
PREÇOS:
Rio . . . $500 I
Estados . • $600 •'

O PRIMEIRO 
"JAZZ-BAND

C OL.OMBO — O' Cardoso, pede-lhes para tocar um "fox-trot".
PRE COS : J
Rio . . . $500 g
Estados . • $600 S
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Lindas trichromias nas 300 paginas de texto interessante e variado,
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Agora envolve-nos com o seu véo encantado,
atravez do qual a vida se nos desenha com as mais
risonhis tintas; e logo quando mais ansiámos poi
approximar-nos delia, foge-nos e desapparece.
deixando nos apenas recordações e saudades.
Por tsso quando a Alegria passa por nós e comnosco
se demora um pouco, devemos gozai-a. fiança e
intensamente.

Se o vinho, a dansa, a tensão nervosa, a vigília nos causam
no dia seguinte algumas ligeiras conseqüências desagrada-

veis, não nos importe! A alegria vem-nos raras vezes, ao passo que a
tristeza é a nossa companheira de todos os momentos. Além disso, com

uma doze de
CAFIASPIRINA

não só desapparecem como por encanto a dor de cabeça, o malestar geral,
a depressão nervosa, que costumam oceorrer em casos taes, como em poucos
momentos o organismo readquire o seu perfeito equilibrio.
A CAFIASPIRINA é igualmente efficaz nas dores de garganta e ouvidos,
nevralgias, enxaquecas, resinados etc, e offerece a inestimável
vantagem de não affectar o coração.
Vende-se em tubos de vinte comprimidos ou em''Enveloppea Cafiaspirina" de uma doze.

Lic«a.dc p«L_ Dm-an» Gtfal im %m*\t Putòt» «n o No. 208. i* 7-1C-. > ',fx

Preço do tubo original \ CAFIASPIRINA
BAYASPIRINA .

5$000
4$500
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DR. ANT. FREITAS (São Paulo)— A repartição a que se refere está no
niesmo edificio da Associação Commer-
ciai desta capital, situada na Avenida
das Nações, recinto da ultima Exposi-
ção.

jUAREZ CARLOS MOURÃO (Mi-nas) — Io. Foram tomadas as provi-
dencias que reclama. — 2". Escreva á
Livraria Pimenta de Mello & Cia. (Rua
Sachet n. 34), que se encarregará de
obter o livro que deseja.,

N. ARARÍGBOIA (Nictheroy) —
1*. Não é possivel indicar seriamente
qual -a melhor... Em principio, todas
são boas, desde que se possuam os re-
quisitos indispensáveis, e uma grande
vontade de trabalhar e vencer. Sem
isso. nenhuma dellas traz a menor prós-
peridade. E é tudo o que podemos ade-
antar-lhe. — De 2 a 4) Procure en-
tetider-se com o secretario da Academia
de Commercio, á Praça 15 de Novem-

bro, nesta capital. Poderá obter com o
niesmo, e com a máxima segurança, to-
das as informações que deseja.

SYLVIO S. PORTO (Capella) —
Custar-lhe-á seis mil réis cada exem-
plar. Vae ser posto á venda no próximo
mez de Dezembro.

BUSTER (Rio) — Io. E' necessa-
rio obter, em primeiro lugar, a "carta
de pilotagem", seguindo* o curso de l*
piloto que ha em certas escolas espe-,
ciaes, «jpmo a do Lloyd e outras. De-
pois de passar pelo posto de immediato,
póde-se, entã», galgar o lugar de com-
mando, uma vez escolhido, entre os ou-
tros candidattis, pelos directores da com-
panhía a quo se pertence. — 2*. Exis-
te, em Nictheroy, a Escola Superior de
Agricultura e Medicina Veterinária, rru,
mantém, entre outros, um Curso de En-
genheiros Agrônomos. Para a matri-
cuia no mesmo curso, exigem-se os se-
guintes certificados de exame do Col-
legio Pedro II ou dos gymnasios esta-
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duaes equiparados: Portuguez, Fran-
cez, Inglez, Geographia, (comprehen-
dendo tambem Chorographia do Brasil
e Cosmographia), Historia Universal,
Historia do Brasil, Arithmetica, Alge-
bra, Physica e Chimica, e Historia Na-
tural. Ha ainda, perante uma mesa de
lentes da Escola, um exame vestibular,
que consta de Álgebra, Geometria e Tri-
gonometria.

A. GUIMARÃES (Estado do Rio)
— Dirija-se, explicando quaes as suas
duvidas, ao encarregado da secção com-
petente. Entretanto, se esperar algu-
mas semanas, cremos que terá a solu-
ção de todas essas duvidas, com a ex-
planação do assumpto que o mesmo en-
carregado está continuando a fazer.

COLIBRI (Guaxupé). — 1*, Uma
bôa receita é a seguinte: misturam-se 6
partes de gesso com 1 parte de cal gor-
da recentemente -cozida e finamente pe-
neirada. Emprega-se depois o gesso.
como de costume. Logo que secca, em-
prega-se com solução bem saturada á:
sulphato de zinco ou de magnesia. O
gesso fica branco. — Ha um outro me-
thodo, o de Schleiner, o qual consiste
em immergir os objectos de gesso uuma
solução saturada de triborato arumoni-
co, que se obtém saturando com animo-
niaco uma solução concentrada e quen-
te de ácido borico. O gesso adquire com
este tratamento grande dureza e póde
logo ser lavado sem o menor inconve-
niente. — 2°. Uma das mais modernas
é a de Olavo Freire, á venda por 10$,
na Livraria Alves (rua do Ouvidor nu-
mero 166).
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CONHECimENTO E' 5-ABEPORI-fc
Indague da causa daquellas dores nas cadeiras, desses períodos

de náuseas e dores de cabeça, para depois usar o remédio neces-
sario.

Provavelmente são os rins os culpados. A gente deveria pre-
slar attenção aos rins, órgãos de muita importância que trabalham
dia e noite para conservar o sangue livre de venenos e. impure-
zas. Quando os rins ficam sobrecarregados de trabalho, devido a

excessos, preoecupação, resfriados, extravagâncias, grippe, etc, deixam de exercer as suas
funeções e então apparecem as dores de cabeça, dores nas costas, penosas e agudas dores nas
cadeiras, irregularidades urinarias e nervosismo.

Se se consente que continuem estes males, os rins pouco a pouco soffrerão mais, e mo-
lestias mais graves surgirão fatalmente; moléstias do coração, intoxicação pelo ácido urico,
diabetes e mal de Bright.

O remédio mais seguro, efficaz e melhor é PÍLULAS DE FOSTER para os rins, recommen-
dado pelos médicos e usado por milhares. Pergunte ao visinho!

PÍLULAS DE FOSTER
PARÁ OS RINS

VENDA EM TODAS AS PHARMACIAS
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A GU A DG COLONIA "BOUSKELA" :j

jl De fino perfume e persistente ij
•! Todas as senhoras devem usal-a: agrada pela sua suavidade. j!
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De fino perfume e persistente
Todas as senhoras devem usal-a: agrada pela sua suavidade
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CASA SPANDER'IODOS O» üPOUTi
Cimiarxis de n r

B« 1, 3$: II* 2. 3$50f);
n» S, 4$; n* 4. 6t;

n* 5. S$.
Meias da al-

godão: 3$,
6$ e . . • BtOM

Meias de pu-ra ia. . . 15100®
Camisas de 1%,12$ e . . . 11*000
Calções de 8),

12$ e . . . 15J000
Ehooteiras d#22$ a . . . 35J00»

Bombas — Apltog — Joelhelras, etc., eto.
A» boina pelo correta i>asnm mais l$r»00 — PEÇAM CA*

ARTIGOS PARA
«ioltts de football com

plelnipHalex n» 1
•2
' S
• 4

¦ "6
Trainingr n* S
Rpandio n* 5
Spaldic ii» 6
Spander n* 5

81009
11(000
14ÍD00
201000
221000
26*000
2S$000
28*000
S5$000

TALOfJOS ILLUSTRADOS — A. M. BASTOS A Cia.
Rua dos Ourives. 29 — Rio de Janeiro
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1 FONSECA. Amm & c. |=r 3
IMPORTADORES E EXPORTADORES

Ferragens, tintas, vernizes, oleos, lubrificantes, g
uiateriaes de construcçãc, tubos, raretas, :orreia3. §§
cabos, maçames, metal, etc. etc. Material para es- g
tradas de ferro e officinas. gas =s

| flrmazem e eseriptorio: Rua 1" de Março, 75 |
Deposito : RUA CAMERINO, 64 |

CAIXA POSTAL 422
I End. teV. "CAI.DEROX" Rio de Janeiro g
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Tomae o AVARIOL, depuratívo ideal contra a syphílis e suas í

manifestações» ¦;

:• Perfeitamente tolerado pelos mais delicados estomagos* 5

Corrige a prisão de ventre, não produz iodísmo, fortalece e engorda, í
5

hii

j
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A CREAÇAO DE AVESTRUZES NA
FAZENDA

Sob domesticação, quando tratadas como é
devido, estas aves nào são perigosas. Os zeladores ca-
pturam-n'as sempre pelo systema de agarral-as pelo pes-
eoço, abrindo-lhes a cabeça com um capuz afim de evitar
que vejam. A fazenda onde os avestruzes são mantidos
tem de ser provida de cercas de madeira ou de arame
bem apertadas. As aves de um mesmo tamanho podem ser
soltas em pequenos pastos ou cercados. Os avestruzes
juntam-se para o resto da vida c\uando attingem a quatro
cu cinco annos de idade, ainda que em alguns casos é
commum encontrar-se velhos e velhas alibarias que levam
uma vida de bemaventurança e tranquillidade, sem serem
disturbados pelos seus companheiros.

Nos climas quentes, a época da postura cae geral-
mente durante o periodo de Fevereiro a primeiro de Ju-
nho, embora isto seja em grande parte governado pelas
condições climatologicas locaes. Se a estação é humida e
chuvosa, os passaros não põem tão bem.

A femea, ordinariamente, escava um buraco na terra,
á feição do ninho, no qual ella deposita os seus ovos.
No estado selvagem, a femea do avestruz põe 13 ovos,
mas sob domesticação, quando os ovos são removidos e
subseqüentemente chocados em incubadores, ella pôde ser
enganada para pôr tanto como 26 ovos. Os avestruzes não
produzem boas mães e é por isso que obtêm melhores re-
sultados quando os ovos são roubados dos ninhos e pos-
tos em incubadores artificiaes.

O ovo do avestruz tem em média 6 pollegadas de
diâmetro, 18 a 20 pollegadas de circumferencia e pesa
de 4 1|2 a 5 libras. Em valor alimentício equivaje a tres
dúzias de ovos de gallinha. Os ovos são saborosos e co-
midos com frequencia, especialmente nos paizes em que
os avestruzes são relativamente communs. Toma cerca de
42 dias para que a femea do avestruz choque os ovos sob
condições nermaes. As actividades neste sentido represen-
tam um systema ideal de trabalho dividido em famiíia,
pois a femea permanece no ninho durante o dia e o
macho conserva os ovos quentes durante a noite.

Quando o pinto do avestruz pica a casca para sahir,
é quasi de tamanho igual ao de um pinto de gallinha com-
mum. Não obstante, esta similaridade em tamanho não
dura mais que alguns dias. Em crescimento o avestruz é
o campeão entre todas as vàriedades de aves domesticas e
selvagens. Durante os primeiros nove mezes, o joven aves-
truz apresenta um crescimento de 12 pollegadas por mez
e á idade de 280 dias attingiu, geralmente, o máximo da
sua estatura, que é de 9 a 10 pés. Quando completamente
desenvolvido, o avestruz commum pesa entre 300 e 350
libras e é forte bastante para carregar de 250 a 300 li-
bras nas suas costas. Os adultos comem quasi tanto como
uma vacca; gostam de milho descascado, cevada inteira,
centeio, trigo e apreciam em particular a alfafa picada
com feno de trevo. Os pintos nada comem nos tres pri-
nreiros dias e então saboreiam um primeiro alimento de
feno verde de alfafa.

Geralmente estão completamente acostumados a comer
grão quando attingem a cinco mezes de idade.

Ha duas variedades principaes de avestruzes: a nu-

Desconfiado
'(A commissão dos Guedes promette um vultuoso saldo)

— CARDOSO — Não brigue, Madama! Todo o mando
sabe que o meu pé de meia é bem pequenino.

biana, ou typo de pernas avermelhadas, e a transvaalina,
que é a familia de pernas azues do sul do África. A época
de arrancar as pennas é geralmente entre Setembro e
Dezembro nos paizes de clima tropical. As aves só são
depennadas uma vez por anno e esta operação é levada
a cabo em gaiolas ou baias especiaes que facilitam o tra-
balho. As pennas do avestruz macho são de melhor quali-
dade e mais procuradas do que as da femea. Vinte e quatro
pennas são de ordinário arrancadas de cada aza, ao passo
que cerca de 75 a 100 menores e de inferior qualidade são
tiradas do rabo. As melhores pennas dos machos têm perto
de 18 pollegadas de comprimento e a 8 pollegadas de lar-
gura. As pennas do corpo não são arrancadas porque não
têm valor no mercado. Os avestruzes machos são de côr
negra, ao passo que as femeas são cinzentas, indepen-
dente de raça ou typo.

No Brasil já fod tentada a criação do avestruz, porém
nada sabemos sobre a razão do seu abandono.

O representante desse pernalta no Brasil é a ema,
que vive nas nossas florestas soffrendo o extermínio dos
vandalos caçadores.

ÊPO

Apparecerá em Dezembro.
Pedidos á Sociedade Anonyma O MALHO.

0 MELHOR REGULADORoasSENHORAS

UTERCOLINA

HEMORRHAGIAS C0UCA5 UTERINAS

ANEMIA

FL0RE5 BRANCAS REGRAS DOLOROSAS
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BEBE MISELDIXE.

Uma Formosa Creança Yiroi_
29, Elpbinstone Road,

Amigos e Snres, Walthamstow.
¦ Tenho muito prazer em lhes exjviar uma photographia de minha

hlha Uons, inteiramente creada a Virol. Eu nâo a podia alimentare ã grande dificuldade consistia em encontrar alimento apropriado,
Experimentámos muitos dos annunciados alimentos para crean<as,mas sem excepção, todos produziam perturbações gástricas. Final-mente, aconselharam-nos a qne experimentássemos o Virol e desdeentão a Doris tem progressado constantemente. Kâp me parece quese possa encontrar uma creança mais perfeita. A photographia í

boa; mas não pode dar uma idea do seu estado corporal perfeito.Tem dois annos c!e idade e pesa duas sto es e oito libras.
Sou com estima De V. Sas.,

D. MISELDINE.
Derivam-se grandes benefícios do novo alimento Yirol

para os casos de marasmo, anemia e tuberculose.
A adjuncção de Yirol á dieta de creanças débeis,mães em expectativa e as que estejam creando,

produzem immediata melhoria no seu estado e pro-movem o crescimento e desenvolvimento.
MAIS DE 2,500 HOSPITAES E CLINICAS INFANTIS

O ESTÃO USANDO

VIROL
Em boiões de vidro.

•Únicos importadores: Glossop & Co., Rua da
Candelária 57, Rio de Janeiro.

Nas proximidades <To Xatal, apparecerá o ALMAXACH D'0 TICO-TICO,
que será um magnífico presente para a petizada.

c d I_
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A _ir_a_s barateara do
Brasil

AVENIDA PASSOS ft. ISO — RIO

à CASA GUIOMAR Innca no merrada
mal. uma ninrrn 'r «ua creavftu»

Ba-ta-C-Am

De vaqueta escura
De n_. 17 a 20 r.jr,on
Ile na. 27 n ::_ *1$500
De ua. 33 a 40 tt*5U«

EnvernUadas:

IJ. as. 17 a 20 _»(>«•
Ue as, 27 a 82 10ÍOIM»
Ue na. 33 a 40 12*00»

Pelo Correio mais 1$500, por par.

Kemettern-se catálogos illustra-
dos, grátis, para o interior, a
quem os solicitar.

Pedidos a
JUL10 DE SOUZA.

0 MELHOR LAXANTE
dURETICO i
DISSOLVENTE
DO AGIDO
URICO

"CONTRA

A
0

GOTTA
IABETES

RHEUMATISMO
DOENÇA DE DRIGHT

O 
SEU FUTURO — Qualquer pessoa
que quizer possuir um horóscopo

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. 2.41,7, Rio

VINHO de CHASSAING
BI -DIGESTIVO

Contra as DIGESTÕES DIFFICEIS Fm torta* a» Pharmacias
PARIS, 8, Rue de Ia Tacherle.
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C®IMÜ*MÇ£®
A CRUZ

Ha muito tempo occulta entre a noite brumosa
Dos faustos immortaes de um glorioso passado,
Ao fital-a sózinhc, em ecisma dolorosa.
Sinío um frigido horror, e me interrogo anciado:

Quem será que ali jaz, ao relento lançado,
Esquecido do mundo e da terra angustiosa?
Uraa virgem talvez, cujo olhar encantado
Fora o scenario azul de uma quadra saudosa...

Mas depois uma voz, de meu peito descrente,
Palpitante me diz: — Não mais que uma nojenta
E esquálida caveira, irônica e silente;

E essa cruz solitária, entre o cypreste erguida,
Num recanto feliz, nada mais representa
Que a apotheose final da tragédia da vida!

iSão Paulo)
Camargo Guarnieri

¦5. 3.

SYMPHON1A DE LUZ

Quando a noite me envolve em tredo isolamento
E a magua sobre mim seu triste véo descerra,
Eu sinto na mánMalma um vão presentimento
Cyclopico na paz e autônomo na guerra.

Redivivo, porém,-meu forte pensamento
Purificado e bom, entre as estrellas erra,
A' procura do amor, que faz o meu tormento,
Como a águia que não desce aos pântanos da terra!

Paira, libra-se, vôa, e sobe, nuns repentes,
Numas ancias de luz que oífusoa e que irradia
Nas aureolas do azul de bordas resplendentes.

E minh'alma se eleva ao céo de que descría,
Deixando cá no mundo aos crentes e aos descrentes,
Um sonho, uma illusão, um beijo, uma harmonia!

(Campo Bello)
João de Oliveira Barbosa

* » í*
.NO ERMO

A Remii Gorga:

Como fogem os annos... Contemplando
Esta mudez nostálgica, sombria...
Que iníqua sorte, que retiro infando
Para quem dantes de illusões vivia!

Não ouço mais o clangoroso bando
De arapongas gentis, ao fim do . dia...
Em tudo paira um coração chorando,
O monte, a selva, a tarde exangue e fria!.

Supplicio eterno! O rio, a fonte, o lago
Adormecido, mórbido e preságo,
Um desditoso em seu painel retrata...

Pobre de amor, tão rico de saudade:
Excelso Deus! Oh! tu que és magestade,
Leva-me as penas desta vida ingrata!

(Soledade, Rio Grande do Sul)
Filinto Charão

V

t

V

2
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FLOREINA

DERRADEIRA TORTURA

Num sonho cheio de emoções violentas
Quero findar meus dias torturados,
Eu, que na multidão dos desgraçados,
Sou quem padece as dores mais cruentas.-1

FeTem-me o craneo lugubres tormentas,
Meus olhos de chorar andam cansados,
E emtanto os males, sempre mais irados,
Vão me tornando as horas mais odientas.

Para extinguir-se a minha desventura
E' preciso morrer — e eu quero a morte,
Que ha de encher-me de paz na sepultura,

Mas hei tanto vivido em soffrimento,
Que desejo, por fim da dura sorte,
Um sonho negro, um sonho de tormento.

(Rio)
José Augusto da Silva

f. íi «.

D E S I Li U S Õ E S

Morreram as illusões da mocidade,
Já não sinto o prazer que tive outr'ora;
Hoje a minh'alma geme de saudade,
E, apaixonada, loucamente, chora.

Não supporto esta dor que me devora,
Nem a tristeza desta soledade;
Somente a magua me acompanha agora,
E frente a frente, eu vejo a realidade!

Foram meus sonhos no correr dos annos,
Todos desfeitos pelos desenganos,
Deixando-me nas trevas d'amargura.

Cinco lustros de dores e tormento.
Vão me levando para o esquecimento,
Dos sete palmos de uma sepultura.

Carlos Amorim
(Do Sombras e Saudades, inédito)

SONHA, POETA!

Sonha, poeta, ó alma enlanguecida e pura!
Sacode o coração, revolve o sentimento,
Medita e sonha e canta o amor doido e sedento
Que ferve no teu peito, aos estos da amargura!

Recorda o teu passado, esfalfa o pensamento,
Transborda a tua vida aonde o amor perdura,
Derrama o teu prazer e a tua desventura
Num poema que deslumbre em surtos de portento!

Ama e sê amado, porque a própria mão austera
Que te arrojou no mar terrível da chimera
Ha de guiar-te, sim, nos vagalhões da vida!

A luz que illumina teu berço na jornada
Eternamente fulja a tu'alma apaixonada,
Desde o fulgor d'aurora á tarde esmorecida!

(São Paulo)
Ionny H. M. Doin

CREMA DE FOR/.OSURA
FICA AÊPIDÊRME suave, fresca.perfumada

A.GlRARDAÔ.Rue d'AJésia.PARIS CFrancbi
Depositario-FERREIRA .165, Rua dos Andradas. RIO DE JANEIRO
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Qua! a differenga ?

Pelo Dr. Eduardo Franca 
j

Obra de grande. alcance social e de opportunidade que interessa a todos,

sem distinccao de classe, crenca ou nacionalidade.

Encontra-se a venda no escriptorio da Gazeta de Noticias e nas livra- . ijll
•

LV rias A. Moura, rua da Assemblea, 79; F. Alves, rua do Ouvidor, 168; Leite

Ribeiro,\ largo da Carioca; A. Bruno, rua do Ouvidor, 165, e em todas as

boas livrarias.

Preco  4 $000

Para os Estados, registado pelo

Qual a differença ?

Pelo Dr. Eduardo Franca

Obra de grande, alcance social e de opportunidade que interessa a todos,
\

sem distincção de classe, crença ou nacionalidade.

Encontra-se á venda no escriptorio da Gazeta de Noticias e nas livra-

rias A. Moura, rua da Assembléa, 79; F. Alves, rua do Ouvidor, 168; Leite

Ribeiro,\ largo da Carioca; A. Bruno, rua do Ouvidor, 165, e em todas as

boas livrarias.

4 $000Preço

Para os Estados, registado pelo

Correio, com recibo de volta .
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DOIS RAPTOS SENSACIONAES

Meus senhores.! Senhoras minhas 1
Nem sei como é que deva começar...
O enorme prazer que me foi dado, du-
rante dias, gozar, prende, retem, escra-
visa, as azas sempre irriquietas da mi-
minha imaginação I

Acabo de ser a venturòsa victima de
.um bemdito crime... Fui raptada pelo
meu Vinícius ! As mais castas dentre as
minhas irmãs, por descendencia de Eva,
invejarão, estou certa, a alegria que me
invade toda, que me faz tremer a car-
tolinha vermelha ("Dá o fóra", lobo
desmoralisado ! Os tempos ¦ agora são
outros... "Dá o fóra" senão... te
como !) e faz os meus pésinhos, também
encarnados por decreto de Sua Magcs-
tade a Moda, dansar o "zapateado" $loGus Brown ! Nunca pensei que pudesse
existir semelhante felicidade sobre a ter-
ra, graças aos olhares avetludados, pro-
fundos — seduetoramente tyrannicos 1 —
do mancebo maravilhoso a quem o Des-
tino me incumbiu de conquistar ! Gra-
ças a elle, ao meu brilhante' e formosis-
simo Vinícius Ferreira Chaves (que ti-
rou agora umas photographias de fazer
saltar longe os ^alentinos, Novarros, e
tutti quanti !) soffro a delicia de recor-
dar o que me aconteceu...

Annette ! Annette ! Apanha na gaveta
do "toilette" os meus celeberrimos ci-
garros hindús ! aquelles cigarros que ou-
tro dia presenteei ao Sr. Petronio, ir-
mão do meu formoso Rei, e que tu, mi-
ilha descarada francezinha, já tens sa-
borcado diversas vezes...

Mas não te demores, filha ! Estás dor-
mindo em pé ? Olha que a companhia do
Rialto já acabou... Avia-te, que eu vou
fumar !... O fumo faz bem ás idéas.

Ora, é graça ! Quem diria
Possuir eu tal vocação ?. ..
Sóbe, sobe, Fantasia!...
Rompe os ares, meu "Balão"!...,

Madrid ! Estoy en el corazón de mi
patria ! Viva la gracia !...

Sim, estou em Madrid, a cidade de
Zorrilla e de Campoamor, do Manzana-
res e da Puerta dei Sol... Não vim atraz
de chiquillos guapos, nem de galhardos
toreritos... Vim com o meu Vinicius,
que sabe "hablar" com desenvoltura a
mais graciosa das falas: a castelhana.
Vim com elle para dar-lhe o prazer de

me abraçar na terra salerosa da Hes-
panha !

E emquanto espero no luxuoso appar-
tement do "Victoria-Hotel", em plena
calle Alcalá, vou compondo versos em
honra da sua joven formosura :

Vinicius Chaves ! Dize um nome
De aviltamento ou de abandono
Que me espesinhe o amor infindo
Fazendo-o em dor chorar, gemer,
Pois mesmo assim, ou mais, conforme,
Te seguirei, oh! Rei, meu Dono,
E a um gesto teu, cahirei sorrindo,
Junto de ti, para morrer!...

Começo uma outra estrophe, e esta,

jm
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O melhor presente para uma moça
elegante — Apparecerá em Dezembro.

Pedidos á S. A. O MALHO.

como convém a uma authentica filha de
Madrid — eni castelhano — quando um
louro estafeta traz-me um telegramma :
Senorita Silvia Sanzio dei Mar. Apres-
so me a abril-ó. Diz apenas isto :"Tres "pequenas" mais lindas do que
tu retêm-me prisioneiro em seu pala-
cio... No entanto, espera-me hoje 11 da
noite, automovel fechado, "Paseo dei
Prado". Vamos gozar Madrid! e via-

jar depois de aeroplano... Serei o pi-
loto. — Vinicius."

Estremeço toda, eu que já estou ha-
bituada aos seus mil caprichos de joven
voluntarioso, que manda para ser obe-
decido ! E' que me vem á mente aquelle
celebre passeio de automovel... E de-
mais reflicto (eu tão idealista, reflectin-
do ! Isto é grave 1 E' o Sr. Vinicius que
me obriga a ter reflexão...) não me
consta que elle possua o "brevet" de pi-
loto-aviador. Sei que esteve dois annos
numa escola superior do Exercito. Mas
teria lá aprendido a voar, a sublime
conquista do homem moderno ? Não
creio, digo para commigo. O "hermoso
jovencito" quer naturalmente me dar
emoções. Não se contenta com as qu«
já me tem dado... quer mais! Que ra-
pazinho insaciavel 1"

Mas penso também : Quem sabe se
algum aviador, amigo seu, não'nos es-
pera na "nacelle" ? E assim, iremos
como passageiros* gozar o caminho do
céo ! Muitíssimo melhor ! muitíssimo
mais commodo para um casalsinho na
flõr da juventude... De repente, uma
voz começa a me falar dentro do co-
ração :"Sylvia infiel, que reflectes quando o
teu Senhor ordena ! Corre até elle,- fn-
trega-lhe a tua vontade, a tua bocca, a
tua alma... E supplica-lhe — oh 1 Tra-
hidora ! — quatrocentas vezes per-
dão !... "

Tirando essa parte espantosa e pau-
lificante de lhe supplicar quatrocentas
vezes perdão (elle 'me esganaria, com
certeza !) trato de cumprir o resto, que
a minha consciência manda  Chamo
Annette, agora viva como nunca, e ella
envolve meu corpo tentador numa capa
de pelle de raposa azul, capa essa qua
me foi presenteada pelo grão-duque Mi-
guel da Rússia, roubada durante os tra-
gicos dias de 1917 na então S. Peter-
sburgo, e restituida por Trotsky, em
1919, açompanhada de um - soberbo col-
lar de pérolas negras, avaliado em 20
milhões de rublos, ouro, e que perten-
ceu á formosíssima peccadora Catha-
rina, a Grande...

Mal chego, só, ao Passeio solitário,
toda envolvida no meu manto precioso,
encontro Vinicius, que me receber com
estranha frieza. Quasi me atiro a seus
pés, tal a minha afflicção. Contemplo o
seu rosto, agora mais bello, mais sedu-
ctor, mais divino do que nunca ! E duas
lagrimas attestam com muda eloquencia
a enorme dôr que me domina !

(Continua no proximo numero)
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Primeira Dentiçao

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

Primeira Dentição.

Exigir o Sello da União dos Fabricantes

ESTABELECIMENTOS FUMOUZE, 78, Faubourg Salnt-Denis - PARIS
enas Prineipaes Pharmacias
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GRÁTIS!».
PARA SER FELIZ em negócios e cm amizades, gosar saúde de ferro, ter

vigor viril, viver longo tempo, não perder no jogo, saber hypnotisar e magnetisar jde perto e á distancia, exercer a clarividencia, augmentar a memória e o poder da
vontade, livrar-se de máos hábitos, conhecer a fundo o oceultismo e a magia, com-
bater e vencer a inveja e a calumnia, livrar-se das más influencias extranhas e
dominal-as, vencendo as difficuldades da vida e alcançando a verdadeira felicidade
e a paz, compre e leia já os livros do professor ARISTÓTELES ITÁLIA, á
Avenida Passos, 25, loja, Rio, e nas principaes livrarias do Brasil. Manda-se pelo
Correio, grátis, ou dá-se em mão, O MENSAGEIRO DA FORTUNA, do mesmo
autor a quem pedir por carta, ao Sr. ARISTÓTELES ITÁLIA, Caixa Postal
604, (Secção P) Rio. Escreva hoje mesmo. Só serve para adultos e não anal-
phabetos.

__J

E' útil na
Neurasthenia
Anemia
Debilidade geral
Escrofulas
Tuberculoses
Phosphaturias

Era todas
convalescenças

e ás creanças

OL AKs^u ârr^Ê

Phosphatada

K' reeren.era.d.or da
Pp

celluLla. nervosa

¦> A_A-.--~-« ->,

COMPANHIA PAULISTA DE MATERIAL ELEGTR1C0
Rua S. José, 76 — Rio de Janeiro

Apparelhos receptores. Apparelhos
transmissores e Peças
sobresalentes Convidamos os

snrs. amadores a visitarem
a nossa secção o

Fornecemos orçamentos, lista de preços,
informações, conselhos etc.
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CULTIVO DA BAUNILHA

Uma das culturas mais lucrativas para os climas hu-
midos dos trópicos é sem duvida a da orchidea baunilha,' da qual existem varias espécies, taes como a da verdadeira
baunilha (Vanilla planifolia).

Esta orchidea é nativa das regiões quentes do este
do México, mas cresce dalli até o Peru, no continente sul-
americano, estando o seu cultivo bem espalhado na& An-
tilhas e nas ilhas do Pacifico.
i A planta é bastante carnosa, possue folhas verdes
grandes e inodoras, e cresce em lugares humidos e som-
brosos, trepando pelas arvores acima por meio das suas
raizes aéreas. A baunilha mais fina é a mexicana. As
principaes fontes de producçâo são as regiões litoraes do
festado de Vera Cruz, sendo Jicaltepec o centro dessa cul-
tura, nas proximidades de Nantla. Encontra-se tambem na
vertente occidental das Cordilleras, no estado de Oaxaca,
e em menos quantidade em Tabasco, Cheapas e Iucatan.i

A cultura é muito simples. Os brotos com cerca de
tres pés de comprimento são amarrados ás arvores, quando
se aproxima a época das chuvas, quasi que afastado do
solo. Em pouco tempo deitam raizes junto á casca, e
formam plantas que produzem aos tres annos de idade,
permanecendo productivas por 30 a 40 annos. As plan-
tações são limpas uma vez por anno das ervas damninhas.!
!A colheita começa em Dezembro, quando o fructo se torna
amaicllo-verde, viste que não é permittido attingir á ma-
turidade. Ha dois modos de preparal-o para o mercado.,
Um delles é permittir que o fructo seque até que a vagem
perca a sua côr verde. Collocam-se no chão esteiras de
palha cobertas com cobertores de lã e, quando estes esti-

."verem trespassados de calor, os fruetos são espalhados
sobre elles e expostos ao Sol. Depois de algum _tempo são

/Embrulhados em cobertores e collocados em caixas cober-
tas de panno, sendo novamente expostos. Dentro de umas
jdoze horas os fruetos devem tornar-se de uma côr de café
ie caso contrario o processo é repetido.

Depois de uns dois mezes de exposição diária são
amarrados a razão de cincoenta para cada amarrado e
acondicionados em latas de folha. Conhecem-se cinco qua-
pdades de vagens de baunilha. A melhor é a primeira
cujas vagens têm um comprimento de 24 centimetros e,
proporcionalmente, são grossas. A segunda qualidade é
à chamada China Prima, cujas vagens são mais curtas,
valendo duas por uma. A terceira Sacate, e a quarta,
ÍVesacate, são ainda menores, sendo que da ultima quatro
São contadas por uma. Estas são colhidas antes do tempo.,
A quinta qualidade é a mais pobre, é a chamada Basura,

CONTRA'TODASAS .

hOlESTIASDoFlCADD

Tosses, Resfriados, Bronchite,
etc, muitas vezes conduzem a
Pneumonias e a Tuberculose!
Tome a Emuls&o de Scott, o
excellente preparado de puro
oleo de figado de bacalhau da
Noruega com hypophosphitos,
que os médicos têm recommen-
dado durante quatro gerações.

EMULSAO
de SCOTT Id*

cujo fructo c mui pequenino, manchado e quasi sempre
rachado ou quebrado. O seguinte é um outro methodo
de preparar a baunilha para o mercado.

Amarram-se cerca de 12.000 vagens pelas extremi-
dades inferiores, o mais perto possivel da haste, e a en-
fiada é submergida por um momento em água a ferver
para aclara-las. São então dependuradas ao ar livre e ex-
postas ao sol por algumas horas. Alguns embrulham-nas
em cobertores de lã para que transpirem. No dia se-
guinte são ligeiramente untadas de azeite com uma penna
ou com os dedos e rodeadas de algodão oleoso para evi-
tar que as junturas se abram.

A' medida que se toram seccas ellas soltam, ao in-
Verter as suas extremidades superiores, um liquido vis-
coso, sendo apertadas diversas vezes com dedos oleosos
para promover a sua sahida.

As vagens seccas, como os -fruetos da pimenta, mu-
idam de côr sob o processo da seccagem; tornam-se casta-
nhas, enrugadas, macias, e reduzem-se a um quarto do
seu tamanho original. Neste estado são untadas pela se-
gunda vez com azeite, porém mui de leve, pois com muito
azeite ellas perderão parte do seu delicioso perfume.

No próximo numero continuaremos a tratar da cul-
tura da Baunilha e da sua industria, que tanto interessa
ao nosso paiz, que importa grande quantidade desta es-
peciaria para o seu consumo. _-

Dr. Beiijrué. i6.Rue Baliu. Paris.

BMJME. BEH6UÉ
RHEUMAT.SMO-GOTA

NEVRALGIAS __^

SULFHYDRALCHANTEAUD
de PARIS

Venda em todas as Pharmacias

HaraTÜhoio e inof.aniivo antiseptico interno
para prevenir e ourar

Gfl/PPE, ANGINAS « LARYNGITES, BRONCHITES
COQUELUCHE. __TEf»T_S, DOENÇAS ERUPTIVAS
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A expressão que classifica a
vida como um "mar tempestuoso"

é 'a que mais se ajusta á vida
das pessoas fracas physicamente.
Nessas tempestades da existencia
em que a saúde é vencida aos

golpes da Debilidade, da Magre-
za, do Fastio, do Desanimo, — o
" Nutrion" tem, symbolicamente,
o valor de um salva-vidas atirado
em meio ás ondas traiçoeiras.

O "Nutrion" salva a humani-
dade do aniquillamento a que con-
duz a fraqueza geral.

O "Nutrion" combate o Fas-'
tio e a Magreza, fortifica os de-

pauperados, levanta as Forças or-

ganicas, estimula a energia e desr

perta a alegria de viver que só
sentem os que têm boa saúde.

O "Nutrion"— contendo em
sua formula o arsênico, o ferro e
o phosphoro 

— é um poderoso
tonico dos musculos, do sangue e
do cerebro: o arsênico revigora

os musculos, o ferro enriquece o

sangue e o phosphoro tonifica o
cerebro e o systema nervoso.

(3

m

m

A expressao que classifica 0 
"Nutrion" combate o Fas-

vida como um "mar tempestuoso" tio e a Magreza, fortifica os de-
e 'a que mais se ajusta a vida pauperados, levanta as Forcas or-
das pessoas fracas physicamente. ganicas, estimula a energia e desr
Nessas tempestades da existencia perta a alegria de viver que so
em que a saude e vencida aos sentem os que tem boa saude.

golpes da Debilidade, da Magre- O "Nutrion"— contendo em
za, do Fastio, do Desanimo, — sua formula o arsenico, o ferro e
"Nutrion" 

tem, symbolicamente, o phosphoro 
— e um poderoso

o valor de um salva-vidas atirado tonico dos musculos, do sangue e
em meio as opdas traicoeiras. do cerebro: o arsenico revigora

0 "Nutrion" salva a humani- os musculos, o ferro enriquece o
dade do aniquillamento a que con- sangue e o phosphoro tonifica o
duz a fraqueza geral. cerebro e o systema nervoso.
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XADREZ CLUB
Transcrevemos da Secção de Xadrez do

Jornal do Brasil, Jata venia, o seguinte:" Dia a dia se accentuam em nossa ca-
pitai as manifestações do progresso da no-
bre arte de Caissa que vae se encaminhan-
do assim para o gráo cie adiantamento
compatível com a civilisação do povo ca-
rioca.

Honteim, ainda, era o apparecirnento da"Revista Brasileira de Xadrez", sob a di-
recção de Marcejlo Kiss, preenchendo uma
lacuna sensível; hoje é o surgir de uma
associação composta de rapazes de nossa
sociedade, funccionarios do Banco do Bra-
eil, que nas horas <Te lazer se dedicam á
cultura do JOGO-REl.

Nós, que acompanhamos de pçrto e com
o máximo interesse o -evoluir do Xadrez,
sentimo-nos satisfeitos, registrando a íun-
dação de mais um centro cultor da nobre
arte.

Por isso! enviamos aos fundadores do
Xadrez Club, parabéns os mais effusivos
e nos congratulamos com sua directoria
pela victoria alcançada.

A directoria do novel club está assim
constituída:

Presidente, Octavio Trompow,sky; vice-
presklene, Dr. João Gabriel Costa; the-
soureiro, Américo Pereira da Silva Porto;
secretario, Aureliano Teixeira Coelho.
Conselho fiscal.: Gastão Lu>tz Detsi, Al-
berto de Castro Menezes e Homero Bor-
ges da Fonseca.

ANECDOTAS ENXADRISTICAS
Ha alguns annos, quando ainda alum-

tro do Pdro II, eu e alguns companheiros
organisámos um torneio de xadrez no de-
correr do qual aproveitámos a opportuni-
«laide para fazer a propaganda do nobre
jogo.

Entre meus discípulos havia- db-is — um
irmão e o primeiro alumna da turma —
soffregos no aprendizado e desejosos am-
¦bos de ober a primazia.

Certa vez, já noite, no espaçoso aloja-
mcnto que nos servia de dormitorio, ouvi
os doi-s, 'de carteira na mão, transmittindo,
um ao outro, a jogada feita.

Fingi estar dormindo e me colloquei a
esfcutar — éganhei um Cavallo" dizia um;"perdeu a Dama" — falava outro.

E durante alguns minutos, a morte do-
minou nos dois, campos adviersos — era
uma lucta terrível!

Dahi a momentos, o parceiro de meu
irmão reclamava a demora de um lance e
eu, não conhecendo a razão desse atrazo,
curioso, olhei a disposição das peças e vi,
surprezo, os dôis. reis inimigos juntos, bem
juntinhos!.. ..

Era realmente um caso serio e que, cer-
to, demandava muito raciocínio.

Naturalmente aquelle rei ousado, no fra-
gor do combate, tinha anniquilado uma

peça sem se incommodar com a presença
da magestade inimiga.

A affronta era, em verdade, grande e
meu irmão, num repente, disse afinal ao
parceiro: — Prompto! Comi seu rei!...

E agora? disse o outro, desanimado.
Você perdeu a partida...

Puecher

TORNEIO DE GAMBITOS
Em nossa próxima secção «Taremos o re-

sultado do Torneio de Gambitos, nas tres
turmas do Club.

SECÇÃO DE SIMULTANEAS
O Dr. Barboza de Oliveira dará hoje

á noifé, ás 20 horas, uma secção de si-
multaneàs.

"MATCH" ENTRE O RIO E
NICTHEROY

Daremos sabbado proximo o resultado
deste encontro e publicaremos a melhor
partida.
FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE

XADREZ
Ficou assim constituída a directoria: —

Presidente, Dr. A. Ruch; vice-presidente,
Léonard P. Rees; thesoureiro, M. Nico-
let; secretario Strick van Linschoten.

CAMPEONATO DE FRANÇA
No dia 31 de Agosto, teve inicio, em

Strasbourg, esse campeonato que já deve
ter chegado ao termo e d'o qual daremos
noticias aos leitores.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
XADREZ

Podemos quasi assegurar aos enxadris-
tas que a " Revista Brasileira de Xadrez
de Novembro proximo, publicará os es-
tatutos <faquella associação.

PARTIDA
TORNEIO INTERNACIONAT. DE PARIS

Gambilo da Damn
Brancas Pretas
P 4 C 3 B R
C 3 B P 3 C R
C 3 B P 4 D
P3TR B 2 C R
B 4 B P 3 B D
P 3 o — o
B 3 C D 2 D
0 — T 1 R
B 2 T C 4 T R
P 4 C 10 T 3 B R
T 1 11 P 4 T R
C 5 12 PxPC
C x P 13 Cx C
P x 14 P 4 R
PxPR is C x P R
P3BR 16 B 3 T R
B 4 C 17 D 3 R R
P 5 C 18 BxPC
B x ig D x B
P4BR 20 D 3 D
D 3 B 21 B 3 B R
R 2 C 22 R 2 C R
T 1 T 23 D 3 R

TDiR 24 D 5 C R +
D x 25 B x D
R 3 C 26 B 2 D
C 1 27 T 1 T R
P 3 B 28 T D B D
R 3 B 29 P 4 B D
C 2 B 30 B 5 T R
TDiCR 31 P 5 B D
B 2 B 32 B 3 B D
T 2 T 33 P5D + des.
abandonam 34 ..

Joao Penteado de Barros

Mate em 2 lances

P. F. Beake

Mate em 2 lances

M. Havei.

Mate em 3 lances

Vestir ma Qmiainialbara = R„ Carioca, 54 ===

é conhecer a impressão deslomlbradora do

predomínio social»
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Cabellos bonitos e macios

U

=§e com o imso da

BELLA COR"

EvH& ã -quêdsi d sus cãbellos, coimsetvãüdo=se conm b sub cor primi-

isvãf extingue si cãsp&i e conservã st cãbeçsi sempre ISmmpãt

VENDE-SE EM TODAS AS DROGARIAS, PHARMACIAS E PERFUMARIAS

Frasco com instrucções: 7 $ 5 0 0
*

APP. PELO DEP. N. S. P. SOB. O N. • 2177

JAYME TEIXEIRA

Rua 11 de Agosto n. 53 - S. Paulo

Solução Saphrol

O VERDADEIRO TONICO DOS PULMÕES

Empregado coou vantagem nas tosses, resffriados, bromclhites,
debilidade geral e IymplhatI§mo<,

Abaixo, transcrevemos a opinião de dois notáveis médicos do Rio Grande do Sul:
ILLMO. SR. RENATO GUIMARÃES. — BAGE'

"Acceite os meus parabéns pelo seu preparado

Solução Saphrol

Elle me tem prestado reaes serviços na clinica todas as vezes que a elle recorro nas affecções broncho-
pulmonares. E' um tonico geral do organismo, desinfecta o pulmão e secca o catarrho. E' um bom medicamento.
Meus parabéns. — (a.) DR. FERNANDO ABBOTT."

NÃO É PRECISO DIZER MAIS NADA

B AL B IN MASCARENHAS
• "Illmo. Sr. Pharmaceutico Renato Guimarães. Dou-lhe os meus parabéns: a sua Solução SAPHROL

6 realmente um magnífico remedio. Tres dos meus doentes estão passando admiravelmente com o
SAPHROL. Não é preciso dizer mais nada.

Pelotas, 12-6-919. — DR. BALB1NO MASCARENHAS."
VENDE-SE EM TODAS AS PHARMACIAS E DROGARIAS DESTA CIDADE E DO BRASIL

DEPOSITÁRIOS?- RUA DA GLORIA, 62

F n

ooo
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ASVIAS URINARIAS
SAO OS EXGDTTOS W/Á
WMM,XatX ORGANISMO

DESINFECTAL-AS MENSAL
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CONTRA FUTUROS W/M//////Â

ENC0MM0D0S

RINS
BEXIGA
DOS EDA
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ST A agilidade, esta
vivacidade, este

enthusiasmo, que são a
chave do suecesso nos

sports só se obteem por uma
nutrição apropriada do organis-
mo. O uso diário, constante, da
nossa aveia.

significa sangue rico, energia
muscular, resistência ao can-
saca

É o alimento preferido e ado-
ptado por todos os athletas do
mundo inteiro.

Alimenta duas vezes mais
que a carne e tres vezes mais
que o arroz e é digerido com
extrema facilidade.

O mingàu de Quaker Oata,
alem do grande valor nutritivo,

é uma delicada e ap-
petitosa refeição pela
manhã, à merenda
ou á ceia, para crian-
ças, adultos e conva-
Iescentes.

t-41
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fl BOTA FLUMINENSE
AS GRANDES NOVIDADES
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3177 — Chiques sapatos em pellica estampada,
igual ao modelo acima. De números 32 a 39, par 50$000

ÀmW^y^tw//////////ma0m\w/////£r
íkMmAmmmAmmmmmmmmA^

3182 — Bellos sapatos em camurça preta com
vistas envemisadas, igual ao modelo acima. De nu-
meros 32 a 40, par 52$000.

Pelo Correio, mais 2$S0O por par.
Pedidos a Alberto Antônio de Araújo

RUA MARECHAL FLORIANO. 109
Canto da Avenida Passos, 123 — Rio de JaneiroX

•

|Até onde vai o Correio..-!
vão a» sabias liqões
dos notáveis profcs-
sores da ESCOLA
BRASILEIRA DE

;. EDUCAÇÃO E
;| ENSINO. _$stu-
!* ilai por correspon-

dencia a vossa pro-
pria lingua, as es-
trangeiras, as scien-

Ji cias e artes de vossa

|i [iredilecção c alcan-
çareis o maior êxito

•I na vida — a fortuna
«J e o poder. Fedi hoje

mesmo os Estatutos

j- da ESCOLA DRA-
*; S1L1.IRA 1)1. KX-

SINO POR COR-
J| RESPONDENCtA,

%_kl
JM

HIO .á AVENIDA RIO BRANCO, 129 -

Dizendo o curso que preferis.

IJ^JyJ
SYPHILIS?

USE SOMENTE^CYAN"
Cy*'n*t-»d«hudMrq1rio Injccçot*
indolorcs SILVA ARAÚJO

1*•*«!

UMA PODEROSA E EFFICAZ GARANTIA
•—o. . SAÚDE

Creme de fflagnesia
&IL7A ARAÚJO

Im Recocnmenda^el para
adulto» e ctiünços, cm
caso» de

Ifliolkaçao alimtrnltj

Acidei gasinca

Ifftt»liiiHa<lCT mtcainits

IAXHW0
ABSOR.ZNTC
NEUTRALISANTE

QA.pfHism g a nte Um cMam»

fmWkímB%â^kmLWáa
#-£______^

SlLVA afiAÜjQ
-_-_-_r^»v ü" L^-Jfj J

£ 0 «*«.iS0f (Orxco -O* N«n«_
do CeftiVv.ft ííK^jmJoi ««Katoi

'RH0SPH0RO clememoessenciar
(«¦«------¦¦¦¦¦¦» aos nervos e a vida.

UMA MEDICAÇÃO PHOSPHATADA DE
CRANDE VALOR £. ACT1VIDADE

EWli TOHIGD HEVROSTHEMICO
SICUR FJRF.U.O

OASQ: Hypopr.ospt.iCos — Noz-vornle*
(•STRYCHNINA».

MOUE8T1-.» NERVOSAS E Ofc CARÊNCIA

19 oepressAo uirni
E» «>MO*l>MA!U«IA

/TvTiyrN imí.. E.en.rf»,
lV_/_ iVPl ptsNírrmçi.»^-AA-*7 nnemir.

=*_

@S§>
«*<»£*•¦ t -_¦_£.«• <«r.»i-i «* *•»
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arseoicalí SEM INJECÇÃO

lis 
j 

SEM DOR

periodov SEM DIETA

Medicamento de acção rapida e poderosa

Dá resultados surprehendentes nos casos de lesões syphiliticas, cutaneas, em geral (cancros,
ulceras, placas mucosas, gommas, etc...) bem como em todas as varias manifestações patholo-

gicas de origem syphilitica (rheumatismo, escrofula, inflammações das glandulas, lymphatismo, dô-
res musculares e ósseas, enxaquecas, quéda de cabellos, manchas da pelle, feridas da bocca. nariz

e garganta, doenças chronicas dos olhos e ouvidos, etc., etc.)

D E USARMODO
Tomar dissolvidos em dois dedos d'agua:

3 comprimidos DIÁRIOS (de uma só vez) nos tres primeiros dias;
3 dias de DESCANSO;
3 comprimidos DIÁRIOS (de uma só vez) durante os tres dias seguintes ao descanso;
3 dias de novo DESCANSO,

e assim seguida e alternadamente; até obtenção de um exame de sangue negativo, e observando-se
sempre entre os tres dias de tratamento, tres outros de descanso.

Os comprimidos poderão ser ingeridos a qualquer hora, (todos elles de uri» só vez), sendo po-
rém IMPORTANTE que não se tome alimento de especie alguma, solido ou liquido, nem duas horas
antes, nem duas horas depois.

E' preferível tomar-se o medicamento de manhã bem cedo, EM JEJUM, e só se alimentar 
"duas

horas após a ingestão.
(APPR. D. N. S. P. N. 1583 (24-7-1923)
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I 
Gillette |

\ BARBEAR-SE COM UMA NAVALHA DE SEGURANQA GILLETTE \
HYGIENE ABSOLUTA S
 TE:MPO GANHO ~_ j

Pan apparencia : — Nunca appareqa em publico sem ter a cara barbeada. J

Escreva pedindo o folheto gratis, "Barbcar a si Propria". I;

S

MADEIN

BARBEAR-SE COM UMA NAVALHA DE SEGURANÇA GILLETTE !;

HYGIENE ABSOLUTA S
 te;mpo ganho <

apparencia : — Nunca appareça em publico sem ter a cara barbeada

Escreva pedindo o folheto, grátis, "Barbear a si Própria

traoe
MADEIN
traoe

--T
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A venda em toda parte

CIA. GILLETTE SAFETT RAZOR DO BRAZIL

50 AVEVIDA RIO BRANCO

CAIXA POSTAL. 1797 RIO DE JANEIRO

MODELO BE A CO N"
Navalha e caixa dourada

Uma optima occasião.. Uma navalha Gillette, de segurança, legitima, com uma caixa para laminas,
bonito estojo .... 1580O O
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PRIS/IOoeVEIMTRE

O MelhorRemedio

0 Mais Pratico

O Mais Economico
VERDADEIROS

GRÃOS CJQSaudf

<*>DTRAN€K
A 'VENDA EM TODAS AS BOAS FARMAC1M

A.TRONUWtj.flUMBERT, 96,Rue dAmrterdom.PARIJ |

As Pilhas Seccas

Columbia

Duram mais tempo

As melhores para campainhas, zum*

bidores, ignição de motores de gazolina,
apparelhos radio-telephonicos e todos

os serviços geraes. Mais energia e me-

lhor serviço por muito e muito tempo.

A venda em toda a parte por
preço modico

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

New York, N. Y., U. S. A-

£—31—^

H1 aul . HHESMHP9Elg9HK^|
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BREVEMENTE
Da Socisdade Ànonyma O MALHO

SEMANA SPOBTIVAkevi>ta dè to.ios os sportsno Brasil © no Estrangeiro
h

AGUA INGLEZA"PHOSP HA TADA" (Moreira)Tomar um cálice a cada refeição é prolongar a
existencia com perfeita saúde e vigor.

B O ROSALYL
E' o melhor especifico das moléstias da pelle, dar- 5

thros, empingcns, eczemas, frieiras, comichões, etc. 5
PHARMACIA MOREIRA í

Rua Pereira Nunes, 183 — TeL V. 3431 — Rio 5

( ^Pdrfitmcrrras

fine's
2

W 
4

PARA LAVARSEDA5

LÃS E TECIDOS FINOS

oíScr/õo/yt/õ

MH ILr^k

L/lTi ma nov/c/acfc

t/m ftrocfuc/ò
c/a Fcr br/ca

D
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SADDOCK (Rio) — Natureza franca,
um tanto rv.ide, mas de muita sincerida-
de. O espirito é simples, pouco perspicaz,
e com uns visos de ingenuidade. Caracter
honesto, inimigo de "pomadas" e dubie-
dades. Uma altivez constante concorre
para o alheiar um pouco do convívio com-
mum. Não é orgulhoso: é consciência das
próprias qualidades e dignidade de as pos-
suir. Prefere o sacrifício com honra ao
benefício a troco de improbidades. Força
de vontade e teimosia. Coração calmo,
sem sentimentalismos, embora capaz de
jjenerosidades.

TRAVESSA (Belém) — Tem o espi-
rito jecalcitrante das naturezas capricho-
sas, incontentaveis. E' capaz de teimar
até o desespero e sem base de justiça.
Não se importa de procurar discussões e
ódios. Sua vontade não se dobra a ne-
nhuma razão. No emtanto, o coração é
fraco, muito vulnerável ao amor.

ARRIRISTA (3. Paulo) — Espirito
commercial, calculista, ambicioso. Sonha
possuir milhões e todo o seu trabalho é
no sentido (Te realisar esse ideal. Não
tem outro na vida e por elle sacrifica
tudo. Só consegue malquistar-se com
quem lida, graças a essa exclusividade
que lhe absorve todos os sentimentos de
confraternização; mesmo porque vive em
constante desconfiança com os que o cer-
cam. Tem um ponto fraco: é a vaidade.
Gosta de passar por aquillo que não é e,
quando o não sopram desse lado é capaz
de dar por páos e por pedras.

ENTENDIDO (Mendes) — Pois se
entende tanto de graphologia por que
recorrer ao esforço alheio? Faça V. S.
mesmo o estudo da sua letra, mas não
se esqueça justamente do traço princi-
pai do seu caracter: a vaidade, mal en-
coberta por um fingimento hypocrita de
modéstia. E abra bem os olhos para o
traço que denuncia o homem de instin-
ctos sensuaes immoderados...

MARINA RODRIGUES (Rio) — Fal-
ta de ponderação espiritual, alguma
perspicácia "nativa", querer irregular—
eis a trindade mais em evidencia na sua
graphia. E além disso pouco ha a di-
zer. Apenas se pôde alludir a um vago
idealismo, sem raizes, meras fantasias
de um cérebro de pouco peso e equili-
brio. Ha alguma bondade cordial para
salvar um pouco o fraquissimo "re-
trato".

STONE (?) — Pelo bilhete ora re-
mettido percebe-se que é ura espirito
calmo, porém, de facto, sem a pondera-
ção equivalente. Ha indícios de muita
expansibilidade, é certo que pouco sin-
cera e talvez mesmo calculada. E' so-
nhador e parece ter algum ideal acima
da comprehensão do vulgo. Entretanto,
não perde de vista os seus interesses
materiaes e por elles trabalha com afin-
co, Mas ahi influe a imponderação, es-
tragando-lhe muitas vezes, o bom êxito
do esforço. Coração excellente, cheio de
philantropia e muito sensível ao amor.

ARACOL (Bello Horizonte) — Como
ainda ha pessoas que escrevem em pa-
pel pautado quando pedem estudo gra-

phologico — é que não sabemos... En-
tretanto, é um facto, oomo prova a sua
carta que foi immediatamente inutilisada.

SUCENA (Além Parahyba) — Gênio
pacato; modos simples e delicados; es-
pirito recto, frio, mas com tendências a
se animar e desorientar. Ha, portanto,
fragilidade. A vontade é pouco exigente,
embora não faltem signaes de egoísmo,
mormente no coração. Tem alguns pruri-
dos caprichosos. Gosta de ser incensada
pelos seus dotes physicos e intellectuaes.
Talvez excesso de ingenuidade...

XADREZ
AVISO

Dada a irregularidade com que tem
sahida esta secção, resolvemos encerrar
o torneio de problemas e distribuir os
premios, por sorteio.

Caso os concorrentes desejem, pode-
rão assistir á realisaçao desse sorteio,
quinta-feira próxima, na sede do Club
de Xadrez do Rio de Janeiro.

Publicaremos o resultado sabbado
próximo.

[ As más experiências, em artigos de uso pessoal, fazem
mal ao bolso.

M A S
na hygiene da bocea e na do corpo ellas causam males irrepa-

raveis e definitivos.
Usar os artigos de "toilette""COLGATE"

é tirar o máximo do attractivo de que são capazes os seus
predicados physicos.

II
servindo-se dos artigos

COLGATE II
V. S. vive satisfeito, porque nutre a certeza e a convicção de

que está empregando os melhores productos do universo.
Dentifricios, talcos, extractos e águas de "toilette", sabonetes

para banho e para barba, cremes para a barba e para a pelle.
Agentes Geraes
LEONE & C.

i° de Março, 8c , Praça da Sé, 34
Rio. São Paulo.

IMlJiíMIiTfl KOLA GLYCERO-PHOSPHATADA
NEVROSIS . ANEMIA CEREBRAL. , VERTIGEM

A. GIRARD .+8. Rue dAIésia. PARIS (Frahce)
DeposiL3rio:FERREIRA.165,Rua dos Andradas. RIO DE JANEIRO
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Rua do Ouvidor, IM

OFFICINAS
Rue Visconde de Itaúna. 419

oWlaffin Redactor-Cheft

Joíá J^opes dos «Roii

Gerente
[i é o (|*orio

Toda a correspondência com valores deverá ser dirigida á S. A. O MALHO

ANNO XXIII Rio de Janeiro, 11 de Outubro de 1924 NUM. 1.152

SÃO ORDENS

Esses calções estão muito curtos, cavalheiro. Nós vamos arriar isso.
Mas aqui, seu guarda? Á vista de tanta gente?

(Este numero contém 68 paginas)
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Chegada do Sr. Ministro da Guerra, Marechal Setembrino de Carvalho.

Aspecto de conjuncto dos novos alumnos da Escola Militar
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Desfile dos novos cadete: Aspectos do
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O juramento á bandeira pelos 250 novos alumnos da Escola Militar.
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Outro instantâneo tomado por oceasião da bella cerimonia civica.
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Um aspecto da linda festa com que a Associagao Christa de Mogos ccmmemorou
a implantagao do regimen republicano em Portugal.ii'

Inauguragao da nova
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Inauguração da nova séde da "Sociedade Nova Banda de Musica da Colonia Portugueza
sessão solemne .no Grêmio Republicano Portuguez.

— Um aspecto da

Instantâneos da tarde-dansante nos salões do Club Fraternidade Lusitana.
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O ANNIVERSARIO DA

Um aspecto da linda festa com
a implantação do

que a Associação Christã de Moços
regimen republicano em Portugal.

ccmmemorou
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REPUBLICA PORTUGUEZA
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A mesa que presidiu a sessão solemne, seguida de baile, realisada nos salões do
Grêmio Republicano Portuguez, em commemoração do 5 de Outubro.
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f Outro aspecto ca festa organisada pelo Grêmio Republicano Portuguez. — A mesa que presidiu a sessão solemne de inau-
guração da nova sede da banda de musica da colônia.
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Nos salões do Grêmio Republicano Portuguez. — Na nova sede da Banda da Colônia Portugueza.
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Realisou-se, no dia \" do corrente, o grande banquete offerccido pelo Sr. Dr. João Luiz Alves, ministro da Justiça e
Negócios Interiores, em seu nome e no de alguns amigos, ao Sr. Dr. Fernando de Mello Vianna, candidato escolhido

á presidência do Estado de Minas Geraes. O instantâneo acima foi tomado no momento em que o Dr. Mello Vian-
na fazia o seu discurso de agradecimento.
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Grupo <-«; co/iVíVas presentes ao banquete, vendo-se o futuro presidente de Miias entre os Srs. Drs. Estacio Coimbra,
vice-presidente da Republica, e Antônio Azeredo, vice-presidente do Senado.

MAGNÍFICA LEITURA EM DEZEMBRO: — ALMANACH D'0 MALHO
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O Exmo. Sr. Dr. João Luiz Alves, ministro da Justiça, pronunciando o seu bellissimo discurso de saudação ao
Dr. Mello Vianna.
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Enlace Dr. Carlos Frick - D. Margarida Kiehl, realisado em São Paulo, no confortável Hotel Terminus.



Instantaneos tornados por occasiao da inauguragao do retrato da Sra. Baroneza de
Loreto, no convento do Carmo da Lapa.

Maiò uma vez os
jornacs diários, a pro-
posito de uma absolvi-
ção do tribunal popu-

lar, reclamaram contra a im-
punidade dos criminosos.

De facto, é tal impunidade
que acoroçôa a maior parte
dos crimes, entre os quaes os
commettidos por certos chauf-
feurs, com sua imprudência
ou victimados pelo "furor da
velocidade", que é também
uma moléstia grave...

O jury precisa realmente
compenetrar-se da sua impor-
tancia, impondo com rigor as
penas da lei aos criminosos
de todas as especies.

Absolvendo todos quantos se

A Ferro Carril Cario-
ca é uma das empre-
zas mais notáveis en-
tre aqueilas que têm"caveira de burro"... O seu

serviço no morro de Santa
Thereza é ainda o que ha de
mais colonial.

Não ha meio de progredir
nem á mão de Deus Padre.
Ultimamente, porém, annun-

oinci/fio  li — Outubro — 1924

ACONTECIMENTOS

Grupo feito quando o General Ferreira do Amaral passou o cargo de Director da Saúde da Guerra ao General Ivo Soares.

sentam nos bancos dos réos,
acompanhados de "sereias"
defensoras, o tribunal popular
perderá os vestígios de recpei-
to que ainda lhe restam, e
passará a occupar exclusiva-
mente o logar que a troça
designa á... Mãe Joanna...

Grupo de internos £o Hospital São Sebastião, vendo-se, ao
centro, sentado, o Dr. Carlos Seidl, director

do mesmo Hospital.

a
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D A SEMANA

Sessão solemne na Associação dos Operários da Companhia Corcovado, para en-
.trega de uma taça offerecida pela Associação dos Operários do Chile.

ciou-se que a Ferro Carril ia
prolongar a sua Unha Neves-
Pauk Mattos... Foi uma ver-
dadeira "tapeação"!

As turmas de trabalhadores
mal appareccm por ali, de
quando em quando... E.jcan-
galharam as ruas, a tal pon-
to, que o próprio transito a
pé requer profundos conheci-
mentos de tactica e gymnasti-
ca. O de vehiculos... nem se
fala! Por isso, não ha exer-
cicio de limpeza publica... O
lixo não póde. ser retirado das
habitações porque as carroças
não podem trafegar e os car-
roceiros não têm conhecimen-
tos de... alpinismo infernal!
Soffre o livre transito as:egu-

,—_. 1
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Outro aspecto da entrega, por intermédio dos intendentes
cariocas, da taça enviada pelos operários chilenos

aos seus irmãos do Brasil

rado pela Constituição... Sof-
fre a hygiene... Soffre tudo,
menos a "caveiraburrada"
empreza que gosa do privi-
legio de martyrisar os mora-
dores da c o 11 i n a mais
pittoresca encravada na cida-
de...

Para quem appellar?
As "figuras de proa" da

empreza apenas cuidam de
augmentar os prédios e as
apólices do seu rico patrimo-
ni,)...

Resta a Prefeitura...
Mas haverá mesmo essa en-

tidít le para o caso de provi-
dem ias da ordem das que aqui
são reclamadas?

Ichel...

,.,1^. .;jt^-..m^,*^m*m^am*^mamm^amammemm^^Bme:y ____
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Sessão especial commemorativa do 7o anniversario da fundação da Sociedade Brasileira de Autores Theatraes
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L I V R E

Caramelos e Pirolitos As ultimas laranjas

A cebola tonifica O mamão tem papaina A gallinha é oyipara

O R I O F E S T I . V O

Bailes no "Recreio Club" e "Recreio de Santa Luzia".

ÁS IJÇÕEvS DE VÔVÔ, D'" O TICO-TICO, INTERESSAM ÁS CRIANÇAS

,t
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Que linda mandioca Cenouras anêmica-
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Pimentas seductoras Ellas voltarão depois Os legumes do cosido

RIO FESTIVO
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Soirée dansante no "Recreio da Juventude".

PRESENTE PARA O NATAL - ALMANACH D'"O TICO-TICO



Estado em que ficou o pre-
dio da Avenida Lacerda

Photograhia tirada em S. Paulo, por cccasiao da revolta, pelo pJ1°t°grapho ai
mento de Infantaria, numa das occasioes em que o Capitao Man»r, ° Gomes,
frente, onde ia diariamente fazer a distribuisao da alimentagao 3^ Pragas. A

davam sempre seu regresso afim de solicitarem a distribui?^ "c que
Manfredo e o que se ve, assignal3'*0- entre

Antarctic.

U U LLVA1NIC.

1) Estado em que

ofíLaífiO

1) Estado em que ficou uma das fabricas Matarazzo. — 2) Grupo de artilharia legalista, nos dias da revolta. — 3) Estragos produzidos pel° bombardeio num dos armazéns da "São Paulo Railway". — 4) Prédio damnificaúo, á rua Dr. Almeida Lima. 5) Effeito de uma
bomba, lançada por um aeroplano, na rua Dutra Roiz. — 6) Effeitos de uma bomba na rua Helvetia. — 7) As officinas Duprat, incendiadas durante o bombardeio. — 8) Chegada de tropas para os revolucionários.

Estado em que ficou o pre-
dio da Avenida Lacerda

Franco n. 1

::

Photograhia tirada em S. Paulo, por occasião da revolta, pelo pí1°t°grapho ai
mento de Infantaria, numa das occasiões em que o Capitão Man'r, ° Gomes,
frente, onde ia diariamente fazer a distribuição da alimentação as?.Praças. A

davam sempre seu regresso afim de solicitarem a distribuiÇÍ® que
Manfredo é o que se vê, assignala > erttre

11 — Outubro —1924 

MILITAR EM SÃO PAULO

1) Prédio incendiado, á rua Taquary, 54. —

O111 ÍÍÍIO

2) Animaes victi mados por estilhaços de granada, numa dependencia da compa nhia Antarctic
centraes. — 5. Mercadinho á rua 25 de Março, incendiado por uma granada. — 6)
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STRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS
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Festa organisada pela "Caixa Escolar Afranio Peixoto", quando da distribuição de prêmios no 15" Districto Escolar \~&,

\^L V II f**m Ã* jT*Wt tt^ JÜI*h TmJL. 3-_-_-H-_r ar f *^P ri ¦É__F"^*V~6* J8^-Hl J ¦E'._flB^C^H C"^______I________^^^B^^I

I^HflE tfv4 1 -i 1» _ y ¦¦ *' f..«-::—|mS» '*i»:(( ^ Jj| HhBkJI mm,. sWÜKÍÉÍÍS -**^^^k *
¦^ninv ____________r<V_._--l---l-R-----n ___. J__t-_______-___F K ií^bH mm^Aa^mr-â_______\\\^m,^r ^ nk^B

l_______________P * __\_m____\\M A S^HR^ÉI ___r^%________n__É fl mmJmY lI____lBEMr^ sáfi K_,W- 17 * j|.|« ^PV-'- tj_f> ^m&Mm^mfFw^^w3k*mmjBmFmk tA^è *tH ^H ?^^^^__H

O u t r r, n



11 — Outubro — 1924 oUlciífio

NOVO TRATAMENTO DO OABELLO

RESTAURAÇÃO- RENASCIMENTO -CONSERVAÇÃO

PELA
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PATENTE N. 5739

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

RÉCOMMENDADA PELOS PRINCIPAES INSTITUTOS SANITARIOS DO EXTRANGEIRO

A LOÇÃO BRILHANTE E' O MELHOR ESPECIFICO
INDICADO CONTRAt

Quéda dos Cabellos — Canieie — Embranqueclmento pre-
n.aturo — Calvicie i.recócc — Ca»,.aS - Seborrhéa -

Sycôse e todas as doenças do couro cabelludo.
Segundo a opinião de muitos

P^hollnç hfíinrnQ sábios está hoje competente-
L-aUOIlUo UiailL/UO mente provado que o embran-
quecimento dos cabellos não passa de uma moléstia. O
cabello cahc 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 admiravel.

... Múltiplas e va-
Caspas—Qnédas dos cabel!os™s,j»°qa»|
atacam o couro cabelludo dando como resultado a quéda
dos cabellos. Destas a mais commum são as caspas.^ A
Loção Br lhantf, conserva os cabellos, cura as affecções
parasitadas e destróe radicalmente as caspas, deixando a
cabeça limpa e fresca.

A Loção Brilhante evita a quéda dos cabellos e os
fortalece.

, Nos casos de calvicie com tres ou quatro se-
( r) V P P manas de applicações consecutivas começa awuiviuio parte calva a ficar coberta com o crescimento
do cabello. A Loção Brilhante tem feito brotar cabellos
após períodos 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- _ Em todas as
Seborrhéa e outras affecções ndae:
das pela seborrhéa 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 seborrhéa
e outros microbios; supprime a sensação de prurido e to-
nifica as raizes do cabello, impedindo a sua quéda.
_ , . ,. Ha também uma doença, na qual o ca-

r rhnntl n^P bello, em vez de cahir, parte. PodeI I lUIU^LIlUOC partir bem no mei0 dQ fjo Qu póde
ser 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, lustrosos e agradaveis á vista.

VANTAGENS DA LOÇÃO BRILHANTE
Ia — E' absolutamente inoffensiva, podendo portantoser usada diariamente e por tempo indeterminado, porquea sua acção é sempre benefica.
2" — Não mancha a pelle nem queima os cabellos,como acontece com alguns remedios que contêm nitrato de

prata e outros saes nocivos.
8a — A sua acção vitalisante sobre os cabellos bran-cos, descorados ou grisalhos começa a manifestar-se 7 ou

8 dias depois, devolvendo a côr natural primitiva graduale progressivamente.4a — O seu perfume é delicioso, e não contém oleonem gordura de esipecie alguma que, como é sabido, pre-judicam a saúde do cabello.
MODO DE USAR

Antes de applicar a Loção Brilhante pela primeira vezé conveniente lavar a cabeça com agua e sabão e enxu-
gar bem.A Loção Brilhante póde ser usada em fricções como
qualquer loção, porém é preferível usal-a do modo seguinte:

Deita-se meia colher de sopa mais ou menos em um
p(res, e com uma -pequena escova embebida de Loçãolit-llhante fricciona-se o couro cabelludo bem junto ã raiz
capillar, deixando a cabeça descoberta até seccar.

PREVENÇÃO
Não acceitem nada que se diga ser a "mesma coisa"ou "tão bom" como a Loção Brilhante.
Póde-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.

B ENSE V. S. em restituir a verdadeira côr primitiva aoseu cabello.
P ENSE V. S. no ridículo que é calvicie ou outras mo-lestias parasitarias d'o couro cabelludo.

Nada póde ser mais convincente para V. S. do que ex-perimentar o poder maravilhoso da Lo«So 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 esca opportunidade.A Loçfto Brilhante está á venda em todas as drogarias,pharmacias, barbeiros e casas de perfumarias. Se V. S.'não encontrar Loção Brilhante no seu fornecedor córte ocoupon abaixo e mande-o para nós, que immediatamentelhe remetteremos, pelo correio, um frasco desse afamadoespecifico capillar.(Direitos reservados de reiirodueçilo total ou nareial)l nicos cessionários para a America do Sul:  41.VIM &FREITAS — Rua do Carnio^ 11 — sobr — S P\I'LOCaixa Postal 1379. a.

OOU JP< Srs- ALVIM & FREITAS —
(O MALHO) CaÍXa 1379 ~ S' PaUl°

iaíaÍa"1? re™etto"l!les um vale postal da quantia de réis105000 atim de qjj» we seja enviado pelo correio um frascode Loção Brilhante.
NOME
RUA
CIDADE
ESTADO

D
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é de fabricação esmerada, não resécca,
nem irrita a pelle. Util aos recem-

nascidos.

NOS BANHOS GERAES OU PARCIAES

a experiencia demonstrará que o uso de um bom sabonete é sempre p reciso e conveniente. Um sabonete mal
fabricado é prejudicial á saúde da pelle.

crtltalho
m
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SUPER SABONETE

ivan

Os perfumes adoptados nos seus tres "bouquets" são, por suas respectivas composições e qualidades, os mais
puroj e delicados, se recommend ando pela suavidade e persistência.

"OLIVAN" m, 1 =
"OLIVAN" no 2 =
"©LIVAN" n. 3 =

A VENDA EM QUALQUER PARTE

Laboratof io Oliveira Jinnior = IRjo de J

553
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Escrevam para lá. Escrevam para cá.
Mas sempre em papel M.-K.

Ffaxürâiise
Papel para Cartas

•-BB E' merecedora dos maiores encomios a decisão
1^» tomada pela Directoria da Despeza Publica, que
-ff J acaba de determinar que, d'ora avante, não mais

• sejam attendidos os pedidos sobre preferencias em
despachos de processos, principalmente nos de exercícios
findos. Todos esses despachos deverão ser dados de ac-
côrdo com a ordem chronologica da entrada dos processos.

Medida moralizadora, cuja adopção ha muito se im-

punha, poderá essa decisão da Directoria da Despeza aca-
bar de uma vez por todas com o condemnavel regimen do
"pistolão", até agora imperante em matéria de despachos.

E' de esperar, no emtanto, que os directores de ou-
trás repartições publicas se mirem nesse espelho, seguindo
um exemplo que só trará grandes vantagens ao bom an-
damento dos serviços que lhes estão affectos.

_Tl9______!____Umco
usado comnwiSarvraGen.
para a !-W-BleXTra.rao
de pai\r\os, sardas e espiiuias,
torr.ar.do a peite auelludada,
c,  _ - - I

nas (rerfumaraSefflTuqarias.

Únicos Representantes para todo o Brasil
QUEIROZ SUZARTE & MEYER

Rua dos Ourives n. 124 — Rio

Um bello presente!
cNps primeiros dias de

Dezembro

/ - ESPINHAS _
f RUGAS CRAVOS m ^6&gX

r MANCHAS S ^fàWÊMS

J____J_____^L \ fpfâaíõclDsj'
JABM Vae ter mais uma prorogação
j Jr | a lei do inquilinato.
\mf Decididamente, não querem os— nossos legisladores encarar de
frente a situação e resolver o problema,
auxiliando com alguns favores o capital
que se multiplique em construcções!
Preferem os pannos quentes... Prefe-
rem prorogar a... agonia dos inquili-
nos, os quaes, mais dia menos dia, tê".
de morrer suffooados pela extorsão.

Até quando irá esta nova espécie ue
covardia moral perante um caso de tão
simples solução, numa cidade cheia ds
capitalistas e de terrenos devolutos?

Oh! senhores! Pois ainda não ouviram
dizer que — adiar as cousas não é resol-
vel-as: é aggraval-as? I

Vamos! Façam por merecer o subsi-
dio!...

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

Sta. GARCIA
com 1 mez
de trata-

mento*

Re

ga--u--<- u <*u6-__._. -- ~~  ..

Sr. CAIKPS desenvolvimento. Pedir explicações, °" pi con x;
com 2 me- que as remetterei grátis, e f icareis antes do trata-
2t_n__to?" convencidos do maravilhoso invento. mento.

presentante na America do Sul: F. M
Entre Rios, 130 — Buenos Aires — Argentina

Sr. p 1 c 0 N (x
3 mezes depoi)

do tratamento.8

AS
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Um aspecto do gabinete

EM DKZKK^O7 ALBUMOT DO PARA TODOS.

11 —Outubro — 1924 

CONFEITARI

o m imo

Aspectos tomados pela nossa objectiva, por occasião da inauguração da casa

No primeiro dia deste mez inaugurou-se á rua
S. Christovão, 223 um novo estabelecimento com-
mercial, denominado "Confeitaria Ondina". Casa
de primeira ordem no seu genero de commercio,
o seu funccionamento naquelle bairro será de gran-
de utilidade para as famílias locaes, que não neces-
sitarão distrair demasiado tempo para as suas
compras no centro da cidade.

Dotada de todos os requisitos modernos de
bom gosto e hygiene, a "Confeitaria Ondina" está
igualmente apparelhada de um excellente sorti-
mento de doces e bebidas finas, conforme com os
mais exigentes freguezes. Foi esta a preoccupaçao
principal da firma proprietária — Costa & Irmão —
ao ter a feliz lembrança de fundar junto á praça
da Bandeira tão util estabelecimento.

OCULOS, PINCE-NEZ,

BINOCULOS, ETC.

® MIA ©

DA QUITANDA

ESQUINA DE BUENOS
AYRES.

PHONE : NORTE 6276
^WV*

RIOJE JANEIRO

trabalhos rápidos executados
POR PROFISSlON A ES DE RECONHECIDA

COM PETENCIA.

'-v.- ^jpj 3 
^

.. gW^nrn^mm^i^k lljH
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O IMPOSTO DE GON=

TAS ASSEONADAS
Indeferindo um requerimento do Sr.

Teixeira Borges & C., que encerrava
uma consulta sobre contas assignadas, o
Sr. ministro da Fazenda proferiu um
despacho, do qual extrahimos os seguin-
tes períodos essenciaes:"Indeferido, de accordo com o seguin-
te parecer do Dr. João Lindolpho Ca-
mara:

Teixeira, Borges & C., estabelecidos
nesta praça, para melhor entendimento
do art. 38 do regulamento, expedido
com o decreto n. 16.275-A, de 22 de
Dezembro de 1923, consulta: — Io —
Se, não se tornando effectiva a assi-
gnatura da conta ou duplicata, pelo
comprador, em conrequencia de recusa
ou devolução total das mercadorias ven-
didas e enviadas, não se ultimando, as-
sim, a operação mercantil, pôde o ven-
dedor deixar de pagar o imposto dessa
venda, virtualmente annullada, aprovei-
tando, neste caso, os sellos que não
chegaram a ser inutilisados com a data
e assignatura pelo comprador? 2" —
se, não convindo ao vendedor a devo-
lução das mercadorias e sendo as mes-
mas entregues a outro comprador, com
a factura e documento de embarque
transferidos, é licito ao novo e effecti-
vo comprador assignar a mesma dupli-
cata, que acompanhou á factura origi-
naria, que lhe fôra transferida? — Res-
posta — Quanto ao Io item. — Predo-
mina no Direito Fiscal, em relação aos
impostos ou taxas, cobrados por meio
de sellos moveis, o principio de que
estes, uma vez adquiridos pelos coiitri-
buintes, consideram-se consumidos e a
:sua inutijisação se opera pelo simplss
facto da sua adherencia ao titulo ou ob-
jecto a que se applicam, independente
da sua obliteração, por qualquer outro
modo, exigido, de ordinário, para maior
garantia do fisco, que procura, assim,
ovitar a. seu aproveitamento. "Le timbs
mobile ne peut être decollé d'un acte
pour être mis sur un autre, même, si
le. premier a.cte n'a paõ été achevé"
(Albort Wall — "Traité de Droit Fis-
cal", tomo 3o, png., 12). Esta doutrina
já está con:ag<rada na nossa legislação
fiscal, no parag. 9o do art. 11 do Re-
gulamento do sello, annexo ao decreto
14.339, de 1 de Setembro de 1920, que
dispõe: "A estampilha, uma vez appoc-
ta a um documento, embora ecte, por
qualquer circumstancia, não tenha pro-
duzido seus effeitos e seja annullado
óü reformado, não poderá mais ser
aproveitada em outros documentos, na
restauração do 5.ue fôr nullificado". A
inobservância desta norma é passível da
pena de 2:000$ a 5:000$, do art. 65,
letra a), do alludido decreto numero
14.339. Como corollario decorrente
deste _principio, prohibe o mesmo regu-
lamento a restituição do importo cobra-
do por sello de estampilha, ainda que
pago po.' verba (art. 78). O decreto
n. 16.275-A, de 22 de Dezembro de
1923, inspirou-se nestes preceitos e, nos
seus arts. 30 e 32, pune com revalida-
ção de 20 vezes o valor do sello e
multa de 500$ a 5:000$ o uso de estam-
pilhas já sejrvidas. Tão cauteloso em
prevenir a fraude que, por esse meio,-
possa ser levada a effeito, como per-
•rnittir agora o fisco que se descollem
de um titulo para serem applicadas em
outro as estampilhas que deixaram de
ser inutilisadas com a data e assigna-
tura do comprador em duplicata, resul-

11 — Outubro — 1924

O CINEMA NO LAR

PROJECTOR

Todos podem ter em casa um verdadeiro C'n:
ma sem nenhum conhecimento nem instaMaçã-b es-
pecial e por um preço modico. Projecções de
grande nitidez até 2 metros de quadro.

Grande sortimcnto de films ininflammavefe.
Funcciona em todos os logares, mesmo sem electri-
cidade.

Alugam-se fitas preços reduzidos.

O PROJECTOR 425$000

FILMS c|m 108000

B

CAMERA

Pequena e elegante precisa e forte, a Camera
Pathé-Baby pesa apenas 6oo grammas. Per-
mitte a todos apanhar vistas cinematographi-

<cas tão perfeitas como as dos apparelhos maiores.
Com a Camera Pathé-Baby fica resolvido o pro-¦blema id'a photographia animada. — Ultima novidade.

A CAMERA 525$000 — FlI.MS VIRGENS C|M 8$50C>
DEMONSTRAÇÕES PERMANENTES E

GRATUITAS
36, Rua Rodrigo Silva — Tel. Norte 7027 — RIO DE JANEIRO

Peçam o catalogo dos films. Será remettido gratuitamente
Os apparelhos Pathé-Baby acham-se igualmente á venda no Rio de Janeiro

e em São Paulo nas principaes casas de PhctograpJiia e Brinquedos.
NO INTERIOR em todas prinicipaes ciida.des da Republica.
EM CLUBS E A PRjESTAÇÕES na Casa Barbosa & Mello — 27, Rua

Asscmbléa — Rio de Janeiro.
P'EÇAM-NOS INFORM AÇÕES

tante do venda de mercadorias, poste-
riormente recurada.3 ou devolvidas?
Qual o meio de distinguir as estampi-
lhas aproveitadas de uma desta", dupli-
catas das de outra, effectivamente paga
pelo comprador, que, propositalmente
ou não, deixar de inutilisar os respseti-
vos sellos, como ce tem verificado 41a
pratica? Não rendo possível estabelecer
um critério seguro para essa distineção,
já decidiu V. Ex., sobre consulta de
Contigo & Irmão, como consta do Dia-
rio Official, de 25 de Setembro de 1923
que "O pagamento do imposto, sobre
vendas mercantis não se transfere de
um para outro comprador e nem é sus-
ceptivel de restituição", como dispõe o
art 38 do citado decreto n. 16.275-A.
E' esta, a meu ver, a única solução que
o caso comporta, quanto ao 2o item.
Allegam os consulentes que é praxe os
Bancos, nesta praça, apresentarem para
o acceite da firma "A" a mesma cam-

biaí saccada sobre firma "B" e esta
pratica já está sendo extensiva ao novo
titulo de credito — a duplicata da Con-
ta Asoignada. A duplicata é um titulo
mercantil, nominativo, trasisferivel porendosso, cujo pagamento, independente
de assignatura ou endosso, pede ser as-
segurado por aval, como psrmitte o
art. 13 do regulamento. Não me parece
que, contrariando esta regra, possa a
duplicata deixar de ter assignada pelocomprador nominativo para o ser porterceiro, cujo nome ella não consigna.
Se, entretanto, houver quem a assigne,por
intermedio de Bancos, independente de
aval, ou endosso, é uma questão de
confiança nos que figuram na operação
e nos seus intermediários; mas não
deixa este expediente de ser prejudicialao fisco, pela confusão que se venha a
estabelecer na escripta especial do im-
posto, em detrimento da sua fiscali-
sação.
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CINEMA NO LAR

PaJf^Baly

t 

PROJECTOR

Todos podem ter em casa um verd-jdeiro Cine- ;
ma sem nenhum conhecimento nem installagao es-
fecial e por um prego modico. Proj echoes de !
grande nitidez ate 2 metros de quadro. !

Grande sortimcnto de films ininflammavek. !
Funcciona em todos os logares, meaaio sem electri- !
cidade.

Alugam-se fitas a pre^os reduzidos.

O PROJECTOR 425$000

FILMS c|m 108000

m

CAMERA jmJM

Pequena e elegante preciaa e forte, a Camera VH^P
- Pathe-Baby pesa aipenas 600 grammas. Per- ' j|mitte a todos apanhar vistas cinematographi- '''¦¦<•

cas tao perfeitas como as dos apparelhos maiores.
Com a Camera Pathe-Baby fica resolvido o pro- B I¦blema id'a photographia animada. — Ultima novidade. M I M

A CAMERA 525$000 — FlI.MS VIRGENS C|M 8$SOO ¦ | ¦
DEMOINSTRACOES PERMANENTlEiS E M 8 M

GRATUITAS # I m
36, Rvia Rodrigo Si'lva — Tel. Norte 7027 — RIO DE JANEIRO
Pcfam 0 catalogi dos films. Sera remettidd gratuitamente

Os apparelhos Pathe-Baby acham-se isjualmertte a venda no Rio de Janeiro
e em Sao Paulo nas principaes casas de Photographia e B^rinq.uedos.

! NO INTERIOR em todas prinicipaes ciidades da Rupublica.
EM CLUBS E A PRjESTACOES na Casa Barbosa & Mello — 27, Rua

¦ Assemblea — Rio de Janeiro.
P'ECAM-NOS INFORM ACOES
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AGENCIA EM 5A*0 PAULO:
RUA SANTA THEREZA N? 2 6 A.

\P.
\ N. 4.250 I

MEDALHA de OURO: Exposição Racional de I90Ô

pAR1"

1IS--_I ^nsfif R
/>VÍ% ,^S_h@_. PARA,

H a p e u s

]05 PARA MILIT^E

'RES-NTAMTES:
_l TE., BAHIA, PORTO AlEGBf

PRÊMIO: ExPOSIÇAÍ IrtTERftftCIONAL PO CENTENÁRIO

fflÊmWÊik

KEOISTRO /
^ Ni 4164 /

MA5 E riTAô

_áf||BÍ_li

DEPOSITO E E5CRIPT0RI0

Rua fl8a_ CÂMARA, 337-339-TEPH. N.I723
códigos: ribeiro, brasil

emd. tel. "carpal"

FABRICA
RUA CENTRAL -ENGENHO NOVO

RIO DE JANEIRO-BRASIL

>_SH As declarações feitas, cm
l^fr Berlim, pelo professor Albrecht

— Penck produziram a melhor im-
pressão entre nós. Parece rr.es-

nio que, logo depois de divulgada a
importante entrevista, passaram todos
os brasileiros a sonhar com o dia as-
sombroso em que a nossa pátria abri-
gará, debaixo das mesmas leis e falan-
do a mesma lingua, um bilhão e du-
zentos milhões de almas...

Sonhar é um passa-tempo que não
traz dissabores, e pôde mesmo, em de-

terminados casos, ser um incentivo

para o constante melhoramento tanto
dos homens, no seu árduo labor de
todos os dias, como das nações, sem-

pre ameaçadas de perigos não menores

que os da vida individual.
O mal começa quando o cidadão ou

a collectividade se esquecem totalrmen-
te da realidade immediata, e passam a
usar do "sonho", das bellas miragens
futuras, como o cocainomano da
''poesia" que lhe encanta os- dias, pre-

parando-lhe, sorrateira, um horroroso
fim.

Certo, a bôa opinião do professor
Penck a nosso respeito não chegará a
desnortear todos os nossos patrícios,
por maior repercussão que tenha.

E' mesmo de esperar que nos sirva,
por exemplo, para pôr na ordem do
dia o -problema do analphabetismo, por-
que, , francamente, a continuarem as
coisas no mesmo pé, que lucrará a
humanidade em possuir mais um bilhão
de entes sem cultura e sem civismo?...
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Biscoitos

AYMORE

EXIJAM ESTA
MARCA QUE
IfAO TEM

RIVAL.
NOVA LISTA I>E TT-
POS DE BISCOUTOS

Africano
AlphabetoAmêndoaNut
Agua He-donda

B. Matutina
Bolachão

Colonial
C. Cracker
Digestivos
Cem
Ginger Nut
Indígenas
Invencível
Lemon Nut

Bolacha Rica Leite
Côco MaizenaChocolate Marie

CREAM CRACKEROSBOURN
AGENTES»MOINHO INGLEZ

Exportadores para os Estados»

I

\82/

LOUÇAS DE

ALUMÍNIO

"AGUIA"

A MARCA DE GRANDE FUTURO
INDUSTRIA NACIONAL.

AGENTES VENDEDORES:

ABTEFACTOS

DE METAL

A MARCA QUE HONRA O BRASIL
Enorme variedade de apparelhos parachá e café, cache-pots, bules, cafeteiras,

accessorios para automoveis, etc., etc.
Únicos exportadores para os Estados:

MMS9EW

Jr?

0 APERI-

TIVO DA

ELITE
PROVE E
VERA' QUE
NÃO TEM

.RIVAL!

CONCESSIONÁRIOS PARA O BRASIL l

r

(?*##
Jtcm he do
calor/
mas...

Use somente oGENUÍNO que traz amarca na ourella:

MFD. AND TRADE MARK OWNEDev goodall worsteo. ca
Cuidado com as imi-tações que não produ-zem o effeitodesejado.Novíssimos. .padrões•para o verão de1924-1925.

Em cores escuras,médias e claras.

ÚNICOS DISTRIBUIDORES
PARA O BRASIL:

//;

\

n, MnscBREiiHns s tia.

Rua da Quitanda, 159

End. Teleg. Telephones Norte
"LASIL" 3784 e 3785

RIO DE JANEIRO

Fundada em 13 de Oufubro ce 1921

/

CIMENTO

"LA 

SIL"

0 melhor que vem ao

Brasil !

Fabricado nas

grandes uzinas
"Thyssen"

da Allemanha.

/S\5R,0CAf)\

v^lPnmsE

Unicos distribuidores no Brasil:

A SALVAÇÃO DA LAVOURA

FORMICIDA 
"CAPANEHGA

|PIRt?*CJA. |

JJ

ÚNICO INFALLIVEL NA
NA EXTINCÇÃO DAS
FORMIGAS E FORMI-

GUEIROS
Usa-se em todo o Brasil
Exportadores para os Es-
tados (Excepto S. Paulo):

INDISCUTIVELMENTE...

PH3R0L
E' o melhor liquido

para limpar metaes em
geral.

Não arranha e resis-
te aos effeitos do ar
do mar.
Agentes exportadores :

I

^^Rd7\\.i PARA _ /

iUMjUi

Tm7 AflTEFACTOS

]E METAL

A MARCA QUE HONRA O BRASIL
Enorme variedade de apparelhos paracha e cafe, cache-pots, bules, cafeteiras,

accessorios para automoveis, etc., etc.
Unicos exportadores para os Estados:
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PodaCausiica

Soda Canftlca
"JACARÉ"

Em latinhas lillio-
graphadas

h' a mais pura e
forie que vem ao

mercado

Únicos agentes distribuidores:

/

\

<n TtM SEMPRE EM STOCK
Cimento, Arame farpado e liso, Folha de
Flandres, Telhas de zinco, Breu, Barri-
lha, Soda cáustica, Silicato de soda,
Alvaiade, Zarcão, Salitre, Enxofre, Chio-

rato de potassa, Pedra hume, Pixe,
Betuvia, Sal amargo, Phosphoros,

Gomma arábica, etc.

AGENTES EM TODAS AS PRAÇAS
IMPORTANTES DO BRASIL

ESCRIPTORIO EM SAO PAULO : RUA AL-
VARES PENTEADO, 27 (2° andar) w

oc
aer
¦-.o

€eríamteed\
0 verdadeiro linoleum para

residências distinctas

Tapeie»'

passndeiras e

para forraçô-s

i completai

A' VENDA

SOMENTE

EM CASAS

DE 1* ORDEM

Distribuidores para o Brasil: SILVA,
MASCARENHAS & C.

AGENTES DE:

Cruz Ferraz, & Co.
ARACAJU'

Grande Fabrica <ie Tecidos para
saccos, riscados, etc. Únicos fabrican-
tes do afamado saeco para assucar
"Industrial".

Cruz, Irmão & Co.
ARACAJU'

Oh maiores exportadores de As-
smcar, e Algodão do Estado de Ser-
grâ>e.

Industrias Reunidas
NORTE-RIOGRANDENSE

Grande Fabrica de Tecidos e
Óleos.

Trevisan Sancon & Co.
CUR1TYBA

Fabrica de louças de pó de

pedra.

AGENTES DE:

Societé Conunerciale Outra Mer
PARIS

Exportadores de manufacturas
francezas.

Mckinlay Swanwick Co. Ltd.
LONDRES

Exportadores de manufactiuras
inglezas, belgas e allemãs.

York Manufactiiring Co.
NEW YORK

Grande Fabrica de Tecidos finos
de algodão.

Foreign Traders Co.
NEW YORK

Exportadores de produetos ame-

ri canos.

The Queen Ci'y Silver Co.
CINCINNAT1

Fabrica de artigos de Electro e
silver plate.

MAIS ALGUMAS ESPECIALIDADES
das quaes somos distribuidores:

FLYOSAN
O único liquido no mundo para

matar moscas e demais insectos. (In-
dustria americana).

TREVO
O melhor azeite de oliveira que

se fabrica na França.

LASIL
Talco nacional egual aos melho-

res estrangeiros. Venda por atacado.

LASIL
A melhor marca de torneiras e

boxes de estanho. (Industria nacio-
nal). Entrega immediata.

AVIÃO
O melhor Sapolio.
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©¦es da
lidade

Missa em acção de graças, na matriz da Candelaria, por occasião das bodas
de prata do casal Octavio Kelly.

Escola Brasileira de Edrnieação e Eesluto

Tenente-coronel Gualberto de Moura
O Sr. general Carlos Arlindo, ha pou-

co empossado no commando da Força
Militar desta capital, requisitou ao go-
verno, para servir com S. Ex., o tenente-
coronel Gualberto de Moura, do nosso
Exercito, que ha pouco, no combate aos
revoltosos de S. Paulo, desempenhou di-
versas commissões militares, impondo-
se á admiração geral de seus superiores
e commanàados, pela bravura, compe-
tencia e intelligencia que revelou.

O tenente-coronel Gualberto de Moura,
já no movimento revolucionário de 1922,
foi distinguido altamente pelo governodo Sr. Epiiacio Pessôa, que o indicou,
a pedido do governo fluminense, para o
supremo commando da Policia Militar
do Estado do Rio, á qual prestou, tam-
bem, os mais assignalados serviços.

A requisição do bravo e illustre offi-
ciai já foi attendida pelo Sr. Presidente
da Republica.

Festa organisada pelas telephonistas e, demais empregados da secção de trafe-
go da Companhia Telephonica, em homenagem á Sr a. Emma Armada.

D. Amélia Camargo, directora, e corpo docente da Escola da rua Emerenciana, 2

FESTA DAS TELEPHONISTAS-

Capitão Júlio Barbosa e tenente Brau-
lio Dora, da policia espirito-santense,
que se distinguiram na lueta contra os

rebeldes de São Paulo.
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THIODEOL
PODEROSO TÔNICO, RECONSTITUÍNTE E EXPECTORANTE

Tem indicação precisa poderosa e utíüssíma na:
TUBERCULOSE SOB TODAS AS SUAS FORMAS

BRONCHITE AGUDA E CHRONICA
BRONCHITE GRIPPAL

BRONCHITE ASTHMATICA
TOSSE ESPASMODICA

COQUELUCHE
ASTHMA ->

RACHITISMO
ESCROFULA.

E' de effeito maravilhoso nas convalescenças longas
Tonifica o organismo e desinfecta os broncliios

Não contém álcool, ópio nem seus derivados

FLIIOCAL
REGALGIFICAÇÃO DO ORGANISMO

INDICAÇÕES:

PRETUBERCULO$E

TUBERCULOSE

RACHITISMO

CARIE DENTARIA

PHOSPHATURIA, ETC.

O FLUOCAL em cuja composição entram

não só os princípios remineralisadores: Cal, Ma.

gnesia, Phosphoro e Silica, como os fixadores
dessas matérias mineraes Fluoruretos e Arsênico

Orgânico, ó o medicamento indicado como o de

máximo proveito nas doenças indicadas, como o

têem constatado diversos distinetos clínicos.

mJt

R

1

«
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E' SUPPRIMIDA COM O

NEVORAL RAFEY
CACHETS SEDATIVOS

Nova Medicação
Não contém ópio ou seus derivados, nem hy.
pno ticos, supprime todas as dores quaesquer

que sejam as causas.

Laboratórios RAFEV, 29, Rue des Jardiniers
MONTREUIL—PARIS

Amostras aos Srs. Médicos
FERREIRA BUREL & C, Representantes
165, Rua dos Andradas — Rio de Janeiro

aa
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POLITIC ACÇÕES..-.
FOI 

divulgada, por diversos órgãos officiosos desta
cidade, a noticia de que este anno, pelo menos, não

mais o Congresso se preoccupará com a revisão consti-
iucional. Vale dizer: — a revisão de nossa Magna Carta
não será effectuada pelo governo do illustre Sr. Arthur
Bernardes, o que é caso de pezames a S. Ex.

Sim, porque ninguém mais existe agora no Brasil,
que não entenda, não sinta, nem proclame que o pacto
de 24 de Fevereiro precisa soffrer reforma. O próprio
e eminente Sr. Antônio Azeredo, ha bem poucos annos
sub-chefe da poderosa politica que teve á frente Pinheiro
Machado, e que se oppoz, em 1910, á eleição do grande
Ruy â presidência da Republica, sob o pretexto mór de

que o inesquecível brasileiro era "revisionista" — acabou
convencido de que a revisão de nossa Constituição impu-
nha-se, como necessária, até á subsistência do regimen
vigente.

Ora, desistir-se da realisação de uma obra sob to-
dos os aspectos benemérita e gloriosa, desejada por
"todos", até mesmo pelo Sr. Borges de Medeiros, que
foi sempre o seu mais efficiente obstructor, afigura-se-
nos lamentabilissimo, tanto mais que muito folgaríamos
em vel-a computada no activo do preclaro actual pre-
sidente da Republica, a quem sempre fizemos a justiça
de considerar capaz de promovel-a com acerto e felici-
dade para o paiz.

Mas, é profundamente verdadeira a máxima que re-
affirma, perennemente, entre os povos, a existência de
"males que vêm para bem". Esse, da desistência do
Sr. Arthur Bernardes de levar avante a revisão consti-
iucional, é um delles.

A um tempo o Chefe da Nação, com tal gesto digno
de pezames, repetimos, porque lhe subtrahe a melhor
prestação de serviços á Republica, dá ao paiz, uma
prova eloqüentíssima de bom senso, e outra de atila-
mento político. Aquella demonstra que S. Ex., assober-
bado embora por mil e muitos affazeres e graves pre-
occupações, poude reflectir sobre o magno problema e,
entre a vaidade de resolvel-o â "outrance", e a possi-
bilidade de sacrifical-o, em sua belleza doutrinaria, á
intranquíllidade incommoda e estupidificante do momento,
preferiu, sabiamente, adial-o; esta, a prova de alilamento
político, deu-a o preclaro Dr. Arthur Bernardes, com o
recuo, puro e simples, de um seu propósito, embora no-
bilissimo, em hora propicia á revelação de sua capa-
cidade de transigir...

Essa prova, para nós, por exemplo, foi agradabilissi-
ma e altamente significativa. Nunca viramos o Sr. pre-
sidente recuar de qualquer dos seus maiores propósitos
políticos. Desde a ultima intervenção no Estado do Rio,
por isso, affügia-nos a desconfiança de que S. Ex.
poderia estar dando a mesma falsa impressão a todos
os brasileiros, o que seria muito para lamentar, ante
a certeza que todos temos da "humanidade do erro".

No actual momento, pois, convenhamos, quando os
inimigos, de S. Ex. mais alardeiam os caprichos, as tèi-
mas e irreductibilidades em que sonham suffocado o seu
espirito, a desistência da revisão constitucional offerece
sabor muito grato aos que pensam, e aos que sincera-
mente desejam a felicidade pessoal e politica do mais
graduado representante de nossos poderes constituídos.

MOZART LAÇO

Li. 
se foi para a Bahia, o Sr. Simões Filho. Foi vêr se

evita — informou o "Jornal do Brasil" — o rompi-
mento entre as hostes que apoiam o Sr. Góes Calmon, no
governo daquelle Estado.

Temos para nôs que, desta feita pelo menos, engana-
ram-se os nossos queridos collegas, em geral e em regra,
aliás, sempre bem informados.

Mas o Sr. Simões Filho, homem de luta, jornalista ver-
melho, gallo de briga dos legítimos, tornar-se, assim, de
um momento para outro, portador implúme de raminhos
fle oliveira?...

Hum ! No lo oremos..
Aqui fica registrada especialmente, portanto, a par-

tida do Sr. Simões Filho. Se dentro de 30 dias, a contar
desta data, a '-boa terra" não estiver em "polvorosa" obri-
gar-nos-hemos a descobrir com quem ficará na luta, fir-
memente, o deputado Láborio. Serve ?

« * *

A 
situação paraense já indicou, por unanimidade dos
votos dos seus representantes, quem deverá succeder

ao Sr. Souza Castro, no governo da grande provincia do
Norte.

Tal indicagão assentou, como se sabe, no nome do Dr.
Dionysio Bentes, hoje senador federal paraense, ex-depu-
tado e leader de sua bancada na Câmara, de que foi, tam-
bem, 2° Vlce-Presidente.

E' muito commum o chavão jornalistico que diz — "a
escolha não podia ser mais feliz". Todos o conhecem, e
agora mesmo, na escolha do Sr. Dionysio Bentes, quasi que
não houve collega que o não applicasse e aliás com justiça,
referindo-se ás superiores qualidades do candidato indicado.

Queremos, no entanto, ser excepção á regra, a despeito
de termos tambem na melhor conta os merecimentos do
illustre futuro governador do Pará, a quem nos ligam laços
fortíssimos de desinteressada sympathia. A escolha do
Sr. Dionysio Bentes não foi a mais feliz que os proceres
paranaenses podiam ter feito. E' que estamos convencidos
de que o ex-leader da terra do bacury, vae fazer unia
grande falta ao Pará, passando a governal-o...

Parece paradoxo, mas não é, salvo se os leitores não
se derem ao trabalho de raciocinar, considerando o que
realmente é a nossa politica, e pesando bem a acçao do
Dr.Dionysio aqui nos centros onde tudo se resolve, inclu-
sive a composição das bancadas, e o mais!.. .

Basta recordar-se, para prova de tal asserção, o caso
da organisação da mesa da Câmara este anno. Governo,
se o fosse, estaria longe o Sr. Dionysio Bentes; e como
longe dos olhos, é longe do coração, o Pará teria ficado
como Goyaz, isto é, sem a honra de vêr aproveitados nem
mesmo os seus Olegarios Pintos, ou mais claramente, os
seus membros de prestigio pessoal, intelligencia e cultura.

-* * *

Temos 
excellentes razões para acreditar em que a Inter-

venção no Amazonas, ha pouco decretada festivamente
pelo Congresso Nacional, além de já haver batido o record
das facilidades, ao ser concedida, ficará tambem hors con-
cours em materia de duração.

E' que a União, informada seguramente do verdadeiro
cháos em que se afundou a provincia dos jacarés, armará,
segundo nos informaram, de poderes verdadeiramente prus-
sianos, o interventor a ser nomeado, o qual, no mínimo,
terá mandato tão longo, que o sol do 15 de Novembro de
1926 ainda o ha de banhar no mesmo posto!

Felizmente para os amazonenses, porém, o seu futuro
interventor será um homem, na mais legitima e brilhante
concepção desse bello substantivo tâo desmoralisado entro
nõs. Segundo nos dizem, apôs a recusa dos Srs. Tavares
de Dyra, Josino Araújo e Camillo Soares, será assentada
a escolha do illustre Dr. Vianna do Castello, deputado
por Minas e uma das mais radiosas intelligencias da Ca-
mara actual.

Presentemente relator do orçamento da Viação, o Sr.
Vianna do Castello, ha longos annos já desfructa em nossos
meios políticos uma invejável reputação de cavalheiro íi-
nissimo, probo e culto.

Essas as informações que obtivemos, ao entrar para
o prelo esta pagina.
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D' O MALHO

ROMEU (Recife) — Desde que a sua
Julieta queira, está tudo removido e ar-
ranjado. Portanto, de nada servem as
suas ironias contra os progenitores.
Aconselhamos até que as evite, que se
cale e deixe correr o marfim... Mes-
mo porque sendo, como são, em ver-
sos, e estes ordinarissimos, acabarão
irritando a própria "menina dos
seus olhos"...

OSCAR LUIZ BARBOSA (Barba-
tena) — Primo — Muito obrigados,
pela intenção da dedicatória do seu
trabalho em prosa! Mas faça favor
de nâo continuar a offender-nos a
modéstia, para não nos obrigar a
a uma contra-offensiva...

Secundo — Em vez de "un coup
d'epingle", matamos, logo na cabeça,
os responsáveis pela troca do seu
sobrenome, impingindo-lhes, nas bo-
chechas, um trocadilho pavoroso!

Não ha quem resista a esse gol-
pe mortal...

Tertio — Nada mais temos a di-
zer ao amigo Barbosa, que, nem por
6er de Barbacena, viu respeitadas
suas barbas.

Barbaridade!...
LEITOR (Jundiahy) — Por que

nos remetteu A Folha, de 14 de Se-
tembro? Por causa do soneto Cavei-
ra? Pois fique sabendo que não está
de todo má essa producçâo de La-
bios de Mel... Póde-se lamber mes-
nio com um elogiosinho á philophice
do sentido. A fôrma é um tanto ar-
rastada e pernóstica. Principalmente
aquelles — Ossifero hemispherio —
e — Altivolo mysterio estão a pedir
um bom osso com tutano para o
tabioso mellifluo...

Mas, porque, em vez de Caveira,
não preferiu Lábios de Mel philoso-
phar em torno de uma... bala de
ovo?...

Demonstraria melhor paladar.
J. SALLES DE ANDRADE (Na-

zareth) — Eis o primeiro quarteto
do seu soneto — Côr Morena:
"Côr morena! Côr seductora! Como

iman atrae e ata — 15
Com laços de amor, o coração mais

duro que no mundo exista! —17
A sua força hypoorita é impossível

que resista — 14
Um ser humano, em cujo peito um

coração pulsando bata." — 16

_ Ah! sim! Impossibilissimo resis-
tir! Que a gente, ao ler estes ver-
sos sobre a côr morena, fica de to-
das as cores!... E, francamente, só
tem vontade de azular!...

(?) — O seu continho — Coro-
nei Tiburcio, chauffeur — está a ca-
lhar para um jornaleco de principi-antes, manuscripto, de circulação li-
mitada a meia dúzia de amigos do
autor. Mesmo assim, mereceria a
pateada de algum ouvinte mais con-
sciente na arte de contar aneedota;-
piocarescas...

Um desastre literário, que deixa a
perder de vista o do Ford do coro-
nei!...

HÉLIO COELHO (Copacabana)—
Pois, continue, caro amigo, que, um

dia, triumphará! Por emqlianto está, fra-
quinho, sobretudo na cousa mais fácil —
a rima. Commetteu a falta imperdoável
de repetir a palavra — dôr — no pri-
meiro e segundo quartetos. Emendámos
no utimo para — amargor, e, com mais
alguns retoques, vel-o-á na secção "pen-
samenteira"...

JOSÉ' AUGUSTO DA SILVA (Rio)
—Primeiramente: Muito obrigados pelas
calorosas saudações ao signatário d'esta
secção, motivadas pelo anniversario á'0

Malho. Segundamente: A alta censura
da casa achou aue — "Um como mui-
tos" — continha irreverências de senti-
do, que... etc, etc. Etc!... Teiccira-
mente: Já uma vez lhe dissemos, mais
ou menos, que o amigo podia contar
com estas columnas para as provas do
seu incontestável talento. Se acha queas "cartas literárias" têm valor, podemandal-as. Será melhor, porém, que ve-
nha uma de cada vez.

DR. CABUHY PITANGA

Casamentos!
O Que Toda Moça Deve Saber

Antes e Depois
Do Casamento!

Minhas Senhoras.'/

Todos sabem que Certos Terríveis Padecimentos e as mais Perigosas Per-
turbações Genitaes são Soffrimentos que perseguem grande numero de Mulheres.

Quantas vidas cheias de desgostos e pezares, quantas lagrimas, quanta
tristeza e quantos desenganos produzidos por estas tão dolorosas Enfermi-
dadesI1

Quantas Senhoras Solteiras, Casadas ou Viuvas, que padecem de tão
terríveis Doenças 1!

Quanta Mãe de Familia se considera infeliz, por soffrer assim!

Quem tem a infelicidade de soffrer do Utero sabe bem o que é padec?r 1!
Palpitaçõzs do Coração, Aperto e Agania no Coração, Falta de Ar. Sufo'

cações. Sensação de Aperto na Garganta, Cançaços, Falta de Somno, Falta de
Apetite, Incommodos do Estcmago, Arrotos Freqüentes, Azia, Boca Amarga,
Ventosidades na Barriga, Enjôos, Latejamento e Quentura na Cabeça, Peso
na Cabeça, Pontadas e Dores de Cabeça, Dores no Peito, Dores nas Costas,
Dores nas Cadeiras, Pontadas e Dores no Ventre, Tonturas, Tremuras, Exci-
tações Nervosas, Escurecimentos da Vista, Desmaios, Zumbidos nos Ouvidos,
Vertigens, Ataques Nervosos, Estrem.cimentos, Formigamentos Súbitos, Caim-
bras e Fraqueza das Pernas, Suores Frios ou Abundantes, Arrepios, Do. mencias,
Sensação de Calor em Differentes Partes do Corpo, Vontade de Chorar sem
ter Motivos, Enfraquecimento da Memória, Moleza no Corpo, Falta de Animo
para Fazer qualquer Trabalho, Frio nos Pés e nas Mãos, Manchas na Pelle,
Certas Coceiras, Certas Tosses, Ataques de Hemorroidas, etc. Tudo isto pode
ser causado pela Inflamação do Utero. !!1

Até o Genio da Mulher pode ficar alterado e ella dc
alegre que era, passa a ser triste, aborrecida, zangan-
do-se facilmente pelas cousas mais insignificantes!
O Melhor Tratamento é usar Regulador VJ.CSi(E-1I*<__ I

Sim! Sim!

Regulador GESTEIRA * n » .• . r r__-__tvr * MA»m.\Au $ 0 Rcme<_10 <je Confiança para
tratar Inflamação do Utero, o Catarro do Utero causado pela Inflamação,
Anemia, Palidez, Amarelidão e Desarranjos Nervosos causados pelas Moléstias
do Utero, a Pouca Menstruação, as Dores e Colieas do Utero e Ovarios, as
Hemorragias do Utero, as Menstruaçõ.s Exageradas e Muito Fortes ou Muito
Demoradas, as Dores da Menstruação, as Ameaças de Aborto e as _Hemorroidas
causadas pelo Peso do Utero Inflamado!

Comecem hoje-mesmo a usar Regulador UCStCÍrâ!
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Onde quer que o Snr.
se encontre,

fÉÍJt..'....__•__._: . ' ir_

nas vastas solidões do
Amazonas, ou n o J
sertões
Grosso, de
da Bahia,
aproveitar
sos serviços

de Matto
Goyaz ou
poderá
os valio-

das nos-
tSS sas Escolas, com van-
*^ tagens não me no rei

que os que vivem nos
grandes centros. Os
DOIS MIL alumnoi
inscriptos desde Janei-

._j.flÉ__íi__à r0 nas nossas Escolas
estão espalhados em todos os recantos do Brasil.

Queira deitar um olhar á longa lista de arte» e

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

INSTITUTO -IVKBJ DE ENSINO FOI»
COHHKSPONDE-ÍCIA

Roa Dr. Almeida Lima, 43 — 9. PAULO
COrte este ooupon e envle-o ao Instituto mare*náo

oom um X o curao preferido e receber*
nossos folhetoa explicativos.

Guarda Livros Construoto.
Perito Mercantil Technico Telegrap-Wta
Contador Publico Cortes e Confecç
Tachygrapho
Calltgrapho
Correspondente Coramírcl»!
Desenho Commercial • Ar»

tlitloo
Perito Meehantoo» Electricista* Mechanlco Electricista
Chauffeur Mechanlco
Preparatórios

r.atico Pharmaceutloo
Avicultura
A -rrieul tura
Francês
Inales
Allemão
Italiano
Latim
H espanhol
Htneraçl*.-

>íO-116» •••_-• * * • «v» • •nr«w»*r»(*:»¦ .•?"• •:•;• •?•-• • ••»•'•»«• • !¦•**¦*__

EndereCO • •¦*-*:•.•• •¦»-*-»•••¥-*• •¦»•• • •»*•» • • •__*• • • *»__#¦•*_•«-¦»•
Estado ¦»-..-...•»-.•.•-.•»• « •••• "O Malao'

Chamamos especialmente a attenção dos estudantes
e dos pães de familia para os nossos cursos de prtpa-
ratorios por correspondência, cujos livros de texto, qae
são completamente gratuitos para os alumno3, são rigo-
rosamente conformes com os programmas officiaei.

Não deixe escapar esta occasião única de in-
struir-se-

CASA SPORTSMAN Boia Gregor (offi-
ciai n. 70?

Bola Sportic com-
pleta, n. 5 . . . -3$

Bola Gr es orle,
completa, n. 5 . 28$

Bola Clubic, com-
pleta, n. s . . só|

Bola Rex, com-
pieta, n. 5 . . 23$

Bola Rex, com-
pleta, n. 3 . . 14$

Bela Rex, com-
pleta, n. 1 . . 8$
Pneumaticos n. 1,

3$; n. 2, 3$50o; n. 3,
4$; n. 4, 5$: ¦• 5. 6$;
n. 6, 8$ooo.

Sliooteiras desde 26$ a 35$ooo.
Meias 6$ — Calções 6$ e 10$ — Camisas desde 7$ooo

Todas as encommendas devem vir acompanhadas de
mais 10 *|* para o porte. (Para o porte das bolas 2$).

R_ur, Campos—Rua dos Ourives, 25 e 27—Rio de Janeiro.

//-{"'l-^^Ai

iilllustração Brasileira"
REVISTA MENSAL ILLUSTRADA

Collaborada pelos melhores escritores e artistas na-
cionaes e estrangeiros.

Aneve e<" "-¦'¦» ene-re.*» «• "'T,,,'I„'*'"!)1,S,," _'•_—>•'•'_»«.-t w.nií- parti,..!*. ' _ • ••,••"»! I ?_,.„ o TtCLLb\ac OE KEDI \... _ . memo' .tenllajt o etOOCLNIO I <¦'«* «• *•• «. __-_,,.,. a<lcra ^¦'.•tJtr.u frefe.ee. r,a, te p,ie ,.., I • fepnn,*» "/CCOt.VfO » «_i/^,«,'I
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VIGOGENIO
0 FORTIFICANTE MÁXIMO PARA

TODAS AS EDADES

Çalcifica 05 ossos e dá phosphoros
Sempre que os MESTRES DA SCIENCIA
precisam applicar um fortiíicante receitam o
VIGOGENIO.
FRACOS, rachiticos, ANÊMICOS, depau-
perados, NEURASTHENICOS, usem o
VIGOGENIO.

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

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

Fluxo-Sedatina O remédio das senho-
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 Mateçnidades.

Licenciado pelo D., N. de S., P„ sob nu-
mero 67 em 23-6-1915.

£
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GRANDES NOMES...
A grande celeuma, le-

vantada nos jornaes, em
torno de uma brigazinha

muito indecente em que se empenharam
os maiores nomes do nosso theatro, itn-
pelliu-nos a procurar, fóra do ambiente
apaixonado das caixas nacionaes, opi-
niões acerca dos «mtendores. A oppor-
tunidade era-nos offerecida pelo aporta-
mento a estas plagas de uma compa-
nhia ingleza, uma franceza e uma ita-
liana, mas como nossos conhecimentos
lingüísticos são muito precários, fizemo-
nos acompanhar pelo Luiz Palmeirim,
que fala correctamente todos os idio-
mas, menos o portuguez.

A primeira victima foi Miss Irene
Kelly. A medonha creaturinha estava em
seu camarim no Municipal e nos rece-
beu amavelmente. Supportámos, logo de
entrada, que nos dissesse que o Rio era
very beautifal, e perguntámos, pelo or-
gão vocal do Palmeirim, que achava das
tres grandes figuras do theatro brasi-
leiro: Leopoldo Fróes, Renato Vianna e
Paulo Magalhães.

A inglezinha arregalou uns olhos
deste tamanho, e a seguir, soltou uma
daquellas irreverentes risadas da incon-
veniente Peg em casa dos tios Chiches-
ter. Comprehendera (!) que aquillo
não passava de um joking (brincadeira,
disparate) cousa por que, aliás, é louca.
Também possue uma collecção de per-
guntas assim, com que muito se diver-
tiu a bordo, e quiz, á viva força, que
lhe ensinássemos mais essa, com a com-
petente resposta. Nomes eguaes aos que
pronuncia;rámos, e que se confessava
incapaz de reproduzir, só os de cobras
africanas, que vira no Museu de His-
toria Natural, em Londres.

E como o Palmeirim, meio des-
concertado, quizesse explicar que, en-
tre nós, eram nomes de gente, confra-
ternisando, deu-lhe um murro no nariz
e mandou-o enganar outra que fosse
mais tola...

Corremos ao Ly.rico. Mlle Jenny Syril
floriu toda em um sorriso amabilissimo,
ao ouvir falar em jornalistas. Acha o
Rio merveilleux. O Palmeirim, em um
francez tão bom quanto o inglez de mi-
nutos antes, sapecou: — E o que pen-
sa de Renato Vianna, Paulo Magalhães
e Leopoldo Fróes? — Mlle Jenny, que
soubera da fuga de dois doidos do hos-
picio, relanceou um olhar angustioso em
roda e sabendo que a fúria, nos casos
de alienação mental, tanto se manifesta
concordando o interlocutor como não
concordando, respondeu docemente: —
Não penso nada... Não tive tempo
de ir até lá. Póde-se ir de automovel?
— O Palmeirim affirmou que sim, e
poi-se a discorrer sobre a Mascotte de
tal maneira, que Mlle Jenny sentiu-se
subitamente mal, e desmaiou. Quando
voltou a si — soubemol-o depois — ju-
rou que dois homens tinha entrado, á
força, no seu camarim e depois de pro-

nunciarem phrases cabalisticas e dito
sandices de todo o tamanho haviam ter.-
tado aggredil-a! Isso apparecerá, em
letras gordas, qualquer dia no Le Ma-
tin, de Paris. Trabalho para o pobre
Sr. Souza Dantas!

Embicámos para o São Pedro, prom-
ptos a assaltar a infeliz Ines Lidelba.
O Rio — já se sabe — molto bello.
Passámos adeante., — Seu juizo sobre
Paulo Magalhães, Leopoldo Fróes e Re-
nato Vianna? — Não tinha provado ain-
da. Comera no dia da chegada, um va-
tapá; e gostára muito. Tomava nota.
Perguntou, muito interessada, se se po-
dia -comer, á ceia, um renatoviana ou
um paulomagalhães. O Palmeirim affir-
mou que se podia. E demos o fóra...
Não tínhamos illusões, mais, a respei-
to dos tres grandes nomes do nosso
theatro: eram celebridades... para uso
interno!

Por isso é que se esforçam por en-
gulir uns aos outros.

NA TABELLA
Consta que a Alda Garrido prohibiu

terminantemente o Manoel Bernardino de
chamal-a, nas reclames, de Fróes de
saias. E' que depois do desabamento do

Boa Vista tem medo de desafiar a sor-
te, e Fróes hoje é synonymo de peso...¦ir Lina Demoel está decidida a ficar
entre nós. Acha o Brasil uma terra
ideal, e argumenta: o guarda-roupa que,
para nós, é em qualquer parte um pe-sadello e uma tortura, aqui é de graça.Põe, por isso, em cada revista, dez
vestidos...

* O Jotaerre offereceu á classe
theatral um chá de congraçamento, no
Trianon. Não consta, porém, que tivesse
convidado o Fróes, nem o Oduvaldo.
Congraçou os já congraçados.

Segundo ouvimos, o parecer da
S. B. A. T. acerca do caso da "Pa-
tativa" será dado no anno de 2.527, se
não chover.

Álbum do 
"Para 

todos,.."
O melhor presente para uma moça
elegante — Apparecerá em Dezembro.

Pedidos á S. A. O MALHO.

O Tico-Tico publica gratuitamente re-
tratos de creanças.

O bom meio

Que coisa exquisita! Tu levas o teu tempo fumando... e
tens dentes brancos!

E' muito simples, querídinha : tenho sempre prompto um
frasco de Dentol.

Concebido e preparado de conformidade com os trabalhos de Pasteur. o
Dentol déstróe todos os micróbios nefastos á bocca; impede e cura infallivel-
mente a carie dos dentes, assini como as inflammações das gengivas e da gar-
ganta.Ao cabo de poucos dias perdem os dentes o sarro e adquirem brilhante
alvura.Deixa na bocca uma sensação de frescura, bem como um paladar agra-
davel e persistente.A sua acção antiseptiça contra os microbios dura t»elo menos 24 horns.

Uma bolinha d'algodâo em rama, embebida em Deutnl puro. apláca instan-
taneamente a mais violenta' dôr de dentes.

O Dentol acha-se è venda em todas as boas pharmacias, assim como em
qualquer casa que vende artigos de perfumaria.'Deposito geral: Casa Frére, 10. me Jneob. Paris.

Approvado pela D. G. S. P. em '1~ de 2laio de 191S sol) os Xs. 196-197-19S.

" Xão ha bem que sempre dure nem mal que se não acabe", reza o dictado. Se a primeira oarte do mesmo é deveras
melancholica, lembrando-nos que a felicidade é illusão de um momento, e que as mais puras alegrias morrem para nunca
mais se repetirem em nossa existencia, ha, na segunda parte dessa maxima popular, v,:na grande-esperança para todos aquelles'
que se veem affligidos por um desgosto de quaJquer especie qe seja.- Era o que nos dizia, ha pouco tempo, uma encantado-
ra joven. que, ao mesmo tempo, nos fazia o elogio de um preparado, que lhe salvara a cabelleira, restituindo-lhe a alegra
percfida ha muitos1 annos: a JUVENTUDE ALEXANDRE!, o tonico mais moderno e mais scientiiico para os cabellos.
Preço do frasco, 3$ooo. Pelo correio, 5^000. Em todas as pharmacias e drogarias: Depositários: — Casa Alexandre •
.Rua do Ouvidor, 148 — Rio de Janeiro.
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Tam agentes e re-Pedimos sos dignos ^r^ZJ—>.freguezes do >/^<sÍ5>^^s>c^Sk ureseolaoles
Inferior //]\Vt^^^Sa m HÍBas>

procurar IA\\\^^^a\. \ *M
a nossa f \/^KÉ«lí\ \ J. GP.
casa. L-A^&vW^^
Pedidos Y^yy\mMmmMm^\m^M

Belmiro V^ffl^^7_
Ferrara ^ZJê^^I

Somes V^^f^LfMio Peixoto, 62

ttiarina
e Muilo

Grosso.

Telephone
Norte 2900

l^es/Ár com elegância e gosto só na

Alfaiataria Globo
Sabeis porque?... Pela sua tesoura irreprehen-
sivel e mais ainda pelo fino e apurado gosto na

escolha de seus tecidos.

asTHffia
COMBATEM-SE COM EXITO OS
HORRÍVEIS ACCESSOS COM OS

Pós Anii-Asthmaticos
i "DESCOBERTA 

JAPONEZA"
Marca Registrada

SKÍ" BRAGANÇA, CID & Cia.
RUA BUENOS AIRES, 17a — Rio de Janeiro

Í1HP

VERMIOL RIOS
SALVADOR DAS CREANÇAS

E' O unico fermifugo-
Purgalivo de composição
exclusivamente vegetal.
que reúne as grandes van-
tagens de ser positiva»
mente infallivel e comple-
tamente inoffensivo. Podo-
te, com toda confiança,
administral-o ás creança»,
tem receio de incidentes
nocivos i saude. Sua
efficacia e inoffensivida-
de estão comprovadas poe
milhares de attestados de
abalisados médicos e hu-
manitarios pharmaceutieo*.
A' venda em todas ai
pharmacias e drogarias.

Depositários: Süio Gomts àr C—Rua 1* de Março, 151—Rio

>..GUARAFENO M

que se emprega também contra __.
INFLUENZA E G R I PP a

oGUARAFENO
* o remedio que mais prodígios tem feito noscasos indicados nos prospectos que acompanham
cada tubo de comprimidos.
Usae o GUARAFENO. — Vende-se em todas aa

pharmacias e drogarias.
Depósitos geraes:—(Pharmacia César San-

*°s — Rua Santo Antônio, 25 e 37 — Pará,
Brasil, e Araújo Frhtas & C. — Rua dosOurives, ,88 — Rio dc Janeiro.

ILLUSTRAÇÃO BRASILEIRA, grande revista mensal
¦Ilustrada, collaborada pelos melhores escriptores e artistas
nacionaes.

^,o«4»"l -icuA^AVlnff?

n
i Fervendo PARA TINGIR EM CASA

Seda, lã, algodão, linho, etc, etc.

D E P O SITO:
Casa Raunier — Rua UruRuayana, 55 <p- Rio de Janeiro

(Condições especiaes para revendedores)

Sem ferver

'.*¦*'" '$000

SAPATARIA DIPLOMATA
SOARES & PAVÃO

Assembléa, 47 — Tel. C. 4288

VERA
Pellica enverni-

¦nda
AH a 20 . 09OOOaráta , n»oo\»
3S>W, 13J090

Chromo côr de vinho

lia. 18 a 2*
Sa. 27 a 32
Jii. 33 a 40

esooo
7*500
OfOOO

Pela r arreto

lf 500
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Qualquer pessoa sabendo lêr,
sscrever e cornar correctamente

pôde estudar

Engenha ria, por

correspondência

EM SUA PRÓPRIA CASA ESTUDARA' rece-
bendo pelo correio problemas, lições, explicações, correc-
ções, questionários, com o melhor proveito sob a regencia
de professores especialistas, obterá, sem dispendio, além da
mensalidade de 20$ooo, livros (grátis) para estucfo, con-
sultas e indicações bibliographicas.

CURSOS em efftciencia: Engenharia Civil, Engenha-
ria de Estradas, Engenheiro Agrimensor, Engenheiro Ele-
:tricista, Engenheiro 'vl echanico, Engenheiro Architecto e
Construclor, Constructor Civil, Perito Montador Eleetricis-
ta. Perito Montador Mechanico, Desenhista de Machinas.
Desenhista Architectonico. Engenheiro Industrial, Engenhei-
ro Chimico, Engcnfieiro Hydranlico, Engenheiro Rural, En-
yenheiro de Minas, Engenheiro Geographo, Engenheiro
Commercial.

MATRÍCULAS SEMPRE ABERTAS
Enviam-se prospectos pelo Correio sob 400 réis em

sello3 para o registo postal. A Engenharia <5* Industria
orgam official da Escala, contendo retratos de engenheiros,
seus trabalhos, photos de alumnos, enviam-se com os pros-
pectos sob o envio de 2$ooo em sellos do correio..

ESC0L1 LIVRE DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO
Fwidada em 1911, incorporada a International Academic
Union, tutelada pelo Instituto Technico Industrial.

SECRETARIA
Rua Borja Castro 11 — Rio de Janeiro
(Entre Rua do Ouvidor e Praça 13 de Novembro)
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DUTRA

1 Para
3

0 dentlção das

crea riças.

101=20

ANEMIA- NEURASTHENIA

Ferrotonina

FORMULA DO PROF. AUSTREGESILO

0 Mais Poderoso Fortificante

o (Lab. Dr. Cavalcanti). Rua S. José, 13

A' venda: Drogaria Berrini, Rua Buenos Aires
18 — 7 Setembro 81 — Rio de janeiro.

o
n

Rio o

Vejam o CONCURSO DE NATAL n O Tico-Tico.

^Ullllllllllllllllllllllllülllllllllllllllllllllllülllllllllülllllllllllllüülllllllllllllllllllllllllllüllll

Quando 
o Sr. João de Faria acabou de ler á Camara a

formosa entrevista que o senador Sampaio Corrêa deu
ao Correio Paulistano, em defesa da valorisação do café,
o Sr. Ephigenio Salles, que é o 38' deputado da bancada
mineira, disse para o coronel Manoel Fulgenclo, que é
o n. 1 :

E' bem verdade. Nós, mineiros, somos os maiores
povoadores de Sâo Paulo. Não foi senão para fazer a
prova pratica disso, que ao João de Faria o Arnolfo es-
eslheu para ler essa entrevista...

 # #
Sira, pois V. não sabe que o João de Faria é

o membro 39" da bancada de Minas? E' deputado por
São Paulo, mas nasceu no nosso Estado, homem! — ar-
rematou o Sr. Ephigenio, dando uma alegre palmadlnha
na veneravel barriga do seu collega, decáno do Con-

NlllllllllllllllllllllllUlllIlllllllllillllHItlllllllllllllllUIIUIIIUUIIli''"
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Brilhantes resultados

Attesto que tenho empregado em minha clinica o Elixir de Nogueira,
Salsa, Caroba e Guayaço, obtendo sempre os mais brilhantes resultados,
principalmente nas moléstias de origem syphilitica.

O referido é verdade e por nie ser pedi'do, passo o presente, que.
affirmo m fide mediei.

Jaguarão, 27 de Abril de 1886
De. Estevam de Souza Lima

Dr. Estevam de Souza Lima
Vende-se em todas as drogarias, pharmacias, casas de campanha e sertões

do Brasil. Nas Republicas Argentina, U ruguay, Bolivia, Peru, Chile, etc.

AGUA DO REG1MEN

DOS

A RTH R B TI G OS

60U050S — T^heun\a ticos — piabeticos

A's refeições :

VICHY

CELESTINS

Climina o ÁCIDO URICO

EXIGIR SOBRE CADA BOTELHA A MARCA

VICHY-ETAT

I 

||_ 
0WRH 

i

I0NIC0 NUTRJTfYO ESTOMACAL
(Arseniado Phosphatado)

ELIXIR INDÍGENA
Preparado no Laboratorio do Dr. Eduardo Franca

EXCELLENTE RECQNSTITUINTE
Approvado pela Saúde Publica e recitado pela»

SUMMIOADES MÉDICAS
Falta de torças, Anemia, Pobreza e Impureza de saa-

gue, Digestões difficeis. Velhice precoce.
Depositários: Araújo Freitas & C.

88, Rua dos Ourives, 88

6- G-1900

II
PARA

DARTROS-EMPIQENS,

GOLPES-FRIEIRAS,
HERPES-ECZEMAS,

EXCORI AÇÕES,
MACHUCADURAS,
PICADAS VENENOSAS

ANUSOL

GOEDECKE&C?

I I

ALLEMANHA

0 GRANDE

PRODUCTO

PARA HENORRHOIDAS

KQ

M

WW

rs

¦ 'i



li —Outubro—1924 amaino

\^ pAAA * 
J.«buiiiiiu

PHAROL
MARCA MUNDIAL.

RECONHECIDO O MELHOR
PRODUCTO QUE SE OFFERECE

AO MERCADO. DE EFFEITO
RÁPIDO. ECONÔMICO

PARA LIMPAR E POLIR
METAES AMARELLOS

NÍCKELÀDOS. ALUMÍNIO
PR"ATÃ e OURO

ÚNICO NO GENERO PARA
LIMPAR VIDROS E CRYSTAES

JOIÃS È OS MAIS FINOS
OBJECTOS DE ADORNO

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

• FABRICANTE: ROBERTO ROCHFORT — CAIXA POSTAL. 1911 -RIO DE JANEIRO

PtrTcalcin^
____J

T i .imj.h»'-..«. Líy ¦!_¦!_¦_¦_¦
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21 /wm A
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O RECONSTITUINTE
HAI5 PODER05O - MAIS SCIENTIFICO,

MAIS R.ACIONAL

MEDICAÇÃO
A MAIS EFICAL

PARA TRATAMENTO DAS

DOENÇAS 1
üEr

PEITO
BRONQUITES CRÔNICAS

E OUTRAS
TOSSES. DESPREZADAS ANEMIA.
CLOROSE. EXCESSO OE FATIGA
ENFRAQUECIMENTO GERAL
DOENÇAS DE ESTOttAGO.GRAVIDEZ
CRESCENCA CARIE DENTARIA

TRICALC
ou DOCTEUR E.PERRAUDiN
Cx Cfiimisletxptrl dtk ITillt àt Rãrii £a Eleve jt ' '._.,._./ £>£.

LAB0RATOIRE.DES PR0DUIT5 "SCIENTIA" i0 RueFromenU PARiS

DYSPEPSIE NERVEUSE -TUBERCULOSE •



&mamo ¦* 11 — Outubro — 1924

0 , P A D R E
Para a alma loira do scintillante

poeta Sebastião Alves, Campina Grande:
"He wandering fires that move in

mystic dance, reeound his praise, who
out of darkrtéss called up light.

Milton."

Talhado para as conquistas do espiri-
to e para o soerguimento moral da hu-
manidade, o padre vem, desde o albor
da madrugada dos nossos primitivos
dias, tanto nos paizes civilisados e gran-
des, como nas aldeias incultas e hu-
mildes, levantando as paredes do gran-

,de alicerce edificado pelos apóstolos da
Egreja santa e divina do maior philo-sopho dos tempos.

i Pouoo se lhe dá que Voltaire tenha
blasphemadp contra o Mestre, ou que
Strauss e Renan, para fazerem litera-
tura, adulterassem os textos da verda-
de christã.

Ah! Quanta piedade nâo tenho tido
quando, em viagem pelos sertões inhos-
pitos do ' nordeste, encontro, no labor
de sua missão espinhosa, o sacerdote
que vae de fazenda em fazenda, de
pouso etn pouso, confessar a pobres
almas que, nas vascas da agonia, par-tem para a realidade da vida, lá paraonde Laibnitz disse, só ali existir a paz
perpetua!

trIcãlcineI
D ________¦____ HtUt ÜHtll Li_.u__i.f__. WiífllUS IWMil tm F*_ u.

Com que enternecimento elle não lem-
bra ao que está prestes a exhalar o
ultimo suspiro, o meigo e rnisericordio-
so nome de Jesus — de Jesus que é
Luz, é Fé, é Esperança!

Recordo-ime de um velho cura de al-
dela — padre Nicoláu Teixeira, de Ama-
ragy — que, estando a torcer-se de do-
res sobre o leito, dores de um rheuma-
tismo gottoso, em uma noite invernosa
de Maio, bate-lhe á porta o filho de
um enfermo, pedindo que ao pae fosse
ministra** os ultimos sacramentos.

Onze horas de uma noite de Dilúvio;
parecia que as cataratas se haviam
aberto todas para a terra; e lá se vae,
cavalgando uma burrinha galopeira, es-
trada a fora, no cumprimento da sa-
grada missão!

Elles podem errar porque errare hu-
manum est; mas são puros parque puro
só é quem é bom, e são sublimes por-
que sublime só é quem faz caridade.

Quantos não tenho visto e d'outros
tido noticia, que levaram uma vida in-
teira a amenisar as dores do encarce-
rado, a encher de pão as mãos de in-

nocentes orphãos, a alliviar os soffri-
mentos da viuvez e, nos seus últimos
momentos, não tiveram' quem os conso-
lasse, ao menos, na partida para o
Além!..,

Quantos têm sido sepultados pelas
ordens religiosas e até pela caridade pu-
blica?!

Ottilio Buarque

(Campina Grande, Parahyba do Nor-
te — Do livro Beryllos e Cobaltos, em
preparo.)

PARAHYBA DO NORTE

Em data de 7 do fluente, foi empos-
sada a primeira Directoria deste soda-
licio, que é a -seguinte:

Francisco Olyntho de Lima e Souza,
presidente; Miguel Rodrigues Vieira,
vice-presidente; Manoel Arnaldo de Cas-
tro Alencar, secretario; José Cassiano
de Mello, vice-secretário; Antônio Coe-
lho Pereira, thesoureiro; Francisoo Pe.
dro dos Santos, vice-thesoureirô; Luiz
Ramalho de Mattos Siqueira," orador;
Emílio de Araújo Chaves, vice-orador e
José Marreiros de Andrade, bibliothe-
cario.

Esta directoria dirigirá os destinos
deste Grêmio no anno social de 1924
a 1925.

FONTOURA
COM 0 SEU TISO OBSERVA-SE 0 SEGUINTE

UBERCUlOSjy

, X-_-..EK»° -.

í/ SANGUE \<'/ tom fica os V
MÚSCULOS

FORTALECE OS
t**_ERVOS_

[ci-_r-w-i_TT_&l
I *• LFrtÇAt [n*i«oo.*'s [
^t»01l>ODAl*>*i»°**^

/ 
,"eTi.,..jri-i>;C«".i|T

/'"MOURA, ittftl-'-
*•*____* O KHULO B** *-

Sensível augmento de peso.
Levantamento geral das forças.
Desaipparecimento do nervosismo.
Augmento dos glóbulos sangüíneos.;
Eliminação da depressão nervosa.
Fortalecimento do organismo.
Maior resistência para o trabalho phys!co.;
Melhor disposição para o trabalho mental.
Agradável sensação de bem estar.
Rápido restabelecimento nas convalescenças.-

0 MAIS COMPLETO
FORTIFICANTE
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SOCIEDADE ANONYMA 
"0 

MALHO"
A MAIOR EMPREZA EDITORA DO BRASIL

ÍGRANDE PRÊMIO NA EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DO CENTENÁRIO glf IQ23
Capital realisado: Rs. 2.000:000$000

Séde no Rio de Janeiro - RUA DO OUVIDOR, 164-MOlllB 1 SptoÍiS?RJE
Endereço Telegrapbico i OMALHO-RIO ( ANNUNC10S: » 6131
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Bom Dia!

V. S. nunca conhecerá o

prazer dum perfeito esto-

mago, senão quando final-
mente se decidir a tomar as

P1USHB1IDS

Estas scientificâa pastilhas
tornarão saudavel o séu

estomago, ajudarão a sua

digestão, e darão um bom

appetitef melhor do que
V. Sl nunca teve.. Tome
as hoje.

CfíROGEMO

Fortificante que se impõe por ser a sua
propaganda feita por todos quantos delle
fazem uso. AUGMENTA O APPETITE, EX-
GORDA, FORTALECE E RESTITUE A BOA
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 agradaveL

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

Opilaçâo-Anemia prod/uzida.
por vermes lntestlnaes. Cura raplda •eegura com o Phenntol, de Alfredo d»Carvalho. Fácil de usar. nã.o exixe our«antes e e bem aooeito pelas oreancas. IN NÚMEROS ATTESTADOS DE CURA — A' venda em todas ai nharmacUa• drogarias do Rio e dos Estados. — Depositários: ALFREDO DE CARVALHO As C. — Rua 20 dd AbriL 16 — Rio d§Janeiro r— Em S&o Paulo — nas principaeB drogaria*..

CflROQEMO

Fortificante que se impoe por ser a sua
propaganda feita por todos quantos delle
fazem uso. AUGMENT A O APPETITE, EN-
GORDA, FORTALECE E RESTITUE A BOA
COR. E' sobretudo nas pessoas impaludadas,
nas depauperadas por excesso de trabalho

physico e intellectual, que o "CAROGENO"

real^a o seu valor. Com o uso de dois fras-
cos o paciente certificar-se-d da efficiencia
desse importante preparado. Composi^ao de
QUINA, KOLA, STRYCHNOS e ARSENICO,
medicamentos jd de sobra conhecidos como
de real prestigio ao combate em todos os
casos de fraqueza. Sabor agradaveL

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

 <
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"''¦". JA EXISTE O

ELIXIR914

SYPHILIS!!!
Abortos! Chagas! Invalidezí

Rheumaíismo ! Eezemas l

UM HORROR!!!
A Syphilis produz Abortos, enche o corpo de Chagas, destròe as Gerações, faz os filhos

Degenerados e Paralyticos. Produz Placas. Queda do cabello e das unhas, faz as pessoas Re-

pugnantes 1 Ataca o Coração, o Baço, o Figado, os Rins, a Bocca, a Garganta, produz o Rheuma-
tismo, Purgações dos ouvidos, Eezemas, Erupções da pelle, Feridas no corpo todo, a Cegueira, a '

Loucura, emfim, ataca todo o organismo. Eliminae a Syphilis de casa poraue não havendo
Saúde não ha Alegria.

_b.-LI_X.Ir_ 914! O melhor depurativo do sangue.
Deve ser usado em qualquer mam-^tação da Syphilis e da Boba,

LEIAM MAIS!
O EiLIXIK 9 1 4 não é sõ um grande Depurativo como um enérgico preparado contra a
Syphilis, porque contém Hermophenyl, ò qual destròe os micróbios do sangue. E* o único sal
que deve ser usado por via gástrica pela sua acção bactericida e porque não ataca o estômago
nem os dentes, não produz erupções, ap contrario, secca e faz desapparecer as feridas. Não
contem 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.

Desapparccimento de todas as manifestações syphiliticas especialmente do Rheumatismo e af-
fecções dos Olhos; finalmente a saúde em pouco tempo.

E' o único Depurativo quc tem attestados dos Hospitaes, de especialistas dos Olhos e da
¦Dyspepsia Syphilitica. /

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

E' ornais barato de todos os flepurativos porque iaz effeito desde o primeiro vidro.
Não deixe pa:a amanhã, comece hoje mesmo a tomar o EL.IXIR 914

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

: — Enviaremos uni livrinho «cientifico sobre a sy-
ilis e doenças do sangue. GRÁTIS, a toda a pessoa que

o desejar. Pedidos á Caixa 2 C. — São Pauio.
JiiiHhlliiiiiiiiiihlilMIÉII^ I Mil III Illllll, u_*!_r
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I Us Pessoas Que Tossem f

EDISON I

EDISON

As pessoas que se resfriam e con-
stipara facilmente. — As que temem
o frio e a humidade. — As que por
uma ligeira mudança de tempo fi-
carn logo com a voz rouca e a gar-
ganta inflammada. — As que sof-
frem de uma velha bronchite. — Oi
asthm«íicos e, finalmente, as crean-
ças que são accommettid*.s de «roque-
luche poderão ter a certeza de que
seu t-nico remédio é o XAROPE
S. JOÃO. E' a inica garantia da
sua saude. O XAROPE S. JOÃO
é o remédio «cientifico apresentado
fob a fôrma de um saboroso licor.
E' o unico que não ataca o estomi-
go nem os rins. Age como tônico cal-
mante e faz expectorar sem tossir.

Evita as grave3 affecções do peito Ie da garganta. Facilita a respiração, i
tornando-a mais ampla, limpa e for- |
talece os bronchios,- evitando as in- |
flammações e impedindo os pulmões 1da invasão de perigosos micróbio», j
Ao publico recommendamos o X\- í
ROPE DE S. JOÃO para toiaes. |
bronchites, asthma, gryppe, coquelu- I
che, catarrhos, defhtxos, conitipações ff
todas1 as doenças do peito.

MUITA ATTEXÇAO _ Sóm-me I
os bons remédios são imitado»; por 1isso pedimos com empenho ao publi- «1co que não acceite imitações gro.sei- sras e exija sempre o verdadeiro XA- M
ROPE S. JOÃO. I

N.
UU s

\ * Nas casas de l" ordem

I Xarope São 3oão Ç3&S* .
TA/T A 7 I~^ A = Preço de um vidro 2$5<x>. Pedidos a Antônio A. Perpetuo — RUA DOS
alVl t\JLe L/ rV OURIVES, 85 sob. - Rio de Janeiro.

oiniiiiíiuiiuiiuniiiiuiiiiiiii!»^
O Tico-Tico publica gratuitanente re- ym negOC50tratos de creanças.

C^z? WLw\ £
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Um pequeno sitio de
calvicie como
este, provem
tia falta de
cuidado.

Tricófero
de Barry

detém a «queda do cabeílo—torna o pericraneo
mais forte—e faz com aue a caspa desappareça»

ê refrescante e ddinosamente perfumado

e
Para quem disponha de insignificante
capital, boa vontade e algiumas horas
vagas, em qualquer ponto do Brasil. Es-
creva a Torres & Souza, enviando sello
para a resposta. Caixa Postal 668, .Rio.

Álbum do "Para todos... M

Terríveis Affeç-
ções Dos

Olhos
Curadas

Quando enfrentaes uns olhos vermelhos, eng-orgitado3 e repellentes, o
vosso ímpeto é de evital-os.

Sabeis que existe uma nova descoberta surprehendente que torna sadios
os olhos doentes? — um fluido maravilhoso LAVOLHO que dotara os vossos
olhos de suavidade e brilho? Nao ha mais vermelhidão, nem purg-açâo, nem
ipalpe.bras doentias. Os olhos doentes e fracos ganham força e saude.

LAVOLHO, descoberta de um especialista em moléstias dos órgãos vi-
suaes, de fama mundial, absolutamente inoffensiivo aos olhos mais sensi-
siveis. A' venda, com conta-g-otas, nas Pharmacias e casas commerciaes.

melhor presente para uma moça
elegante — Apparecerá em Dezembro.

Pedidos á S. A. O MALHO.
«ii!iti[i!i!iiiiiiiiiiiiii!i!i!iiiiiiiii!ii)i!iiiii;iiiiiiii;iiiiiniiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiii[iiiflin

| Romances d'"0 Malho" |
Acham-se á venda os '"m- 1

pressionantes cine-romances j
1 de aventuras policiaes, origi- f

I naes de Eduardo Victonno 8
[ A MAO SINISTRA

11 fasciculos
| RESURREIÇAO DE "AV \
| MA DE HYENA"

17 fasciculos
| MTL-D1ABOS

9 fasciculos

| O DETECTIVE E A"MORTE"

8 fasciculos
Os fasciculos sào vendidos j

| juntos ou separadamente ao §
I preço de 400 réis no Rio s j
| de 500 réis nos Estados.

Pedidos a "O Malho*, f
| »64 rua do Ouvidor — Rio I
g de Janeiro.
piiiiiiii!ni!!iiiiiiii\i!!'riinniinii!iiiiiiiinnnmnnriim;n!iimin:!:imr!tniii!i!ii:iiti

BaÉos 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»,



,, ga»-S ' r. ;*1

OltlClflLO   11 — Oil tubro — 1951

If^NU^sTE^HUMO-1 iT2zrs±hri5', i v, vy S) Xerece os seus servigos ar- ({
<1 (FUME COMPADRE!} tisticos para bailes. chSs

i"DAM TAMrn Miir>NT/-A 5 * ** i dansantes- recepgSes, etc. >
GRAN TANGO M1LONGA ? fi _ RDA TAVARES BAS- ?)

Musica de MANUEL JOVeS 79s- * ~ ™®ph-T Be.lra
jj  Mar 239 -- Rio de Janeiro, (i

GRANDE SUCCESSO DA ORCHESTRA PJCKMANN r}\

MOD ERA IV

Jl" " 
•*

j * il 
~

PP ' ¦ V 
— : > ¦ ^ rantnudo el bajo j

f jjjEE^F^y—E3^EE=5EE^=E zjL: f /l -f

cLr £JJ 
ELLT 

L

/. g«M 
'• :.f -

J----^EjL=i

:.-?. -... . r f 
- 
£ T^;:f:^r:"u^_. r£~

is.

^ 
p 

! JkM 
^ .¦-¦--:V/v^:.-^^

o Itlalho 11 — Outubro — 195

NUBES DE HUMO A orehestra Plckmann oí-
íerece os seus serviços ar-
tisticos para bailes. ch«.sdansantes. recepções, etc.— RUA TAVARES BAS-
TOS. S — Teleph. BeiraMar 239 --Rio de Janeiro.

(FUME COMPADRE!}
GRAN TANGO M! LONGA

Musica de MANUEL JOVÉS
GRANDE SUCCESSO DA ORCHESTRA PJGKMANN

MOPüKAIO

PIANO

fon nnturalidad

(fiiitmidri et btijo

JPara iodos.,

é o mais artístico semanario do paiz, com informações
completas sobre a cinematographia. Literatura e fina»

charges pelos melhores artistas do lápis.

Pre<,'o da assignatura : 12 niezes (52 números) 48$ooo — 6 mezes (26 números) 25$ooo—Numero avulso i$oor
REDACÇÃO Í Aitministraçâo : RUA DO OUVIDOR 164 — RIO
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elegante —Apparecerá em Dezembro.
O melhor presente para uma moça

Edição da S. A. O MALHO.

: FABRICA

UMA MERCÊ PARA AS MÃES
A "Vascline Chesebrougk" ê o ™ melhor unguento par» a cutii.
Deve ser empregada desde a mais tenra infância. É conhecida e usada
em todo o mundo. Conserva a cara e as mábi macias e rapidamente
aiiivia as excoriações, queimaduras, chagas e todas as irritaçõei
menores da pelle. Insistam em receber a "Vaselint Cheiebreagh"
como originalmente acondicionada e vejam que tem o nome d»;

CHESEBROUGH MFG. CO.
(Conaolidatod)

NEW TORK CONDRES MONTRLU
Af VENDA EM TODAS AS DROGARIAS E PHARMACIA!»

f 

Mesmo se tírerdes eiperimca-
tado todos os demais snppostos
Vennií-gM eu*tt_t«, __¦ »oj »er_ei Urre _e
Lombrif-i m di Solitária, Um ai» prora <ji«
-qoelU» qne _tora_ m TM» Corp* aí* po**AM

•ef nfxllidai. 0 qat j»r»fi, «orca, c qie ___li si*
«¦prtftiteU •

TIRO SEGURO
O VERMIFUGO do Dr. H. F. PEERV

Uma Única Doae Baata
k "rtmU t_ tiriti » p-i-_i}*mc* p__r_ici_i f _r*ft\riu.

rammmmM'mm mm mm ei ia ©¦

m

m

PÓ
DE ABYSSINIA

EXIBARD
Sem Ópio nem Morphina.

' Muito efficaz contra a

ASTHMA
Catarrho, Oppressão
35 Annos de Bom Êxito.
Medalhas Ouro e Prata.

H. FERRE, BLOTTIÈRE & C"
6, Rue Dombasle, PARIS

|E BOAS PHARMACIAS

aiVccítfjrcu
hetKodo T>
protfTtco,efficaz. t-
fiyzrzvc*> (V
a, Qaa.l.-t
RoaP^oqre^o.ô.
para a rêTpo_ra.)

Dr. Alexandrino Agra
CIRURGIÃO DENTISTA

Participa aos seus amigos e clientes qu«
reabriu o seu consultório.

R. RODRIGO SILVA N. 28
Telephone C. 1838

BSPM
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"O Tico-Tico" publica gratuitamente

flBBBHBH |^k retratos de creanças.

â YlOâ EM VIDROS j a única officwà no ru di j.vs_m montada ^^-_JTÍÍ^5n**
I HOUinCrBQSOtcldO irURICAÇiO DE TRANSFORMADORES. CHAVES. ^^^J*t*mV\t*^^^\

DE : PARA-RAIOS, BOBINAS DE REACTAKCIA ^^\f*-\ \ ¦ «S&*Z^ X_=
Prnpsln Snuifl ; para alta tensão. — \1\J ^Z*)&t2>'^ernesio souja ^^_T-S_ 

liw it'!^^^ fabricação de nos isolados¦ bronchite xít ^__r%r4^ \*$&b>^:^^ pmnme"¦"""¦»•
¦ Rouquidão, Asthma, ! 

¦^<_TOklO 
. S^JÍ5*^ "»" 

CiC'0 °Í1Fr,.0i!"""'T 'S°U"

Catarmos chronico» | --"_*¦ _fik W *T„ 0«!^"^ D0S ' UG,Di0 0U """
'B ,».»r.-M,,,B, V "1^ -\»**>>^ CONCERTO OE QUUSQUER MACHINAS ELÉTRICAS.
^ 9 GRANDE TÔNICO Y ^fv.<£>-^ ~~

^B I ,_ . ....Hl. . •_-» ^-" TELEPHONES VILLA 2827, £328

^atWío?S'ni- | ^^ «UA BARÃO DE MESQUITA, 96-104

LOTERIA FEDERAL
lOOaOOOSOOO

Inteiro.
Décimo.

Em 18 de Outubro

ÚNICA offic!al|
ÚNICA fiscalisada pelo Governo Federal.
ÚNICA por cujos prêmios responde o Thesouro Nacional.
ÚNICA extrahida â vista do publico nesta Capital.
CAPITAI, de 3.000 contos a DEPOSITO de 600 CONTOS no Thesouro.

7S70» prédio próprio — Rua 1* de'Marco 110 e Visconde de Itaborahy 67.:
$800 Extracções diárias is 2 1J2, i Is 1 horas aos sabbados.

Pedidos de bilhetes acompanhados da mais $900 para o porte.
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5° TORNEIO — SETEMBRO E
OUTUB-RO

Um prêmio para o que fizer maior nu-
meio de pontos; um outro para o que
conseguir dois terços; e um terceiro, de
consolação, para o que obtiver metade.

CHARADAS NOVÍSSIMAS 151 a 165
Ao Eustaquio Duarte:
2—1—Quem furta e não entrega, tem

má cxmducta.
Zé dos Grudes (Recife.)

2—2—A senhora foi pisada em uma rua
da cidade pela falta de virtude.

Tomas Tejo (Bahia)
3—2—Quebrei a amizade do versado

por me ter chamado imprudente.
Tiburcio Pina (Bahia)

2—1—No fundo do prato está um ali-
mento popular.

Seixas (Pernambuco)
2—I—A gentil Geovana, mora em uma

Uha situada no sul do Rio.
Sacca Dura (Macau, Rio Grande do

Norte)
3—1—Aqui trata-se do passado de quem

tem dito somente cousas pequeninas.
Rosa do Adro (Belém, Pará)

1—2—D. Branca, minha visinha, foi
parar na cadeia.

Renato P. Guimarães (Campinas) .
Ao C. de Rogger:
2—1—Na Toscara, n'agua e no Chile.

R. A. C. H. A. (S. Paulo)
2—2—Re%uz a mentira e espalha-se a

Terdade.
Poincaré Paulista (S. Paulo)

4—1—De um desengano, quem não tem
fado propicio, não se julgue acau_lado.

^ Pescador (Estado do Rio)
2—1—.Cave com geito para não impor-

tunar.
P. Q. Nina (Belém, Pará)

3—1—Examina, attentamente, a fazenda
por causa da medida.

Pelicano (Cachoeira, Bahia)
3—1—Em qualquer me_da de cobre vê-

se, no lado, o retrato ele um homem illus-
trado.

Pay Sandú (Baria)
2—2—Em um regaço encontrei o peixe

sem disposição.
Otsenj-s (Do G. C. Paraense, Belém,

Pará)
1—1—De conclusão certo é ter-se um

décimo.
Orlando de Figueiredo (Recife)

ENIGMAS'CHAR. .DÍSTICOS 166 a 178

E' bem mal vista, é verdade,
A prima exim de-rraele_ra.
Minha tercia com final,
Sendo o texlo sem primeira,
Foi quem disse que o total
E' vestígio, Aventureira.

Omega (Baíiia)

Retribuindo e agradecendo a Roceirinha
Paraense, Eusiaqmo Duarte, Rosa do
Adro, Scott Mallory, Helios e Vulcana:

Na final desta segunda
e da prima com final
da segunda do total
vi final desta segunda
mais esta que é principal,
que não estava, por signal,
longe como diz total.

Valete Vermelho (0.
lém, Pará)

C. Paraense, Be-

Mostre quç é total sem final
Em decifrar qualquer charada,

v __-^__ii_i>Í_Í____i ___. _JP_4l_i

E' uma historia deveras curiosa, que
se resume em poucas linhas. A interessan-
te melindrosa foi á venda da esquina
cOTrjprar um certo preparado. Não enoin-
trou o que procurava. Mias encontrou um
almofadinha, que acabava de comprar um
ganso, e logo se offereceu para acompa-
nhal-a á pharmacia mais próxima, onde
a melindre_a adlquiriu o que desejava: o
Óleo de Capivara, sem rival para o revi-
goramento do organismo.

Preço do frasco 5$. duzia 54$, abati-
mento para grosa. I_icir sempre osi pre-
parados de .Medeiros Gomes, Marca Ue-
Kistrarin Capivara, que são os únicos
verdadeiros. Cuidado com as imitações
grosseiras, que são sempre prejudiciais
aos doentes. A' venda nas principaes
pharmacias e drogarias do Brasil e na
fabrica e deposito geral Avenida Passos
86 e Alfândega 213.

Nesta secção <lo Marechal.
Que por signal, meu camarada,
IV os extren. s eíei total,
Ou mesmo o todo em vcrsalhaila.

Tcnente-Coronel (Casa Forte, IVr.iam-
buco)

A' Ploripes:

Cara Floripes,
P'ra matutar,
Eis um trabalho
Bem singular.
Estando botem
Com um romano,
Este me disse
Ser a primeira.
Elle -é contente,
Faz derradeira
Do meu total
Junto á primeira;
Esta, 1-'loripes
Não matarás,
Posso affirmar,
Mesmo apostar.

Vulcano (Recife)

A final ligada á tercia
De certo fim com primeira,
Que, e_n Gênova, faz final
Com segunda e mais' terceira,
Af firmava que quem tinha
Terceira com mais final
Torto sempre ficaria
Dobrado couto o total.

Za La Mort (Do Pentágono Oedipico
Amazonense).

O que disse o Pormiguinha, quando
tocaram-lhe nos callos:

Se acaso vou passeia r
Pelas ruas da cidade,
Fico bem arrcliaelo," Assado" até de verdade,
Se a segunda com finaes
Em extremos, camarada,
_a_m-me sem piedade.
Fujo então em disparaela
Para as finaes deste engodo.
Da casa do Marcial;
E, me abrigo bem lampeiro
Na cava deste total.

Solon Amancio de Eitna (Do Grêmio
C. Paraense, Belém, Pará)

Ao Scott Mallory:

Roubando o centro e final
O total da pagodeira
Dulma dama bem catita,
Por detraz desta primeira,
Que das primas p^rto estava,

f*"^.  11 —-—' * ¦ O «__^~ —— ¦"
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FERRO NUXADO
Para fortificar os nervos e combater anemia.
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Quiz fugir, sujeito mão.
Porém foi, logo pegado
E apanhou com este pio.

Strelitz (Do G. C. P., Belém, Pará)

Ao Hclios, em represalia aos setis lindos
enigmas "soalhado" e " povoação '*:

A primeira com segunda
que é prima e tercia, mais nada,
quando se toma iracunda
faz a segunda bisada...
Isto é um caso extraordinário
que se vê no diccionario...
Primeiras da barafunda
sendo as tres letras centraei
faz extremos, camarada,
na primeira já citada
com metade da segunda,
nem de menos, nem de mais..,
Isto é um caso extraordinário
que se vê no diccionario...
As finaes desta charada
nos extremos fazem primas...
Isto eu vi na velha Europa
num dia de patuscada
em companhia do Dimas,
um velho "amigo da opa"!
Isto é um caso extraordinário
que se vê no diccionario...
Syltaba prima e segunda
anais segunda da charada,
são o mlesmo (pelo avesso)
que as tres letras do começo
desta smples barafunda
desta cousa complicada...
(Para que não dês no trilho
aqui não ponho estríbilho...)

Queres conceito? Ora essa...
O que eu já disse é bastante 1
Enfim vá lá: uma peça¦lias de ver em breve instante...

Royal de Beaurevéres (Do Pentágono
Carioca)

A quarta após a segunda
Demonstra bem vehemente
Que tens finaes, não confundi,,
K. Nivete intelligente.
Se primeira da final
Após prima não puder
Co'os extremos do total,
Sem um auxilio siquer
Cahirás em prima e tercia,
Ste não fores pressuroso,
Se não tiveres solercia,
Pois o meu todo é p'rigoso.

Doendo este fim com segunda,
Eu deixo em paz o Pará.

Rolando Candiano (Pernambuco)

Oonvidei José Maria
P'ra tomar parte no todo
Um " comes e bebes" succo,
Do qual falo neste engodo.
P'ra comer, ao meu amigo
Dei segunda com primeira,
Que elle bateu, por ter fome,
Para a pança sem canceira.
Prima com final bem forte
Deu-lhe mel e elle bebeu
E acabou toda a bebida
Que na mesa appareceu.
Tanto vinho elle bebeu
Que parece no nariz
Ter da tercia repetida
Passado alli seu verniz.
Parafuso (Sant'Anna, Pernambuco)

Ao Ignot-us:

Descobrirás na charada
Um filio de Mahomet
Ou o irmão de Bajazet
Com tres consoantes... mais nada.

Satanito (Ribeirão Preto)

Attenção, meus charadtetas,
Para este, ir em suas listas':

Por ser segunda e final,
Kazendo a parte do meio
Invertida, mas bisada,
Os extremos, que no meio,
Tiveram difficuldade,
Certa vez, em duas e prima,
Quando chegou, de repente,
Certo typo, um tal <?e Lima,
Muito bruto, que agarrou

Prima e fi.m, sem piedade,
E no meio das primeiras
0 jogou. Que crueldade!
Indignado, o " seu" Ladeira,
Que tudo presenciara.
Deixando sua companheira.
Deu muito no tal de Lima
Isto é certo e bem real,
Deixando, depois cahido,
Lá na " terra" do total.

Nada mais, meus charaxíetas
Queiram pôr todo. na lista.

Spartaco (Do G. C. Paraense, Pará)

LOGOGRYPHO POR UETTRAS 179
Ao Dr. Anquinha:

Foi numa villa Porttigueza, -8-10-10-2
Em bella quinta installado, -1-5-12-2.
Que conheoi Dona Thereza, 11-7-1 x.
Mulher de trato afidalgado. 6-8-4-9-4-5.
De porte esberto, primorado, . .
E tal qual uma camponeza.
No campo, sob rude toucado, -2-10-8-3-2,
A terra arava coin dextréza.
Ejitre o povo se comprazia. -2-1-5-12.
Chamavam-n'a, entre a burguesia," A' Therezinha <íos pomares. "

E sempre alegre, zombetetra,
Assim passava a vida inteira.
Na villa, era o encanto dos lares.

Valete de Espadas (Itabirito, Minas)

PR\ZO

OR. ARNALDO DE MORAES
Livre Docente da Faculdade de Medicina

Assistente de clinica obstetrica
(Maternidade)

Parto» e Gynecologia medico-cirurgica
Cons. Carioca, 30 — Segundas, quartas e
sextas-feiras (4 ás 6) C. 314 — Resi-
tíencia: Tr. Umbelina 13 (Av. Oswaldo

Cruz) B. M. 1815.

PÍLULAS

Samsão (Recife)

Ao Carlos Costa:
Nunca'' sendo dos primeiros,- Será o ultimo o total;
E segunda tem terceira
Junto ã syllaba final.
Vara diz ser a primeira
Com segunda, e como está

(Pílulas ae Papalna 3 Podophyllna)
Empregadas com successo nas mole»-tias do estomago. fígado ou Intestinos.Estas pilulas além da tônicas, sâo lndl-cadas nas dyspepsias, dores de cabeça,

moléstias do fígado e prisão de ventre.
SSo um poderoso digestivo 0 regulf.risa-<ior das funoções gastro intestinaes.

A' venda em todas as pharmacla*. D»-
positarios: J. M. Cardoso & Cia. Ria
dos Andradas 72. Vidro 2$500, pelo oot«
leio SSOOO. Rio de Janeiro.

Terminarão: a 25, para os decifrado-
res desta capillal e localidades próximasservidas por linhas ferreas, ou via ma-
ritima; a 30, ambos de Outubro, para os
das outros pontos mais afastados de São
Paulo, Minas e Estado do Rio, e bem as-
sim os db Paraná e Espirito Santo; a 5,
pára os da Bahia, San fia Catharina e Rio
Grande do Sul; a 7, para os de Sergipe,
Alagoas e Pernambuco; a 9, para os da
Parahyba até ao Piauliy e para os de
Matto Grosso; a 19, para os do Maranhão
e Pará; a 24, tudo de Novembro proxi-
mo, para os restantes. As justificações
para os pontos recusados devem ser fei-
tas dentro dos dois terços dos respectivos
prazos.

SOLUÇÕES
Do numero 1.141:
Ns. 91 — Mostardal; 92 — Calabaça

93 — Averso; 94 — Entredia: 95 — Mo
cidade; 96 — Pesadume; — 97 — Ca
photo; 98 — Amargoso; 99 — Limpamen
te; 100 — Excusado; 101 — Meridional
102 — Palinodia; 103 — Evasiva; 104 —

Palpado; 105 — Alcançado: 106 — Agira
pim: 107 — Praztnteo; 108 — Syngene
se; 109 — Enfiadura; 110 — Vascoleja
dor; iix — Piqueto; 112 — Passeivão
113 — Azinhaga; 114 — Carregoso; 11^
Manncllo; 116 — Correento: 117 — Sa
biaci; 118 — Rabigato; il9 — Eiimo
120 — Sandalia de cura muito adura.

RUBINAT LLORACH
A MELHOR AGUA MiNERAL NATURAL PURGATIVA

ACAUTELAB-SE DAS CONTRA F ACCOES NACIONAE3 OU ESTRANGEIRAS
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DECIFRADO RES

Do numero 1.142:
Carlos Costa (Ba-

ria), Condesta d*Is-
tolz (idem), Marquez
de Ca s*ü g 1 i o ne
(idem), 3<r pontos ca-

<!a um; Spartaco (Be-
lém), Lord Jackson
(idem), Valete Ver-
Kvelhp (idem), Solon
Aniancio de Lima
(idem), Carlos Faral-
do (idem). 28 cada
itm; Pedro Canetti
(B a h i a), Civilista
(idem), Edgard Mar-
tins de Souza (idem),
22 cada; Mileno
Amancio de Lima
(B e 1 é m), Jupesil
(idem)," Mlle Golibri
( idem ), Roceirinha
Paranaense ( idem ),
Cvsne Branco (idem),
Acoliz (idem), 20 ca-
da; Ferra Braz (Ba-
hia), Accacio, o Zo-
rolho (idem), Sintião
( idem), Auredioa
Hago (idem), Palmi-
mssú (idem), Stuart
(idem), 18 cada; Ti-
Iburcio Pina (Bahia), Joselita Pina
(idem), 16 cada; Edgar Romeiro (Be-lém), Beija-Flôr (idem), Scolt Mafllory
(ittem), Luiggi Vampi (idem), Timonei-
ro (ictem), Strelitz (idem)*, 15 cada; Zé
dos Grudes (Recife), 14.

Do numero 1.139:
1 iburcio Pina (Bahia), Joselita riria

(idem), 2 cada.

ADITAMENTO

ENIGMA PITTORESGO
Para o J. Poliegoni :

180

Feijó da Cosia (Ubá, Minas)

Com a letra, que é primeira
Da segunda e ainda mais
O centro cá da terceira,
Quiz me dar, isto é demais,
Uma grande bofetada
Com a sua larga mão.
Foi preso e já deiportado
Lá p'ra certa região,
Que vem a ser o total
Deste trabalho banal.

Nada mais, meus ohaxadistas
Queiram pôr todo nas listas.

Spartaco (Do G. C. Paraense, Pará)
Do numero 1.141 — Fóra de Concurso— Soluções — Quarece, de Valete Ver-

melho; Flabellipede, de Samuel Risão.
Nota — Quem mandou pobrelâo para

93, justifique dentro dos dois terços do o Conselheiro, -3-8-1 -12-2-9
Que foi barão, -9-8-1-6-2-3
Hoje é frade, -10-3-4-11-8

M)GOGRYpnO

respectivo prazo.
FÓRA DE CONCURSO

enigma charadistico
Aos Fortes:

Attenção, meus charadistas,
P'ra este, ir em suas listas:

 •• ai •
Outro dia, numa esquina,
Certo typo, um tal João,
Que era segunda e primeira
Mais torcia da confusão,
Disse sein eu perguntar;—•" Pouco faço fim do ineio
Com final sem a letrinha
Lá do centro que nomeio. "
— "O que é que tenho oom isto?!
Por favor, vá pasaeiar,
Lhe disse eu incontinetrti

Nada estou a perguntar
Deixe de pirima co'a letra
Final desta, que é teroeira,
Com segunda mais dois terços
a tertia da brincad-úra. "
O tal typo enraivecido,
Aproveitando a occasião,
Que passava, por alli,
A fina! da confusão

Meu capitão. -9-6-4-11-15
O favorito -10-7-12-5-8
Do general -6-7-14-13-2
Hoje é chefe, -12-7-2-13-14
Meu marechal.
Sou cliaradista,
Em Alenquer,
Também sou rio,
Nobre mulher*

Ortiega (Bahia)

CORRESPONDÊNCIA

o «eu desejo de reedital-o. Não sabemos,
porém, se levou avante a sua idéa. Em
todo caso escreva para seu autor, Arrto-
nio M. de Souza, que reside á rua Hal-
feld, n. 745, Juiz de Fóra, M<inas; com
certeza receberá algunta indicação. I/evá-
mos ao conhecimento da administração a
sua reclamação sobre o numero 1.141,
que não lha chegou ás mãos", Toda vez
que falar sobre falta de remessa do nos-
so jornal, cite «empi^j o numero do reci-
bo de sua assignatura.

áncUicta (S. Paulo) — Scientes.
Paulislihha (S. Paulo) — Está inseri-

pto; mas, ipelo amor de Deus, não no*
íríamde listas de soluções redigidas (taquei -
la maneira, isto é, um retalho de papel
para cada solução. E' mais sãnxples, é
mais regular, uma tira só, onde venham
umas embaixo das outras, com o numèro
1 que pertence cada qual. No cabeçalho
declare o numero d 'O Malho, onde foram
publicadas; assigne as listas com o pseu-
domino, se usar, ou coou o verdadei-
ro nome, no caso. contrarib, sfctn esque-
cer o logar de origem. Não precisa re-
petir os dizeres dos trabalhos decifrados,
pois, a adoptar tal sy&tema. quanto papel
não gastará para copiar todos os artigos
da secção.

K. Nivele (Recife) — Adivinhou. Não
acceitariamos cm condição como solução
de uma charada antiga, porque desconhe-
cemos, grammaticalmente, a expressão ci-
tada. Parece tratar-se de uma locução
advcrbial a taes locuções não são permit-
tidas por nós na construcção das chara-
tias suppra-menciona<fas. Posto que é
uma conjuncção, ou expressão ennjunccio-
nal segundo outros; tem cxlstencia pro-
pria em qualquer granwnatisa superior.
Oihe, meu caro confrade, se quizer andar
sempre comnosco neste particular, só em-
pregue, de um modo geral, palavras com-
postas, como conceitos de charadas anti-
gas, quando ellas estiverem nos títulos
dos diccionarios. As que se encontrarem
nos sub-titulos. não se sirva dellas, por-
fiue nós também não nos servimos. Ei"
muito justa a sua reclamação sobre a apu-
ração do 2" Torneio deste armo. Em outro
lccal puzemos tudo direito; e queira des-
culpar-nos.

José Marques de Assis e Silva (Belém)— Podemos affirmar que a residência que
nos deu, é falsa, pois na rua Marquez do
Herval, extensa, é vertiade, e com um
mattagal do lado a lado, não ha numera-
ção que attinja a 365. Ha lá umas casi-
nhas da Prophvlaxia Rural, umas quaren-
ta mais ou menos: nenhuma dellas traz o
numero acima. O Sr. José Marques, com
certeza quiz caçoar comnosco e ageitar
um seu fantocltesmho. Justifique-se para
não passar (x.lo vexame de ser eliminado.
Temos as firmas dos charadisfcas paráen-
ses; vamos a ver se entre ellás. ha algu-
ma que se pareça com a letra do Sr.
José Marques.

José Ferreira da Costa (Alagõa Gran-
,je) — Ha no commercio, falta <fe livros
da nossa especialidade. Em todo caso o
collega dirija-se á Livraria Alves, rua do
Ouvidor, 166, nesta capital; talvez cila lhe
possa informar alguma cousa. Sobre o
Diccioiuirio de Synonymos o Mythologico
e talvez até o Manual do Charadislu. todos
db Bandeira, entenda-se com José Gonçal.
ves de Magalhães (Gondemaga), Colmeia
Edipica, á Awsiida Gomes Freire, 107, 30-
brado, também nesta «pitai. O Diccionario 213, e não 211, como sahiu publicado.
do Charadista está com a edição exgottada,
e o seu autor, ha tempos, ooramunicou-nos MAREÇJHAL

APURAÇÃO DO 20 TORNEIO DESTE
ANNO — RECTIFICAÇÃO

Em vista de reclamação feita por K.
NKxte, Recife, verificamos que, no tor-
neio acima, elle, Capitão Job, Jomel Filho
e Calouro devem figurar com 240 pontos
cada um e pão 238, e Samuel Risão com

MAGNÍFICA LEITURA EM DEZEMBRO: — 'ALMANACH 
D'0 MALHO
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(13)
Segunda-feira. Colombo
Foi hontem mui festejado.
E hoje leva um grande tombo
Quem não fõr em Águia e Veado

(14)
Terça, é praxe muito antiga,
Desde o tempo do Alkor&o,
Ter o Burro na barriga
Nada menos que um Pavão.

(3 5)
k Hoje faz uma quinzena

O d'Outubro mez sensato
De temperatura amena
Para o Coelho e para o Gato.

(ie>
Eu gosto da Primavera
E também da prima Tiindú,
Que tem um Çachorro — féra
E mata sempre um Perú.

(17)
Sèxta-feira — bacalhau.
Peixe fresco — meu regalo.
Mas só toco o berimbau
Se dá Urso ou dú. Cavallo.

(18)
E hoje, sabbado, termino
Com palpite — um pai pi tão!
No Ca me 11o — (toca o hymno!)
E no velho e nobre Leão!
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DR. ZOOTECHXICO

W^AWWAVAé%W^W-W.W."-VAV-W--^
ÇRANPE PEPOSITO PÊ H*R/nONIÇ*S í

DO CAV. MARIANO DALLAPE' & FIGLIO í
ST RA DELL A — ITALIA J;
Peçam catalogos e preços J

JOÃO SARTORELLO í
Silo João da Hon Vista *E. ile Silo Paulo \

Distribuidor J
J. ANDRADE FERNANDESAt. 8. Joflo n. 151 — S. Paulo

Limpe e Tinja os Seus Vestidos

WVs.Sa. Mesma
Tudo o que se manda a umatinturaria se pode lavar etingir em casa com RIT.- Nada se suja. nfio se noces*sitam utensilk» espwcteea.Somente tem qw faaer umaensaboadella com a cor deRIT que deseja e lavarn'ella os artigo® de algod&o,de lã, de Unho, de *?<la oude tecido misto. Na tin-turaria não podem f&Mf umtrabalho melhor e openaacusta uma insignificancia.Ha 31 cores de que eiooUier.Algumas das core* escura»teem que ser fervidas como artigo que ae quer tingir.

Fabricado porfiuobeam Chemical Co.Chicago, E. U. A.'
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M. f\ *
Artigcs fjj Ltscuros
podem -Itingir-eetm cores \v\claras e ^

CLOSSOP & Craee::IA, iRio
usando-ce
primeiroRITbranco.

o
RIT

Vende-ae
em todas
as lojas

IMPALUDISMO
^ MALEITAS StZQÍSi.5

/nríRMi T TEnrCiS*
TnericoâiffA

í/i f/u/as d t fafemna
AORCU SOBRINHO-RüAÍTAPA IT6 -RIO

Uma boa aequisição

Um motor Siemens Schuckert Werke,
125 H. P., 400 volts, 730 R. P. M. I.
excitador com caixa de oleo, trilhos e
polia; tudo em bom estado. Vende-se;
para ver e tratar na rua Visconde de

Itaúna, 419

O/T* 1SJ
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AS EXCELLENTES FORMULAS:

BIONIL

HEMOPATOL
E

MINORATIYAS

são preparadas no Laboratorio
Bio-chimico Brasileiro, com sub-
stancias purissimas, rigorosa-
mente dosadas, e de seguro ef-
feito medicamentoso. Isto expli-
ca o magnífico acolhimento dis-
pensado pelos nossos mais illus-
tres médicos aos referidos pro-
duetos, incorporando-os aos seus

receituarios.

LABORATORIO BIOCHIMICO
BRASILEIRO

CANABARRO & Cia., Lda.
Ladeira do Leme, 6

Rio de Janeiro

BIONIL
O REI DOS TONIGOS

Rico fortificante contendo os mais valiosos saes de phosphoro —
hypophosphitos de sodio, de cálcio, de magnesio e glycerophos-
phato de sodio — habilmente combinados com a pepsina. Indi-
cado na anemia, neurastheniat falta de memória e convalescenças.

HEMOPATOL
ELIXIR BI-IODADO ARSENIADO

Arsênico, Mercúrio e Iodureto de Potássio, reunidos numa fór-
mula feliz. Depurativo energico e poderoso anti-rheumatico, indi-
cado em todos os períodos da syphilis e em todas as suas fôrmas:
Ulceras, Dores de Cabeça, Eczemas, Rheumatismo agudo ou

chronico, Abortos, etc.

MINORATIVAS
PASTILHAS

Medicamento precioso no tratamento da Prisão de Ventre habitual,
nas Affecções do Figado e principalmente nas Hepatites.

As MINORATIVAS não produzem colicas!

O RIONIL, O HEMOPATOL, e as MINORATIVAS estão á venda nas seguintes Dro-
garias: Raptista, Rerrini, Rragança — Cid, F. da Silva Neves, Gesteira, Granado, J. Freire,
Martins & Liberato, Orlando Rangel, Pacheco, Ribeiro Menezes, Rodrigues, Silva Araújo,
Silva Gomes, V. Silva, Werneck, P. de Araújo & C. e nas boas Pharmacias. Em Nictheroy:
Drogaria Rarcelbs. Em Petropolis: Pharm acias Central e Petropolis.

¦jwiywyiywwwwwwflwwwww'!!ÜWWWWWWWWVWWUWSiWWVWWWWVij
LICENÇA N. 511 de 26 de Março de 1906

TEM SEMPRE EM CASA
O PEITORAL DE ANGICO

Que as próprias creanças receitam umas ás
outras.

Lêd^e 9 que diz o Sr. José Maria Bento,
activo industrial estabelecido nesta cidade, á
rua Andrade Neves, 108:"O abaixo firmado declara que de ha muito
tempo costuma acorrer ao preparado PEITORAL
DE ANGICO PELOTENSE quando em sua fa*
milia acha-se alguém doente de tosses bronch!-
tes, resfriados, etc. Sempre este optimo reme-
dio lhe tem prestado relevantes serviços acal-
mando as tosses, fazendo desapparecer rapida-
mente a bronchite e restituindo a saúde e o
socego ao doente.

A creançada toma-o com verdadeiro pra-zer, o que já é enorme vantagem para a me--
dicação das creanças.

José Maria Bento
CONFIRMO este attestado. Dr. E. L. Fer-relra de Arnnjo (Firma reconhecida).

O Peitoral de Angico Pelotense vende-se em to-das as pharmacias e drogarias de todosos Estados do Brasil
Deposito Geral

DROGARIA Eduardo C. SEQUEIRA PELOTAS
ASSADURAS son OS SEIOS, nas dobras degordura da pelle do ventre, rachas entre os dedosdos pés, eczemas infantis, etc., saram em trestempos com o uso do Pô Pelotense.
(Lie. 54 de 16—2—918) Caixa 2.000 réis naDrograria PACHECO, 43-47, Rua dos Andraias

.— Rlot, E' bom e barato. Leia a bulla.

íii;

u

A. C.
Para tornar pronunciaveis as palavras telegraphicas

ou grupos de dez letras (duas Palavras de cinco le-
tras) dos modernos codigos telegraphicos em que cada
palavra ou phrase tem um numero correspondente, —
A. B. C., Borges, etc. Preço no Rio, 4$ooo; pelo cor-
reio para qualquer parte, 5$ooo.

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 provenientes
da freqüente deturpação dos despachos na transmissão.

Encontra-se já á venda em todos os Estado»,
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-
legraphos e os Cabos não rejeitarão mais nem cobra-
rào em dobro as palavras de dez letras.

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

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

PRESENTE PARA O NATAL — ALMANACH "D'O TIC O - TICO

B
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1^ TONTE DE SAUDE E DE VIGOR ^
CR ^ Ataude da Mulher é a fonte de saude e de \ Para todo O sêxÒ feminino fe
B vigor para o sexo feminino, em todas as edades:—, ' . . p*5

lg 
as mocinhas, as moças e as senhoras encontram par& todas - mocinhas, moças e senhoras- o P"

» I neste medicamento uma solida garantia>de saude. remédio é um e é único: — "A Saude da Mulher" Bf
; As mocinhas, logo na mudança da edade, preci- que combate todas as enfermidades uterinas, desde k^

i_". sam de um remedio que favoreça o apparecimento os incommodos da puberdade até os accidentes pe- K|
i ( normal de seus incommodos. -' rigosos e trahiçoeiros da edade critica. ' H
! ,: As moças, ao longo da mocidade, precisam de **í SKi
f I um remedio que as proteja contra as innumeras Indispensável em todos OS lares |^í
3 doenças uterinas a quje estão sujeitas. Ml

'"'i As senhoras de mais edade, quando chega _ ¦ Assim, em todos os lares, "A Saude da Mulher" Oi
!'- , época de terminarem definitivamente os seus in- é indispensável, porque este grande remedio consti- E£j

commodos, precisam de um remedio que seja uma. tue a defeza vigilante e permanente da saude das > rA
|PL defeza segura contra os males da edade critica. 'mocinhas, das moças e das senhoras. - J9j


