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— E' s mais nova... Quem diria
que eu vim de ti , do passado..
Eu sou Cardoso, és Maria:
to»- ' n abraço apertado!
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„ , , , • • ,5 CAFIASPIRINAPreço do tubo original 
\ BAYASPIRINA

5$000
4$500

que passa de mão em mão, pelo accidentado caminho da existencia. Há
mãos carinhosas, há mãos sem misericórdia. A da alegria hoje acaricia-o,
fal-o sorrir e solta-o amanhã; a da dor segura-o logo a seguir, fal-o chorar e do
mesmo modo abandona-o. A mão do triumpho eleva-o, a da fallencia
abate-o,
Mas o homem, apezar de insignificante em face do Destino, aprendeu a defen-
der-se de certos assaltos contra os quaes ainda hontem se sentia impotente.
Assim por exemplo, a dor physica é hoje absolutamente dominavel graças á

CAFIASPIRINA

o admiravel analgésico moderno que faz desapparecer em poucos momentos as
dores de cabeça, garganta e ouvidos, as nevralgias, o malestar
causado por excessos alcoholicos, os resfriados e que
nunca affecta o coração. /^f\

Vende-se em tubos de 20 comprimidos ou em |dAyésbw"Enveloppes Cafiaspirina" de uma dóse, l g JLicenciado pcU Directoria Geral da Saúde Publica com o No. 208, de 7-10-1916. xfí-/

HOMEM E UM JOGUETE? nIEI
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Nutriofcl
E' O ELIXIR DA NUTRIÇÃO

O "Nutrion" combate a Fraqueza,
a Magreza e o Fastio. Restaura as
Forças e estimula a Energia. - E* o
Remedio dos Fracos, dos Débeis,
dos Exgottados, dos Convalescentes.
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JOAQUIM ÂNGELO (Bahia) — Vis-
to que já usou, sem a menor vantagem,
diversos preparados, só lhe resta tom
caminho a seguir: consultar um especia-
lista dessa moléstia. E deve fazel-o o
mais breve possível, ainda que lhe custo
algum sacrifício, porque essa doença
tem ás vezes conseqüências bem gra-
ves, e que surgem quando menos se
espera.

UM LEITOR — 1* — Ha quem af-
firme existirem diversos partidos lá
dentro. Como deve comprehender, o as-
sumpto é demasiado delicado para que
demos a nossa opinião, nós, que nada
temos que ver com aquillo. — 2* — O
preço varia entre trinta e cem mil réis,
conforme o renome do autor. — 3* —¦
Não existe nenhum livro sobre essa ma-
teria. —•4o — Geralmente, esses roman-
ces têm .um certo fundo de verdade; in-
spiram-se nos acontecimentos históricos;
respeitam, nos seus traços geraes, a
atmosphera de uma época. Mas não po-
dem servir como fonte documentaria, e,

na sua. maioria, não têm mesmo essa
p retenção.

J. R. SOARES (Bagé) — _• — Nada
temos a accrescentar. 2" — Quando lhe
agradar. Aqui estamos ao seu dispor.

CARLITO VARELLA (Juiz de Fora)
— O melhor, ou, pelo menos, um dos
melhores tratamentos, é por meio do
héo-salvarsan. Mas é necessário recor-
rer a um medico, porque esse tratamen-
to não se pôde fazer em qualquer es-
tado do organismo, nem em qualquer
época.

J. FERNANDES (Mirahy) — Não
conseguimos o endereço. Nem sequer
lográmos saber se esse jornalista se en-
contra actualmente no Rio. Parece-nos
que não.

S. SOUZA (Itajubá) — Escreva á Li-
vraria Briguiet (rua Sachet n. 23), que,
mesmo que não tenha á venda, se en-
carregará da encommenda.

JÚLIO CÉSAR (Rio) — Em qualquer
das grandes livrarias desta capital, en-
contrará livros que tratam do assumpto,
elucidando todas as duvidas que lhe
possam apparecer.

CARLOS MOREIRA (São Paulo) —
1*—E' justamente como lhe informaram.
2* — Dava-se outr'ora esse nome ou o
de ordalias ás provas a que se recorria
para attestar a innocencia ou a culpabi-
lidade de um accusado, quando falta-
vam as provas materiaes. Consistiam em
mergulhar o braço num vaso de água a
ferver, em pegar com a mão numa barra
de ferro em braza, ou ainda em per-
manecer muito tempo com os braços
em cruz. Os que, por artificio ou por
acaso, sahiam incólumes de taes expe-
riencias. eram proclamados innocentes.
Havia também o combate judiciário, em

que o vencedor obtinha o mesmo resul-
tado.

ESTUDANTE (Recife) — 1* — Ha
uma edição em dois volumes, mas nài>
encontrámos nenhum exemplar nas li-
vrarias d'aqui. 2o — Guardam-se num
armário onde se colloca uma garrafa
provida de funil de vidro. Neste >fui_i1
collocam-se alguns fragmentos de chio-
rureto de cálcio anhydro. Eniquanto
estes não se houverem hydratado com-
pletamente, isto é, emquanto não te-
nham caindo em. deliquescencia no fun-
do da garrafa, o ar do armário conser-
vara uma sequidão tal, que a oxydação
do aço será impossível. 3" — Recom-
menda-se muito untal-os com óleo de
parafina do modo seguinte: prepara-se a
solução de 1 parte de óleo de parafinaem 200 de benzina e nclla immergem-SB
os instrumentos postos a seccar ao ar
quente, e remexera-se para que o liquido
os penetre por todos os lados. Deixam-
se seccar depois num ambiente apro-
priado.

ti A risto 1i no
Recebemos o primeiro numero d'esta

artística e bem collaborada revista, dis-
tribuida gratuitamente pela firma Oli-
veira Júnior & C. Ltda. em propaganda
dos seus afamados preparados chimicos-
pharmaceuticos. • As pessoas que deseja-
rem receber a "Aristolino", gratuita-
mente, podem enviar para esse fim ->
seu endereço ao "Laboratório Oliveira
Júnior" — Rua Dois de Dezembro, 77
— Rio de Janeiro.
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Cada rochedo é um perigo!
Attenção! Cuidado! A dor de cabeça, das cadeiras ou das extremidades.

a urina ardente, com sedimentos, o mau estar geral, depressão, nervosismo,
náuseas, indicam a presença de um perigo que pôde arruinar a saúde, pois que
significa mau funccionamento dos rins e accumulo de ácido urico e outros
venenos do sangue, acarretando rheumatismo, arthrite, lumbago, sciatica, e
outras moléstias perigosas.

Como o pharol que indica ao navegante o caminho que deve seguir

para evitar um perigo, as PÍLULAS DE FOSTER defendem a saúde, pro-
tegendo e fortalecendo os rins, e eliminando do organismo o venenoso ácido urico.

Por mais de 50 annos, em todos os paizes do mundo, as PÍLULAS DE FOSTER têm sido a sal-
vação de milhares de pessoas.

PÍLULAS DE FOSTER
PARA OS RINS

A VENDA EM TODAS AS FHARMACTAS

M«HHil..llllllll ¦!¦ ¦lll  II llll WHIlillllPMU INI¦HIIHIIUIIIIII'
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Se o CONTRATOSSE

NÃO PRODUZIR O EFFEITO que annunciamos, para qualquer tosse, mesmo a tosse dos
tuberculosos até ao 2o grau, bronchites simples ou chronieas, falta de somno, dores nos
pulmões, áritação da garganta ou da larynge, coqueluche, aslhma, constipação, grvppe. etc.,
DEVOLVEREMOS IMMEDIATAMENTE O DINHEIRO, á RUA DE SAM"AXXA, 210, Rio. —
Médicos notáveis o receitam. — Sabor agradnvel. — Dúse: Adultos: 4 a 5 coliieres por dia.
— Creauças: colheres de chá. — O COXTRATOSSE deve ser usado quando todos os remédios

falharem.

O CONTRATOSSE vende-se em toda parte. DEPOSITO em tedas as drogarias do Brasil.

Bom Dia!

Podem assentar-lhe bem os
seus alimentos? Pode V-S.
comer sem receio de uma
indigestão ?

tem tornado saudaveis os
estomagos durante vinte e
cinco annos. Se V.S. quer
conhecer a alegria dum

perfeito apparelho digestivo
tome as Pastilhas do Dr.
Richards.
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As Pilhas Seccas

Columbia

Duram mais tempo

Á venda em toda a parte por preço

modico; dão mais energia por mais

tempo.
Para

Campainhas
Zumbidores
Radiotelephonia
Motores de gazolina

e
todas as applicações geraeâ

National Carbon Co., Inc.
30 East 42d Street

New York, N. Y., U. S. A.
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GRAÇAS AS GOTTAS SALVADORAS DAS PARTURIENTES
do DR. VAX DER LA AN

Desapparecem os perigos dos
partos difficeis e laboriosos.

A parturiente que fizer uso
do alludido medicamento,

durante o ultimo mez
da gravidez, terá um parto

rápido e feliz.

Innumeros atteslados provam
exuberantemente sua efficacia
e muitos médicos o aconse-

lham.
Vende-se aqui e era todas as
— pliarmacias e drogaria». —

Deposito geral:
ARAÚJO EREITAS & C.

RIO DE JANEIRO

TAPEÇARIA HE MAURO

FA B RICA

E STORES

Rua Haddock Lobo, 73 — Telephoiie, Villa 4463 -- Kió

< ¦ < ¦
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GRAQAS AS GOTTAS SALVADOR AS DAS P ARTURIENTES
do DR. VAX DER LAAN > ' Innumeros attestados provam j|i-. —y 1 /i -J exuberantemente sua efficaciaDesapparecem os pengos dos //// H e muitos medico, o aconse-partos dif ficeis e labonosos. y- y /] jham

A parturiente que fizer USO Vende-se aqui e era todas as
do alludido medicamento, — Pliarmacias e dr°sar'a»- —

durante o ultimo mez .\ yDeposito geral:
da gravidez, tera um parto lX V 'v^V\ x/ARAUJO EREITAS & C.

rapido e feliz. imX N. \ Xsft. ¦ -T<f/.iif*g~RI0 de JANEIRO
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A PRODUCÇÃO DE SEDA MUNDIAL1
Estimulada pelos pedidos crescentes da industria, a

producção de seda no mundo desenvolveu-se considerável-
mente durante os quatro ou cinco annos ultimos, passando
de menos de 9.000 toneladas, numero médio do periodo de
1876-1880, a.32.000 toneladas em 1922. não comprehendi-
das." as quantidades consumidas pela China, pela índia e
pelo Japão. Quasi todo esse augmento se deve ao cresci-
mento da producção do Extremo-Oriente, como se póde
ver do quadro seguinte, publicado pelo "Economiste Eu-
ropeu":

Europa |
Europa oriental, Extre- Pro-

SAFRAS occi- Levante mo dueto
dental e Ásia Oriento Total

central

Médias (Em toneladas métricas)

1876-1880 .. ... . . 2.475 639 5.740 8.854
1880-1885 .... 3.630 700 5.108 9.438
1889-1890 ., . . . 4.340 738 6.522 11.600
1891-1895 .... 5.518 1.107 8.670 1.295
1896-1900 .... 5.220 1.552 10.281 | 17.053
1901-1905  5.312 2.304 11.476 | 19.002
1906-1910 .... 5.459 2.836 14.917 j 23.212
1911-1915 .... 4.322 2.067 18.559 | 24.948
1916-1920 .... 3.245 982 21.173 25.400
1921  3.460 550 25.285 29.295
1922. ....... 41010 700 27.525 32.235

A producção diminuiu visivelmente na Europa e no
oriente próximo durante a guerra, mas as ultimas infor-
mações publicadas revelam progresso accentuado.

No que diz com os resultados do ultimo anno, as esti-
mativas provisórias aceusam, relativamente ás de 1921,
augmento de 2.940 toneladas, das quaes 550 para a Euro-
pa, 150 para o levante e Ásia Central e 2.240 para o Ex-
tremo Oriente. O desenvolvimento da producção é parti-
cularmente rápido no Jaoão, cujas exportações attingiram
19.500 toneladas em 1922. Os progressos são mais lentos
na China, apezar das condições muito favoráveis a essa
industria: as exportações elevaram-se, no ultimo anno a
perto de 7.900 toneladas, das quaes 4.500 para Shangai e
3.400 para Cantão. As quantidades exportadas pela Índia
Ingleza. não excederam de 75 toneladas, o que representa
uma diminuição de uma dezena de toneladas relativa-
mente á exportação do anno anterior.

Xa Europa occidental, a Itália está á frente dos paizes
produetores, com 3.735 toneladas em 1922, contra 3.205
em 1921; a França, oecupa o segundo lugar, com 198
toneladas contra 195 e a Hespanha em terceiro com 77
toneladas contra 60 toneladas em 1921.

Até os meiados do século passado a producção fran-
ceza bastava para manter a sua fiação. Mas em conse-
quencia de moiestias que atacaram o bicho da seda e
apezar dos trabalhos scientificos de Pasteur, a producção
diminuiu em proporções consideráveis.

Xo Brasil a producção de casulos do bicho de seda
será ainda a industria mais remuneradora do paiz.

A Emulsão de Scott
é o remédio mais natural para dar ás
meninas saude, vivacidade e sangue
rico. Auxilia o perfeito desenvolvi-
mento das meninas tornando-as sen-
horitas robustas, risonhas, o orgulho
dos pães e a bemaventurança da casa.
Não ha nada mais efficaz para combater
Anemia e tornar rico o sangue.

¦jèi* ^r íS>

SpP mo

*J*A>-
•••«.£

O melhor presente para uma moça elegante
Apparecerá em Dezembro.

Pedidos á Sociedade Anonyma O MALHO.

CONTRA
TODAS AS

hOlESTIASooFlCADO

ODORANS
Derntjffricno medicinal, o unico qye

evita a carie e o máo fliallito
UMA EXPERIÊNCIA Pasta  2$500
CUSTA APENAS Liquido .... 3$000
A' venda em toda a parte. Atacado CASA HERMANNY — Rio

Boas vantagens a revendedores.
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3 horas da madrugada.
Pen:o...
Coa-se a luz através da seda verde

do abat-jour.
Nada se move em meu quarto. Tudo

é quieto... No ar parado um leve per-
fume. De longe, muito longe, chegam-
me os echos de uma musica...

Melancolia...
Penso...
Ah!... Jámais outro ha sentido a

tristeza que me invade!...
Meu corpo é molle... meus sentidos

dormem... Mas, penso...
Penso em cousas remotas...
Saudades...
Move-se o abat-jour.
No silencio tumular de meu quarto

ouve-se o bater agitado de pequeninas
azas.

Penso...
Provavelmente, alguma mariposa pro-

curando fugir á sua prisão de luz... —
Pobre mariposa!... — Assim meu co-
ração. Quer fugir á luz de uns olhos
magnificentes. Mas, pobre coração!...
— não vè que é impossível!...

As Pequena i

Pílulas deReuter

tomadas regularmente,

farão desapparecer os

desarranjos do ngado

e do estomago.

E então o paciente,
em lugar de se sentir

abatido, terá animo e

actividade para tudo.

"PemiiuimlbrSsiraiio'5

M A D O R N A

Penso...
Maria!... Se eu a pudesse ter sem'

pre ao meu lado!...
Sonho com o meu grande amor,..

...e morre, num soluço, a musica
longinquá...

Durmo...
(Rio de Janeiro) A. Lassance

SAPATâRIA diplomata
SOARES & PAYAO

Asseniblca, 47, — Tel. C. 42SS

VERA
Pellioa cnverni-

zada
is a s« . n$ooo
27 a .12 . 11$000
;t;: a ;so . 13$000

Chromo eôr de vinho
6$ OQO
7$500
Ü$000

Pelo correio
mais

1 $ 3 ttO
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o mais pod<'rosa do todos
os tônicos

Contendo 22 '/o de phosphoro assimilavel,
extrahido de sementes vegetaes.

FALTA DE PH OS CHORO
é causa da ANEMIA, da NKIJIÍASTHKNIA,
da DEPRESSÃO NERVOSA, ele."A PHYTJXA representa, por conseguin-
te, a matéria nutritiva phospliorada natn-
ral no estado mais concentrado e satisfaz
ao mesmo tempo a todos os desejos dum
produelo medicamentoso" — (Prof. A.
Gilbert e Pr. S. Posternak, no "J/Oeuvre
medico-cliirurgícale", n. 3<>, p. 48, anuo
1 !>(>.'!) .

A' venda nas drogarias e pftarmacias, em
lomprimidos e grunulada.

1

; Único representante' para. o Brasil: HLÍRM' SCHUBACK & r
Caixa Postal 23"

Rio.

Fabricantes: Societí
pour 1'In-dustrie

hímique a Bàl©
Basi*éa -—

Saissa.

!

I
$
l

\ Basitea •—
i iln ¦ Swissa.

• i
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Únicos produetos com grand prix e medalha de
ouro em Roma — 1923-1924.

Dtp. — CASA GEKMANIA — Rio

BREVEMENTE
"SEMANA SPORTIVA"

Revista de todos, os sporís
no Brasil e no Estrangeiro

EdiçSto da 8ocledade Anonyma O MALHO

IMAIS FÁCIL PREVENIR

DO QUE CURAR!

EVITE, MINHA SENHORA,

QUE A EDADE DEFORME

SUAS MÃOS,TOMANDO

CADA MEZ ALGUNS

COMPRIMIDOS de

SBIIG

ELIMINADORX,

Sill o^i^ain! I
CONTRA A

ARTHMTE ¦¦

IBlfBRMMTEj

}( SI2315 K£5

BREVEMENTE
"SEMANA SPORTIVA"

Revinfa de lodos. os sporls
no Brasit e no Eilran jeiro

Ed!c5o da Socledade Anonyma O MALHO
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Cabellos lindos, lisos, sempre partidos
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A NOSSA EXPORTAÇÃO DE OVOS

Os Srs. Marshall E. Coe, da Poultry Con-
necticut College, em Storrs Conn., E. U. da

.America do Norte, acaba de dirigir um olficio
ao Serviço de Informações do Ministério da Agricultura,
solicitando do mesmo o endereço das principaes associa-
ções cooperativas e grandes estabelecimentos que se dedi-
quem ao commercio de ovos nas principaes cidades do
Brasil, afim de entrar em relações commerciaes para que
seja incentivado esse commercio deste paiz com o da-
quella grande Republica. Difficilmente, nós podemos
fornecer o endereço dos avicultores que estejam habilitados
a exportar ovos para o extrangeiro, quando este produeto
não chega para as exigências do consumo nacional.

A Argentina, melhor apparelhada, já é um grande cen-
tro exportador de ovos para a Jnglaterra, distando entre-
lauto muitos dias dos principaes portos recebedores daquelle
paiz.

De Recife a Lisboa, gasta-se na travessia, pelos paque-
1cs transatlânticos, apenas 9 dias, para Southampton 12
dias, para Anvers, da Bahia, se gastam 15 dias, e para
Hambourg 17 dias, sendo que de Belém e Manaus gas-
ta-se muito menos tempo, e, entretanto, com maiores fa-
cilidades, não exportamos quantidade alguma de ovos, des-
tes portos para esses centros consumidores da Europa e
muito menos para a America do Norte.

A conservação deste produeto, enviado em caixas es-
peciaes, á prova de quebra, é hoje em dia facilima, e os
ovos nos centros consumidores europeus são vendidos por
preços compensadores.

A Argentina, em 1923, exportou para o Reino Unido
2.270 dúzias de ovos, afora outros produetos.

Por que não se fôrma uma empreza avicola no norte
para exportar ovos para Europa e America, copiando o que
está iniciando neste .sentido a visinha Republica do Prata ?

Por que as nossas senhoritas patrícias, em vez de piei-

tearem profissões liberaes e democráticas, tão avassaladas,
não aprendem avicultura e não enriquecem com a expor-
tação cooperativista de aves irigorificadas. e ovos. No dia
em que a mulher brasileira tomar a peito receber com pra-
zer uma educação avicola solida, primorosa e intelligente,
esta oecupação no paiz será um facto.

A avicultura será uma actividade remunerado™ no
paiz, possuiremos as melhores raças adequadas ao nosso
clima e nós poderemos nos igualar neste especialidade a
Dinamarca, onde esta oecupação é a mais vulgarisada e
mais retribuitiva.

Paschoal de Moraes.

BICHAS VERMES

r-y^ryyyj^aj

AMAREUIBÃO BARRIGUDO
OPILAÇÁO

S--t---a---i-M--BE«--tBn

Saúde, Força, Energia
paio MARAVILHOSO

FERRO
QUEVENNE

14, K. ata Beaux-Arts, Paris

_£*T!iaS0
ANEMIA

TEBRES. DEBH.rDADB~
Ornais actiooe mais econômico,

o umco inalteratel.
Ixijlí e StllsU " Uniam» Fabrlcanfc". 

O tônico mais tolerado, o mais agradável* sem sabor nt)*n chtü*o
o étnico verdadeiramente econômico e permiecindo resistir

a* MOLÉSTIAS sias RAÍZES QUENTES.

o_=io] aoe-sos
CREME ALLED Formula scientifica do Instituto de

Belieza Alled
(Alled Beauty lnstitute)

Q
O
jii

Maravilhoso para ESPINHAS, PAWOS, SARDAS, MANCHAS, RUGAS, VERMELHIDÕES, etc. I
Efíicacia garantida. E' o CREME DA MODA e o ideal para o toucador a**

BRANQUEiA, AFORMOSEIA e CONSERVA a eutis fazendo adherir magnífica mente o pó de
arroz. Pote grande, 9$000

FARINHA ALLED (amêndoas)
Artigo fino e excellente para a lavagem da cutis

AMACIA, EMBELLEZA e evita as RUGAS precoces. — Lata: 7S000

tsf1
Do

Ho PARC ROYAL
L01=

e em todas as per fumar ias

OI— IO
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NA FESTA, EM QUISSAMÃ
A' Celma :

Cheguei. Ha luzes, ruklo,- ardor, animação.:
O povo, delirante, entrega-se ao prazer.
Moças lindas, gentis, em florea ostentação,
Dos rapazes procuram o peito enternecer...,

Aqui, um olhar em chamrna, ali, a seducção
De um corpo de alabastro, em pleno florescer.,
Mas nada me seduz... Meu firme coração
Não pôde um só momento, ó Celma, te esquecer.,

A musica, divina, em doce orcheslração,
Muitos prantos de dôr faz minh'alma verter,
Pois tem de tua voz a mesma vibração.

E eu, soffrendo, em pezar, não consigo entrever
A luz do sol do amor... Procuro, triste, cm vão,
Um lenitivo ao mal que me espesinha o ser.

Quissamã, 28 de Julho de 1924.
Antonio Silva.

INDIGNAÇÃO

Que vás ! E que á alma candida e innocente
Possam as magicas, doidas harmonias
Da carne, revelar, macia e quente,
O novo amor em que hoje te extasias !

Possa ! E possa também o céo clemente
Calmo ouvir as blasfêmias e heresias
Que hei de indignado proferir, demente,
Na noite de tão lubricas orgias !

Que o coração precisa ter de ferro
P'ra contra os Deuses não seguir bradando
O mísero em quem pesa a desventura
De, partindo para o horrido desterro,
A terra ideal da patria ouvir clamando,
A's garras do extrangeiro que a tortura !

Dario de Alencar.
Bello Horizonte, Novembro de 923. (Dos "Poemas

Rudes", a sahir)

O
# & &
POETA

Para o espirito fulgurante de um poeta pernambucano:

Quem tem do gênio a lava ardente e pura
A incandescer-lhe o cérebro, pujante,
Ri-se do azar, desdenha a desventura
Que opprime a carne, fraca, luxuriante.,
Um'alma assim fadada e rutilante
Jamais terá, na vida, noite escura :
Soffra embora a matéria, vil tortura,
A alma do poeta subirá, triumphante !
Cada sol que se occulta no occidente
Um raio é mais de luz que o Omnipotente
Desse immortal engasta na existencia !
Incontáveis que sejam delle os dias,
No peito seu — escrinio de harmonias,
Joven sempre será de DEUS a Essência !

Capital Federal
Antonio Soares de Alcantara.
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SUPREMA PERFEIÇÃO

... a formosura
que mais prende e fulgura
no coração está...

Belmiro Braga.

A's vezes, quando em extase contemplo
Teu vulto esbelto e lindo,

Que de rara belleza é um vivo exemplo,
Num doce enlevo infindo,

Acreditar me faz a fantasia
Que a pródiga naturn

Das mulheres te dera a primazia
Em graça e formosura.

O teu meigo semblante de menina,
— Pleno de seducção, —

Resume o encanto e a graça feminina
Na mais pura expressão.

O teu olhar,, de fulgida viveza,
- Tem, ó meu doce amor,

Do da Virgem Santíssima a pureza
E o cândido fulgor.

O airoso gesto, a fala crystalina,
O sorriso de santa,

Emfm, querida, tudo cm ti fascina,
Prende, arrebata, encanta.

O que, porém, cm ti mais me deslumbra
Não é, diva adorada,

A perfeição suprema que resumbra
No teu perfil de fada.

' Não c desse teh corpo virginal
A plastica sublime,

Porque é vã a belleza material
E nada vale ou exprime.

O que te faz mais linda e seduetora
E' a bondade infinita

Da tua alma piedosa e sonhadora,
Em que a virtude habita.

Hermogenes de Mello Junicr.
E. S. do Pinhal — Estado de São Paulo. (Do livro

inédito, "Cirrus")
ic-

O VENTO
A Gustavo Teixeira :

Cavalleiro de fera catadura,
O vento no corcel fogoso, passa...
O pânico nas arvores perdura :
Rolam folhas no pétreo chão da praça j
Nem respeita a marmórea sepultura,
Que seu chicote, serpenteando, enlaça.

E, zinindo, revel, na própria Altura,
Envolve o mundo numa eterna ameaça.,
E' um Attila, brutal. Emtanto, ás vezes,*Se transmuda num poeta commovido,
E tem maneiras por demais cortezes :
Briza — perfuma-te o jardim; gorgeioPõe ternuras de som em teu ouvido;Caíicia — dorme no teu curvo seio.

Valença, Setembro de 1924.
Benedicto César.

CREM DE FORMOSURA
FICA A EPIDERME SUAVE. FRESCA. PE RFUMADA

A.CIRARD.4-8,Rue d'Alésia.PARIS(Fhancb)
DeposfariorFERREIRA .165,Rua dos Andradas. RIO DE JANEIROFLOREINA
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App. Decr. 18-12-1871 App. sob o N. 185
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OS DOIS JUNTOS REPRESENTAM O IDEAL

DO TRATAMENTO

O L i N

do DR. EDUARDO FRANÇA

para a cura externa, efficaz, de feridas, darthros, suores fétidos, quéda dos cabeilos

e qualquer moléstia da pelle — Único remedio brasileiro adoptado na

Europa, na America do Norte, Argentina, Uruguay, Chile, etc.

i

L Al-

Caroba e Manacá, de Hollanda

Preparado pelo DR. EDUARDO FRANÇA
*

O rei dos depurativos para a cura interna de syphilis, impureza do sangue,
rheumatismo, ferida?, dores, etc.

Únicos depositários no Brasil - AlíAUJO FREITAS á C. ;

Rua dos Ourives, 88 e 90 e S. Pedro 94 — Rio de Janeiro

Na Suropa-C. ERBA e A. MANZONI - Milão-Jtalia

Em Buenos Aires - Em qualquer pharmacia ou drogaria

Preço de cada vidro 3$500

?
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Edições PIMENTA DE MELLO & C.
RC1A 5ACHÇT 34-R 10 DE JA D € I RO

Estão á ven. da
Do

Do

CRUZADA SANITÁRIA, discursos de Amaury
Medeiros.

O ANNEL DAS MARAVILHAS, texto e figuras
de João do Norte.

CASTELLOS NA AREIA, versos de Olegario
Marianno.

COCAÍNA..., novella de Álvaro Moreyra.
PERFUME, versos de Onestaldo de Pennafort.

¦ ¦ Cada volume, pelo correio, registado
loneisss

ROTÕES DOURADOS, chronicas sobre a vicia
intima da Marinha Brasileira, de Gastao
Penalva.

LEVIANA, novella do escriptor portuguez An-
tonio Ferro.

ALMA RARRARA, contos gaúchos de Alcides
Maya.

NOITE CHEIA DE ESTRELLAS..., versos de
Adelmar Tavares.

Da

Do

IOE 301 IOE

5$000.
30E301 IOE30E: 301

Fifssiimprosj
O CONSUMO DO ALGODÃO

Pelos dados estatísticos obtidos pelo Ministerid
Üa Agricultura, foi o seguinte o consumo de algodão

Í1 
m rama nas fabricas de tecidos durante o anno de

« Alagoas, nove fabricas, consumiram 3.621.618
kilos; Bahia, quatro fabricas, 2.221.884 kilos; Ceará,
cinco- fabricas, 943.441 kilos; Districto Federal, 13
fabricas, 11.493.914 kilos; Espirito Santo, duas fa-
bricas, 460:000 kilos; Maranhão, dez fabricas, 
Í4.165.257" kilos; Minas Geraes, 37 fabricas, 
5.915.146 kilos; Parahyba, uma fabrica, 347.474 ki-
los; Pernambuco, oito fabricas, 3.322.777 kilos; Piau-
hy, uma fabrica 2.679, kilos; Rio de Janeiro, doze fa-
bricas 8.860.505 kilos; Rio Grande do Norte, uma
fabrica 375.000 kilos; Rio Grande do Sul, quatro fa-
bricas, 2.730.611 kilos; Santa Catharina, tres fabricas,
641.176 kiíos; São Paulo, 37 fabricas, consumiram
is6.109.542 kilos; Sergipe, sete fabricas, 3.392.099
kilos. Total 74.603.123 kilos.

O "stock" de algodão em rama, em 31 de De-
zembro do mesmo anno era o seguinte, nas referidas
fabricas: Alagoas, 1.298.780 kilos; Bahia, 149.134;
Ceará, 191.893; Districto Federal, 2.642.515; Espi-
r-ito Santo, 101.000; Maranhão, 109.396; Minas Ge-
Vaes, 1.265.782; Pernambuco, 579.905; Piauhy,
19.498; Rio de Janeiro, 2.823.198; Rio Grande do
Norteio.000; Rio Grande do Sul, 122.827; Santa
CathJPia, 103.732; Sao Paulo, 4.617.578 e Sergipe,
i.156.013. Total 15.221.242.. Na estatística acima
faltam informações relativas a 11 fabricas, sendo duas
na Bahia, uma no Districto Federal, tres em Minas
Geraes, uma em Santa Catharina e quatro em São
Paulo. O consumo de algodão em rama nossas fabri-

ca£ attingiu, em 1919 o total de 1.892.754 kilos, se-
gundo os dados colligidos em 1920.

O consumo de algodão em rama nas 154 fabricas
referidas na relação acima foi, em 1919, de 67.130.687
kilos, havendo, assim uma differença para mais, em
1923, de 7.472.436 kilos.

DOENÇAS DE PEITO
Constipaçaos, Tosse, Grippe, Catarrhos

Laryngites, Bronchites, Asthma
Resultados de Coqueluche e da Sarampo

PULMOSERUM
BAILLY

flegeaeraóor poderoso flos Orgaos Respiratórios
Empregado nos Hospitaes

Adoptado pela major Ia de Corpo Medico Francez
Recommendado por mais de 30.000 médicos estranseln.

Modo tle Usal-o: Umacolher das de ali pela manhã 8 pela noilo
Em cada Pharmacia c Drogaria

Exisir o nome PULMOSERUIl-BAIlLY
15,Ruede Rome, PARIS

0&m
' 

TOMCO MRÍTÍYO ESMAGAI
(Arseniado Phosphatádó)

 EUXIR INDÍGENA 
Preparado no Laboratório do Dr. Eduardo França

EXCELLENTE RECONSTITUINTE
Approvado pda Saude Publica e rejeitado pclaj

SUMM1DA0.ES médicas
Falta de forças, Anemia, .Pobreza e Impureza de saa-

gue, Digestões difficeis, Velhice precoce.
Depositários: Araujo Freitas & C,'88, 

Rua dos Ourives, 88

PRIBAO TS—* VEVTRE

PO LAXATIVO de VBCHY
LAXANTE CERTO

Cio Dr __,. SOTJXjIQ-OTJX
-« AGRADÁVEL AO PALADAR Em toda* as Pharmacia»

PARIS, 6, Rue.de Ia Tacherle. £
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GANHAR DINHEIRO ?
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SÇIEHÇI. POS EFLUVIOS OPIC05
COMO OBTER MAIORES RECURSOS?

FACILITA-SE A TODOS UM CAPITAL
Qualquer pessoa que puzer s

Ro Instituto Electrlco e Magnético
além de outras vantagens, uma de
quecer por meio de negócios, ou d
facilmente; lmmunisar-se contra
ou hypnotização; ganhar demand
monia na família ou na socleda
corpos opacos; adivinhar o futur
dancla de dinheiro. Nada ha qu

strado nas cartas das pessoas mais notáveis d»
mundo Inteiro e cujo theor exhibiremos. Na mesma caea,
éstâ á venda por doze mil ríls, o Importante livro Uus-
tiado do DR. J. LAWRENCE — Hypnotismo Afortunante.

O pedido deve vir dentro do mesmo enveloppe do dl-
Bueiro em vale postal ou registro de valor declarado.

eu nome e endereço neste ann.mclo a envlal-o com nra sell-
Federal, rua do A-»en_bléa n. 45, Capital Federal, receber*,

monstragão dos meios práticos para ter sorte em tudo; enrl-
o Jogo, ou da loteria; cobrar dividas ou vender mercadorias
perigos, desastres, doenças, influencias de Inveja, íeltlçarla
as: cazar com acerto ou alcançar o amor desejado; ter bar-
de commercial; possuir poder magnético; ver através dos
o; descobrir minas de ouro ou diamantes; atrahlr ab.n-
e perder e tudo que ganhar, tal como estA de_on-

NOtllB m • «-ai [».#. • • n n-K . , m-M * « • ¦ «« . « ... , ,
Rua e numero .. .............. .. .. .„ .... ..
Logar • Estado ,. :.¦- .. nn .. ., .. .. .. .. ..
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PRIS .O, VENTRE
O MelhorRemedio
O Mais Pratico
O Mais Econômico

VERDADEIROS

GRÃOS deSAuDE
c/oDTRANCK

A 
'V£NDA 

EM TVOAS AS BOAS FARMÁCIAS

A~—NCIN-J.HUMBERT. 96.Rue d'Am.lerdam.PARIS 1

ATE ONDE VAI 0 CORREIO...
vão as sabias lições dos notáveis

professores da ESCOLA BRASI-
LEIRA DE EDUCAÇÃO E EN-
SINO. Estudae por corresponden-
cia e vossa própria língua, as es-
trangeiras, as sciencias e artes de
vossa predilecção e alcançareis o
maior êxito na vida — a fortuna
e o poder. Pedi hoje mesmo os
Estatutos da Escola Brasileira de
Ensino por Correspondência, à
Avenida Rio Branco n. 129 —
Rio — dizendo o curso que preferis. ^"^-Á '<_ 
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Os Cartuchos Rçnmgiori
PARA ESPINGARDA, SÃO " WETPROOF"

(IMPERMEÁVEIS)
c _'Desafiam o tempo"

CONSERVAM-SE 
perfeitos bem na estação chuvosa ou

durante o tempo de calor e de humidade. As mu-
danças de tempo não affectam os Cartuchos Remington.

Nunca "engasgam", porque nunca entumecem. A caça
é certa no momento critico.

"REMINGTON'
"NEW CLUB"

"NITRO CLUB""ARROW"

Todas estas marcas sao "Wetproof."

REMINGTON ARMS COMPANY,Inc.,NovaYork,E.U.A.
Representante no Brasil
OTTO KUHLEN

Travessa do Commercio No. 2, Sao Paulo

ARMAS MUNIÇÕES CUTELARIAS

FLllfehil
fa b_í__7_f I

/_L___f/OT_

ff"^^*_f

REMINGTON
UMC
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SORET E>

SOBERANO
Nos casos de enfraquecimento dos nervos,
FALTA DE MEMÓRIA, INSOMNIAS, FALTA
ÜE APPETITE.
ELIXIR DE SORÉT vende
se em todas as pharmacias e drogarias.
Approvado pela Directoria de Saude Publica

em 26—G—1919 sob N. 97.

Onde quer que o Snr.
se encontre,

•i nas vastas solidões do
^ " Amazonas, ou n o i

sertões de Matto
i Grosso, de Goyaz ou

da Bahia, poderá
aproveitar os valio-

S sos serviços das no.-
ftjH sas Escolas, com van-

tagen? não me no rei
que os que vivem no.

3 grandes centros. Os* 
DOIS MIL alumnos
inscriptos desde Janei-
ro nas nossas Escolu

estão espalh.dos em todos os recantos do Brasil.
Queira deitar um olhar á longa lista de artes e

profissões que lhe apresentamos, escolha a que parecer
mais confo-me ás suas aptidões, e inscreva-se no nosso

WWÊÊkm
'ii'í'\MÍL ¦/'&Fm&~~

instituto livitb de ensino pob
coiuiespondencia

Rua Dr. Almeldn Lima, 4S — S. PAttt-6
Có-te esto coupon e envle-o ao Instituto marcando

oom um X o curso preferido e receber*
nossoa folhetos explicativos.

Guarda Livros Constructor
Perito Mercantil Technico Telegraphista
Contador Publico C6r.es e Confecções
Tachygraphc Tratico Pharmaceutico
CallígTapho Avicultura
Correspondente Commercial Agri«|»Itur»
Desenho Commercial e Ar- Francei

tlstlco Inglez
Perito Mechanleo Allemao" Electricista Italiano• MechEnico Electrlclstm Latim
Chauffetir Mechanioo Hespanhol
Preparatório» Mineração.-
..orne .-• ;. .v-<*-••. • •
Endereço................................ ¦•"^•••^-...
Eslado ,.»  .... "O lI.-_l.iM-

"Illustração Brasileira"
REVISTA MENSAL ILLUSTRADA

Collabcrada pelos melhores escriptores e artistas
nacionaes e extrangeiros.

Chamamos especialmente a attenção dos estudantis
e dos pães de familia para os nossos cursos de prepa-
ratorios por correspondência, cujos livros de texto, que
são completamente gratuitos para os alumnos, são rigo-
rosamente conformes com os programmas oi ficiae..

Não deixe escapar esta occasiao única de ia-
struir-se.

(ÍÜS5-

11—ri
*' _»T_^__
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Lâmpadas de projecçãc

eVEREADy
—duran mais tempo

AS 
lâmpadas de projecção EVE-

. READY representam uma neces-
sidade imprescindível e universal. São
feitas de feitios muito lindos e de tama-
nhos próprios para todas as applica-
ções. Ha-as de tamanho muito com-
pacto, para a algibeira; tubulares, de
diversos tamanhos, para serviço da
casa, e os maravilhosos novos typos fo-
calizavels, para serviços de fora

As lâmpadas de projecção EVE-
READY soltam instantaneamente, ao
dar-se uma volta ao interruptor, um
jorro de luz intensa e penetrante. São
seguras, portáteis e duradoiras.

As pilhas "Unit Cell" EVEREADY
para lâmpadas de projecção são podes
rosas e de longa duração,

F*^l_woL'»_^r^mmÜfiíf.CÉU
J^H«HU£HTSir_5___-^p
I «-lZ?* ***** «r*.**^I \Z^-""^m-°^»
B__ __»¦ «¦»»•»¦ M

Convém insistir sem-1'
pre em adquirir as Iam-
padas de projecção e as
pilhas "Unit Cell"
EVEREADY. Peçam
ao seu fornecedor qua
as mostre.

American Eveready Works.
30 East 42d Street

New York, N. Y., U. S. A.
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dtadiofefepâonia
VADEMECUM DO

PHONISTA

IV

RADIOTELE-
AMADOR

QUADRO RECEPTOR

Quadro receptor. — Outro processo de captação das
ondas sonoras é o constituído pelos quadros, <iue dão sem-
pre bom resultado, quando se dispõe de um receptor assás

li! Q»^**
ji MqMirtt. _ ;

Fig. 8 bis

LAfreinidãtiéii <tc rio
Fig. 8

r

sensível e quando o apparelho se acha nas proximidades
da estação irradiadora.

Em taes condições o quadro é o mais vantajoso dos
processos, porque torna desnecessárias a antena e a to-
mada de terra, sem falar na facilidade da sua construcção..

Jlff!^^iÍl!\
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Fig. 8 bis

Um quadro é ordinariamente constituido de uma ar-
mação de madeira, de 1 a 2 metros de lado, em torno do
qual se enrolam de 50 a 100 voltas de fio dc cobre em
espessura de 8/10 a 15/10.

,Para as pequenas ondas, haverá vantagem em deixar
entre as voltas successivns do fio um espaço de 5 a 10
millimetros, ou mais, se houver logar. Rara as ondas gran-
des, augmenta-se o numero das voltas. Neste caso, «lias
poderão ser unidas umas ás outras, tendo-se, porem, o
cuidado de isolar os fios com duas camadas de algodão.
Quanto maior for o quadro, tanto menor precisara ser ..
numero de voltas para alcançar o mesmo comprimento de
onda, e melhor será o seu rendimento (figs. 8 e 8 bis i.

Pelas figuras que apresentamos verificar-se-á «íue a
fôrma do quadro nada significa: elle póde ser quadrila-
tero, triangular, hexagonal, redondo, etc.

Será conveniente estabelecerenr-se tomadas a cada 5
ou 10 voltas do fio, para permittir o accordo sobre as ondas
pequenas e grandes com um mesmo quadro.

Quando se empregam apenas algumas voltas de um
quadro, aquellas que não são utilisadas constituem o que
se chama ponta morta. Essa parte do quadro deverá ser
supprimida na medida do possivel, por«|ue se transforma
em self e cm capacidade prejudicial á boa recepção das
ondas de pequena extensão.

Podemos, pois, estabelecer um systema de interru-
pções como o da figura 9. Dessa maneira, a parte não ttti-

Vol&S tia h'a

L v* h i\ «ti iyi Irada

Fig. p

lisada será automaticamente posta fora de acção e o ren-
dimento será melhor em telephonia.

Surge aqui um ponto importante : a collocação do
quadro. De ordinário usa-se pendural-o ao tecto por meio
de um cordel e assim elle cabe em vertical e indifferente-
mente quanto á orientação das suas faces. Mas a perfeita
captação só se obtém com a orientação do quadro no sen-
tido da estação irradiadora; essa orientação será facilmente
encontrada gyrando-se o quadro até obter-se o máximo
de audição.

Se collocado horizontalmente, orientando-se, portanto,
cm todas as direcções, o tjuadro ouvirá todos os postos ao
mesmo tempo, sendo impossível, pois, uma selecção.

Segue-se dahi que para receber uma estação qual-
quer é preciso conhecer a sua direcção; isso é um incon-

\ I

•f &
Fig. 9 bis

veniente c uma vantagem ao mesmo tempo. Esse pro-
cesso tem servido muita vez para descobrir uma estação
emissora que deseja conservar-se anonyma; bastam, com
effeito, dois postos receptores afastados um do outro, mas

SEDLITZ CH. CHANTEAUD O mai* activo a barato Purgante, Laxativo,
Depv.rai.lvo contra PRISÃO OE VENTRE.

BILE. CONGESTÕES, ENXAQUECA.
.1 «-»iFranc«-Bourg«ol».PARIS S»»*" --"o
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em condição de se communicarem suas observações, para
se conhecer, pelo processo que os francezes chamam
recoupements, o local onde se oceulta a estação procurada:
ella se encontra evidentemente no vértice do triângulo em
que coincidem as observações (fig. 9 bis).

Seja, com effeito, um posto secreto C que emittc ondas,
e os observadores A e B. A percebe o máximo da sono-
ridade dirigindo seu quadro sobre AX, e B orientando o
seu na direcção BY. A estação emissora encontra-se na
intersecção C das rectas AX e BY.

Deve-se evitar a collocação do quadro sob telhado de
zinco ou nas proximidades de massas metallicas, que dimi-
nuiriam consideravelmente a recepção.

O amador pôde improvisar o seu quadro enrolando
umas vinte voltas de fio de cobre isolado em torno de um
armário. Uma parede ou uma porta poderá egualmente
servir de supporte a um quadro; basta estender ao com-
prido uns vinte fios com o auxilio de pregos isolados por
pequenas polias (roldanas) de osso.

Em resumo, quando o posto receptor não se encon-
tre muito afastado, o quadro pôde substituir a antena;
mas só se recorrerá ao quadro quando fôr impossível in-
stallar a antena.

O quadro nâo dá bons resultados senão com appare-
lhos de lâmpadas ,que ampliam alguns milhares de vezes
a energia recebida. Nesse caso o alcance do quadro se vê
augmentado proporcionalmente á ampliação. Obtem-se as-
sim muitos milhares de kilometros em telegraphia e mais
de 800 kilometros em telephonia, com a energia emittida
actualmente.

INFORMAÇÕES

Um 
amador scmfilista dos Baixos-Pyrineus, França, o Sr.

J. L. Ménars, conta o mais lindo record de comniu-
nicações transatlânticas. Na primavera ultima conseguiu
elle receber SOO estações de amadores dos Estados Uni-
dos; agora em Agosto, a sua performance foi melhor, com-
municando-se com a estação L. P. Z., de Buenos Aires,
com uma extensão de onda apenas de 63 metros.

Apezar de parasitas atmosphericos muito violentos, in-
forma o amador francez que a communieação foi perfeita-
mente lisivel. O apparelho de recepção utilisado nesses en-

MÃ ES

USEM S O'

MATRIGARIA

saios comprchendia uma lâmpada electrica de reação e um
único phosè de amplificação.

Serve para demonstrar mais uma vez as immensas van-
tagens que offerece o emprego das ondas muito curtas,
pois que se chega a realisar, com a força de alguns kilo-
watts, alcances eguaes aos obtidos com centenas de kilo-
watts e installações gigantescas.

E' de resto a primeira vez que um amador europeu
consegue apanhar signaes de uma estação tão distante,
operando com extensão de onda tão reduzida.

Os 
Estados Unidos e a Polônia acham-se agora ligados

permanentemente pela radiotelegraphia. As communi-
cações foram estabelecidas pelas estações de Varsovia (Po-
lonia) e de Rocky Point (Estados Unidos). A distancia
que separa uma da outra é egual á sexta parte da circum-
ferencia da Terra.

Os paizes do Oriente Próximo e da Rússia poderão
servir-se da estação polaca para transmittir seus telegram-
«ias ao Novo Mundo.

Aradiotelephonia 
ás voltas com a policia de Londres. —¦

Uma dama residente na Mildmay-Road, Newington
Green, Londres, procurou ha tempos a policia afim de
obter uma ordem que puzesse termo ao " enjoamento", como
definia ella, causado a certos moradores, pelo "auto-falante"
de um visinho, que funecionava todas as noites, até a
meia dita.

A autoridade declarou á queixosa que não tinha po-deres para impedir o alto-falante de cumprir a sua missão,
mas mandaria investigar. E a investigação ha de com cer-
teza ser demorada, porque, mesmo que o delegado tivesse
autoridade para tanto, haveria ainda a hypothese de ser
elle mesmo um amador, e nesse caso...

Annunciou-se 
para este mez uma feira internacional de

radioeleetricidade em New York. Nesse certamen,
que se rcalisará na Madison Squarc, serão expostas as ul-
timas invenções mundiacs da T. S. 1 . e delia participará
grande numero de negociantes americanos e estrangeiros.
Emquanto durar a exposição, diariamente serão reservadas
duas horas para as vendas. A' noite far-se-ão experiências
de transmissões transatlânticas.
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Sentença de morte

aos micróbios !
Evitar as doenças é um dever de humanidade!...

A CHUZWALDIIVA é o unico dosiufectaiitc nacional (pie con-
seguiu substituir os similares estrangeiros.

0 seu alto poder antiseptico e nücrobieida fazem com que seja o ideal da prophylaxia nos
Hospitaes, Hotéis, Residências c logradouros públicos. E' vantajosamente empregada contra a
febre aphtosa do gado vaccum e preservativo contra as moléstias de animaes em geral.

Usem só a CRUZWALD1NA que cumprem eom seu dever de humanidade!
(Não a confundam com outros desinfectantes sem valor antiseptico)

Fabricada pela Societé Anonyme du Gaz — Rio de Janeiro. Agente para os Estados: —
Antônio Marques de Oliveira Ribeiro — Rua da Quitanda, 159 — Rio — Caixa Postal 649.

Sub-Agente em S. Paulo: — Alberto Cruz & G. — Rua José Bonifácio, 10.
Exportadores para os Estados:

Silvam HHasearenha» «fc C.
RUA DA QUITANDA, 159

RIO DE JANEIRO
Endereço teleg.

Agentes em todos os Estados do Brasil
»LSZ5H5a52__^5inS25aSH52SZ5ZS2S2í£5Zi25H5HJÍ^^

WA ALVARES PENTEADO, 27 (2o andar)
SÃO PAULO"GASIL"

LEITE PE LVRIO
PARA EMBELLEZAR A CUTIS

Cura Espinhas, Sardas, Man-
chás e qualquer irritação

da pelle
A' VENDA EM TODAS AS PERFUMARIAS

Depositários: SMITH SOUZA & C.
Rua dos Ourives, 67 — Rio de Janeiro

VÁLVULAS
PHILIPS

As mais efficazes
As mais duráveis

LÂMPADAS V
PHILIPS í

f^^W^^\ S

As mais' econômicas
As mais brilhantes

Lustres de metal com appliques de
bronze e pingentes fantasias

a 58$000

CASA LUCAS
Avenida Passos, 36
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Primeira Dentiçao

SEM NARCOTICO
Fsado em fricções sobre as gengivas, facilita a sahida
dos Dentes e supprime todos os Accidentes da

Primeira Dentição-

Exigir o Sello da União dos Fabricantes

ESTABELECIMENTOS FUMOUZE, 78, Faubourg Seint-Denis - PARIS
e nas Principaes Pharmaeias

1 / / \ \ \

C—-3 fHygfenoil 7**™ U )i ox* troiciir, ' f
(limpa e desinfecl* ': 1
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Tira a gordura e seborrhea da pelle I
\ A' venda em todas as perfumarias ' f

Depositaries : SMITH SOUZA & Cia. g
Rua dos Ourives, 67 t
RIO DE JANEIRO 1
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DIHHEIRO
sobre jóias ao prazo

DE 12 MEZES

5imon 
€ttinger

R U A
5 5 ei:.

LUIZ I) E CAMÕES
Tflephone Norte 5368

RIO DE JANEIRO

¦: AGUA INGLEZA
;I "PHOSPHATADA" (Moreira)
I' Tomar um cálice a cada refeição é prolongar a
>J existencia com perfeita saúde e vigor.

V.

1

BOROSALYL J
E' o melhor especifico das moléstias da pelle, dar- £thros, empingens, eezemas, frieiras, comichões, etc. }

PHARMACIA MOREIRA
Rua Pereira Nunes, 183 — Tel. V. 3431 — Rio J1
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BREVEMENTE
Da Sociedade Anonvma O MALHO"SEMANA SPORTIVAKevi-^a de todos os soortsno Brasil © no Kstrangoiro
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BRE VEMENTE
Da Sociedade Anonvm* O MALHO"SEMANA SPORTiVA "
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sou de todo. Nem cessará, pois, já faz

DURVAL ETC., ETC.
(Jaboticabal) — Trecho
da sua carta dactylo-
graphada:"Desde iá aguardo a
sua resposta, que pode-
rã responda »ie pelo

MIGUEL DUARTE (Juiz de Fóra) — enderço acima pondo também "Linha
Recebida a fantasia em prosa. A falar Paulista" de que não se acha impresso."
a verdade, gostamos mais dos seus ver- Gryphamos o confuso e o francamen-
sos. Mas será publicada. te asnatico. Quanto á resposta que temos

HUGO DE VERLAINE (Rio) — Sim, a responder-lhe é esta: Não nos recor-
merece. Nem de tão fino espirito se damos de termos lido sonetos da sua
pôde esperar... desillusões. lavra; mas, d'ora avante, se nos vierem

JAYME S. (Rio) — Na carta que nos ás mãos, olharemos^ para elles como.
escreveu, dizendo ter emendado o so« aquellc lavrador de Coimbra olhava para
neto, você escreveu — emmenda e em- o burro do estudar.te: sempre desconfia-
mendado — ficando neste ponto peor a do de que era um bucephalo "encanta-
emenda que o soneto... Mas como ap- do" que se transformava em poeta...
peila para o nobellissimo Dr. d'esta se- A redacção da sua carta foi um aviso
cção e ainda chama O Malho — "ga- precioso.
lante revista" — vamos ter a galanteria AZEVEDO MARTINS (Rio) — Não
de o convidar a prestar mais attenção, tem0g nenhum interesse em demorar a
para não repetir emendas com dois m m publicidade de qualquer trabalho. Claro,
e trocar a raiz nobil pelo prêmio Nobel. p0;Sj que, se isso acontece, é por moti-

Outra cousa: quando se escreve uma vos aiheios á nossa vontade, como, porcarta em duas folhas de papel, separa- exemplo, a falta de espaço,das, não se escreve • i'olte na fren- DONDOLO (Mínas) — Sim: diminuiute da primeira folha que tem as costas mu;t0 a fet>re dos boatos, mas não ces-em branco...
Quanto ao soneto emendado

veremos.
JOÃO BAPTISTA (Palmeira) — Pura

e simplesmente, de lado a carta que nos
enviou, cheia de circumloquios: o íeu so-
neto — Pulvis — é apparentemente
cantante, mas tem falhas fundamentaes.
Cá está, por exemplo, o primeiro quar-
teto :
"Soffrendo altivo e quieto, os transes

da existencia,
levando ás minhas costas a cruz do

padecer,
solvendo, gotta á gotta, o nectar da

paciência,
lutando calmo, eu sigo, em pról de meu

viver..."
O segundo verso está errado: não tem

o hemirtichio que os outros possuem e
apresenta 13 syllabas métricas. Além
d'isso, parece ter havido engano no par-
ticipio do terceiro verco. Parece que de-
via ser — sorvendo — e não — solven-
do... Ao 11" verso e a todos os do
tercetto final também falta o caracteris-
tico essencial do alexandrino; de sorte
que o soneto é aquillo que acima es-
boçamos: canta bem, mas faz pena por-
que é aleijadinho...

Queira internal-o na sua sala de ope-
rações e nol-o remetter depois de in-
teiramente curado !...

CARLOS SUEVO (Rio) — Em res-
posta á sua carta de 24 cumpre-nos di-
zer-lhe que vamos procurar o soneto —
A Peccadora. Diz V. S. que o entregou
pessoalmente em nossa redacção; mas a
indicação do local — Rua do Ouvidor,
16-4- — parece contrariar essa affirma-
ção. A redacção não está ali.

JONNY H. M. DOIN (São Paulo) —
Antes de entrarmos na apreciação do —
Retorno — perguntamos: — Onde foi
buscar o amigo a origem para o segundo
termo d'esta phrase rimante: "face en-
ruguecida?"

Satisfeita essa justa curiosidade, pro-
seguiremos na analyse.

parte do quadro ordinário da vida. Boa-
tejar e colher boatos — eis o chá com-
mum de todas as horas.

Só mesmo a gente refugiando-se nas"Alterosas" para mudar de hábitos...
fazendo perguntas mysteriosas ás re-
dacções da imprensa carioca.

LACERDA FEIO (?) — Não acha-
mos bonito o final do Soneto — á me-
moria de Maria Xavier, quando diz, no
final:
"Cobriram-se as campinas de verdura,
E de jasmins num derradeiro adeus
Áquella que baixava á sepultura!"

Achavamos meihor que as campi.ias
se cobrissem de ternura... Isso de co-
brirem de verdura, sem uma explicação
prévia de que estavam de outra côr, cá
nos parece pleenasmo, senão mesmo fal-
ta de respeito...

E não faz mal o symbolismo, desde
que o saiba fazer, ligando a idéa da
ternura aos enfeites com que as cam-
pinas se apresentaram, no dia da inhu-
inação da linda virgem.

Pense um pouco, e faça esse bonito,
Sr. Feio!

DR. CABUHY PITANGA

Não ha mais mau tempo

Esta senhora e seu vizinho resguardam-se do frio por meio
de pelles, mantas de lã, etc., no intuito de cortar as cons-
tipaçôes, tosses, bronchites, catarrhos, grippe, etc.

O sujeito de leque contenta-se com tomar Alcatrão Guyot
e zomba d'ora ávante das intemperies, chuva, neve,
Vento, frio.

O uso do ALCATRÃO-GUYOT, tomado em todas as refeições na dós^ de uma
colher de café por copo d'agua, basta de facto para fazer desapparecç^em pouco
tempo a tosse mais rebelde e para curar tanto o defluxo mais tenaz como a mais
inveterada bronchite. Chega-se mesmo ás vezes a paralysar e curar a tísica decla-
rada, pois o alcatrão susta a decomposição dos tuberculos do pulmão, destruindo
os máos microbios, causas dessa decomposição.

SL quizerem vos vender tal ou tal .produeto em logar do verdadeiro ALCATRaO-
GUYOT, desconf iae: é por terem interesse n'isso. Para obter a cura de vossas bron-
cliites, catarrhos velhos, defiuxos mal cuidados, e á fortiori da asthma e da tisica,
é absolutamente necessário exigir Tias pharmacias o verdadeiro ALiCATRÃO-GUYOT.
Afim de evitar qualquer duvida, examinae o rotulo: o do verdadeiro ALCATRÃO-
GUYOT leva o nome de Guyot impresso em letras grandes e sua firma em tros co-
res: roxo, verde, vermelho e de travez, assim como o endereço: Casa Frére, 19, me
Jacob, Paris.

O tratamento vem a sahir a 10 centesimos pnr dia — s cura.
ApprOvado pela D. G. £>. P. cm 2í—4—1S87 sob o N.

IODO - TANICO PHOSPHATADO
LYMPHATI5MO . ESCRÓFULA

A. CIRARD.4-S.Riie dAlésJa.PARIS (France)
Depositário: FERREIRA.165,Rua dos Andrados, RIO DE JANEIRO
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¦0 anniversario d'0 MALHO
Sempre com o maior sentimento dc

gratidão, continuamos hoje a transcrever
o que disseram de nós os nossos con-
frades da imprensa carioca, ao comple-
tarmos os nossos vinte e dois annos de
existência.

Eis as palavras dos brilhantes vesper-
tinos:

"O MALHO"
Com um bellissimo numero commc-

mora o seu 22* anniversario O Malho,
conhecido e antigo hebdomadário de
grande circulação em todo o paiz.

Lindas paginas de gravuras e dc de-
senhos a cores, traçados pelos lápis ma-
gistraes, a serviço do querido semanário,
assim como escolhida e farta coliabora-
ção literária, além das interessantes se-
cções do costume, tornam, realmente, di-
gno de attenção e da maior procura esse
numero esplendido d'0 Malho, a cuja
illustre direcção felicitamos, outrosim,
pela auspiciosa data anniversaria.

(A Noticia)

IMPRENSA CARIOCA
" O M A L H O "

Completou sexta-feira passada, mais
um anno de luetas na imprensa carioca
o brilhante "magazine", que é incontes-
tavelmente, O Malho:

Differente de todos os outros que aqui
se publicam, a maioria dos quaes appa-
receu depois delle, O Malho fez logo
carreira pelas suas magníficas charges
com que punha a ridículo um persona-
gem de destaque ou uma situação. Col-
laborado pelos melhores lápis e pelas
mais brilhantes pennas do nosso meio
artístico e jornalístico a interessante re-
vista conquistou sem difficuldades a ma-
gnifica situação em que se encontra,
pelo que lhe enviamos nossas muito sin-
ceras felicitações.

(A Folha)
IMPRENSA CARIOCA

O ANNIVERSARIO D'"O MALHO"
Entre as revistas de maior circulação

e que melhor acatamento gosam no nos-
so paiz, está certamente O Malho, que
«caba de entrar no XXIII anno de uma
existência deveras utit e brilhante.

Obedecendo ultimamente á orientação
literária do nosso distineto eollega Alva-
so Moreyra, O Malho continua no seu
programma de sempre, a despertai fran-
co interesse em todas as rodas intelle-
ctuaes, políticas e mundanas, sendo de
todas muito admirado.

(Rio Jornal)
"O MALHO"

O Malho, a popular e Querida revista
illustrada carioca, completou no dia 20
do corrente mais um anno de vida.

Para festejar tão auspicioso aconteci-
mento, os nossos illustres collegas apre-
sentaram um numero especial, artística-
mente trabalhado.

Composto de mais de cem folhas e
tendo a capa em cores, uma allegoria á
data italiana de 20 de Setembro, O Ma-
lho nos dá uma variada collaboração li-
teraria, além de secções de theatros,
sports, mundanismo, curiosidades e ou-
trás e, também, grande numero de niii-
das gravuras.

Assim o anniversario d'0 Malho tem
todo o brilho e nós d'aqui lhe enviamos
os nossos melhores parabéns.

(A Tribuna)

IMPRENSA CARIOCA
FAZ ANNOS, HOJE, "O MALHO"

Dentre as nossas revistas semanaes,
O Malho avulta na popularidade. E' que
elle foi feito para rir e nestes seus 22
annos de existência tem cumprido, reli-
giosamente, o seu programma.

As "charges" d'0 Malho, ferindo os
principaes episódios da vida política na-
cional, são sempre ds uma felicidade
rara e de um "humour" sadio, o que
lhe tem valido, por isto mesmo, a aura
de sympathia que desfrueta.

Parabéns ao O Malho.
(Vanguarda)

JI i^ll*_&•

(Dobilia appuinada !
Objectos de madeipa estpagados!

O 5flPOIiI0 põe-nos noüos

SEMPRE 
que a mobilia e os objectos de madeira apresentam si-

guaes de estrago e apparccem com riscos e outras manchas, é
extremamente fácil restitnir-lhes o brilho com Tintas dc Lustra
SAPOLIN.
O SAPOLIN é formeido em grande numero de cores e para diversos
acabamentos, para todos os serviços. E' muito fácil de applicar; testa
seguir as instrucções constantes de todas as latas. Serve na perfeição,
Miesmo nos climas mais quentes.
O producto genuíno tem a marca impressa vistosamente no rotulo. A'
venda em todas as casas do ramo.

TINTAS DE LUSTRE

SAPOLI
Também:

Tintas Lustrosas SAPOLIN para Mobilia e Assoalhos
Pintoras «de Lustre SAPOLIN para Carruagens

..luminio SAPOLIN Resistente ao Calor
Esmaltes Decorativos SAPOLIN

Esmalte SAPOLIN para Tinas
Esmalte de Alumínio SAPOLIN

Lustre Prateado SAPOl.VN
Lustre <fe Ouro SAPQLTS

etc., etc.

Fabricantes: GEHSTKNDOKFEK KHOS., Nova York, E. U. A.
Fabricamos também o Esmalte de Ouro "Our Favorito ", lavavel.
A melhor imitação da grnuina folha de ouro. Applica-se fácil e
economicamente.

N

54 Se V. Ex. quer sentir a sensação de ser proclamado um dos

árbitros supremos da elegância carioca não deixe para amanhã

a visita que deve fazer hoje mesmo á — Guanabara — Rua

Carioca, 54.
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D E X T I F 111 G I A
D E

COliOaTE"
]Não eontendo ingredientes are-
nosos que prejudiquem o esmal-
le, conserva a dentadura limpa,

sã, formosa o forte.

QUATRO
PRODUCTOS

t«

( _

COLGATE
D E

¥ A AI V N I V E K S A L

Mundialmente imitados e

jamais attingidos.

1 A L C 0

de

COIiQSTE

5 T

Sendo deliciosamente per-
fumado, mantém suave 3
delicada a pelle, sem

reseceal-a.
insuperável após a bar-

ba e 0 banlio, o insubsti-
tuivcl na "loilelte" das
creanças.

1 í * taMf^Lc^ii

mm
mm

S A li 0 I\ ET E E AI R A URAS E
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44 COLOflCE "
Produzem espuma" abundante que não secca e
abrandam a barba desde a raiz, facilitando e
tornando agradável a acção de qualquei*-navalha.

Agentes 0 e r a e- s

L E O N E & C

1° BE MARÇO, 89
RIO

PRAÇA UA Slv. :ii
S. PAULO
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PASSOU MAL A NOITE ?

Passou a noiie agitado, levantou-se mais fatigado do que antes de
deitar-se ?

Não tenha duvida, é seu estomago que lhe perturba o somno.
O estomago é a parte mais delicada e mais importante do nosso

organismo.
Pelas suas funcções é o distribuidor das energias.
Amanhã, si não tratar d'elle, poderá apparecer a febre como sym-

ptoma de alguma infecção.
Não são os purgantes nem os Iaxativos que corrigem o mal, são

de effeitos passageiros e irritantes.
Tome diariamente as PÍLULAS DO ABBADE IYI0SS, que facilitando-lhe

as digestões, lhe provocarão uma evacuação suave e natural, favorecendo
as funcções do figado, educando os intestinos.

Voltará o somno tranquillo e a sensação de bem estar ao levantar-se.

ITE

j

j) Passou a noiie agitado, levantou-se mais fatigado do que antes de (t
deitar-se /
Nao tenha duvida, £ seu estomago que Ihe perturba o somno. ^
O estomago e a parte mais delicada e mais importante do nosso U
organismo. U

j) Pelas suas func9oes e o distribuidor das energias. ^
Amanha, si nao tratar d'elle, podera apparecer a febre como sym- /

ptoma de alguma infecgao.
V) Nao sao os purgantes nem os Iaxativos que corrigem o mal, sao u
|0 de effeitos passageiros e irritantes. (j
Iq Tome diariamente as PILULAS DO ABBADE MOSS, que facilitando-lhe a

as digestoes, lhe provocarao uma evacua^o suave e natural, favorecendo \
L/ as func?oes do figado, educando os intestinos. 0
IP Voltara o somno tranquillo e a sensa£ao de bem estar ao levantar-se. (J
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Aspecto da romaria civica á estatua do grande estadista do Império, realisada no dia 28 áo mez p. p. pe/os maçons
filiados d Ben. Loja "Visconde do Rio Branco".

(Este numero contém 76 paginas)
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Instantâneos tomados domingo ultimo, por oceasião da brilhante solemnidade realisada á rua Paraguay, na estação do
Meyer, para a collocação da cumieira do grande edificio a ser inaugurado em V de Janeiro próximo e que se destinará
ao abrigo de 200 orphãos. Estiveram presentes, entre outras pessoas de destaque, o representante do Sr. ministro da

Justiça e o grão-mestre da Maçonaria Dr. Mario Behring.
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Instantâneos tomados, na capital do Amazonas, quando o tenente Ribeiro Júnior se apoderou do governo d'aquelle Es-
tado. No medalhão: um dos últimos retratos do mesmo official revolucionário, que foi, como é do dominio publico,

aprisionado pelas forças legalistas sob o commando do illustre general João de Deus Menna Barreto.

0 NATAL DOS POBRES
Não ha familia, neste momento, que

se não prepare para surprehender a
pequenada brasileira com os presentes
de Natal.

Se para os ricos e para os que têm
recursos sufficientes, a industria nacio-
nal de brinquedos offerece as maiores
variedades e talvez mesmo vantagens,
para as classes pobres a questão se apre-
senta mais difíicil ante os preços de
qualquer objecto, que satisfaça ás cre-
ancas.

Entretanto, reflectindo bem, pelo pre-'
ço de 4S000 qualquer pae de familia
pôde adquirir um ALMANACH D'0
TICO-TICO, em cujas paginas se en-
contrarão tambem as mais variadas fór-
mas de agradar a pequenada.

Não ha brinquedo que custe menos!
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O HERDEIRO DA ITÁLIA
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Sua Alteza no Monte de Christo, ladeado pelos Srs. Governador Góes Calmon e Embaixador Badoglio
—~~~ ...... . ¦ ~~ ~~~ ~ 

—- mi 'mu
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O "landaulet" conduzindo o Príncipe Umberto em companhia do Governador Góes Calmon e do Sr. Ministro do Exterior
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Grupo de fascistas aguardando o desembarque de Sua Alteza. — Instantâneo no Monte de Christo
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Instantâneos tomados no Palacio da Acclamação, onde foram reservados a Sua Alteza luxuosos aposentos

S. A. R. o Príncipe Umberto di Savoia, logo após o desembarque, dirige-se para o Palacio do Governador

4 — Outubro—r 1924 (ytnaüva

NA CAPITAL BAHIANA

,'C

O Dr. Góes Calmon, Governador da Bahia, recebe a comitiva official, que viajou a bordo do encouraçado S. Paulo
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0 HERDEIRO DA IT ALI A

HOMENAGEM A MEMORIA DO

1) Sua Alteza
dirigindo-se
para o Monte
de Christo, em
companhia dos
Drs. Góes Cal-
mon e Arthur
Bernardes Fi-
lho. — 2) Tri-
buna cfficial no
Campo da Gra-
ça. — 3) Sahi-
da do Palacio
da Acclamação.
— 4) Festa
sportiva em
honra de Sua

Alteza

HOMENAGEM A MEMÓRIA DO

Outro aspecto da romaria civica realisada no dia 28 do mez passado
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sus "VASCO DA GAMA"
IN.TER-ESTADUAL DE DOM1N
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.

Team" do "Carioca F. C", que disputou a prova preliminar vencendo o "S. C. Mangueira" (á direita), por 2x0
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pugna sportiva, realisada no campo do Andarahy
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Çtnquanto se realisava o grande encontro i n t e r-e g t a d u a ]
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CAMPEONATO DA

NO STADIUM

^^^^^^i"~ 
[l ^H „___P^B-____/__________r-u__-__ .

^sç. m Jt^—A^MÂmí ^jJt^faJ *r' __«^___________________»________________________|

_____^___PWj_P^__^H_^^Tl^1^_^^^N I S_^H_^_^_I f^ f—l ~" *""

W_________j_n_-_i_____É_i 1 i 191 ¦ 1H i _-_FitI K K_____f iFn _____________?tet_________9í . \_~_W.'5 *" -__v ¦ *. .-. r mx- _7*^ B . ¦Eat-a lrT_SF» r W\; í« «_.*

(^•siMh m _______HP____H_________I1

J m) />. flEl f

___2HP*1 ¦ J_P_ II Êim*i

B MM ¦¦¦¦¦¦¦¦¦MHHI_ll_^._^._^_H_H_i_aHi-M----_HB-M-VB_H_HH_Í_l_M-^-H-HnMM _H iXh»

OR_____A__rT _*_ _ssÉll
' g jinBrj ¦• 3 .____________í________í ¦¦¦._^._HV_I_____________^_^_m^ j^_^_^Sí__h_j_3 ______S_____i_______ 36 i ¦ __________É_____r_ri^8imsm-. TJ3S ,, . -mA£?'- mt .*mmjsz*&~r^

T

"¦v -""' - '~ 
______________.^9._^._^H^_Bi^_____________!_*v HhH

Instantâneo das provas de athletismo
do campeonato official da

Eis o resultado geral das provas :

Salto 

de vara (Preliminar) — Classifi-
caram-se para a' final : Álfred Schus-

.AÊÊÊtAAAÊÊÊtAAÊAÊÊÊÊÊmÊmÊH^^ÊA^miKm^ÊÊ^^mÊmwÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊ^^m^^^m^mmml ter, do Flamengo; Jayme Bordallo, Ruy
Guillon e João Pizarro, do Fluminense;

Gabriel Raphael da Fonseca, do Hellenico. Cross country — 10.000 metros (Final) —Venceram: em 1°, Aristides da Hora,
do Brasil; tempo, 38'12"2/5; em 2o, Armando Miranda, do Flamengo; em 3o, Carlos Velho, do Fluminense. Corrida de
200 metros (Preliminar) — Classificaram-se para as semi-finaes: José Augusto dos Santos Silva, Ulysscs Malaguti e
Sidney Soares, do Flamengo; Victor Gouvea, Roberto Macco e Cedric Hands, do Fluminense; José Ferreira Lemos e
Floriano Neiva, do Brasil; José Álvaro Coelho e Mario Mesqutia, do-Hellenico.
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NA CAPITAL BAHIANA
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1) A comitiva
official dirige-
se ao Palácio
do Governador,
logo após o
desembarque. —
2) Sua Alteza
ao lado do Dr.
Góes Calmon,
Governador da
Bahia. — 3)
Outro aspecto
da festa spor-
tiva. — 4) Sua
Alteza regressa
ao Palácio da
Acclamação

VISCONDE DO RIO BRANCO
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Grupos de maçons filiados á "Loja Visconde do Rio Branco", promotora da bella cerimonia civica.



Aspectos da colossal assistencia a brilhante
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"PALESTRA-ITALIA"

ENSACIONAL MAT

"Team" do "Palestra-Italia F. C.", de São Paulo, vencedor por 2x0. — "Team" do "C. R. Vasco da Gama"

Outros instantâneos tomados domingo ultimo,
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ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA

FLUMINENSE F. C
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realisadas, domingo ultimo, em disputa
Associação Metropolitana

Lançamento do dardo (Preliminar)— Classificaram-se para a final : JoséTrindade Jardim, Luiz Bianchi e Ra-
miro Soares, do Flamengo; Archimedes
Memória e Arthur Repsold, do Flumi-
nense; Gabriel Machado, do Bangú. Salto em distancia (Preliminar) — Classificaram-se para a final : Luiz Bianchi, Cio-
vis Falcão e Erico Falcão, do Flamengo; Francisco Corrêa Netto, do Tijuca; Eunicio Costa, do Brasil; Gabriel Ma-
chado, do Bangú. Corrida de 3.000 metros, equipes (Final) — Venceram : em Io, turma do Fluminense, assim formada :
Alexandre Esborne, Rufino Pizarro e Camille Biard; tempo,10'3"l/5; em 2°, turma do Flamengo; em 3°, turma do Brasil.
Relay-race, 1.600 metros (Preliminar) — Classificaram-se para a final: Brasil, Flamengo, Fluminense e Tijuca.



<yffla/fío-
ss—B O que
|_L 1 aqui temos
^f dito sobre

o abuso
das emprezas de
auto-viação acaba
de ter a mais tris-
tissima confinma-
ção na morte de-
sastrosa do Dr.
Alfredo Gomes.

Quiz o illustre
professor apressar

o seu transporte ao
centro da cidade;
tomou _n auto-
omnibus que já es-
tava com a lotação
excedida e conten-
tou-se em ficar no
estribo. D ahi a
pouco, a uma vio-
lenta manlobra do
vehiculo, foi cuspi-
do ao solo de uma
via publica, fra-
cturando o craneo
e morrendo horas
depois, apezar de
promptatnente soe-
corrido!

Se as emprezas
" mambembes " de
taes vehiculos fos-
sem obrigadas a
arvorar nelles o
signal de — COM-
PLETO — quan-
do toela a lotação
estivessle tomada,
não teríamos de
lamentar agora a
perda sensível do
preclaro educador,
nem de assigualar
os muitos desastres
que, fatalmente,
hão de vir desse
incrivel relaxamen-
to, dessa clamorosa
d e s h u m a -

nidade, que, per-
mittem o trafego
de vehiculos sem
estabilidade nem
segurança, atulha-
dos de gente mal
sentada ou de pé-

E' preciso pôr
um paradeiro nessa
espécie de anar-
chia q-e por ahi
vae, em matéria de
transporte I

Se o augmento
da população as-
sim o exige, auxi-
lie-se tudo quanto
fôr iniciativa, para
desconges-
tionar o trafego e
para que os que
habitam o Rio de
Janáro tenham
meios francos de
se locomover. Não
pôde continuar esse
aspecto funambu-
lasco de consequen-
cia- desastrosas,

NA FACULDADE DE DIREITO
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fornecido pelos
taes auto-omnibus

e mais ainda paios
bondes da Light e
pelos trens da Cen-
trai!...

Sessão solemne promovida pelos tiacharelandos deste anno em homenagem aos seus mestres
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Joníar intimo offerecido ao Dr. Tmotheo Penteado, inspector geral de Estradas de Rodagem
em São Paulo, por um grupo de amigos, em regosijo pelo seu regresso dos Estados Unidos,

onde brilhantemente representou o Brasil no Congresso de Entradas de Rodagem,

Presu-
me-se que
quem pas-
¦_ um te-
1)-gramma tem in-
teresse na rapidez
Ida communicação.
Mas ha quem não
vá nessa onda de
bom senso.,. Por
exemplo: a Wes-
tern.

Alto persona-
gem, ora muito em
evidencia, pas-

sou dois radio-_le-
grammas do extre-
mo norte para Ja-
carépaguá. C he-
gando ao Rio a
tempo e horas, de-
viam ser knmeda-
tamente entregues,
como é de praxe.
Pois, não foram I A
Wes_rn resolveu
fechal-os em en-

velopp_ e remettel-
os pelo Correio...

Pergunta-se: E'
regular semelhanUe
solução, tratando-
se de residência
em rua conhecida,
•por onde passa até
uma linha de bom-
des? Não nos pa-
rece.

E o resultado
,foi este: os tele-
grammas só chega-
ram a seu destino
com dois dias de
atrazo...

Registre-se o fa-
cto, para se ficar
sabendo que não
são somente passi-
veis de censura as
emprezas nacio-
na/_ : São também
as estran-
geiras, ainda mes-
mo as mais sérias
e estimaveis, que
também claudicam
no desempenho de
um serviço que,
nem por ser mui-
to bem pago, está
isento de defei-

itos... pittorescos.
Realmente I Re-

ceber-se um radio-
telegramma de ter-
na longínqua e
m^ndar-seo entre-
gar pelo Correio,
em carta oorwmum,
de porte simples, é
terminar um raid
de aviação em car-
IO de bois!...
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Conferencia do senador Antonio Azeredo, que dissertou sobre "Episodios inéditos da Guerra do Paraguayy

Festival de 20 de Setembro na Sociedade Italiana de Beneficencia

E C H O S DO LEVANTE MILITAR EM S X O PAULO

Ao centro: Por occasião do almoço offerecido, em Salto do Itú, ao Dr. Washington Luis. — Aos lados: prédios damni-
ficados pelo bombardeio, em São Paulo.



Proseguindo na publicagaoJ
ditos das tropas legalistasl
tres ultimos "chiches" I
das tropas legalistasj
nosso collega de ¦— Ao lado: Edifjcio]
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ECHOS DO LEVANTE MILITAR EM SAO PAULO

Em Botucatú (Estado de São Paulo): Officialidade do Io Regimento de Artilharia Montada.

Proseguindo na publicação da nossa reportagem especial, offerecemos aos nossos leitores mais alguns aspectos ine-
ditos das tropas legalistas em acção contra os últimos elementos da mashorca de Julho. Assim se discriminam os
tres últimos "chichés", que, com o de cima, foram apanhados exclusivamente para O MALHO : Alguns officiaes
das tropas legalistas numa trincheira de "artilharia phantastica" dos revoltosos. Vê-se no grupo, sem chapeo, o
nosso collega de imprensa Dr. João Ayres de Camargo, Capitão e Commandante Militar da cidade de Botucatú.
— Ao lado: Edifício da Escola Normal de Botucatú, que serviu de quartel ás forças revolucionárias, e, posterior-

mente, ás que defendem a ordem legal. — Em ultimo lugar : O 1° Regimento de
Artilharia Montada, em Rubião Júnior (E. F. Sorocabana).

está dada ha mui-
tos séculos naquel-
le velhissimo prc-
verbio: Em casa
de ferreiro, espeto
de páo...

E' por isso que,
em vez dj queijo
de Minas, ha na-
quelle? carros res-
taurantes todas as
fruetas... de pro-
cedencia estran-
geira.

Está regulando!

Uma re-
c 1 a m a ç ao
interessan -
te é aquel-

la de um senhor
que se assigna C.
C. Malha, e ex-
tranha que nos
carros restaurantes
da Central, que
trafegam na zona
mineira, não haja
queijo... de Mi-
nao. A resposta é
muito simples e já
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Ff?s<a á. Manoela Matheus, no Theatro Recreio, e um aspecto do banquete á mesma offerecido
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Instantaneos da Prova Classica "Estadinho", realizada sob a direccao da novel Federaeao Paulista de Atlile-

tivim. — ,\^ lurma« do "S. »'. S.Nii.i" . d-> " I'.i l.-lt .i llalia"

Tunna do Club "Esperla" — Turma do Chib de Regatas "Tiete", vencedor
¦SI-'- I————————————. I ——————I —i ————.¦

A clicgada <le Matlicus-. Marcondes, vencedor da I*rova classica "Estadinlio'\ eni 1 li. 34 m. 35 seg. e 4|5A chegada de Matlieus; Marcondes, vencedor da Prova classica "Estadinlio", em 1 li. 3-1 ni. 33 seg. e 4]5

/ r j
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PAUL

Turma do Club "Esperia" — Turma do Chib de Regatas "Tietê", vencedor
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Instantâneos da Rrova Classica "Estadinho", realizada sob a direcção da novel Federação Paulista de Atlile-
tismo. — As turmas do "S. C. Syrio" e do "Palestra Italia"
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Inicio da grande prova, vendo-se na ponta o corredor Matheus Marcondes, do "Esperia", que foi o vence-
dor do longo circuito pedestre. — Outro instantâneo de Matheus Marcondes
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Jorge Mancebo, do "Tiété", chegou em 2" lugar — Os juizes da corrida
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Instantâneo da chegada de Jorge Mancebo, do Club de Regatas "Tiété", em segundo lugar
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'BOTAFOGO A, Co" x 66< Co CANTUARIA *??
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Instantâneos da interessante partida entre a Directoria do Sport Club Cantuaria e a Directoria do Botafogo A. Club.
Sahiu vencedor o primeiro pelo score de 3 x 0.
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dos por oceasião

do ultimo match

entre o "Pimenta

de Mello" e
"O Jornal".

vendo-se: dois as-

pectos da assis-

tenda, e uma das

p h a s e s mais

empolgantes

do jogo.
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Sanctuario da Conceição, no
Mcyer, c instanlcuieos da fro-

\
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RELIGIOSAS

Aspecto da Romaria da Liga Catholica "Jesus, Maria, José", ao Sanctuario da Aparecida (S. Paulo)

CENTRO LUSO=BRASILEIRO PAULO BARRETO

Directoria c Con-
sclho Administra-
tivo do Centro
Luso-Br a-
s i I e i r o Pau-
Io Barreto, pres-
tigiosa associação

que, ha dias, com-
memorou o 3° an-
niversario de sua

cissão ha dias rcalisada no
prospero bairro desta capital.

fundação, tendo
por essa occasião
feito uma larga
distribuição de
prêmios a orphãos.

Grupo feito espe-
cialnte nte para

"0 Malho".
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"0 MALHO" NOS ESTADOS

-

Vistas da Cachoeira das Andorinhas, no Distrieto de Serrania de Alfenas (Sul de Minas). Vêem-se, em ambas as photographias,
o pharmaeeutico Benjamin Libanio e o padre João Baplista Royen.

MISSA CAMPAL NA üAVEA

''' "j

i* #'11,

Aspecto de conjuneto da missa campal de 7 ííc Setembro, na Cavea
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JOJE BLOM3E
R i o

87, Rua Buenos Aires

Caixa 902

Agentes Geraes

A. M. BITTENCOURT & C.

S. Paulo

15 Novembro, 56

Caixa 2027

J
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0 "BANCO FRANCEZ E ITALIANO PARA A AMERICA DO SUL" INAUGURA
A SUA NOVA SEDE

O perímetro bancário é cada vez mais
beneficiado pela elegância dos novos edi-
ficios ultimamente inaugurados pelos
bancos, companhias e casas commer-
ciaes, dando á cidade um aspecto bizar-
ro e verdadeiramente imponente.

Ainda no sabbado, ás 3 horas da
tarde, tivemos o prazer de assistir á
inauguração do novo edificio do Banco
Francez e Italiano para a America Sul,,
que, diga-se em verdade, é dos bancos
mais bem installados actualmente no
Rio.

O importante edificio é constituído de
quatro pavimentos superiores, além de
um térreo e sub-solo, este com quatro
metros de altura, onde se encontram va-
rios cofres de aluguel ao publico, archi-
vo da contabilidade do Banco, incombus-
tivel, quarto de segurança para compro-
vação de títulos, apólices, etc, e a gran-
de caixa forte das reservas do Banco.
Dois poderosos ventiladores funecionam
no subterreaneo para renovação de ar. A
porta do sub-solo pesa 4.000 kilos! No
andar térreo funecionam: os diversos
guichets: Caixa, Letras em cobrança;
Títulos, Contas Correntes, Cambio, ga-
binetes da gerencia, sub-gerencia, sala
dos corretores e director do cambio.

No 1° andar tem: gabinete de con-
sulta do director, salão de visitas,- se-
cretaria do director e contencioso, ga-
binetes de estudos e informações, car-
teira de títulos, etc; no 2o andar: ga-
binetes do sub-gerente-contador, advoga-
do, contabilidade geral, correspondência,
etc; no 3o andar: contabilidade, copia
de correspondência, economatro, almoxa-
rifado e consultório medico.

A installacão deste é completa e nelle
serão prestados não só soecorros de ur-
gencia, como também tratados os func-
cionarios do Banco, quando enfermos, e
finalmente no 4° andar, além de outras
dependências, está installada a Associa-
ção dos Empregados do Banco Francez e
Italiano com salão reservado ao recreio
dos empregados, bibliotheca, jogos di-
versos, etc.

No acto inaugural e na presença dos
Srs. ministros Dr. Felix Pacheco, Dr.
Miguel Calmon e representantes dos
Srs. ministros: da Fazenda, Guerra, Jus-
tiça, Viação, Marinha; Dr. Alaôr Pra-
ta, Dr. Cincinato Braga, marechal Bado-
glio, embaixador italiano; Dr. Alexandre
Conty, embaixador francez; general Ga-
melin, cônsules francez e italiano, mi-
nistros de Cuba e China, encarregado
de negócios da Suissa; presidentes das
associações commerciaes e muitas outras
figuras de representação social, falou em
primeiro logar o director Sr. Dr. Geor-

ge Thyss, respondendo o Sr. Dr. Miguel
Calmon, ministro da Agricultura, se-
guindo-se o Sr. Alexandre Conty e o Sr.
marechal Pietro Badoglio, sendo em se-
guida servido a todos os presentes cham-
pagne e doces.

A directoriá do Banco é composta dos
Srs. Comm. Vincenzo Frontim, adminis-
trador; Comm. Antônio Rossi, director-

geral; Dr. Georges Thyss, director; Sr.
Cario dei Vecchi, Sr. Albert Champadal,
Sr. André Sachet, Sr. Mario Noreíli, Sr.
Giovani Ballarin, sub-directores; Vicen-
zo Moro, sub-director contador; auxiliar
de cambio, Hernani Ascenção.

O mobiliário do Banco é sóbrio, ele-
gante e rico. O edificio custou 15 mi-
lhões de francos.

NA PRAIA DE ESMORIZ, EM PORTUOAL
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O conceituado commerciante Sr. An-
tonio Alves Pereira, em companhia de
sua esposa, D. Maria das Dores Duarte
Britto Pereira, quando da sua viagem a
Portugal. Apanhou-os a objectiva na en-
cantadora Praia de Esmoriz, estando
elle com o trajo de pescador e ella de
varina, trajos estes característicos do lo-
gar, sua terra natal.

O Sr. Alves Pereira, que ahi se vê tão
folgazão, é, entretanto, o commerciante
preoecupado em melhorar sempre o seu
estabelecimento, concorrendo grandemen-
te para o progresso do populoso subur-
bio do Meyer, onde é estabelecida Ain-

da agora está fazendo passar por uma
grande reforma a sua serraria sita á rua
Dr. Archias Cordeiro n. 196, telephone
Jardim 181.

A "Casa Progresso" e "Serraria Pro-
gresso", no ramo de madeiras, materiaes,
tintas, papeis pintados, bombeiro hydrau-
lico, ferragens, louças e fantasias, pôde
ser considerada a mais completa e que
em melhores condições serve a numero-
sa freguezia dos subúrbios e que muito
breve os seus amigos e freguezes terão
a honra de ser convidados para a sua
próxima inauguração.
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UMA BOA CUTIS
cna,

zas é sempre motávo de

0 SUPER-SABONETE

Oelkada, Mmnipa
unifforme

9 CWt li V (Wlç UÜU(Wl

, sem aspere=
satisfação e de

Oliva 
n

DE FABRICAÇÃO ESPECIAL,
SEM INGREDIENTES IRRITAN-
TES, PERFUMADO E MEDICI-
NAL E' IMPRESCINDÍVEL, POR-
QUE, ALÉM DE CON^UrfKErt
PODEROSAMENTE PARA O

DESAPPARECIMENTO DOS
MALES QUE ALTERAM A
PELLE, COMMUNICA UM ARO-
MA SALUTAR E PERSISTENTE.
O USO DO SUPER-

SABONETE

nflvan

PRESERVA A PELLE DAS MAN-
CHAS, SARNAS, CRAVOS,

ERUPÇÕES, ESPINHAS, VER-
MELHIDÕES, IRRITAÇÕES, CO-

MICHÕES, ETC.
De accordo com a preferencia

tem o consumidor a escolher tres
typos do Super-Sabonete OLIVAN,
sendo :

No 1 = IPOMÊA

No 2 = AZALÊA

No 3 = QLYGINIA

VENDA EM QUALQUER PARTE

RIO DE JANEIRO

A'

I Laboratono

0
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A ESBELTA

Rua Arehnas Cordeiro, 240 = Meyer = Teleplhione s Jardim 457c

(Em frente á estação, lado do Jardim, jumto ao COMBATE)
Inaugurou-se no Meyer — a capital

dos suburbios — um grande e elegante
estabelecimento de calçados de luxo. O
seu excellente e variado sortimento de
calçados e chapéos á ultima moda, tem
despertado o justo interesse das fami-

Modelo de calçado, numero de ordem
2430, ultima moda em pellica encarnada
ou verde: 65$000; camurça preta, côr
de vinho, marron ou cinza: 60$000;
pellica envernizada com vista encarnada

no centro: 50$000.

Pelo correio, mais 2$000 em par. pedidos a João Abreu Salgado. Rua Archias Cordeiro, 240 — Meyer. Tele-
phone: Jardim 457.

lias do Meyer e demais suburbios, o
que bem testemunham as photographias
d'esta pagina.

A ESBELTA, que tem fabricação pro-
pria, faz sapatos sob medida, sendo a
sua especialidade, calçados para senho-
ras e creanças. Depositaria dos afama-
dos calçados "Fox".

Modelo de alta distincção, numero de
ordem 353, em pellica encarnada ou
verde: 58$000; camurça preta, marron
ou côr de vinho: 53$000; pellica enver-

nizada: 40$000.

WUBBM

"
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O "BANCO FRANCEZ E ITALIANO PARA A AMERICA DO SUL" INAUGURA A SUA NOVA SEDE
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1) O acto inaugural, vendo-se entre a assistência os Srs. ministros: Dr. Felix Pacheco, Dr. Miguel Calmon, Prefei'o Dr. Alaôr Prata, Embaixadores Pietro Badoglio, Alexan-
dre Conty, directores da casa, representantes dos Srs. ministros da Guerra, Marinha, Viação, Justiça e alto commercio. 2) Sr. Dr. George Thyss, director; Comm. Vincenzo

Frontin, administrador; Comm. Antônio Rossi, director geral.
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3) Os Srs. Comm. Antônio Rossi, Comm. Vincenzo Frontin, Dr. Georges Thyss, Srs. Cario dei Vecchi, Albert Champaudal, André Sachet, Mario Norelli, Giovani Ballarin, Vin-
cenzo Moro, Hernani Ascenção, toda a directoria e senhoras. 4) O Sr. Embaixador Pietro Badoglio cercado dos directores do Banco, senhoras e pessoas

de representação no alto commercio.
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A ESTAÇÃO DE RIACHUELO ENRIQUECIDA COM MAIS UM

ÜRANDE ESTABELECIMENTO DE CALÇADOS FINOS
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Fachada da "Casa Lopes", á rua 24 de Maio n. 184,
em Riachuelo, no dia da sua

inauguração

Realisou-se no dia 25 de Setembro
ultimo a inauguração da importante
"Casa Lopes", de propriedade do Sr.
A. Lopes de Almeida, situada á rua

As elegantes installações do novo estabelecimento, onde são
encontradas sempre as melhores novidades

pelo menor preço

24 de Maio n. 184, estação do Ria-
chuelo, dedicada á venda de calçados
e chapéus para homens, senhoras e
creancas.

%0tfmjyi^^*j^^yfifm4*f*iAj*0*AmAmmmmAmmm^fm*^^m*mAj*M*^

^^_ Telegrapharam de Berlim que
^Trn a espora de um banqueiro aus-
\Áj triaco atropelou accidentalmente e
wA I matou com o seu automóvel o
Conde de Strachwitz; e que, momentos
depois do desastre, a alludida senhora
se suicidou com um tiro de revólver.

Se os nossos desastrados chauffeurs
seguissem o exemplo d'aquella sensi-
biliísima e inditosa senhora... que pa-
vorosa hecatombe de suicídios não iria
por aqui!...

3! A Obra de Assistência aos Portu-
guezes Desamparados tem tido, no Bra-
sil, desenvolvimento digno de nota.

Com apenas tres annos de existência,
essa "obra", hoje superiormente dirigida
pelo illustre Dr. Jorge Monjardino, já
conta o avultado numero de 22.800 as-

/RUQASrWcVs#:
\ DA PtlLE: •

sociados, todos os quaes podem attestar,
de seiencia própria, que ella vae preen-
chendo, com felicidade, os fins que lhe
determinaram a fundação.

E', pois, com o maior prazer, que
transcrevemos as linhas abaixo, extra-
hidas do ultimo relatório da actual di-
rectoria da já benemérita e utilissima
associação, que tantos serviços vem pres-
tando á nossa laboriosa colônia poriu-
gueza:"Sem marcarmos praso preciso para
a sua divulgação futura, procuraremos
que ella seja freqüente e útil, de molde
a informar os nossos associados das prin-
cipaes oceorrencias desta "Obra de As-
sistencia" e a attrahirmos, com boa von-
tade e júbilo, os muitos e bons sócios de
que tanto carecemos.

Agora, nos possíveis limites, tentamos
proteger os portuguezes desamparados, e
visamos guiar, num futuro próximo, os
emigrantes portuguezes desorientados.

Com o tempo, assim o cremos, todos,
defendendo-se a si próprios, se conven-
cerão da utilidade e do alcance deste em-
prehendimento; e, apesar do desanimo

^V. «Sxa., com,r>iando
fa&tx&tcs no

%>\\<x Sac fvet, n. 4, twtX-

awecetá facilmente.

ou, ainda peor, da indifferença de mui-
tos, o caminho já desbravado só nos in-
dica um dever : proseguir I

Que os bons portuguezes nos ajudem,
e, humildemente, terão o reconhecimento
dos nossos patrícios desamparados.

O Tico-Tico publica gratuitanente re-
tratos, de creancas.

'cM&
Sta. GARCIA
com 1 mez

\ de trata-
mento.

Re
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DESEJA CRESCER
8 CENTÍMETROS?
Pois o conseguirá promptamente,
em qualquer edade, com o CRÊS-
CEDOR RACIONAL, do profes-
sor Albert. tratamento único que
garante o augmento da estatura e

Sr. CAMPS desenvolvimento. Pedir explicações, Sr. PICON *) Sr. PICON (*>
com 2 me- _U(_ as rernetterei grátis, e fkareiS antes do trata- 3 mezes depoi

tamento. Convencidos do maravilhoso invento. mento. do tratamento.

presentante na Ame r. ca do Sul: F. IKIAS
Entre Rios, 130 — Buenos Aires — Argentina

I m. Fmmrm' m\ J^____d____L____E__r
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Cofres, Camas e Fogões 

"Wallig

"GRANDE PRÊMIO" NA EXPOSIÇÃO DO CENTENÁRIO DO BRASIL

99

Fabricantes:A
I

Wallig & Cia.

Porlo Alegre

RIO GRANDE DO SUL
m

Piliaes:

RIO DE JANEIRO

Rua Marechal

Floriano Peixoto, 5

SAO PAULO

Rua Rarão de Itapetininga, 61

Endereço telegr. "WALLIG"

á prova (le fogo, qnéda c
arromba mento.

para creanças, solteiros, casaes,
viagens e hospitaes.

ji a Ienlia ou carvao n.

Exijam sempre esta
marca registrada PEÇAM PR0SPEGTOS

'I Ilustração Brasileira"
REVISTA MENSAL ILLUSTRADA

Collaborada pelos melhores escriptores e artistas
nacionaes e estrangeiros.
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JOALHERIA E RELOJOARIA
AO CORAÇÃO P€ OCJRO

(Casa Fundada em 1906)
5 — Rua Haddock Lobo — 5

(Proximo ao Largo do Estado de Sá)
Este antigo e conceituado estabelecimento é o

preferido da gente "chic", não só deste aristocrático
bairro e Tijuca, como de outros bem distantes, por-
que nelle se encontra um lindo e variado sortimento
de jóias e relogios, assim como objectos proprios
para presentes, estojos em prata e fantasia, relogios
para mesa e pêndulos, objectos de gosto para casa-
mentos, anniversarios, etc. Esta casa tem officina para
concertos, reformas e fabricação de jóias. Trabalhos
garantidos. Compra ouro, prata, jóias usadas, etc.

Attende a chamados pelo telephone Villa 431
JOÃO MARTINS CARNEIRO

Rua Haddock Lobo n. 5
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C AS A.

Especial de legítimos perfumes

extrangeiros — 
por preços reduzidos

PERFUMARIA LAPEHNE. 8. TDEATfiO 9,

rri'

a
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Escrevam para lá. Escrevam para cá.
Mas sempre em papel M.-K.

j^^tKfm. ^^_

%^_FJr 
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TfaxKrause
Papel para Cartas

D@ regresso ao Brasi

^^^^^^^^WWWW^^^^^^^^^V^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

__¦¦ Na resposta que o deputado Vicente Piragibe
I J. 1 deu á Associação Commercial do Rio de Janeiro,
jMf sobre as causas da carestia da vida — resposta~^— 

magnificamente elucidante, que devia ter a maior
divulgação — ha um ponto culminante que empolga por
completo a attençao do leitor. E' aquelle em que o ope-
roso deputado, após haver admiravelmente synthetisado o
estado actual da nossa situação econômica, affirma, baseado
em cálculos exactos, que — só em pagamento de juros das
suas dividas, o Brasil despende nada menos de mil e tre-
zentos contos de réis por dia 1

Simplesmente allucinante ! Mas como é a pura ver-
dade, será muito bom que os nossos legisladores e os nos-
sos estadistas reflictam um pouco, e, pelo menos, não ele-
vem mais essa phenomenal cifra diária com que o- Brasil
tem de "marchar" tão somente para pagar juros de em-
prestimos contrahidos para pagar... outros empréstimos,
numa successão macabra de operações financeiras, que
nos tem dessorado o melhor da nossa seiva de paiz rico e
das nossas energias de povo pacifico, trabalhador e honesto.

Mil e trezentos contos por dia só de juros ! ...
Que bellissima situação preparada pelos nossos sábios

financistas ! ...

LOTERIA DA VICTORIA

^X '' '¦'"''¦'•_SÍlí 3 TÉor I

CONCESSIONÁRIOS

THE0D0R0
SILVA & Cia.

Contracto celebrado
com o Governo do
Estado em I 4 de

Maio de 1924
Sede; VICTORIA

E. DO ESPIRITO
SANTO

R- DUQUE
OE

CAXIAS, 21
Caixa Postal

3721

I End: Telefraph.
i LOTERIA

Machinas pira Extr_cc.es da Loteria com as
tspheras com os números dos bilhetes por inteiro

EXTRACÇÕES SEMANAES
Pelo systema mais moderno e garantido
JOGAM SOMENTE 6 MIL BILHETES

Com os prêmios maiores de
20 E 25 CONTOS

E mais 842 prêmios dc diversos valores

•*mm_\\\Mv

Acaba de regressar a esta capital, depois de dois
annos de estadia em Portugal,. o Sr. Francisco Antunes
Guimarães, proprietário da conhecida "Casa Guimarães", á
Rua do Rosário, 71, canto do Becco das Canceltas, tele-
phone Norte 3319. Casa fundada em 1896, d'ella tem sa-
hido as principaes sortes grandes das loterias de Natal e
São João, numa verdadeira plethora de felicidade para os
seus clientes como para a firma F. Guimarães, com conceito
em todo o Brasil.

E prova deste dom excepcional de espalhar a felicidade
com a venda de bilhetes premiados, é que ainda sabbado
ultimo, como um cumprimento de boa-vinda da sortj ao
Sir. F. Guimarães, teve a sua casa a alegria de vender o-
bilhete da Loteria Federal de cem contos com o n. 31618.

Regressando do seu solo nativo. Santo Emilião, Conce-
lho de Povoa de Lanhoso, o Sr. Francisco Antunes Guima-
rães reentra, pois, no seio dos seus amigos já saudosos,
com os melhores sentimentos de satisfação da parte d'estes.

E' já alguma compensação em troca das saudades da
pátria distante de que acaba de se ausentar novamente.

"lllustração Brasileira"
REVISTA MENSAL ILLUSTRADA

Collaborada pelos melhores escritptores e artistí-S na-
cionaes e estrangeiros.

. tí_B*
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JLampadas €xternas
com braço

para electricidade a

l5$00O
RUA 7

SETEMBRO 161
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NOVO TRATAMENTO DO CABELLO

RESTAURAÇÃO- RENASCIMENTO -CONSERVAÇÃO

PELA
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B «J :

PATENTE N. 5739

Formula scientifica do Grande Botânico Dr. Ground, cujo segredo foi comprado por 200 contos de réis
.„„.„.,!„ P Licenciada pelo Departamento Nacional de Saude Publica pelo Decreto N. 1213 em 6 de Fevereiro de 1923

P 
RECOMMENDADA PELOS PRINCIPAES INSTITUTOS SANITÁRIOS DO EXTRANGEIRO

A LOÇÃO BRILHANTE E* O MELHOR ESPECIFICO
INDICADO CONTRA»

auíMlu d»»» Cabellos — Canicie — Ejíibranquecimento pre-
ninturo — Calvicie urecoce — Caspas — Seborrhea —

Syi-óae c toda» as doenças do couro cabelludo.
Segundo a opinião de muitos

Pa hai flQ hranmÇ sábios está hoje competente-
L-dUCIlUO UiailbUO meme provado que 0 embran-
quecimento dos cabellos não passa de uma moléstia. O
cabello cahe ou embranquece devido á debilidade da raiz.

A Loção Brilhante, pela sua poderosa acção tônica e
antiseptica agindo directamente sobre o bulbo, é pois um
excellente renovador dos cabellos, barbas e bigodes brancos
ou grisalhos, devolvendo-lhes a côr natural primitiva, sem
pintar, e emprestando-lhes maciez e brilho admirável.

... Múltiplas e va-
Caspas-Quedas dos cabel!os»ao;east.assãoqu^
atacam o couro cabelludo dando como resultado a queda
dos cabellos. Destas a mais commum são as caspas. A
Loção Br lhante conserva os cabellos, cura as affecções
parasitárias e destróe radicalmente as caspas, deixando a
cabeça limpa e fresca.

A Loção Brilhante evita a queda dos cabellos e os
fortalece.
p, \ , , Nos casos de calvicie oom tres ou quatro se-
LalVICIG manas de applicações consecutivas começa a

parte calva a ficar coberta com o crescimento
do cabello. A Loção Brilhante tem feito brotar cabellos
após periodos de alopecia de mezes e até de annos.

Ella actua estimulando os folliculos pilosos e desde
que ha elemento de vida os cabellos surgem novamente.
r\ t rr ~ Em todas asoeborrhea e outras affecções ?*°pecias. de-

termina-
das pela seborrhea ou outras doenças do couro cabelludo os
cabellos cahem, quer dizer despegam-se das raizes. Em seu
logar nasce uma pennugem que segundo as circumstancias
e cuidado que se lhe dá cresce ou degenera.

A Loção Brilhante extermina o germen da seborrhea
e outros micróbios; supprime a sensação de prurido e to-
nifica as raizes do cabello, impedindo a sua queda,-r- . .1 Ha tambem uma doença, na qual o ca-

I NCnOPtllOSe beIlo> em vez de cahir* Parte. Póde
partir bem no meio do fio ou pódeser na extremidade, e apresenta um aspecto de espanador

por causa da dissociação das fibrilhas. Além disso, o ca-
bello torna-se baço, feio e sem vida. Essa doença tem o nome
de trichoptilose, e é vulgarmente conhecida por cabellos es-
pigados. A Loção Brilhante, pelo seu alto poder anti-
septico e alimentador, cura-a facilmente, dá vitalidade aos
cabellos, deixando-os macios, Iustrosos e agradáveis á vista.

VANTAGENS DA LOÇÃO BRILHANTE
1* — E' absolutamente inoffensiva, podendo portantoser usada diariamente e por tempo indeterminado, porquea sua acção é sempre benéfica.
2* — Xão mancha a pelle nem queima os cabellos,

como acontece com alguns remédios que contêm nitrato de
prata e outros saes nocivos.

3a — A sua acção vitalisante sobre os cabellos bran-
cos. descorados ou grisalhos começa a manafestar-se 7 ou
8 dias depois, devolvendo a côr natural primitiva graduale «progressivamente.

4a — O seu perfume é delicioso, e não contém oleo
nem gordura de esipecie alguma que, como é sabido, pre-
judicam a saude do cabello.

MODO DE USAR
Antes de applicar a Loção Brilhante pela primeira vez

ê conveniente lavar a cabeça com agua e sabão e enxu-
gar bem.

A Loção Brilhante pôde ser usada em fricções como
qualquer loção, porém é praferivel usal-a do modo seguinte:

Deita-se meia colher de sopa mais ou menos em um
pires, e com uma pequena escova embebida de Loção
Brilhante frieciona-se o couro cabelludo bem junto á raiz
capillar, deixando a cabeça descoberta até seccar.

* PREVENÇÃO

Não aceekem nada que se diga ser a "mesma coisa"
ou "tão bom" como a Loção Brilhante.

Pôde-se ter graves prejuízos por causa dos substitutos.

PENSE 
V. S. em ter novamente o basto, lindo e lustroso

cabello que teve ha annos passados.

PENSE 
V. S. em eliminar essas escamas horríveis

que são as caspas.

PENSE 
V. S. em restituir a verdadeira côr primitiva ao

seu cabello.

PENSE 
V. S. no ridículo que é calvicie ou outras mo-

lestias parasitárias d'o couro cabelludo.

Nada póde ser mais convincente para V. S. do que ex-
perimentar o poder maravilhoso da Loção Brilhante.

Não se esqueça. Compre um frasco hoje mesmo. Dese-
jamos convencer V. S. até a evidencia, sobre o valor be-
nefico da Loção -Brilhante. Comece a usal-a hoje mesmo.
Não perca esta opportunidade.

A Loção Brilhante esta á venda em todas as drogarias,
pharmacias, barbeiros e casas de perfumarias. Se V. S.
nào encontrar Loção Brilhante no seu fornecedor, corte o
coupon abaixo e mande-o para nós, que immediatamente
lhe remetteremos, pelo correio, um frasco desse afamado
especifico capillar.

(Direitos reservado» de reprodueçilo total ou parcial)
Lnifos eessionarios para a Ameriea do Sul: — \l.\ IM &
FREITAS — Rua do Carmo. 11 — sobr. — S. PAVLO.
Caixa Postal 1S7».

t -í * I ' 1 » a ? *Xi Srs. ALVIM & FREITAS —"*—''*—'' ¦ '^ Caixa 1379 — S. Paulo
(O MALHO)

Junto remetto-lhes um vale postal da quantia de réis
10$000 afim de que me seja enviado pelo correio um frasco
de IiOçílo Brilhante.

NOME
RUA

CIDADE

ESTADO
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MINORATIVAS
PASTILHAS

Opinião do eminente Professor MIGUEL COUTOi
i
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MIGUEL COUTO conbultoric
Professor de Clinica Medica Ourives, 5

da Faculdade de Medicina fe|_ fjorte 1391
RESIDÊNCIA

MIGUEL COUTO FILHO Cm.ltW Monte.ro, 59
Assistente de Clinica Medica Tel. 8-ira-Mar 841
da Faculdade de Medicina

a.-assistent. do Clinica Medica em
Berlin, medalha da ouro da Faculdade
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AS MINORATIVAS NÃO PRODUZEM COLICAS!
A' venda em todas as Drogarias © nas boas phar macias
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Casa Matriz: Largo de São Francis co de Paula ns. 24, 26 e 28
A POPULAÇÃO DO GRANDE

BRASIL
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EM DEFESA DO POVO

OTTlCIÍflO

Perfumadas EXTRANGEIRAS de
todos os fabricantes, muito barato.

o único estabelecimento que
defende

Comprando em grande escala, directamente dos fabricantes, as

CASAS INDIANA, podem e de facto offerecem ao comprador
maiores vantagens que as suas congeneres.

Para que o povo possa fazer uma apreciação sobre os preços,
damos abaixo uina ligeira rela?ao:

Meias de SEDA, AGUIA 5$5oo Ligas Americanas .... i$9oo
" " " PURA 4$5oo Gravatas de seda regular 2$3<x>

INT ERWO- Gravatas de seda tricot fi-
VEN 5$500 nissimo 2$goo

Meias de Escossia, com Gravatas de seda EX-
BAGUET ........ • 5$5oo TRANGEIRA .... 6$soo

Camisas, fino Percal . . 8$5<x> Gravatas de seda EX-
Superior Z E TRANGEIRA P A -

PHIR (SALDO) . . 11 $500 PILLON ...... 2$9oo
Camisas, crepe SUISSO Capas de Gabardine in-

(SALDO) ii$500 gleza i25$ooo
Camisas, tricoline de 1*, Meias de seda c|costura,

listada e lisa ...... 253500 todas as cores para se-
Pyjamas de crepe .... 26$5oo • nhora 5$5°°

" Zephyr inglez 25$ooo Meias, typo AGUIA, toda
Suspensorios GUIOT le- de seda 8$700

gitimo 6$7oo Meias MOUSSELINE 173500
Lengos inglezes, PURO Camiseta de SEDA c|BA-

LINHO, 1 \2 duzia . 9$ooo GUET, todas as cores,
Lengos inglezes, i|2 linho, fino artigo i2$ooo

1 [2 duzia 7$ooo Meias de Escossia, para
Camiseta, malha, finissi- senhora 4$500
ma 5$50o Meias de SEDA para cri-

Camiseta, malha, merceri- angas 3$5oo
zada 5$5°° Meias de Escossia para

Ligas Americanas, SEDA 3S500 criangas i$8oo

Filial á Rua do Ouvidor, 134

Fasta dental INDIANA,
typo grande  i$5oo

Pasta dental PATY, tubo
grande  i$300

Pó de arroz LERIDA,
perfume EXTRA . . . i$8oo

Pó de arroz COLOMBI-
NA, perfume EXTRA i$8oo

Pó de arroz NOELY,
perfume EXTRA . . . i$8oo

Assombrosa venda de inaugura-
ção, de artigos de primeira qua-
1 idade, para homens e rapazes, e
finas roupas de cama e mesa.

. i
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LEITORES D ' 66 O MALHO"

1) Sr. José Araújo, negociante em Guandu (listado do Rio). —
2) Sr. José Soares de Mendonça, collaborador do "Álbum de OEdi-
po". — 3) Sr. Avelino do Nascimento, agente d'"0 Malho" em Al-
buquerque Lins. — 4) Cel. Lafayette Teixeira, residente em Cam-
po Formoso (Goyaz). — 5) Sr. Nathaniel de Araújo. — 6) Dr.
Gustavo Armbrust, sua Exma. senhora, fiiho e cunhadas. 7) Sr.
Antonio Silva. — 8) Família do Sr. Felix N. de Carvalho, residente

em Capivary (Estado do Rio).
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PAGEOL
ENÉRGICO ANTISEPTICO l RINARIO E DESTRUIDOR DO GOXOCOCUS

0o
& 
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Cystites — Filamentos — Hypertrophia da pro-
.-.tala — Estreitamento — Pyurias — Ca-

tarrho na bexiga — Albuminuria —
Doenças da bexiga e dos rins.

A OPINIÃO MEDICA:
"E' com prazer que lhe faço saber que, tendo experi-

mentado o PAGÉOL, pude constatar a sua perfeita acção
antiseptica sobre a bexiga e prescrevel-o-hei em todos os
casos que fôr necessário. — Vr. Joseph Si, Medico-Major,
Hospital Militar de Ancona.

Levantai-vos á noite? Tendes dcsinllecimen-
los da bexiga? O "Pagéol" deseongestiona e re-
juvenesce os tecidos das vias urinarias, que elle
renova matando todos os micróbios que nellas
habitam.
PREMIADO NAS ESPOSIÇÕES DE MÔNACO EM

1920-1921 c RIO DE JANEIRO 1922-1923
PREPARADO NO LABORATÓRIO DO URODONAL

Agentes geraes para o Brasil:
FERREIRA, BUREL & C.

Rua dos Andradas, 165 — Rio de Janeiro

u
onuon
o

onV A AI IAM N I.
Syphilis — Tarbes — Dérrçatoses

rr>i T*ft_e^afti IQ OE

R O AI ANIL
Grippe — Tosses — Bronchites

ni iiiiiiíiiiwwmTfj

GYRALDOSE
PARA OS CUIDADOS ÍNTIMOS DA MULHER

Excellente producto não toxL
co, descongestionante, antileu-
curico, resolutivo e cicatrizante.
Cheiro muito agradável. Uso
continuo muito econômico. As-
-segura _____ real bem-estar.

O antiseptico que todas as se-
nhoras devem ter na sua "toi-
lette".

Grandes Prêmios vnas Exposições de
Mônaco 1920-1921 e Rio de Janeiro

1922-1923.

Exija a nova fôrma em compri-
midos, mais racional e pratico.

\y,^^^^^^^p^^Sy
Preparado nos

Laboratórios do Urodonal
Estabelecimentos CHATELAIN
2 e 2 bis, R. Valenciennes, Paris

AGENTES GERAES PARA O B

Rua dos -andradas, 165 - FERREIR* BUREL * C.
RIO DE JANEIRO

N O C T Y L

O medicamento ideal para Insomnias, Enjôo de mar, etc.

A OPINIÃO MEDICA:

Em resumo, as nossas conclu-
soes, baseadas sobre numerosas
observações que nos foi permit-
tido fazer com a Gyraldose, fa-
zem que aconselhemos sempre o
seu emprego nas numerosas af-
fecções da mulher, especialmen-
te na lencorrhéa, o prurido vui-
vario, a urethi-ite, a metrite, a
salpingite. Nesse caso o medi-
co deverá lembrar-se do adagio
bem conhecido: A saude geral
da mulher é feita da sua hygie-
ne intima. — Dr. Henri Rajat,

Dr. em Sciencias da Universi-
dade de Lyon. chefe de labo-
r:itor-o dos Hospícios • Civis.
Director do bureau Municipal
de Hygiene de Vichy.

R A S I L :

-Caixa postal, 624

F O G Y L

O melhor combatente da Tosse e Bronchites.
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REGULADOR FONTOURA

é e remédio indicado para com-

bater os incommodos das se-

nhoras, sendo muito efficaz

nos estados morbidos e nas

Precioso Remedío

PARA TRATAMENTO DOS

REGULADOR FONTOURA

regularisa a funcçüo do sangue,

descongestiona os orgãos in-

flammados, jupprime a dôr

proveniente d e irregularida-

INCOMMODOS DAS SENHORAS'
dos orgãos f e m i n i n os .

des menstruaes e elimina

os distúrbios nervosos.

REGULADOR FONTOURA

As causas que deter-
minam muitas altera-

ções no estado de sau-
de das senhoras, produzin-
do crises dolorosas, alterações
nervosas e conseqüente decaden-
cia physica, devem ser comba-
— — — tidas com o — — -

RESTAURA E REGULARISA

AS FUNCÇOES DOS

Orgãos femininos

REGULADOR FONTOURA

Os satis f ac to rios re-

sultados obtidos em

grande numero dè casos

em que tem sido applicado,

demonstram quanto è mere-

cido o renome alcançado pelo
—- — poderoso preparado. — —

REGULADOR FONTOURA

Bazar America
s

ü

Finíssimos objectos
— 

para presentes =

Especialidade em
PORCELANAS,
CRYSTAES,
METAES
FINOS,
FAQUEIROS |

E TALHERES |
DE CHRIS- |

TOFLE.

ORIGINALIDADE B BOM GOSTO

5— ((a 7

§| SepvE-Ihe em qualqusp caso 
11

ISe 

j;'i quasi nao tem, scrve-lhe o 1'ILO- jh£|
GiiNIO, jporque Ihe fara vir cabcllo novo

Sc já (juasi não tem, sorve-lhe o PILO-
GiiNIO, porque lhe fará vir cabello novo
e abundante. Se começa a ter pouco, ser-
vc-lhc o PII.OGENIO porque impede que
o cabello continue a cahir. Se ainda tem
nrnito serve-lhe o PII.OGENIO porque
lhe çarante a hygicnc do cabello.

Aimia para a extineção da caspa. Ainda
para o tratamento da barba e loção de
toilctte.
O PILOGENIO sempre o PIL.OGENIO

Rua Irapayana, 38-40

A' venda em todas as phannacias, dro-
(farias e perfumaria

O

REGULADOR FONTOURA REGULADOR FONTOURA

< o remedio indicado para com- (j .. « resrularisa a funccio do sangue,
# Precioso Remedio ^bater os incommodos das se- (j descongestiona os orgaos in-

nhoras, sendo muito efficaz jj PARA TRATAMENTO DOS v> f'ammados, supprime a dor

nos estados morbidos e nas fj proveniente d e irregularida-

de.ord.,., '»»c™«/| 
NCOM M ODOS DAS SENHORASV" 

n,enslr""5«

dos orgaos femininos.fl' os d i s t u r b i o s nervosos.

IREGULADOR 
FONTOURAj

As causas que deter- jj Os s a t i s f a c t o r i o s re-

minam m u i t a s altera- 
RESTAURA E REGULARISA j 

sultados o b t i d o 3 em 1

qScs no e s t a d o de sau- «. grande numero die casos
de das senhoras, produzin-^ J ^ que tm ^ applicado>
do crises dolorosas, alteragoes y> AS FUNC£OES DOS ff

, , Y> ft demonstram quanto e mere-
nervosas e consequente decaden-w if
cia physica, devem ser comba-\\ _ „ - // cido 0 renome »^an?ado pelo
_ 1 - cm -\ °rKaos 'emininos S __ tojmM pMpM4)

REGULADOR FONTOURA 'j REGULADOR FONTOURA
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POLITIC' ACÇO ES...

A o Correio Paulistano, no sabbado ultimo, o eminente
•* "senador Sampaio Corrêa concedeu uma entrevista
que merece a mais larga divulgação. Mereceria, mesmo,
tornar-se de leitura obrigatoria, para quantos, neste
grande paiz "essencialmente agrícola", vivem a clamar
contra a carestia da vida, attribuindo-a, principalmente,
ao café, hoje ao preço médio de 6S000 o kilo, para
quem o compra, como nós outros, já em condições de
entrar em fervura.

O illustre representante do Districto Federal, a quem
com notável justiça o orgão official do Partido Repu-
blicano Paulista chama de "uma das mais radiosas men-
talidades do Brasil contemporâneo", provou, irrctorqui-
velmente, esta brilhante these: — a alta do café ê um
factor do barateamento da vida entre nós?

Para tanto, o preclaro economista começou por de-
terminar quanto os brasileiros, em certo período muito
recente, pagaram mais caro o café, em virtude da va-
lorisação d'esse produeto, em boa hora emprehendida
pelo governo. E encontrou a espantosa cifra de 60 mil
contos de réis, isto é: nós, brasileiros, durante os pri-
meiros seis mezes d'este anno, tirámos do bolso, mais
60 mil contos de réis do que deveríamos, se o café não
estivesse em alta, forçada pela valorisação.

Estabelecida essa premissa, o Sr. Sampaio Corrêa
passa a demonstrar que, devido áquella mesma valorisa-
ção, durante aquelles mesmos seis mezes, o café rendeu
ao • Brasil mais 2 milhões esterlinos do quo renderia,
se a valorisação não houvesse sido feita pelo governo!

E então, conclue S. Ex., com argumentos e termos
que resumimos: —- Se não fôra a valorisação do café,

cambio em nosso paiz, em logar de estar a 5 c meio,
estaria a 3 e meio, isto é, as libras esterlinas ha muito
nos estariam custando 69S000, em vez de 44$, e nós es-
tariamos pagando, muito mais caro, o trigo, as batatas,
a xarque, o bacalhau, as fruetas, o kerozene, e todos os
outros generos que importamos do estrangeiro, pois é
preciso não esquecer que somos um paiz que importa
mais do que exporta!

De como se vê que o illustre Sr. Sampaio Corrêa
"matou na cabeça", como se diz na gyria, "o piolho
irreverente" dos que combatem a valorisação do nosso
principal produeto de exportação...

Proteja-se o café, portanto, custe o que custar!
« »

TA muito tempo, talvez mesmo nunca durante o nosso
* * periodo republicano, um projecto de intervenção
federal não transita pelo Congresso, como agora, na
semana passada, o da intervenção no Amazonas!

Todos os senadores, todos os deputados, até mesmo
os opposicionistas que lhe fizeram restricções doutrina-
rias, votaram-n'o sem lançar mão de qualquer dos mais
useiros recursos de retardar a marcha dos projectos ou
obstruil-os!...

Pobre Amazonas! A que misero estado te reduziram
os teus administradores!

« # «
KTos tempos correntes, não é commum que os adver-

sarios se rendam justiça mutuamente. Menos ainda,
que a façam aos vencidos, e aos que perdem as posições
devido a inversões de-- direito...

Eis porque não nos furtamos ao prazer dc applau-
dir o discurso proferido pelo Sr. Fonseca Hermes, na

Camara, quando S. Ex., membro da Commissão de Di-
plomacia, considerou o projecto que approva o tratado
relativo á solução judicial das controvérsias que venham
a surgir entre o Brasil e a Suissa.

O nobre representante fluminense, reportando-se a
tclegramma divulgado, nesta Capital, pelo Jornal do
Commercio, elogiou calorosamente a acção do preclaro
Dr. Raul Fernandes, na Liga das Nações, e pôz de ma-
nifesto que S. Ex., com o seu fino tacto, alta irtelligen-
cia e invejável cultura, tem sabido assegurar ao Bra-
sil as luminosas tradições que elle desfrueta entre os
povos estrangeiros, graças ao gênio de Ruy, de Cotegipe,
Rio Branco e alguns outros compatriotas insignes!

Bravos, bravíssimos, Sr. Fonseca Hermes! Naquelle
dia, V. Ex. ganhou, muito bem ganhe, o subsidio de
toda esta legislatura!...

* a *
r^STÁ para estourar •— como diria o Sr. Ephigenio Sal-
*~i les — uma "burra safarrascada" na política da Ba-
hía. O Sr. Góes Calmon, segundo os boatos correntes,
não chegará ao fim do quadriennio, sem formidável
opposição!

E já se indicam, assim, as duas futuras corrcn-
tes em lueta: Ubaldino de Assis, Octavio Mangabeira,
Francisco Rocha, Sá Filho, Virgílio Lemos, Fiel Fontes,
Simões Filho, Ramiro Berbert, João Mangabeira e Al-
fredo Ruy.

São incertos, ainda, ao que se propala, os Srs. Ho-
mero Pires e Afranio Peixoto, parecendo que os restantes
membros da bancada bahiana na Camara, permanecerão
fieis ao governador que ha pouco hospedou o príncipe-
hérdeiro da ltalia.

Quanto ao Sr. Albuquerque Liborio, adeantou os
nossos informantes, espera-se que S. Ex. tome orienta-
ção inteiramente diversa da que tomaria, se fosse vivo
o saudoso Dr. Aurelino Leal. ,

« *

Qergipe continua ás escuras. Ninguém sabe, ainda,
como acabará, ali, a Iucta entre os Srs. Graccho

Cardoso e Pereira Lobo.
Corre, não obstante, com visos de verdade, que al-

guns próceres da situação federal trabalham, activa-
mente, no sentido de que tenham ingresso, agora, na
política sergipana, alguns elementos adversos á situação
estadual, que foram "bernardistas" da primeira hora, na
campanha de 1921.

Seria de inteira justiça que tal noticia se confirmas-
se. Aqui mesmo, já sustentamos que, a melhor solução
para o "caso sergipano", seria derrubar-se as comadres
que lá estão a brigar, entregando-se o Estado a
gente nova.

Mas nem tudo o que se deseja, ás vezes, é possi-
vel. E assim, seria com os melhores olhos d'este mundo,
que veríamos, ao menos em parte, aproveitados elemen-
tos como Laudelino Freire, Jackson de Figueiredo, Moi-
tinho Doria, João' Ribeiro, Abelardo' Mello, e tantos
sergipanos iHustres.

Custa a comprehender-se mesmo, os motivos pelos
quaes, em plena e forte situação "bernardista", ao me-
nos o Sr. Jackson dé Figueiredo já não está na Ca-
mara des Deputados!...
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?/ UM HOMEM ENJOADO

O mais autor;saio inter-
prete, do palco nacional, do

Tio'Gaspar, de "Os sinos de Corneville",
o muito sympathico actor Leopoldo Fróes,
desde o dia em que começou a ganhar di-
nhe:,rü ein theatro só teve um pensamcm-
to: ganhar mais dinheiro, c nessa anciã
febricitante, tudo sacrifica, como se o que
possue não lhe bastasse já, para a vida
tranqullla que a sua edade avançada está
¦pedindo. Nada menos de duas brigas re-

gistram os últimos dias, em que o maior
actor cômico brasileiro do mundo, por
causa de uns marrados caraminguás, rom-

pcu com excellcntes amizades.
A primeira foi com o Paulo Magalhães.

Amigos <fe ha bastantes annos, autores
ambos de borracheiras como "A arvore
(jiie chora" e "Mimosa", resolveram es-
crever de collaboração, uma borracheira
maior, c assim vciu ao mundo "O impe-
rio do céo", que deve ser uma cousa hor-
rivèl. O Trianon, porém, muda de direc-
ção e o Paulo, que é fértil cm impérios do
céo, atira-se nos braços do Staffa, a quem
promette uma peça chineza, e rufa o tam-
hor (Ta reclame em favor do theatriuho
da Avenida. O Fróes pinoteia e intima:
ou eu, ou o 'Staffa. O Paulo resolve —

o Staffa, e no dia seguinte pediu á poli-
c'a quis forçasse o intransigente actor-

' 
emprezario a lhe devolver o original de
"O império do céo", que está todinho es:
cripto com a sua letra... O Fróes com-
•parece á policia e ingenuamente dec.ara

que" não sabe do original reclamado. O
Paulo solicita a busca e a apprchensao e
no dia e hora marcados, acompanha dois
officiaes de justiça ao modesto quarto do
moço millionario. A scena era de ver-se.
O Paulo, de pé, bengala em riste, aponta-
va um bahú de folha e dizia: — Acho
que está aqui! F.,Ue achava, mas os of-
ficiaes dc justiça não achavam nada. —

Esta debaixo do colchão, continuava im-
perturbavel. Minuciosa remexidela; não
estava-. — Dentro daquelle caixão de ke-
rozene que serve dc creado mudo! Tam-
bem não estava. — Por detraz daquelle
lençol que faz as vezes de guarda-roupa!
Qual, nada! Havia-se vasculhado todo o
mobiliária; a-obra prima fora destruída.
O competente processo de indemnisação
vae ser instaurado.

O Fróes, abre, domingo ultimo o Jor-
vai do Brasil c lê a noticia da festa an-
ptversaria da S. B. A. T., em que_ o
Alves da Cunha foi chamado de o maior
actor da geração contemporânea, em lin-
gua portugueza. Tem logo vontade de cs-
ganar meio inundo. Prosegue na leitura
e vê que o Ronato Vianna se compromet-
tera a entrar para a S. B. A. T.. essa
mesma S. B. A. T. com que elle, Fróes,
rompera pelo seu atrevimento de querer

qnp pague io8$ooo de direitos de original
brasileiro, quando vem pagando somente
ioojooo, ou melhor, qiw pague mais S$ooo
por dia, 240$ooo em um mez, 2:88o$ooo
cm um anno, 288 :ooo$ooo em cem annos,
a elle, que com essas mesmissimas peças

jncLV'_—__i _____%?
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tanto se bateram, na Resistência dos Ca-
nastrões, pelo pagamento aos artistas, das
viatinécs, ainda não instituíram o novo re-
gimen na sua empreza, por não saberem
se os seus contractados querem ou não
gosar de mais essa vantagem. Com certe-
za estão á espera de um abaixo-assigna-
dosinlho, ou de um enérgico officio da
Resistência dos Canastrões...

Nas representações de " A' Ia gar-
çonne", em travesti, no Recreio a actriz
Sra. Margarida Max trajou-se sempre de
mulher.

O educador do escoteiro Álvaro Sil-
va não abandonou o intrépido menino um
só instante, na caixa .do São José, no dia

.da festa da feliz parceria. Julgou a tra-
vessia da caixa façanha mais perigosa
que a travessia dos Andes...

p Consta que o Armando Maia, que
tão solicito tem se mostrado para com o
guarda-roupa da Companhia Portugueza
do Republica, vae agora estender soa
acção benemérita aos scenarios.

Rua deserta
(Os autos continuam a matar)

Ai!
aqui é onde me doe!

Este remédio penetra ímme-
chatamente ao logar da dôr.
V. Sra. soffre de alguma
dôr rheumatica?

O Linimento Sloan
lhe dará prompto allivio. En
mil logares encontrase o

Linimento Sloan
por ser reconhecido como o
melhor remédio o mais effi-
caz em todos os casos de
dores neuralgicas e rheuma-
ticas.

O Linimento Sloan
substitue vantajosamente os
emplastros, sinapismos, etc.
Não deve faltar em parte ai-
guma.
(Vende-se em todas a* Pharmaeias)

Lüiinieiito
de Sloan®

nacionaes, ganhou cerca de mil contos em
seis annos! Manda chamar o Renato e
diz-lhe: — Ou eu, ou a S. B. A. T. O
Renato resolve—a S. B. A. T., e como
o Fróes, allegando que é co-autor de "Gi-

golo", 'baixa os direitos autoraes para
5o$ooo, a Carmen Azevedo adeoce, á noi-
te, com colicas hepaticas, e no dia seguin-
te o BVóes é notificado de que está prohi-
bido de representar a bella comedia do
festejado dramaturgo de " Os fantas-
mas"... .

Mais ainda: toda a imprensa publica
uma carta do Renato ao Fróes que até
parece oscripta ao Damasosinho Salcede,
e em que, com superioridade o Renato diz
que lhe não quer mal " apenas fico, des-
de já, enjoado de você".

Os dois incidentes foram gosadissimos
intra-muros do Carlos Gomes. Todos
alli, estão enjoadrissimos do Fróes, mas se
prostsrnam quando elle passa. Gosam á
socapa, com factos como esse. Estimal-o
porque? Não acaba o endinheirado actor
de declarar aos seus contractados que os
cspectaculos em beneficio, lá fora, custa-
rão tres contos, e com o concurso da sua
illustre individualidade, tres contos e qui-
nhentos ?

Amor, com amor se paga...

NA T A B E L L A

Os actuaes emprezarios da Companhia
do Trianon, Manoel Durães, Plac do Fer- Cm suicida esperando a
rcira, Jorge Diniz e Eduardo Vianna, que morte !

hora da

Com os primeiros reflexos da primavera, vem sempre uma nova esperança para as almas torturadas por qual-
quer grave preoecupação. O mundo sorri, aos olhos mais desilludidos, como se fosse um espectaculo recente, uma vi-
são doirada, recem-sahida das mãos de um deus bemfazejo. As fibras mais intimas do coração humano vibram, á pri-
meira caricia primaveril, num sentimento de indizivel felicidade. Mas há um preparado soberano, capaz de produzir,
naquelles que soffrem por causa de uma péssima cabelleira, o mesmo effeito redemptor: é a JUVENTUDE ALEXAN-
DRE, o tônico mais moderno e mais scientifico para os cabellos. Preço do frasco, 3S000. Pelo correio, 5S000. Em todas
as pharmaeias e drogarias. Depositários:— Casa Alexandre — Rua do Ouvidor, 148 — Rio de Janeiro.
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Doenças
oo

Coração!!
Comer Muito ! Beber Demais

Quando tiver praticado alguma Imprudência ou extravagância, comido demais ou
bebido muilo Vinho, muita Cerveja, Licores ou oulra qualquer Bebida Alcoólica, para não
apanhar alguma Indigestão ou outro Desarranjo do Estômago, do Figado, do Baço e Intesti-
nos, convém muito tomar á noite, quando fôr dormir, Duas ou Tres Colheres (das de Chá)
de Ventre-Livre emMeioCopode Água!

Quem soffre de Indigestão, de Perturbações do Estômago e Fermentações Tóxicas dos
Intestinos está muito arriscado a pegar as mais Graves Moléstias do Coração, do Figado
e Arterio-Esclerose! *

Para não padecer tão dolorosas Doenças tenha o seu Estômago e Intestinos sempre
bem limpos e bem tonificados, usando Ventre-LÍVTe 1

Estômago Sujo
Um Perigo !

i

A's vezes, sem saber porque, nós nos sentimos de repente muito incommodados e
indispostos, com Me'eza e grande Abatimento Geral, com Mal Estar em todo o Corpo e Pre-
guiça para fazer qualquer Esforço, até Dores e peso no Estômago, na Cabeça e no Ventre,
emfim sem vontade nem coragem nenhuma de trabalhar!

Sempre que estas Perturbações apparecem assim de repente, a pessoa deve ter logo
certeza de que o seu Estômago e Intestinos estão muito Sujos e Cheios de Matérias Pútridas
e Tóxicas, e neste mesmo dia comece a usar Ventre-LÍVTe meia hora antes do Almoço

e do Jantar, para evitar que appareça qualquer Complicação Perigosa e Moléstia Interna
ou Externa II

ClN 1 KL"_L1 Vl\E' e ° Remédio de Confiança para tratar Prisão de Ventre, a In-
flamação da Mucosa do Estômago, Vontade Exagerada de Beber Água, Fastio e Falta de
Apetite, Gosto Amargo na Bocca, Vômitos Causados pela Indigestão, Arrotos, Gazes, Dô-
res, Colicas, Fermentações e Peso no Estômago, Dores, Colicas e Inflamação Intestinal
causada pela demorada retenção de Besiduos Pútridos e Tóxicos dentro dos Intestinos, Do-
res, Colicas no Figado e Hemorroidas causadas pela Prisão de Ventre II

enire"-LlVTe é um Vigorizador Especial das Camadas Musculares dos Intestinos
e exerce uma acção muito salutar sobre a Mucosa do Estômago!

Por esta razão Ventre-LlVre faz sempre Muilo bem a todos os Doentes!
Use Ventre-Lívre com ^oda confiança, que os resultados serão esplendidos e

garantidos!!
Tem Gosto Muito Bom!
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CÜRE-SE E FORTALEGA-SE
O» productos do Ijaboratorio.Yutrotherapico Dr. RAULLEITE & C. (Rio),resolvem difficuldadesclinicas e trazem nos rotulo»as respectivas formulas

LflXO PUBGATIVO INFANTIL
Dose manitn (do manüt). Único

no gcnero paira crianças.. 6 effica*,
tem sabor de assucar e níio habitua
o organismo. (Lie. 407),

GUARAINA
(Comprimidos). Base ganranionde guaraná. Cura ou allivia em pou*cos minutos qualquer riôr, enxaque-

cas, etc., aborta a grlppe, resfria-
dos, etc., e é tonico do coração, no
contrario dos similares que sfto de-
pressivos. — Tome um ou doiscomprimidos. (Lie. 515).

E I¥1 A G R I N AA M I N A-ZI N
ISxtractos vitaminosos da cenon*"*a, cevada germinada, etc. Podero-

so toni-estin» «ilante da nutriçiio.
Único desta classe no Hrasil. (Lie.1512).

LEITE IXPANTII. — FABKICA EM S. PAULO E IUO
A' VENDA EM TODO O BRASIL

Sü A R AN IL
(CONCENTRADO)

Tonico poderoso, estomachlco. lie-inatogenico, de fnnegavcl superior!-dade sobre os existentes, devido í»sua acçíto anti-toxica e estimulanteintestinal. (Gunranô - iodo - kola -
arrkeno - pliospbo - calcico - núcleo-
vitaminoso). (Lie. 408).

LACTARGYL
(Especifico infantil). Lactfnto neu-

tro de hydrargirio e extractos vita-minosos. Notável tonl-purificador dosangue das crianças. Único no ge-nero no Brasil. (Lie. 1510).

TONICO IN FANT1L
(CONCENTRADO)

(Sem álcool). Poderoso reconstl-
tuinte das crianças e único no ge-nero. (Iodo - tanico - arrheno - gly-eero - pliosplio - núcleo - vitamino-
ko). (Lie. 400) .

LACT OVERIVIIL
Polyverniicida 00 •{• mais effica*

que os vertuifugos rommuns. Ado-
Ittado pelo l)ep. Nac. de Saúde Pu-
blflca. <L*c. 408).

PU R GOL El TE
(Pastilhas). Admirável e cfficas

purgativo ou laxante para adulto.
Tem sabor de confeito e não habi-
tua o organismo. (Lie. 400).

NUTRAM INA
(A mina* da nutriçilo). Farinha

fresca polyvitaminosa e do cresci-
mento, mineralizadora dos tecidos,
calcificante dos ossos e enfimulante
do appetite.

CREME INFANTIL
(Em pfi dextrlnisada). 13 varie-

dades, com digestão quasi feita. Os
pacotes sfío acompanhados de con-
selhos muito úteis sobre regimen e
hyglene. Preço» até 1Ç300 o pacote.

Comprimido para emmagrecer.
Acompanhado de regimen alimen*
tar muito util.

Deuza da Paz

0 MELHOR LAXftNTE jA

010RET1G0 R JSkBr

DISSOLVENTE

^wS^0,flBETES
RHEUMATISM)

mSr OOENQA DE BRIGHTAm«rlo*n A»*th«carl«s CamfMfJZSmHWir »<>»»

PI LULAS

(Piluias de Papalna e Podophyllna)Empregadas com successo nas mole»-*tias do estômago, fígado ou intestino*.Estas pilulas além d© tônicas, são indl-cadns nas dyspepsias, dores de cabeça,moléstias do figado e prisào d© ventre.:São cm poderoso digestivo e regulr.risa-»dor das funeções gastro intestinaes.
A' venda em todas as pharmaclas. D®-oositarios: J. M. Cardoso & Cia. Itj»Jos Andradas 72. Vidro 2Í500, pelo 001»*eio 2S0D0. Rio de Janeiro.

mSBTTvM"im

putasoMo|||DE
Ernesto Souja

BRONGHITE
RouquidJo, Asthma,
Cataríhos chronicos

GRANDE TONICO
airí o appelits s pmte i'orça muscular

aficáUira-
êm-2O-UPE.$
^ethoolo
Pefjfaz,|>

aCf€tF\er\te 
%

cu ry

RuoLPfoare^o.6.
%>

para a resposra.)

yifl

|ra

L ^ I

JL 

* 
W

|1|§===E_

FERRO NUXAD0

Tonico do sangue e dos nervos;

Venda annual 5 milhões de frascos.

—W

ÍÒ II!)4%:
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PHAROL

reconhecido o melhor
producto que se offerece

AO MERCADO. DE EF FEITO
RÁPIDO. ECONOMICO

MARCA MUNDIA

PARA LIMPAR E POLIR
METAESAMARELLOS

NICKELADOS. ALUMÍNIO
PRATA E OURO

ÚNICO NO GENERO PARA
LIMPAR VIDROS F. CRYSTARS

JÓIAS E OS MAIS FINOS
OCJECTOS DE ADORNO

NÃO ARRANHA E NEM ALTERA A COR NATURAL DO METAL. É O QUE MAIS RESISTE AOS EFFEITOS DO
TEMPO E AO AR DO MAR. QUALQUER EXPERIENCIA LHE DEMONSTRARÁ SUA SUPERIOR QUALIDADE

• fabricante R03ERT0- ROCHFORT — caixa postal, von - rio de janeiro

ri

E' o super-medicamento que está
assombrando o mundo inteiro,

graças ás suas qualidades
therapeuticas.

EXCLUSIVAMENTE
VEGETAL

de cffeito rápido e garantido como
dissolvente dos CÁLCULOS, na
ICTERICIA, RHEUMATISMO,
ARTHRITISMO, GOTTA, MO-

LESTIAS DA PELLE c
ECZEMAS

COMO ELIMINADOR DO
ÁCIDO URICO

NÃO TEM RIVAL; E'
PODEROSO!

O MAIS

Assim at testam notáveis medico* que o reeei-
tam, como sejam: Dr. Miguel Couto — l>r.
Rocha Vaz — Dr. Faustino M. Esposei — Pr.
(Leão de Aquino — Pr. José Bastos d'Avila —
Dr. Nelson Torres — Dr. José Júlio da CostaPr. Rego Lin.s — Pr. Freire de Aguiar —
Pr. Benedicto de Moraes — Pr. Macliado For-
tella — Dr. João Mata — Dr. Emílio de OliveiraPr. Oscar Homem de Mello — Pr. Cardoso
de Mello — Pr. Abel Silveira — Pr. Eder Jan-
sen de Mello—Dr. Gérvàsio de Araújo—etc., etc.

A' venda nas boas Drogarias e Pharmacias
Lie. 1506 de 19-6-923

TRES NOVIDADES SENSACIONAES!!!
Um banho quente em 10

minutos. — Como? — Com
o Aquecedor electrico Var-
gues. Uma criança o faz
funccionar sem o menor pe-
rigo."Frizador Ideal" — Uma
senhora ondula seus cabel-
los cm sua residcncia, mes-
1110 cortados á ingleza.

Formas electricas para
seccar meias. Já usadas em
mais de 100 fabricas.

Formas electricas para
enxugar camisas de malha.

Precisam-se representan-
tes. Peçam catalogos a P.
Correia Vargues — Avenida

Phone C. 2484 — Rio de Janeiro.

\Wmj

III t inj
Frisador

Ideal.

Mem de Sá 39

O TICO-TICO distribue lindos pre-
mios ás creanças.

GR*NPE PEPOSITO PE H*R/nOMÇ*5
DO CAV. MARIANO DALLAPE' & FIGLIO

AWMJf STRADELLA - ITALIA
Peçam catalogo* e preços

JOÃO SARTORELLO
jj Sno João «Ia Boa Vista

1» ile Silo Pauto

!¦ lÉí!® ANDRADE FERNANDES
Av. S- .loAo u. 151 — S. I*nulo

ÁLBUM DO PARA TODOS... significa: elegancia,
gosto e distineção — Apparecerá em Dezembro.

0 MELHOR REGULADORdasSENHORAS

UTERCOLINA

HEÍ10RRHAGIAS CDLICAS uf ERINAS
*ANEMIA

FLORES BRANCAS REGRAS D0L0R05AS
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\\ Dr. Timotheo Macei

Mesmo quando preparados congêneres
haviam falhado...

Attesto que ha muito tempo emprego na clinica o Elixir de Nogueira, co-
lhendo sempre excellentes resultados, mesmo quando preparados congêneres ha-
viam falhado.

Reputo, com razão, o dito Elixir poderoso para o combate á syphilis em

qualquer de suas proteiformes manifestações.
O referido é verdade e o juro in fide gradas.

Lençóes, Bahia, 20 de Dezembro de 1914. — Dr. Timotheo Maciel.

Vende-se em todas as drogarias, pharmacias, casas de campanha e sertões

do Brasil. Nas Republicas Argentina, Uruguay, Bolivia, Peru, Chile, etc.

IMPALUDISMO
j MALEITAS S_Z0Í5_.e

/nrt-RMiT retirei
T»í/*reoetRA

_MIII_lllll!_lll.llll!lil!lllll!lllll!llllll_]||lll

aÇitíuIasdetaferana
ADRfü S0_.RINH0-RUAítAPArT6-RtO

ff ií
;.í Bronchite asthmatica ;

de 6 annos
LICENÇA N. 511 de 26 de Março de 1906

Santos, 20 de Dezembro de 1922.
Sr. Eduardo C. Sequeira — Pelotas.
Em cumprimento do meu dever, não posso

deixar de manifestar o meu contentamento pela
maravilhosa cura que acaba de fazer, pondo-
me radicalmente curado.

Soífrendo ha 6 annos de bronchite asthma-
tlca sem esperança de ficar curado, taes eram
as grandes quantidades de drogas que tomei,
desanimado, comecei a fazer uso do vosso pre-
cioso 6 poderoso Peitoral dc Angico Pelotens»'.
E qual não foi a satisfação que tive tomando
apenas 2 frascos e ficando radicalmente curado.

Penhorado agradeço a V. por tão mara-
vilhosa descoberta da qual aconselho a todos
que soffrem do terrível mal a fazerem uso do
Peitoral de Angico Pelotense. — Do amo. e
crdo. admr. — Francisco tia Cnnlia — Empre-
gado da Companhia Docas de Santos.

CONFIRMO este attestado. Dr. E. I*. Fer-
reira de Arnujo (Firma reconhecida).
O Peltornl «le Anfflco Pelotense vende-se em to-

das as pharmacias e drogarias de todos
os Estados do Brasil

!lllllll!llllllllll!llllllll!!IIHII!!lilll!lli:illl!illliliíl!l]l!lllllllllllllll!llllllllllll!!líllÍ!

Pi» |
fE, CREME JIm DENTAL MM?
n_$í)]\ /S]§JÊi? (

MARCA ^r^^__^.REGISTADA

Vê-se todos os dias... ê muito graciosa e gen- ||
til..., porém, que lastima! Seus dentes apagam sua =

formosura. M
H Não pôde haver rosto gracioso nem sorrisos que |j

captivem em boceas tortas e impuras. H
Ü O descuido da bocea traz comsigo a producção g

dos germens da carie. O uso da Creme Dentifricia M
KOLYNOS diminue este perigo porque é um agente g
preservativo de primeira ordem.

H KOLYNOS destróe os germens que se colloeam =
entre os dentes, e torna os mesmos brancos e per- ã
feftos, como lindas pérolas num escrinio rosado de fi
gengivas e lábios. . ¦ -. g

A intervenção opportuna do dentista e o uso de „=
KOLYNOS, diariamente, lhe proporcionarão o deleite ||
de uma bocea sã e limpa, e de uma saude melhor, g

Únicos agentes: PAUL J.
f§ Rio de Janeiro
j 98, Rua Ouvidor

CHRISTOPH Co.
São Paulo

45,Rua S. Bento

Deposito Geral
DROGARIA Eduardo C. SEQUEIRA PELOTAS

ASSADU-tAS SOB OS SEIOS, nas dobras de
gordura da pelle do ventre, rachas entre os dedos
dos pês, eezemas iníamis, etc, saram em tres
tempos com o uso do 1*6 Pelotense.

(Lie. 54 de 16—2—913) Caixa 2.000 réis na
Drogaria PACHECO, 43-47, Rua dos Andralas "ÇS

 Rio. E' bom e barato. Leia a bulla. 'iJ

:::: •_-wwjvw_-^_-^__-j%._-t^_-^-j"._^v_r. __-_-..'_ ::::
; II! -jv%ru__%_____^____v__^'^_------vr____"._--._-.;;;;

ifruiu
um

BREVEMENTE

MORTIVA

RUBINAT LL0RACH
A MELHOR AGUA MINERAL NATURAL PURGATIVA

ACAUTELAR-SE DAS CON7RAFACCOES NACIONAE? OU ESTRANGEIRAS

<X>
tx 5

z «
Q £ca
< Z
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i4a fmm edison I
fê^/Sin i Xarope
Ky- i - $1

Nas casas de Ia ordem Jl*rfÇ?®?T:^

; liJÉlllKll]|ll[i!iã!^i(iillii]|Bip||]iiiiai awt 9 ^^.
;1 ^ TIRO SEGURO ^ ^J/ %
' ÍWl MM^mrl ° VERMIFlJGO do Dp- "- F- PEERY ra MM jSSf \\

I y é um medicamento, não é so- [g] Jr MJ 'HL
! fel mente oleo de ricino aroma- rgi W

fitj? tisado. Eis a razão porque ihi »_—.___ . . n! m i^ i01^ "'""P03^ basta . M l I O Pó de Abyssinia 1
I Igü Anca li Lonbngai oa a Solitim na sua um e ae»- ]£¦} n

' lcja-ai doi teus uinboj. (raj w _ _ _^ nBV TSmMm. 1
i IS, fromoTí iucção iaudave! do Eitomsjo t JojlntMtinO). k=j E/ jjf B CP §C9 BM I

t™ Corrige os dewrranjoi digestivos causados peloiverneí. IS| CL ^^k 3 E9 £*4 Bvl i^^rI Ir^-íl i". ¦ i 9 ^m^m™ ^m m\ ¦ ¦^fc»' » ^» ¦ ^k ^mmmW
H»]| A Tenda ea Iodas u principie* phannicui e dropnu. Igll m

; MwllãllMã1llp1lã]|ãgp(ã)(g]|g)(ã]lã|p^ I ALLIVIA instantaneamente
ímmmme^m l 

A ^^1^ Í
y^- , REBELDE, o^^-fcSflí *

*&>o°>y#'^?Ayò^° ^m. B .^

l '¦¦¦ . ^^-***^ m^\ T^

i A ÚNICA OFFICINA NO BIO DE JANEIRO MONTADA , ^-^f)^A>V*EKLWAJIENTE PARA: ^^-m fíVY ^^* \-
pUBRICAÇÍO DE TRANSFORMADORES, CHAVES. -*^A<t£ * 4^1 aot^/^'^ 

=í^\ 
i

PARA-RAIOS, BOBINAS DE REACTA*CIA ^_-^<Vn\ \ ' tCV^O-^"^ VV^r^
PARA ALTA TENSÃO. ^^^ \1 lj V JeXft^-^ X
fAjm^, ^^| «l ^J ^^ T&*yA^ FABRICAÇÍO DE F:0S ISOLADOS?
i/J -^~'^m\V 4^ »^0^>"^^^ PARA TEMPO E CAMPÍINHA. >"^^ ~^-^stm \k \^* c\fWj^^^ F*BR CJCÍ0 DE R0S WSGI*ET1C0S IS0LA' l|

^-^^, -JV \5*^ oOt3^^"^ DOSA ALGODÃO OU SEDA.
V T^*^ KlJ&jA^"^ C0NCER"0 DE QUAESQUER MACHINAS ELÉTRICAS. |>li íO1^^— mm. X

^A^^ TELEPHONES VILLA 2527, 2S28 '
m^^ PUA BAPÃO DE MESQUITA, 56-104

EDISON

As pessoas que se resfriam e con-
stipam facilmente. — As que temera
o frio e a humiefade. — As que por
uma ligeira mudança de tempo fi-
cam logo com a voz rouca e a gar-
gaata inflammada. — As que sof-
frem de uma velha bronchite. — Ch
asthmaticos e, finalmente, as crean-
ças que são accommettidas de ooque-
luche poderão ter a certeza de que
seu umico remedio é o XAROPE
S. JOÃO. E' a 'mica garantia da
sua saude. O XAROPE S. JOÃO
é o remedio scientifico apresentado
sob a fôrma de um saboroso licor.
E' o unico que não ataca o estorna-
go nem os rins. Age como tônico cal-
mante e faz expectorar sem tossir.

Soo Mo

¦mimiiimmniramim

| Ds Pessoas Que Tossem !
Evita as graves affecções do peito §§
e da garganta. Facilita a respiração, I
tornando-a mais ampla, limpa e for- |
talece os bronchios, evitando a» in- 1
flammações e impedindo os pulmões ü
da invasão de perigosos micróbios. Ü
Ao publico recommendamos o XA- ü
ROPE DE S. JOÃO para tojses. |
bronchites, asthma, gryppe, coquelu- §§
che, catarrhos, defluxos, constipaçSes I
todas as doenças do peito.

MUITA ATTENÇÃO — Somente j
os bons remédios são imitados; por |
isso pedimos com empenho ao publi- H
co que não acceite imitações grossei- S
ras e exija sempre c verdadeiro XA- =
ROPE S. JOÃO.

Approvado pelo D. N.
S. Publica sob n. I3:j g

em 20—2—020.

Preço de um" vidro 2$50O. Pedidos a Antônio A. Perpetuo — RUA DOS
OURIVES, 85 sob. — Rio de Janeiro.

Uiimpiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iillllUllIlilllllllllMIlllíillllllllllIlilIllllllllllllilfl

Dr. Alexandrino Agra
CIRURGIÃO DENTISTA

Participa aos seus amigos e clientes qu<
reabriu o Seu consultório.

R. RODRIGO SILVA N. 23
Telephone C. 1838

l.liUüllIlil.ll.HmillüliüllKllilülillllll!' tinrríTi»

| Romances <T0 Malho"
Acham-se á venda os im-

| pressionantes cine-romances
| de aventuras policiaes, origi-
I naes de Eduardo Victorino

| A MAO SINISTRA
11 fasciculos

| RESURREIÇAO DE "Air

| MA DE HYENA"
17 fasciculos

| MIL-DIABOS
9 fasciculos

1 O DETECTIVE E K"MORTE"
8 fasciculos

Os fasciculos são vendidos j
1 juntos ou separadamente ao |
| preço de 400 réis no Rio e |
1 de 500 réis nos Estados.

Pedidos a "O Malho". |
| 164 rua do Ouvidor — Rio \
| de Janeiro.
_Kiiiiiiii!!iiiiiii!!ii'!i!!!iinniiiniiiiii!iiiiiiiiniini!!ini!i!imiraii::i:iiiiiiiiniinini!i»

O TICO-TICO distribue lindos pre-
mios ás creanças.

VINHO de CHASSAING
Contra as DIG

BI-DIOESTIVO
ÕES DIFF1CEI! Fm todas a» Pharmaetas

PARIS, 6, Rue <fe Ia Taoherla.
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.0 T.RABALHO
Ao Dr. Cabuhy Pitanga'.

Não consiste a vida só em
viver nem a morte só em
morrer. — Hymnêl.

Porque nenhum de nós vive
para si e nenhum morre para
si. — SÃo Paulo.

Vive o homem cercado de esplendores
da natureza que o acariciam e tfeslum-
foram, povoando-lhe de promissores sonhos
a imaginação. Essa pátria formosa e lios-
pitaleira é um legado divino.

D'elle não será digno o obreiro que não
souber corresponder com o corítiogente dos
Seus esforços, na proporção dos benefi-
cios que recebe.

Sim: "não tons-iste a vida só em viver"
união também em progredir; "não don-
sisbe a" morte só em morrer" senão tam-
bem em ¦rest.rgir da humana luota para
o divino concerto, legando á posteridade
«na aureola brilhante de nobres feitos,
íarta mésse de fruotos de um labor fe-
eunáo.

O ttxabalho é a arvore frondosa c fru-
ctifera que refrigera o beduino e 6acia o
faminto. E' o ceifeiro do espinheiral dlam-
ninlio que a ociosidade semeia, e cujos
abrolhos torturam e martyrisam o yiajor.

_D'elIe disse, com muito acerto, um pro-
vecto moral i_ta: — "E' o exorcismo do

IHSa£iE5H-iBSaiH5H5E--c;5E5E5HJS"H_-_SEIiZ-^^

O MALHO
PH-EJOO DAS ASSIG.WATTTBAS

Um anno (Serie de 52 na.) 25$OO0" semestre (26 ns.) 13Í000
Estrangeiro (1 anno) B5$000(Semestre) 28$000

PHBÇO DA VElíDi AVULSA

NO RlO $500
Nos Estados _ $600

As nsslgnaturns cometam sempre no dia 1 do mez em «ne forem tomadas
e .6 scrSo ueceitas «nnual ou semestralmente. Toda a correspondência,
como toda a remessa de dinheiro- (que pGde ser feita por Tale postal ou
carta registrada com valor declarado), deve ser dirigida n Sociedade
Anonyi.ia O MALHO — Boa do Ouvidor, 104. Endereço telegraphico i
OMAliHO—Rio. Telephonest Gerencial Norte 5402; Escriptorlos Norte 5818.

Annnnclosi Norte 6131. Officinas i Vil Ia 0247.
P-1 Succursal em 8. 1'nulo dirigida por Gastüo Blorcira — Rua Direitai_ n. 7, sobrado. Tel. Cent. 5040. Caixa Postal O.
¦_^_525__^525H5cSEL5E5HS2525255_5i-^^

eorpo a dissolver a ferrugem da alma,
que é a indolência".

Aos que o incriminam de castigo, diga-
mos que, tão proveitoso e regenerador, só
a Sabedoria Divina poderia ter engendrado.

O lavrador, no seu mourejar incessante,
entoa um hymno de sonoras vibrações,
que, oomo o argentino tanger de uma lyra,
ascende aos céos, tocando o Coração Di'
vino e arrebatando as bênçãos que descem,
engrinaldando de flores as sebes e mar-
díetando de jaldes fruetos a verde espies-
sura dos bosques. 0 artista, no esmero
dos seus lavores, culminando a esthetica,
espiritUalisa-'-*, transpoftandb-ise aos pá-
ramos divinos, de onde colhe as inspira-
ções que. o immortal isam. Os grandes ge-
nios, em arrojadas pesquizas, arrancam á

natureza 09 segredos d'essa mysteriosa
claridade que vão projectando sobre a es-
trada do porvir, sravisando a vida e en-
chendo-a de confortos, considerando-se,
mesmo assim, como dizia o grande New-
ton: —¦ " creancas que brincam na praia,
emquanto aos seus pés se estende um
oceano immenso de verdades por explorar*".

Oscar Luiz Barboza
(Barbacena)

'(N. da R.) — Por equivoco lamentável
houve troca de nome na assignatura «ia
faritasia — Esperança — do mesmo autor,
publicada no numero passado. Em vez de
Barbosa sahiu... Sabov"

Essa é bôa!...

FONTOURA

"tURÍSrE"!' ¦

sangue
iC» os

MÚSCULO*
hERVOS_

A C0M5ÇRVA(;A0 &fl SflüPÇ
Os fracos produzem pouco com muito esforço. Os fortes produzem muito com

pouco esforço. O Biotonico Fontoura dá força.
Muitas são as moléstias que se originam da pobreza do sangue e daí altera-

ções do systema nervoso, produzindo as anemias e as neurasthenias, cujas conse-
quencias funestas não se fazem esperar. Taes moléstias previnem-se e combatem-s.
com o extraordinário preparado BIOTONICO FONTOURA, o verdadeiro reconsti-
túinte completo que exerce a sua acção benéfica fortalecendo o organismo e defen-
dendo-o dos graves perigos que o ameaçam quando se encontra enfraquecido.

O BIOTONICO FONTOURA tonifica òs músculos, revigora o systema ner-
voso, restabelece as forças, desperta o appetite, melhora a digestão, auxilia a as-
similação, combate a depressão nervosa e a fraqueza muscular, regenera o sangue
augmentando os glóbulos sangüíneos, dá nova vida aos tecidos, estimula a activi-
dade cellular, contribue, emfim, para normalisar as funeções do organismo, produ-
zindo energia, força e vigor que são os attributos da saúde.

0 MAIS COMPLETO
FORTIFICANTE
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EU CURO A HÉRNIA
Escrevam pedindo a amostra gratuita de meu tratamen-
to, um exemplar de meu livro e mais detalhes sobre a minha

GARANTIA DE 500.000 RÉIS
Isto não é uma affirmação insensata de um Indivíduo Ir-

responsável: E' um facto absolutamente verdadeiro, o qual
serd apoiado com gosto por milhares de individuos curados
não só na In&.afterra come também em todo o mundo. Quan-
do digo curar, nao quero simplesmente significar que forne-
ço uma funda, almofada ou qualquer outro apparelho que os
pacientes torão de usar continuadamente e somente com o
fim de conservar a hérnia no seu logar. Eu quero explicar
que o meu systema permitte a hérnia abandonar tão incom-
modos e irritantes apparelhos e converte a parte herniada tão
boa e tão forte como antes de oceorrer a hérnia.

O meu livro, uma copia do qual enviarei a V. S*. com
o maior gOfeta ^ex. ica claramente Como V. 3». pôde curar-»>e, a si pre^flo" por -este systema, sem dor alguma nem In-
commo.o,

Eu mes-jne descobri este systema depois de ter sofíridobastantes tm__ (e uma herenia dupla, a qual os médicos di-
-iam q_« «se hsê.ravel. Curei-me e julguel-me no dever de
dar aa msçEo inteiro o beneficio da minha descoberta, re-
eultande queaba muitos annos que estou curando hérnias em
todas_ as pifrrfcS i» mundo.

V. S*. interessar-se-ha provavelmente em recebendo, cora
o livro gMhJk» _ amostra de raeu tratamento, differentes
attestados íft»!gria_«s por uns poucos dos muitos pacientes cura-
dos. Nao tcpça. tempo nem dinheiro em procurar obter em
outra pjjrí» o _ue o meu tratamento offerece, pois sô soffrerâ
contratêwiíos fe decepções.

Tome uãdá __na e encha o coupon que está ao fundo des-
te annufcciq, queira enviar-m'o pelo correio e o meu livro, a
copia ela ftjinjia garantia, amostra de meu tratamento e outros
detalhes que V. S«. necessite, serão enviados immediatamente.

Queira fazer o favor de não enviar dinheiro; V. S*. pode-râ escreW. n_e em qualquer lingua, como portuguez, heapa-
nhol, fráScez, alemão ou inglez, que será perfeitamente com-
prehencliao.

C«_7PON PARA AMOSTRA GRATUITA:
Dr.'"V~. S. Rice (S. 472) 8 e 9 Stonecutter Street, I_o_-

dres, E. C. Inglaterra.
Amigo e Sr.: — Queira enviar-me, gratuitamente, a In-

formação e amostra para eu poder curar a minha hérnia.
WolffeTmm  it„t»>7, ijtineein
Direcfão.......T.

#T...s... ...... *•••_• •¦, ..%J

IM°. D. N. S. P. n•. 2690 de 30—5—62.

flSTHIWil
COMBATEM-SE COM ÊXITO OS
HORRÍVEIS ACCESSOS COM OS

Pás Ânti-Asthmaticos
i "DESCOBERTA JAPONEZA"

Marca Registrada

SKÍ BRAGANÇA, CID & Cia.
RUA BUENOS AIRES, 172 -. Rio de Janeiro

wmwaz

UNSS f >»*» r»»"?»» «. i™T"_,J",[0_*__ JJ5W?1 <"'"?"" ""• I

..MMlf rnT«-<"i* "" " I"" '-' l?,'„? *" "Cc"'f»'0' .¦-iíon«o

K.'YeMU ile <f» HHtS i«_ 
I'"". 

l)*.*ti»U4 .... 1 !«,.,,„«,

VIGOGENIO
0 FORTIFICANTE MÁXIMO PARA

TOBAS AS EDADES

Ç .leifíca os ossos e dá phosphoros
Sempre que os MESTRES DA SCIENCIA

precisam applicar um fortificante receitam o
VIGOGENIO.
FRACOS, rackiticos, ANÊMICOS, depau-

perados, NEURASTHENICOS. usem o
VIGOGENIO.

Na fraqueza pulmonar e CON VALtiSCEN-
ÇAS o seu effeito é immediato e positivo.

Licenciado pelo D. N. de S. P. sob «:«-
mero 833 em 20-11-1919.

_. c J i.' ® remédio das senho-
rlllX0-_6_atina ras. Combate as coli-
cas uterinas, mesmo as da gravidez, em duas
horas. E' o melhor remédio para as doenças
do utero como FLORES BRANCAS, in-
flammaçÕes, utero cahido, corrimentos, ca-
tharro do utero.. A FLUXO-SEDATINA
é usada com optimos resultados nos Hospi-
taes e Maternidades.

Licenciado pelo D. N. de S., P., sob nu-
mero 67 em 28-6-1915..
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ELIXIR914

SYPHILIS!!!

Abortos! Chagas! Invalidezí

Rheumafismo ! Eczemasí

UM HORROR!!!

A Syphilis produz Abortos, enche o corpo de Chagas, destroe as Gerações, faz os filho3
Degenerados e Paralyticos. Produz Placas, Queda do cabello e das unhas, faz as pessoas Re-

pugnantes! Ataca o Coração, o Baço, o Figado, os Rins, a Bocca, a Garganta, produz o Rheuma-
tismo, Purgações dos ouvidos, Eczemas, Erupções da pelle, Feridas no corpo todo, a Cegueira, a
Loucura, em fim, ataca todo o organismo. Eliminae a Syphilis de casa porque não havendo
Saúde não ha Alegria.

EL1XIR 914! O melhor depurativo do sangue.

Deve ser usado em qualquer manifestação da Syphilis e da Bóba,

LEIAIV9 MAIS 

O ELIXIR 914 não e sô um grande Depurativo corno um energicò preparado contra a

Syphilis, porque contém Hermophenyl, o qual destróe os microbioo do sangue. E' o único sal

que deve ser usado por via gastrica pela sua acção bactericida e porque não ataca o estomago
nem os dentes, não produz erupções, ao contrario, sécca e faz desapparecer as feridas. Não
contém arsênico nem iodureto, sendo inoffensivo ás creanças.

O que o doente sente com o uso do ELIXIR 914:
Appetite, regularidade dos intestinos, melhorando os que soffrem de prisão de ventre.

Desapparecimento de todas as manifestações syphiliticas especialmente do Rheuniatismo e af-
fecções dos Olhos; finalmente a saúde em pouco tempo,

Aítestãdüs :

E' o único Depurativo que tem attestados dos Hospitaes, de especialistas dos Olhos e da
Dyspepsia Syphilitica,

Casamentos

Não se case sem primeiro tomar 6 vidros de ELIXIR 914.

E' o mais barato k toáos os Bepuratiros porção Ia: eileito desda o primeiro vidro.

Não deixe paia amanhã, comece hoje mesmo a tomar o ELIXIR 914.

Vende-se em todo o Brasil e nas Republicas do Prata,

: — Enviaremos uoi livrínho seientiffico sobre a sy-
as e doenças do sangue. GRÁTIS, a toda a pessoa <que

o deseôar. Pedidos á Caixa 2 C. - São Pamllo.

| 

rgf*| SYPHILIS!!! I

| fSM Aborfos! 
Chagas! InvalidezI I

Rheumafismo ! Eczemas I

U-M 
HORROR!!! 

j

A Syphilis produz Abortos, enche o corpo de Chagas, destroe as Geraqoes, faz os filho3 p
|| Degenerados e Paralyticos. Produz Placas. Queda do cabello e das unhas, faz as pessoas Re-

§| pugnantes 1 Ataca o Coraqao, o Baqo, o Figado, os Rins, a Bocca, a Garganta, produz o Rheuma-

|| tismo, Purgaq5es dos ouvidos, Eczemas, Ernpgoes da pelle, Feridas no corpo todo, a Cegueira, a

p Loucura, emfim, ataca todo o organismo. Eliminae a Syphilis de casa porque nao havendo

|| Saude nao ha Alegria.

ELIXIR 914! O melhor depurativo do sangue.

Deve ser usado em qualquer manifestacao da Syphilis e da Boba,

1 LESAM MAIS! 1

I O ELIXIR 914 nao e so um grande Depurativo corno um energico preparado contra a

Syphilis, porque contcm Hermophenyl, o qual destroe os microbioo do sangue. E' o unico sal ||
M que deve ser usado por via gastrica pela sua acqao bactericida e porque nao ataca o estomago

|| nem os dentes, nao produz erup<j5es, ao contrario, secca c faz desapparecer as feridas. Nao

gg contem arsenico nem iodureto, sendo inoffensivo as creanqas.

O que o doente sente com o uso do ELIXIR 914:
Appetite, regularidade dos intestinos, melhorando os que soffrem de prisao de ventre.

Desapparecimento de todas as manifestaqoes syphiliticas especialmente do Rheumatismo e af-
fecgoes dos Olhos; finalmente a saude em pouco tempo,

Attestados :

E' o unico Depurativo que tern attestados dos Hospitaes, de especialistas dos Olhos e da B
H§ Dyspepsia Syphilitica,

I Casamen tos.:

Nao se case sem primeifo tomar 6 vidros de ELIXIR 914.

I E' o mais barato io todos os Depuratiiros porpe laz effeito desda o primeiro vidro. I

; Nao deixe pa:a amanha, comece hoje mesmo a tomar o ELIXIR 914. 1
' 

Vende-se em todo o Brasil e nas Republicas do Prata,

N NOTA : — Envferemos urn livrlnho scientific© sofore a §y-
plhilas e doengas do sanguie. QRATflS, a toda a pessoa <que

:¦] o deseijar. Pedidos a Caixa 2 C. - Sao Paolo.
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Qualquer pessoa sabendo ler,
escrever e contar correctamente
pôde estudar

Engenharia, por

correspondência

EM SUA PRÓPRIA CASA ESTUDARA' rcce-'
h^ndo pelo correio problemas, lições, explicações, correc-
ções, questionários, com o melhor proveito sob a regência
de professores especialistas, obterá, sem dispendio, além da
mensalidade de 20$0«0, livros (grátis) para estudo, con-
sultas e indicações b:bliographicas.

CURSOS cm efficiencia: Engenharia Civil, Engenha-
ria de Estradas, Engenheiro Agrimensor, Engenheiro Ele-
rtricista, Engenheiro Mechmiico, Engenheiro Architecto e
Conslruclor, Constructor Civil, Perito Montador Electricis-
ta. Perito Montador Meclxmieo, Desenhista de Mochtnàs,
Desenhista Architectonico, Engenheiro Industrial, Engenhei-
ro Chintico. Engenheiro Hydraitlieo, Engenheiro Rural, En-
genheiro de Minas, Engenheiro Geographo, Engenheiro
Comniercial.

MATRÍCULAS SEMPRE ABERTAS•Enviam-se prúspectos pelo Correio sob 400 réis em
sellos para o registo postal. A Engenharia & Industria
orgam official da Escola, contendo retratos de engenheiros,
seus trabalhos, photos de alumnos, enviam-se com os pros-
pectos sob o envio de 2$ooo em sellos cio correio..

ISCOU LIVRE DE ENGENHARIA DO RIO DE MIRO
Findada em 1911, incorporada a International Academic
Union, tutelada pelo Instituto Technico Industrial.

SECRETARIA
Rua Borja Castro 11 — Riu de Janeiro
(Entre Rua do Ouvidor e Praça 15 de Novembro)

COMPANHIA PAULISTA DE |i
MATERIAL ELECTRICO í

ESCRIPTORIOS: Rua de S. José n. 74
Telephone Central 5324

ARMAZÉM: Rua de S. José n. 76
Telephone Central 1855

Caixa Postal n. 68 — End. Telegraphico "Electrorio"
— Rio de Janeiro —

ÚNICOS
Agentes Depositários dos Motores"ABC" com Espheras

Transformadores "NEVA"
Dynamos "ABF"

Installações completas de material electrico para alta
e baixa tensão. — Stock permanente de Dyna-

mos, Motores, Transformadores, Fios nús
e isolados, telephoncs, isolamentos, ctc.

VV\iVVV\W.V.V/AV.V.VVVV.".V.V«WiW.V«%iVV"
Peçam nos ws catalogos e informações

B

#Qualquer 

pessoa sabendo ler,
s^crevej e contar correctamente

Engenharia, por

corrcspondcncia

EM SUA PROPRIA CASA ESTUDARA' rcce-'
b'ndo pelo correio p'roblemas. ligdes, explicacoes, correc-
goes, questionarios, com o melhor proveito sob a rcgencia
de professores especialistas, obtera, scm dispendio. alem da
mensalidade de 20$0©0, livros (gratis) para estud'o, con-
sultas e indicagoes bbliographica>.

CURSOS em effieiencia'. Engenharia Civil, Engenha-
ria de Estradas, Engenheiro Agrimensor, Engenheiro Ele-
Ttricista, Engenheiro Mechanico. Engenheiro Architecto e
Constructor, Constructor Civil. Pcrito Montador Electricis-
ta, Perito Montador Mechanico, Desenhista de Machines,
Desenhista Architectonico, Engenheiro Industrial, Engenhei¬
ro Chimico, Engenheiro Hydratilico, Engenheiro Rural, En¬
genheiro de Minas, Engenheiro Geographo, Engenheiro
Commercial.

MATRICULAS S E M P R E ABERTAS•Enviam-se prdspectos pelo Correio sob 400 reis em
sellos para o registo postal. A Engenharia & Industria
orgam official da Escola, contendo rjtratos de engenheiros,
seus trabalhos, photos de alumnos, enviam-se com os pros-
pectos sob o envio de 2$ooo em sellos do correio..

ESrOL\ LIVRE DE ENGEMIARIA DO RIO DE JANEIRO
Fttidada em 1911, incorporada a International Academic
Union, tutelada pelo Insti'uto Technico Industrial.

SECRETARIA
Rua Borja Castro 11 — Riu de Janeiro
(Entre Rua do Ouvidor e Pra<,a 15 de Novembro)
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0 BOI NO TELHADO
TANGO

José Monteiro (Zé Boiadeiro)

GRANDE SUCCESSO DA ORCHESTRA PICKMANN

*

* •*•*
4- V-

A orchestra Piekmann of-
íerece os seus serviços ar-
tisticos para bailes, chás
dansantes. recepções, etc.
«-• RUA TAVARES BAS-
TOS. d — Teleph. Beira
Mar 239--Rio de Janeiro.
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0 calçado que Iodos devem usar pela sua.eommodidade, qua-
lidade e preços.
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T. C. -5Í77
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JPara iodos... ê o mais artístico semanária do paiz, com informações
completas sobre a cinematographia. Literatura e tinas

charges pelos melhores artistas do lápis.
Preço da assignatura : 12 mezes (52 números) 48$ooo — 6 mezes (26 números) 25$ooo — Numero avulso i$ooo

Redacção % Administração : RUA DO OUVIDOR 164— RIO



[!*€_______ :<_-___. -JÇZjÇr-

4 — Outubro-—1924

Sociedade Anonyma "O MALHO"
A MAIOR EMPREZA EDITORA DO BRASIL

CRANDE PREMIO NA EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DO CENTENÁRIO EM IO_2

Capital realisado: Rs. 2.000:000$000
Sede no Rio de Janeiro — RÜA DO OUVIDOR, 164—Telepliaiia

isi
E=l
ÍOI

GERENCIA: NORTE 5402
ESCRIPTORIO: . 5813

Endereço Telegrapbtico i OMALHO-RIO ( ANNUNCIOS : . 6131

Redacção c officinas: Rua Visconde de Itauna, 419 - Telepbone Villa 6247

Succursal em S. Paulo-, RUA DIREITA, 7- sob. = Telephone Cent. 5949 == Caixa Postal — Q

EDITORA DAS SEGUINTES PUBLICAÇÕES:
'O MALHO'—SEMANÁRIO POLÍTICO ILLUSTRADO
'0 TICO-TICO"—SEMANÁRIO DAS CREANÇAS

¦PARA TODOS...' —SEMANÁRIO ILLUSTRADO, MÜN-
DANO e CINEMATOGRAPHICO

"ALMANACH DO MALHO"

"SEMANA SPORTIVA'-RE7ISTA DE TODOS OS SPORTS

ILLÜSTRAÇÁO BRASILEIRA" -mensario ILLUS-
TRADO de GRANDE FORMATO

"LEITURA PARA TODOS" — m.gazine mensal

"ALMANACH DO TICO-TICO",
"ÁLBUM DO PARA TODOS". ,

ANNUAfilOS

0
E=l

_ E______: EsSE -ttMft: ESE
'__

__________-**!

d A.C. ii

Para tornar pronunciaveis as palavras telegra-
phicas ou grupos de dez letras (duas palavras de
cinco letras) dos modernos códigos telegraphicos em
que cada palavra ou phrase tem um numero cor-
respondente, — A. B. C, Borges, etc. Preço no Rio,
4$000; pelo correio para qualquer parte, S$000.

Esta "Chave" transforma em palavras perfeita-
mente pronunciaveis os agrupamentos de duas pala-
vras codigas de cinco letras, de onde resulta:

Apreciável economia;
Sigillo absoluto se se quizer; e,

Evitam-se demoras e aborrecimentos provenien-
tes da freqüente deturpação dos despachos na trans-
missão.

Encontra-se ji á venda em todos os Estados
do Brasil, em Portugal, na Argentina e Uruguay, e
já foi adoptada por muitas casas de primeira ordem.

Resolve um problema importante, porque os Te-
lcgraphos e os Cabos não rejeitarão mais nem cobra-
rão em dobro as palavras de dez letras.

Se quer melhorar radicalmente o seu serviço te-
legraphico, adquira sem demora uma "Chave Con-
versora A. C. Neves", que é de real utilidade.,

Os pedidos podem ser feitos directamente ao
autor — Caixa Postal 1093, Rio de Janeiro, ou aos
editores, Pimenta de Mello & C, rua Sachet 34, que
serão promptamente attendidos desde que venham
acompanhados do seu importe em sellos do correio,
vale postal ou carta registrada com valor declarado.

CflROGEÍIO
Fortificante que se impõe por ser a sua

propaganda feita por todos quantos delle
fazem uso. AUGMENTA O APPETITE, EN-
GORDA, FORTALECE E RESTITUE A COA
COR. E' sobretudo nas pessoas impaludadas,
nas depauperadas por excesso de trabalho
physico e intellectual. que o "CAROGENO"

realça o seu valor. Com o uso de dois fras-
cos o paciente certificar-se-á da efficiencia
desse importante preparado. Composição de
QUINA, KOLA, STRYCHNOS e ARSÊNICO,
medicamentos já de sobra conhecidos como
de real prestigio ao combate em todos os
casos de fraqueza. Sabor agradável.

Vende-se em todas as Drogarias e Phar-
macias.

O TICO-TICO distribue lindos pre-
mios áscreanças.

ESTÔMAGO, FIGADO, INTESTINOS £s^aer^i£rT£.ad^r.^
hepatites e todas as moléstias do apparelho gastro-lnteatinal curam-se com o ELIXIR EUPEPT1CO do professor
Dr Benicio de Abreu. — A' venda em todas as pliarn aeias e drogarias do Rio e dos Estados. Depositários: — Wlre-
lio de Carvalho & C. — Rua 20 de Abril 16 — Rio de Janeiro — Em S. Paul». nas principaes drogarias.
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5» TORNEIO — SETEMBRO E

OUTUBRO
Um prêmio para o que fizer maior num.--

ro de pontos; um outro para o que con-
seguir dois terços; e um terceiro, de

1—consolação, para o que obtiver metade.

CHARADAS NOVÍSSIMAS 121 a 138
1—2—'Foi condemtiada porque no cam-

po offereccu o banquete.
Francisco de Assis Carvalho (Campos

Salles, Ceará)
2—2—O perú não tem nas festas osten-

tação.
Gerson Paula Lima

2—1—No principio do mundo a base
da fidalguia estava no titulo de nobreza.

H. Pito (Macau, Rio Grande do
Norte)

2—i—Chapa 110 calçado, vestígio na es-
Irada.

João dos Provérbios (Recife)
Ao 'Mr. Trinquesse:
3—1—Traz para aqui a nota que eu

quero pagar imposto.
Jorge V (Belém, Pará)

2—1—Protege com pena este homem
antes delle «er policiado.

José Ferreira da Costa (AlagôaGraatde)
Ao Castor, retribuindo o seu "Enscte":
1—2—Eis que indica um instrumento

grammatical que tem por objecto formar
a palavra.

K. Nivete (G. C. R., Recife)
3—1—¦ • .censurei por causa do modo

por que foi mordido.
Lord Jackson (G.' C. Paraense, Be-

lém)
3—1—Derrete-se todo o filho do Ma-

lhado por uma moeda de cobre.
Luiz Marinho (Bahia)

2—1—Corri tarrto no domingo que fi-
quei de mais agitado.

Lyrio <fo Valle (Belém, Pará)
3—1—Todo charlatão tem geito parafazer de pedante.
Maegi (Rio Grande, Rio Grande do

Sul)
2—1—A elegancia de Rubens é como a

de um certo arbusto do Brasil.
Manoel Quintino do Rego (Pau dos

Ferros, R. Grande db Norte)
2—2—1—Faz da viatura de viagem um

rebotalho.
Mariasinha (Areias, Parahyba)

1—2—lEste homem laborou numa frau-
M.U »J 11 II I I I.I.M.M.MJ.U.UAW I.

de, quando disse pertencer a uma fami-
lia de Veneza.

Miguel Leocarpio Soares
3*—2—Feri o meu companheiro de di-

vertimento coim um tremendo golpe.
Nicoláu Coláu (Do Pentágono (Edipico

Amazonense, Parintins)
l—3—No caso de causar espanto a tua

attitude, deves evitar que te façam sup-
plica.

Marcus Vinícius (Jaraguá, Alagoas)

Arranque os Callos

Com Facilidade,

Depressa
Não com os cortar dolorosa, perigosa-mente, nâo com os Queimar mas sim

d'uma forma SEM DÔR—simplesmentecom os fazer murchar de maneira a que6e possam remover inteiros. Use
"GETS-IT"

Demande o genuíno. Benigno, suajvizador, absolutamente inoffensivo. Avenda em todas as pharmacias. Custaapenas uma ninharia.
Fabricado por E.Lawrence & Co., Chi-cago, E. U. A.
Únicos distribuído-res no Brazil:

GLOSSOP & CO.
RIO

DR. ARNALDO DE MORAES
(DA MATERNIDADE)

PARTOS E^ GYNECOLOGIA
Cons. Rua Carioca, 30, das 4 ás 6. Rei.
Trav. Umbelina, 13, Botafogo. Teleph.
B. Mar 1815.

O 
SEU FUTURO — Qualquer pessoa
que quizer possuir um horoscopo

da sua vida, mande o dia e o mez do
seu nascimento, para conhecer bem o
seu futuro. Cartas a J. Tort, Caixa
Postal n. 2.417, Rio.

2—2—E' grande o desejo do cosmopo-
lita de ser o senhor do universo.

Bnfant Gaté (Recife)
3—x—Emqranto elle toma conhecimento

da acção, tenho medo e estudo.
Dr. Ximenes (Do Pentágono CEdipico

Amazonense, Parintins)

ENIGMAS CHARADISTICOS 139 a 144
Você me deve, ou prima com final,
Se deixar de mandar pela segunda
Junto á derradeira este meu total,
Que é certo golpe. Mas que barafunda!

Oiram Said (Recife)
Embora grande este total,
Extremos dizem mão ser fraco;
E desta central repetida,
Por eu ter fome, quero um naco.

Nick Carter (Ingá, Parahyba do
Norte)

As amiguinhas Mello e Salacar:
Se a quarta com terceira do total
Está na prima como é natural,
Não faz o que diz a quarta. Inda mais:
Terá o rosto bem prima e finaes,
Pois, tal qual prima, segunda e terceira
Vive agora, embora não seja freira;
Tendo por companhia a quarta e quinta,
Tem saudades da ventura extineta,
E longe, na ilha ornfe reinou Minos
Bem no centro, ouvindo o dobre dos sinos,
Exilada dirá: Sou officai
De um nobre e poderoso Tribunal 1

Maria Augusta de Brito (Belém, Pará)

De um pobre esmoleiro quem faz
O total inverso, é bem máo;
E merece ser castigado
A chicote e até mesmo a páo.
Quatro com mais tres come tudo,
Que por acaso lhe tocar; •
Segunda e prima, dizer posso.
Serão quarta, sem me enganar.
Porque não dizer pelo O Malho
Que o total está no trabalho?

Helios (Do Grêmio C. Recifense)

Para fazer formigar o bestiaito do r<i-
loroso campeão Enstaquio Duarte, do G.
C. Rccifense, .agradecendo e retribuindo o
seu bellissitna enigma d" 0 Malho" 1 130!-
E começa sempre assim
Um formidável chinfrim! 1!...
Obrigado, camarada,
Pelo seu "baita" elogio...
Ser eti rei?... Que patacoada!
Em que parte é que se viu,

ÜPP

\ TAO BOM COMO 0 MELHOR SINAO SUPERIOR 0
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Uma formiga rei ser? Obrigado, camarada,
Pois não vês, meu camarada, Pelo seu " baita" elogio!

Nada tem de extraordinário —i Era que parte é que se viu
Que esse humilde insectosinho Uma formiga rei ser?
Nada vale no scenario Pois não vês, meu camarada,
Da grandiosa natureza ?!... —• Naida tem de extraordinário —

Que esse humilde insectosinho
Nada vale no scenario,
Da grandiosa natureza ?!
 .. Portanto não pôde ser.

E que bello então vae ser, O soberano de um reino! I
Quando na rua sahir _
Sendo saudada por todos, E termina sempre assim

Ura enorme povareu. Num formidável chinfnm!
Que já faz grande escarcen Formiguinha (L. C. P., São Paulo)Gritando sem mais parar:

Toca o hymno, minha gente! Procure o total no principioExultae. ho! rapaziada! ^ charaJa pois mais adiantcE o rei de todos engodos Não tem ima ou ^ e 6egunda
Que se po* imaginar!!... Q es{ de , er ; te<loca o hymno, minha gente,
Exnltae, oh. rapaziada! Segunda com final dobrada
Toca o hymno saparia E' da Ásia, não é brincadeira;
E viva nossa alegria!!! E para não difficultar,
,,.,.,, A terceira é sempre terceira.
Musica, palmas e flores,
Abraços de aspliyxiar! Frei Pataca (Do Pentágono Gvdipieo,
E ruflam todos tambores, '(Amazonense).
Em signal de regosijo,
Ao novo rei de enredar!! CHARADAS ANTIGAS 145 a 147

E saudando o novo rei 2 — Na fralda dessa montanha,
Todo povo faz extremos! i — No logar da plantaç_o,
E elle, nós bem sabemos, Certa vez vi um fantasma,
Procura fazer o todo Que me encheu de eommoção.
(Sem o centro) com primeira,
Agradecendo ao povareu Mosquitinho (Sorocaba, S. Paulo)
Que não cessa de acclamal-otl

Toda lesta só é bôa
Com pancadaria grossa —2
Nos costados da pessoa
Natural de lá da roça,

Nisto cessa a gritaria,
Pois é o rei que vae falar.
Então descobrem-se todos
E um silencio sepulchral
Paira sobre a multidão,
Silencio! Começa então,
A falar o rei: — O centro
Com a prima e meu total
Nunca fiz (alerta sempre)
Quando comp-uz este engodo!
Por isso farei final
Juntamente com o todo
Sem ter medb de tombar.
Onde a gloria me levar!

Que usa lenços de setim —1
Que fala de toda a gente,
Que diz não, quando fôr sim,
Ê assim suecessivamente.

Harold Lloyd (Recife)

•V bôa Maninha:

Maria Isabel de Barros Cavalcani_
E' uma menina exltranha inteiramente —2
A' moda actual, ao luxo extravagante,
Desta mocida* de hoje incipiente.

No meio que Maria vive, actuaimente, —2
E' por todos querida, e, em seu semblante,
Bem claro está, e vê-se perfeitamente,
O signal de um coração irradiante.

Ella de encantos e de attractivos cheia,
A todos sempre recebe e cumprimenta
Com o fulgor da sua alma de serei».

Gosando tambem os risos de alegria,
Da avósinha inesquecível, ella augmenta* Inda" mais os dias felizes de Maria.

Jomel Füho (Do G. C. R., Recife)

LOGOGRYPHOS 148 e 149

Para se tomar o vinho -4-3-8-n
Da quinta lá do Assumpçãa
Devemos ir * mansinho
Com muita moderação -8-1-10-6-2-8-ro S

Que por accaso lhe tocar;
De senhor conde Murtinho -2-8 9-10-4
Disse a filha Conceição,
Que usa roupa de linho
Mas no tampo de verão.

E' cousa que ninguém nota -7-5-6-2-5
E -nem repara afinal, -4-5
Da fazenda que ella bota
No seu traje original. -7-3-1-11

Mas é preciso se ouvir,
Que o caso calma requer,
P'ra depois não se cahir
Em aslucias de mulher.

Fifi (Recife)

Passava todo lampeiro,
no passo de jocotó, -6-10-3-12-.
dos gatunos o primeiro, -6-8-5-4-7
conhecido por colo.

Cala-se o rei. Palmas, palmas,
Reboam então! E ruflam
Sem cessar qs tambores!
E o rei coberto de flores
Ouve o enorme povareu.
Gritando com escarceu:

— Toca o hymno minha gente 11
Exultae, rapaziada!!
E' o rei de todos os engodos
Que se pódc imaginar!!
Toca o hymno, minha gente,
Exultae, rapaziada
Toca o 'hymno, saparia,
E viva nossa alegria!!!

Ser eu rei? Que pagodeira!
Mas parece brincadeira! I

_jj_iih lul-iiiii 1 1 .1 ¦ 1 ___—__>ai____— -1 1. ,— 1 ¦ ...-«--- "T —; 1 impii...

UMA MERCÊ PARA AS MÀEs\ ^^ffl^^ 
j«

A "Vateline Chesebrough" é o ^melhor unguento par* a cutis.
Deve ser empregada desde a mais ^enra infância. É conhecida e usada
em todo o mundo. Conserva a cara e as mãos macias e rapidamente
allivia ai excoriações, queimaduras, chagas e todas as irritações
menore» da pelle. Insistam emrecel ir a "faseline Chesebrtugh"
como originalmente acondicionad» e • -jam que tem o nome ds*

CHESEBROUGH MFG. CO.
(Coi_olid»tcd)

MEW YOM (LONDRES «MIREU

A' VENDA EM TODAS AS DROGARIAS E PHARMACIA-»

agi JÉfe.. .Il__«

LOTERIA FEDERAL
IOOíOOOSOOO

Inteiro.
Décimo.

I-111 II «lc Outubro
*80.

ÚNICA o._ieial|
ÚNICA fiscalisada pelo Governo Federal.
ÚNICA por cujos prêmios responde o Thesouro Nacional.
ÚNICA extrahida & vista do publico nesta Capital.
CAPITAI, de 3.000 contos e DEPOSITO de 500 CONTOS no Thesouro.
PltEUIO próprio — Rua 1» de Março 116 e Visconde de Itaborahy 67.i
l.jctracções diárias fis 2 1|_, e ás 3 horas aos sabbados,
Fedidos de bilhetes acompanhados da maus S90Q para o porta..
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Quando estava jã disposto -6-8-5-11-7
levar a fim o sen plano, -1-2-3-12-5
foi apanhado o magano -9-7-11-4-5
por um soldado do posto.
Mesmo, assim, o tal finorio
passou a mão num objecto -9-13-T1-4-5
da casa do seu Honorio,
íjue fica bem no traje cio.
Não foi injusto o castigo, -12-10-8-4-7

que recetieu na policia,
pois constitue um perigo
gatuno com tal perícia.
Quando, então, foi inquirido
o nosso heroe, já tremer te,
coirtou todo o acontecido
mui minuciosamente.

Eaisca (Do Quadrado de Fogo. Belém.
Pará)

ENIGMA PITTORESCO 150

^ 
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PRAZOS

Terminarão: a 18, para os decifradores
desta capital e localidades próximas ser-
vidas por linhas ferreas, ou via marítima;
a 23, para os dos outros pontos mais afas-
tados de S. Paulo, Minas e Estado do
Rio, e bem assim os do Paraná e Espirito
Sa"to; a 29, para os da Bahia, Santa Ca-
tharína e Rio Grande do Sul. a 31, tudo
do corrente mez, para os de Sergipe, Ala-
goas e Pernambuco; a 2 de Novembro,
para os da Parahyba até ao Piauhy, e
para os de Matto Grosso; a 12 do inesmo
mez, para os do Maranhão e Pará; a 17,
ainda do mesmo mez, para os restantes.
As justificações dos pontos recusados de-
vem ser feitas dentro dos dois terços dos
respectivos prazos.

SOLUÇÕES
Do numero 1.140:
Ns. 61 — Amorosa; 62 — Emmalar;

63 — Enviscado; 64 — Sobrepujança; 65
Sacada; 66 — Demorado; 67 — Con-

certado; 68 — Bolacha; 69 — Fulmino-
so; 70 — Marcheteiro; 71 — Ampolheta;
72 — Tutela; 73 — Heraclio; 74 — Gra-
veza; 75 — Destempero; 76 —• Semi-
disoo; 77 — Descuidado; 78 — Remoela;
79 — Obsoleto; 80 — Parafuso; 81 —
Estrinca; 82 — Agapipo; 83 — Maman-
guape; 84 — Pandemonio: 85 — Memli-
gado; 86 — Linda-flòr; 87 — Aludia;
88 — Humilhação; 89 — Garamtifo; 9cTres foi a conta que Deus fez.

Nota — Pedimos, dentro dos do*s ter-

Mr. Trinquesse (L. C. P., S. Paulo)

ços do respectivo prazo, justificação d;
Cattamão para 83.

DECIFRADORES
Do numero 1.140:
Spartaco (Belém), Solon Amando de

I'ima (Belém), Valete Vermelho (idem),
Lord Jackso™ (idem), Carlos Faraldo
(idem), 29 cada um; Carlos Costa (Ba-
hia), Marquez de Gastiglione (idem),
Comfessa d"Istolz (idem), 28 cada; Mi-
leno Amancio de Lima (Belém), Jopesil
(idem), Mlle Colibri (idem), Roceirinha
Paráense (idem), Cysne Branco (idem),
Acoliz (idem), Civilista (Bahia), Pedro
Canetti (idem), 20 cada; Ave da Sorte
(Bahia), Dama Verde (kíein), Áureo
Marques Vidal (idem), 10 cada: Edgar
Romeiro (Belém), Beija-Flôr (idem),
Luigi Vampi (idem), Timoneiro (idtm),
Scott Mallorv (idem), Strelrtz (idem).
Tiburcio Pina (Bahia), Joselita Pina
(idem), 15 cada; Té dos Grudes (Reci-
fe), 13; Lebrum (Bahia), Sitnião Mago
(idem), Accacio, o Zarolho (idem), Au-
relioí (idem), Stuart (idem), Palmirus-
sú (idem), Ferra-Braz (idem), n cada.

REGISTRO JORNALÍSTICO
O Enigma — Accusamos o recebimento

do numeit> 21, deste excellsnte orgão da
Liga Charadista Paulista. Agradecidos.

LIVRO DE IXSCRIPÇAO
Inscneveu-se durante a semana o cha-

radista Cicero Rocha, de Brejão, em Per-
nambuoo.

CORRESPONDÊNCIA
Recebemos trabalhos dos seguintes cha-

radistas: Royal de Beaurevéres, José Fer-
reira da Costa (Alagõa Grande), Carlos
Costa (Bahia), Bútua Camcnas (Concei-
ção do Serro), Jornei Filho (Recife),índio Negro (kfem).

Negar o (Caeíé) — A solução do eni-
gma charadistico, de sua autoria, publt-cado "o numero 1.140, de 19 de Julho ul-
timo, extraviou-se. E' favor mandal-a no-
vãmente.

Murillo da Malta (Campina Grande
Parahyba do Norte), ex-Mueillo Buur-
que, <le Caterxie, Pernambuco — Feita <1
troca de pseudonymo e annoada a ifou
residência. Recebidos os trabalhos. Foi-
gamos immensamente, com o seu regress >;
vê-se liem que teve saodades nossas.

D. Carvalho (Bahia) — Recebemos sua
carta de 13 do mez findo e lastimamos
que um tiecho.da nossa o tivesse magoa- '
do. Podemos aífirmar, entretanto, que
não houve, de nossa parte, a 111-nor inten-
ção de offendel-o. O illustre confrade
fai'-nt>s-á um especial obséquio, devolveu-
do a referida carta, para qvj verifiquemos
o gráo de desattenção contido na phra: ,
que motivou a sua ultima expressão:
cada terra tem sen uso. E' possível que
tenhamos commettido alguma falta, pois
costumamos escrever, ás pre=sas, e não t -
mos tempo para reler as phrases consta 1-
tes das respostas pelo correio; por isso
temas todo interesse em reler a menciona-
da missiva. Verificamos o dicckmari.i,
onde se acha o provérbio do seu enign\i
pittoresco, mas o collega não nol-o devol-
veu mais.

Jomel Filho (Recife) — Devido á des-
pesa extraordünaria (desenho a nankini,
clichê, etc.), não publicamos enigma pit-toresco na secção Fóra do Concurso.
Quando tivermos tempo, concertaremos os
eniginas de tal especie, que aqui estão.

Saloviar (do Club Cinco Turunas, Dois
Corregos) — A assignatura foi tomada,
tendo sido expedido o respectivo recibo.
Ficou em deposito a quantia de 4$500 para
o futuro Almanach d'O Tico-Tico.

ERRATA
Na dharada novíssima, de Anatolio, de-

pois de rei leia-se — de; na da mesma es-
pecie, de Cysne Brasco, os números da
frente devem ser — I — 2 e não — 2 — I;
na correspondência dirigida a K. Nivet.-.
nas 8* e 9" Íinha-s em vez de postar, dc e
eórte, diga-se — portar, dêr e cortar,

Tudo se refere ao numero passado.
MARECHAL

Álbum do 
"Para 

todos../'

O melhor presente para uma moçi
elegante — Apparecerá em Dezembro.

Pedidos á S. A. O MALHO.

Banhos de mar em casa

Vendem-se a 600 réis nas principaes pharmacias e dro-
garias e na Rua 1* de Março, 151 — Exijam a marca regis-
trada onde se lê : Banhos de mar em casa; únicos analy-
sados e recommendados por distinetos clínicos desta Capital..
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(6)
NSo tenho nada na bola,
Como eu ha dias suppuz!
Perfeita a minha caehola,
Graças a Porco e Avestruz!

(7)
De maluco ajuizado
Não quero a fama volante!
Sou*um homem equilibrado!
Cabra, não! Mas Elephante!

(8)

Quando eu quero que os amigos
Tenham força, tenham ouro,
Contra todos os perigos
Lembro Gallo e lembro Touro!

(8)
Nunca falha o vaticlnlo
Que faço com muita fé.
Perante um dourado escrinio
Onde ha CobrU o Jacaré!

(10)
São meus fetkiies amados
Esses trunfos de chupeta,
Com os quaes, desconcertados
Ficam Tigre e Borboleta!

(11)
Por isso, amigos — coragem!
Eu serei vosso cornaca
Nesta semanal viagem
Com Carneiro ou só com Vacca!

m \\l. Mifi i(*vr \ :OÊm\v .-5j. x. a Jjsa»\ "fevò-N. áy//C^a
\ y^ry^j-ti- .)3mm

A. L^v.— Vlt .4 ;"BtfSm

contem agora aquelle novo
elemento, aquelle producto chi-
mico destruidor de gérmens
descoberto nos Laboratórios de
Investigação de Londres. Ha"boas esperanças de que nen-
huma'doença de pelle poderá
resistir a esta formula aper-
feiçoada (peça ao seu pharma-
ceutico que Uie mostre um
frasco. Note a sua côr dourada
pura).

Lavol vem agora na sua
forma aperfeiçoada. PROMP-
TO PARA USO. Peça pelo
novo frasco grande sellado. Aa
Euas esperanças na acção d'este
remédio não serão frustadas.
Banhará os tecidos inflammadoa
—deixará a sua ixdle sã e limpa.

Obtenha um frasco do novo Lavol e si este não produz o allivio promettido,
o seu dinheiro ser-lhe-ha devolvido sem uma palavra, sem questões. Somente
teri quePserevernosSres. GLOSSOP & CIA., "Rio de Janeiro.

ha*

m
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DR. ZOOTECIIMCO
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CM A BOA ACQU5SIÇÃ0 }
Um motor Siemens JSchuckert Werke, í

125 H. P. 400 volts, 730 I*?. P. M.l. ?
excitader com caixa de oleo, trilhos e ?
polia; tudo em bom estado. Vende-se S
para ver e tratar na rua Visconde de
Itauna, 419.

que se emprega tambem contra a
INFLUENZA E GRIPPE

oGUARAFENO
é o remédio que mais prodígios tem feito no.
casos indicados nos prospectos que acompanham
cada tubo de comprimidos.
Usae o GUARAFENO. — Vende-se em todas as

pharmacias e drogarias. ' -
Depósitos geraes:—iPhakmacia César San-

tos — Rua Santo Antônio, 25 e 27 — Pará,
Erasil, e Araújo Freitas & C. — Rua dos
Ourives, 88 — Rio de Janeiro.
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— Este auno ficará particularmente lem-

brado pelas pessoas de sensibilidade artística,

pois, nelle apparecerá o ÁLBUM CINEMATO-

GKAPHICO DO "PARA TODOS...", em tudo

superior ao de 1924, cujo êxito foi imprevisto,

esgotando-se rapidamente. 0 ÁLBUM de 1925

excede áquelle, sobretudo, no luxo e no iiuiner#

de novos artistas notáveis do "écran".

0 TICO-T1CO publica gratuitamente retratos de creanças.

BELLEZA FEMININA

CUTISOL REIS

Proclucto scientifico

Extingue, com-
pletamente, as sar-
das, espinhas, era-
vos, p a n n o s,
manchas, sem irri-
tar a pelle; faz a
pelle feia ficar chic
e mimosa, e a ve-
lha ficar nova e
bella. Clareia a
cutis, fixa o pó de
arroz e realça a
belleza.

As maiores sum-
midades médicas do
paiz. entre ellas os
professores Dr.
Miguel Couto,
Octavio. Rego Lo-
pes e Rocha Vaz,
attestam a sua ef-

Depositários: ARAÚJO FREITAS & C.
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ficacia no trata-
mento da cutis»
Vide os attestados
que acompanham
as bullas. Toda
pessoa que d e 11 e
faz uso apparenta

a mais bella juven-
tude. Para mas-
sagens, depois da
barba é o melhor.

Encontra-se á
venda nas princi-
p a e s Drogarias,
Pharmacias e Per-
fumarias de São
Paulo, Minas, Ba-
hia e Rio de Ja-
neiro.
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FONTE DE SAÚDE E DE VIGOR ^
Dl . A Sau^j da Mulher é a fonte de saúde e de Para todo O SeXO feminino

vigor para o sexo feminino, em todas as edades: —

as mocinhas, as moças e as senhoras encontram pa_a todas_ mocínhaí, moças e senhoras— o K
neste medicamento uma solida garantia de saúde. remédio é um e é único: — "A Saúde da Mulher"

As mocinhas, logo na mudança da edade, preci- que combate todas as enfermidades uterinas, desde
sam de um remedio que favoreça o apparecimento os incommodos da puberdade até os accidentes pe-
normal de seus incommodos. rigosos e trahiçoeiros da edade critica.

As moças, ao longo da mocidade, precisam de ;
um remedio que as proteja contra as innumeras indispensável em toaOS OS lares
doenças uterinas a que estão sujeitas. Ml

As senhoras de mais edade, quando chega Assim, em todos os lares, "A Saúde da Mulher" j 
'

época de terminarem definitivamente os seus in- é indispensável, porque este grande remedio consti-

commodos, precisam de um remedio que seja uma '"e a defeza vigilante e permanente da saúde da» \
iH defeza segura contra os males da edade critica. mocinhas, das moças e das senhoras. £•
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