceram a nova e rica bandeira. _) A formaturaem linha do batalhão do Tiro n. 7. 3) A veiha bandeira do batalhão recebendo a ultima continência da força em des-piada. 4) A nota bandeira do bata; hão, seguindo desfraldada para o logar de honra da sua unidade.

OOTTAS VIRTUOSAS d* ERNK8TO DE SOUZA — Ouram :
uri-m.ti próprias Cyillie».

a» hemorrhoidea, mala* do utera, ovarioa



O MALHO

Uma offerta vXjfi / i 3"m •r*con'*
sem egual! ^^J^Hív^^^ de barateza!

TAILLEURS DE VERÃO ds gabardine de
algodão, perfeita imitação de gabardine
de 13, últimos modelos creados. Cores ;
branco, azul, rosa. beije, cinza, kaki,
marron. cereja e verde.

Acabamento esmerado e talhe elegantíssimo
PREÇO EXCEPCIOIIAL

21000 m
»=
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«RÍGMECIO Dromedário Inlustrato
&N*RCf_l*f SUCIj.LISmO
LITERfcTURÍ., VERVI*,
FUTURISmO, C*V*ÇO'

ORGANO INDIPENDENTO
• • * PROPRIETA' DA SUCIETÀ' ANÔNIMA JUO' BANANE'RE «Sc CUMPANIA * » *

Prezzo da aínatura : 1>I .MKl.VCi.Vli.V

j.e_atforc e ©ireUore : J[|) BANANERE 1916 8 REOACO* IFICINA: La.go do Ab_x'a Piques piradoco mlgatorlo — Zan Baulo

O HERMEZE NA OROPA
UNA CIRCUNFERENZA CO "GIURNALE" Dl PARIGI

Cun formo os mignas inlettore gi i
o_ Hermeze fui p'ra Oropa, chi o guvcr-
nimo mando elli lá pur causa di studiá
guale é o iníardamento maise "chie", a
urtima moda, per causa di cuyjprá uguati
p"rus surdado du inzercito.

M.i quano os giurnaliste da Oropa viro
xigá lá un " maresciallo 1" pensaro chi
era un gamarada molto impurtanto, un
uomo intindido di guerra p'ra burro !
I ii'>n éra p'ra menoses, pur causa chi un

te müstarc insuperiorc co poste di
maresciallo" só Marte, o Deu.e

«.erra !
Napoleó, Guaribardi. Geo.ffre, Pieda-

dó, tttdoa istu só gençraloi c garunellos;
maresciallo é molto maise insuperiore.

E' o caso di dizê p'rus giurnaliste oro-
I»eu : "di 

penzá nr.iréu un hurigno 1"
i' ! •'. •! i .. Hermese Intendi di guerra<* s me imã cosa chi penzá chi mign

é torre di igregia !
Ms i giornalistc oropen, in|

dista iiuuiicra risorvéro afazê una
cunferen-a ingoppa du Hermeze |i'ra

¦ pinió delli topra d.i^ nrgani
du. inzercito inliado, chi os gencralo'ranceis i hagreli inKan.nl.• tambi co let-
tr.ro di ¦ maresciallo" teni.i 1 I a•! > illo
l'ia invi/itá.

i in seguidamente atradiui a cir-
cunferen_.i chi illo cunccdcu p'iu 

"uiur-
»'«>" di Parigi.

Aparta u " Giurnale " :"lai_ duas .«ttimana chi stá entu
11 Signore Hermeze da a Funzeca, maré-
s-iallo ,lu iiuercit i braziliano.

DOS lncellenza fui prisidentim > «lu
ile nu urtlmo gaatriesmia i é a mai>e

-"¦ta iiatetiti du inzercito du suo paize,andove giá ,fui tamb. ministrimo da
Kuena. I-.' portanto un nóini di grandevalortí i di un brutto pristigimo indo o»uo paize.

I sicome a scttimana passata, Sua In-
?•*•'" .ando a nostra tr uite

mia du nostro stado magg
srúorvemo di i afaz. una cireunfe-

i iii-ima d.lli p'ra sabe a pinió delli
' das operaçó dus nostros inzer.i>. lncellenza aricebeu n>oi«ro ariprcscntanti : fiz illo senta, pi*••"•Mio delli, butó nu gabide i iiuráro in-a :*~ Ancibi o suo gartó mi pidin > p'ra•çuncede una circunferenza p'ru su_-•urnalc i stó ás ordi, dissi o marescialb.

Molto brigado I Io guiria in pri-
mièro lugáro chi o signore mi cuntasse
a sua pinió a rispeto du nostro inzercito
na fronte... ,

Gu.tc molto I Si non éra u barugli >
dus gagnó. io ero gapaze di giurá chi non
tenia guerra. Che bru-tta carma I As
balia tava subiáno chi né bondi inletrico
i os surdado stava acunvcrsáno como si
non era coellis aquillos tiro tuttos.

Tambè gustê molto di vê na gaxorigno
fardado di cruz vermeglia 1 Che pan-
diga II

Quano vurtá p'ra a migna terra vó cava
p'ru guvernimo afazê une legge obrigáno
us gaxorigno a anda fardado uguali
come os gaxorigno franceiz 1

I gi-ale é a sua pinió sopra du ri-
surtado íinalc da a guerra ? Chigné chi
\ai v-aguá ?

Ne si discute : é a Francia ! Tutta
axè chi o inzercito franceiz era

o migliorc do 1'Universimo...
Lc ! ma mi racuntáro chi guano o

signore >ta\a u ministrimo da a guerra
dn tao paize o signore guiria acuntratá
una porç& di íiciali alleinó p'ra itiíiná u
inzercito braziliano...

Io ? I uli ! chi mintira I Quero chi
mi gorta u piscoço agurigna mesimo, si
i.tu non é mintira I

Tambè mi racuntáro chi o signore
stive in Berligno i armoçõ un dia giunto
co Gaizer I...

Io armoçá cun boxe, che galunia ?ll
Mi racuntáro...
Só intriga dus mignos nimitf-iio. O

lignore né i'imagine quantos nimighio io
lá na migna terra I Tttd > di in-

do brutto pristigimo che
io tegno lá Podi cuntá nu suo giurnale
che io nunga armueè co Gaizer i nunca
cai du gavallo 1

Io non dissi chi vostra incellenza
gaiu du gavallo I

Ha us mignos nimighio anda dizê-
no i assi guano viére cuntá p'ra vucè,
non credite t

Mi racuntáro tambè chi o signore
dá uructibacea I...

1'rucubacca é a vó I
Avó delli 1... Io stô dizéno o che

mi cuntáro...
Pois chi aracuntó isso é un indisgra-

ziat. I Se io sabia chignéra io guibrava
a gara delli I

togo vi chi tuttas istas storia era
mintira.

Nistu ponto u nostro ripresentanto si
aúispidiu du inlustro maresciallo i si ari-
tiro. A pinió du inlustro maresciallo bra-
ziliano chi tuttos munno sabi chi éra un
boxe vermeglio vê imistrá maise una
veiz chi só chi non cunhece u inzercito
franceiz é chi duvida chi ns allemó á dia
Ievá na a gabeza ! 1

l-MM.--?.•.¦•• «

A cunfrigaçó Orobeia
Servizio tiTigramico speciali du iRigaleg:o*

INGOMÜNIGATO FICIALLI

Parigi, _• (O'va-0 — A settimana pas-
satã tomemos settes ghilomctro di trin-
chèra dus allemó incrusive os forte di

monte, Treis-monte i Tio-monte, i
prendemos quatrocento cinguanta ficiali.
milles guatrocento gagnó i cinquaceuto
milai surdado.

Memó non dá né p'ra saida.
INGOMÜNIGATO FICIALI

BorUgno, -• (Sabonete Reuter) — A
settimana passata us franceiz fizéro una
brutta fensiva di sette. gliilonvetro di
gmaprlmento, ma leviro un brutto con-
trava por e. Pisemos maise d! gnatroceA-
tomits prisi in.re incrusive uns guattro o
ringue mila ficiali. Us franceiz iô pigiro
un lordado allemó chi non podia currè
pur causa chi tigna perna di páu.

ta .IL \ .rdim mtregnemoa os forti
di Dois-monte, Treiz-moiite i Tio-niontc
chi non prestava maise l>'ra nada.

Us franceiz non presta p'ra nada.
US ALUADO IN SALONICA

Gresia, 3. (Speciali) — U ré Gonstan-
tino mando un riquirimento p'ru goman-dante dus inzercito inliado che stó in
Salonica, acum-unicaudo chi a Crezia non
é a gaza da a sogra. Os inliado mandáro
illo aprantá batata.

A FOMI ENTRI OS TURCOSES

Rússia, 3. (Diretto) — Os prisioniére
turco dus urtimo cumbatto racconta chi
o inzercito tu.Io stá apassáno fomi. Illos
giá cumero tutto fijó co arrozo i ttit
grianza chi tenia na Turquia i aóra sto
cumeno os parallepipe gu ingarçamento.

A FF.NSIVA INTALIA-

tntalia, 4. (Stefano) — Nu valle da
Lamparina us austríaco stó apanháno chi
né bôio ladro.

N. da R. — Sempr'Avanti, Savoia !

SEDLITZHILQ ll I llrfl I?*1"
actlfi • .anta FarjuU, UnU-ii, B.p_r«i:n

riISlO dt TUTU, I1U. COICtST _ £S. UI1QDIU
(riu* laioUtü ioa_ CHAIll» tNAITUHD

Franet 8««irgaola.P»SIS--«» 1 «Wl _-anj,ft.m.
"I

I
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ã___-t do-alho
¦

Mimosa Flor (Bahia) — Ora, ali! está !
Não duvidamos absolutamente que V*.
Ex*. seja o que seu pseudonymo exprime;
duvidamos, porém, de que o joven de
quem se queixa lhe houvesse "amarrado
a lata", sem ter uma razão forte para
isso.

E deixe lá, que uma "flor mimosa" a
fazer phrases de calão é "planta" que,
por sua raridade, faz desconfiar...

Conselhos... só lhe podemos dar este :
— Paciência e resignação, que é bom

para a vista...
Mathias de Araújo (Curityba) — To-

mamos nota da sua rectii c.i
Sérgio Gonçalves Pratcs (Pelotas) —

Ficamos scientes de seu nome.
José Gonçalves Vallim Pirahy (Ubera-

binha) — Obrigados, pelas suas felicita-
ções e ainda pelas informações que nos
habilitam a dizer que o _ stricto de Ube-
rabinha, sede da comarca úo mesmo no-
me, tem cerca de vinte e uni mil habitan-
tes.

Considerando isso, são animadores os
dados estatísticos que nos envia agora,
provando que no 3° trimestre cio corrente
anno, aceusou o Registro Civil a scit car-
go — 50 óbitos c 193 nascimentos,
mentos.

Parabéns a Uberabinha por lão attspi-
cioso e natural desenvolvimento.

E sempre ás se s ordens.
B. C. (Carandazal. Matto Grosso) —

Scientes da mudança de sua residência
para ahi.

Juó Bananére lia de ficar afíhcto quan-
do por esta souber que você sonhou que o
Hermes era outra vez o "pre.idcntimo™
da Republica... E* que os*n_M sonhos
são contagiosos e o Juó ainda se não res-
tabcleccu de todo da urucubaca pegada
no quatriênio passado, apezar dc passar
a \i.la a t. _ir realejo e fazer barbas, além
das frueta. que o seu sobrenome dá para

os amigos, que se mettem co.m sua vida...
NestOf dos Guimarães PetX >t.> ( l.io) —

PESCARIA DIFFICILi...
"Tive.te. a rcsoluçã. prompta e a coragem firme; soubestes apanhar a ocea , como diria o gran.

de Frederico •!. Pm lia, que tão bem applicou esse processo c com elle venceu... " — (Trecho muito commcntado do dis-
curs > do ministro do Interior, no Cattete, Por oceasião da assignatura do accordo de limites entre Paraná e .Santa Ca-
tharii

^^^ ^^^____J_^^^^^^^^^

___. ________J*_!__^<___-_. X**%*

1 ___. J_BLf ~\ S?' (••¦_?**Cv
_________________________ ^_______fl_ _iPP*^"^^^* __________.** ____B ___. v
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IXI MI LI ANO : — Cá está o nosso genial pescador r.o seu "sporf prtduttiWENCESLAU (com os tem botBet) : — Aque! -. pesquei est.\, 'que I miiito"ir.te, e hei Je apj,: -. quandoZE' POVO j a üi:- : —Esta, quetrios cabell
Hl V, Ex. a j .4
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J//S_T.-_ DO SR. PRESIDENTE DA REPUBLICA A' ESCOLA DE AVIA-
ÇAO DA MARINHA. — No alto, um dos hydroplattos fazendo um vtxunifi-
co vôo sobre a bahia _.j Rio de Janeiro. Ao centro — O Dr. Wenceslám
Braz com os almirantes Alexandrino, Garnier e Kiappe Robim, coronel Tasso
Fragoso e jutras autoridades, assistindo aos exercícios avialorios dos Unentes
Raul Bandeira e Carvalho e Silia. Ilm baixo — O hydroplano voando S\lrc
m água depois de ter voado no espaço.

Pois, Sr. dos Guimarães, você é dos...
diabos quando _onha :
"No meu sonho, eras rosa ; eu, lXja-

flor ; e foia
De mel, os lábios seus, onde beijo, sem

som ma.
Em volupias de amor, com mil gosos dava.
Pronunciando s«mprc inversamente Ro-

ma."

Muito interessante, mas só mesmo em
sonhos se pôde conceber um bcija-flôr a
pronunciar cousas e a beijar uma rosa
con. lábios de... fava...

•Devia ser favo, se não fo.se a exigência
da rima e a influencia do amor invertido,
que \cm a ser a tal Roma...' Mais abaixo, porém, ha esta phrase :

Do amor que lenho a ti" •

B, '¦ommados todos esses díspar.-1
uma cousa nos resta : recambiar o beija-
flor ao< lábios da ro-a.. .

A' fava, pois !' (Rio) — Para não perder a op-
portunidade, vae aqui
cada :

ANALOG
Para o cOmprade BtVompiç Lima ;

Bem sinto o teu puzaf, caro Lucano,
A ttfrlura cruel que te def;:
Por vêr o soffrimento dc teu a___o,
Que tera mui volumosa a barriguinha.

Como elle, já penei durant um .nino,
Como tu, vi soffrer a Senliorinha,
Pois crescendo o nv ¦ \* "

nulo
N<> meigo cora.ão da coitadmlia...
Tomos bem casadi_ho_. i.-._'.iamos
No longo labyrintho d'.
As. delicias que o amor nos foi tecem'

No presente, porém, M
mordemos en luta bem renhida

do '

Jo\mI
Ar.L m mo 1. •;¦¦¦ Muito

avermelhada •
seu retrato, (|if_ n mandou e que, assim,
itio di rtprodw

Eatacto P. Junior I
¦ liz {• inteiramente íeotruido por uma

BOtl ha dias publii
li . Manuel llurba c o general Damas
Barreto iam reorganizar o Partido De-

,iia, dando-lhe t >;
para _<j mover autonon_icamcnte. '
quer dizer qu-
brigados, nem niesiiw amuadoi, como vo-
cê diz — o que alüs .oiiiit íinte
glosa secular, cuj-, a este:

Os juizes d'etla /
Nunca podem ficar mal.

Tenho de sella uma 1
quer bem a > m

Ella de 1 ml
.;..

NtUM

.1. —

PO' DE ARROZ «DORA» MEDICINAL, ADHK-.S__.TE E .[NFUM«DO
Laia. 2»OOO ralo aarralo. 8.BOO

-PirfuBiria Bríudi Ruitt
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O ESPELHO DE SÂO PAULO
"Causou magnifica, impressão a nova exposição financeira do secretario da Fazenda, do governo de S. Paulo. Por

ella se verifica ò estado lisongeiro de todas as fontes de renda, assim como o plano do Dr. Cardoso de Almeida, que é
fazer grandes economias, sem desorganizar os serviços, afim de se poder alliviara lavoura dos grandes ônus que pezam
sobre cila". — (Dos jornaes).

I I ~-l--_--__Mllii___M__M--M_»______M«____~-«---»i-_«a

\mVmW %L^Í 'f'
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rujV, iii.ic* prineipa' da nossaÍJ.TJNO ARANTBS : — /'«>•- f u/7.-..<• tudo, comtanto que se atlivie a nossa grande herói,
ZB' POVO : — Quero :cr essa cousa admirável : fazer-se economias para se diminuir imp,de S. Paulo, que além de andar sempre na ponta, tem a responsabilidade de ser o esbe ho <*e a União e os outros Estados se miram nelle ou continuam a julgai-o espelho sem aço

CARDOSO DE ALMEIDA : - Em 1013.... / atilo gastou 107 mil contos, mas cm 1916 gastarásomente 84 mi. Devemos continuar na escala des-tendente, cariando ainda mais, cortando até se podercortar a grilheta que martyrisa a heróica lavoura doeafe, mae principal da nossa riqueza...
roina martyr !

posíjs... Só mesmo o Es-
ho do Brazil... Vamos ver

não deve ficar somente na
partkipaçi Io...

_f. Tingal (S. Paulo) — Não acredi-
tamof em tanta ambição por parte dos
pqlitkos paulistas. Entretanto, seria paradesejar que S. Paul) interviesse acti-
vãmente na escolha do futuro presidente,"MU de tomar parte na responsabilidade' nio acontecer cumo ao governo do M.
II., em que toda a gente de valor puloufora, ficando só o cai dolpho...

(Rio) — O seu soneto
'*** |0 pela lituli mutilado

tra a dizer que quando cila passa vo-IV ' l.uiç.i-llie" um beijo do *<u peit .
quente". Segue-se esta ducha d'agua

fria

,. U anjo 1 mcli,jas'¦.*• uco vaporoso e <p*
;stal., „ lábio lipttrino e ti.

K tu daes um miichõchò de fadigas".
. pór mais na carta para

Ç ver que o scu lábio não é O que você
P tf" l'?"ri"i' "Vipcrino" é que elle é.¦aM.i em meligos como se lambesse sa-

um pavoi i*o tu daes e por fim
ratado mucháchõ,ua gente traduzir livremente

condições de ser publicado o seu
neto — se não fosse este tercetol

So-

77 Ch !_é besta I...1 . C ária em

astro que no Fmpyreo azul fluetúa
Não perde o brilho, — São de Deus os

prantos —
Embora fulja a luz da meiga lua !

Embora a proposição gryphada pareça
independente do sentido principal, liga-se
a cila pela identidade do sujeito —
a.tro". Ora — esse astro sáo... ,
livamente asneira ; e sã V, S. pude dar
\im geito nisso, mesmo mettendo-nos a
ronca, se achar que estamos errados ou
não apprehendemos a pluralidade de su-
jeitos oceu!

CtoÜldi Machado (Paulicéa) — Tantas
vetes temos dito que versos dc doze syl-

em hemistichlos, não sáo versos...
tantas ve/es, temos explicado o que é e
como se faz o hemistichio, que a convida-
mos a lêr c digerir qualquer tratado de
versificação...

Cândido C. Branco (?) — Então o
cachorro do major Neiva foi picado por
uma jararaca e morreu ?

desastre... você ter-se lembrado
de cintar i.so num sonetoI!

a primeira... picada :

"Oh ! jararaca, que atroz perfídia.Formar nas grammas, o teu dilectó leito,
Aonde o bello cão já muito a geit >,
Ia, certo, deitar-se todo o dia

mania! Fazer versos
cphidicos e caninos, para metter o dente
na métrica e injectar venen.. na prosüdia,
a ponto de aguçar palavras gra\es, para
que ipe I

Onde se viu perfídia rimar com dia t
>•> mesmo na cachola de sen Cândido,
transformada cm... jararaca!

¦Antes fosse o Baeta que tivesse matad.j
o cão. Talvez o C. Branco (ou Zebran-
-<> ?) deixasse passar o caso em branca
nuvem...
Laur Leite, Maria Lourdes

e Iveta Macedo (Estância) — Re-
-tbemos a circular, o exemplar tf'A Razão

raphia. Ksta infelizmente, não
¦!á repr ducçáo que preste.

Experimentaremos, e, desde já, fazemos
votos pelo bom êxito de seus esforços pa-
rjaii 1 linda festa do Natal dos
Pobres, qu; tanto successo fez o anno
passad

OR. CUBUrtr PITtHOA
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PPIIDAÇOS DE IIAMA
(VALSA)

Por Petit
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DEPOIS DE GRANDES REFEIÇÕES OU

EXCESSOS DE MEZA SEMPRE USEM AS

PEQUENAS PÍLULAS

DE REUTER

(SB

CURAÕ DYSPEPSIA
MM DORES OE CABEÇA;

CURAÔ ATAQUES B/L/OJOSj

Farão desapparecer todos
' os maus effeitos que em ge-
ral teem lugar. Se tiverem
sempre á mão um frasco e
tomarem este remedio com
intervallos freqüentes, sem-
pre se sentirão bem dispostos e energicos. Não haverá erupções de pelle
ou incommodos semelhantes, e olhos com um parecer mortiçoe cansado.

Os resultados do mal estar acima dito são dores de cabeça, bilis, indi-
gestão, nervosismo, irritabilidade, As Pequenas Pílulas de Reuter fazem desapparecer
todos estes incommodos, por eliminarem todas as suas causas.

Comprem um frasco. As pilulas são fáceis de tomar, nunca causam eructações.azia, ou
colica. Curam inteiramente a prisão de ventre, pois desembaraçam o fígado, até o fazer
voltar ao seu estado normal. Á venda em todos os estabelecimentos d'estes artigos.
Remetteremos um frasco, grátis, a quem nos pedir.!

Vtr soe Inb eiU Mire* <t FibrU* Único' Importador
Ambrosio Lameiro

Rua S. Pedro 133
RIO DE JANEIRO

D
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J_a colamna dc esquadras ú: I.inha
•4c culuimiur. pela esquerda

Da columna de eaiiuadras, á: J_inli>
de columna» pelos Manco*
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Capitão Martiniano Moreira da Costa,
"osso leitor e amigo, residente em San-
ta Maria da Vxctorta.
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1* c _* esquadras do í" pelotão —
firme.

Primeiras c segundas esquadras dos s"
c 3o pelotões — oitavo á esquerda.

A' vo_ dc — marche — as esquadras
dos 2'' e, 3° pelotões va» obliquando á cs-
querda, até entrarem na columna.

Se for em marcha e á TO_ : Linha de
columnas pela esquerda formar, as l* e
í* esquadras do i" pelotão diminuem a
marcha e os demais, vão obliquando á
esquerda, nu passo de maior grandeza,
ate entrarem na linha.

llucolmiiiuk lll< laiiuudr» Al eolum-
_a de pelotoe» prl» direita

»*__*£_

__L

i" e _" esquadras do 2* pelotão —
firme..

í* e _" esquadras do I* pelotão — oitavo
ii direita.

l* e _" esquadras do 3* pelotão — oita-
vo Ti esquerda.

A' vo. de — marche — as esquadras
do 1° pelotão vão obliquando á direita, c
as do 3" pelotão obliquando ú esquerda
até entrarem na linha.

Se for em marcha, as esquadras do 2a
pelotão diminuem passo; aa esquadras
do I" pelotão obliquam á direita e as do
3° pelotão obliquam á esquerda. — c au-
gmentam a grandeza i! .'.é entra-
rem nu linha

JDU coliiitinii __¦ iNitiiadi-iH, & i roluius
na «to pclotôe-, pela eSquerda

/-«_W
<c -

'/

N

¦*¦• " s.

____L /*
3. €"_-_-_-_- _ - *?___ç- __:__-_ r /!

üj nossos bssiduos leitorst Ernesto de
Araújo Torres e Albino da Costa Souza

rtnha, correclot cabos de esquadra
do 58* batalhão de caçadores, aquarte*
lado ,-m Niclheroy.

'S* À

COLLABORADORES
S*

____K__fc
r do

Red » Mas-
Per-

_ az:rrr

„K
ErCnadai «.-quadras — firme.

inadras — oitavo' I. i!a.

A' voz de - - marche -
¦Iras vão obliquando

mirarem na coluim.a.
M cm mtrcbs, e á vo_ — Columna

de pelotões pela direita formar, as se-
enquadrai diminuem ¦ marcha c

as primeiras esquadras vio obliquando á
direi**, cm maior grandeza ate

::a columna.

.-. cs
-_~ /?

J c

c J

á dl-

as primeiras
á direita, até

Primeiras esquadras — firme.
Segundas esquairaj — oitavo â es-

querda.
X vos de — marche — as segunda;

esqii . • uando ú esquerda, ate
entrarem na cohuÊ

Ó| em marcha e t V04 — Columna
de pelotões pela esquerda formar, as pri-
mèirsa ntmMfSS diminuem a marcha e

obhgmàtfé'c.a.
•larem na c.lumna.
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BRONCHO-PULMONARES
On>(x«. Toimi, L»_70{iici, BroacBlict, LtqMlacte « ssraap*

SEU TRATAMENTO

PÜLMOSERÜM BAILLY
Este medicamento acalma a tosse, dando ao* doentes appetite c tomno ; da-lhea

tamben enerfcia. Torça e aaude e oi preserva das dejenerescenctai phyncasExperimentado noi Hospitaes. Clinicas a Dispenisnos pela maioria dos Medi-
FjjMcMM c por maia áa 3o ooo Médicos da outras nacionalidades, o "Pulaio*
•eram Ballly " representa o que ha d« melhor anualmente para realizar • enra
das doenças respiratórias. a

Todas ai pessoas receosas da sus saúde, a mae inquieta do faturo de seusfilfios
etambem o cnefe de família devem estar sempre aprovisionados d'esta medicamento
c nunca hesitar em fazer «ao d*elie cada «et que percebam em pessoas de sua fami'
lis uma sensibilidade nos bronchioa ou uma reapiraçlo defeituosa* Assim evitar!»
doenças cumo a Grippc, Reafriamentos. etc.

E indubitavelmente um dever de indicar a todoa o Pai notarem Ballly
aempre que eate medicamento produ/a bons eíettoe

O "PalnaHran B«llty**emprc^a*se na dose de ama c oi h/r de ehí diluído
em um pou-o d'água pela manhã e á noite-

Vtitde sa tm tadãs as *#*# FhAarmictAS « DragtrlMM éo MrãXiL
A. BAILLY, 15, Rue de Rome, PARIS

__.t_.mr- buli: fllUtiM, NOTIHP s'C" *_.«JS„,mH,*.30. kiomjãkmir»

Consultório medico d'O Malho»
Com o intuito de prestarmos umaerviço aom nossos

leitores, resolvemos eatolielecer mu contultorio me-
tliro tine acendera :'i« ransultits n elle dirigidas pelo»
nosso» asslcnantes «to interior, e Qne ficará n cargo de
dou» nbalisndos clinico», um homu'i>a1ha e outro at-
lopntlia.

O* nosso» asslsnnntes do interior qne se exuizerem
utilizar do nosso consultório medico deverílo fazer
«uns consulta» por rnrtn, dando o» Mymptomns dn
moléstia, n edade e sexo do doente, e l.em aisiiu todos
os esclarecimento* necesanrios, ale modo n. poder o
medico formar um juizo perleilo di» moléstia.

As oonsnltas eer&o *e»pomlidns nesta secçáo, ou
por meio de carta particular, conforme os nossos as-
slgnnnles pedirem. Nc«|p ultimo onso endn consulta
deverá »er nonnirtiinlimln de um sello dtj 4oo rs. Toda
a correspondência pftdo ser desde já dirigida no
«< 'onsultorlo medioo d'0 MAI.1IO», rua do Ouvidor
11. 104, Rio de«1aneiro.

O RIO COSMOPOLITA
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Um aspecto 110 snlao do Centro GbsmofoStã, nu noite do i/rande Imite promovo! 1 pela Abatia israelita do Rio de Janeiro,
para eomMSmO+ar a sua grande data ai »

Saúde, Vivacidade, Boas Cores
Formam o attractivo que encerra a felicidade
da mulher. Conseguem-se com a legitima

IfflUl são de Soo u u
(FORTALECE SEM ALCOOLISAR 0 ORGANISMO)
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SALADA DA SEMANA
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Estão com o pé no estribo o Viriato
Corrêa, applaudido conferencista, jorna-
ista, autor dramático e tutti quanti, es-

pecialista em cousas do Norte, que só
elle sabá dizer com graça; o Alfredo Stor-
ni, nosso companheiro caricaturista e o
" Pernambuco ", bicho onça no violão, ser-
tanejo da gemma. Os tres... jacarés vão
f»zer conferências litterarias-humoristicas
c musicaes, tornando conhecidas no sul as
preciosidades do Norte e fazendo outras
diabruras nacionalistas.

/j *• ottticiT VL__-^ W/^li*z\0«'»Mertr° í-C__-____>y3^Àmk
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Atgnns filhos famílias arr.iaraürp
a mochila e deram o fora das ma-
Dobras do exercito. Pensavam qtX
que aquillo era marchar bonito pelas
avenidas e depois recolher aos macios
colchões de casa. Uma ova !

A (.'amara já preparou o
leíti > «ordinlio do orça-
n.i nio. afim de qoe o Sc-
nado d asse, cozinhe ou fri-
te e o sirva á freguezia...-
O diabo, porem, e o defi-
i il d ii ao mil oonti
vae causar tremenda indi-
gestio ! dentado dker

i Zé, nem o chei-
ro do

C/\fAAR^

(\ —

MUoo
Naturalmente, te-

remos nova bai-
burrtia por causa
d i so, se por infe-
licidade não acudir
um • pouco d'estai
essência c alm a n-
te...

tf *- M
51^R r-ti

• guerra, que nunca mais acaba, c á .|ual já nos habituar
feitos I O Bi"io industrias; brevemente teremos carvão papel, drogas, tintas, etc,

do o brazileiro aprendera a'fazer
a gastar o que pôde e não o que não deve.

Com a aununciada gentileza e visita dos ministros do
nor uruguayo, chileno c argentino, a nos.a Republica terá

que fazer mais alguns gastos extraordinários \ Isso por se
ter feito representar em cml dispensáveis,

Pre. rescindir d'essas zabumbadas fanfarronicas,
que em nada alteram as n issas •• vizinhança e
que no. obrigam a gastar rios de dinheiro I



AI! NECESSIDADE, A QUANTO OBRIGAS!
"Kntre os novos impostos federaes figura o de três mil réis mensaes por cada ícatler-dosct, imposto esse que vae affectar muito as

classes 'Libres, visto que redundará em ar.gmento no aluguel das casas". — (Dos jornaes)
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CARLOS PEIXOTO : — .sv» Bulhfiei ! Voei «ji"- £ o meu collega da Receita, no Senado, trate-me bem d'e»te assumpto que é uni
dos mais bem laccadof e espremidos I BULHÕES ¦ Hnm I Nio K.mfhn, ja que te nio pôde arranjar uma nova taxa para o)

s;u íim... ZE' Povo : - A' vontade, senhores I Poii se en iraK" a barriga a dar horas... p ii> se eu já nao como, para que me scrj
ve isso t Pi mental á rantade o imposto I...

CARTA DE UM VOLUNTÁRIO DE MANORRAS A' NAMORADA

ÊmiL. ^W mêy—*'&*%

i princ eu «|ue nunca aini- ho feito marcl
i.. Ali ! que sauí

appellar mu pingo pudi ifim, p."< vvres quanto
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Piedosa romaria do i° anniversario do naufragio da barca "Sétima", em que pereceram um professor ,• vinte e tantos
alumnos do Collegio Salesiano Santa Rosa (NUtheroy) -. Visita aos túmulos dos mortos no cemitcno de Maruhy,^
pelo director ,corpo docente c alumnos do referido coUegio.

A felicidade, após os soffri-j

mentos do estomago

Declaro que o estomago eo intestino]
me tiravam o prazer de viver; a prisão
de ventre me causava vertigens, vista |
escura,e me aquecia a cabeça; aindiges-
tão me causava mau estar, azia, palpi-
tnções, vomitos, dôres no estomago; osl

liemediosque usava não conseguiam
lalliviar-me: agora trabalho leliz e satis-
leito, porque consegui com o uso exclu-|

|sivo das grandes e beneticas.

'Pílulas do Abbade Moss»|

Wr-me livre dos meus terríveis incorn-
modos; não soffio mais do estomago
nem tenho mais prisão de ventre, sinto
bem estar, saúde e portanto vontade de
trabalhar. E para que conste a todos|

[os que soflrem, passo o presente.
Gaspar Santos Açiiirre

Rua do Carmo, 19

Em iodas as Pharmacias e Drogarias.
Agentes: Silva C.ows & C. — Rua

S. redro, 42 — Ria do Janeiro

«O MALHO. NA PARAHYBA DO NORTE

Sentado, o Dr. Manuel Victotiano Rodrigues de Paiva, juis
de direito; á diriita. Dr. J°si Bezerra Dantas, promotor
publico; á esquerda, Nêreu Pereira dos Santos, tabelhiO.
pubkco t (Scrivão, todos da comarca de Picuhy.

O MALHO

COMMEMORAÇÂO DOS MORTOS

¦A felicidade, apos os soffri-I

I mentos do estomago I

I Declaro que o estomago eo intestine ¦
me tiravam o prazer de viver; a prisaol

Ide ventre me causava vertigens, vista I
lescura.e me aquecia acabe^a; aindiges-B

tao me causava mau estar. azia, palpi-1
I ta'yOes, vomitos, dAres no estomago; osB

Hiemediosque usava nao conseguiaml
lalliviar-me: agora trabalho leliz e satis-1
lleito, porque consegui com 0 uso exclu-i

sivo das grandes e beneficas.

I'Pilulas do Abbade JVlossI

v-Or-me livre dos meus terriveis incom-H
modos; n3o soflVo mais do estomago I

Inem tenho mais prisao de ventre, sintol
Hbem estar, saude e portanto vontade deB
Itrabalhar. E para que conste a todosB
los que soflrem, passo o presente.

Caspar Santos Aquino
Rua do Carmo, 19

Em lodas as Pharmacias e Drogarias.
Agentes: Silva C.onvs & C. — Rua

S. Pedro, 43 — Rii Jo Janeiro
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DOIS MILAGRES!!

Cura do Utero doente i

Os Dois Melhores Remedios Do Mundo!!
Minhas Senhoras ! !
UTERINA é o único remedio que cura

flo!^!!!5 kfU^cAs, os corrimentos
ANTIGOS E RECENTES DAS SENHORAS,
AS PURGAÇÕES E A BLENORRAGIA DA
MULHER II

PRESTEM BEM ATTENÇÃO A ISTO:
0 máo cheiro eo fétido dos Corrimentos e das FloresBrancas também desapparecem logo, como por en-
canto! 1

. Garantimos que só UTERINA é
que cura o máo cheiro e o /etHoaosCor-
rimentes e das Flores Brancas !

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

Sobre a maneira de usar convém lèr com muita emuita attencão o novo livrinho que acompanha cadavidro S!

REGULADOR GESTEIRA o único remédio
que cura o catarro do vtero, as inflamações do
UTERO, d FRAQUEZA DO UTERO, a ANEMIA, a PAL-
i.idez e a amarrllidXo das moça?) as tumores do
utero. as hemorragias do utero, as dores e co-LIGAS DO UTERO, aS DORES DOS OVARIOS, as MENS-
TRUAÇÕES EXAGERADAS e MUITO FORTES OU MUITO
DEMORADAS, as DORES DA MENSTRUAÇÃO. a FALTA DEMENSTRUAÇÃO, a SUSPENSÃO DA MENSTRUAÇÃO, aPOUCA MKNSTRITAÇÃO, a HYSTERIA C ÜS ATAQUES
NERVOSOS, a QUEDA OU DB;-< IDV DO UTERO, OS ABOR-
tos e as hemorroidas das Senhoras I

REGULADOR GESTEIRA o o melhor Tonico-
Sedativo do Utero, dos Ovarios e dos Nervos ! !

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

Tiú Senhora deu ttr sempre em sua cm algum vidros dt UTERINA • outros U REGULADOR GESTEIRA ! I

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

l>«'|H>»lto (irrul : IMiarmiu-ia» €EKIIt SA.ITOS — Itiia Santo Auluulo, *Í5 — IMItl'

HONRA AO MÉRITO!

banquete offerectdo ao Or, Curiós Chagas pela baculdade de Medicina do Rio de Janeiro, iTtvhoptenageui ao sábio des*cobridor, classificador e therapeuta da moléstia Barbeiro, hoje conhecida, pot "mal de Chagas". O illusire lume-
fiagead) i o que está çssignalado por uma seita, e vftm-se todos os grandes nomes da nossa sciencia medica.

I^DOI$M«TUU!res!^^|

CURA DO UTERO DOENTE I

Os Dois Melhores Remedios Do Mundo!! I
Minhas Senhoras ! I
UTER1NA e o unico remedio que cura REGULADOR GESTEIRA 6 o unico remedio

AKwv^^lr rvVp^n&^^rv^H^iJHP que cura ° CATAnno 00 vtero. as inflama<?5es do IANT1GOS ERECEN I ES DAS SENHORAS, utero. a fraqueza do utero, a anemia, a pal-
AS PURGAG<^ES E A BLENOUUAGIA DA i.idez e a amarellidXo das M09AS) ck tumores do
MULHER I utero. as hemorragias do utero, as doues e co-

nnrrrrM nru attt u r»n a i.T« LICAS DO UTERO, as DORES DOS OVARIOS, as MENS-
PnhSltlTl Btffl AlltHl,AU A IS III: truacoes exageradas e muito fortes ou muito

DKMORADAS. aS DOREs DA MENSTRUAQAO. a FALTA DE
0 mio cheiro e o fttido dos Corrlmentos e das Flores menstruacaO, ascspens^o da menstRUA£\0, aBrancas tambem desapparecem logo, como por en- pouca mi:nstrua<;ao, a hysteria e os ataquescanto! nervosos. a quedaou dbscida do utero,os abor-

. Garantimos que so PTERIN A tos e as iiemorroidas das Senhoras I
que cura o mao cheiro e o leTno^osT^or- dcpim/inno pcctcidarimentcs e das Flores Brancas ntbULAUUn utb I tlnA 00 melhorTonico-

¦ UTRRmA'lum iaSSLSB?.^ 
qU£ ***» J» - ««"- « <" —<»'' ¦

Sobre a maneira de usar convem lAr com muita Sobre o modo de usar convem ler com todo H
¦ muita !?tten9ao 0 novo tivrlnho que acompanha cada cuidado o livrinho que acompanha o vidro I ! I

——ILJ
Too* Senhora deu tor sempri em sua caia alguns nidros do UTERINA 0 outros do REGULADOR GESTEIRA ! I

Nunca houve e nem haver a nunca mais no Mundo remedios que sejam iguaes a estes dois!! I
Vendcm-se nas principaes Pharmacias c Drosarias c na DROGARIA ARAUJO FREITAS & C,

l>c|M»ilo (irral : IMiarmurian €EKIIt SA.l l'OS — Una Santo Auloulo, '£!» — I'AltV
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Tudo entra na marreta
Arreda, que lávSo ehlapaa!

A carne verde subiu de preço ; o pão
diminue dia a dia por causa da subi-
da das farinhas; sobe o preço do milho,
da banha e de tudo quantto entra na
alimentação publica, i

Em' toda a parte, quando succede uma
cousa d'essas, os governo* intervém
com algumas providencias. E' o que ain-
da agora se verifica, até mesmo no con-
tinente conflagrado onde a carestia dos
alimentos é a cousa mais natural.

1*. aqui ?
Já lhes constou, por ventura, que o go-

verno federal e o municipal se mexes-
sem nesse sentido ?

Ilôas !
Ha mais que fazer e as populações

que se lixem, se a exploração abusar do
alamirc da guerra ewropéa, para justiíi-
car o coro do — Venha a nós! — que
arrebata oi uliinuis \ intens, a ultima gota
de sangue do trabalho para o pão nosso
de cada dia...

? ? *
lvsrá publicado que alguns voluntários

<U* manobrai deram o fora dos respectivos
,anv • sir i*. deserto-
res, afim d( lh<rs KT applicado o castigo
«Ias leis marcj

Grave injustiça !"fujfies" não tiveram licença dos
papás, das momos e das priminhas namo-
lidai para fazerem excercicios fora dol
cinemas da Avenida e do Flamengo...

* * *
Justificando o seu querido augmento da

quota-ouro, mesmo excedente ás ne.*.
.lailrs il. i:ie — conforma já íoi
demonstrado nio só pelos representantes
commerciaes, mas até paio próprio Sr.
llulhões — não li, Pei-
xoto em dar a entender que as sobra
«leriain ser empr. jip.irelhamen-
to da defesa nacional.

Atí ahi morreu o fcíevea; no apparelha-
mento da defesa ou em acquiiiçio dc apo-
lices para os Srs. congressistas...

A que lio i qui- é altamente injusto la-
zer pesar apenas sobre uma classe esse
luxo de gemer com impostos Cujoi sal-
dos sirvam depois para todas as fantazias «
eu cavaç."..

O commercio ,>ode não comprehender
esse patrioti mo previdente d<) Chamber-

de L"l>á; mas é evidente que elle obe-
dece á conhecida sentença : "Do |..4 i-de-
lot do nosso compadre grande fatia ao¦ afilhado".. .

Substituindo "pão" por "pelle" e"compadre" 
por... "burro de carga" —

certa a theoria esfolante do ineffavel
rinho...

de pezames os Alliados ! O ma-
echal M. H. fez em Pariz os maiores

elogios ás tropas francezas, e, mais do
que isso, augurou a victoria dos inimi-
gos dos impérios centraes. Estão de pe-
zames os Alliados...

Quadrinha cahida do bolso de um poli-
ticoide do Norte, que não vae á missa do
actual governador do Pará :

ínéas, heroe do annel,
Quer por força a reeleição
Muito cynico o papel
Do grandíssimo...* * »

Muito caricata essa campanha que por
alli vae contra os falsificadores de bebidas.

Caricata, porque sendo uma cousa ve-
lha—essa patifaria íalsificadora, tendo já
envenenado milhares e milhares, de crea-
turas, só agora é que os fiscaes da saúde
e do consumo se lembraram de fazer um
raid que, afinal, não passará d'esse inútil
escândalo da apprchcnsão dc mercadorias
e uma ou outra prisão dos mercadores...

Passado este accesso fiscalisador, reca-
hir-se-á na ftbre da falsificação, porque
as nossas leis liberaes a nossa liberalis-

sima constituição garantem o livre exerci-
cio de todas as profissões...

E é das mais rendosas essa de se im-
pingir gato por lebre, aproveitando o vi-
cio inveterado e a crise justificativa da
preferencia ao mais barato.

E os fiscaes da saúde e do consumo con-
tinuarão a ser uns beneméritos... ganha-dores...

* * *
O maestro A. Nepomuceno deixou a

direcção do Instituo N. de Musica.
A panellinha opposicionista vae agora

cantar de gallo. Não vá depois virar tudo
em musica de pancadaria, obrigada a solos
de bombo com fugas de Bach.

Os maus por si se destroem.
mmm

Pedindo do "habeas-corpus" o recurso
Que de mais garantias inda o cerque
Vae p'ra bigorna nosso amigo... urso
O general Caetano de Albuquerque
Muito embora a justiça não se merque,
No Código Penal ficando incurso,
A tão grande victoria vae dar curso
Para que com a Assembléa mais alterque.
Afcora o "paradoxo ambulante,"
Que já era um Quixote interessante.
Vae ficar um pleonasmo convencido,
A pedir garantias, quando está
Como dono e senhor de Cuyabá
Por policia e capangas garantido.

O DESCONCERTO DO CONSERVATÓRIO...
|"Tendo o ministro do Interior annullado um concurso para uma das cadeiras

do Conservatório de Musica, o maestro director do mesmo, sentiu-se desautorado
e pediu demissão do cargo. Crê-se, porém, que um accórdo final porá termo ao
conflicto." — (Dos jYrnaes)

CARLOS MAXIM l LI ANO : — O maestro sahiu da partitura e do compas-
so I Isto não é motivo para " fuga"...

MAESTRO NEPOMUCENO : — Mas ê para retirada em quarta dominante
com fina! em chave de Conservatório...

MAXIMU.IANO : — TenUntos harutottlsar por um "accórdo em mi"...
POMUCENO : - Accórdo em "si" T Isso ê "lá" com a "ré" — a com-

missa,' examinadora... Tenha "dó" d'ella, que eu me conformarei com a"sol fa"...
ZE' POVO : — Ora, gaitas, para a desafinação I Qu*nt dá . fora, qfuem

fas a fuga son eu...

AZEITE SOLAR" o melhor entre os seus congêneres
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Para Doenças do Utero
À Saude da Mulher

Continuamos a publicar a serie de attestados
de curas alcançadas com o uso da Saude da Mu-
lher e para os quaes chamamos a attenção das
senhoras que soíTrem de enfermidades uterinas,
pois poderão deparar nelles com curas de males
idênticos aos seus e ficarão, d'este modo. acreJi-
tando com toda a segurança que a Saude da Mu-
lher c infallivel para combater os incommodos
de senhoras.

Alteslado n. S—Srs. Daudt e<c Oliveira—Attes-
to que tenho vendido vários vidros d'A Saude
da Mulher para serem usados em casos de nio-
lestia^ uterinas, tendo as doentes obtido opti-
mos resultados.

Itipetininga, Pernambuco, 20 de Janeiro de
1910— Cei.milIo L. de Souza, pharmaceutico diplo-
mado pela Faculdade de Medicina da Bahia.

4de_.ia.lo n. ©-Srs. Daudt & Oliveira - Ha
mais de um anno conheço A Saude Ja Mulher e

o Bromil, tendo ambos expostos á venda em mi-
nha pharmacia desde esse tempo. Reconheço,
realmente, a grande actividade e a valiosa acçao
curativa d'A Saude da Mulher nas hemorrhagias
uterinas como também em outros casos de in-
commodos de senhoras. Já a aconselhei num caso
de aborto acompanhado de tremenda hemorrha-
giae, graças á acção prodigiosa do medicamento,
a doente salvou-se. Tenho empregado o Bromil
em casos de bronchite asthmatica e obtenho sem-
pre bons resultados. Ficam á sua disposição os
dizeres acima ; façam d'olles o que entenderem,
embora não tenha para \'s. Ss. valor preciso,
em virtude de serem assignados por um phar-
macéutico que não tem o direito de arvorar-se
em curador, e que se o faz, é porque esta zona
ainda não comporta um medico.

S. José da Lage, Alagoas, h>de Julh..
—Ànloniei de Souza Costa, pharmaceutico diplo-
majJo pela Faculdade de Medicino e Pharmacia
da Bahia.

A BOTA FLUMINENSE
109 -RUA MARECHAL FLORIANO- |09

Caldo dn tieniila Passos, lí_l

Rio de Janeiro
SK.MIOUAS

Ultima -rea.fo

AÊ W '¦? Borzeguins de pellica envernizada canos^^^^ de cazemira, artigo . moderno, 16$,
18$ 

Borzeguins de pellica envernizada, canos
de camurça branca, cinza ou beje ...

Sapatos de pellica bronzeada, salto LuizXV  gO mesmo artigo, com salto de soia'lO$òòò'è 18*000Sapatos de pellica envernizada, salto Luiz
XV,

O mesm > artigo, em salto de couro, lis
14$000  iSapatos de kangurú amarello, salto Luiz XV

O mesmo arligo, em salto de couro, 17$ e 1
Borzeguins de pellica envernizada, canos de

Ultima novidade

1C$000

cazemira cinza fingindo polaina  2'i$000
Borzeguins de camurça branca, biqueiras e

saltos pretos, aitigo chie  241000Sapatos de camurça branca, com tiras no
peito do pó, artigo fino.  16$000Sapatos de camurça branóa com fitas no

^ peito do pé, o mais moderno  18$000
Sapatos de velludo com tiras entrelaçadas

pulseira ou entrada baixa  10$000Sapatos de pellica envernizada com tiras no
peito do pó ou pulseira 12$  1,

Remetto aa paio Correio mediania vala postal du carta registrada com acerescimo do 2>ooo, por par. Náo aa acceltam asilo*
109-RUA MARECHAL KI.OP.IAi:© IO©—CatitO da Aver.üa Passea, 1»S

Sapatos enverivzados e magis com 26 3 fivel-
las, ultima novidade, pretos ou amarellos

Borzeguins de pellica, envernizada, can.
cazemira preta  1

Botas d.- pellica preta nrtgo fort 12$, I i$ e l
Botas de pellica amarella, artigo, forte e sa-

perior, à l*ge is$0OO
e verniz talto de couro, entrada

xa ou com uma tira no peito i •> ¦ o
Sapatos de pellica branca, entrada-baiva,

próprios para noiva - $000
Clunellos de ca«tor, próprios para o invern-

no, artigo superior.
Sapatos de pellica amarrella, salto bai\o ..u

ajto, tiras no peito do pó  l.
HOMKNS :

Borzeguins de rèlüca envernizada, canosdc cazemlra, artigo da mi  :
Botas de pellica l reta ou amarella, ail

finos, l\s 18$ 
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Um Remedio Novo

O MALHO

DEFESA MARÍTIMA NACIONAL

E Simples para

Remover Callos

i- DIVISÃO
Flamengo versut Botafogo

Realizou-se domingo ultimo o encon-
tro entre as fortes c disciplinadas cqui-
I>es dos clubs supra.

Após um ** match" liem disputado em
<iue ambos oj contendores desenvolveramtxcellente jogo verificou-se o seguinteresultado nos primeiros teams :

Flamengo 3
Botafogo ...... 3E nos segundos teams :
Flamengo 3
Botafogo i

Andarahy versus Bangil
Foi este o outro " match " d'esta divUla.
Uealizou-se no campo do Andaraliy ct«e como vencedor em ambos os " teams *

Arularahy sendo no primeiro por s a 2 eno segndo por 5 a l.
l*o» um ** match" muito disputado cteve grande concurrencia.

( jsiia do presidente do l'arami e do governador de Saiu 1 Cathanna ws nossos
submersiveis: No pito — os dons submarinos recebendo-o honrosa z-isita. Ao
meio — o Dr. Affonso Camargo c coronel Felippe SclimiJt com a comitiva,
a bordo do submarino " F 3". Em baixo — o mergulho do mesmo submarina
com todos os visitantes...

2* DIVISÃO
Cattete versus Carioca

Foi este um dos "matchs" annnuncia-
dos para domingo passado n'esta divisão

e que realizou-se no campo do Carioca, na
Cavea.

Depois de uma lueta leal e bem disputa-
da verificou-sç a victoria do Carioca TH
4 a o..

FOOT-BALL

Acaba-se com Liguduras. Bmplas-
tos, UníjTiento» e Dores, Kxpe-

rimentai O Novo íteinedlo
Quando os callos vos fizerem quasi " mor-

rer com os sapatos nos pés", quando os ti-
verdes impregnados, picados e cortados,
quando os tiverdes cobertos de unguentos
* ligas e ataduras, e cmplastros que apenas
servem para enflammar e crescer com mais
rapidez, applicai apenas duas gottas de"Gets-It" sobre o callo. Seccará immedia-
lamente. Podereis então cslçar as meias e
os sapatos. O callo está conâemnado á mor.
te. Faz o callo cahir inteiro. "Gçts-It"

«Uli, Llvrel-rac doi ctlloi cm ura Instante
com "Cct»-It". H' maciço!"

i novo e simples remtdio. Nada para griutlar-se ou comprimir.*e §obrc o callo. Po»
«lereis usar tap&tcs menores. Nenhuma dòr,
nenhum vexame. Milhfcs de frasoos de"Gets-It" í5o vendidos annualmente. E' a
maior cura do mundo para callos. Recuse
substitutos.

Fabricado por E. Lawrence Si C., Chi-
cago, Illinois, L'. S. A.' Vendido em todas
as drogarias e ph^rmacias.Agentes gera:s para o Brazil:

Qlottop A Comp , rua da Candelarla 57 —
Rio. Depoaitarioa: Granado A Comp., AraújoFrei!®» A Comp; Drogaria Pacheco — Rio

d» Janeiro
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BÁV1ME BEUGUÊ
RHEUMATISMO-GOTA~ 

NEVRALGIAS 
" 11 l

Venda em todas as Pharmacias

Recebemos e agradecemos :
A Serrana — revista lideraria e illustrada, que se pu-

blica em Petropolis.
Muito vibrante e cheio o numero de Setembro.

Estatutos do Club de Seringueira — novel associação
fundada em Manaus.

Rolatorio apresentado ao Conselho Municipal de Be-
lém (Pará) pelo intendente Dr. Antônio Martins Pinheiro —
Completo e suggestivo como documento de administração.

Tribuna Illustrada — suecessora da Folha da Tarde
de S. Paulo.

wTawJí^êM ^™$y^m^ ¦ ^*"^&*m 0_^^__^__T\(mLZjm^zmfmW^y ''mmm xn^-__.____'í__________MM*mmfmVr/ VmLmí SMmWr^mWWmW «a. \-^^.^^B^^BmwmMmm^/^ 7_r -• \vmw ______/_¦¦ _¦ ^WMJ^/M \' Mkm» ^^1
Wm \ mM |

^mSW V-__________.*. Lj :.J - ^-___i
Wm\ Bi-r"*"^*^0*^^""^

i FAÇlLttA A SmXNlmmA _)óí if^ljJB H
^FrWE fk*mwmw » W tft$SPt+*r*<*r OJ _fçç/^V-fJ <<* D*pt>ÇA*b ¦ jB

Bj^Sp5_jTo2_8E!!____!Cní-^^
| —i__fc MxtWéê *+» frwf</»«J PfAérr*AAtciê* dO eWl/nJAf —^-_-__—______» Wf

enoi^cpe sueeessoi
i _ _. .1— —-

F_- iMDáli-ÍIMI ^

;i_í™_e"W is^m 5_3__*jzaa_)í\ /

¦ ¦ ¦ — •— - ^—j

EM TODA A PARTE
este novo sabonete, de delicado perlume,
conquista logo a preferencia do publico,

o que prova de
MODO IRREFUTÁVEL

as suas excellentes qualidades I
INSISTIR NA MARCA SANITOL
PNÇO 1$000 ru. Caixa «In it, ü*f.OO

A venda em todas as perfumarias, drogarias e pharmacias
FABRICA DE PEt.FUMAt.IAS

ATLAS
DEPÓSITOS CASA HERMANNY

_^io dc Janeiro

ASSIM, SIMT
"Chegou a missão norte-americana Rockefeller, que,

como se sabe, dispõe da formidável herança do millionario
d'aquelle nome, para dar combate ás moléstias que dizimam
a humanidade." — (Dos jornaes).

Benemérita missão Roekfeller ! Ronca fei» t forte-
contra os mierobi0» ! Não se limita a descÃ<ril-Os c classifi-
tol-os : traz logo artilhcria de ÇfOSSO Calibre em dollars,
para espatifar os patifes !

Fez muito bem, vindo ao Broril, neste momento solem-
ii, , em que se trato de sanear o interior do pai~ com dis-
cursos technico» e obfmrgatoHa» parlamentares...

Benemérita missão de Tio Sam ! NÓS te saudaiii°s do-
alto da nossa opilação e dos botXÀOS io r.<ss-> onpolml
rum! I Avante !

Amparo do Invisível
Por meio da videncia somnambulica

ou mágica, descobrem-se as moléstias,
mesmo o doente estando longe, garante -
se também fazer a melhoria Je sorte e rei-
nar a felicidade entre cazaes. E' grátisesse trabalho pela mais podei o/a institui*
ção oceultista norte-americana, bastando
apenas enviar sellos do correio para a
resposta.

Escrever a MILTON __ C. — Caixa
1734.—CAPITAL FEDERAL

GERADOR DA FORÇA
E3__ipeol__too «lu --oui'(.m.Ii<-_iIii

DYNAMOGENOL
¦¦¦¦«¦¦¦ ^^m^»m»mm»mmmmmmm^mmÊ»m^^memmmm^»eew»m»mm

Cura: Dores no estômago, Falta de appe-
títe, Nervosismo, Hysterismo, Dorea no peito,'Anemia, Fraqueza nas pernas, Palpita^'CM.Insom-
nia,Debilidade.Terrores nocturnos, Tuheiculose,

Laboratório: Pharmacia MARINHO
RUA SETE DE SETEMBRO N.

RIO DE JANEIRO
fítmttltie pelo correio a quem eneiar 7$-000.

186
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' Xarope Rocme
ê o agente o mais poderoso que existe para combater

com suecesso
a% doença» pulmonares

açudas e chronicas
Con$tipaçôestBronchÜes,

«Gripe
a preservativo contra a

Tuberculose pulmonar.
rjincs/ites: fttormAme-l* Roaee S C r*M* ____ifl H...!_™
tsJJa - ** o rotulo francez : _>/>._>*> Roeu*'
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AC V s~

Como me sinto triste !
Chegou a primavera, e no meu

(So nío brilhou sequer um raio de ale-
«ria...

Tudo me é indifferente. O céu. o mar, a
terra, as flores --tudo para mim é triste

litario I Não sei como esplicar
doloroa i estado d'alma',..

Será a approzimaçio da minha derra-

< à i-íiimI. ii.ur<.u IVanpczii

Id.i«l paia as se-

deira hora? — I.eonor M. Martins (Rio, ha mais sublime ou mais consolador d^>
18 de Setembro, de 1916). que as palavras ternas e confortadoras do

ente a quem estimamos fraternalmente...
Ao acadêmico F, Cruz \'ianna — Flor de Maio.
Para um coração que se sente acabru-

nhado pelo peso de uma grande dôr, nada Está conforme La Bi.ond_;

DEPOIS DE FINADOS
(NOTA riHI.OSOPHI CA MUITO HUMANA)

^—' nho
uma bella carnação e
a cutis mate e ai i
cratic , signal da ver-
dadelra belleza. Nem
ruga», Dem borbulha-,
nem verMclkMtea i
epiderme sadia e pu-
ra, taes são os resul-
tados obtidos pelo uso

combinado do treme Miuon o l*ou-
«*¦*«• e do Savon «iimwn

;_"ir a marca verdadeira. me

— Quantos "cadáveres" deixaram de o ser depois que para aqui vieram?!...
No emtanto, nem um só devedor veiu açui choral-os ou pelo menos agradecer-
o "beneficio" de lhe haver dado esta "quitação" .'..."

nbro com suas grande da Republica, da fiandeira e do encerramento das aulas nas esco-
|as publicas—é um me/, exti amente movimenta imllias, e, portanto, destinado a fazer sobresahir abelleza das senhora itam o Rio de Janeiro. Quer Isso dizer que ma r evidenciada a excellencia daJuventude Alexandre, o tônico mais moderno, mais sclentlflco, absolutamente Inofiei dá aos cabellos a mais bellauniformidade no tom e 110 brilho sodoso e, c-ov conseguinte, o aspecto attrahente da moadade. Novembro, pois, mez de«lumpl-os para a Juventude Alexandre.
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MOTOCYCLOS

flar.ey-Pnvidson
Foram elles uma re-

velarão para todos quan-
tos tiveram occasião de
contemplar as suas bella»
e elefantes linhas, de

certificar-se da sua pode -

rosa coristriici*íio e de
vel-os passar, eomo mu
ralo ante os olhos!

As primeiras 30 machinas de 2 cylindros, 11 cavallos de força, e de todos os melhoramentos mais mo
dernos, foram vendidas pelos Agentes Geraes Uorghoff, Santo* *tk C. Avenida Rio Dranco, 15 — Illo de
Janeiro, em menos de 2 mezes.

I.o Pai/, inteiro affluem continuamente pedidos de catálogos [que são enviados grátis] ; firmas acredi-
tadas pedem as agencias para os seus respectivos districtos, perem, até hoje, devido à falta de machinas, só
poderam ser satisfeitos os Srs. A. DIAS CARNEIRO, rua Coronel Xavier Toledo, 33 —Sâo Haulo ; M. G.
VII.LAS, rua Rio de Janeiro, J'J./-'_.c//o Horizonte ; A. G. OLIVEIRA & Cia., Galeria Municipal, 57—Porto
Altgre ; J. JAXOT, rua Conclheiro Saraiva, iS—Pahia.

Todas estas firmas tém motocyclos IIARI.l .Y-DAVIDSON em deposito e mandam
catálogos e inlormaçües minuciosas a quem os pedir. *

CASA GUIOMAR
ISO, ____VK__Iir.JL PASSOS, 130

mSmmW
201000

Ultimo modelo em
sapatos de pellica en-
vernizada, salto a Luiz
XV, pela gravura em
cima.

A mesma cousa, em
kangurú, amarello — fos-
co — derttiére créalion.

18,000 e
20$000

Chies sapatos de
pellica envernizada,
preta, salto Luiz XV,
com pala e fivela —
der nier 1ai ca 11.
O mesmo feitio, em
kangurú amarello.

és*

**" 
S \

-K-'.P ' _

22.000
Bellissimas bolas

de abotuar e de ata-
car ao lado em ca-
sentira cinza e beije
com biquei ra de ver-
niz, artigo derniet'
cri.

20$000
Ultima creaçao da

moda :—Botas om be-
zerro-setlm preto,
com biqueiras e talão
de verniz o fívollinha
ao lado. Ditas no mes-
mo modelo, porém
em kangurú amarei-
lo. Qualquer d'esfes
artigos custa 35$000,
ruas centi-aos.

KI.MLTTI_._-SE CATÁLOGOS 1I.LUSTRADOS PARA O INTERIOR, PEOIK1 ILAREZA RO
AVENIDA PASSOS I20--CASA GUIOMAR

Telepfione 4*24, Hort» PELO CORREIO MAIS 2SOOO Carloi Craelf A C.
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ECHOS DE SÃO PAULO

jA *f r

í vi i/rupo tirado nn palacin dos Campos fflysios, for \occasião do almoço offerecido feio Sr fresidente do P.stado aoDr. Sousa Doutas, quando ministro das Relações Interiores. Futuram no grupo, alem do Dr. Altino Arantes dohomenageado, todos os seeretarios do listado, o Dr. Jorge Tibiriçá e outros altos representantes da política deSão Paulo.

Mli
Direciona da Sociedade Beneficente 25 de Maio, fundada em S. Benedicto, município de Quipapá, no Estado de Per-nambuco : 1, capitão José Manuel de Queirós, presidente; 2, Manuel Caiu do Nascimento, vice-presidente; 3, Joa•

quim l'ieira Lopes, j* secretario; 4, Manuel Amaro Leal, 2" secretario; 5, Major Affonso Ramos dos Santos, the-souretro; 6, Major Eloy Malta de Alencar, orador; 7, Anysio Malta de Alencar; 8, Capitão José Rodrüjues Sobri-nho, f isca es,

%OZ

ja jjr t



NOCTURNO

Pela calma da noite abro a ]anella
E o silencio prescruto.

Tudo d< rmindo em paz! O céu sem uma
[estrella

Sobre o arvoredo estende o carregado
[luto...

Minh alma, vagabunda, entre os negrumes
D'essa noite sem luz e sem perfumes,

Erra, vagando...
E saudosa recorda um luar -de prata,
Um longínquo espirar de serenata
Que pelos corações vive cantando...

Quédo-me a meditar. Vou ter com meu
[amigo,Um cedro que ramalha á brisa passa-
[geira,

Um cedro altivo, enorme.
Phantasma que não dorme,

Alma da solidão velando a noite in-
[teira —

Vou ter ao pé de si, fallar a sós com-
[sigo...

***

Acorda o vendaval a movediça
Ramagem pardaccnta.

E em seus braços se embala o cedro e se
[espreguiça

E numa voz dií chôro cm vão treme
[e lamenta...

A rajada socega. O cedro quedo,
A dominar o rústico arvoredo

Brandamente estremece...
Caso minh'alnia ao intimo e tranquillo
Mysterio da mudcz e em tudo aquillo

Ouço um rumor de prece.

Sinto a arvore acolher-me e nella o pen-
[samento,

Horas sem conta deixo em confidencias
[fatuas...

Abrigam-me seus ramos
E tristes nos quedamos,

Frente a frente a scismar, num silencio
[de estatuas

Sob o manto hibernai do feio firmamento.

S. Paulo — gi6
Arundo Hakboza.

O BRAZIL CATHOLICO

1'isita pastara,' do F.xmo. Sr. D. F.duardo Duarte Silva, bispo de Uberaba, ao Sanlttario de AT. S. d'Abbadia, de Anua Suja
— listado de Minas : <1 procissão de regosijo religioso, pela honrosa visita.

O MALHO

O MALHO EM PORTUGAL

IB • *

' . • ~\. r. -

Um "pic-nic" no pittoresco arraia' de X. S. da Hora, diitrieto do Porto. Em pé.1 a contar da esquerdo, os nossos leitores José Joaquim Saiiibade, D. Maria da
Gloria e Mario Oscar A. Pontes. Sentados, na mesma ordem, Álvaro Alberto
Fernandes Júnior, DD. Patmyra Affonsv Pontes, Atina Pinto Basto, Diva
da l onseea Fernandes e José Alberto Fernandes. Como se diz' por aqui : um"pic-nic" na liora...

Os jornaes de trincheiras

RUA E TRINCHEIRA. — "A Sal-
chichauma das folhas mais joviaes dos" peitudos" de Erança, dá esta definição
da rua c da trincheira:

A trincheira é para a linha de fogo o
que a rua é para a cidade; comtudo, uma
rua não é inteiramente a mesma cousa.

Se uma marmita cabe numa rua, pro-
duz-se uma rmnião de gente.

Se uma marmita cahe numa trincheira,
cada qual foge o mais depressa possível.

Na rua, veivdem-se " granadas " ; nas
trincheiras, ellas são lançadas, gratuita-
inente. sobre as cabeças.

Deita-sc pouco na rua; deita-se muito
na trincheira.

Na rua, sobrevèm pequenos acei dentes,
que provocam grandes emoções; na trin-
cheira, ha grandes accidentes, que causam
pequenas emoções.

Na rua, lastima-se um homem ferido V>
vemente; na trincheira, elle é felicitado.

O barulho é vedado na rua; na trin-
cheira, elle é muitas vezes de rigor.

Na rua, o 14 de Julho só se realiza,
uma vez por anno; 11a trincheira, isso se
effecttia diariamente.

Um tiro na rua é um acontecimento;
um tiro nas trincheiras è a norma-
lidade.

3E . £0 - v

' . • ~\. r. -



INCORPORAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS EM NICTHEROY

^____3fv7^_B ^ssá^Bjar^
_________ ____________ __________ ____4__b* K._s_H '¦ *_____¦___

\*W ______ _______ ************ 
** 

_J____H_____________r>___HL ____________________________________ ____¦____¦__¦¦ *__K__f"«*____l *^__i ^^ _____ra____AQHnM__
___m^_> í_t ^C*^H ______i__r_c<>4<_____^_____i BJ? ,___wr __vJ9 bm^^'' >y

/j_n__d____ 
* 

!__¦ _________ _______ _r ' * >_ ¦¦ ^ <¦/¦•'*' ,^^ _¦ ^^ t^ <¦* J-^í »«^ X N* ¦'

______ 7 P^ **^^I-»^'ír*_Hí__r /m -aa V&Sr * /j

PO____^Mfl__Kjl^_H__-P*H^^lMt 

' I 
^^^__: ' i ________________x ____i __T ^^t ^^____ ____R -líu _E ______¦ P j.^^^^1 ¦ _h_J_ * -MÈ-^mLxjBA \ \\ __i^_________.______\______r^____

"¦&____ _É__________I_ 1 _____ I I ^*a___>j ^^ ^L IB ¦ I ^^¦¦^¦w '

2
>r
Eo

l) ._ entrega da bandeira ao alumno Octavio Lengruber, do batalhão do C t-llegio Brazil — na presença do presidente do Estado do Ria, c dos generaes mi-
nistro da'Guerra e commandante da região. _. ) Votuntariot formados para juramento da respectiva bandeira. 3) Cerimonia do juramento da bandeira, pelo ba-
talhão <->' 3_7 alumnos do Coüegio Salesiano, de Santa Rosa. 4) Grupo cvm o Dr. Nilo Pcçanha, os generaes Caetano de Faria e Napoleão Ache, e outríis distin-
Cios officiaes — após as brilhantes cerimonias e assistindo ás evoluções dos mesmos voluntários.
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A ITÁLIA EM S. PAULO
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Directoria do "Circulo Italiuni 1'niti", Campinas —- sociedade de beneficência e instrucçãi', fundada cm 17 de Abril de
1881 : 1, Antônio Magurno, presid nte; 2, l.uiz Checchia, vice-pt e; 3, Útnberto Incerpi, 1'secretan
randre Vi, thesoureiro; 5, Felix Rn 6, Dr, Josi Schissi, inspector escolar; 7, Miguel
1'ierro; 8, foão D* Feiice; o. Pasqua l.aiioni; e IO, Antônio Cesari, conselheiros; II, Camillo Marrone, porta-ban-
dcira; c u, Rubens Aitusi, procurador.

a^t&(&i&c-se»siía^i^^

CONSTRUCÇÃO NAVAL
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O esqueleto da barca "Ren: . m eonstt Proprieda r. 1'rancisconi, en:
Pedro da Aldeia, listado do Ria dcJaiic.i transporte de sal e ê feita tran-
Sportar ._ toneladas de sal bru: tares onde ha pouca água O mestre do estai,' r. Brasileiro Ramos.
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Chornalzinhe humorrisdáue ti faice

prinjueda áon as rabaicinhes
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Tirretlor clwrnaliste : ANDONIE KROISBIUCH —h— Tirredor lionorrarie-. CHULINHE GOREI A

O GUERR* OROBEI*
UNG BORÇOXG TI XODIC1ES

Berling, 3 (Urchcnde) — Açore mes-
mo sdá chegand as dcligrama to No-
rayorg tizcndo gui a zumarrinc alie-
mong N. 53 bodei na bigue ung borçong
ti vabor garegadinhe ti ganhong, bisdo-
l°ngs, garducho i gomida bras inkleis.
A gomandande ta zumarrinc brimerra
mandei dttdei dribulaçôngs gala no agua,
iMk.ís meti uma dorbeda na vabor i a
vabor fui na bigue Üchcrro. Ansing elle
nieti na bigue bra mais li te is vabor ben
Earedinhe ti goisas bras aliadas.

As inkleis guand ganhei o nodicie
niadei bra lá ung borçong ti vabor ti
guerra ti briga brá beguei a zumarrine.

Guand o squadra inkleis cheguei a
zumarrinc fui si scondi ben na fundong
'a Oteana. As takleii sdong iberrando
bra beguei bra elle.

A breeidende Wilson mandei ung
UOta bra Kaiser brogausa ti UtO, mais a
a imbrator n.,11 -imliortei :¦ elle- zabe gui:> governa amerrigana zcmbru sdá man-
dando os nott* bra faicè fita.

York. ,i (Ben Irih im) — As
zumarrines aU-nmiig IkhIcí na bigue ung

.¦>ng ti vabor cheinhe ti mim:..
Rui os f.il.r:ks amerri.i_.nia sd.i\.i sl.or-
dando bras inkleis. Cuand si ricibi o
nodicie, dudes fabricandt ti muniçongs
liguei niuiile gon lendc brogue;i mais gani y> brai aliadas dudes.

Adhenos, 3 — A rei Gonsdandina ri-
Clbi ung (leligrama ta Kaiser gui tizia
tnsh |

Gonsdandina — Adlu-nas — Ricibi o
deu nartinlif, du QOOg "lie-i

.. Xong afliieba nada gui o vidor-
r,a idi garrandida. Manda tizé bra mira
dade» ^ui as alliadas sdong faicendo
"" Zawnic Di lembransa bro teu
niullié.

Kaiser."
A Consdamlina riiboadj Lra elle an-

Slllg ;
KaUer i.. I.e-maiilia — Eu n.mg bode

Mais iguendei .» itduaçong. A inkleis
•Jid* :.ing mandand uma uldima-
««'gordas, tas deli fones, ta- í.u-nza-
Berras i di dudes sdrad li íerr... A'Ua guereni domei dud li gucr-r;i i os (ordaleza dampem.!> chi domei u Venizcla» i ungt>orçongs ti badalbong li zoldados gre-

gas. Bra mor ti Teus manda tizê gome goisa gome as allemongs ? elles vem na
é gui eu vai faicê. Prazil faicè gavaçong gon as drens ti

GonsdaneUna." ferro, as garvong ti bedre, os minas ti
ourro i odres gavaçonzinhes, elle zó""* * "~ ~~~ guer tirrei ta Prazil, mais as allemongs

DeligrnmaS praClIerra "ong. as allemongs drapalha : ia.5 a go-
mercie tizende.

A berriga allemong sdá ung pobache
muide grande, as homens goréte nong
bc.iza bra ist.

HordFgr, 3 — A boéda Olava Bi-
laguc dudes ties ganhe ung manifesta-
çong badriodigue brogausa to gavaçong
gui elle- sdá faicendo.

Elle chá fisidei ung borçong ti fa-
brick-i i dudes badrongs tos fabricks fiz
brecende bra ele ti ung borçong ti

uihei botines, chinellas,
daniangues, fadiódas, zabonede cher-
tOM bra elle domei panhe, i muides
ddres goises gui achende nong si Km-
bra bra tizé. Odrc tie elle fui na gole-
chi > milidar, ganhei ung manifestaçong,

g a machor Tito fiz uma tisgurce
i eshudeguei dudes goises gui dem na
Prazil inderra teis o Mazonas indé na
Rio Grande. Dodei ouvi a tisgurce ga-
ladinhe.

U Keteraiong nong tiz nada bra isto,
— A clienerral Binhcrra Majada fiz

llavo Bilague ti ung gazal
ii Xebu' bra elle brinziei ung griazon-
gzinhe beguena. A Olavo mandei faicè

. bra bodei as Zebu's tendro
telfe.

. A grand boéda chá fui gori a Etdada,
brimerra elle fui no Gachoerra tisbois
elle vai no Sandmarria, in dudees bartes
elle vai ganhei manifesdaçongs i bre-
cendes.

Dudes chendes sdong tizcndo gui esde
s.li o mais grande gavaçon gui si fiz na
1'razd.

A BERRIGA ALLEMONG
Chá fais bra mais ti gorenta annos fcui

na 1'razil sdong zembre falando na
allemong ! Progue ist ? Bro-

ii gue as allemongs fais berriga
l.i a PraiU ? As allemongs nong sdá ber-

Ira nada, ist sdá ung mendirra
iinde. Brogue as prazilerras

tiz berriga inkleis, berriga fran-
, rriga bordgueis, i odres berri-

gas ? -dlemongs vem na Prazil, |irrei-
roça faicè golonie, blandei
padadas, ' zibolas, nvanhóo,

n ilha legume ti gomi i nong
11 os odres goises.

As iiiklt-is i franzeis fais o mesma

UNG GHRTA
Guerrida üombader

Brimerra di elude? eu manda limbran-
(a bra teu mulhé i bra teu mamãe. Agui
nos golonhe sdá dudes bonzinhu Eu fais
esde garta bra bedi bra ti mi mandei tiíê
ungs nodicies to guerra to Lenumhe
brogausa gui agui nong vem nodicie bra
nois, Dudes allemongs gui dem agui no
golonhe non ganhe nodicie to guerra,•teis gui elle ribentei, borrist eu béde bra
ti mi mandei gondei ung vei- -;uem é gui
sdá abanhando si é o Franza o endoiii
o Inkladerra. Nois dudes dem balbite gui

o Inkladerra chá sdá dudes sbudegada i
o Franza i o Ruzia dampem, brogue
guand nois vim to Lemanhe • Kaiser tiz
ung vei» gui guand o Lemanhe fais ung
guerra elle in tois méis elle ribenta o
Ki.'ia i o Inkladerra in 15 ties elle vai
na Barris. Gome nois nong dem nodici»
eu béde bra ti mi mandei tizê dudes tir-
rei.linho sim ?

Dá odre veis limbrança bra teu mulhé
i bra teu mulhé i bra teu mamãe.

Tua gombader
Pilipp*

• • A%^ m -m —

AO BÉ DU LEDDRA
Nng zucheidi gui nong sdá gondende

bra nois, mandei odre tie ung gart bra
nossa babae (O Malho), tizendo bra elle
ung borçong di tizaforra malcriada.

zenhor Obemcyer di Itachay,
nong sdá gondeude. brogausa gui elle
nong fui no sgóla, endong .
li a nossa chornalsinhe.

Nois nong sgré\c chornal bras zuch^-i-
dos sdubidos li, nois sgrévc bras rabais
indelichendes.

As allemongs dudes song muide inde-
lichendcs mais as \ei. dem unys lambódes
don burro gome ung galinhe choca.

Oia, Obemeyer, du rica guietinbc nng
veis, sinong nois boda na chornal aguells
sdorria... zabe ?...

^*__^íe*S*-5_.«*S#S*S*S*S ^¦íS-^#SJS#lfêifô#e#5#S#5#S#S*5*g*5«2«5*^^^
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A Costa Rego Júnior :

Rebento de uma flora exótica, na précc
Dos delphins c tritões que ha no fundo <lo mar,
K a alga fica na areia e, entre os limos, fenece
E no estranho jardim, põe-se inquieta, a boiar
Vida ephcmera! Logo tuna onda se embravece,
Fustiga-a, atira-a á praia, espumejando no ar...
E a alga fica na areia e,' entre os limos, fenece
Com saudades do Oceano e sem poder voltar.
O Amor devia ser assim... fíão ter raizes...
— Flôr de estufa — viver cm todos os paizes,
Mas não ter cheiro, não ter brilho, não crescer.
Ter o instante da bólha c uni curso repentino
Nascer aqui, morrer além, não ter destino...
Surgir, florir depressa e desapparccer...

São Paulo, X-IX-MCMXVI
Dgmktrio Jrsto Skabka.

ESTUÇÕES
I

Risonha madrugada, alvissima <le lyrio...
Laseiva sensação ao meu todo se uíerfa.. •
Contemplo a Terra, e julgo a Terra um novo Elri-

pyrco
Contemplo o Céu, c julgo o Céu, aqui na Terra.
Domina a Prima*era... Amòr, paixão, delírio,
Gozo, prazer, lyxuria, a Primavera encerra...
Estrugc a Carne, c freme, em lubrico inartyrio,
Aos beijos de Zephyr, que pelo Espaço erra...
Assim, a minha vida... Em plena primavera,
Nos extases da febre, anceia, quando em quando
No leito da Esperança, onde a 1 Ilusão se gera...
E então, da Primavera aos calido- lampejos,
Somnambulo. do Atnôr, eu vivo palpitando,
Na floração carnal de abraços e de beijos...

Dahia, 1916 _

HUNCfc

Ao vibrante D.

Lúciò m; Sakuovai
-«íü-

Paulo (.Realengo) :
I 11

Nunca — agrura de vivo sentimento
Num coração bondozo e captivante.
Ao perder-se o fervor do pensamento
Num pessjmisino atrós, allucinante.
Nunca — soluço d'alma agonisante,
Escrinio que eternisa o Juramento
Da confissão de amor, febricitante,
Num vinculo de morte e, soffrimento.
Nunca — amòr que termina, dór que nasce
Revestido» de pranto c de amargores
Pungindo o peito e tuaccrando a face.
Nunca — esperança eterna que supplanla,
Oue, ás vezes, ao dictat-a ás nossas dores
E' um suspiro que morre na .garganta.

PI* PE HHEPOS
i

Finados. Dia triste 1 E plangentc, soluça
O velho bronze alli na torre adelgaçada.
A Humanidade inteira agora se debruça.
Tristonha, a meditar no pélago do Nada.
Desnudo, este sudario azul qui a Terra cobre,
Desmaia, e põe á mostra um aspecto funereo...
E o sino da Matriz, naquelle mesmo dobre,
Nos convida a uiti dever : — re»ar no Cemitério...
Começa a romaria. Em meio á multidão
Compacta, a palmilhar agros caminhos tortos,
Deixando cm cada jiasso arguto uma lllusão,
Eu vou também fazer unia visita -aos mortos.
Chega o cortejo, cmfim. E logo homens, mulheres
E creanças, vão cahindo ás campas ajoelhados...
Revela cada rosto — a fuga dos prazeres,
Revela cada préee — infortúnios lembrados...
Aqui é uma viuva envolta em crepc, afdieta,
Olhos fitos no chão, a façe desbotada
Pela Dõr, commovida, assitn a orar, contrata,
Pelo esposo que viu tombar da Vida ao Nada.
Alli é uma doíftella oceultando o alvo rosto
Nas dobras leves d'uma echarpe enncgrccida,
Pela qual transparece a sombra d'um desgosto
Rogando, altenta, a Deus por nma irmã querida.
Acolá, uma creança — imagem da Bondade —
De joelhos, põe as inãos, pelos pães a rogar.. .
E' tão pequena ainda e vive 11a orphandade 1
E' tão pequena ainda e já sabe rezar
Adeante um monumento eleva-se gigante.
E ao mármore gravada uma inscripção fatal,
l«eva á posteridade a memória irritante
De quem levou a Vida a praticar o Mal !
E num recanto, humilde e preza á terra, cscampa,
Inerte, como que chorando de desdein,
Uma pequena cruz já carcomida á campa
De quem passou a Vida a praticar o liem 1
Do Cemiterio cm meio a contemplar tudo isso,
Eu fico estupefacto ante o revez da Sorte...
E vejo que na Vida é tudo assim postiço,
E vejo que na Vida é real somente a Morte !

Jardim do Seridó
A.NTIUIO 1)1; Azuveuo

<ONTR*STE

Rio, 10-9-916

Meu coração foi ver-te muito ccdo...
O teu veiu fallar-mc muito tarde...
Já o fogo da amizade em ti não arde...
De encontrar-te de novo, tenho medo,
D'esta morta paixão não faço alarde...
Hei de viver, sombrio, mudo e quedo ;
E se tenho as tristezas de Manfredo.
Não me rendo, mulher, nem sou colo ide !
Tu para mim valias mais que o mundo,
Mas este affecto colossal, profundo.
Nunca encontrou em ti felicidade...
Quanto mais te desejo, mais te evito...
Pois se ha no meu amòr um infinito,
Ha dentro de tua alma a falsidade 1

lÍACAi.nvrs Jukic* t
São Paulo, 22-9-1916

Sampaio Tiwtot
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6* Torneio — Movembro e Dezembro
Prêmios para 1. e 2.0 lo.ares
CHARADA NOVÍSSIMA i a 8

i—a—A flor foi picada por uma cobra
sa da coroa.

Y'.n Cova
2 —»l—E' precioso o arbusto que dá

este insecto.
Am rio Xavier de Lima (Alagoinba,

Parahyba).'
_—i— Monta com Ada no auto para

\\ cuida. '/.. Pcrtno
— i —Aqui ha tanto homem 1...

Abilio Couto (Matto Grosso)
— l —l —Ainda liavia luz quando fui

com Demetrio á casa de Amadeu por cau-
n da coroa.

Virgilio Benissi (S. José do Rio Par-
do).

_> — 2 — Muito bem !.
esta mulher.

.. que mania tem

Zeve (Santos)
l — 2 — A mulher aceusada tem uma

deusa que lhe dá a direcção.
Arthur Martins Sampai >.

l—3—1 — Neste momento estive na
quitanda, perto da pharmacia do barão, c
comprei a fructa.

Vndrelino Chaves (Florianópolis)

CHARADA CASAES o c 10

3 — Plataforma tem o navio.
Vampiro

2—Funho de porco é planta rastei.-
ra ?

Antonius (Traipu)
"IIARADAS INVERTIDAS 11 .a 13

(por syllabas)
_' — Instrumento querido.

Antônio Alves Barretto
(Canmi Brava de Jacobina)

(por lettras)

5 — Pira onde conduzes o peixe ?
Tenebroso (Penha Longa)

(por lettra^)

4 — Este rei de Judá safiria dc esto»
matite.

WaKer Jameion (Babia)

QUEM NÀO TEM CÃO CAÇA COM O GATO
"Afim de preencher o' claros db Exercito, o ministro da Guerra mandou pôr em execução a lei do sorteio militar. .1

da qual o general Gabino Bezou ro se manifestou ha dias pessimista, contando os embaraços que tem tido o alista-
mento, e o facto xy Dr. Bias Fortes não ter consentido que a junta littic cionasse em Barbacena".—(Dos jornaes)

 _, \'^ —

GENERAL BEZOU RO : — Hum!... Quanto Is voluntariado, vai-se muito bem, muito obrigado... Mas fl
o sorteio militar... veretnt>> • \ÀM o cego.

— E' isso mesmo, -seu" general! Emquanto náo vier u " esmore cimento" previsto por V. S., não falta-¦dores d mova "deusi"... e quanto é velha "reúna", tombem não foliará quem a trate com o carinho do Me-
th' Bias...

Isto i assim mesmo .- umas em 'tiras *m vão... Mas o remédio deve ser o di b.-m tCfaéor'. Quem não
tem " sorteio ", caça com " devaneio "...
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EÀCAHOUTri
dos ÁRABES

DELANGRENIER
0 melhor alimento para as Crianças,

para os Convalescentes, para os Velhos,
e para todos os que

precisam de fortificantes.
1*. Rua des Salnts-Pirea, Parla e Phirmscias. A

2 DELANGRENIER F
^1 contra .^r

kmW LbbbbbbWVc^ C X\~*-\&1mmmmW LB.
^¦^^^SuiiUb-V^^aaJ

MKTAGRAMMAS 14 e 15

(Varia a final)

4 — 3 — O movimento fez caliir
brinco no aterro.

Alcides & Cia. (Porto Alegre))

(Varia a quarta)
Ao Trevo, de Faria I.cmos:

7 — 2 — Una argola ? 1... E isto i o
que é o fallar muito T

Trevo Desfolhail.i (Bello Horizonte)

CHARADAS SYNCOPADAS 1O a 19

4 — 3 — 1-^ta águia, quando come pei-
jte, não toma fôlego.

Aventureiro

3 — 2 — Sou o menos estimado
oa o homem mais

'uto.

Zut

3 — 2 — F.'s um bravo capitão: desejo
•im- neata batalha a victoria n- oiaja a
fronte de itidio do paiz.

Ave da Sorte (Bahia)

Coração... dôr tcrrivcll oli, Deus do in-
íerno—2

AS "FITAS" DA NOSSA SCIENCIA

Ao Titan de oiro do "Álbum de <l'.di-
a " a/•"
JUin ideal rizonh'1
Que na mocidade accende uma clareira,
1-. lã, no piAcaro da rida, meu sonho
Sepultei I... Agora, n

Quero a hypocríiia... v.u -.. -nlio,
Apanhando o fru<to vil, '.«ira
Que o infortúnio orvalháral. Bem me-

donho
mu vivei ! Ku, que a derradeira

Lagrima, verti .. d'cste Avcrno,
.-i ã arrancar do peito.o sanguinário—3

**m*Í <^R

Deixa, além, voar meu Ser, efnbora
exangue,

Buscar eterno o reli
Atroz, só me res! nguef

Alvares M 1 áado

(Cidade «le C. Alve-,, Bahia)

ENIGMAS CHARADIST
20 a 23

A minha parte (êglin
Quando le
Set,do o que diz a primeira
]-.' de causar sensação I...

:mla, sem prin
Por si só já dia atráe ;
< >u com inuiii, ou lem
Attrahinrlo... isto vae !...
A Kfunda, bem tratada...
Sendo a prima que lhe
Aííirnio em como,
A cabeça lhes trai I

. 0 total.
1 iqueira :

1-.' planta medicinal
D.i flori

Virgem Santissima ! A dar inteiro cre-
dito oos debates scientificos ultimamente
trovados na Academia de Medicina
a influencia d-> " fovt-bal'." c outros
" sports " athletieos nos guris — eis o que

de amanhã...
Felizmente, u seiencia lambem soffre á

influencia do nosso temperamento meri-
dionol, tombem exaijgera tudo... S,io te-
vliainos, pois, receio desta "/¦
inversa" que o (citar vê. e que Só anda
na imaginação escaldada de alguns scien-
tistas indígenas...

me fa/ da vida descrer :
•) termo que I II« corta «m | 1
Pen fazer .

rima ás vetes fas
K devido a «

.111 liara funda
— Apesai

Que é, ler ?
1'. pri na 1 duas era jtmcc,
u todo és tu, poe-tc a

l.re cura

Tupinambá (Macahé)

VmaTmT^m TONICÒ - RECONSTITUINTE  .-—~g
wÊm^rM^mmm^ FEBRIFUGO ^-^^^àM M

O MESMO

FERRUCINQSO
Anemia, Cblorose,

L _' Convalescenças, etc.

SETE MEDALHA» de OURO
PARIS

SO, Roa da» roaaia 81-Jacrioa»
Mai Phtrmttitt # Dntaret

O MESMO

PHOSPH ATADO:
Lymphatismo, Eacrofulas,

Enfartes dos Gânglios, et«x m
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fl mixórdia do Pará: Contra o golpe do Enéas
" O partido situacionista do Pará, re

Teeleição do actual governador. A reso
Enéas Martins, num grande pre.tito ad
ricos... Deram-se vários distúrbios pro
interior com antecedência. Será retirado
tcge escandalosamente a reeleição. Cons
Lauro Sodré aconselhou calma, muita ca
jornaes)

unido em Convenção, manifestou-se pela
lução foi levada ao conhecimento do Sr.
drcde preparado, até com carros allego-
movidos pela capangada mandada vir do

o official da guarnição federal que pro-
ultado por vários partidários, o senador
lma". — (Resumo de telegrammas dos

i **' JM ^^^^^^^^vf i-^^_t i_ __r**i^__Er_____ J-"__._^_____r_ -\ds*y

__ _#,^\_ ___L y(s^~) aa- ' — _______• ^^ __-____P^^__i ________

T-.Vr.l.V MARTINS : — Hei de trepar, hei de trepar nà arvore l
WENCESLAU \ — Mas isso é inco nstitucioiuri ! Isso é contra a essência do

regimen republicano, que se baseia na tê ir.porariedode do poder !
ENÉAS : Não quero saber d'isso .' Hei de trepar!
LAURO SOPRE' : — Calmi, "seu "Wenceslau I Calma...
ZE' POVO : — Qual calma, nem qual carapuças! Se o Enéas não quer saber

da Constituição nim dos princípios re publicanos. . . amor com amor se paga I
Contra golpes de cynismo e audácia, motkada na arvorei

Córte-st >> mai pela raiz, . tu quero vir se . Enéas se agüenta no galho t
cahe de "fnssas" no abysmo!...

Ao Paracdes :

Com duas lettra»
tnte

Ene intrarás madeira»
resisl

Texas Jael. 11
m.l.

(A* ASTI...A)

eliminas d*() Malho
A' -
Que re pega,

trabalho.
Syllabas quatro ha

un duas pai
.unas tantas

Sc parecem i

Quem tem a arte segunda,
Quasi sempre tem primeira ;
Mas, nio tendo a derradeira.
Prima na., tem.—Barafttnd.i !

Si queres esta matar,
Faças bôa pontaria.
Pa. E que arrclia !...
Sem mesmo a vista piscar,

a segunda In-m -
. acredito,

Si deres tiro bonito,
ido : — Prompto, acertei 1

Então com prima e segpnda,
1'ra teu desejo, I

1) .rafunda.

Silva (Guararema)

LOGOGRYPHOS 24 a 26
'A' 

Pequenina. Recordando :

Via-a todos os dias prazenu
Tão loura, coradinha, meiga c linda — 6,

t, 1 . 5. 7
Que, vêl-a assim seria a vida inteira
O' paraiso de uma ventura infinda... —

7. 3, 4. 10, 11

Hoje sorriu-me, mas de tal maneira
Que até parece que llic vejo ainda
O lindo rosto em contracçãu ligeira—8,

11, 4, 14. 13, 9
Sorrindo!... num sorriso q-ie não finda

Quão feliz eu seria se podesse
Viver a contemplal-a em muda prece
Alegre c sorridente, sempre assim

A esboçar nos seus lábios . —'
2, 4, 3, 7, 15, 14. 5, ". '"•

Um d esses seus sorrisos em
E a mostrar os _cus dentes de marfim '. ..

Zilah (Araraq-.iara)

Eu tenho ardente desejo — 1, . . 3. -. 3
D'um logogrypho compor
Mas, bem feito é que não t
Por ter falta dc vigor
Se vou buscar um animal — .;. 1, 2, 1. j
Para a tal primeira chave
Acho herva medicinal - _>, 1
Ou então, uma extranha ave

6, --. 9

10, 1. 10
Assim labutando
Sem no entretanto fazer
Voo nisto parando
Antes do juizo perder.

Tarugo (>. 1

Ao Pdiuipe Antt :

Antes de morar no Rio, — n, 4. 8,
Residi na freguesia — 5, 3, 2,

í i frade — 8. 4. IO, 2
Acredite, caro Pr ncipe,
Lá fazia tanto írio,
E meu «migo d. rmia
Np jardim, sobre uma grade — 7, 12. r, 9

Na noite de São Joio,
Que todos dizem ser fria,
O meu primo Chico Salte,
Quiz procurar certa planta,—13, 6, 10, 12
Ouvi dizer que C leilão,
Lá naquella freguezia,
E' homem que pouco vale 1

Angar

CHARADAS ANTIGAS ij
O que se diz no .rtão.
Pôde ser, minha senhora . 2
Termo que corre a toda hora — 2
Lá na egreja em profusão.

A li J, (Aqttidauana)

Trago sempre com ardor — 2
Da crueldade esse travo
1) bom mestre — 2

1 povo vil, ignavo !
Allemão (Pr. priá)

Sou nota bem conhecida — I
ar, amor — 4

CORRIMENTOS
CURAM-SE EM 3 DIAS COM

Inieeção Marinho
lt.1.1 7 dr Setembro, 1 HO
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f
FERRO DO

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

yW IMíHÇ
i»ahis

*a_L'"' ' I

Jjfc ¦ ¦" ' I

Em todas
^''Aarin^'

D* GIRARD
O que distingue so-

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

APIQLINA CHAPÜTEAUT
t. .juiariza ¦ mti.itr.iclt. acabai

com o* tstrtsês suwrimint+oi,
assim como com ms ctticat

e Oêrtt que costumam
r.novar-s. com as

$$9cas da metutm
t_ê_mt

ii tmmmmm^*€ÉmL**^ tjm -<

WmA Remédio infallivel contra I
E3 a prisão de ventre mim

M FRUTA JULIEN |
I Rccoinmeiula-sc igualmente con- t__2

¦89 tra aa DOENÇAS Uo ESTÔMAGO, *0Ê
|M do FICADO, a ICTERICIA, a BILIS, ZOk
Mm tPiTUITA,ot,ENjOoSc ARROTOS ^1
\%mM Paris. 8, rus Vlrienne

¦ » em ledas a_ ptiariaacia».

SAÚDE das SENHORAS

QUININA
PELLETIER

%WAl
lnoílensivó, de absoluta pureza,

cura dentro de
48 HORAS

.corrimentos que
(exigiam outr'ora
semanas do tra-
tiimento com
copahiba, cube-

bes, opiatas <• injeccões.
Parti, t, rua Vtoiinnt, t tm todas ai Pharmaciai

As Cápsulas
de Quinina Pelletier

são soberanas contra
as FêJJres, Enxaquecas,

Neoralglas, In fluem a,
Constipaçoes e Grippe.

Exigia o nome .

mu H «luai_.it

Mas quando eatOU bem nutrida
Tenho lembrança . rancor

Topazio (Rio Claro)

ENIGMA PITTORKSCO y>

SOLUÇÕES

Do n. ;.x :
Ns. 341, Deposto ; -*.-•, Eglstho : 243,

Kicephuro ; 244, Kraiie. ; 245, Zeíerino;

lr^\i^^y^'Y\ I"I-1 nn" &—5\\ ¦fe/lSi_wr'W\ /jH* HP 1

NA PARAHYBA
Tendi. Surgido que quasi todos OI

auxiliares do novo governo da Pa-
rainha eram parentes du senador Iípita-
cio Pessoa, apparcccu um desmentido que,
aliás, foi contradictado, (Dos jornaes)

\ alete dc I.-.padas (Minas)
AVISO

Os prazos terminarão : a 18 23 e 29
do corrente, e a 1, 3, 13 e 18 de Dczem-
bro seguinte. No primeiro prazo estão in-
tinidos os charadistas d'esta capital e lo-
calidades próximas, servidas por linhas
férreas, ou via marítima; 110 segundo, os

<los outros pontos mais afastados de São
Paulo, Minas .• Batido do Rio, e bem
assim os d. Paraná e Espirito Santo; no
terceiro, os da Bahia, Santa Catharina c
Rio <.'ran-!- .1 , Sul; 110 qiftrto, 01 dc Ser-
^ipe-, Alagoas . Pernambuco; no quinto,
os da aPraliybri até o Ceará; 110 sexto, os
do Piauhy alé o Pará; no sétimo, os res-

Os charadistas que residirem afãs-
tados da» capitães, sem communicação
fácil e rápida, têm mais cinco dias sobre
OS prazos acima indicados. As justifica-'vem ser feitas dentro dos dous
terço-

246, Ginela; 247, Dinamarca; 24S, Torpe-
do; 249, Alabauda; 250, Generoso; 251,
lvntretela; 252, Buscapé; 253, Ultramar;
->S4, Nestor, gestor; 255, Kocalha; 250,
Chata, chato; 257, Cadimo, cadlma; 25K,
Barca, barco; 259, Borla, labor; 260, Aco-
pe, época; 261, Rolo, olor; 26.', Semsa-
bor; 263, Cascata; 264, Kariama; 2C5, Ala-
gamento; 266, .'..moral, (fé. moral); 26;,
Inculca, Inca; 268, Lavada, lada; 269,
Presbyta, presta; 270, O amor. como o
vinho, embriaga-nos.

DECIFRADORI.S

Do 11. 727 :
Antônio Carlos, Valete de lispa ias

(Minas), Pedro K (Bom Jesus de Ita-
banoana), Rochefort. D. Ravib, Tachy
Né. Alexis Ribas, Rob, Marujinho, Dr.
Asneira, Arch'angelus, 30 pontos cada
um; T.ord Bjrron (Natal), 28; Antonius
iTrai.11'1 (S. Paulo). 26;

—Gente linguaruda aquella lá do I
Dizerem que cn sou parente do Epitaeio. .
eu que nunca ..... magro .- que
apenas por ir tí missa d'eltC apanhei um
tjgarsinho de porteiro...

— No fim dá fyrxo : somos iodos da
mesma famiiia... politica. E é quanto
basta para justificar o parentesco e as
modestas mamadeiras...
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DINHEIRO HAJA, QUE MICRÓBIOS NÂO FALTAM
"O Dr. Miguel Pereira pronunciou um discurso sensacional lamentando e verberando a incúria dos governos, em

matéria de saúde publica, dando causa a que a população do interior de muitas zonas do paiz, definhe e morra corrói-da pelo ílagello da tuberculose, do mal de Chagas, da avariose e outras mil enfermidades com caracter de epidemia. Essediscurso provocou outro do deputado Gouveia de Barros, pedindo a creação de um sub-ministerio da Saúde Publica, c
continua a despertar o maior interesse". — (Dos jiornaes)
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D_f. MIGUEL PEREIRA : — Em summa e para encurtar palanfrorio, pó de-se dizer que o Interior do Brasil é um
Vasto hospital !

ZE' POVO (horrorisadv) : — Que me está dheu.do, doutor .'.'... Pois agora, que cn ando ás voltas com vs ge
falsificados de toda a espécie; que eu estava pensando cm fugir para o interior, afim de me livrar do relaxamento dahygiene municipal e outros "micróbios" menos nocivos... é que V. S. me vem mostrar esse quadro.'.'...Mas, então — .»_ raio de diabos!-- isto agora é a pátria de todas as calamidades, onde o fantasma da morte fa»con, i das finanças e espalha todo 0 sen exercito de micróbios fatídicos !
CHiÜtO t Olhae para isto e ao menos SOh*0*mt a alma... atilas que venha a "salvação" de mais um ministério !...

Taget, 3U|j rnii.lando & Cid (Porto
Uegn i .. | Quasimodo, Siltares (He-léin), Ttxas Jacfc (Belém), 91 cada um;
l-ln.i (Cruz Alta), 20; Beherlock Hol-
mes (Dons Corregoa), 19; Narjac Ger-
l>el, Cimp, 18 cada um; K.i dc Thel
lJrincipi- An:_, Conde Curado, D
< S.r. Amancio de Uma (Be-
l-in). if) cada um; Perry Bcnnett, Rena-
to Pereira Guimarte* (Monte Mór), 15
cada ma; llyttka, K. D. T. (Estado do
Rio), I- cada 11111; Josias (_-. Jo»é de Pa-

Dr. 1 lulas (S. Paulo). K;
Boravedro (Monte Carmello), 7; José
AJves Franktdampfef d'A.«is (Matto
Grosso), 6; Manuel Aurclian. Cavalcan-
ti (Alagoas), 1.

Do 11. fsé •
Valete de E.padas (Minas), Archan-

Kelus, Tachy Né, Ak-xi Kibas, Marujinho,
Dr. A.neira, 30 pontos cada um; Pedro
K, ns de Itabapoana), Antônio
Carloa, Kob, 29 cada um; Antonius (Trai-
PB'), 2(1; Ttxas Jack (Belém). 25; T,
-'J; Perry Benaett, Tarugo (S. Paulo),

22 cada um; Lord Byron (Natal), Silta-
res (Belém), 21 cada um; Joliva (Cruz-
Alta), Quasimodb. Narjac C-rbel, 20 ca-
da um; D.iger (Santos), Ennelando &
Cid (Porto Alegre), 16 cada um; Scher-
lock tiolmes (Dous Córregos), 15; Re-
nato Pereira Guimarães (Monte Mór),
K.i dc Tbebaa, Conde Corado, Principe
Anli-, Josias (S. José de Paraopeba), 14
cada un; K. D. T. (Estado d. Rio),
i.i; Dr. Oivlas (S. Paulo), 10; Bomve-
dr-. (Monte Carmello), g; José Alves
Franktdampfer d'Assis (Matto G
8; Philiapc Kmarão (Santa Izabel), 7;
Abreu Vianna, 6; José de Mello (Cor-
tez), 4.

CAMPEONATO DE 1917

Parece que terá suecesso este torneio
extraordinário, a nos guiarmos pela lufa-
lufa que vae pelo mundo charadistico.

Um ju está inscripto e é dos taes t|ue,
quãadO quer, faz trabalhos de esco.char
pecegueiro. Valente como um leão, mos-
trou logo que nao morre de caretas.

Quem entrar no campeonato terá o 1.1-
bra pela frente e precisará de muito
cuidado para se agüentar no balanço.

Recebemos também cinco trabalha de
um outro charadista.

TERCEIRO TORNEIO DE 1916

Apuração final tt

Alexi. Riba*, Arcli'angclus, Dr. As-
reira, Marujinho, Pygmeu. Tachy N
pontos'cada um; D. Ravib, Rochefort,
-•ji cada um; Dr. Kean (Taubaté), Pan-
tomas, Fantoche, Rigoleto, Roldão (Gua-
ratiuguetá), -\?u cada um; Astréa, Plebeu,
Ralbac, Valete de Espa las | Minas), aaç
cada um; Pedro K (Bom Jesus de lia-
bapoana), i8j; Romeu Senjnheta (âta
Paulo), 18.; Rob, 17;; Tarugo (S. Pau-
lo), 1'oilu. 170; Octavio Brito 174; Vam-
piro, 173; Paulo Martins (Jacareliy). 1 ;-
Jundiahy), 170 cada um; Carlos,
168; Trevo Desfolhado (Bello Hori.ou-
te), 166; Paraedes Tbaiiense (Pedrci-

Cura tc.__t.e_s, t.i-ono Iiil 1- ., iiitlu«-u_:t. e mo-
leMtiaat cio peito em 48 lioi-at.

Bipstlt.s: Arisji Frsitss A Cimp — K.i _«t Osriiii, II s fmnwcri
¦1.4.11. — fr*ç* Tin.iMts, 41 s 42 — RI* Si Jsssirt
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AO CORRER DA--. L1NFUA
"O deputado Barbosa Lima defenden-

do a sua posição no projecto que aucto-
risa a revisão e reducção dos quadros der
íunccionalismo, tornou a pintar com ne-
gras cores a situação financeira do paiz,
a qual impõe esse sacrificio, etc. — (Dos
jornaesQ.

BARBOSA LIMA: — Você não acha,
Zé ! Pois se os jornaes levaram a gritar
por ahi contra o excesso do funccionalis-mo publico, como i que sc abespinharam
eomtmgo, só porque cn redigi o projecto
de reducção, de accordo com as idéias da
bancada gaúcha ? 1

AN TO NI O CARLOS : — Além d'iss>,
o que o governo fizer nesse sentido i ad
referendum ao Congresso,.,

Z1V: — Sim Ad referendaram Kalcn-
das gregorum-,.. Os senhores, afinal, são
muito bons moços, mas uns grandes paii-
degos... Assustam a gente com os pin-turas tenebrosas do clássico abysmo, e
quando sc pensa que tudo está perdido,saem-se com essas ameaças de economias,
para inglês ver...

BARBOSA l.l.MA : — Como f I Pois
querias que o Congresso mettesse o fa-cão, dispensando em tnassa o fuitcciomi-lismo ? !

ZE': .— Lu, não! O que eu queria i
que o Congresso não esgotasse o Thcsou-
ro cm prorogações... Entretanto, é sã
isso o que eu vejo, de positivo I Isso ê a
nova carga de impostos para o meu lom-

Hj I O mais é conversa fiada...

ra), 162; Siltares (Belém), 161; Beljova
(Santos), 160; P. Ramalho (Jacarehy),Texas, Jack (Belém), 157 cada um; Al-
cyon (Santos), 156; Lord Byron (Natal),
M9> Quasimodo, 147; Mineirinha, 144;
Royal de Beaurevéres, 140; Solon Aman-
cio de Lima (Belcm), 139; Zéve (San-tos), ij8: Jcbaty (Santos), 120; Áurea
I.ion 'flaliíSí), ijô; Dõdô. 123; Mystica,
119; Svt-i'. ele Holmcs (Dous Corregos),
(iuida (UcíIj Horizonte), G. U. 118 cada
um; Lord Windsor (S.< Paulo), 10S; Re-
nato Pereira Guimarães (Monte Mór),
h>8; José Alves Franktdampfer d'Assis
(Matto Grosso), 100; Lialco (S. Paulo),
93; Dr. Oi vias (S. Paulo), 86; Canico
(Espirito Santo), 82; Zeno (Bahia), 81;
K. D. T. (Rio de Janeiro). Hendrickzoon,

J5 cada um; Lord Wimia, 68; Joaquim
Três (S. Paulo), Bomvedro (iilonte Car-
mello), 63 cada um; Nha Can-doca, 61;
Lyrio do Valle (Belém), 50; Alcides &
C., 40; Jean d'Az, Octavio Martins (Ja-
carehy), 39 cada um; Boulanger (Mara-
cás). 32; Salomé Cerqueira (Taperoá),
Saul Oliveira (idem), 30 cada um; Phi-
lippe Kamarão (Santa Isabel), 24; Leam-
si (Santo Amaro), 23; J. B. Silva (Curi-
tyba), 20; Alda (Santos), 18; Jabes de
Galaad (Belém), 17; Heliotock, 8; lide-
fonso do Nascimento (Campo Grande,
Recife), 7; Sabiácica (Mariano Proco-
pio), 4- •

Na cabeça da lista estão empatados o
charadistas' e entre elles é que se fará o
desempate á sorte, o qual se ralizará de-
pois de amanhã, nesta redacção, ás 11 l|2
horas da manhã.

CORRESPONDÊNCIA
Recebemos trabalhos dos seguintes cha-

radistas :
Ennio & Isis (Farahyba do Sul),

Schcrlock Holmcs (Dous Corregos), Ca-
boré (Votorantim), Valete de Espadas
(iMinas). Lord Windsor (S. Paulo), Per-
ry Benett, Justino Ciarei, Pompeu Júnior
(S. Paulo), Cid (Porto Alegre), Jubilino
Concgundes (Morro do Chapéu), I-izar,
Sabiácica (Mariano Procopio).

P. Ramalho (Quararema) — Extravi-
ou-se 9 seu logogrypho. Mande uma
copia.

D. Ravib e Rochefort — Não recebe-
mos a lista relativa ao n. 728.

Sabiácica (Mariano Procopio) — Para
um campeonato achamos que os trabalhos
enviados são fáceis em demasia. Mande
artigo mais massudo e que dc para fazer
suar o topéte.

Cid (Ermelando & Cid. de Porto Ale-
gre) — Desculpe, mas o collega não leu
bem o i). 733. I,á está um trabalho seu :
o enigma n. 146.

Honra & Artista (Morro do Chapéu)
— Cumpram o regulamento quando á ins-
cripçáo, e depois voltem.

Bom Vedro (Monte Carmelloo — Mas,
a que manual se rtfere ? Ao "Dicciona-
rio do Charadista", de Antonio M. de
Souza (presentemente é o melhor vocabu-
lario para charadas), ou ao do Bandeira ?
O primeiro o collega pode obter enten-
dendo-se directamente com o seu autor,

O DE LA' : — Não quit*slt ser volun-
lari°... agora tens de ser sorteado...

O DE CA' : - E qutK é a differença ?
O DE LA' : — A differença, é que

terás de fazer por obrigação aquilh que
eu faço per devoção... Só tens uma pe-
qk'"u vantagem : farda e "boia" á custa
do governo...

O DE CA' ; — E achas pouco iss>, ites-
ta época de quebradeira f !...

residente em Lafayctte, Minas, »talvez
a'é por um preço bem,reduzido. Quanto
lo í-egundo, cremos que a edição está- es-
gottada. Em todo o caso só a Livraria
Alves poderá informar.

Mascarado' Verde (S. Paulo) — Jáno proximo numero terá uma surpreza.
Espere e verá.

LIVRO DE INSCRIPÇÁO
Inscreveram-se durante a semana : Be-

nedicto Teixeira (Morro do Chapéu, Ba-
hia), Lizar (Rio de Janeiro).

ERRATA
No enigma pittoresco, 270, ha um M n«

ultimo dichi que deve desapparecer.
MARECHAL

BIS-CH ARADA
Calendario do Zé Povo

Mez de Novembro
Dias:

' Ao Salão dos Humoristas
Hoje offerto o meu concurso :
Um Gallo jogando as cristas

1 Com seu mestre, Jiorrivet Urso.

<&*

I — Qual delles ganha a partida ?
(I)iz, em grande espalha?!»»
Uma Cabra derretida

I Indispensável ao Gato).

A

. — Naturalmente o segundo,
j Se não ganhar o primeiro.
) (Responde o Tigre iracundo
1 Ao patureba Carneiro).

¦f¥ \yQb

A' quelque chose malheur est bon o
ÍNa 

expectativa sympahica
Da bicharia restante
Entra até uma Águia asnatica
Sobre trombudo Elephante.

m

! 

Começa a briga feroz
Por um grito de SôFcorro
Ho Pavão. Que feia voz !
Mil vezei a do Cachorro !..

M

ti
I Mas decide-sc a bernarda
( Das * féras " de penna e pello,( O Perú vestindo u farda
I Para prender o Camelo...
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PROsMPTIDAO : — "Seu" douto 1 'Stá lá fura uma
senhora -muito afflicta porque os gatunos roubaram os enca-
namer.ios c a casa está inundada.

COMMISSARJO : i— Prenda a inundação e diga á se-
nhora que eu não sau engenheiro : sou porteiro...

ENTRE VAGABUNDOS
Sabes. Tiburcio 1 O Congresso vae suppriiiitr muitos

dias feriados, muitos dias de vagabundagem...
Sim ? Que ao menos me deixem um dia de trabalho

entre os meus 365 feriados...

1MONSTROS TERRÍVEIS
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1. Bacillos 4* Tuberculose. -2. Micróbios da Saliva
H

ToJos sabem .ue a Tuberculose mata cada anno mais de dez milhões «Je pessoas no mundo inteiro, isto é, mais «io
quarto Ja popula.ão «Ia l-*ran_a. Nenhuma guerra, cm tempo ainum, fez tantas victiinas.

rodos sabem também que essa terrível moléstia tem como causa bs maus micróbios que se acham representada, na
Bravura acima n Alcatr io-Quyot mata a maior Uarte dVsses micróbios De sorte que •¦ i.. de nos preservarmos con
tra a Tuberculose e tomai em nossa AlcairSo-auyot Ea raz i]ue o Aleatrão-Quyot e um antiseptico de
primeira ordem; e, matando os micróbios nocivos preseiva-nose cura-nos de muitas moléstias. Elle e sobretudo recommendado
parlicularmenie, contra as mole ironcbloa e do peito.

O uso do Alcatrão-Guyot, toma-
do em todas as refeiçiões a doze de
uma colher decafé por copo d água,
basta.defacto, para fazer desappa-
recer em pouco tempo a tosse
mais rebelde e para curar tanto o
detluxo mais tenaz como a mais
inveterada bronchite. Chcg
mesmo ás vezes a paralysar e
curar a tisica declarada, pois o
alcatrão susta a decomposição dos
tuberculos do pulmão, destruindo
os maus micróbios, causas desta
decomposição.

Se quizerem vender-vos tal ou
tal produeto em logar do verda-

deiro Alcatrão-Guyot, dtfCOttflae,
è por interesse. Para obter a cura
de vossas bronchites, catharros
velhos, derluxos mal cuidados, c
a Jortiori da asthma e da tisica, é
absolutamente necessário exigir
nas pharmacias o verdadeiro Alça-
trão-Guyot. Afim de evitar qual-
quer duviJa, examinae o rotulo:
o do v.'i-<iji«i«.__-<> Al<Dati*A<9-
<;»i.\«>t leva o nome de Guyot
impresso em lettras grandes e sua
assignatura em três cores: roxo,
verde, vermelho . de travez.t.
como o endereço: Casa Frete, /'.,
Rua J..cob, Pariz. O tratameh-

to vem a sair a l «> <-«'iito!.li-i<»«
por «Uu — e cura. /'. S. — As
pessoas que não podem acostu-
mar-se ao gosto da a_:ua de a!ca-
trão poderão substituil-o pelas
Capsulas-Guyot, de alcatrão da
Noruega «•** pinho mosrttlmo
puro, tomando duas ou três ca-
psulas em cada refeição. Obterão
assim os mesmos etíeitos saluta-
res e uma cura egualm.nte certa.
As verdadeiras cápsulas Guy vi sao
brancas e .1 assignatura Guyot está
impressa em prelo em ca.t.i capsu Ia.
Aganiaa g<n<i — Mé_h. _, C. Rua da

Alfanda.a 03 — Rio da Janalro
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ANTÔNIO nOMINGUKH MARTINS
J- .argcntodo 3- líatalhAo da I'urya Publica do Batado do Mina» Ceraea
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0 #a/_7/? DE NOGUEIRA» vende-se em todo o
Brâil e republicas sul-americanas

Diamantina (Minas), 18 de Outu-
bro de 1916.

Illmos Srs. Viuva Silveira & Filho
Rio de Janeiro

Cumprindo um dever de gratidão,
venho perante VV. SS. testemunhar
o radical effeito obtido com o uso do
ELIXIR DE NOGUEIRA, miraculoso
e estupendo preparado do immortal
pharmaceutico-chimico João da Sil-
va Silveira.

Solfri horrivelmente de ulceras e
rheumatismo durante longo tempo,
em cujo espaço usei diversos medi-
camentos sem colher êxito al^um ;
hoje, porem, tenho a felicidade de
achar-me radicalmente curado, com
o uso de 6 vidros de ELIXIR DE
N< M iUEIRA, que usei a conselho de
meus collegas de farda, os sargentos
Claudino Soarts de Oliveira e Mar-
tiniano Soares de Oliveira, que fo-
ram victimas da syphilis e também
curaram-se com referido preparado.

Graças a tão poderoso medicamen-
to,freqüentei durante lOmezesoCam-
po de Manobras, onde, felizmente,
podia executar com a maior facilida-
de todos os exercícios de gymnasttca
sueca, ministrada na Força Publica
d'este Estado, pelo Sr. coronel Ro-
berto Drexler. Durante aquelle tempo
(lo me/es) não tive necessidade de
baixar ao Hospital e nem pedir dis-
pensa para tratamento de qualquer
enfermidade, o que, abaixo de Deus,
devo ao ELIXIR DE NOGUEIRA.

Como maior prova de meu eterno
reconhecimento a tão poderoso me-
dicamento, junto a minha photo-
grapliia.

De VV. SS. amo. att. cr.— Antônio
DotHinguu Martins, f sargento do
3* Batalhão da Força Publica do Es-
tado de Minas Geraes.

|Firma reconhecida].
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