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VIDA APERTADA

CARDOSO ~ Respeitável publico! Este senhor aqui é o Cambio. Büe
Iora 

vae subir pela corda acima. Aproveitando a opportunidade, o feijão,
! \tanha, a carne, o arroz, etc., etc. vão subir também.

PREÇOS .
Rio ... . $500
Estados . . $600

?
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P R E C O S :
Rio ... . $500
Estados . . $600
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Recusae todas as preparações. Hlegalmenfe chamadas

"Aspirina-e as imitações. Os legítimos comprimidos de

Aspirina são protegidos, ao mesmo tempo, pelo nome

4'Bayaspirina*. no envolucro e pela "Cruz Bayer" estam

pada em cada comprimido. Esta marca registrada, conhe-

cida e respeitada em todas as partes do mundo, garante a

«legitimidade do produeto original receitado pelos médicos

durante muitos annos. BAVASPIRINA (comprimidos Bayer
I

de Aspirina) não affecta o coração ou os rins nem, tão

pouco, causa perturbações gástricas quando e tomada

de accordo com as direcções. Exigi sempre os Compri-

midòs de Aspirina protegidos pela "Cruz Bayer" em

cada comprimido. Recusae qualquer substituto mesmo a

despeito do preço por que vos for offerecido.

lic.ncía.g n..a Sirectatia Geral le Saade Pobitu stb n 209 en i6.0-.Si6.

á.
, ^f u • • .) CAFIASPIRINAreco do tubo original BAYASPIRINA ,

5$000
4$500
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Cabollos lindos, lisos, sempre partidos
Mil»"'

Amostra por "Mti|||i||ií|

Tnilrois tíl 0NVELOPPE REQI5TRAP0

a H.. Dindep, Caixa 2014, Ria
Par»a evitar extravio, não mande aelloa.

DOIS RAPTOS SENSACIONAES

(Continuação)

Mas não é fraco do Vinícius coramo-
ver-se com o pranto das mulheres. Isso,
para elle, é cspectaculo commum. Ja liou-
ve uma "zinha", segundo estou informa-
da, que em certa occasião se lhe atirou
aos pés, inundando-os numa torrente de
pranto (o Vinícius até se constipou!) para
lhe implorar... — tem graça 1 — que ac-
ceitasse a herança do seu fallecido es-
poso ! Está claro que o meu "pequeno",
que tem a dignidade de verdadeiro ho-
nicm, despachou-a incontinenti pelo cria-
do de quarto. Mas, como estava con-
tando, diz-me .cora aspereza, não obstan-
te a sua voz que é harmoniosa, mesmo
quando zangada :

— Por que não corrcste logo ao meu
encontro, como tc cumpria ? E' preciso
que saibas obedecer. Sem obediencia
completa não pôde haver amor. Or-
dena-se uma cousa, e para que ella seja
feita, cumprida immediatamente. Te-
nho-te mais como cscrava do que como
amorosa 1 E' por isso — entende bem !
— que deixo que me sigas ! Logo, tens
de me servir — procurei o termo mais
adequado — sem refleetir, sem parar,
sem pensar uni único instante. Se não
estás satisfeita, põe-te a andar.

Concordas ou não concordas com o
que te acabo de dizer ?

E eu que sou bella e sou altiva, eu
que nunca fui dominada, a não ser por' tlle", ajoelhei-me dcante do seu vulto
fascinador de Príncipe Irado, beijei-lhe
as dobras das calças — regiamente or-
gulhosa na minha humilhação !...

Então Vinícius, sublime de bondade,
concedeu-me a graça de me levantar de
sob seus pés e — oh ! ventura extra-
ordinaria ! — oscula-me iongamente, com
avidez, em plena bocca ! E' tal a minha
felicidade, tal o meu extase naqucllc mo-
mento archi-santificado, que eu nem
quero contemplar Madrid religiosamente
envolta na capa do Silencio c nem ólho
para o céo adornado de astros...

Tombo sem sentidos. E quando dou
por mim, estou em pleno espaço, ao lado
do meu Vinícius, a cerca de quatro mil
metros de altura !

Ah ! que delicia ! Só de me lembrai
desse passeio digno de duas creaturas
do século XX, eu fico transtornada !
Estou, emfim, longe do planeta Terra,
berço do Amor e tumulo da Morte...
esse planeta, que se não fosse a paixão
que me acorrenta- ao Vinícius Ferreira
Chaves, eu já teria deixado num frio,
glacial adeus, sem pranto nem saúda-
des! ...

CA *^*3 a"
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O melhor presente para uma moça
elegante — Apparecerá em bezembro.

Edição da S. A. O MALHO.

Só o Espaço é digno do amor de duas
creaturas jovens que se comprehenderam!
As estrellas — tão pequeninas — têm
agora o tamanho de luas ! Marte bri-
lha numa luz extranha, rubra... Exta-
sío nieus olhos de maravilha em mara-
vilha ! Atas Vinícius não possuc espi-
rito contemplativo. Gosta da realidade...
e realidade que elle possa pegar... Sm-
quanto suas mãos formosas nos levam,
caminho alado do Infinito, seus lábios,

ávidos de prazer, de beijos, me pro-
curam 1 Ah ! como é bom ser beijada
nas alturas 1 A gente fecha os olhos
e finge que nada está acontecendo...
Tenho a impressão de que r.ãc sou mais
a Silvia, triste crcatura nascida para
amar, e sim uma dessas Musas de véste
transparente e plastica exhuberante, que
os poetas eroticos evocam nos sonhos...
Agora é um braço de Vinícius que, por
um momento larga a direcção do appa-
relho e, ousado, enlaça-me ! Já este
braço me deixa e outro vem furioso, do-
minador, invencível, c aperta-me 1 Cerro
meus olhos, aturdida, desfallecente, numa
nonchalance inteiramente feminina... Eu
e Elle, dentro do silencio sagrado do In-
finito I Eu, rendida pelas suas caricias t
Elle, triumphante das suas encantadoras
audacias 1 Eu, cscrava da sua vontade
soberana 1 Elle, o Rei que manda e
pôde ! E o avião a subir, a subir — au<
daz bandeirante do Céo I — numa an-
cia de titan, num desejo heroico, archi-
humano de ultrapassar a atmosphera ter-
rena, precipitar-se no vácuo... e dar-me
o allivio, a calma, a sensação suprema
— a morte !

— Vinícius ! . .. Vinícius ! ... eu lhe
falo mais com o gesto do que com a
voz. Tu me d cr, te o mais grandioso dos
prazeres ! E' justo que acabes com a
minha vida ! Toma a navaja que me
acompanha sempre, e mata-me sem pie-
dade, rindo, que eu também saberei, por
teu amor, morrer sorrindo ! Faze-ine a
vontade, ao menos uma vez, a mim que
cumpro cegamente todas as tuas vonta-
des ! E depois desce, desce para a Terra,
onde serás recebido em triumpho, onde
ás palmas da multidão, virão juntar ò
riso triumphal das mulheres, os peque-
nínos corações batendo de alegria, á
espera de um teu olhar, oh ! Adoles-
cente Maravilhoso ! ! ... Vicinitts ! Vi-
cinius ! Faze o que eu te peço...

(Continúa no proximo numero)

TRÍCALCÍNE
acicim Himrt miwiuw I

RECfilCIFICATlON OE LOEGANISMf

Poderoso diaretico e dissolrente do Ácido D rico
DOENÇAS de RINS e da BiSKIGA, COTTA,

Cr$TITE,URETMfílT£,RHEUmATI$mO,ARTHRIT)SHIOQAND Í913 : GRANDE PRÊMIOUREOLCHANTEAÜDms

/

diaretico e dissolvents do Acido Urico 1
¦111 B| I ¦ — Ulll'L J Will BifPTn 00ENCAS de RINS e da BUf/GA, GOTTA.
Il.fjll ¦¦ VII WiWi ¦ ¦ n '1 I I Urtllki CrSTITE.URETHRnE,RHEUmATI$mO,ARTHXITISm I

III II HI I IIII»I^B*|l |'l QANP <913 1 GRANDE PREMIO |
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- CONTRATOSSEe o
NAO PRODUZIR O EFFEITO que annunciamos, para qualquer (osse, mesmo a losse dos
tuberculosos até ao 2o grau, bronchites simples ou chronicas, falta de somno, dores nos
pulmões, irritação da garganta ou da larynge, coqueluche, asthma, constipação, gryppe, etc,
DEVOLVEREMOS IMMEDIATAMENTE O DINHEIRO, á RUA DE SANFANNA, 216, Rio. —

.-Médicos notáveis o receitam. — Sabor agradável. — Dose: Adultos: 4 a 5 colheres por dia.* — Creanças: colheres de chá. — 0 CONTRATOSSE deve ser usado quando todos os remédios
falharem.

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

REGULADOR -FONTOURA

é o ^remédio indicado para com-

bater os incommodos das se

nhoras, sendo muito efficaz

nos estados mórbidos e nas

d e s o r

dos orrâos f e m i r.

REGULADOR FONTOURA

regularisa a funeção do sangue,

descongestiona oj órgãos in-

flammadoj, supprime a dôr
wtj \ Pr°ven'ente d e irregularida-

den, ^cionaes/,NCQMM0D0S 
^g SENHORASV" 

mCnStrUaCS * 
^í"

1 i n os . \> os distúrbios nervosos

l Precioso

i

Uo

PARA TRATAMENTO DOS\

REGULADOR FONTOURA
As causas que deter-
minam muitas altera-
ções no estado de sau
de das senhoras, preduzin
do crises dolorosas, alterações
nervosas e conseqüente decaden-
cia physica, devem ser comba-

tidas com o — —

REGULADOR FONTOURA

RESTAURA E REGULARISA

AS FUNCÇÕES DOS

Órgãos fem_íiâr_os

Os satisfactorios re-

sultados obtidos em

grande numero de casos
em que tem sido applicado,

demonstram quanto é mere-
cido o renome alcançado pelo
poderoso preparado.

REGULADOR FONTOURA

i2_K aSTHMfl
COMBATEM-SE COM ÊXITO 05
HORRÍVEIS ACCESSOS COM 03

Pôs Anti-Asthmaticos
•DESCOBERTA 

JAPONEZA"
Marca Registrada

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

Deposi-
tarios:

|^||08Píílí j
TONÍCO NLTRÍTÍVO ESTOU...H
(Arseniado Pho.phatado)

ELIXIR INDÍGENA
Preparado no. Laboratório do Dr. Eduardo Franca

EXCELLENTE RECOI.STITUIi.TE
Approvado pela Saude Publica e re:eitado pela»

SUMMIOAOES MÉDICAS
Falta de forças. Anemia. Pobreza e Impurezi. de iaa-

gue, Dige?tões difficeis. Velhice precoce.
Depositários: Araujo Freitas & C

8?. Rua dos Ourives. 88
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EU CURO A HERNIA
Escrevam- pedindo a amostra gratuita áe, meu tratamen-
to, um exemplar de :neú livro e mais detalhes sobre a minha

GARANTIA DÈ 500.000 RÉIS
Isto nâo é uma affirmação insensata de um indivíduo ir-

responsável: E' um facto absolutamente verdadeiro, o qual
será apoiado com gosto por milhares de indivíduos curados'
não só na Inglaterra como tambem em todo o mundo. Quan-
do digo curar, nã.0 quero simplesmente significar que forne-
ço uma funda, almofada ou qualquer outro apparelho que os
pacientes terão de usar contiuuadamente e somente com o
fim de conservar a hernia no seu logar. Eu quero explicar
que o meu systema permitte a hernia abandonar tão incm.-
modos e irritantes apparelhos e converte a parte herniada tão
boa e tão forte como antes de occorrer a hernia./ .

O meu livro, uma copia do qual enviarei a V. S». com
o maio. gosto, explica claramente como V. S». pôde curar-
-«:¦, a si próprio, por este systema, sem dor alguma nem in-
commodo.

Ku mesmo descobri este systema depois de ter soffrwlo
bastantes annos de uma herenia dupla, a qual os médicos di-
ziam que era incurável. Curei-me e Julgiíel-me no dever de
dar ao mundo inteiro o beneficio da minha descoberta, re-
sultando que ha muitos annos que estou curando hérnias em
todas as partes do mundo.

V. S». interessar-se-ha provavelmente em recebendo, com
o livro gratuito e amostra de meu tratamento, differentes
attestados assignado.. por uns poucos dos muitos pacientes cura-
dos. Xão perca tempo nem dinheiro em procurar obter em
outra parte o que o meu tratamento offerece, pois só soffrerâ
contratempos e decepções.

Tomo uma pena e encha o coupon que está ao fundo des-
te .annuncio, queira enviar-m'o pelo correio e o meu livro, a
Copia da minha garantia, amostra de meu tratamento e outros
detalhes qu« V. S-. necessite, serão enviados immediatamente.

Queira fazer o favor de não enviar, dinheiro: V. S*. pode-
rS eserever-me em qualquer lingua, como portuguez. hespa-
nhol, francez, allemao ou inglez, que será perfeitamente com-
pi ..tendido.

. COrPOX TARA '..MÓSTR.. OTÍATCITA:

J_r. W. S. Rice (S. 472) 8 e 9 Stonecutter Street, Lon-
,<3res. E. C. Inglaterra.

Amigo e Sr. : — Queira enviar-me, gratuitamente, a in-
formação e amostra para-eu poJer curar a minha hernia.

-VO».*? •

D irecção »• • *•

L.SC». D.-N. S. P. n°. 2.90 dê 30—5—924

Todos necessitam uma
Lâmpada de Projecção

íVEREADY
\ S lâmpadas de projecção EVE-

*-*¦ READY são as lâmpadas de mão
mais poderosas e duradoiras e de luz
mais intensa que existem. Estas Iam-
padas soltam a sua columna luminosa
instantaneamente ao tocar-se no inte-
rruptor. Não ha vento ou chuva que as
apague, nem perigo de incêndio ou ac-
cidente com o seu uso. São aptas a
alumiar os sitios mais escuros, com
toda a segurança.

As lâmpadas de projecção EVE-
READY são feitas de differentes tama-
nhos e feitios muito lindos. As pilhas
"Unit Cell" EVEREADY prestarão
serviço longo e satisfactorio a quem as
usar.

Certifiquem-se sem-
pre da acquisição de
lâmpadas de projecção
e pilhas 

"Unit Cell"
EVEREADY. Peçam-

ao seu fornecedor.

^w^í^
íVEL
uüfr ceU-

Ss_. ."c*"
52^=Z5_-£fe;

nas

DOENÇAS DE PEITO
Constipaçaos, Tosse, Grippe, Catarrhos

Lsryngites, Bronchites, Asthma
Resultados de Coqueluche e de Sarampo

PULMOSERUM
BAibbY

uepera.Gr poderoso dos Orgaos Respiratórios
E-r.prei.8do nos Hospitaes

Adcplado pela njaioria de Corpo Medico Frsncex
-.econ-rnendadopor mais de 30,000 médicos estrangeiras

-Modo-.-.Usai-o: Cma.oli-.retas de café jiela manhã ei-tla-uoite
Em cada Pharmacia c Drogaria

Exigir o nome PuLMOSERUN-BAILbY
15.Rue de Rome , PARIS

American Eveready Works
30 East 42d Street

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

Lâmpadas de Projecção

tfERE/VDY
—duran maistempo
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! CANIVETES 
Jterrmgtm j

|

l\TAO ha presente mais util do / *

$ \\ SP161101 bom canivete. / 1
\\\ x \\ , /R6S19 A
Para ter a certeza de que e bom, y M^al

£ R6434 certifique-se que e da marca J? 
j? 

canhao g

| 
Madreperola^^ Remington. (/ 

I
Pe<ja ao seu fornecedor. y^Z^/y§// 9,

' 
*/;/"/ |

flB jy&r-sr- I°SSO yf/Sh *

\ REMINGTON ARMS COMPANY, Inc. ?
r, Nova York, E. U. A. // ^
Representante no Brasil / //jy 5

OTTO KUHLEN IJmW ?
R6554 Travessa do Commerclo No. 2, Sao Paulo 6

© Madreperola^&Ss>- * w///J/jy Ouro jjj

£ E-4 ARMAS MUNIQOES CUTELARIAS ^Uif ¦ g

yj^ **-'

NAO 

ha presente mais util do

que um bom canivete.

Para ter a certeza de que é bom,

certifique-se que é da marca

Remington.

Peça ao seu fornecedor.

R6519
Metal

de
CanhãoR6434 N

Madrepérola

RG7069-27
OuroR6713

Osso

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

Travessa do Commerclo No. 2, São Paulo RG7099-
Ouro

R6554 Nj
Madrepérola

MUNIÇÕESARMAS

0 MELHOR REGULADORdasSEUHDRAS

UTERCOLINA

HEMORRHAGIAS COLIDAS UTEPINAS

ANEMIA

FLORES BRANCAS REGRAS DOLOROSAS

!lllllllll[l[!!!!nn:ii::!ll!llllii:il!l!:ill!ll!!!ll!llll':ili!l!llllllll!l!)li;ill!ll![[iiniltllll!!ll!!li!!!l!llll!ll!!nnnillll!il!lllll!illlllll!!^
SCIEMCI^ POS EfLUVIOS 0PIÇ05

COMO OBTER MAIORES RECURSOS ?
FACILITA-SE A TODOS UWf CAPITAL

Qualquer pessoa que puzer seu nome e endereço neste ann^nclo e envial-o com um i«n«
ao Inmltnto Kleotrlco e Ungiioticii Kedfrnl, run da Aa.eiiiltlén n. 43, Caplt.il Krderni. 1 soebsrl.
alóm de outras vantagens, uma demonstração dos meios práticos para ter soi C9 ©m tudo: enrl-
juecer por meio de negocios, ou d o Jogo, ou da loteria; cobrar dividas ou vender mercadoria!
lacilmente; immunisar-se contra perigos, desastres, doençaa, Influencias de Inveja. íeitlçarij
ou hypnotização; ganhar demandas: cazar corn acerto ou alcançar o amor desejado; t«r h»r-
rronia na família ou na sociedade commercial; possuir poder magnético; ver atravei dos
corpos opâcos; adivinhar o futuro; descobrir minas de ouro ou diamantes; atrahir
dancia de dinheiro. Nada ha qu e perder e tudo que ganhar, tal como eat4 demos-

Ftrado nas cartas das pessoas mais notáveis d>
mundo Inteiro e cujo theor exhibiremos. Na mesma ca*.*,
tslá á venda poi d<«/<- mil ríis. o importante livro lluJ-
liado do Dlt. J. T.AWRENCE — Hypnotismo A fortu na nca.

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

\om«
Uua e numero .,
IjOQo* 9 Estado

[1
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ASSUMPIDS DE

rECUADI/\
MATÉRIAS PARA CORTIR

I
Lm geral, são arrefecidos por circulação atravez <le

um systema de canos e são clarificados deixando-se re-
pousar por algum tempo a uma temperatura de 15 grausaté que a maioria do sedimento insoluvel se deposite
110 fundo. Durante esta operação, a luz e o ar são. in-
cluidos afim de evitar oxydação e tini resultante escure-
cimento do liquido. Para uma clarificação e descoloração
cliimica mais completa, usam-se varias substancias, como
sejam, sangue animal, nitrato de chumbo, pedra hume,
ácido sulphuroso, sulphitos e sabão resinoso. O uso de
solução de sabão resinoso, com sulphato de chumbo ou
sulphato de bario finamente pulverizado, parece dar bons
resultados; porém, geralmente, obtem-se melhores resul-
tados pelo methodo de Pagliani ou sulphito alcalino. Até
a introducção deste processo, o uso de extracto de quebra-clio era freqüentemente acompanhado pela formação de um
precipitado lodoso sobre as pelles, que atraza material-
mente as operações de cortume. Um tratamento adequado
com sulphito de sódio remove efficazmente as matérias
que causam este precipitado. Todos estes reagetites fazem
o licor tomar uma côr mais clara. Depois da clarificação
e descoloração, o extracto de quebracho é evaporado em
tachos a vácuo até tomar a consistência de um xarope.

IYmmmItF 
fAn^QeK '

CONHECIDO de
0LE0 DE SANTA MARIA

«III 0LE0 (AASTRUÇO

II

pstes extractos líquidos contêm 50 a 60 por cento
de agua e têm uma densidade de 20° a 30° B.

Algumas vezes a evaporação é feita a tal ponto quesó fica 20 ou 25 por cento de agua
O extracto resultante, ao esfriar, solidifica-se. Con-

vém notar, em connexão com o processo geral de extrac-
ção, que 91 a 93 °|° do tannino presente na madeira de
quebracho é extraindo, e que somente uma pequena quan-tidade.de não tanninos entram na solução. Nas fabricas
Argentinas não se tenta fazer a extracção mais além do
ponto em que só cerca de tres por cento de tannino fica
11a madeira esgotada.

BI0T0NIC0

FONTOURA

O REMEDIO DAS FAMÍLIAS
Desde a infancia até á velhice, em todas as edades, verifica-se a acção benetica

do Biotonico.
O Biotonico é o remedio que tem alcançado os maiores triumphos, porque a

sua efficacia é real e positiva em todos os casos em que o organismo se sinta aba-
tido e enfraqijecido, quer em consequencia de moléstias debilitantes, quer seja de-
vido a exgottamento nervoso.

A efficacia do B:ctonico verifica-se em ambc os sexos e em todas as edades,
endo benefico aos homens, ás senhoras e ás creanças e por isso é chamado o re-
nedio das famílias, remedio querido e abençoado em todos os lares.

0 MAIS COMPLETO

F0 RTIFIC ANTE

if sanVuE \<'ONiric^OS \ I
/ musculo5 I i
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JATAHY PHADO
O REI DOS REMÉDIOS BRASILEIROS

Preparado pelo pharmaceutieo Honorio do Prado
O mais poderoso remédio contra a TOSSE, BRON-
CHITES, ASTHMA, ROUQUIDÃO e COQUELUCHE.

Não acceiteis tão bom e nem melhor,
porque não ha outro que o eguale

Únicos depositários:

A R A U J O F R E I T A S & Cia
Rua dos Ourives, 88 e 90

R I O

dMf^taW 1^5M£>

Yi\tiii~: § mmm¦ BaVti a'^^ yr^^C\A'\ l|
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PELA ESTRADA...,

O vento frio, de outras plagas veiu,
Correndo pela matta silenciosa,
Levando folhas seccas de permeio
Com delicadas pétalas de rosa...
Parece que a floresta preme o seio,
Soluça c treme, em convulsão nervosa...:

Eu vou depressa pela estrada núa,
Correndo quasi, pela areia fina,
E a tempestade que no céo fluetua
Parece condensar-se na neblina,
Emquanto, em nuvens encoberta, a Lua
Por sobre a longa estrada se reclina...

Meu vulto escuro pela noite avança...
Eu sinto, aos poucos; a minha alma inquieta
E' que se vai tambem tocla a esperança
De conseguir, emfim, chegar á meta
Dessa infeliz jornada que me cança
H faz a noite, do visões repleta...

Agora a chuva cáe, pesada e turva...,
Na sensação atroz dè algum perigo,
A mattaria sobre mim se en curva,
A me implorar, talvez, algum abrigo...,

- Então avisto a derradeira curva,
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E nossa casa, de perfil antigo !
— Empurro febrilmente a velha porta
Deixando ao vento e á chuva o meu terror...,
•—¦ O que passei lá fora que me importa
Agora no aconchego do calor
Na claridade que me reconforta
E protegido pelo teu Amor?...

Esqueço, então, a grande caminhada,
O vento agudo, gélido, escarninho,
A chuva a fustigar-me pela estrada....
Pareço agora um pobre passarinho
Depois de angustiosa revoada
Que finalmente chega ao seu ninho.

Coriolano de Agrippa.

O LIBERTADOR
Ao talentoso joven Luiz André

A' memória do Desembargador Luis de
Albuquerque iirartins Pereira, o primeiro
magistrado brasileiro que, em sentenças,
libertou escravos c filhos de escravos, im-
parlados depois da lei de 1SS1.

Foi elle quem, por lei, primeiro a dextra alçou
Para livre fazer a gente traficada,
Num gesto em que, da raça, a vil mancha lavou,
Pondo em grande destaque a sua toga honrada.

De gênio liberal e acção sempre arraigada
Na pratica do bem que, por instineto, amou, **
Do direito elle fez a doutrina sagrada
Que aos coevos serviu e aos pósteros legou.

Honra á memória, pois, do grande paladino
De caracter sem jaca e senso adamantino,
Que a pátria historia, um dia, havia de sagrar.

E, hosanna a quem puder em surtos de eloqüência
Dizer com precisão, da bella intelligencia
Que sob a campa, embora, hade sempre brilhar.
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Rio, 17-IX-1924.
Antônio Soares de Alcântara.
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ESTROPHES

Para o álbum da Srta. Carmen Silva

Não penses tu, mulher a quem dedico
Estas rudes estrophes mal firmadas,
Que estulta pretenção aqui pratico,
Com phrases de rhetorica bordadas.

Que as tenha feito por achar-te bella,
Ou fiel copia da própria formosurar
Chamar-te anjo, cheruhim, estrella,
Ou casta sensitiva, meiga c pura...

Não. Elias dc vigílias incessantes,
São frueto de esperança amargurada
Em dúbias illusões já vacillantcs...

Allivio são á dôr de quem soffreu,
Sem descobrir a fórmula encantada:
De ufano conquistar o amor teu!...

Porto Alegre, IX-924.
Poncio Flavio.

PRAZER QUE ILLUDE

Consideram-me miiita vez contente,
Muita vez dizem que a felicidade
Minh'alma envolve, que meu peito sente
O prazer habitual da mocidade.

Mas ninguém sonda o coração da gente,
Ninguém calcula quanta dor invade
Pois, no meu peito punge horrivelmente
O mal insano dc uma crueldade;

E, se conservo no semblante o riso,
Se ao mundo uma ventura ás vezes minto,
Trazendo a magua oceulta no meu peito,

E' que a tristeza disfarçar preciso;
E assim escondo toda a dòr que sinto,
Tendo inda mesmo o coração desfeito.

Clodomiro Pinheiro da Silva.

* #¦ #

DEANTE DE UMA

Ao Dr. Cabuhy Pitanga

PHOTOGRAVURA

No popular O MALHO, a grau revista,
Alguém vosso semblante contemplou;
E, desde então, do coração altruísta
A alegria impotente se evolou !

E, desde então, senhora, o pobre artista,
Que, sem querer, de vós sc enamorou,
Traz junto ao coração, da tal revista
A folha cm que o retrato se estampou !

Senhora ! não sabeis que a contemplar-vos,
Vive neste recanto um triste vate,
Que de bens só possue a noite e o dia,

Os -versos com que espera conquistar-vos
E as palavras de amor com que se abate
Ao beijar a gentil photographia !

(Estado do Rio)
João Lyra.

BE0JEE1 CRE/v\A DE FORMOSURA
FICA A EPIDERME SUAVE . FRESCA.PERFUMADA

A.GIRARD.4-8,Rue d'Alésia .PARISIFra_.cs)
Depositario.-FERREÍRA ,165,Rua dos Andradas. RIO DE JAJÍEIRO
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| Gillette

\

\ 
BARBEAK-SE COM UMA NAVALHA DE SEGURANÇA GILLETTE

HYGIENE ABSOLUTA
te:mpo ganho 

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

Escreva pedindo o folhetoj grátis, "Barbcar a si Próprio".

MODELO Sí ACOS
Navalha e caixa dourada

Uma optima occasião. Uma navalha Gillette, de segurança, legitima, com uma caixa para Iamiaas,
bonito estojo . 15S000

A venda em toda parte

CAIXA POSTAL 1797
V.V^AWAV VWWWW«\WJWiV.^

1

í GU. GILLETTE SAFEH RAZOR DO BRiZIL 
j

50 AVEVIDA RIO BRANCO

RIO DE JANBIRC2
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\ RADIO-TELEPHONIA j
APPARELHOS, PEÇAS E ACCESSORIOS

Gratuitamente, schemas, instrucções e detalhes para
construcção de apparelhos

EM STOCK : OS FAMOSOS APPARELHOS

NEUtrodyNE
O receptor por excellencia

í
? SELECTIVIDADE, DISTANCIA E VOLUME

& CIA:
IMPORTADORES

L*RGO P* ÇfcRIOC*, 6-1. findar
PHONE: CENTRAL 4842

RIO DE JANEIROí

__ Á__w/áimMi6k.mmJm
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KinilcjHU
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Receptores para S
todos os preços J?
Transmissores Jj
Pecas avulsas w'4

Preços sem com-1
petição §

MHHHKIG1-C.Í
__RUA OTUNICIPAI-. 21 £

e 1 r o

| HDIOTUIPIOM |
1 Srs. Fazendeiros e moradores do interior, deveis ame- =

__ «íisar vossas horas de lazer ouvindo os concertos do _%
§ Rio e Buenos Aires, cíotaçõas de café e de titulos

da bolsa pelo

RADIOTELEPHONE
COMPRAE VOSSOS APPARELHOS NA COM- j

| PANHIA NACIONAL DE ELECTRICJDADE 1

Quitanda, 45 — Telep. N. 7250
Ililil«iill)iPffil!)llll!mili:il)t!llllllllll!lillll!lllllilllllllllll«
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F. R. MOREIRA & C.
I ENGENHEIROS CIVIS E ELECTRICISTAS

Únicos Agentes dos Afamados Elevadores J<
"STIGLER" MILANO 5
 .

InstallaçOes de força e luz, campainhas, telephones,
pára-raios, frigoríficos, bombas para água, ácidos 8

apparelhos radio-telephonicos.

Grande sortimento de material electrico, lustres, mo-
tores, dynamos, ferramentas e machinas em geral.
Receptores e peças avulsas para apparelhos radio-
telephonicos dos mais afamados fabricantes norte-

americanos e europeus.

Sede — 107 e 109, Avenida Rio Branco
Deposito — 23, Rua Chile

Officina — Rua Viscondessa Pirassinunga, 10 a 22

TELEPHONES

Escriptorio: 1590 Norte
Armazém: 3558 Norte
Ins. electricas: 4983 Norte
Officina: 4145 Villa.

Caixa Postal 522 — End. teleg. Frarimor

RIO DE JANEIRO

M-"rfWfl-WS.W_-_.

radio! COMPANHIA PAULISTA DE
MATERIAL ELECTRICO
ESCRIPTORIOS: Rua de S. José n. 74

Telephone Central 5324
ARMAZÉM: Rua de S. José n. 76

Telephone Central 1855
Caixa Postal n. 68 —End. Telegraphico "Electrorio"

— Rio.de Janeiro —

ÚNICOS
Agentes Depositários dos Motores"ABC" com Espheras

Transformadores "NEVA"
Dynamos "ABF"

InstallaçOes completas de material electrico para alta
e baixa tensão. — Stock permanente de DynaJ

mos, Motores, Transformadores, Fios nús
e isolados, telephones, isolamentos, etc.

¦J^L ..I »^~,» «tIT—

í Peçam nossos catálogos e informações
•* •*
,V.W_V,WV«V.V.V.V.V.".W.".V.V.Vi.,»VA*A..V.,i
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VADEMECUM DO
P H O N I S T A

V

R AD I O-T ELE-
AMADOR

CONSTRUCÇAO DE UM POSTO RECEPTOR SIM-
PLES. — DETECTOR. — "SELF" DE ANTENA
E BOBINA DE ACCÒRDO. — CONDENSADOR.
— MONTAGEM PRATICA DE UM POSTO RE-
CEPTOR DE CRYSTAL.

Detector. — O detector c o órgão essencial de um rc-
çeptor_ de T. S. F. Como o nome indica, o detector (do
latim detectum, descobrir) serve para revelar, divulgar as'.jçmdas 

fecolhidas pela antena. Os detectores mais vulgar-
mente usados são de tres espécies: o detector de crystaes,
jo detector clectrolytico e o detector dc lâmpada.

Os detectores de crystaes baseam-sc no poder recti-
íicador de dois corpos de conduetibilidade differentes.

| Certos crystaes como a galena (sulfur de chumbo), o
pyrito de ferro e dc cobre, são dotados de notável poder
rectificador em certos pontos denominados pontos sensíveis.

Esses pontos, chamados de crystallização anormal,
>5o muito procurados; é preciso muita vez escolher vários
ídlogramm.s de galena ordinária para encontrar algumas
èrammas dc crystal dotado de pontos sensíveis..

«HBHmHhB
Fig. 10 — Detector de galena

A melhor maneira de construir o amador o seu de-
tector é a seguinte:

IMxa-sc em uma das extremidades de uma prancheta
dc madeira uma caixinha metallica, com o auxilio de um
parafuso que atrave.-_a o fundo da caixa, toma-se depois
um fio dc cobre prendendo-se uma extremidade entre a
caixinha e a prancheta, e a outra a um primeiro supporte.
Co!loca-se então o crystal dc galena na caixinha, dispon-
do-se em volta delle um pouco de papel de chumbo amar-
rotado (lamina prateada) para assegurar a estabilidade do
systema. Disponha-sc, em seguida, na outra ponta da pran-
cheia um isegundo supporte, sob o qual se apertará um fio
de cobre delgado, cuja extremidade espontada a lima as-
sentará sobre o crystal * (fig. 10).

Em gera! enrola-se em espiral a parte do fio situado-
sobre a,galena, de maneira a obter maior flexibilidade. O
detector que acabamos de construir é muito simples, tendo,
além disso, a vantagem de funecionar sem pilha. Mas,
sendo muito sensível, dcsregulariza-sc com muita facili-
dade, por isso o amador deverá, todas as vezes que for uti-
lizal-o, explorar a galena, passeando sobre ella a ponta do
fio de cobre até encontrar a melhor audição possivel.

Resta fatar das outras duas formas: detector electro-
lytico, hoje quasi inteiramente abandonado, e detector dc
lâmpadas, o que faremos opportunaniente.

"Self" de antena e bobinas de accòrdo. — Um "sclf"
de accòrdo compõe-se de uma certa extensão dc fio de co-
bre isolado, enrolado em espiraes, ligadas ou não, cm torno
de um tubo on de outro qualquer supporte isolante. Deve-se
fazer variar á vontade o numero de espiraes utilisadas, e,
para isso, dispõe-se de 5 em 5 ou de 10 em 10 espiraes.

tomadas intermediárias que terminem em uma chave de
contacto.

O ''sclf" de accòrdo pôde tambem ser construído li-
gando-se umas ás outras, varias pequenas porções de "self"
enroladas em espiral sobre rodelas de papelão denomina-
das fundo dc cesto raso (fig. 11).

Fig. 11 — "Self" de antena

Encerra-se tudo isso em uma caixinha, a qual contem
a manipula que permitte tomar o uunjero de espiraes exi-
gido pelas necessidades (fig. 12).

O "self" permitte regular um posto receptor segundo
as varias extensões de ondas dos postos emissores. Com
effeito, para se obter o máximo de syntomia, será pre-
ciso que o comprimento da onda ou da antena do posto
receptor seja o mesmo que o do posto emissor. E' mate-
rialmcnte impossível modificarmos a nossa antena para
cada recepção, isso se remedia fazendo uso do "self" de
accòrdo, denominado cgualmentc "sclf" dc antena.

Esse apparelho permitte, pois, alongar ou diminuir a
antena á vontade quando se a dispõe em serie, isto é, em

. ^_^§i_____ -^-S-SJI^B
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Fig. 12 — Caixa de "self" de accòrdo

seguida a esta; donde a denominação de "self" de antena..
E' preciso notar, todavia, que algumas espiraes de uma
bobina dev "self" valem vários metros de antena, porqueas espiraes se induzem reciprocamente, e a sua extensão
própria de onda é maior do que o fio distendido.

O valor do "self" depende do numero e do diâmetro
dc espiraes. Se construíssemos um "self" de grandes pro-
porções, com 1 a 2 metros de diâmetro, ter-se-ia o quadroreceptor de que falamos no ultimo numero e que faria as
vezes de antena.

Condensadores. — Os condensadores, correntemente
denominados capacidades" são constituídos de duas arma-
ções metallicas separadas por um corpo isolante chamado

Mlkll[_Mlflfl_lfl
IODO-TANICO PHOSPHATADO i

LY/.PHATISMO. ESCRÒFULA
A.ÇIRARD.4-8.kued'AJés/a.PARISffíiAN€e/ |

Depositário: FERREIRA .lfó.Rua dos Andradas, RIO DE JANEIRO
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dielectrico, tal como o papel parafinado, o vidro, a mica, a
ebonite, etc. O ar constitue egualmente o melhor isotante,
e é tomado como unidade de comparação em matéria de
capacidade isoladora dos corpos.

Empregado em um apparelho de T. S. F., o con-
densador armazena a energia electrostatica á passagem das

x_^~ „,|,7„
Fig. 13 — Moao de construcção do condensador

ondas recolhidas pela antena, e a restitue de fôrma brusca
á cada oscillação.

O condensador é constituido por varias lâminas de es-
tanho separadas por placas de mica cuja funeção é isolar
as folhas metallicas. As folhas de estanho corresponden-
tes aos números pares são ligadas cm conjuneto para for-
mar uma armação; a outra armação comprehende as folhas
impares. Este é o systema do denominado condensador
fixo (fig. 13).,

Nos casos em que se tenha a ppssibilidade de fazer

j^^w^j^jFff^B i^iflliiã tS.rPfttte-i,
>íáWlr^^^kí'-i^É___.'

Fig. 14 — Condensador variável

variar a superfície das armações em presença, o condensa-
dor será variável. Existem mutios modelos, dos quaes os
mais práticos são constituidos por meios circulos de alumi-
nium moveis, penetrando entre meios circulos fixos espa-
çados de alguns millimetros.

A capacidade de um condensador é proporcional á su-

iy u

Fig. 15 Fig. 15 bis

perficie total das armações e ao valor isolante dos- diele-
ctricos, tomando-se o ar como unidade constante egual a I.

Os ' condensadores constituem um obstáculo irremo-
vivei ás correntes continuas, e não deixam passar a corrente

alternativa se nâo quando a sua capacidade está em pro-
porção com a freqüência da corrente. -

A corrente alternativa industrial de 40 a 50 p_eriodos
por segundo não pôde atravessar um condensador de fraca
capacidade, egual a 1 ou 2/1.000 de micro.:.rad. Contraria-mente, as ondas electricas de alta freqüência encontram
nelle um caminho fácil; esta é a razão pela qual se pôde
servir de uma linha electrica com > antena, intercalando-se
entre a linha e o posto um comensador a mica fixo, de
1 a 2/1.000 de microfarad. Se o fio da linha for aéreo, elle
recolhe as ondas que passam para o condensador para che-
gar ao posto; a corrente industrial, ao contrario, não pôde
atravessar o condensador.

Os accidc-ntcs causados pelos curtos cirtuitos possíveis
são assim evitados e a linha substitue a antena.

Infelizmente esse systema nem sempre dá os resulta-
dos esperados, em virtude da extensão do fio, do seu máo
isolamento ou da sua má orientação.

Os condensadores variáveis utilizados nac montagem
dos apparelhos receptores de T. S. F. permittem obter-se
um accordo exacto sobre a extensão da onda recolhida.

Collocados em series na antena, elles diminuem a ex-
tensão da onda; em derivação elles augmentam e permit-
tem ao mesmo tempo o accordo do circuito detector no pe-
riodo de oscillação da antena; é o complemento indispen-
savel de um posto de T. S. F. (figs. 15 e 15 bis).
INFORMAÇÕES

Na 
terra, nos ares... no fundo do mar. Já não ha mais

nada a ser devassado pelo radiotelcphone. A expe-
riencia foi feita em Atlantic City, nos Estados Unidos.,
O escaphandrista desceu ao fundo do oceano, levando um
cabo preso ao capacete e ligado á praia. Ali, um ampli-
ficador em contacto por telcphòne com a estação irradia-
dora de Philadelphia, transmittia as impressões do homem,
que, a 50 pés de profundidade, ia descrevendo o qdc via.,

Não é preciso dizer que, a não ser as emoções da no-
vidade, os amadores nada poderiam ouvir de curioso, pois
um trecho do leito oceânico está longe de possuir qualquer
coisa de interessante, a não ser para os scientistas, c isso
mesmo muito poucos.

O escaphandrista demorou-se seis ou sçte minutos
apenas, mas foi o bastante para mandar a notícia de .dois
navios e de' muitas garrafas de bebidas, vasiás é claro,
vestígios dos contrabandos.

Um 
dos grandes serviços que se devem ás ondas hertzia-

nas <é a segurança que ellas vieram trazer á navega-
ção. Antigamente, cm caso de accidente grave em alto mar,
os navios viam-se abandonados á sua própria sorte, não po-
dendo contar com outro soecorro senão o da passagem
providencial de uma outro navio pelo ponto em que elle se
encontrava desamparado. Hoje, um simples signal conven-
cionado no código da radiotelegraphia, lançado pelo posto
dc bordo com a determinação de latitude e longitude, e
logo um sem numero de navios que viagem num perime-
tro de extenso raio da embarcação em perigo se apressa
em soecorro.

Quanta vida, quanta desgraça se poupa quasi que dia-
riamente, graças á radiotelegraphia.

Mas não é só em alto mar que a navegação emfrenta
perigos; bem próximo da terra, á vista das costas, ella
corre riscos, senão mdores, pelo menos mais freqüentes.
B^sta faltar a um navio a luz de um pharol para que a
eminência da catastrophe se faça sentir. E os pharoes são
tudo emanto ha de mais precário em momentos de ne-
voeiro. Pois as ondas hertzianas foram nesse ponto de-
cisivas. Applicadas desde muito a essa parte da navegação,
o seu emprego tem apresentado muito progresso com o
aproveitamento das emissões de ondas curtas.

O navio pharol do banco de areia de Nantucket (Es-tados Unidos), ancorado a 65 kilometros de terra, acaba
de ser dotado de um "radiopharo" cujo alcance mínimo é
de 48 kilometros. Elle transmitte automaticamente de 30
em 30 segundos um grupo de 4 traços Morse. Os navios
munidos de um quadro radiogoniometrico podem assim
marcar o ponto com precisão em tempo de nevoeiro.

Ha actualmente já, nos Estados Unidos, sete destes
pharoes, e, dentro em breve, entrarão a funccíohar mais
cinco. Na cesta do Atlântico funecionarão 9 e na costfl
do Pacifico 4, localisados 10 delles em pleno mar e 3
no littoral.,

J. R. PESSOA. — Sim, é exactamente como pensa.Procure nas casas F. R. Moreira & C, Avenida Rio
Branco. 107. e Ligneul, Santos & Ç., largo da Carioca- «5.
sobrado.
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A. FERNANDES (Rio) — De um
momento para outro, os jornaes deixa-
ram de falar no "caso", de modo que,
como o senhor, continuamos a ignorar
qual foi a solução que lhe deram. —
Muito gratos nos confessamos á genti-
leza das suas palavras de cumprimento
pelo nosso anniversario.

JOSE1 NEUBERN (Campos Salles)
—- Presentemente, não se encontra, nas
livrarias d'aqui, nehum exemplar d'essa
obra. $,

J. FERNANDES (Pelotas) — 1" —
Ao contrario: o preço augmentou no
ultimo catalogo, que temos em mão.
Cada volume custar-lhé-á, pelo correio,
23S00O. O endereço da Livraria Alves
é o seguinte: Rua do Ouvidor n. 166—
2"—A Livraria Pimenta de Mello & C.
(Rua Sachet n. 34) encarrega-se de
enviar-lhe as obras em francez de qual-

quer desses clássicos, ao preço de
ÍOSOOO cada volume em brochura. — 3°
— Não encontrámos em parte alguma.
4» — Está á venda, essa obra de Mir-
beau, na mesma Livraria Pimenta de
Mello & C, custando 65000 o volume
broch. 5* — Escreva á Livraria Bri-
guiet (Rua Sachet n. 23), que sempre
recebe esse livro. Actualmente, não
está á venda.

EDUARDO SANCHO — 1" — Espe-
cialmente sobre o assumpto, não encon-
trflmos obra nenhuma. Ha, entretanto,
alguns Iviros que tratam detidamente
do mesmo, como por exemplo: Defense
organique et Centres nerveux, pelo Dr.
Pierre Bortnier; Microbes et Toxin.es,
pelo Dr. Etienne Burnet; UHygiène
Modcrne, pelo Dr. J. Hericourt. Esses
tres livros pertencem á collecção Bi-
büothèque de Philosopliio Scientifiquc, e
a Livraria Odeon (Avenida Rio Branco
n. 157) encarrega-se de envial-os, ao
preço de 6S500 cada um. 2° — Na Li-
vraria Quaresma (rua S. José n. 71),
acha-se á venda, por 11S000, o Livro do
Lavrador, ou Tratado completo de agri-
cultura theorica e pratica. Encontrará
no mesmo todas as informações que
deseja.

JOÃO VELHO (São Paulo) — 1° —
Talvez por intermédio da Livraria J. M.
Ribeiro (rua General Câmara n. 345)
possa obter algum exemplar desse li-

vro, cuja 
"edição está ha mujto esgotta-

da. E se tiver a felicidade de o conse-
guir por esse meio, terá de pagar um
preço bem elevado. 2° — São Clemente
n. 134, 3*—Não ha differença, a hão «ser
quanto ao uso das mesmas expressões,
que já está bem assente na jurispru-
dencia. 4° — Pronuncia-se bangalãu.
Mais ou menos... pois não é possivel
reproduzir perfeitamente em portuguez
o som da ultima syllaba. 5° — Pronun-
cia-se: Uóchinton.

HUMILDE LEITOR (Bragança) —
Custa 4S000 o volume em brochura, ra
Livraria Pimenta de Mello & C. (rua
Sachet n. 34).

JOSE' DOS SANTOS — Podemos re-
commendar-lhe, para os seus estudos,
tres excellentes tratados, á venda, pelos
preços indicados, na Livraria Pimenta de
Mello & C. (veja o endereço logo.aci-
ma): Geologia c Mineralogia, de
Potsch, 1 vol. 8S000; Geologia, de La-
parent, ÍOSOOO o volume; Historia da
Creação do Mundo, de Haeckel, 1 vol.
8SO0O. — Na Livraria Odeon (Avenida
Rio Branco n. 157), encontrámos os se-
guintes livros, que fazem parte da col-
lecção franceza Bibliothèquc de philoso-
phie scientifiquc, custando C$500 cada
um: UHistoire de Ia Terre, por L. de
Launay. — La Vie et Ia Mort da Glo-
be, por A. Berget. — Les Thcories de
VEvolution, por Delage et Goldsmith.

UMJL CHAMADA URQEHTE

pâ
• Soffre torturas

dores agudas como
xilio. Homens e mu

:wY.íjgtjg parte do tempo, sof
sos, bebidas alcoolic
sas e certas comidas
mento dos rins devi

no organismo. A dor nas cadeiras é geralmente o pr
de cabeça, nervosia e irregularidades urinarias. Nã
PÍLULAS DE FOSTER ao sentir aquelles sy:np
livrar-se de sérias enfermidades.

com fortes e penosas dores nas costas? Sente

golpes de faca? São os seus rins que pedem au-
Iheres, cujo trabalho os obriga a ficar de pé a maior
frem quasi sempre da debilidade dos rins. Exces-
as, falta de hygiene, resfriados, moléstias infeccio-

podem causar graves transtornos no funeciona-
do ao augmento do ácido urico e á sua retenção
imeiro symptoma. A's vezes tambem se sentem dores
o deixe que appareçam males mais sérios. Tomar as
tomas é prestar aos rins um auxilio opportuno e

PÍLULAS DE FOSTER
PARÁ OS RINS

VENDA EM TODAS AS PHARMACIAS
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PHAROLiiii
RECONHECIDO O MELHOR

i PRODUCTO QUE SE OKFERECE
AO MERCADO. DE EFFEITO

RÁPIDO. ECONÔMICO

MARCA MUNDIAL.

PARA LIMPAK e poliu
METAESAMARELLOS

MCKELADOS. ALUMÍNIO
PRATA I". OURO

UNICO Ni) GÊNERO PARA
LIMPAR VIDROS E CRYSTAES

JÓIAS E OS MAIS FINOS
OBJECTOS [>E ADORNO

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

1 FABRICANTE ROBERTO ROCHFORT — CAIXA POSTAL, 1911 -RIO OE JANEIRO
¦ IIIHIWIWIWIII ¦—¦llllMil «Ml IIIIMIII llll

O SEGURO DO USO E "ESTRAGO DE Esta apólice é impressa .na primeira to da venda. A substituição é feita en
CAMISAS DE HOMEM folha de uma caderneta. Quando é ef- tão, a notação feita no espaço era bran

fectuada a compra, o caixeiro rasga co da conta exacta da transacção e ev
Foi apresentada recentemente por primeira folha ao longo de uma linha tam-se assim, substituições fraudulsnt.u

vtma firma de S. Francisco, Califórnia, perfurada e entrega-a ao cliente, como Para evitar demora no serviço, o nu-
que se dedica á venda de artigos para a sua garantia formal. A segunda fo- mero da apólice de seguro é marcado
uso masculino, uma idéa moderna para lha, contendo o numero da apólice e na camisa antes desta ser posta á
a venda de camisas de homem e que preço da camisa, é mandada para o es- venda, de modo que possa ser facilmen-
consiste em entregar uma apólice de se- criptorio, onde é datada e archivada, se- te identifioada quando fôr trazida para
guro a favor do comprador de cada gundo o numero de ordem. ser substituída. Outra disposição inter-
uma das suas camisas de primeira qua- Qjando um cliente traz a camifa ao essante consiste em ter sido escolhida
lidade. Esta apólice garante o uso da armazém para ser substituída, procura- para este fim uma marca muito conheci-
camisa, sem que desbote ou encolha se no escriptorio o numero da apólice, da em todo o paiz, por oausa da gran-
sem que perea a côr, por espaço de um A folha correspondente, que ficou no de sahida que tèm os seus produetos,
anno. escriptorio, apresenta o registo comple- devido á sua superior qualidade.
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CURE E FORTALEÇA SEU FILHO

Lactargyl

Nutramina

Syphílis hereditaria, ulceras, feridas, fu-runculosè,- escrofulose, rachitismo, mo-lestias da pelle e sangue em geral.
ESPECIFICO 1X PA X TI L

RESTABELECE AS CREWÇAS
ÚNICO XO GEXERO (Lie.' sob n. 1510)

Vermífugo receitado pelos médicos maisdistirictos e ádoptado pelo Departamen-
to Nacional de Saúde Publica

rOLVVEKMICIDA EFFICAZ E
IXOFFEXSIVO

Lactovermil
(Lie. sob n. 408)

O melhor auxiliar da amammentação
ou alimentação.

Farinha dextrinisada, 12 variedades.
Pacote a;é 1$300 Creme infanti

(AJIINAS DA NUTRIÇÃO)
Farinha fresca, polyvitaminosa, do cre-scimento, mineralisadora dos tecidos,calcificante dos ossos e estimulante

do appetite

Reconstituinte vitaminoso
Anemia, lymphatismo, rachitismo. escro-

íulose, fraqueza, falta de appetite.
Apôs a cura das verminoses para au-

gmentar o''sangue
Tonico infantil

(Lie. sob 406)

LEITE INFANTIL — FABRICA EM S. PALLO E RIO

Todos os preparados trazem nos rotulos as formulas respectivas — A' venda em todo o Iírasil

LABORAT0RI0 NUTROTHERAPICO DR. RAUL LEITE & C.--RUA GONÇALVES DIAS 73---RI0

1

¦ VAW.V-P.WAB^dV-V-W-V-W-BAV-V-,Vr..• .WhVASWVWWWWAyiAVMVWWVUVWi;
LICENÇA N. 511 de 26 de Março de 1006 |I

Gratidão de uai pie extreraoso íiA alegria de ver rapidamente restabelecida iminha querida filhinha, dicta-me o voto de sfn- icera gratidão, que neste momento expon-tanea- 'mente faço ao Rei de todos os remedios conhe- 1cidos para tosses e bronchites das creanças. 1Achava-se ella fortemente atacada de tenafr; 1
bronchite, tossindo a dar pena, não podendo ft 1
noite dormir <iuasi, quando em boa hora umamigo aconselhou-me a dar-lhe o Peitoral dc '
Angico Pelotense. Fazel-o e obter resultado fo- ,ram quasi duas cousas siíriuítaneas. Gratissi-mo a esse maravilhoso Peitoral, aconselho vi*vãmente aos paes de família a sempre ter emcasa e usar, _ logo aos primeiros symptomas,ue de bronchlte, tosses, resfriados, coqueluche,etc., n IVitornI ile Anuico IVIotrnse.Desculpem, mas é a mais santa das grati-clões e das alegrias um pae ver os seus queridostilhos curados radicalmente de incommodos osoffrimentos.

Pelotas, 25 de Agosto cie 1920.
João Coimbra Knrhosa

CONFIRMO este attestado. Dr. E. L.. Per-relra ilc Araújo (Firma reconhecida).
O Poiíornl ile Angico Pelotense vende-se em to-das as pharmacias e drogarias de todosos Estados do Bra3il

Deposito Geral
DROGARIA Eduardo C. SEQUEIRA — PELOTAS

AS^ADURAS SOU OS SEIOS, nas dobras de
gordura da pelle do ventre, rachas entre os dedosdos pés, eezemas infantis, etc., saram em treatempos com o uso do I*õ Pelotense.

(Lie. 54 de 16—2—01S) Caixa 2.000 réis na
Drogaria PACHECO, 43-47» Rua dos Andradas— Rio. E' bom e barato. Leia a bulla.

As Pilhas Seccas

Columbia

Duram mais tempo

Para campainhas e zumbidores, a
COLUMBIA No. 6. Para ignição de
motores de gazolina, a COLUMBIA'
"Hot Shot." Á venda em toda a parte
por preço modico; mais energia; ser*

viço mais prolongado.

Insista-se sempre em adquirir
baterias COLUMBIA

National Carbon Co., Inft
30 East 42d Street

New York, N. Y., U. S. Á,

|g|

8
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(J^omo 
"eíle-s" 

pensam

" S P L E E N
Como um ninho que foi abandonado,
No peito sinto o coração vazio.
Sou sceptico do amor, e sempre rio

sente que tu te vaes ampliando dentro Quando falam de amor desventurado.
das minhas retinas e da vastidão do ora; 0 Amor... Será um desgraçado
meu cerebro que fica completamente Quem se entregar a elle em desvario,
óco, ao ver-te agora. E Tu te vaes am- p0;s 0 amor não é mais que o murmurlo
pliando tanto, tanto, que me escapas a £)as cataratas do rio do Peccado.
todos os sentidos e eu que te vejo minh'alma loucaassim, fico sem te ver, sem te ouvir e parece as vezes que minn alma louca
sem te poder falar ao menos. Entre- Sente sede de amor, mas tem receio...
tanto, depois, "num spleen atroz", eu Quando "rompe o desejo, quando es-
te relembro e sintp que de ti algo ain- i pouca
da me ficou e ahi é que ^u te vejo pura Dentro d'alma o "spleen", — em louco
como antigamente, pois te vejo retratada [anseio
numa Saudade viva, que se me apresen' Eu quizera beijar a cada bocca,
ta tanto mais viva quanto mais dolorosa. E quizera dormir em cada seio!...

L. G. de Siqueira CoelhoKrau-Zinf
(Riachuelo) (Jaboatão)

ASTHNIATICOS!

^ 1

ACROSTICO

Em teus olhos castanhos, fulgurantes,
Lindos, soberbos, feiticeiros, vivos,
Yára das aguas mansas e cambiantes,
Dormem meus sonhos límpidos captivos,
Imperturbavelmente, silenciosos
Amantes, redoirados, luminosos...

Fonte de minhà vida e do meu ser!
Eterno sonho, redoirado e lindo...
Rubida aurora e esplendida a nascçr,
Na noite da alma de um amor infindo...,
Ah! quantas vezes penso em ti, distante,
Na solidão desse desterro immenso,
Doura-me a fronte este laurel de amante,
E és tu somente em quem tristonho

[penso mm .nniiHiHHii.i.mMllllltillllllllllllHlllllinillllllIllllIllllllliniIlIlttlinillllllllimillIlllIllllllllIlllIlllllllimillIllimilllimmilIlllllllimilinillllllIlIlBlHIinilIUIlUIIU^
. Soberba Musa dos meus versos tristes!... jjj

Ortlad 1
(Rio) |Si EE

EXQUISITA FANTASIA |
A ti, Izab...: g

Sim, como exquisito sonhador mil g
fantasias eu sonhava gosando as delicias g
d'aquelle sonhar infindo onde só tu me m
apparecias jovialmente pulchra, radiosa g
e bella. g

Eu, architecto-mysterioso, em meu so- g
nho de fantasia era rico de amor e de |
chiméras, vendo-te e adorando-te atra- g
vez da avareza de todos os meus senti- g
dos, e grato, sem duvida, me fòra, as- g
sim viver eternamente.

Oh! minha Santa Imagem, tu 'eras,
o reflexo unigenito do meu ser, na tre-
menda confusão d'este abysmo que no-
meam Vida, e eu?!

Eu, era o teu divino sonhador.
Eu te sonhava ouvir do coração os

ais, e d'alma as melodias, buscando in-
terpretar todo o teu amor desfeito nos
lyricos bemóes de tua fala e do teu
mysterioso encantamento. Oh ! sim,
como é doce sonhar, assim como eu so-
nhava outr'ora.

E porque, Tu, que foste tanto mais
querida quanto mais retrahida te mos-
travas, em um só minuto, Santo Deus,
romper fizeste-me todo o sacrosanto en-
levo desta alma sonhadora e fcrente!...

Por que? E é este "porque" que da
mágica resplandescencia do amor, do
coração te aflora ás exterioridades dos
gestos onde num pallido sorriso se mis-
turam contracções diversas, que fazem-
me ver-te agora tão differente, tãD triste
mesmo a gargalhar, gemendo talvez pelo
encanto, pela sinceridade talvez, d'a-
quelle meu affecto que te foi santo. E

. eu? Eu, como sou o mesmo sorihador
de outr'ora, sinto hoje, quando te vejo,
como se a sonhar realmente eu estivesse,
dilataram-se-me as pupillas marejadas,
e sob a influencia de uma temperatura
glacial, cerrarem-se-me os lábios de tal
fôrma, que, a approximação da morte
experimento na lethargia intensa que
synthetisa indefenida o epílogo fatal da
reacção nervosa da surpresa na lucta
em que a desillusão me devora todo
aquelle ideal sonhado... E é presa
d'este phenomeno que a minha alma

I 
iTOSf/

i 
s 

fwimy/

Todos podem desprender-se da cruz do soffrimento! |

& imsii

I MEDICAÇÃO EFFICÀZ CONTRA A ASTHMA E TODAS AS TOSSES Dl ORIGEM NERVOSA. |-*4-> —'

| Laboratorio de productos scientificos de DAVID MEINICKE & C.
Preço de cada vidro, 8$ooo — Registrado pelo Correio, io$ooo.
Enviando vale postal para David Tfteinicke & Cia.

RUA MARQUEZ DE SAPUCAHY, 314 RIO
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O Dr. MIGUEL COUTO,

quando julga preciso receitar um
Fortiíicante, dá a sua preferencia

ao "Nutrion":

E' ao Nutrion que dou preferencia
na minha clinica, sempre que preciso
activar a nutrição e levantar as forças
nos doentes que por qualquer causa
as teem depreciadas - Miguel Couto,

O "Nutrion" é o melhor remédio
para combater a Fraqueza,

o Fastio e a Magreza.
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Grande Concurso de Natal

11

IC> TTGO-TICO

Ainda está em tempo de qualquer ereança sc habilitar aos magníficos pre-
mios que O Tieo-Tieo vae distribuir aos seus leitores por occasiao das festas do
Natal. Adquiram o numero desse scmanario de 15 do corrente e leiam com atten-
cão as bases do GRANDE CONCURSO DE NATAL.

SAO ESTES OS 54 PRÊMIOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS EM SORTEIO: —
1» prêmio — UM BRONZE ARTÍSTICO; 2» prêmio — UMA CAPA IMPERMEÁVEL;
3o prêmio — UM COSTUME DE JERSEY DE SEDA; 4° prêmio — UM RELOGIO PUL-
SEIRA: 5' prêmio — UM VESTIDO DE TRICOT DE LA; G° prêmio — UM ESTOJO
COM TINTEIRO E RELOGIO; 7o prêmio — UMA PELLERINE; 8U prêmio — UMA
BAGATELA; 9° e 10° prêmios — UM ÁLBUM 1)E MUSICAS; 11° a 16° prêmios —¦
IM APPARELHO COMPLETO PARA JARDIM; 17° a 19' prêmios — UM APPARE-
LI IO DE LOUCA PARA CAFÉ'; 20" e 21° prêmios — DOIS LIVROS, HISTORIA
NATURAL ILLUSTRADA A CORES, e ARITIIMETICA PRATICA E FORMULÁRIO;
22a a 24° prêmios — UM .IOGO DE CONSTRUCÇAO; 25° a 30° prêmios — UM BIL-
BOQUET; 31° a 42° prêmios — UMA CORNETA; 43° a 54° prêmios — UMA BONE-
CA DE CELLULOIDE. iia^H

ec 
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O. L. (São Paulo) — Eis aqui o
principio do seu — Sonhando:
"Sonhei que mui te amava. E sonhando

— 9
Fazia n'alma castellos de adoração;"—12

Mão principio... Esse dizer — mui
te amava — é do tempo do onça e tem
hoje fóros de pernosticismo...

E essa métrica com tres pontos de
differença nem chega a ser de cabo de
esquadra, porque é de dois cabos: cabo
de enxó e cabo de enxada...

Vejamos o seguimento:
"Não recusaste nem o acceitaste,—9
Passaram-se dias e talvez um anno,—11
E também mais intima tornastc.—9
Figuei altivo e muito arcanno."—8

Mas, que desastre, "seu" Octavio!...
Ella tornou mais intima... o quê? Se
você pensa que disse que ella se tor-
liou mais intima, está enganado! Sem
o — se — não se arranja nada...

E você... que é que figou? Altivo e
muito arcanno? Ora, figas!... Você
quiz dizer — fiquei — mas foi casti-
gado... Sahiu-lhe a figueira... Enfor-
que-se! Pois um homem que até fica
muito arcano e com dois n n, só pôde
ter altivez... suspenso ao galho...

(Isto é galhofa. Não se impressio-
ne...)

JONNY DOIN (São Paulo) — Só
agora recebemos o seu trabalho, a que

já demos o despacho
merecido: a publici-
da.de.

ALMA DO M. H.
(?) — Respondemos
só ao final do seu
bilhete: Que venha

esse dia! A modificação da nossa lin-
guagem será o echo da Republica agra-
decida' á volta do juizo a uma por-
ção de cidadãos. Mas, por emquanto, é
— páo á bessa — na mania açambar-
cadora do alheio, seja lá sob que pre-
texto fôr!...

MAURO SOLANO (Rio) — Não nos
parece muito feliz o "artiguelho" —¦
como lhe chama — intitulado — O Vi-
cente. A fôrma e boa e nada temos que
objectar. Mas o fundo... Sim; ao que' se vê, trata-se apenas de attingir com
a troça uma individualidade qualquer...
E o tempo não anda propicio para essas
cousas, S4IV0 quando devidamente assi-
gnadas, assumida a respectiva respon-
sabilidade, etc., etc.

Em consciência: Acha que — O Vi-
cente — não levantaria uma tempesta*
de?...

PENSAT1VO CAMPOS (?) — O ori-
ginal do seu soneto — A Quem Amo —
com versos escriptos em duas linhas e
uns grosseiros jamegões dividindo as
quadras, parece obra de... cavouquei-
ro! Mas lendo-se isto:
"Oh! com a imagem tua em pensamento!
Tenho insomnia, não posso mais dor-

mir!..."
-...muda-se de opinião. Por traz do

homem da pedreira apparece o almofa-
dinha mentiroso, a quem se tem von-
tade de dizer:

— Deixe-se de imagens e pensamen-
tos! Tome morphina! Dormirá e não
fará versos de nos fazer dormir, eter-
namente...

INFANTE UTOPISTA (6ão Paulo) —
Se só tem 15 annos, como declarou em
seguida ao pseudonymo, tem muito tem-
po de aprender as regras do verso alè-
xaridrino. Leia qualquer tratado de ver-
sificação e verá então que quasi todos
os versos do soneto que nos enviou não
têm aquillo que se chama hemistichio.
E sem isso não ha versos de 12 sylla-
bas, que prestem.

C. F. (Ouro Preto) — Muito bom
o seu soneto — A Noviça —. Mas...
Uma cousa, caro amigo: não seria pos-
sivel mudar de assumpto, ou, por outra:
deixar de mandar esses assumptos ir-
reverentíssimos rara O Malho?

C. F. (Victoria) — O seu soneto —
Bailada d luz das estrellas — não está
muito máo, á parte uma ou outra falta
de hemistichios e este final:
"Eu te saudo sempre ó divinaes clarões
De mil estrellas vivas, accesas, cinereas
A despejar luz no meu mundo de 11-

lusões..."

Este final é uma synthese da falta
que acabamos de notar. Os dois últimos
versos não se podem partir ao meio,
como o primeiro, que está certo, apezar
de ser o mais errado de todos...

De facto, aquella pavorosa cincada —
Clarões, eu te saudo — lembra aquella
outra do Jeca Tatú: — Estes homes é
o diabo!..

Emfim, Sr. C. F., lá da Victoria: uma
derrota em toda a linha.

DR. CABUHY PITANGA

?
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=§|_ijl|jjn- Tonteiras Gazes
P__JV_lÍ Máo nalil° Flatulencias
zÊÈMrifm Indigestões liilis
|plM^y=l Pesadelos Dores no estômago
ei_^Vr^ã Língua suja Palpitações
Í^_^^2 Digestões Heinorrhoides
III^Ojl laboriosas Calor na cabeça
^^W^l Enxaquecas Azia

^¦_=__J_s e muitas out r a s
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Fastio
Gênio irascivel
Colicas no ligado
Dyspepsia
Peso no estômago
Neurasthenia
Falta de energia
Preguiça

manifestações

com acção directa sobre o ESTÔMAGO, FIGADO E
INTESTINOS, eliminando as causas, evitando "abso-

lutamente" a prisão do ventre, proporcionam, desde
o começo, bem estar geral, acceleram a digestão, des-
congestionam o FIGADO, regularizam as funeções di-
gestivas, e fazem desapparecer, em pouco tempo,'as

enfermidades do ESTÔMAGO, FIGADO
E INTESTINOS
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J__ftylRll Em todas as Drogarias e Pharmacias do Brasil gí lS_j
fp^ '^i Agentes Geraes: JL _S|
|||<rj| SOf, PKOD. CH. L. QUEIROZ EÇdjfl
WM^ÍÈ) Rio — S. Paulo ;Hf_Wl
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AÇOUGUEIRO — l^ocês são mui/o exigentes. Em Paris come-se até carne de cavallo. Já me disseram que
lá fia um açougue que tem um movimento de quasi sessenta cavallos por dia.

CARDOSO — Aquillo então não é um açougue. E' um automóvel.
(Este numero contém 68 paginas)
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O "Dia da Expiação", celebrado pela colônia israelita.
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Manifestação de acadêmicos ao Sr. Ministro Felix Pacheco, no dia da descoberta da America. — Festival no Instituto

_, Nacional de Musica em honra do escoteiro Álvaro Silva.
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Chegada das forças da 2" Brigada de Infantaria, vendo-se, á direita, entre outros officiaes, o Sr. General
Menna Barreto, commandante da mesma.



Sessao solemne no "Centro China". — Sarau no "Rygia Club".

Grupo feito por occasiao do almojo offerecido ao Dr. Joao Suassuna, presidente eleito da Parahyba. — Posse do Sr.
Oliveira Vianna, no Instituto His torico e Geographico Brasileiro.
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Grupo feito por occasião do almoço offerecido ao Dr. João Suassuna, presidente eleito da Parahyba.
Oliveira Vianna, no Instituto His torico e Geographico Brasileiro.

Posse do Sr.

18 — Outubro —1924.
omaMo

Instantâneos tomados, no Instituto dos Advogados, por occasião da conferencia do Sr. Ministro do Perú, Dr. Victor
Maurtua, que falou sobre "A Cultura Jurídica no Perú".'' x
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O Sr. Ministro da Marinha, Almirante Alexandrino de Alencar,
cumprimentos pela passagem de seu anniversario natalicio.
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Instantâneos tomados por oceasião do "match'
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Outros aspectos da animada tarde sportiva, de que
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Instantaneo tomado especialmente para esta revista, por occasião do almoço of-
ferecido ao Exmo. Sr. Dr. João Suassuna, presidente eleito da Parahyba.

. Tí» ,

SUS" BOTAFOGO
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Por occasião da missa em acção de graças pelo 5° anniversario do Abrigo do Marinheiro.
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pelo nosso photographo, no,

1

Um aspecto das
regatas realisadas,
domingo ultimo,
com enorme con-
correncia, na.
enseada de Bota,,
fogo. A Liga de
Sports da Mari-
nha foi a promo-
tora do bello cer-

tamen náutico,
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ABRIGO DO MARINHEIRO

(rítlcifíio

Oat - ' ¦ ¦ . i . . r , ¦.

dia do 5° anniversario do Abrigo do Marinheiro.

Outro instantaneo da missa em acção de graças, celebrada no Mosteiro de São Bento

Grupo de gentis
senhorinhas da
elite de Jagua-
quara (Bahia),
que representa-
ram os 21 Esta-
dos da Federação
nas festas com-
memorativas

do "7 de Se-
tembro".

_ 
"" _J

"O

MALHO"

NO

ESTADO

DA

BAHIA
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Aspecto do banquete offerecido d Directoría da Associação Commercial de São Paulo pelo Commercio e Industriadaquella capital, realisado no Theatro Sant'Anna e servido pelo Hotel Terminus.

cyrnaffio 18 — Outubro — 1924

e submettel-os .«"praticas im-
becis e cruéis."

"Sem os utopistas de
outr'ora os homens viveriam
ainda miseráveis e nas ca-
vernas. Foram os utopistas
que traçaram as linhas da
primeira cidade. Devemos
lastimar o partido político que
não tem utopistas. Dos ro-
nhos generosos sahem as
boas realiUades.

A utopia é o principio de
todo progresso e a promessa
de um futuro melhor."

"Uma longa tradição reli-
giosa, que pesa ainda sobre
nós, ensina-nos que a priva-
ção, o soffrimento e a dôr
são bens desejáveis e que ha
méritos especiaes na prova-
ção voluntaria. Que impostu-
ra! Foi prégando aos povos
que é preciso soffrer neste
mundo para ser feliz no ou-
tro, que se obteve uma lasti-
mavel resignação para todas
as orpressões e para todas
as iniquidades. Não escute-
mos os sacerdotes que ensi-
nam serem exceilentes os
sofrimentos. E! a alegria
que é boa."

Anatole France
I S T A

"A conquista das verdades
úteis á felicidade dos ho-
mens é lenta e difficil e a
especie humana saiu; penosa-
mente, e pouco a pouco, da
barbaria primitiva. Póde-se
dizer que o typo da socieda-
de que ella realisou, depois
de tantos séculos de esfor-
ços e de 'soffrimentos, é ape-
nas a barbaria orgadsada, a
violência administrada, a in-
justiça regularisada."

"Qualquer que seja o nos-
so estado entre os nossos se-
melhantes, somos, antes de
tudo, homens — e temos o
máximo interesse em conhe-
cer as condições r.ece^sarias
da vida humana. Depende-
mos da terra e da sociedade,
e é pesquisando as oausas
dessa dependencia que pode-
remos encontrar os meios de
tornal-a mais fácil e mais
doce. E' pelo facto de terem
as descobertas das grandes
leis scientificas que regem os
mundos sido lentas, tardias,
durante muito tempo encer-
radas em um numero peque-
no de intelligencias, que uma
moral barbara, fundada na
má interpretação dos pheno-
menos da natureza, pôde im-
pôr-se á massa dos homens

NA C

Enlace Dr. Pedro de Alcantara Carvalho de Oliveira - D.
Olga Martins Pimenta, realisado em Santa Cruz do Rio

Pardo (Estado de São Paulo).
apital paul
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L I O A DE S
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T § DA MARINHA
O BELLO CERTAMEN NÁUTICO DE DOMINGO
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Escaler do contra-torpedeiro "Alagoas", vencedor do T pareô.—Escaler do encouraçado "S. Paulo", que venceu o 10° pareô
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Escaler do "Minas Geraes", vencedor do 5" pareô.—"Castello Branco", do C. R. S. Christovão, vencedor do 6° pareô
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Os vencedores do 2° e do 3o pareôs: "Canolinho", do Boqueirão, e escaler do encouraçado "Minas Geraes"
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O vencedor do 9o pareô 
"Campeonato individual para officiaes: 2" tenente Saldanha da Gama'

tra-torpedeiro "Alagoas", vencedor do Io pareô.
Escaler do con-
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EXPOSIÇÃO DE JORNAES EM SALTO (R. O. DO URUGUAY)
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Exposição de jornaes e revistas brasileiras, realisada no Salto (Republica Orientil do Uruguay) pelo Dr. Mario Azevedo,cônsul brasileiro, com o concurso do nosso Ministério do Exterior e da firma Lopes Pereira Irmãos, proprietária daLivraria Brasil, de Uruguayana (Rio Grande do Sul), agente das publicações da Sociedade Anonyma "O Malho".

ECHOS DO LEVANTE MILITAR EM SAO PAULO
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Officiaes do 2" Batalhão da Brigada Fl uminense, que esteve em São Paulo n as operações contra os rebeldes
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Dispensario "Eduardo Rabello", na. capital do Estado da Parahyba. Obras de saneamento do valle do Jaauaribe — Parahyba do Xorte

As realizações do Sa-
neamento Rural na
Parahyba do Norte
Na chefia actual do

Dr. M. J. Cavalcanti
de Albuquerque, o Sa-
neamento Rural no Es-
tado da Parahyba tem
contribuído largamente
para aquelle desiderato
do Departamento Na-
cional da Saúde Publi-
ca — sanear o Brasil
para sermos um grau-
de povo.

Entre muitos em-
prehendimentos levados
a effeito pelo Sanea-
mento Rural é digno
de nota o Saneamento
do Valle do Jaguaribe.
A conclusão das obras
projectadas pelo illus-
tre Dr. Accacio Pires,
que estavam paralyza-
das, consistentes na
abertura de um canal
entre o Jaguaribe e o
Mandacario e regula-
rização de curso da-
quelle rio por mais de
9.500 metros, veiu
trazer grande benefi-
cio á população da ca-
pitai parahybana, por-
que até então aquella
zona constituia um
permanente foco palus-
tre.

O asylo de alienados
também é outra reali-
zação importante do
Saneamento Rural, ten-
do sido concluídos dois
terços da obra total na
presente administração.

A lucta contra a sy-
philis, moléstias vene-
reas e lepra, paludismo
e verminoses tem sido
intensificada nestes ul-
timos tempos com a
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Antes de ir paracasa lembre-se
de sua esposa,
levando - lhe o
mais delicado
dos perfumes
F A N A L

Ella o apre-
ciará.
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Agentes Geraes

A. M. BITTENCOURT •-. C.

Rua

Rua

Rio
Buenos Aires,

Caixa 90.1

S. Paulo
15 Novembro,

Caixa 2027
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creação do posto "La-
fayette de Freitas"
em Campina Grande,
dos postos "Solon de
.Lucena" e "Belisario
Penna" em Bananeiras
e Guarabira, o posto
itinerante "Samuel
Uchôa" que opera nos
arredores da capital:
Jacaré, Jaguaribe,
Taubaú, etc.

Ha hoje na Parahy-
ba um dispensario de
prophylaxia da Tuber-
culose: "Dispensario
Epitacio Pessoa".

O combate á Bouba,
terrível moléstia de-
formante, está sendo
coroado de êxito feliz,
nos sertões, onde fo-
ram curados mais de
4.000 boubaticos. Na
capital o serviço con-
tra a lepra, syphilis e
doenças venereas é fei-
to pelos dispensarios
"Eduardo Rabello", di-
rigido pelo brilhante
facultativo Dr. Elpi-
dio de Almeida, e
"Ferreira do Amaral"
ao cargo do Dr. Alceu
Navarro.

A sede do Serviço
soffreu notáveis remo-
delamentos, sendo as
suas secções installa-
das condignamente.

Do que fica acima
exposto se conclue que
o Dr. M. J. Cavai-
c a n ti de Albuquerque
tem sabido impor ao
Serviço de Saneamen-
to Rural na Parahyba
do Norte uma orienta-
ção criteriosa, mere-
cendo por isso os jus-
tos louvores da popu-
lação parahybana.
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A TRADICIONAL ROMARIA
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Descendo a escadaria da igreja da Penha. — Padres Felippe e Caldas, da Irmandade da Penha.

Ouvindo musica e dansando. — Um aspecto do arraial
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AO ARRAIAL DA PENHA
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O altar da igreja da Penha, no dia da festa tradicional. — Nas immediações da mesma igreja.
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Vista exterior da "Casa dos Romeiros" na Penha. —Em pose especial para "O Malho".
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Outros flagrantes da fest;
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Outro'aspecto da manifestacao a o D r ,
Levi Neves,
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Igreja matriz de Pirahy, Estado do Rio, reconstruída pela Irmandade Enlace Aldmar Gomes de Paiva - /Ir"-<io S. S. Sacramento. thusa Marcondes de Carvalho.
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NOS ESTÃO OS Casamemtos

Manifestação ao Delegado Fiscal em Minas, Dr. Levi Neves, no dia do
seu anniversario.

Enlace llcha de Oliveira - Elcoly
Palhares.

Enlace do Sarg. Domingos Beguito, col-
laborador da secção poética d'O Malho.
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e indicative de um sabonete scientificimente fa-
^feidiB«'f'*,i*^^^ / A< bricado, isento de impurezas nocivas a pelle.

VwJ E' uma palavra que deve ser sempre lembrada
quando houver necessidade de adquirir um sa¬

bonete de confiansa, bom, puro, suavemente perfumado, antiseptico e antiparasitario.

e encontrado nas boas casas e deve ser pedido pelo numero indi-

SAB0NETE 
'^QfjSS^ 

46 O LI VAN" eo 1 (Ipomea)

A' VENDA EM QUAL- 
" O i I V A N " n. 2 (Azalea)

QUER PARTE "OLIVAN" m. 3 (Qlydnia)

Lsiboratorao Oliveira. Junior = JR_io de JsinesrOo

ivan

é indicativo de um sabonete scientificámente fa-
bricado, isento de impurezas nocivas á pelle.
E' uma palavra que deve ser sempre lembrada
quando houver necessidade de adquirir um sa-

bonete de confiança, bom, puro, suavemente perfumado, antiseptico e antiparasitario.

O SUPER-
SABONETE

A' VENDA EM QUAL-

QUER PARTE

é encontrado nas boas casas e deve ser pedido pelo numero indi-
cativo do perfume :

"OllVAN" Ho 1
64 Oi IVAN" n. 2
440 L I V A N " n. 3

18 — Outubro — 1924 otTlnffio
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SUPER SABONETE
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Instantâneos tomados, domingo

passado, emquanto se realisava

animado encontro entre os valoro-

sos quadros do "Pimenta de Mel-

lo" e do "Jornal do Commercio".

A numerosa assistência não se

cansou de applaudir os melhores

lances da bella pugna sportiva.

fü Segundo communicação enviada
ao Sr. ministro da Agricultura pelo Syn-
dicato de Agricultores de cacáo da Ba-
hia, a safra de cacáo de 1924 a 1925
póde ser estimada em 650.000 saccas,
ou sejam 39.000 toneladas. A safra do
Pará, conforme noticia da Associação
Commercial de Belém, está avaliada em
1.300 toneladas. Faltam dados para or-

ganisar a estimativa da colheita de Ama-
zonas.

Qunto a preços, cotava-se actualmente
o cacáo na Bahia a 16S000, 17$000 e
18$000 por arroba, conforme os typos.
No Havre, em Agosto ultimo, as co-
tações eram as seguintes: Bahia "fair"

de 159 francos a 163 — "good-fair" —
165 a 172 — superior — 173. a 178.

As cotações de cacáo da Amazônia fo-
ram: Manáos, ordinário 210 a 214; Ca-
meta 215 a 220. Sertão 220 a 225. O
superior de Venezuela obteve 360 por
50 kilos.

Nas proximidades do Natal apparecerá o
ÁLBUM DO PARA TODOS...

com lindos retratos dos astros da tela.
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NOVO TRATAMENTO DO CABELLO

restauração — renascimento - CO N

PELA

8ERVAÇAO

PATENTE N. 5739

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

RECOMMENDADA PELOS PRINCIPAES INSTITUTOS SANITARIOS DO EXTRANGEIRO

A LOÇÃO BRILHANTE E' O MELHOR ESPECIFICO
INDICADO CONTRAI

Queda do» Cabellos — Canicle — Embranquecimento pre-
maturo — Calvlcle precôce — Caspas — Seborrhéa —

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

Pahpllnç hr^rirn^ sábios está hoje competente-
bdUCIlUO UiailUUO mente provado que 0 embran-
quecimento dos cabellos não passa de uma moléstia. O
cabello cahe ou embranquece devido á debilidade da raiz.

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

Caspas-Quédas dos cabellos^^VS
atacam o couro cabelludo dando como resultado a quéda
dos cabellos. Destas a mais commum são as caspas. A
Loção Brilhante conserva os cabellos, cura as affecções
parasitarias e destróe radicalmente as caspas, deixando a
cabeça limpa e fresca.

A Loção Brilhante evita a quéda dos cabellos e os
fortalece.
p , , , Nos casos de calvicie com tres ou quatro se-
UalVICIP manas de applicações consecutivas começa a

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,
p, | | rr ~ Em todas as
oeborrhea e outras affecções ?ioPecias. ndae-& termina*
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.-p . | ,.i Ha também uma doença, na qual o ca-

! riCnODtllOSe bello> em vez de cahir, parte. Pôdepartir bem no meio do fio ou pôdeser 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
1" — E' absolutamente inoffensiva, podendo portantoser usada diariamente e ipor tempo indeterminado, porquea sua acção é sempre benefica.2a — Não mancha a pelle nem queima os cabellos,como acontece com alguns remedios que contêm nitrato de

prata e outros saes nocivos.3a — A sua acção vitalisante sobre os cabellos bran-cos. descorados ou grisalhos começa a manifestar-se 7 ou8 dias depois, devolvendo a cõr natural primitiva graduale 'progressivamente.
4» — o seu perfume é delicioso, e não contém oleonem gordura de especie alguma que, como é sabido, pre-judicam a saúde do cabello.

MODO I>E USAR
Antes de applicar a Loçfio Brilhante pela primeira vezé conveniente lavar a cabeça com agua e sabão e enxu-

gar bem.
A Loçfio Brilhante pôde ser usada em fricções como

qualquer loção, porém é preferivel usal-a do modo seguinte:Deita-se meia colher de sopa mais ou menos em um
pires, e com uma pequena escova embebida de LoçfloBrilhante fricciona-se o couro cabelludo bem junto á raiz
capillar, deixando a cabeça descoberta até seccar.

'' yvvm

M *

PREVENÇÃO
Não acceitem nada que se diga ser a "mesma coisa"

ou "tão bom" como a Loçüo 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.

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

seu cabello.
PENSE 

V. S. no ridículo que é calvicie ou outras mo-
lestias parasitarias do couro cabelludo.

Nada pôde ser mais convincente para V. S. do que ex-
perimentar o poder maravilhoso da Loção Brilhante.Não se esqueça. Compre um frasco hoje mesmo. Dese-
jamos convencer V. S. até a evidencia, sobre o valor be-neíico da Loção Brilhante. Comece a usal-a hoje mesmo.
Não perca esta opportunidade.A Loção 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 reprodução totat ou parcial)Únicos cessionários para a America do Sul! — ALVIM &FREITAS — Rua do Carmo, 11 — sobr. — S. PAULO.Caixa Postal 1370.

fí ^rTPOTV Srs. ALVIM & FREITAS —Caixa 1379 — S. Paulo(O MALHO)
Junto remetto-lhes um vale postal da quantia de réis10$000 afim de que me seja enviado pelo correio um frasco

de Loç8o Brilhante.
NOME
RUA
CIDADE
ESTADO



'

totaM^^O .0

9 —v—"v— @

PlDASIJNW&AW - i»  J^*j

0 C "AMPI^ 
11 

Q

|0 ^ JUNDIAHV Q

OIILCIÍ/IO   18 — Outubro —1924

AUTOMOBILISMO

A Associação de Estradas de Rodagem, que
annualmente vem promovendo a realização de
demonstrações praticas de automobilismo e de
construcção de bôas estradas, além da 2a ex-
posição, fez incluir no seu programma uma
competição de turismo em 700 kilometros (São
Paulo — Rio Preto — S. Paulo).

Essa prova constituiu o "ciou" da têmpora-
da deste anno e visou especialmente a escolha
do melhor carro para as precisões brasileiras;
portanto o carro que pelo conjuncto de suas
qualidades, mais satisfizesse as condições topo-
graphicas das nossas cidades e de nosso in-
terior.

Para que isso bem pudesse ser apreciado
pelo publico, a Associação estabeleceu regras
e pontos para a classificação final.

Havia provas de rampa, de velocidade, de
economia, de resistencia e de habilidade, mas
infelizmente alguns corredores (os primeiros
sahidos) desvirtuaram o fim da competição e

transfor-
maram-na em
corrida de velo-
cidade, de prin-
cipio ao fim, na
ida e na volta.

Até certo
ponto, isso veio
d e m o n s -
trar a superio-
r i d a d e de al-
guns carros.

Por exem-
pio a "Dodge"

n. 11, habilmente conduzida por Roberto Thiry, tendo sa-
hido em 11° lugar e 16 minutos depois da "Cadillac" e da
"Marmon", guiadas respe-
ctivamente por Marcos Pa-
tricio e Antonio F. Lage,
conseguiu bater a "Cadillac"
e chegar 6 minutos depois
da " M armo n " , com a
agua do radiador apenas
morna.

E o mais importante é
que a potencialidade dos car-
ros acima citados é desfavo-
ravel para a "Dodge" que
tem apenas 24—HP., quan-
do a "Marmon " tem
33—HP e a "Cadillac" 31
—HP.

Esse foi o facto mais
commentado e mais discuti-
do pelo publico affeiçoado
ao automobilismo e pela im-
prensa.

Chegou até a provo-
car uma denuncia de con-
correntes contra o carro
••"Dodge" n. 11.

PROVA DE TURISMOS PAULO-RIBEIRÃO PRETO-S.PAULO ,
7oo Kts.

Juizes de chegada — Drs. Domicio
Pacheco e Silva, Georges Corbisier c
Américo Nctto, da Assoc. de E. de R.

Allegavam os denunciantes que esse carro
tinha sido preparado para a corrida e não era
carro de série (turismo).

O Dr. Roberto Mange, lente da E. Po-
lytechnica, nomeado perito para dirimir a du-
vida, acaba de julgar improcedente a denuncia
e classificar o carro n. 11 como rigorosamente
de série.

Esses e outros incidentes crearam certos
embaraços para um julgamento mais rigoroso,
o qual teve de ser mais político do que es-
portivo.

A marca "Dodge" obteve a seguinte cias-
sificação:

1.° — Na classificação geral com 3.980
pontos.

1." — Na prova de velocidade de 6 kils.
em 4 minutos, 50" 115.

1." — Na prova de velocidade de 18 kils.
em 12 minutos, 33" 415.

1.° — Na prova de rampa da Serra dos
Chrystaes em 4
minutos,
0" 4|5.

Io — Na
totalidade dos
pontos dos tres
carros classifi-
c a d o s com
1 1 .883 pon-
tos.

A marca
"Dodge",
foi a que apre-
sentou maior
numero de

A chegada da prova de turismo — Aspecto geral
multidão que aguardava o resultado

Vista do Palacio das Industrias, onde
sc realizará a II Exposição de Auto-

mobilismo de S. Paulo

carros inscrip-
tos.

Depois da "Dodge", no
conjuncto de qualidades des-
tacou-se a "Ford", que
competindo com outras mar-
cas possantes e de alto
preço, conseguiu s o b r e p u-
jal-as.

No recinto ,da Expo-
sição a "Ford Motor Co.",
é a que tem attrahido
mais a attenção dos visi-
tantes especialmente. com
a montagem de um carro
em 10 minutos.

Em resumo, as duas
marcas que mais eviden-
ciaram a sua propriedade
para o Brasil, computando
também a questão do
preço, foram a "Dodge" e
a "Ford".

da

gitarnição do carro "Dodge" n". 11, vencedor da
Grande Prova — Ao volante Roberto Thiry G.~ Moreira.
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MELHORADOS CONSTANTEMENTE

Sem apresentar novos modelos

cada anno.

Caminhão Automovel

DODGE BROTHERS DODGE BROTHERS

Inks ios Intuit.

RUA BtíO D2 ITAPEMINGÂ, 30--32

SÃO PAULO

V

w
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O melhor automovel de sua classe

A uníca competição offícíal realizada

no Brasil

veio provar essa verdade.
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MELHORADOS CONSTANTEMENTE

Sem apresentar novos modelos

cada anno.

Caminhao Automovel

DODGE BROTHERS DODGE BROTHERS
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V 1LEITE PE LV/RIO
PARA EMBELLEZAR A CUTIS

Cura Espinhas, Sar-
das. Manchas e qualquer

irritação da fpelle
A' venda em todas as perfumariàs. Depositários:

SM1TH, SOUSA & C. Rua dos Ourives, 67 — Rio de
Janeiro.
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A' vinila em toelas as perfumariàs. Depositários: SMITH, SOI'SA AC. — nua elo» Ouilve-*. 07 — Rio
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INSTITUTO ORTHOPEOICO RIO OE

JANEIRO

Acaba de ser instai lado á rua da Carioca n. 55 o
Instituto Orthopedico Rio de Janeiro, e por especial gen-
tileza de seus directores, Drs. Paulo Zander e Thomaz
Pereira Caldas, estivemos domingo ultimo em visita áquelle

moderno estabelecimento. Compõe-se o Instituto de uma
salav para pequenas operações, apparelhos e modelagens
em gesso; uma sala de exames geraes; uma sala de radio-
diagnostico; duas salas de espera; uma pequena e uma
grande sala de mecanotherapia; duas salas com officina
para a construcção de apparelhos; uma sala de gymnasti-
ca, massagens e physiotherapia; e camara escura para os
trabalhos photographicos. Como acima dissemos, está o
Instituto a cargo dos Drs. Paulo Zander, director do Hos-

pitai Central e ambulatórios da Sociedade dos Accidentes
no Trabalho das usinas metallurgicas com séde em
Berlim, e Dr. Thomaz Pereira Caldas, assistente do Hos-
pitai S. Francisco de Assis.

O Instituto está apparelhado para o tratamento dos
aleijados ou malformados congênitos ou adquiridos por
moléstia ou accidente; tratamento das paralysias nas cre-
anças e adultos, construcção de pernas, braços, e demais
apparelhos que permittam locomover ou executar qual-
quer trabalho.

As nossas photographias, apanhadas no dia da visita
ao Instituto, mostram um grupo de visitantes e parte de
uma das salas de mecanotherapia.

é o melhor xarope

para asthma, bronchi-
te, rouquidão, irrita-

ções dos bronchios,
coqueluche e demais
doenças do apparelho
respiratório.

Bromil solta o catharro, des-
entope os bronchios,
allivia o peito e faz
cessar as tosses.

Bromil é um calmante e um
desinfectante dos pul-
mões.
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Representante na America do Sul: F. MAS ( J0 /y

Entre Rios, 130 — Buenos Aires — Argentina

Cofres, Camas e Fogies 
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jar.. . Basta soprar uma brisa mais pronunciada,
e logo o carioca vê a sua casa invadida por nuvens de
pó. Não vamos repisar mais uma vez todos os males
que traz a poeira aos móveis da casa e aos pulmões do
proprietário, assumpto já totalmente exgottado por todos
o'S hygienistas do mtmdtf. Desejamos,. €om esta nota, tão
somente chamar a" áttenqãó dos srs. íis<£Aes da Limpezai
Publica, certos
de que, desta vez,
não deixaremos
de ser attendi
dos.
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3 mezes depois
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Cofres, Camas e Fogões
GRANDE PRÊMIO" NA EXPOSIÇÃO DO CENTENÁRIO DO BRASIL

Filiaes:

RIO DE JANEIRO

Marechal

Floriano Peixoto, 5

Fabricantes

Wallig &

Porto Alegre SAO PAULO

Rua Barão de Itapetininga, 61

Endereço telegr. "WALLIG"

á prova de fogo, queda e
arrombamento.

a lenha ou carvão

para creanças, solteiros, casaes,
viagens e hot^ítaes. Exijam sempre esta

marca registrada
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Escrevam para lá. Escrevam para cá.
Mas sempre em papel M.-K. &

Já por varias vezes nos temos referido, nestes
últimos tempos, ao serviço de limpeza das nossas
ruas, o qual, infelizmente, deixa muito a dese-

M

19

Escrevam para la. Escrevam para ca.
Mas sempre em papel M.-K.

ffaxKrause
Papel para Cartas
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EM DEFESA DO POVO

o m amo

Comprando em grande escala, direclamenle dos fabricantes, as
CASAS INDIANA, podem e de facto offerecem ao comprador
maiores vantagens (pie as suas eongeneres.

Para que o povo possa fazer uma apreciação sobre os preços,
damos abaixo uma ligeira relação:

Perfumarias EXTRANGEIRAS de
todos os fabricantes, muito barato.

Assombrosa venda de inaugura-
ção, de artigos de primeira qua-
Iidade, para bomens e rapazes, e
finas roupas de cama e mesa.

Meias de SEDA, AGUIA 5$50o
PURA 4$5oo

I N TERWO-
VEN 5$5°O

Meias de Escossia, com
BAGUET 5$5oo

Camisas, fino Percal . . 8$5oo
" Superior Z E -

PHIR (SALDO) . . ii$500
Camisas, crepe SUISSO

(SALDO) 11 $500
Camisas, tricoline de 1",

listada e lisa 253500
Pyjamas de crepe .... 263500

" " Zephyr inglez 25$ooo
Suspensorios GUIOT le-
gitimo 6$700

Lenços inglezes, PURQ
LINHO, i|2 dúzia . 9$ooo

Lenços inglezes, 1 [ 2 linho,
112 dúzia 7$ooo

Camiseta, malha, finissi-
ma 5$500

Camiseta, malha, merceri-
zada 5$5oo

Ligas Americanas, SEDA 3$5QO

Ligas Americanas .... i$ç)oo
Gravatas de seda regular 2$300
Gravatas de seda tricot fi-

nissimo 2$900
Gravatas de seda EX-

TRANGEIRA .... 63500
Gravatas de seda ¦ EX-

TRANGEIRA P A -
PILLON 2$9oo

Capas de Gabardine in-

gleza 12 5 $000
Meias de seda c|costura,

todas as cores para se-
nhora 5$5oo

Meias, typo AGUIA, toda
de seda 8$7oo

Meias MOUSSELINE i7$5oo
Camiseta de SEDA c|BA-

GUET, todas as cores,
fino artigo  i2$ooo

Meias de Escossia, para
senhora  4$5°°

Meias de SEDA para cri-
anças  3$50°

Meias de Escossia para
criancas . . . . . . . i$8oo

Filial á Rua do Ouvidor, 134

Pasta dental INDIANA,
typo grande  i$50o

Pasta dental PATY, tubo
grande .  i$30o

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

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

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

o único estabelecimento que
defende

A POPULAÇAO DO GRANDE
BRASILCasa Matrk\ Largo de São Francisco de Paula ns. 24, 26 e 28

[XI

A 7" -i

i___ ''  ~
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NOTA R E L SAS
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i) -Monsenhor José Ansàíoni de Marcos — Como nos annos anteriores, o venerando sacerdote monse-
nhor José Ancaloni dc Marcos, completando no dia 6 de Janeiro do próximo anno 83 annos de idade e 58
de sacerdócio, em acção dc 'graças por este feliz acontecimento, distribuirá neste mesmo dia, esmolas a tre-
sentas viuvas pobres com filhos menores, esmolas estas na importância de seis contos de réis, (6:ooo$ooo),
em dinheiro, pães, café, biscoitos, assucar, vestuários infantis e almanachs d'"0 Tico-Tico". Por meio
deste, monsenhor José Anzaloni de Marcos pede aos seus bcmfeitores e ao Commercio em geral para con-
correrem com donativos e outras esmolas que deverão remetter endereçadas a elle, para a rua Cabuçú n. 51,
estação do Meyer. 2) Irmandades do D. B. Santo e S. João Baptista do Maracanã, com seu vigário,

após seu juramento e posse, posando para "O Malho".

PARA UMA BOA
SHOOTEIRA

SÓ NOSSAS BOLAS ^^^/,N)NI--J!^Itjmrr?m,>f,ll ,.,. „t,mi&ao^r

PEDIDOS A'
CAIXA POSTAL/2223
Rua José Bomifacio.IÔ

S.PAULO

DIANTE DOS 6 PONTOS ABAIXO TODO
BOM ESPORTISTA FARÁ'LOGO O SEU PEDIDO

6 PONTOS
1.° O melhor couro com

sufficienteflexibilidade
para dar movimento
ao tornozello.

2.° Contra-forte especial-
mente feito para o
calcanhar não virar.

3° Correia para dar fir-
meza necessária so-
bre as juntas.

4.°Nota-sesuperficie larga
5.° Couraça inquebrável

feita de couro solido.
6.° Travas fixadas com fir-

meza nos melhores
logares para evitar
escorregar.

ARTIGOS PARA TODOS OS ESPORTES

//// / v' v ,-—m,Ií / ,""" fluni ' WfflffliIí ' Hl
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URODONAL

E A OBESIDADE

WIEIMATISMOS

GOTTA

GRAVELLE (AREIAS)
CÁLCULOS

ECZEMA

NEVRALGIAS

OBESIDADE

SCIATICA

AZIAS

ARTERIO-ESCLEROSE
C -r-.-jr- . wiyir y.y

A OPINIÃO MEDICA:
Empreguei durante muito tempo ovcsso URODONAL em muitos casos dearthritismo, de obesiHadc, de gotta,antiga e rebelde a todos os outros re-médios. Em todos os casos constatei

uma melhor diurese, as dores acalma,
ram-se com satisfação dos doentes —
Dr. Cav. B. Picotti, Trana (Turim)!

Que horror!
URODONAL.

Preciso tomar

Todos os artliriticos devem cada
mez ou depois de qualquer excesso, derefeição,fazer uso do URODONAL, quedrenando o Ácido Urico. os colloca ao
abrigo, d'uma maneira segura, dos ata-
ques de Gotta, Ithéumatismo ou de co-
licas nephriticjts. Desde que as Urinas

se tornem vermelhas ou contenham
areias, logo apoz a primeira dôr ou quese produzam estalidos nas articulações,
é necessário recorrer sem demora ao
URODONAL

Quem quizer ficar joven e evitar a obesidade, deve eliminar o excesso de A('IDO URICO, o veneno do nosso
organismo, fazendo curas regulares de URODONAL.

Grandes prêmios nas Exposições de Mo naco 1920 e 19.21 e Rio de Janeiro em 1922-1923
Estabelecimentos CHATELAIN, 3 bis Rue de Valcnciennes — PARIS

Agentes Exclusivos para o Brasil:
Rua dos Andradas, 16.5 — FERREIRA BUREL & C. — Caixa Postal, G2í rio de janeiro

tmnnmmmnnnnnmjnnnnnninnnnmmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn^

\ J U B O L

REEDUCA

O S

IXTESTINOS

Caulela com quem
soffre de

prisão de ventre

PRISÃO DE VENTRE

E N T E R I T E

TONTEIR AS

HEMORRIIOIDES

DYSPEPSIAS

ENXAQUECAS

Sinto-me bem dis-
posto, mas devo-o ao JUBOL.

Quem soffre de prisão ds ve^ntre é rrráo, invejoso, ciumento, desconfiado, colérico. Não tem amigos e ;
todos os seus negocios fracassam. O homem que toma JUBOL é feliz; sua physionomia reflecte boa saúde,
physioa e moral: é um ser sadio. Seu gênio alegre, sua reputação de homem bom lhe attrahem a' sympa-
thia de todos e a estima geral. Vence na vida e todos confiam nelle e em seu bom destino.

Preparado nos Laboratorios do URODONAL
ESTABELECIMENTOS CHATELAIN, 2 e 2 bis, rua de Valenciennes, Paris

Grandes Prêmios nas Exposições de Monaco 1920-1921 e Rio de Janeiro de 1922-1923

Agentes geraes para o Brasil: FERREIRA BUREL & C,
Rua dos Andradas, 1G.">, Caixa Postal 62i — Rio

?

?

c
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POLITIC' ACÇOES...

qe 
"memórias desta terra se consente, lá no as-

^ sento ethereo para onde subiu" o illustre com-
petidor do Sr. Arthur Bernardes no pleito presidencial de
1922, certamente que nesfhora o regosijo será grande,
porque não é mais segredo para ninguém, que o café
nacional será entregue á sua própria sorte, ou melhor,
que o governo da União, parece disposto a não manter
a valorisação da "preciosa rubiacea", isto é, a política
economica de que sempre fez questão o grande e po-
deroso Estado de São Paulo, alliado máximo, firme, in-
transigente da facção mineira que derrotou o saudoso Sr.
Nilo Peçanha, no anno da graça acima alludido...

Lembram-se todos, sem duvida alguma, da formida-
vel actividade dispendida por aquelle estadista fluminense,
para ver se conseguia separar Minas de São Paulo na
tremenda lucta a que se atirára, e na qual tudo fez por
levar a maior vantagem. São Paulo começou desde en-
tão, e mais que nunca, a ser apontado aos seus irmãos
na federação, como o Estado que mais sacrifícios exigia
ao Brasil em seu proveito exclusivo. Queria ser privi-
legiado na partilha dos favores federaes, porque collo-
cava über alies o seu café. Damnassem-se os outros!

Na occasião, felizmente, a cousa não pegou. E
agora, pegará?...

Sabbado ultimo, assistimos, na Commissão de Finan-
ças da Gamara, a uma turra entre os Srs. Annihal Frei-
re, dc Pernambuco, e Salles Júnior, de São Paulo. Tudo
porque o primeiro entendera, equivocamente, aliás, que
o segundo pretendia collotar o café em situação superior
ao assucar, na pauta do proteccionismo da União.

A' conclusão a que desejamos chegar, não importa
considerar que o incidente terminou, rápido, com feli-
cidade e brilho para os dois deputados. O mesmo não
succede, porém, com a exaltação a que subiu o eminente
Sr. Annibal Freire.

Essa exaltação, num homem de intelligencia e cul-
tura invulgares, finamente educado, e político hábil, ser-
ve para o calculo da prevenção que mais abaixo, nas ca-
madas menos favorecidas de espirito, existe contra o café.

São Paulo, pois, precisa tomar cuidado, deve ex-
plicar bem o seu pensamento de que protecção ao café,
não significa abandono de outros produetos. Todaapro-
dueção nacional também merece protecção, se não tanta,
pelo menos relativa á quantidade e qualidade em que se
apresente nos mercados...

Tal providencia impõe-se no momento, além do mais,
porque vae ganhando foros de verdade, a mentira de
que políticos ha que não querem paulistas na próxima
suecessão. MOZART LAGO

#¦ a »

PóDE-SE 
affirmar, sem receio de contestação, que a

mais formidável das repercussões obtidas pelas curas
milagrosas do professor Mozart, em Campos, foi veri-
ficada aqui, no Senado Federal.

, Explica-se o factto, em nossas rodas políticas, com
o seguinte episodio verdadeiro:

Logo que chegou a esta caipital a primeira nova
das fantasticas curas, o Sr. Lauro Muller, que dá a
vida por uma pilhéria boa, chegou ao Senado, e retferiu
milagres do famoso "medhim" camptsta, a alguns col-
legas, entre os quaes os mais mocos eram os Srs. José
Murtinho e Generoso Marques.

Malicioso, no emtanto, S. Ex. não descreveu, com
precisão, as curas de que tivera noticia. Deixou per-ceber, apenas, quo o Messias" da teyra da goiabada, era,
assim, uma cspecie do outro Dr. Voronoff, mais ra-
dical ainda é mais rápido...

Dentro em breve, todo o Senado estava a com-
mentar os milagres do professor Mozart. Foi um
cuecesso!

Apenas o Sr. Miguel de Carvalho não gostou da
historia. Naquella noite, o telephone da residencia do
illustre senador fluminense não iparou de tocar. A cada
instante lhe (perguntavam:Olá! Miguel amigo: — como é que se vae a
Campos? '

HA 
muita gente boa que acredita cm aue o general

Rondon, antes de abandonar o positivismo, chegarú
a ser minidtro da Guerra

OUTRO 
dia, emquanto no salão de banquetíes do Co,pa-

cabana-íHotel. o Sr. Mello Vianna era homenageado,
dansava-ise animadamente, também, em palacete próximo,onde brilhavam algumas dezenas de senhoras e"senhori-
nhais da nossa primeiríssima sociedade. E nos Intervallos
daquella formosa consagração a Terpsychore, vinham á
baila, com naturalidade e espirito, os grandes acqntcci-
mentos do dia.

Eis senão quando ouvimos, de lábios deliciosos, a
seguinte e "forte" razão do reserva contra o futuro pre-sidente mineiro:

Era um homem que possuía, impressos, prompti-nhos, os cartões de visita com que felicitava os amigos,
ou mandava pezAmes aos parentes dos quo falleciam!"Madame" estaria fala,ndo a verdade ou fazendo"blague"?...

.¦«J _•*» „•»>,«f .f-

Ej 
corrente em nossas rodas políticas, que "O Jor-

nal" passando a nova direccão e nova propriedade,
será em breve o orgão official de grande uartido po-litico, em organisação nesta cidade, sob a inspiração do
Centro Industrial.

A idéa da arregimentação de nossas classes con-
servadoras, pois, parece caminhar...

íí -X-

PERNAMBUCO 
vae fazer retornar á Camará, na vaga do

Sr. Rodolpho Araújo, o Dr. Gouvêa de Barros, exy»,
deputado, ex-director dxj Hygiene em Recife, e mais ai-
gumas outras cousas boas.

Foi feliz na escolha, não ha que negar. Mas por
que os pernambucanos não quizeram ser superlaltivos na
felicidade com que preencheram aquella vaga? Por que

o Sr. Souza Filho ha de continuar fóra da Camara?...
íc1 íc1 íe

ESTA' 
de parabéns o Sr. Affonso Penna Júnior, pela

leitura de seu parecer ao orçamento da Receita
erçi 1925.

Habituada, ha longos annos já, á competencia de
Carlos Peixoto Filho, Homero Baptista e Antonio Carlos,
que desde 1910 têm sido os relatores daquella lei de
meios, a Camara, agora, como que se sentiu sumrehen-
dida. ante o successo do Sr. Affonso Penna Júnior, depu-
tado pela primeira vez. e estreante também na difficil
arte e sciencia de relatar a Receita.

Na verdade, o trabalho do Sr. Affonso Penna ex-
cedeu todas as expectativas, mesmo ás optimistas, de
seus Íntimos, que lhe conhecem a Intelligencia e a cul-
tura. Obra assim tão brilhante, sob todos os aspectos
— foi a impressão geral — parecia impossível que se
a concebesse, no primeiro lance, logo de partida, no
inicio.

Coube tal gloria, no emtanto, ao novel represou-
tante mineiro, que ainda logrou ser orisinal, vasando
um parecer que é bem a mais eloqüente das expres-
sões do intelligencia que temos visto, produzida pelanova pleiade d« parlamentares destas ultimas! legis-
laturas!

.¦Io instante, pois, em que Minas vê fulgurar longe,
na L/iga das Nações, o Sr. Mello Franco, e envia ao
Senado, para mais duradoira missão, o eminente Sr.
Antonio Carlos, deve-lhe ser particularmente grato, ve-
rificar que outro filho seu, o Sr. Affonso Penna Ju-
nior, surge na Camara dos Deputados, apto, capaz de
até sôzinho manter-lhe todas as brilhantes tradiçõesI

POLITIC' ACCOES...

Se 
"memorias desta terra se consente, la no as- Dentro em breve, todo o Senado estava a com-

sento ethereo para onde subiu" O illustre com- mental- OS milagres do professor Mozart. Foi um
cuccesso!

petidor do Sr. Arthur Bernardes no pleito presidential de Apenas 0 gr Miguel de 0arvalho 7llo gostou da
1922, certamente que nest'hora o regosijo sera grande, historia. Naquella noite, o telephone da residencia do
porque nao e mais segredo para ninguem, que o cafe illustre senador fluminense nio tparou de tocar. A cada
nacional sera entregue a sua propria sorte, ou melhor, mstante lhe pergimtavam:

.... — Ola! Miguel amigo: — como 6 que se vae a
que o governo da Umao, parece dxsposto a nao manter Campos? >
a valorisatfao da "preciosa rubiacea", isto e, a politica -;i #
economica de que sempre fez questao o grande e po- 1 TA muita gente boa que acredita cm que o general
deroso Estado de Sao Paulo, alliado maximo, firme, in- ^ «ntc. abandonar o posiUviamo, chegaru

_ . . , , ,, a ser minisltro da Guerra...transigente da facgao mineira que derrotou o saudoso Sr.
Nilo Peijanha, no anno da gra?a acima alludido...

». . . j -j, jr /"vUTRO dia, emquanto no sal&o de banquettes do Co.ua-Lembram-se todos, sem duvida alguma, da formida- ( J ' , , „ ,r „ * " 1
W cabanaJHotel, o Sr. Mello Vianna era homenageado,

vel actividade dispendida por aquelle estadista fluminense, dansaya-Be animadamente, tambem, em palacete proximo,
para ver se conseguia separar Almas de Sao Paulo na onde brilhavam algumas dczenas de senhoras e'senliori-
tremenda lucta a que se atirara, e na qual tudo fez por nhas da nossa primeirissima sociedade. E nos intervallos
levar a maior vantagem. Sao Paulo comegou desde en- '¦^uoiia formc»a consagragao a Terpsychore, vinham a

baila, com naturalidade e espirito, os grandes acqnteci-
tao, e mais que nunca, a ser apontado aos seus irmaos mentos do dia.
na federa?ao, como o Estado que mais sacrificios exigia Els senao quando ouvimois, de labios deliciosos, a
ao Brasil em seu proveito exclusivo. Queria ser privi- seguinte e "forte" razio do resorva contra o futuro pre-
legiado na partilha dos favores federaes, porque collo- slden^e ™^:homem 

que possuia, impresses, prompti-cava iiher allcs o seu cafe. Damnussem-se OS outros. nhos, OS cartCes de visita com que felicUtava os amigos,
Na occasiao, felizmente, a cousa nao pegou. ou mandava pezames ao>s parentes dos quo falleeiam!

agora, pegara?... "Madame" estarla fala,ndo a verdade ou fazendo
Sabbado ultimo, assistimos, na Commissao de Finan- .->>

«as da Camara, a uma turra entre os Srs. Annibal Frei- C*' corrente em nossas rodas politicas, que wO Jor-
re, dc Pernambuco, e Salles Junior, de Sao Paulo. Tudo Li nal" passando a nova direcsao e nova propriedade,
porque o primeiro entendera, equivocamente, alias, que sera em t>reve o orgao official de grande uartido po-
o segundo pretendia collotar o cafe em situagao superior c'ntro'indu'k^ri'aTU<'^° nesta clda<le' sob a lnsP>racao do
ao assucar, na pauta do proteccionismo da Uniao. A id^a da arregirhentacao de nossas classes con-

A' conclusao a que desejamos chegar, nao importa «ervadoras, pois, parece caminhar...
considerar que o incidente terminou, rapido, com feli- # ,u
cidade e brilho para OS dois deputados. O mesmo nao t-jERNAMBUCO vae fazer retornar a Camara, na vaga do
succede, porem, com a exalta?ao a que subiu o eminente 1 Sr- Rodoipho Araujo, o Dr. Gouv6a de Barros. eyv,
Sr Annibal Freire deputado, ex-director d« Hygiene em Recife, e mais al-

... gumas outras cousas boas.
Essa exaltacao, num homem de intelligencia e cul- p0i feliz na escolha, nao ha que negar. Mas por

tura invulgares, finamente educado, e politico habil, ser- que OS pernambucanos nao quizeram ser superlaltivos na
ve para 0 calculo da preven?ao que mais abaixo, nas ca- felicidade com que preencheram aquella vaga? Por que ,
madas rr.enos favorecidas de espirito, existe contra o cafe. ° Sr" Souza F"h0 ha de conthluar f6ra da Camara?...

Sao Paulo, pois, precisa tomar cuidado, deve ex- @ ® S
plicar bem O Seu pensamentO de que protecgao ao cafe, .T^STA' de parabens o Sr. Affonso Penna Junior, pela
nao signlfica abandono de outros productos. Todaapro- J,'0tr'ra de SeU pareeer ao °rsamento da Roceita
ducgao nacional tambem merece protec?ao, se nao tanta, tm Habituada, ha longos annos id. a competencia de
pelo menos relativa a quantidade e qualidade em que se Carlos Peixoto Filho, Homero Baptista e Antonio Carlos,
apresente nos mercados... que desde 1910 tSm sido OS relatores daquella lei de

Tal providencia impoe-se no momento, alem do mais, meios. a Camara, agora, como que se sentiu sumrehen-
. . . . dida. ante o successo do Sr. Affonso Penna Junior, deuu-porque vae ganhando foros de verdade. a mentira de • tad0 pela prlmeira vez, e estreante tambem na dlfficil

que politicos ha que nao querem paulistas na proxima arte e scieneia de relatar a Receita.
successiio. \IO/ART LAGO Na verda(le" 0 trabalho do Sr. Affonso Penna ex-

cedeu todas as expectativas, mesmo as optimistas, deseus intimos, que lhe conhecem a intelligencia e a cul-

P6DE-SE 
affirmar, sem receio de contesta<;5o, que tura. Obra assim tao brilliante, sob todos os aspectos

mais formidavel das repercussoes obtidas pelas curas — foi a impressao geral — parecia in>possivel que se
milagrosas do professor Mozart, em Campos, foi veri- a concebesse, no primeiro lance, logo de partida, no
ficada aqui, no SenadO Federal. inieio.

, Explica-se o faetto, em nossas rodas politicas, com Coube tal gloria, no emtanto, ao novel rcpresen-
o seguinte episodio verdadeiro: tante mineiro, que ainda logrou ser original, vasando

Logo que chegou a esta cafDital a nrimeira nova um pareeer que 6 bem a mala eloquente das expres-
das fantasticas curas, o Sr. Lauro Muller, que dfi sOes do intelligencia que temos vtsto, produzida pela
vida por uma pilheria boa, chegou ao Senado, e reiferiu nova pleiade d« parlamentares destas ultimas! legis-
milagres do famoso "medium" camptsta, a alguns col- laturas!
legas, entre os quaes os mais mocos eram os Srs. Jos4 -'•o instante, pois, em que Minas vu fulgurar longe,
Murtinho e Generoso Marques. na L,iga das Nag5es. o Sr. Mello Franco, e envia ao

Malicioso, no emtanto, S. Ex. n5o descreveu, com Senado, para mais duradoira missao, o eminente Sr.
precisao, as curas de que tivera notlcia. Deixou per- Antonio Carlos, deve-lhe ser particularmente grato, ve-
ceber, apenas, quo o Messias' da teyra da goiabada, era, rificar que outro filho seu, o Sr. Affonso Penna Ju-
assim, uma espocie do outro Dr. Voronoff, mais ra- nior, surge na Camara dos Deputados, apto, capaz de
dical ainda 6 mais rapido... ate sOzinho manter-lhe todas as brilhantes tradigBesI

'
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Doenças

c oração!!
Comer Muito Beber Demais !

Quando tiver praticado alguma imprudência ou extravagância, comido demais ou
bebido muito Vinho, muita Cervejar Licores ou outra qualquer Bebida Alcoólica, para não
apanhar alguma Indigestão ou outro Desarranjo do Estômago, do^ Figado, do Baço e Intesti-
nos, convém muito tomar á noite, quando lor dormir, Duas ou Tres Colheres (das de Chá)
de Ventre-Livre em Meio Copo de Água!

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

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

Estômago Sujo
Um Perigo !

i

A's vezes, sem saber porque, nós nos sentimos de repente muito Incommodados e
indispostos, com Mr'eza e grande Abatimento Geral, com Mal Estar em todo o Corpo e Pre-
guiça para fazer qualquer Esforço, até Dores e peso no Estômago, na Cabeça e no Ventre,
emfim sem vontade nem coragem nenhuma de trabalhar 1

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

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

*

VENTRE".LIVRE é o Remédio de Confiança para tratar Prisão de Ventre, a In-
flamação da Mucosa do Estômago, Vontade Exagerada de Beber Água, Fastio e Falta de
Apetite, Gosto Amargo na Bocca, Vômitos Causados pela Indigestão, Arrotos, Gazes, Dô-
res, Colicas, Fermentações e Peso no Estômago, Dores, Colicas e Inflamação Intestinal
causada pela demorada retenção de Resíduos Pútridos e Tóxicos dentro dos Intestinos, Do-
res, Colicas no Figado e Hemorroidas causadas pela Prisão de Ventre!!

V entre-LlVTe é um Vigorizador Especial das Camadas Musculares doa Intestinos
e exerce uma acção muito salutar sobre a,Mucosa do Estômago!

Por esta razão Ventre-LlVre faz sempre Muito bem a todos os Doentes!
Use Ventre-LÍVTe com loda confiança, que os resultados serão esplendidos e

garantidos! 1
Tem Gosto Muito Bom!
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CREME ALLED Formula scientifica do Instituto de
Belleza Alled

(Alled Beauty Institute)

0
O

Maravilhoso para ESPINHAS, PANNOS, SARDAS, MANCHAS, RUGAS, VERMELHIDÕES, etc.
Efficacia garantida. E' o CREME DA MODA è o ideal para o toucador

BRANQUEIA, AFORMOSEIA e CONSERVA a cutis fazendo adherir magnificamente o pó de
arroz. Pote grande, 9$000

1
FARINHA ALLED (amêndoas)

Artigo fino e excellente para a lav
AMACIA, EMBELLEZA e evita as REGAS p

Tio PARC ROYAL

P
O

Artigo.fino e excellente para a lavagem da cutis
AMACIA, EMBELLEZA e evita as REGAS precoces. — Lata: 7$000

[OE SfOKSOE

e cm todas as perfumarias

I. rO O

aropepocHE
|p_R ^s enfòrmidiides dos órgãos respiratórios devem ser

JL'ili. attendidas cuidadosamente. Para evitar maiores males e

_^^^5U fmW _W\{ Para Preven'r a gr>ppe> tome-se em tempo o

jmjSà ü "Mir no mm
xji** *^yPc_tm . je i wiy 

'*" 
|il ________________________________

y^' .\.:|p.VXv>\*^V7 I £m Wfíss Ifl ° <lual suPPrime rapidamente a tosse, as dores do peito e
L-:-'.\--':.:.'::-:..Íi,'"' ¦'' ~!> «\ '•::!¦'.".";.:::£'•'.'•' em geral os estados catharraes pertinazes.
X^XXXXX/íá^ w. ii! 
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1|]|! Ao mesmo tempo augmenta o appetite, estimula-se a

! .XXXvXvii"' xll •¦"-¦Xr""' |u| disgestão e melhora-se a composição do sangue, adquirindo

YiXX^Xix^ y^ M :,v7H-Ilv."';:^ Ib| o organismo novas energias. .

___ ____¦'}_? I fufr *.#¦¦?¦ y ^H I ^^^^^Êk _\tf _____________________________________________________ ^___________________________É____b mí ^__. -___---^ ^~_~^M __Br

k ^*_MÍ*ll[5Mí^__i"-í5Ã fiBBi ^pX.'; #''¦ (• ^ ^*S^íi^^'^P^>í^^^^^

~- ^ 
_^ ^PvSL-" ^áSc-A /-rmíõTõfK- _



18 — Outubro — 1024 amaino

Numerador menor que o denominador. Numerador maior qqe o denominador. Numerador com diversos denominadores.
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irnc^rpôs
QUEM QUER SER
ACTRIZ, CORISTA
OU BAILARINA ?

' Os jornaes trouxeram ha
dias um*annuncio que dizia assim:"E' moça? Por que não tenta a pro-
fissão do theatro? Pôde ser actriz, bai-

Tarin."'ou corista. Vá ao Theatro Lyrico,
das 12 ás 2 horas da tarde, e começará
já a ganhar um bom ordenado."

E das 12 ás 2, no vasto salão do ar-
chaico theatro, o Eduardo Victorino, com
o coração aos pulos peio futuro de sua
rjoVa. companhia, esperava as candidatas,
que não appareciam nunca. Um dia, des-
crendo já do alvitre que tomara, chegou
mais tarde e, ó milagre!, na sala, spn-
tadas, á espera estavam tres creaturas.
Exultou. Falou á primeira. Era de um
tom assim meio lusco-fusco, para não
dizer preta retinta. Declarou chamar-se
Bellarmina da Conceição, ter a profis-
são de cozinheira e que, procurando em-
prego, deparara com o annuncio-convite.
O Victorino, muito embaraçado, expli-
cou que lhe faltavam predicados physi-

• cos para o theatro. — Então, porque não
disse isso no annuncio ? Pergunto.u se
eu era moça, não é? Tenho dezoito an-
nos! Está escripto aqui — e puxou o
annuncio — "Pôde ser actriz, bailarina
ou corista". Como é que o senhor agora
diz que não posso? Isso não é sério!
Eu bem sei o que é que o senhor quer!
Mas commigno não! commigo não!

E sahiu, arrebatada.
A segunda, de boa presença, foi ou-

vida logo após. Não era o ideal,- mas
o Victorino, depois de a mirar e remi-
rar de frente, de lado, a tres quartos de

costas, de a fazer andar, pular e ro-
dar; de lhe olhar a perna até á liga,
os braços até onde elles vão; de con-
siderar o resto, de a fazer fechar os
olhos e pôr a lingua de fora, decidiu-se!
— serve!

— Não serve não senhor! — berrou
um latagão que acabava de entrar na
sala. Não faltava mais nada! Ha cada
maroto nesta cidade! Já para casa, sua
doida! Até esta hora o feijão não foi
para o fogo!

Era o marido.
A' terceira o Victorino atirou-sé sem

rodeios. Era linda, um verdadeiro caso.
Acceitava-a sem discutir ordenado. Era
tudo o que ella quizesse...-— Mas o senhor está enganado. Eu
vim aqui buscar um vale de camarote
para logo. Meu-irmão é primo de um
supplení3 extranumerario do districto, e
por isso toda a nossa familia e todos
os nossos conhecidos não pagam theatro.

E até hoje não appareceu mais nin-
guem.

RETRATOS A PRÊMIO

O corpo, em feitio de pêra, ou de
mamão, ou de abóbora. O rosto muito
menor que o corpo e um dos olhos
muito menor que o outro. O narizinho
petulante, no ar, a farejar um arranji-
nho para cada temporada, isto é, casa,
comida, automóvel, roupa para a rua,
roupa para a scena, e dinheiro, farto,
na bolsa. Sua voz parece com a dessas
gaitas de bambu e papel de seda, seus
movimentos são graciosos e vivos, o
Bueno Machado que o diga. E' estrella
no Brasil e em Portugal, má, segundo
os despeitados, boa segundo os outros.

Preconceito: E' "goal-keeper" hono-
raria do.Club Vasco da Gama.

NA TABELLA

Margarida Max ascende; de estrella
do Recreio para a estrella-do Lyrico, o

que na verdade não conseguiu sem, no
trajecto transitar pela rua da Carioca...
Era, aliás, o seu ideal, subir, subir*
muito, sentimento naturalissimo, pois
todo o pinto quer ser gallo. Fechado o
contracto com o Eduardo Victorino es-
creveu uma carta á Empreza Rangel
& C, desligando-se. Quem gosou a car-
ta foi a Manoela Matheus. Chegou a se
babar de goso...

â Nenhuma das estrellas estrangei-
ras foi ao chá do Duque, nem a Jeanne
Cyril, nem a Ines Lidelba, nem a Irene
Keliy, nem o Leopoldo Fróes, nem a
Bertha de Bivar, nem a Lina Demoel.
Por que seria? *

* O Luiz Palmeirim é um bicho!
Está traduzindo via electricista do Mu-
nicípal que sabe inglez a valer, todo o
repertório da London Comedy Compa-
ny. Depois é só receber os direitos de
autor... Uma delicia!

& O Alves da Cunha, segundo a con-
tagem de um espectador paciente, aper-
ta os olhos 547 vezes durante a repre-
sentação ae Papá Lebonnard.

ri Senhorita Futilidade teve uma ex-
eellente imprensa. Todos os jornaes a
elogiaram, menos um tal Interino de O
Imparcial. O Paulo Magalhães resolveu

á vista disso, essa cousa simples: dar
pancada no Interino. E anda á procuradelle! Está explicada a razão da ausen-
cia da nossa critica.

-f No chá-dansanto das estrellas foi
notado que quem > dansava peor era o
Duque. Como dansa mal! — commen-
tavam todos. E' um pessoal trepador...

Não ha nada mais desagradável, numa joven, e ainda mais quando esta attrahe todos os olhares pela sua
formosura, do que uma cabelleira sem côr, ou escassa, ou attingida por qualquer dos terríveis males que costumam
atacar esse precioso ornamento da mulher. Tudo se perdoa, menos uma cabelleira em más condições, meigmo porque,as mais das vezes, é simplesmente por puro desleixo que ella pode chegar a um estado lastimável. E, sobretudo, de-
pois do apparecimento do preparado por excellencia para a boa conservação do cabellos, da incomparave! JUVENTUDEALEXANDRE, o tônico mais moderno e mais scientifieo para os cabellos. Preço do frasco, 3S000. Pelo correio, 5S000.
Em todas as pharmacias e drogarias. Depositários: Casa Alexandre — Rua do Ouvidor, 148 — Rio de Janeiro.
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O/a, "madaina", isso tambem eu fazia..

PRISAOdeVENTRE
O Melhor Remédio
O Mais Pratico
O Mais Econômico

VERDADEIROS
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Robustez,
desde a Infância

á Velhice
Nisto consiste a maior

felicidade e satisfacção
que se pode tirar da vida.

A protecção da saude é
igualmente essencial em
todos os annos da nossa
vida e em qualquer epocha
é indiscutivelmente ver-
dade que a Emulsüo de
Scott produz robustez e
energia e, sendo um ali-
mento concentrado, domi-
na toda a debilidade e re-
nova as forças. Para a
protecção da saude não só
na infância e velhice como
tambem em toda a vida

TOME A

EMULSÂO
de SCOTT
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)AUDEGRÃOS deSA
C/.DFRANCK

A 
'venda 

em todas as boas farmácias

A.TR0NC1N4J HUMBE.RT. 96. Rue dAm/terdam,PAR!S ]
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Primeira IDentiçao

SEM NARCÓTICO
Usado em fricções sobre as gengivas, facilita a sahida
dos Dentes e supprinie todos os Accidentes da

Primeira Dentiçao,

Exigir o Sello da. União dos Fabricantes

ESTABELECIMENTOS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denia - PARIS

e nas Principaes Pharmacias

LOTERIA FEDERAL
| ÜO.OOOSOOO

inteiro 7170»
Décimo. • . ¦ • %&Q0

Em 25 de Outubro

T.NICA of£icIal|
IMCA fiseaüsada pelo Governo Federal.
(.NICA por cujos prêmios responde o Thes-onro Nacional.
iihioa extrahtda & vista do publico nesta Capital.
CAPITAI, de 3.000 contos e DEPOSITO de 500 CONTOS no Thesouro.
PRÉDIO próprio — Rua 1» de Março 110 e Visconde de Itaborahy 67.
Exlracções diárias fts 2 1|2, e fts 3 horas ao3 sabbados.
Pedidos de bilhetes acompanhados d» mais ÍSOO para o porte. „
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BELL ETR1SM

HERM.ÀN LIMA

UM NOVO NARRADOR DE CONTOS REGIONAES

frrticiííLo

o

A Livraria Leite Ribeiro tem contri-
JjuíJo pára divulgar os escriptores quesurgem em vários Estados da Republica,
expondo á venda seus livros, concorren-
do para comprovar que «o Norte e Sul
da nossa terra existem intellectuaes di-
gnos de estima e de applausos. A provado relevante serviço prestado daquella.
casa editora está com o ofierecimento
do livro do Sr. Herman Lima, que fez
publicar 11a Bahia uma collecção de
contos sob o titulo de "Tigipió", com-
posta de dez trabalhos que derauí cento
e noventa paginas.

• O Sr. Herman Lima, pelo retrato queorna 0 seu curioso livro "Tigipió", pa-rece-nos ser muito moço, uns 20 annos
apenas. O que contém o seu volume re-•Cela um talento observador, com um cui-
dado meticuloso de ser fiel no que vê
e que sabe se exprimir de modo claro,
mostrando ser um artista na narração
dos quadros que descreve e no estudo
que faz das suas personagens.

A literatura regional está preoccupan-do os nossos escriptores, principalmenteos novos que tem surgido ultimamente.
O mais recente delles é o Sr. Herman
Lima.

O seu ^Tigipió" lê -se com prazer,
porque os assumptos que servem de the-
se ás suas narrativas cearenses são em-
polgantes, attrahentes, não fatigarn e
deixam patente o arcabouço de um es-
criptor que nos poderá dar um roman-
ce, uma obra mais forte. Nós, actual-
mente, possuimos poucos romancistas e
os que fazem narrativas de sua terra
natal, com mais um pequeno esforço
poderiam nos ,dar trabalho mais dura-
douro.

O Sr. Herman Lima poderá fazer
isso, pois tem talento sufficiente e os

.seus dez contos mostram bastante en-
genho para urdir um enredo mais com-
plicado para uma novella de um ro-
mance. O. primeiro conto, por exem-
pio, que serviu de titulo ao seu in-
teressante livro — "Tigipió", é em-
polgante nas suas 58 paginas., Com
mais um pequeno esforço, com mais
uns detalhes, com o desenvolvimento
de certas scénas, seria 11111 bello ro-
mance nacional. Quem nos lê ficará
intrigado com o vocábulo "Tigipió",
como ficámos ao receber o volume. O
talentoso escriptor cearense nos expli-
ca na primeira, pagina o que é "Tici-
pió" e como é desconhecida entre nós
a palavra, divulgal-a é um serviço que

se presta. Assim nos descreve o jovem
escriptor: "Ha, nas mattas do meu ser-
tão, uma írutinha redonda, côr de ouro,
a que chamam tigipió.

Dourada assim, a palma translúcida,
como um bago de uva, o cheiro e o
gosto de mel, é uma tentação para as
boccas sequiosas, que passam. Uma,
duas, sorvidas com delicia, mal não fa-
zem. Em maior couta, entretanto, en-
venenam, são um toxico mortal. Isso
reza a crença popular... Pomo de vo-
lupia e de morte, — bem pôde o tigi-
pió da matta symbolizar os amores da
cabocla cheia de amavios assassinos —
fruto sápido e lindo que seduziu e per-
deu o viajor...>

Essa amostra do estylo do futuroso,
N^AA^^AA/VWVVSiVWVVVVVVWVVVvVVNA/*

Formosura para
o cabello

As raiees do seu cabello
estão enfraquecidas por fal-
ta de nutrisâo. V. Ex. ve-
rificarâ que o reconstituin-
te mais airradavel e o pre-
parado mais deliciso para o

cabello, é o

tyigor do

, cabello

í°JByet\

E' o que V. Ex. necessita
para obter uma cabelleira
atrandante, cora o brilho da
saúde e vigor. Além disso
facilita o penteado. Fará
desapparecer a caspa, a ir-
ritação do couro cabelludo 9

evitará a calvicle.

Lie. 15S7 — 17-S-20 H.

Peça em carta registrada
um vidro 7%, a Ham. Rinder
Caixa do Correio, 2014 — Rio.

(não confundam com "futurista", es-
criptor cearense dá uma brilhante idéa
do quanto vale o seu bello livro "Tigi-
pió".

I odos os trabalhos ^ nos deixaram pa-tente; o merecimento do correcto nar-
rador dos hábitos e costumes do povodo norte do seu sertão; mas, os quemais empolgaram a nossa attenção fo-
ram "Ventura alheia", "Choça vasia","Sereias", "As guabirabas", e o pri-
meiro que abre o livro, "Tigipió".

Estréa (?) feliz, auspiciosissiraá. O
Sr. Herman Lima não pôde parar, está
na obrigação de nos dar obra mais
duradoura, para ficar ao lado de Gtts-
tavo Barroso, Antonio Salles. Papi Ju-
nior e outros nomes que têm enalte-
cido e enriquecido a literatura regional,
com grande gáudio para todos nós.

O Ceará tem direito a estar sempre
dando demonstrações vivas da sua pu-
jança intellectual, porque possue fontes
perennes de iiíspiração.

Nestas linhas ficam todo o nosso
apreço ao moço escriptor que acaba de
nos dar provas da sua capacidade para
as letras e que sabe ser artista doublé
pois ijlustrou com o proprio lápis as
melhores paginas do seu "Tigipió".

Repetimos: 'a Livraria Leite Ribeiro
está prestando relevante serviço fazen-
do a propaganda dos intellectuaes tão
distanciados de nós e que não pódeni
ficar lá longe, em Aracatv. por exem-
pio.

XAVIER PINHEIRO

TO) rtO/í-í\TH?\ em /rracnt tw «m ^

Esta utiüssima publicação, que já dispõe
de um solido conceito por todo o Brasil,
acaba de apparecar em nova edição, como
as anteriores caprichosamente organizada
pelo nosso esforçado confrade Sr. Pedro
de Oliveira, com escriptorio á rua Senador
Euzehib n. 252.

Repleto de seguras indicações commer-
ciaes, industriaes e profissionaes. O Propa-
gandisla, distribuído gratuitamente em todoj
os Estados da União, traz ainda um abun-
dante texto informativo de caracter geral.
Trata-se, pois, de um indicador como ha
poucos, indispensável, pelas grandes vau ta-
gens que aíferece, em todos os escriptorio3
e estabelecimentos commerciaes.

Álbum do 
"Para 

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

n i y ÍO ítL
O calçado que todos devem usar pela sua eommodidade, qua-lidade e preços.

R U A D A ASSEMBLÉA
T. C. 5477

N. 4 6

Fomwsura para
o cabello

As raices do seu cabello
estao enfraquecidas por fal-
ta de nutricao. V. Ex. ve-
rificard que 0 reconstituin-
te mais aeradavel e o pre-
parado mais deliciso para o

cabello, & o

tyigor do

, cabello

gjfyer

E' o que V. Ex. necessita
para obter uma cabelleira
abxxndante, com o brilho da
saude e vigor. AiSm disso
facilita o uenteado. FarS,
desapparecer a caspa, a ir-
ritagao do couro cabelludo «

evitarS. a calvicle.

Lie. 15S7 — 17-S-IO H.

Pega em carta regis trada
um vidro 7{, a Ham. Kinder
Caixa do Correio, 2014 — Rio.
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*# RETRATOS' **
GRAPHOLOGICOS

RICARDO BALTHAZAR (São Paulo)
Typo forte de luctador pela vida.

Emprega todo o seu gaz, a descobrir
fontes de maná; mas essa força espiri-
tual esbarra muitas vezes com mil con-
tratempos que o fazem suar o topete.Não
desiste do intento ^e o procura conse-
guir a todo preço. Falta-lhe, ás vezes,
a perspicácia necessária para contornar
difficuldades, e, por isso exhaure-se em
redobrada lucta para vencer "de frente"

o que nem sempre acontece e dá lo-
gar, então, a manifestações de cólera
surda. Mas a pertinácia »o querer acaba
por vencer , tudo, e a bondade, cordial
fal-o esquecer os desgostos da lucta
para só se lembrar dos benefícios e os
repartir por quantos lhe são caros.

MME M. PAULA (Rio) — Grande
actividade espiritual com pouca ponde-
ração. Todavia, é de tal força a sua
perspicácia, que sabe evitar os fracas-
sos que lhe adviriam da falta de senso.
E' altaneirá e gosta de impor a sua von-
tade; mas esta não tem a firmeza ne-
cessaria para corresponder ao seu dese-
jo de predomínio. Soffre mesmo de evi-
dentes collapsos, quando nâd é logo
contraproducente... Assim, em vez de
um forte, como desejaria ser, tem de
acceitar a vontade dos outros, embora a
vaidade gema ou se desespere. Cordial-
mente é bem estimavel. Gosta de pra-
ticar a caridade e tem pelos infelizes
um carinho especial.

RIVADAVIA (Friburgo) — Natureza
essen•*»¦»»l"T*nte sonhadora, nâo obstante
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O MALHO
PBEÇO DAS aSSIGNATOXAS

Um anno (Serie de 52 ns.) 255000
" semestre (26 ns.) 13Í00O

Estrangeiro (1 anno) 55$000
(Semestre) 28*000

FHEÇO DA TENDA AVULSA

No Rio $500
Nos Estados •• $600

fQ Aa asfcíjçnatnras começam sempre no din 1 do mez em q-we forem tomadas
-H m só serão acccitaa anntial ou semestralmente. Todn n correspondência,
Zp, como toda a imensa de dinheiro, <<n»e põ»le ser feita por Tale postal ou
[d carta registrada com. Talor declarado), deve ser dirigida a Sociedade
s] Anonj-ma O MALHO — Kua do Ouviilor, 164. Endereço telegraphico i
Lr-i OMAI.HO Rio. Teleplaonest Gerencia: Norte 5402; Escriptorio: Norte 5S1S.*}j Annuncios: Norte 0131. Officinas: Villa «247.
pi Succursnl em S. Paulo dirigida por Gastão Moreira — Rua Direita
ÍQ n. 7, sobrado. Tel. Cent. 594'J. Caixa Postal O.

alguns signaes materialistas. Mas o seu
sonho tem algo de positivo.' Assenta na
conquista de um grande bem estar, para
a fruição de uma vida socegada, tran-
quilla, em que possa desdobrar seus sen-
timentos altruístas. Para conseguir o que
deseja possue uma vontade que, aliás,
se não recommenda muito pela persisten-
cia. Confia um pouco no fatalismo ou
nas leis do acaso. Tem boas disposições
para a arte, e más para o amor.

GBNORINO (São Paulo) — Notável
"saber de experiências feito"... Gran-
de senso pratico, forrado de uma infini-
ta perspicácia. Finge tudo quanto é pre-
ciso para agradar a Deus e todo mundo,
embora intimamente se revolte contra
essa capachice moral... «Mas, ha provei-
to? E' o essencial. Assim, é natural a
sua submissão ás contingências humi-
lhantes. E por ahi se verifica o mate-
rialismo da sua personalidade, aliás, com
apparencias externas de arrogância —
fogo de palha que ninguem toma a serio.
E é só o que se póde inferir de sua
graphia irregularissima.

A. FIORAVANTE (São Paulo) — O
que mais impressiona é o traço dos in-
stinetos sensuaes consorciado com o da
vontade. Chega a ser excepcional — o
que denuncia uma natureza muito mate-
rialista e voluntariosa. Des facto, predo-
mina o característico deduetivo, a liga-
ção de idéas tão propicia aos homens de
negócios, e predomina tambem o indicio
da lábia, tão do uso dos galanteadores
superficiaes, cujo fito não vae além da
simples luxuria. Ha que notar ainda o
vestigio da cólera. Deve corresponder á
reacção da vaidade desilludida por qual-
quer contratempo. Não tolera taes con-
trariedades e, theatralmente, se revolta.
Comtudo, está longe de ter máo cora-
ção e é mesmo capaz de grandes actos
de generosidade, é certo que só em be-
neficio de um circulo especial dè apa-
niguados ou "admiradores". Nota-se,
por fim, uma certa predisposição para
as artes e para contrariar o senso com-
mum, e... fica esboçado o seu retrato.

O Tico-Tico pujlica gratuitanente re-
tratos de creanças.
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F. DUTRA

| Para a de.ntiçao das
creanças.
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OPODE ARROZ

r 
E IMPALPAVEL, ADHERENTE E

COMPLETAMENTE INOFFENSIVOÁCOTIS
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A PASTA i

I SALODONT I

S ALVEJA OS DENTES, AROMATISA aBOCCAH
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ESTOA1AGO, FÍGADO, INTESTINOS
hepatites e todas as moléstias do apparelho ^astro-Intestinal curam-se com o EL1XTU EUPEPTTCO do professorDr. Benicio cie Abreu. — A* venda em todas as pharn acias e drogarias io Rio e rios Estados. Depositários: — Alfre-do de Carvalho JL C» — Rua 20 de Abril 16 — Rio de Janeiro — JEin S. Pauii.. nas principaes drogaria».

A MAIOR EMPREZA EDITORA DO BRASIL
[ GRANDE PRÊMIO NA EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DO CENTENÁRIO EM 1923

Capital realisado: Rs. 2.000:000$000

Séde no Rio de Janeiro - RUA DO OUVIDOR, 164—Iel8pSlOD0S 
| ESCRIPTORIO: 

R» 
5818

Endereço Telegrapbico« OMALHO-RIO ( ANNUNCIOS: . 6131

Redacçã© c cfficinas: Rua Visconde de Itauna, 4.19 - Telepljone Villa 6247

SI Succursal em S. Paulo: RUA DIREITA, 7- sob. = Telephone Cent. 5949 == Cam Postal — Q fâ
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EDITORA DAS SEGUINTES PUBLICAÇÕES:
"0 MALHO'— SEMANÁRIO POLÍTICO illüstrado
"0 TIC0-TIC0"— SEMANÁRIO DAS CREANÇAS
"PARA TODOS"."— semanario illüstrado, mun-
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"ALMANACH DO MALHO"

"SEMANA SPORTIVA"-reyista de todos os sports
"ILLPSTRAÇÁO BRASILEIRA" — MENSARIOILLUS-
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iAté onde vai o Correio...
vão as sabias lições
dos notáveis profes-
sores da ESCOLA
BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO E
ENSINO. Estu-
dai por correspon-
dencia a vossa pro»
pria lingua, as es-
trangeiras, as scien-
cias e artes de vossa

prcdilccção e alcan-

çarels o. maior exito
na vida — a fortuna
e o poier. Pedi hoje
mesmo os Estatutos
da ESCOLA BRA-
SILEIRA DE EN-
SINO POR COR-
RESRONDENCTA, * '^^^^cl\^f^y

á AVENIDA RIO BRANC9, 129 - RIO
Dizendo o curso que preferis.

! ^___ __*___*__%-¦._'

_1-If" ¦ ->_-_-%¦ ¦_-_-__.  ____a

ANEMIA-NEURASTHENIA
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Ferpotonina
FORMULA DO PROF. AUSTREGESILO

I
<
Io

0 Mais Poderoso Fortificante
mm

o (__.ab. Dr. Cavalcanti). Rua S. José, 13 — Rio o
A' venda: Drogaria Berrini, Rua Buenos Aires

18—7 Setembro 81 — Rio de Janeiro.
Brao-_-= ' ' ..loção

SORET
INEGUALAVEL TÔNICO NERVINO

Em todos os casos que se torne necessário res-
taura. os nervos, este maravilhoso tônico com-
posto de substancias vegetaes, produz surprchen-
dentes resultados nos casos de: FALTA DE ME-
MORIA, NERVOSISMO, INSOMNIAS, PERDAS
DAS FORÇAS VIRIS E EM TODOS OS CASOS
QUE O MAL PROVENHA DO ENFRAQUECI,

MENTO DOS NERVOS

ELIXIR M SORÉT^ENDE-SE EM TODAS AS
DROGARIAS E PHARMACIAS. Approvado pela Di-
rectorin de Saude Publica em 26-0-1910 sob _í. 07.

f m dôr
JT Jj<A Í.S DE ,~t J, ___. -- _~ __
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S-T GUARAFENO ^11

que se emprega tambem contra a
I N F L ü E N Z A S G R I P P S

oGUARAFENO
i o remédio que mais prodígios tem feito nos
casos indicados nos prospectos que acompanhara
cada tubo de comprimidos.
Usae p GUARAFENO. — Vende-se em todas as"

pharmacias c drogarias.
Depósitos geraes .--.Pharmacia César San-

tos — Rua Santo Antônio, 25 e 27 — Pará,
Brasil, e Araujo Freitas & C. — Rua dos
Ourives, 8S — Rio de Janeiro.

O TICO-TICO publica gratuitamente retratos de todas
as creanças. .__?____._- ¦_¦__

J________H____ N

Melhores resultados
Eu, Dr. Armando Silva, medico e pharmaceutico pela Faculdade de Medicina da

Bahia, Chefe da Clinica Medica do As. lo de Mendicidade, Medico da Hygie-
ne Muncipal, etc.
Attesto que tenho empregado na minha clinica, o EMXIR DE NOGUEIRA,

do Pliarmaceutico Ohimioo João «Ta Silva Silveira, obtendo ps melhores resultados
¦ni todos os casos de affecções -yjAilrtdcas.

O que affimto em fé do meu gráo.;
Maceió, 1 de Junho de 1917.

Dr. 
'Armando 

Silva

Or. .irmaneio üdva

Vende-se em todas as drogarias, pharmacias, casas de campanha e sertões
do Brasi.. Nas Republicas Argentina, Uruguay, Bolívia, Peru, Chile, etc.
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A gaiola

CARDOSO — Mas que' quer? Onde
já sc viu enfeitar com millio gaiola de
papagaio!-.. .

O C'AVALI,O NACIONAL

Os cavallos do Ceará são conhecidos
Jfôla sua provcrbial resistencia á fadiga e á
privação de alimentos. Só essas magnifi-
cas qualidades seriam sufficientes para nós
desenvolvermos a criação destes equideos
que tantos serviços prestam á lavoura, á
industria e ao commercio, bem como dos
nossos fortíssimos muares. O cavallo é um
magnífico cotnplenunto, um objecto dire-
cto do vaqueiro, sem ellc seria impossível
praticar-se a industria pastoril no nordeste
brasileiro.

E' conimum nó Ceará vêr-se um cavalli-
nho percorrer em doze horas cento e vinte
kilómetros sem dar o mínimo signal de
cansaço, -sempre arisco, afoito c magnifi-
camsnte bem disposto. Estas qualidades bem
aproveitadas o tornaria o cavallo mais no-
tavel do mundo para o hippísmo e o tiro
pesado. Que fortunas descommunaes não
se ganharia nos prados do globo com esses
campeões da corrida, este valente corcel.
Esta invencível força de resistencia do
nosso cavallo nordestino, lembra o animal
do qual o Senhor falou ao seu servo Job
no capitulp 39 verso 21 a 40: "Escarva a
terra e folga na sua força e sahi ao en-
contro do» exercitas. Ri-se de temor e não
se espanta e não torna atráz por causa da
espada. Contra elle rangem a aljava e
ferro ílapiante da lança e do dardo. Sa-
cudindo-àe e removendo-se, escarva a terra
e não faz caso do som dos clarins. Na fu-
ria do3 sons das buzinas diz: Eia! e de
longe cheira a guerra e o trovão dos prin-
cipes e o alarido." Para os regimentos
militares desta arma de guerra este ca-
vallo se tomaria um excellente auxiliar d.-
pugnas, um precioso animal invicto e quenão tem«i sabido infelizmente aproveitar.

Melhoremos o nosso cavallo do nordeste
que é o animal mais resistente do mundo,
tudo depende da sehcção.
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Edição de 1924 esgota-

da nos primeiros dias de

Janeiro! Está em organisa-

ção a de 1925» da qual será

enviado um exemplar, grátis, a

cada assignante d'O MALHO, cuja as-

signatura termine em Dezembro de 1925.

Lindas tríchromias nas 300 paginas do
texto interessante e variado

S. A, O MALHO—Ouvidor, 164-Rio

a

EMANA

PORTIVA
BREVEMENTE-

||
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Para ajudar a repôr forcas aos debilitados.

M

a
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JA EXISTE O

ELIXIR914

SYPHILIS!!!
Abortos! Chagas! Invalidezf

Rheumaíismo! Eczemas í

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

Degenerados e Paralyticos. Produz Placas, Queda do cabello e das unhas, faz as pessoas Re-
pugnantes! Ataca o Coração, o Baço, o Figado, os Rins, a Bocca, a Garganta, produz o Rheuma-
tismo, Purgações dos ouvidos, Eczemas, Erupções da pelle, Feridas nó corpo todo, a Cegueira, a
Loucura, emfim, ataca todo o organismo. Eliminae a Syphilis de casa porque não havendo
Saude não ha Alegria.

FjLIXIR 914! O melhor depurativo do sangue.
Deve ser usado em qualquer manifestação da SyphilL e da Boba,

LEIAM MAIS!
O L.LIX1K 9 I 4 não é só ura grande Depurativo cnmo um enérgico preparado contra í
Syphilis, porque contém Hermophenyl, o qual destróe os microbi'03 do sangue. E' o unico sal
que deve ser usado por via gástrica pela sua acção bactericida e porque não ataca o estômago
nem os dentes, não produz erupções, ao contrario, sécca e faz desapparecer as feridas. Não
contém arsênico nem iodureto, sendo inoffensivo ás creanças.

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

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

Attestados*
E' o unico Depurativo oue tem attestados dos Hospitaes, de especialistas dos Olhos e da

Dyspepsia Syphilitica,

Não se case sem primeiro tomar 6 vidros de ELIXIR 914.
E' o mais talo áe todos os Depurativos porque laz effeito desde o primeiro rito.

JJãp deixe paia amanhã, comece hoje mesmo a tomar o J7J[ IXIR 914
Vende-se em todo o Brasil e nas Republicas do Prata...

NOTA s — Emivisremos oam lavriolho scaemitifâco sobre a sy-
phills e doeoças do sangue. GRÁTIS, a toda a pessoa quQ
o desejar. Pedidos á Caixa 2 C. =• São Paulo.
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DEPOIS 
de um dia de trabalho no collegio, que

alegria é a volta ácasa! E que fome! Parece
que todo o corpo está pedindo, aos gritos, que se lhe
reparem as energias gastas nos estudos.

É neste momento que V. S. deve dar a seus filhos
um bom prato de Aveia

Quaaker Oats
E com que prazer a comem! Que beneficio para

os seus organismos em formação! Porque a Aveia
QUAKER contém todos os dezeseis elementos nu-
tritivos indispensáveis ao desenvolvimento perfeito
e completo do corpo humano; enriquece o sangue,
fortalece os musculos,recalcifica os ossos a revigora
ocerebro com a grande vantagem de ser d_ digestão
muito mais facü que qualquer outro alimento.

H.l
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I Bom Dia! ~

í

Gomo está Koje o seu
estômago? Melhor appe-
tite? Boa digestão? Se
não» experimente as

ICTERICIA-RINS-BEXICA
.aass FICADO • ? • 4 •

iMcMii
_T* E'

pistilis í. _m__BBS
l!l iii

\

Durante vinte e cinco
annos ellas têm sido as
melhores amigas do esto*
mago. SeV_S_ as tomar,
ficará bom, com segtiran*
ça. Não acceite substitu-
tos, traga as verdadeiras.

I
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o super-medicamento que está
assombrando o mundo inteiro,

graças ás suas qualidades
therapeuticas.

EXCLUSIVAMENTE
VEGETAL

dc effeito rápido e garantido como
dissolvente <!os CÁLCULOS na
IGTERTCÍA. RHEUMATISMO
ARTHRITISMO, GOTTA MO-

LESTIAS DA PELLE e
ECZEMAS

COMO ELIMINADOR DO
ÁCIDO l'RTCü

NÃO TEM RIVAL; E' O MAIS
PODEROSO!

.-ssini att.stani nutnvt-is ineiliro. que o recei-tam, (•¦•.im. sejam: Dr. Miguel Couto — DrRocha Vaz — Dr. Faustino ,\1. Espose] — DrLo&o âi Aquino — Dr. José Bastos .lAvila —
Dr. Nelson Torres __ Dr. José Júlio da Costa— Dr. Rege, Lins — Dr. Freire de Aguiar —
Dr. Beneciicto de Moraes — Dr. Cachado Tor-tella — Dr. João Maia — Dr. Kmilio de Oliveira—' Dr. Oscar Homem de Mello — Dr. Cardosod.. Mello — Dr. Abel Silveira — Dr. Kder Jan-sèn de Mello—Dr. Gervasio de Araujo—etc, ete.

A' venda nas boas Drogarias c Pharmacias
Lie. 1506 de 19-6-923 I
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Onde quer que o Snr.
se encontre,

ias vastas solidoe» do
.mázonas, ou no»
sertões de Matto
Grosso, de Goyaz ou
ia Bahia, poderá
aproveitar os valio-
.os serviços das nos-
,as Escolas, com van-
lagens não me no rei
iue os que vivem no.
.randes centros. Os
DOIS MIL, alumnos
nscriptos desde Janei-
o nas nossas Escola*

.Ma. e-pa.n_-iü- «Jâ*» f° Brf51-
Queira deitar um olhar a lonça lista de artes -

profissões que lhe apresentamos, escolha a que parecer
mai. confonme ás suas aptidões, e inscreva-se no nossa

j

INSTITUTO LIVBB DE KNSINO POB
COnRESPOfínENCIA __„__

Una Dr. Almeida Lima, 43 — 9. PAULO
Oó; te este coupon e envle-o ao Instituto _aar<.-.n,_0

oom um X o curso preferido e receber»
nossos folhetos explicativo».

iuarda Livros
Perito Mercantil
Contador Publico
rachyg^o.o
alligrapho

.'orrespondente Commercial
Desenho Commercial e Ar-

tistico
Perito Mechanlco" Electricista* Mechanlco Electrlclsta'hauffeu. Mecbanieo
'•reparatorlos

Constructor
Technico Telegraphista
Cortes e Confecções
Tratico Pharmaceutico
Avieul.ura
Agricultura
Francea
Inglez
Allemao
Italiano
Latim
Hespanhol
Hl-cmcllo.

-orne...... ....-.-.........-•.. ..,........ v». »-...••-
Endereço... .-. ••¦ -• -. • •—¦• •..*«•«• •••
Estado  "° Malho*

Chamamos especialmente a attenção do3 estudantes
e dos pães - de familia para os nossos cursos de prepa-
ratorios por correspondência, cujos livros de texto, que
são completamente gratuitos para os alumnos, são rigo-
rosamente conformes com os programma3 officia...

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

Uma boa aequisição
Um motor Siemens Schuckert Werke,

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

Itaúna, 419

CR*NPE PEPOSITO PE Hí.R/1\OHIÇíi5
DO «v. MARIANO DALLAPE' & FIGLIO

STKADR1.LA — ITÁLIA
Peçam catálogos c preços

JOÃO SAKTORELl-O
Sfio João d:. Ho:. Vlarta

Ií. «It» Sflo Paulo
D__tr_b_-<_Qr

.1. .\im\i.K i-i:it\ v.\_)i'.s
Av. S. João ". 151 — S. Pnulo

.vw-.,v-^-wv,VA,vi.v.v.v.".v."-;v^^-ri-m-vw**-*-.

Illliy_-Hliill lOT I FilIliffHlill IPHIitfrl' IPBIMIMill' 11

.... .«IU»„!»IUJ1 o VKOitKJO I y?* <" «'"ulA"*""- »"«"« «*f 1¦jTtumít fV.«»o .<•» " *•'» '-« 1 .S^^SZnÍ?J.M ' '"" ""'" '

*__.?/«.s:.** tmm»*n» '«rro 
|""> 

"«>• *}»>to <i> mi'', 
'i££,<ntt.

VIGOGENIO
0 FORT.FICANTE 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.

c . ,. O remedio das senho-
Fluxo-Sedatina ras. combate as co...
cas uterinas, mesmo' as da gravidez, em duas

horas. E' o melhor remédio para as doenças

do utero como FLORES BRANCAS, in-

{.animações, utero caliido, corrimentos, ca-

tharro do utero. A FLUXO-SEDATINA

é u.ada com optimos resultados nos Hospi-

taes e MaternidaJes.

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

zm
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Us Pessoas Qu_ Tossem

Que Bonito ^
Vestido Novo!

—"Não é novo. tingi-o com RIT.'*
Este é o meu velho vestido de cassa
côr de rosa. "Lavei-o hontem com
RIT azul e olha, tenho um vestido
encantador côr de violeta." É fácil
usarse RIT e serve para lavar e
tingir ao mesmo tempo." Também
tingi as minhas cortinas, nunca as
rcconhecerias."
RIT tinge toda a ciasse de tecidos.

31 cores (7 cores escuras neces-
sitam ser fervidas)

Fabricado porfiunbeam Chemical Company
Chicago. E. U. A.
Agentes Geraes:

CLOSSOP & CIA Rio

As pessoas que se resfriam e con-
stipam facilmente. — As que temera
o frio e a humidade. — As que por
uma ligeira mudança ele tempo fi-
cam logo com a voz rouca e a gar-
ganta inflammada. — As que sof-
irem de uma velha bronchite. — Os.
asthmaticos e, finalmente, as crean-
ças que são accommettidôs de coque-
luche poderão ter a certeza de que
seu único remédio é o XAROPE
S. JOÃO. E' a -mica garantia da
sua saúde. O XAkOPE S. JOÃO
é o remédio seientifico apresentado
sob a fôrma de um saboroso licor.
E' o único que não ataca o estorna-
go nem os rins. Age como tônico cal-
mante e faz expectorar sem tossir.

Evita as graves affecções tfo peito
e da garganta. Facilita a respiração,
tornando-a mai. ampla, limpa e for-
falece os bronchios, evitando as in«
ílammações e impedindo os pulmões
da invasão de perigosos micróbios.
Ao publico recommendamos o XA-
ROPE DE S. JOÃO para tosses.
bronchites, asthma, gryppe, coquelu-
che, catarrhos, defluxos, constipações e
todas as doenças do peito.

MUITA ATTENÇÃO - Somente
os bons remédios são imitados; por
isso pedimos com empenho ao publi-
co que não acceite imitações gro.sei-
ras e exija sempre o verdadeiro XA.
ROPE S. JOÃO.

Xarope São Mo
peça_RIT Em

todas
as lojas

Dr. Aiexar_ariao Agra
CIRURGIÃO DENTISTA

Participa aos seus amigos e clientes qus
reabriu o seu consultório.

R. RODRIGO SILVA N. 28
Telephone C. 1838

Approvado pelo D. N. §§
S. Publica sob n. ijij g

em 20—2—920.

Preço de um" vidro 2$500. Pedidos a Antônio A. Perpetuo — RUA DOS
OURIVES, 85 sob. — Rio de Janeiro.

_iiii!i.;iiiii;iiiii__ii_i iiiiiiuiii-imiiiiiilllllliiliiiliiiiiiiliuuiliil I__M_W«IWM
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Livre Uoe-ente da Faculdade ele Medicina
Assistente de clinica obstetrica

(Maternidade)
Partos e Uynecologia medico-clrurglcn
Cons. Carioca, 30 — Segundas, quartas <?
oextae-fetras (4 ás 6) C. 311
dencia: Tr. Umbelina 13 (Av.

Cruz) B. M. 1815.

1 Romances d'"0 Malho'

Resi-
Oswaldo

As "Licções de Vovô", d'0 *TICO-

TICO, interessam a todos.

ei,

Acham-se à venda os im-
I pressionantes citie-romances

| de aventuras policiaes, oneri-
I naes de Eduardo Victorino !

| A MAO SINISTRA
11 fasciculos

1 RESURREIÇAO DE "AU- I
I MA DE HYENA"

17 fasciculos
I M-L-D1ABUS

9 fasciculos
! O DETECTIVE E A"MORTE"

8 fascicuios §§
Os fasciculos sao vendidos j

j§ juntos ou separadamente ao g
I preço de 400 réis no Rio f
| de 500 réi. nos Estados. 1

Fedidos a "O Malho*, |
I 164 rua de Ouvidor — Rio j
I de janeiro. 1
l!!!lllllllllllll!lllll(lli:i!li:ilimill!llllltllli!nilll!llllin!';!»'l||l!!;i!3n!;';'!!ininn;]l

extrahido sementesContendo 22 °|° ele phosphoro assimilav

Da anemia á tuberculose não ha mais de um passo
A PHTTINA. recommendada pela alta medicina. KEINTKelRA A \'I-

_VL.ID.VD__!, combate a ANEMIA, a DEPRESSÃO NEliVOSA a N !•.¦. i IAS f HENIA
. te Km muito nonco rempo contribue para t.ue o APri'.TI_I_ hb.viM.A B pai_
«ue os NERVOS SE TONIFIQUEM.

A' venda nas drogarias e pharmacias. em comprimidos e granuiaua.
Brasil: HERM. SOHUBACK « '' - Caisa pos

Uni-
i-oa representantes no
Rio de Janeiro,
siléa — Suissa.

Fabricantes: Société pour 1'Industrie Chimiqu. B !<¦, Ba-

§_*__.<_§
«£à_. GRIPP.
Sá^Sfi»^™-,___?1£«

__>*

mm
W*T ¦¦-¦ ih)-;

j5S;^>^_^_

PRVS_o _> "R 'V»^TV"T,"»»_-

PÓ LAXATIVO de VSCHY
cio JDr £_.. SOULIGOUX

LAXANTE CERTO - AGRADÁVEL AO PALADAR 4?m toana ets Ptiarmacta.
PAPIS. 6. r.iie ele Ia Tach

__T«___-N--_B--M__-ffVWM-Mf-_«Bi __--/
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Os Callos
Desaparecem

Quando se Lhes Toca
Com "Gets-H"

Da mesma forma que uma esponja
absorve a água, assim o "Gets-it",
absorve e chupa de qualquer callo

doloroso, pequeno ou grande, toda a
dôr. Nunca falha. "Gets-it ê o ori-
ginal descascador dos callos e callos--
dades. Peça-o sempre pelo nome e
recuse substitutos. Custa uma toga-
tella—em qualquer parte.

Fabricado por E.
1,?.wrence & Co., Chi-
cago, E.U.A.

Únicos distribuído-
res no Brazil:
GLOSSOP «& CO.

RIO

PILULAS

____________! h^^________

ms *_l

(Pílulas ae Papalna e Podophyllna)
Empregadas com suecesso nas moles-

tias do estômago, figado pu intestinos.
Estas pílulas além de tônicas, são Indi-
cadas nas dyspepsias, dores de cabeça,
moléstias do figado e prisào de ventre.
Sâo um poderoso dig-estlvo e regulirisa-
dor das funeções gastro intestinaes.

A' venda em todas as pharmaolas. Ds-
positarios: J. M. Cardoso & Cia. Rja
<Jos Andradas 72. Vidro 2J500. pelo oof
reio 3$0UU. Kio de Janeiro.

UMA MERCÊ PARA AS MÃES
A "Vaselifie Chesebrough'" é o ^5 melhor unguento par* ¦ cud».
Deve ser empregada desde a mais \znn infância. E conhecida e uiada
cm todo o mundo. Conserva a cara e as mabs macias e rapidamente
ailivia as excoriações, queimaduras, chagas e todas as irritaçõej
menores da pelle. Insistam em receber a "Fasefint Chesebroitgh"
como originalmente «condicionada e vejam que tem o nome à»'

/
CHESEBROUGH MFG. CO.

(Consolidated)
NEW YORK CONDRES MONTItE-U-

A'VENDA EM TODAS AS DROGARIAS E PHARMACJAS

._HBM-B-Bn9HBBB-B-^-B----i

O Pó de Abyssinia

EXIBARD

ALL1VIA
instantaneamenteI
A ASTL'JIA

wra

O Tico-Tico pudlica
tratos de creancas.

gratuitarrente re-

WASHINBTOH R. PEREIRA & C.
A ÚNICA CFFICINA NO RIO DE MELRO

EXCLUSIVAMENTE PM:
FABRICAÇÃO DE TRANSFORMADORES, CHAVES

PARA-RAIOS, BOBINAS DE REACTA..CIA
PARA ALTA TENSÃO

MONTADA

-*

W*
-«-VfwV-^X^ FABRICAÇÃO DE FIOS ISOLADOS

?^&
^

PARA TEMPO E CAMPMNHA.
FABR CAÇÃO DE FIOS MAGNÉTICOS ISOLA-

DOSA ALGODÃO OU SEDA.
CONCEITO DE QUAISQUER MACHINAS ELÉTRICAS.

TELEPHONES VILL-A __327, 2328i
FUA BARÃO DE MESQUITA, 96-104

0 MELHOR LAXANTE
CIURETIGO E
DISSOLVENTE

-^DIABETES
RHEUMATISMO

DOENÇA DE BRIGHT
«mirlun A»at->-»caHt8 C-Dipi"/... -<,..! _J|

aricátjjrcu
|ÊM20-Lipt$jj
Ctethodo T>
pratico. _
£ffícaz,ft>
acrôii\er\te,

Lr- r\í0m
fcXJjA. A\

eu

Um

RuoL?roqre^.o,6,
Rjp

para a respo-üTa.)

negocio lucrativo
permanente

Para quem disponha de insignificante
capital, boa vontade e algumas horas va-
gas, em qualquer ponto do Brasil. Escre-
va a Torres & Souza, enviando sello para
a resposta á Caixa Postal 668, Rio.

RUBINAT LLORACH
A MELHOR ÁGUA MINERAL NATURAL PURGATIVA

co
Q- 5.

z
d

ei

-O*r-
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BVAVDE hDIPO m\%
19 2 4

5» TORNNEIO — SETEMBRO E
OUTUBRO

Um premio para o~ que fiser maior nu-
mero de pontos; um outro, para o que
conseguir dois terços; e um outro de
consolação, para o que obtiver metr.dc.

CHARADAS NOVÍSSIMAS 181 a 201
1

Para o Helios:
1 2J3—1|3—Põe o nome dc uma letra no
ordinando.

Faisca (Do Quadrado de Fogo, Belém
Pará)

2—1—Uma arma, num sacco dc panno.
quem a traz, é muito rude.

Enfant-Gaté (Recife, Pernambuco)
4—'I—Este altentado não é o único

deste infame.
Dr. Ximenes (Do Pentágono CEdlpico

Amazonense, Parmtins)
2—2—A planta da casa do Tônico foifeita ao natural.

Dr. Mata-Sete (Recite)
2—1—Não resta a menor duvida quetodos têm uma espécie ela lhancja paracollocar o annel.

D. Frei d'Al»õei\i
3—1—Se fiz a prisão em casa do dele-

gado, foi por. ordem do próprio delega ao.
Dama Verde (Bahia)

3—1—Tomae por base que qualquer
todo tem que ser simples ou composto.

Dama das- Carneiras' (Recife)
1—2—Quando mostra a parte do tri-

buto menos recommemfavel, usa sempre
dissimulação.

Colettc (S. Paulo)
3—[—A minha magna tèm por causa

a prima daquelle typo affrfeTòi ''
Chicote (S. Paulo) ,.

3-31—Por ordem do governador fique
nomeado membro da câmara municipal.

Carlos Costa (Balhia)
1—2—E por maior que seja, a vasilha

não ahega para conter todo papel de
fumo.

Bútua Camenas (Conceição do Serro)
2—3—Faz parte do exercito um homem

que já foi porteiro.
Braza (Do Quadrado de Fogo, Belém,

Pará) ; ¦ .
2—2—O-aleijado tem Como, profissão fa-

zer o medicamento.
Bolo & Porta (Itararé,. S. Paulo)

4-—1—Quando adquiri a casa; assignei
uma. nota promissória, por isso que antes
já a havia possuído.

Beija-Flõr (.Do Grêmio C. Paraense,
Belém, Pará)

1—1—Pela nota do Pego só se trata de
vencer.

Barthobmeu José Apomplo (Taperoá,
Bahia)

3—I—E' preciso ter-se no Kstado um
charadista preclaro.

Aventureira (Bahia)
3—I—Estenda tudo para envolver a

junta dos Estados.
Ave dá Sorte (Bahia)

Ao valente pausaphista Gondemaga:
1—2—Porque tens vontade, de conhecer

aquelle homem?
Andas (Passos)'

Ao Moranguinho:
i—)í—•Amanhã, senhor, entrarei com O'

capital.
Anchieta (L. C. P., S. Paulo)

2 1J3—1|3—Para abrir os campos de
Esculapio, Mercúrio teve que çolfocaí
azas. .*' ,

Anatolio (Campinas, S. Paulo) .
4—2—Limpa o pó emquanto encubro a

falta do instrumento.
Almofadinha (Do Pentágono CEdipico

Amazonense, Parintins)

CHARADAS ANTIGAS 202 e 203
Toda pessoa sem graça —3
Habita sempre em ribeiros —2
Porque sempre se disfarça
F.m comer fruetos grosseiros.

Cícero Rocha (Brejão, Pernambuco)
Para o mano Helios:

O chefe me aconselhou sempre
Nã) beber na repartição

E, uma vez, desobedecendo
Xodoa o vinho fez no chão. —2

Vi o caso no feminino —2
K, fiquei bem certificado
De aceusado ser pelo chefe —1
De befcerrão, de viciado.

Alonsinho (Do G, C. Rçeifense, Re-
citei

Ad* Capitão Buridan :

O total é a ruina
De terceira que é um moço,
Se lhe trocarem final
Sem o menor alvoroço,
Distineto, bL-11 educado
E de virtudes um poço.
Oue db'Pará não está prima
E final, seu camarada,
Eu posso, bem affirmar

..Sem niuit' ianía-Tonada.
E tenho feito a final
Após segunda da alhada.

Adhe4i»r de Tremazenc, o cavalheiro de
Capcstarig (Recife)

Seis letras tem o meu todo
Tres consoantes, tres vogaes,
E, por ter duas bisauas,
São quatro as letras, não mais.

Sou segunda, prima e fim
\>sta historia de charada

Com suas partes divididas
Em tamanha baralhada.

Tem o envolucro mui leve
Quinta com quarta c terceira;

Cf eme de Pérolas de Barry
Melhora a apparencia de todas as mulheres, tão prorr

como se applica, seja qual fôr a edade.
Ê melhor que pós de toucador, porque não se nota, nem cahe.

VINHO de CHASSAING
Contra as

BI-DIGESTIVO
DIGESTÕES DIFFICEIS Em toda* a* Phn> macias

PARIS. B, Une de Ia Tacberle.
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Mas enredo este meu todo,
Uma tolice, uma asneira.

Fifi (Recife)
Entre segunda e primeiraAlü eu colloquoi quinta,Ficou assim demasiado
Fácil, embora eu não sinta,

A brincadeira.
Aquillo que extremos são •
Deste todo sem final
Pôde a geito ser tirado •
Por que achar do total

A solução.
Djalma Comdê (Reoife)

Este capitão geralSendo segunda e terceira
Com mais ultima do total,

E mais, como derradeira
Ligada á prima do todo,
T.endo falta commcttido,
Para os extremos do engodo
E!le se viu sacudido.

Batelão (Recife)
No paiz desta fina!
Briga sempre meu todo
Com prima, segunda e tercia,
Que faz parte deste engodo.

Conde de Goyanna (Goyanna, Peruam-
bucol

rara fazer formigar o beshmto do va-loroso campeão Mileno Amancio de Lima,agradecendo c retribuindo o seu bello cni-
gmcts d" O Malho ~ n. 1.131, que n3omatei:
E começa sempre assim
Num formidável cfiinfrim!...
Sant'Atma do Passa Quatro,
30 de Maio de mil
Novecentos vinte quatro.
Al inha querida primeira,A quarta e prima do tod».
Saudades mil! Que esta encoulrc
Yotê gozando sautte,
lun companhia dos seus,
Eu, aqui, vou indo bem
Graças ao Nosso bom Deus.
Tenho uma nova, com esta,
Para contar-lhe querida:Foi no domingo da festa
Da padroera d'o logar,

Lá 11a minha derradeira
Com a quarta e imajs central
E segunda e mais primeiraAntes do sino tocar,
Affluitt um povareu,
Fazendo grande escarceu
P'ra não ficarem sem logar,
Então foi nessa oceasião,
(— E só disso me lembrar
Palpita o mau coração
!•', lambem me faz corar! —)
Que eu dei á minha terceira
Com minha prima também,
Apoz uma bem chorosa
E, grande declaração,
Minha rogada segunda
Com a quarta e derradeira!
EUe pulou de alegria
Nem ficou atrapalhado!
f'" veja só que estouvado t
Rumou logo p'ra Estação,Tildo p'ra essa Capital
Só p'ra falar com Papae,
Pedindo consentimento
Para o nosso casamento!
Então? Que diz desse tal?

Não acha muito apressado?
Uma cousa só lhe peço,Não coirfe nada a papaePVa que não fique assustado;
E desde já lhe agradeço,
Sem maÍ9 aguardo resposta
Muito logo. Não se esqueça:
Logo que esta missiva
Receber, oh, queritfinha,Muitos abraços, beijinhos
A' senhora Dona Martha
E aos seus queridos filhinhos.
Tua amiga verdadeira,
A primeira apoz a quarta.
E termina sempre assim
Num formidável chinfrim!

Formiguinha (L. C. P., S. Paulo)
Si da pequena porção.Tirar a loira do meio, •
Ha de ficar som rodeio
Uma recusa de mão.

Cysne Branco (Do G. C. P., Belém)
PRAZOS

Terminarão: a t, para os decifradores
desta Capital e localidades próximas ser-vidas por linhas ferreas, ou via inariti-ma; a 6, para os dos outros pontos maisafastados de S. Paulo, Minas e Estadodo Rio, e bem assim os do Paraná eEspirito Santo; a 12, para os da Bahia,
Santa Catharina e Rio Grande do Sul;a 14, para os de Sergipe, Alagoas e Per-nambuco; a 16, para os da Parahyba até

ENIGMA PITTORESCO 210-A
Aos mestres:

Portugal
toirnmrnmimmmmmmmmmM

Jomel Filho (Do G. C. Recifen&e, Re-cife)

o Piauhy e para os cTe Matto Grosso; a26, tudo de Novembro, para os do Ma-raníhão e Pará; a 1 de Dezembro para osrestantes. As justificações para os pon-tos recusados devem ser feitas dentro dosdois terços dos respectivos prazos.
SOLUÇÕES

Do. numero 1.142:
_Ns. 121 — Comprehensor; 122 — Ata-rico; 123 Casa; .124 — Desgostoso;

Moleiro, estás dormindo

0 Moleiro. — Nâo ha üento, eu dormia, quem diacho fazandar assim o meu moinho ?
0 Arrieiro. — E este senhor que está assoprando; graçasao Alcatrao Guyot, tem um peito e um sopro mais fortes

do que o proprio vento.
r„,.p "so ÚS'. ALCATKiO-GUTOT, tomado em todas as refeições na dóse de unncolher de café por copo d agrua, basta de facto para fazer desapparecer em dou o otempo a tosse mais rebelde e para curar tanto o defluxo maistenaz cL a 'Z/s
inveterada bronchite. Chega-se mesmo ás vozes a paralysar e curar a tísica decla-susta a decomposição dos tuberculos do pulmão destruind-ios mãos microbios, causas; dessa decomposição, p ' utMulm<"
,.,-Z^í^'r <til! 011 • HÜ i>ro:luc.to em logar <Jo verdadeiro ALCATRAO-1 •'» ' desconfiae. é por terem Interesse. n'tsso. Para obter a cura de vossa*? hron.

¦Íhi.i.ífom VW ve 0?' .defluxos mal cuidados, e A fortiori <la asthma i- da tisicu6 absolutamente necessário exigir nas pharmacJas o verdadeiro AIXJATRÃO-GUYOT
r 1"vnTe £T'"' ,|ual,wT d/,,v,<3u> o rotulo: o do ver,la<u£o AÍCATfíiO-
!', ?¦ V 1,ome '!í <'u-v',t impresso em letras grandes e sua firma em tres c<-
Jacob?Paris C' ver"ullw ® tle tr<lves, assim como o endereço: Casa Frére, 19, „;e

O tratamento vem a saliir a 10 centesimos por (Via — e cura.Approvailo pela />. íí. ti. P. em ü i—4—JSS7 sob o N.
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oTJlal/to

125 — Acertamento; 126 — Arrabique;
137 — Levacht; 128 — Porta-paz; 129
-— Ouvidoria; 130 — Fogalla; 131 —
Luparo; 132 — Transviado; 133 — Ca—
toritta; 134 — Escolta: 135» — Tostado;
J3<5 — Movimento; 137 — Levantado;
138 — Marcheta; 139 — Jttbileu; 140 —
Têm-tem; 141 — Cotó-eotó; 142 — Tor-
miemada; 143 — Abarroado; 144 — Agua
Quente; 145 — Trovoada; 146 — Lapa-ro; 147 — Icicariba: 148 — Degredo;
149 — Iga; 150 — Corvo a corvos não
tiram olhos.

fóra de concurso
Item, de Batclão; Bifei, de Lord Ja-cksoti; Denodar, de Solou Ainanck) de

Lima; Cigano. de Valete Vermelho.
Nota —- Qttem mandou acoa para 138

e animal' para 146, justifique dentro' dosdois terços dos respectivos prazos.
DECIFRADOREg

Do numero 1.142:
_ Carlos Costa (Bahia1), Marquez de Cas,-

tiglione (klem), Condessa d'Istolz (idem>,
30 pontos cada um; Valete Vermelho
(líelém), Lord Jackson (idem), SolouAmancio de Lima (idem), S par taco
(idem), Civilásta (idem), Pedro Canetti(klem). 28 cada; Ave da Sorte (Bahia),Dama Verde (idem), Áureo Marques Vi-dal (idem), 26 cada; Banton Rozario
(Bahia), Omega (idem), Accacio, o Za-
rolho (idem), Stuart (idem), Fcrrabraz
(; dem), Palmirussú (idem), Aurelios
(idem), Lebrtim (idem), Simião Mago
(idem). 23 cada; Mileno Amancio de
Lima (Belém), Jopesil (idem), Mlle Co-libra (idem;, Roceirinha Paraense (idem),
Çysne Branco (idem), Acoliz (idem),Edgard M. de Souza (Bahia). 20 cada;
Edgar Romeiro (Belém), Beija Flôr
(idem), Luigi Vampi (idem), Timoneiro
(idem), Scott Mallory (idem), Strelitz
(idem), Tibureio Pina (Bahia), JoselitaPina (idem), Zé dos Grudes (Recife), 15
cada; José Ferreira <fa Costa (AlagôaGrande), 3.
REGISTRO JORNALÍSTICO

hpocha ¦— Recebemos um exemplar
desta liem feita revista quinzenal, que se
publica em S. Salvador, 11a Bahia. Laestá uma secção -charadistica "Pagina de
Thtseu", dirigida por'Argos, da Bahia,
o qual collaborou no nosso Álbum com o
psc.udonyino de N. Zinho. Agradecemos.

FÓRA DE CONCURSO
LOGOGRYPHO

Foi juristonsulto -14-2-8-6-7.
TC bom expositor -1-7*10-14-11-1.
Também um poeta -14-2-10-6-7.
Jispectilador -4-7-8-14-11-12.
Ainda industrial -4-2-8-7-10-15.
E bom fundador -1-2-10-7-8-0.
Homem de letras -9-3-15-5. '
E bcím executor -1-7-10-13-14. !
Quero já do autor -4-7-8-13-14.
Nome do senhor. ]

Banton Rozario (Bahia)' ji
ENIGMA CIIARADISTIIO í

Sem a quarta, do que se torna
A você matar o engodo.
Quarta, segunda, final
Seja em face do total
Porque elle quem que morreu
Em coclusão, afinal.

}¦', elle estando assim Ibem morto
Como as primas pelo som,
A quem esta dedico, é
Charadista de bom tom.

Alonsinho (Recife)

EDISON

EDISON

MAZDA

Nas casas de 14 ordem

¦Hiiiunm

BpjjrteosM
DE

ernesío Souja
SRONCHITE
Rouquidão, Asthma,
Caiarmos c.Vonicos

GRANDE TO.TOfl
ahri 6 appetite 8 pradoi 1

íorça tnnsciiljf

ig]'^iia![a,11^13 ^'[a^iPiíglfõl^^lãliroí

Ao Trinquesse:
Total sem prima é mais ¦
Amorosa como o todo

r 

ECONOMIA
A nwca coím qoe ic perde •

TIRO SEGUROO VERMIFUGO do DR. H. P. PEE*Yé • continttâdo mcMBwxU qae u Uabrifu m Sok-tarucMsuiM pudcceate.Ua friK» fMp<r-TM4< TEMPO. DODSEIKO, IN-
QWETAÇÀO « SAÚDE,

Uma Única Dose Basta
A rtadt tm toii u priacipMS rlntciu c è^uiu.

.H1SPJ0 SE©®®!®® ü ai'P

PASSAMENTO DE UAI
CHARADISTA

Chega, neste momento, ao nosso comic-cimento,- por intermédio da digníssima\iu\a, a infausta noticia d.o íallec nientodo nosso prezado companheiro de, arteo inesquecível Perry Bennett (DidinwNunes Mmiiz). O Álbum de CBdipo la-menta, profundamente a perda dj tão ii-lustre collaborador, sempre firme na li-rtha. d'onde só se afastou batido pelacruel eufermidade que o arrebatou destemundo.
A' desolada viuva apresentamos as nos-sas condolências.

LIVRO DE INSCRIPÇÃO
Inscreveram-se durante a semana —-

P. F. R. B. (Recife), Poder R. Broas
(.idem), Osbar (idem), Vai?, Ampére,
\Vats (todos três do Centro Charadistco
Trindade Electríca, de Serrania de Al-fenas, Minas).

CORRESPONDÊNCIA
Recebemos trabalhos dos seguintes cha-

radistas: José Ferreira da Costa (Alago:»Grande), Beija-Flôr (Belém), Lord Ja-ckson (idem), Carlos Faralüo (idem,),Scott Mallory (idem), Hugo MariatVa
(idem), Strelitz (idem), Mileno Amancio
de Lima (idem), I,ay (Recife), Samuel
Risão (idem), Dama das Camelias (idem),
Helios (idem).

Lord Juekson (Belém) — I,qnge d'e
nós a kléa de censurar, quem, até hoje,
só tem merecido, 11a sermão, o mais alto e
justo conceito! Fizemos allusão aos map-
pas, porque o regulamento só cogita dos
clichês invertidos, biographicos, mytholo,-
gdeos e geographicos. Quanto áquelle dos
passaros, realmente é uma peça lx>n ita;
mas nós não publicaremos muitos deli s,
porque são diffieeis, o que vae de encon-¦tro á índole da secção.

Cysnc Branco (Belém) — O enigma
charadlstico, offerecido a Ignotas, nãoestá urdido com clareza; ha nelle imper-feições e falta de acabamento, que devemdesapparecer e é o que o collega vae fa-zer para ter o trabalho publicado.Jordeiro (Baihia) — As notas para ainscripção devem vir com todos os daa',iscscriptos pelo proprio punho e não á ma-china. Mande-as assim para complemeu-

to da sua inscripção.
Solou Amancio dc Lima (Belém) —

Annotada a nova residência.
Foh (Serrania dc Alfenas) — Cadalista d'e solução em seu papel separado enão como mandou.

ERRATAS
N"o numero 1.151, na charada novissi-

ma de Luiz Marinho, o — se — de 
derrete-se não deve ser grypliado.No numero passado, entre as soluções
do^ numero 1.141, a de n. 97 é — canho-to — e não caphoto — entre as de Fóradc Concurso, do mesmo numero, a de \ a-lete Vermelho é Guareim e não/ Quarcce

MARECHAL

O 
SEU FUTURO — Quaiquer pessoa
que quizer possuir um horoscopo

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

Banhos de mar em casa

Vendem-se a 600 réis nas principaes pharmacias e dro.
garias e na Rua I* de Março, 151 — Exijam a marca regis>
trada onde se lê : Banhos de mar em casa; únicos analy-
sados e recommendados por iístinetos clínicos desta Capital..

m
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LMIUDADA

3

m

s

VEZ DE OUTUBRO

(13)
Segunda-feira. Casmurro,
ponho o casaco de alpáca.
Por fora, pareço Burro;

. mas, cá por dentro', sou Vacca.
(14)

Segue a semana. Vae indo
regular a amolaçao.
Pó. Calor. Um tempo lindo...
Finjo de Gntò e Pavão.

(15)
Hoje, cortei p cabello

e depois fiz um discurso.
Conheci certo Camello
que dansava como um Urso.

(16)
-Acordei rindo, contente.

O' vida, como va.es tu?Assim... assim... felizmente...
Meio Águia, meio Perú...

(17)
Nunca subiste num morro?

Já entraste no mar salgado?
A qiHBm déste o teu Cachorro?

Ao Dr. Coelho Machado.
(18)

Amanhã» r.«lu«'.l»e. Vê-se
que a vida é boa, no fim...Fosse eu Cavailo e corressecomo um Veado!... — PpÍ3

[sim!...

H

E
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IV.

A G U A I N-Q LEZA"PHOSPHATAD A" (Moreira)
Tomar uni cálice a cada refeição é prolongar a

existencia com perfeita saúde e vigor.

B O R OS A L Y L
E' o melhor especifico das moléstias da pelle, dar-

thros, empingens, eezemas, frieiras, comichões, etc.
PHARMACIA MOREIRA

Rua Pereira Nunes, 183 — Tel. V. 3431 — Rio

LAVOL
Eis aqui um famoso remedion'uma nova forma—trará alli-vio immediato. Peça hoje ao •seu pliarmaceutico por umfrasco do novo Lavol—o frascogrande sellado. Note a suacôr viva dourada. Experimentetrês gotas na sua pelle.Lavol agora contem aquellefamoso produeto chimico quea sciencia deve aos Laboratoriosde Investigação de Londres.Cora esta descoberta a efíi-ciência do Lavol foi não sómuito augmentada mas a suaseção apressada e o Lavol estáaeora preparado para usoimmediato.Tem V. feridas suppurantes,crostas duras ou bostella9seccas? Está o seu rosto, o seucorpo desfiguradoj' Tem muitasvezes seguido conselhos esper-ançosos para ficar desapontado?Este poderoso agente, o novo Lavo!, operará instantaneamente sobre aacellulas infammadas e torturadas. Banhadas com este liquido dourado,as superfícies asperas e feias tomarão aquelle aspecto saudavel que V. talveajá não conhece ha annos.-» Ser-lhe-ha devolvido o seu dinheiro si o primeiro frasco do novo Lavol nSo-? trouxer o allivio ha muito desejado. Somente tem que escrever aos Sres.GLOSSOP & CIA., Rio . Nas pharmacias, drogarias, etc.

Uma Nova
Forma de se
Alliviar a
Pelle Doente

TRÊS NOVIDADES SENSAClONAES !! !
Um banho quente cm 10

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

Formas electricas paraseccar meias. Já usadas em
mais de 100 fabricas.

Formas electricas paraenxugar camisas de malha. '
Precisam-se reprèsentan-

tes. Peçam catalogos a P.
Correia Vargues — AvenidaAlem de Sá 39 — Phone C. 2484 — Rio de Janeiro.

Of

IK I

II

Frisador
Ideal

IMPALUDISMO
i IWtHASSÍ/fliSi^S^

In ?[/, m ÇíL
r» errcoeio*

£7il/ulasdt fen (enana
A0I?CU SOBRINHO BUAÍUPA rt*6 - RtO

TAPEÇARIA DE MAURO

FABRICA

E STORES

Rua Haddock Lobo, 73 — Telephone, Villa 4463 — Rio

GRAÇAS ÁS GOTTAS
do DR. VAIV DEU LA VN

Desapparecem oí perigos doi
partos difficeis e laboriosos.

A parturienle que fizer uso
do alludido medicamento,

durante o ultimo moz
da gravidez, terá ura parlo

rápido e feliz.

SALVADORAS DAS PARTURIENTES
Innu-meros attestados provamexuberantemente sua efficacia
e muitos médicos o aconse-

iham.
Vende-se aqui
— pharmacias

e em todas as
e drosarias. —

Deposito geral:
AltAUJO FKEI I AS & C.

RIO DE JAXEIRO

As lições de V ô v ô d' O Tico-Tico interessam a todos.

LH



BELLEZA FEMININA
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CUTISOL REIN
I

Producto scientifico
Extingue, com-

pletamente, as sar-
das, espinhas, era-
vos, pannos,
manchas, sem irri-
tar a pelle; faz a
pelle feia ficar chie
e mimosa, e a ve-
lha ficar nova e
bella. Clareia a
cutis, fixa o pó de
arroz e realça a
belleza.

As maiores sum-
midades médicas do
paiz, entre ellas os
prof essores Dr.
Miguel Couto.
Octavio Rego Lo-
pes e Rocha Vaz,
attestam a sua ef-

I Depositários: ARAIUO FREITAS A C.
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isH m Li t)

Para tornar pronunciaveis as palavras telegraphicas
ou grupos de des letras (duas palavras de cinco le-
trás) dos modernos códigos 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 Estados
do Brasil, em Portugal, na Argentina e Uruguay, t
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-
rão 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 podem ser feitos directamente 10 R
autor — Caixa Postal 1093, Rio de Janeiro, ou aos ¦
editores, Pimenta de Mello & C, rua Sachet 34, que
serão promptamente attendidos desde que venham
acompanhados do seu importe em sellos do correio,
vale postal ou carta registrada com valor declarado.

,_   »)I^BSB^SBSBSBSBSBSBSBSBSB^BSBSBSBSB

ficacia no trata-
mento da cutis.
Vide os attestados
que acompanham
as bullas. Toda
pessoa que delle
faz uso apparenta
a mais bella juven-
tude. Para mas-
sagens, depois da
barba é o melhor.

Encontra - se á
venda nas princi-
pães Drogarias.
Pharmacias e Per-
fumarias de São
Paulo, Minas, Ba-
hia e Rio de Ja-
neiro.

OUKI VES, 88 - RIO I

CflROGEriO
Fortificante que se impõe por ser a sua

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

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, STRYCILXOS e ARSEXICO.
medicamentos já de sobra conhecidos como
de real prestigio ao combate em todos os
casos de fraqueza. Sabor agradável.

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

\
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A Saúde da Mulher é a fonte de saúde e de
vigor para o sexo f«*minino, em todas as edades: —
as mocinhas, as m«»ças e as senhoras encontram
neste medicamento uma solida garantia de saúde.

As mocinhas, logo na mudança da edade, preci-
sam de um remedio que favoreça o apparecimento
normal de seus incommodos.

As moças, ao longo da mocidade, precisam de
um remedio que as proteja contra as innumeraa
doenças uterinas a que estão sujeitas.

As senhoras de mais edade, quando chega a
época de terminarem definitivamente os seus in-
commodos, precisam de um remedio que seja uma
defeza segura contra os males da edade critica.

Para todo o sexo feminino

Para todas — mocinhas, moças e senhoras — o
remedio é um e é único: — " A Saúde da Mulher
que combate todas as enfermidades uterinas, desde
os incommodos da puberdade até os accidentes pe-
rigosos e trahiçoeiros da edade critica.

Indispensável em todos os lares

Assim, em todos os lares, "A Saúde da Mulher"
é indispensável, porque este grande remedio consti-
tue a deíeza vigilante e permanente da saúde das
mocinhas, das moças e das senhoras.

Officinas graph: :s d'0 MALHO


