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TRISTE VIDA
CARDOSO — É o Jeca, coitado. Como o outro, tambem vive com um

garfo no estômago.

1
Ipreços

No Rio .

Estados .

$500

$600
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I|W| - e caminha par os seus fins inflexivel e em linha recta. ,

MmWttik Impellido por ella vae o homem. Ella porem nao o v6,

nao o ouve, nSo o sente; com identica impassibilidade
W ryp affaga-o ou tortura-o, ergue-o ou derruba-o, cria-o ou

aniquila-o.

Entretanto o homem, uzando das proprias for^as que ella lhe

fornece, vae pouco a pouco, aprendendo a defender-se.

Assim por exemplo, tratando-se de dores physicas, a sciencia humana

luctou at6 chegar a descoberta da

CAFI ASPIRIN A

3ue 
e o analgesico por excellencia, pois n&o s6 allivia rapidamente as

ores de cabeca, garganta e ouvidos, as nevralgias, os resfriados, o

maleitar causado por excessos alcoholicos, como tambem

levanta as forjas e nunca affecta o coragao.

Vende-#e cm tubos de vinte comprimidos e em
"Eirveloppes Cafiaspirina" de uma doze. (bAYEI^I

Lkeociado pel* Directoeia Getal da Saode PuLfica etp • No. 208, de 7-10- 191ft. V E lj

e caminha par os seus fins inflexível e em linha recta.

Impéllido por ella vae o homem. Ella porém não o vê,

não o ouve, não o sente; com idêntica impassibilidade
affaga-o ou tortura-o, ergue-o ou derruba-o, cria-o ou

aniquila-o.

Entretanto o homem, uzando das próprias forças que ella lhe

fornece, vae pouco a pouco, aprendendo a defender-se.

Assim por exemplo, tratando-se de dores physicas, a sciencia humana

luctou até chegar á descoberta da

CAFI ASPIRINA

3ue 
é o analgésico por excellencia, pois não só allivia rapidamente as

ores de cabeça, garganta e ouvidos, as nevralgias, os resinados, o

maleitar causado por excessos alcoholicos, como também

levanta a» forças t nunca affecta o coração.

Vende-se em tubos de vinte comprimidos e em
"Enveloppes Cafiaspirina" de uma dóze.

Licenciado pela Dircctoria Getal da Saúda Publica capa • No. 208, de 7-10-1916.

. CAFIASPIRINA
Preço do tubo original) 

BAYASpIRINA.

5$0üC

4$500
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HOENDÂS PAULISTAS 7, À e B
Com cylindros verticaes respectivamente de 8"x5"x6", 10"x

x6"x8" e 12"x8"xl0", para movimento animal. E'o typo preferido
dos Srs. Agricultores, sendo de construcção muito forte, e de simples
manejo. Peçam catalogo illustrado. Temos para prompto embarque e
faremos condições especiaes de pagamento.:

""IMMUNÍSÃdo^TÃUTI^Í^

Previne e cura radicalmente a FEBRE ÀPHTOSA e as demais
moléstias que dizimam os nossos rebanhos. Vende-se em caixas de 32

pacotes de kilo, devendo ser administrado ao gado em mistura com o
sal, na proporção de um pacote para 30 kilos de sal. Peçam informações
aos vendedores. Temos para prompto embarque e faremos condições

SERRA VERTICAL N° 0

Àdmitte madeira de lm,00 de diâmetro, exigindo a força de 2 a 4

cavallos. Vendemos ferragem completa, com planta de montagem e

receita do madeiramento necessário. Peçam catalogo illustrado. Temos

para prompto embarque e faremos condições especiaes de pagamento.

TSSSmSmtm
Obteve o GRANDE PRÊMIO na Exposição Internacional do

Centenário. E' de construcção solida e sujeita o couro a uma pressão de
15.000 kilos. Peçam o nosso catalogo illustrado e mais informações.

Temos para prompto embarque e faremos condições especiaes de pa-
gamento.

CAIXA-6 
— 

S.PAULO.
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BARCIMIO AMARAL (Conceição) —
Escreva a qualquer das seguintes casas,
pedindo preços e condições: Ascurra
Basse Cour (Ladeira Ascurra n. 55);
Alonso & Loureiro (Rua 7 de Setembro
n. 3)"; Antonio Silva & C. (Rua São
Pedro n. 157); Oscar Ventura & C.
(Mercado, 32, lado externo).

J. SEN (Rio) — 1° — E' u;na mo-
lestia contagiosa e hereditaria. For con-
seguinte, é necessário applicar, aos que
por ella são atacados, as medidas pro-
phylacticas ordinarias, e principalmente
o isolamento. Como tratamento, os anti-
septicos locaes não trazem senão um
allivio passageiro. Os regimens geraes,
tonicos e reconstituintcs, é que têm
dado até agora os resultados menos
máos. Essa moléstia apresenta-se de
duas fôrmas: a anesthesica, caracterisa-
da pela apparição de placas cutaneas e
de perturbações nervosas accentuadas;
essas placas são, eífectivamecte, anes-
thesica-s: produzem a atrophia da pelle.
e, como essa fôrma ataca de preferen-

cia as extremidades, pôde dar-se a
amputação espontasiea das phalang^s dos
dedos e dos dedos dos pés; e a fôrma-
tuberculosa, caracterisada por nodulos
ou tuberculos salientes que, freqüentas
sr bretudo na face, na cavidade na o-
bucco-pharyngiana e nas mãos, ulc_r >
se, destróem as narinas, mutilam as phu-
langes, etc. A estas lesões e perturba-
ções, outros accidentes se juntam, de
variavel intensidade: febre, diarrhéa,
symptomas cerebraes, dores vivas, con-
tracções, gangrenas, deformações, para-
lysias e. ainda que a evolução da do-
ença seja geralmente lenta, a morte
sobrevém, as mais das vezes, em pleno
marasmo. 2o — E' necessário fazer exa-
minar por um bom especialista de mo-
lestias da pelle. 3° — Avise-nos com
mais clareza do que se trata, e em que
idioma deseja o livro.

BARDO SERRANO (Friburgo) — Io
— Nesta mesma revista e no Para to-
dos..., encontrará annuncios de excel-
lentes preparados para esse fim. 2° —
Nesta capital, ainda não nos foi dado
ver nenhum desses curiosos apparelhos.
3" — Não ha nas livrarias daqui. 4o —
Não entendemos esta ultima pergunta.
Será obséquio escrever novamente com
mais clareza.

PIERROT — Trata-se de uma mo-
lestia demasiado grave, exigindo trata-
mento immediato, e feito por um es-
pecialista que lhe mereça toda a con-
fiança.

BRAGA FILHO (Itajubá) — Escreva
á Livraria Pimenta de Mello & C. (ruaSachet n. 34), que se encarregará de
obter-lhe o que deseja.

JOSE' BORGES FERNANDES (San-
tos) — Io — Não ha nas livrarias da-

qui. 2" — Para o curso medico, exi-
gem-se certificados de exame, no Pe-
dro II ou em qualquer gymuasio equi-
parado, das reguintes matérias: Portu-
gucz (inclusive grammatica histórica),
Francez, Inglez ou Allemão, Latim, Ari-
thmetiía, Álgebra, Geometria, Geogra-
phia (comprehendendo Chorographia do
Brasil e Cosmographia), Historia Uni-
vei'sal, Historia do Brasil, Phytica, Chi-
mica e Historia Natural. — O exame
vestibular, que se realisa na 1* quinzenade Janeiro, consta de piova^escripta de
Francez e I glez e prova oral de Phy-
sica, Chimica e Historia Natural.

O L I V A N
Enviiou-ffLcIs a conceituada íirma Oli-

voira Junk>r & Cia. Ltd., uma amostra
do delicioso producto de seu laboratorio
diimjdo pliarimceutico, OLIVAN, quleacaba de ser lançado ao mercado com
grande successo. E este successo provémnãio só por se tratar de um sabonete fino

e de superior qualidade, como ' também,
por sahir do laboratorio que deu ao Bra-
sil o solbão liquido Aristolino, productohoje indispensável em qualquer toilette.
Ao OLIVAN está reservado o mesmo
successo dos preparados do laboratorio
da firma Oliveira Jiniior & Cia., pelo cui-
dado da fabricação e ptla matéria prima
èmpregada. O OLIVÀN, de perfume
suave e agradavel, foi ¦ lançadlo em tre-s
perfumes differenitbs: OLIVAN n. i —
Ypoméa, — N. 2 — Azaléa — e final-

«nente o 3o — Glycinia, — concorrendo
assam para satisfazer os variados gostos
por este ou aquelle perfutnlj.

I* i» o t e c ç a o

O maior bem da vida é a saúde. Deveis obtel-a e resguar-
dal-a como farieis com a própria vida.

As desordens dos rins, quando desprezadas, levam a males
perigosos. Se soffreis dores nas costas, agudas dores nas cadeiras.
Se vos sentis desanimados, tristes e abatidos, desconfiae dos rins.
A's vezes sentis nauseas, fortes dores de cabeça, e penosas irre-
gularidades urinarias. São signaes de que os vossos rins estão en-
fermos, devido talvez a excessos de trabalho, comer demais, agua
de má qualidade, ou doenças. Protegei, portanto, a saúde, usando
para os rins as PÍLULAS DE FOSTER. Negligencia em atten-
del-os pôde causar, males mais sérios, longa enfermidade e maio-

res despejas. O rheumatismo, enfermidades cardiacas, cálculos, diabetes, e o fatal mal de
Briglit, podem ser conseqüências da debilidade dos rins.

As PÍLULAS DE FOSTER, protegerão estes orgâos, pois são o remedio que tem sido
experimentado durante longos annos com effeito seguro. Perguntae ao visinho!

PÍLULAS DE FOSTER

PARA OS RINS
VENDA EM TODAS AS PHAR MACIAS

IP1LULAS DE FOSTER I

I PARA OS R1NS I

A VENDA EM TODAS AS F HARMACIA3 B
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Gillette
BARBEAR-SE COM UMA NAVALHA DE SEGURANÇA GILLETTE

HYGIENE ABSOLUTA
 TE)MPO GANHO

í

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

Escreva pedindo o folheto, grátis, "Barbem- a si Próprio".

't-
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MODELO BUCOK
Navalha e caixa dourada

Uma optima oceasião.. Utna navalha Gillette, de segurança, legitima, com uma caixa para lâminas,
bonito estojo  15$000

A venda em toda parte

CIA. GILLETTE SAFETY RAZOR DO BRAZIL
50 AVEVIDA RIO BRANCO

CAIXA POSTAL 1797
,-.-.-.-.-.-^.-.-.-.^.*v,,

RIO DE JANEIRO
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MÚSCULOSfortes,
grande ener-
gia e absoluta re-
sistencia á fadiga
... É este o se-
gredo para a victoria em um
sport tão violento como o foot-
bali. E, para adquirir estas
condições ou mantel-as si já as
possue, basta tomar todos os
dias, ás refeições, um prato de
Aveia

È o alimento ideal, completo, para
os sportmen e athletas, porque con-
tem todos os dezeseis princípios ali-
menticios de que o corpo humano
necessita para uma nutrição perfeita
dos seus diversos órgãos, porque
augmenta os glóbulos vermelhos do
sangue, fortifica os músculos, esta-
belece o equilíbrio do systema nervo-
so e proporciona uma grande resisten-

cia ao cansaço physico.
Possue o dobro do valor
nutritivo da carne e o tri-
pio do do arroz, apezar
de ser digerido muito mais
facilmente que qualquer
outro alimento.

^L *crs*<- J%ttntis

I_I_1m_IP

I L4_

IP

¦ .;C Cf )*n«tf o

AfTt1lO qu* trrtfiA r".p* fp-tf» «I "*>
\~'t rlinita pan nula* * >** hfmsiat
.S»*. melho, .rji.lr.Jl o VIG0CLMJ0

\'*t<Ucntt prtparaau nào í_ ptia l-o
ç tu posição .-"IO püa i*»ÍJ>»**«»*lrrt

•atrforÀa o ouf prtattij mt *_'•
eXtnejTOl FttrCITO á ÇO**»p

Rts^Aftu;» iie ir.r mtte ntf*

£__£&_
O aòauro 033'Qnntc pro/usor'p/m,

CIUs Ho K„ a, Ja„,i,c auMii,'P-ep**»**. VIGOGENIO , iSTrJK
S£,,Â'ZT"m":'""-" n°> "<°i°> e<
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VIGOGENIQ
0 FORTÍFICANTE MÁXIMO PARA

TODAS AS EDADES

Çalcifica os 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 j *• ^ reme^° °^as senho-
FlUXO-bCdatllia ras. Combate as coli-
cas uterinas, mesmo as da gravidez, em duas
horas. E' o melhor remédio para as doenças
do utero como FLORES BRANCAS, in-
flammações, utero cahido, corrimentos, ca-
tharro do utero., A FLUXO-SEDATINA
é usada com optimos resultados nos Hospi-
taes e Maternidades.

Licenciado pelo D.. N. de S., P. sob nu-
mero 67 em 28-6-1915.
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porte por caminho de ferro, por vapores e
por vehiculos automóveis, se fundamentava
mais na cooperação entre as varias agen-
cias dA: transporte do que numa concorren-
cia desarrazoada ".

As deducções apresentadas pelo orador
são importantíssimas, porque rcflectem o
critério esclarecido, qiij caracterisa certas
empresas de caminhos de ferro neste as-
surnpto tão importante e podem resumir-se
no seguinte:

" Os vehiculos automoveis promettem
vir a ser importantíssimos auxiliares econo-
micos para os serviços prestados pelas com-
panhias de caminhos de ferro, tanto nas
sitas próprias vias como nas estradas, e
existe um grande campo de interesí; e

utilidade para investigações mais intensaí
neste sentido.

A attitude das companhias ferro-via-
rias no que respkita ao transporte automo-
vel nunca deveria ser hostil, mas ao con-
trario, deveria haver harmonia nos seus
trabalhos, de modo a poder prestar-se ao
publico um serviço de transportes qui.' cs-
teja á altura das exigências modernas.

O numero sempre crescente' dos
vehiculos automoveis que viajam nas cs-
tradas, assim como o. 4• u peso sempre
crescente também exigem que o pavimento
das estradas seja de construcção mais du-
radoura» e que se encontre uma forma de
contribu:ção "'mais proporcionada ao uso
qub se faça dessas estradas. "

Não, Marcolino, não! Tem paciert-
cia. Não espera o bonde encostado ao
poste ou ás arvores como você faz.

Mas que tem isso, Ernestina?
E' que essas cousas attrahem os

automoveis.

Volta=§e a era das e§=

tradas de rodagem

Um dos oradores do Congresso Uni-
versai de Transporte Automovel, que se
üffectuou ha pouco tempo cm Detroit, Mi-
chigan, e certamente uma das personalida-
des mais interessantes que concorreram a
esse congresso, foi Sir Henry Thomton,
presidbnte dos Canadian National Rail-
ways. Sir Henry William Thomton nas-

ceu nos Estados Unidos, onde occupou si-
tuações importantes na exploração de ca-
minhos de ferro, tendo sido depois convi-
dado para tomar a gerencia de um dos
principaes caminhos de ferro da Inglater-
ra, onde se naturalizou subdito inglcz> e
mais tarde foi chamado á presidência dos
Canadian National Railways.

Tratando da relação entre os vehi-
culos automoveis e os caminhos de ferro,
Sir Henry accentuou a futilidade de pôr
obstáculos ao seu progresso economico e
apoiou decididamente a opinião de um co-
nv.té independente da Camara de Commer-
cio dos Estados Unidos, expressa nos se-
guintis termos: "que o verdadeiro inte-
resse do publico e das companhias dc trans-

V 
1 <' U/

1 — •?  —

Ponha sua casa a luzir!
E' -genuíno SAPOLINmuito fácil com o

Et 
EXTREMAMENTE simples restituir a boa apparencia aos
objectos domésticos, com SAPOLIN. Ha um esmalte, tinta

ou verniz para cada applicação que se deseje; para pintar ou P<|ra
dar um "retoque" á mobília e obras de madeira; para por a brilhar
fogões e outros artigos metallicos; para pôr como novas as ba-
nheiras e as pias.

O SAPOLIN é fácil de applicar, todas as latar trazem as
instrucções impressas. O SAPOLIN serve esplendidamente, mesmo
nos climas torridos. Para ter a certeza de que se adquire
o produeto genuíno — procure a marca S-A-P-O-L-I-N no rotulo.

A' venda em todas as casas do ramo
ESMALTES DECORATIVOS

SAPOLI
Apparencia de porceliana — preto, branco e muitas outias cores
Também: „ .,,

Tintas Lustrosas SAPOLIN para Mobílias e assoalhos
Pinturas de Lustre SAPOLIN Resistente ao Calor

Aluminios SAPOLIN para Tinas
Esmalte de Alumínio SAPOLIN

Tintas de Lustre SAPOLIN
Lustre prateado SAPOLIN

Lustre de Ouro SAPOLIN
etc., etc.

Fabricantes: GERSTENDORFER RROS., Nova York,
Fabricamos também o Esmalte de Ouro "Our Favorite ,
A melhor imitação da genuína folha de ouro. Appli.a-se fácil
economicamente.

E. U. A.
lavavel.

e

Excetiente tonico contra
DEBILIDADE,NEURASTHENIA

e para os CONVALESCENTES

N

STENOL chanteaup

?
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O GALGO RUSSO
««¦¦¦¦«BHBtSB. o galgo russo é um cão tão elegante,

tão magesíoso, que póde-se considerar como o mais for-
mo.o dos cães de porte grande.

A força, a agilidr.de, o valor, a elegância da fôrma,
a belleza da côr, tudo acha-se reunido neste animal cm
g-.áo bem notável. Este cão constitue uma variedade do
J.V--CO ordinário de porte grande; muito commum e va-.
riacío no antigo continente, é com toda a certeza um pa-
rente proxL-;o do galgo da Pérsia. Na Franca o conhecem
gsralmeme com o nome de galgo russo; os inglezes dão-
lhe o -..orne de Orloff e cão de Circassia.

Sua origem parace do Norte, pois segundo um autor
inglez, descende do galgo da Sibéria ou Barzol, e o ca-
racter que hoje mais o distingue é devido á condição de
vida das montanhas do Sul. E\ cem duvida, da variedade
dos cães de porte grande, ás vezes pastores, caçadores
que possuíam os povos asiáticos das primeiras civilisações.

A principal funeção destes cães em seu paiz de ori-
gem parecia ser a caça ao lobo, e as feras eram ven-
cidas nas corridas e ás vezes dominadas na lucta. Effe-
ctivamente, trata-se de uma espécie de animaes bem or-
ganisados para a corrida e que podem desenvolver uma
velocidade incrível, juntando sua robustez e força pode-
rosa que lhe permittem medir-se com vantagem contra os
lobos mais ferozes.

Entretanto, os galgos russos que actualmente encon-
tramos na Europa occidental, são puramente cães de luxo,
cães de salão, sendo exemplares mui formosos. Na Ingla-
terra, França e Allemanha, estes cães têm um valor com-
mercial demasiadamente elevado para servirem e serem.
empregados na caça; além «disto já perderam muitas das
qiu.iidades que se requerem em um cão de caça, poi
effeito da vida das grandes cidades. Nesta raça os ma-
<*hos pesam 40 kilogrammas ou mais, com uma altura de
80 a 90 centímetros, pelo menos; a fêmea, naturalmente,
é um pouco menor que o macho. O tronco é curto re-
lativamente, e o cão parece alto se omitte o pescoço e
a cabeça, porém desde o foeittho até ao nascimento do
rabo, estes animaes medem, 1.30 a 1.40 ou mais. O peito
é muito bem desenvolvido, até o ponto que alguns exem-
plarcí chegam alcançar quasi um metro de circumferen-
cia. As patas jgão providas de uma forte musculatura e
6ão relativamente grossas.

O focinho deste animal, é um pouco menos ponte-
agudo do que os outros galgos, porém mais comprido, e
o craneo mais deprimido; a cabeça é comprida e estreita
e fôrma como que um só corpo com o pescoço,- que é
tambem comprido e fino, as orelhas são pequenas e dei-
tadas para traz. O rabo é comprido e forte e o animal
conserva-o um tanto levantado na ponta. Estes cães são
cobertos de pellos compridos aplastados no dorso e na
parte inferior do corpo, e na anterior das patas, o pello
se alonga formando sedosas ondulações, que imprimem no
animal um caracter curioso e muito distineto.

Na Rússia encontram-se. cães desta raça de todas as
cores, dominando os amarellos mais ou menos cinzentos
escuros, os que se vêem na França são geralmente bran-
cos ou brancos com manchas amarellas, que é sem du-

______ a_.__M_anB

Catarrho, Resfriados, Bron-
chite, e evitar Pneumonias,
tome a Emulsão de Scott.

O remédio incomparavel para
todas as affeições do peito e
pulmões e preventivo de tuber-
culose.

Produz robustez, energia e
sangue rico e, sendo um alimento
concentrado, domina toda a
debilidade e renova as forças.

O guardião da saude em
todas as edades da vida.

EMULSÃO

BMJMí. BEUGUE
Df. Beilgué. 16. Rue Baliu

CURA TOTAL Ml
RHEUMATISMO-GOTA

NEVRALGIAS

1
Venda em todas as Pharmacias

vida a côr mais formosa tratando-se de cães de luxo. Diz-
se que estes cães são pouco intelligentes. E' provável quea vida inactiva, a falta de exercicio á que se acham con-
demnados, como a maior parte dos cães de luxo, tenha
exercido uma má influencia sobre suas faculdades intel-
lectuaes.

Os galgos em geral, parecem menos intelligentes quea maioria dos outros cães que vivem oecupados na caça
ou então em contacto directo com a vida de seu dono. Para
poder criar, em boas condições, esta classe de cães, é pre-ciso dispor de uma casa de campo que permitta dar-lhes
todo o exercicio que requerem; de outro modo, estão su-
jeitos a numerosas doenças, como sejam affecção da pelle,rheumatismo e desarranjos nervosos.

Primeira Dentição

SEM NARCÓTICO
Dsado em fricções sobre as gengivae, facilita a sahida
dos Dentes e supprime todos os Aecideates da

Primeira Dentição.

Exigir o Sello da Uni&o dos Fabricantes

ESTABELECIMENTOS FUMOUZE, 78, Faubourg Satitt-Den.%:
e nas Principaes Pharmacias

PARIS
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GRÁTIS!
PARA SER FELIZ em negócios e

vigor viril, viver longo tempo, não p;r
tisar de perto e á distancia, exercer a
poder da vontade, livrar-se de máos habi
magia, combater e vencer a inveja e a
extranhas e dominal-as, vencendo as di
dadeira felicidade e a paz, compre e leia
LES ITÁLIA, á Avenida Passos, 25, loj
sil. Manda-se pelo Correio, grátis, ou
FORTUNA, do mesmo autor a quem en
revista, ao Sr. Aristóteles Itália, Caixa
para amanhã. Mande hoje mesmo. Só

em amizades, gosar saude de ferro, ter
der no jogo, saber hypnotisar e magne-
clarividencia, augmentar a memória e o
tos, conhecer a fundo o oecultismo e a
calumnia, livrar-se das más influencias

fficuldades da vida e alcançando a ver-
já os livros do professor ARISTOTE-

a, Rio e nas principaes livrarias do Bra-
dá-se em mào. O MENSAGEIRO DA
viar este annuncio ou citar o nome desta

Postal 604, Rio (Secção M). Não deixe
serve para adultos e não analphabetos.

AGUA DO REGIMEN

DOS

a RTH Ri Ti C OS
60U050S — T^heurT\alicos — piafolicos

A's refeições :

VICHY
CELESTINS
Elimina o ÁCIDO URICO

EXIGIR SOBRE CADA BOTELHA A MARCA

VICHY-ETAT

BSTHMB
COMBATEM-SE COM ÊXITO OS
HORRÍVEIS ACCESSOS COM OS

Pós Anii-Asihmaticos
» "DESCOBERTA JAPONEZA»

Marca Registrada

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

v2Sa

I TONÍCO NUTRITIVO ESTOMACAL
(Arseniado Phosphatado)

 ELIXIR INDÍGENA
Preparado no Laboratório do Dr. Eduardo Franca

EXCELLENTE RECQNSTITUINTE
Approvado pela Saude Publica e rejeitado pelas

SUmmiDADES MÉDICAS
Falta de forças, Anemia, Pobreza e Impureza de s*a-

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

88, Rua dos Ourives, 88

0 MELHOR REGULADORdasSENHORAS

M JWK1
HEflORRHAClAS COLICAS UTERINAS

ANEMIA
FLORES BRANCAS REGRAS DOLOROSAS
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MEUS FILHOS

Plínio . Guiomar, meus adorados filhos,
Prolongamentos do meu próprio sêr!
Quanta alegria immensa, quantos brilhos
A este meu lar não viestes vós trazer!

Sede felizes! Segui sempre os trilhos
Que ao Bem e á Honra vão, direitos, ter...
E que da Vida os duros empecilhos
Na vossa frente flores- venham ser.

Meus filhos! almas feitas de meiguice!
Meu coração de Pae e Crente espera
Que Deus vos guie sempre e vos proteja,

Afim de que no Inverno da Velhice
Eu tenha por conforto a primavera
Da vossa mocidade bemfazeja.

Francsco Lopes
(Bordo do s/s "Taquary")

* * «.
MINHA DESVENTURA

A alguém:

Se a tua bocca, rosea e pequenina,
Correspondesse o amor que em mim perdura...
Jamais eu sentiria esta amargura
Deste mal qu'inflammando me assassina!!...

Se a tua imagem, linda e tão divina,
Fizesse a caridade sã e pura,
De amenisar a dôr que me tortura,
Com teu odor de rosa purpurina!!...

E assim, eu viveria em outra sina,
Nutrido dessa essência suave e fina,
Que exhala tua bella formosura!!

Porém, se eu não tiver a feliz sina,
De obter esta angélica menina,
Morrerei em minh'agra desventura!!!...

XMogy das Cruzes)
Benedicto X. Pinheiro

DESPEDIDA
'A' Antonieta Lasso:

Despeço-me de ti, gentil creança,
Sentindo no meu peito enorme dor.
Levas comtigo, as.im, minha esperança,
Os sonhos de minh'alma e meu amor.

Eu fico taciturno, oh! meiga flor,
Esperando horas calmas de bonança,
Seguindo as ondas que o destino lança
No turbilhão da vida, com horror.

Tenho, porém, um guia tão ligeiro,
Bem simples, forte, terno e delicado,
Que é meu consolo e triste companheiro.

E' este amor eterno e dedicado,
— Amor sagrado e meu amor primeiro,
Amor que te consagro, anjo adorado.

(Petropolis)
Felismino Soares
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AD MEMORIAM

Por occasiao da morte do meu bondoso e sempre cho-
rado amigo A. V. Calmon Vianna:

Grata me ficará sempre a memória
Da nossa leal e límpida amizade.
Perante a qual a própria Eternidade
Desmente a nossa vida transitória...

Não viverás nas paginas da Historia
Ao lado dos Heróes da Humanidade,
Mas viverás na magua e na Saudade
Dos que te choram nesta vida inglória...

Embora tarde eu venho ao teu jazigo
Trazer-te num adeus, meu pobre amigo,
Flores ideaes de uma Saudade infinda...

E lá do Além, para onde irei mais tarde,
Que Deus te sirva de pharol e guarde
Para lembrança de quem vive ainda...

Orozimbo de Oliveira Lopes
* _. *

S U P P L I
A' Dulce Amorim:

C I O

NlONI

Se tu soubesses, Dulce, o desalento
Que se apossou de mim, quando partiste!...
Se soubesses, tambem, o soffrimento
Que sinto, por estar tão só, tão triste!...

No emtanto, minha dor nisto consiste,
Causa do meu pezar, do meu lamento:
E' saber que, entre nós, distancia existe,
Que só a pôde vencer o pensamento.
Por distantes, um do outro, que estejamos,
Sentimos que nos une, bem de perto,
Um doce sentimento, ardente e puro...

Mas, para nós, que tanto nos amamos,
Essa distancia não será, por certo,
Castigo bem cruel, injusto e duro?

(Itú) » f.. * •
A NATUREZA

_4o distineto vate Luiz Aroeira:
"Como é bella a Natureza!..."

Jeronymo Colman

Ha no extenso das campinas
Quando surge a doce aurora,
Formoros chromos que Flora
Faz das cores matutinas.

De cada folha, nesfhora,
Cahem gottinhas crystallinas,
Que são lagrimas divinas
Da Natura que inda chora...

Aqui e ali passarinhos
Fruindo o quente dos ninhos,
Cantam com muita simpleza...

E emquanto a sombra fenece,
O Sol pomposo apparece
Como rei da Natureza I

Francisco Colman
(Do "Chromos e Threnos", inédito)

CREMA DE FORinOSUf-Â""
PICA A EPIDERME SUAVE . FRESCA.PERFUMADA

A.GlRARDA8.Rue d'Alésia.PARIS (Francs)
Depo.íUrio:F£RR£IRA.165,R_iadosAndradas.tüQ DE JANEIRO
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Cabellos bonitos e macios
a

Obtein_n=se coei o tas© da maravilhosa loção

BELLA COR"
=se conn a sua cor

tiva, extingue a caspa e conserva a cabeça sempre lisnpa
VENDE-SE EM TODAS AS DROGARIAS, PHARMACIAS E PERFUMARIAS

Frasco com instrucções: 7 $ 5 0 0
APP. PELO DEP. N. S. P. SOB. O N. 2177

JAYME TEIXEIRA
Rua 11 de Agosto n. 53 - S. Paulo
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; Seccas
Çolumbia

Duram mais tempo

As baterias de mais fama em todo o
mundo para campainhas, zumbidores e
motores de gazolina«

A venda em toda a parte
por preço módico.

Mais
energict
Serviço
melhor

National Carbon Co., Iná}
30 East 42d Street

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

r# DOR
outra qualquerdor

^ GUARAFENO
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que se emprega também contra a
INFLUENZA E G R I PP B

o GUARAFENO
è o remédio que mais prodigios tem feito noa
casos liulicados nos prospectos que acompanham
cada ttroo de comprimidos,
Usae o GUARAFENO. — Vende-se em todas as

pharmacias e drogarias.
Depósitos geraes :—TPhahmacia César San-

tos — Rua Santo Antônio, 25 e 27 — Pará,
Brasil, e Araujo Freitas & C. — Rua dos
Ourives. 88 — Rio de Janeiro.

^__oc=fc5__ "V V-J-MÜl"-'"- __J

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

NEUtrodyN,
O receptor por excellencia

SELECTIVIDADE, DISTANCIA E VOLUME

& CIA.
IMPORTADORES

LftRGO P* ÇftRIOC*. 6-1. *nd.r
PHONE: CENTRAL 4842

RIO DE JANEIRO
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| râdioteiephonia I
§| Srs. Fazendeiros e moradores do interior, devei, ame- =|

|§ nisar vossas horas dc lazer ouvindo os concertos do ||
H Rio e Buenos Aires, cotações de café c dc titulos ã

da bolsa pelo

RADIOTELEPHONE
1 OOMPRAE VOSSOS APPARELHOS NA COM- |

| PANHIA NACIONAL DE ELECTRICIDADE §

Quitanda, 45 — Telep. N. 7250

_rW/l_1__l____i wmm_»«____. <r_\
X__t lV- />"A
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RADIOU
Receptores para

todos os preços
r-,_'un_mi__orr_ •
I _¦<__ avulsas •

Preços sem com-z
petição §

M&YÜINKVEIMIC."
RUA MUNICIPAL, 21 #

Kio de Janeiro JJ

F. R. MOREIRA & C.
ENGENHEIROS CIVIS E ELECTRICISTAS

Únicos Agentes dos Afamados Elevadores
'..JIGLER" MILANO

Installações de força e luz, campainhas, telephone-,
pára-raios, frigoríficos, bombas para água, ácidos o

apparelhos radio-telephonicos.

Grande sortimento de material electrico, lustres, mo-
tores, dynamos, ferramentas e machinas em geraL
Receptores e peças avulsas para apparelhos radio-
telephoaicos 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

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

Caixa Postal 522 — End. teleg. Frarimor

DE JANEIRO

___y_^_*_w-_-_-_%_--^rt<__w__^_\_-rt_

\\ R I
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COMPANHIA PAULISTA DE MATERIAL ELECTRICO
Rua S. José, 76 — Rio de Janeiro

Apparelhos receptores. Apparelhos
transmissores e Peças
sobresalentes

ííES^
^

Convidamos os
snrs. amadores a visitarem

a nossa secção ooo

Fornecemos orçamentos, lista de preços,
informações, conselhos etc. _\í-**S-'\-V*_'_*N-'V'-i'-'_'-^>^_<*V^^

As lições de VV ô v ô d' O Tico-Tico interessam a todos..
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VADEMECUM DO

PHONISTA

VI

RADIOTELE
AMADOR

MONTAGEM PRATICA DE UM POSTO
. RECEPTOR DE CRYSTAL

Com as noções que temos ministrado até agora, é
chegado o momento de falarmos de montagem dos postos
receptores.

O amador pôde montar o seu posto receptor de dif-
ferentes meios, porém o mais simples é a montagem di-
recta. Convém notar que esta só serve para emissões po-

T
T
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Fig. 16

I
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Fig. 17

derosas e na visinhança immediata do posto cie escuta; elle
se compõe de um detector de crystal e de um phone tele-
phonico de 150 a 2.000 ohms de resistência (fig. 16).

Para obter-se o accordo da antena, póde-se ajuntar
uma bobina de self em serie; a recepção será melhor
(fig. 17).

Todavia, quando se dispõe de uma bobina de accordo,

T
m^^\ S Uoo. T- Xiooo

. .¦ **

/777r7777?
Fig. 18

é preferivel adoptar-se a seguinte montagem, chamada de
rivação.

Essa montagem permitte o accordo do circuito sabre
a extensão de onda do posto emissor e dá muito bom re-

sultado. Podemos completal-o acerescentando um conden-
sador regulável de 1 a 2/1.000 em derivação, de modo i
permittir o accordo exacto, fazendo-se a ajustagem. Um
condensador fixo de 2 a 4/1..00 nas extremidades do phone
melhorará mais a audição (fig. 18).

A montagem oudin é também muito empregada; seu

'¦

Fig. 19

poder selectivo é melhor do que o da montagem prec.-
dente e a audição é egualmente muito boa (fig. 19).

Comprehende ella uma bobina de accordo a dois curso-
res ou a duas chaves de contacto, o que vem a dar no
mesmo (fig. 20).

Um condensador regulável permitte o accordo. exacto

I
I
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Fig. 20

entre as tomadas da self. A montagem por inducção, cha-
mada Tesla, dá excellentes resultados do ponto de vista da
selecção, pois permitte escolher o posto que se quer ouvir
entre muitos emittindo simultaneamente (fig. 21).

Ao contrario, a intensidade de recepção é ligeiramente
mais fraca que nas montagens anteriores.

Esta montagem consta de dois circuitos perfeitamente
distinetos com dois selfs de accordo emparelhados (cou-
plées), isto é, dispostos um ao lado do outro, no mesmo
eixo, tendo as respectivas espiráes parallelas.

Se uma das bobinas fôr de diâmetro inferior, far-se-á
que ella penetre na maior. A variação de uma bobina cotn
relação k outra dá-se o nome de couplage variável.

Após haver-se obtido o accordo dos dois selfs cora re-
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lação ao posto escolhido, para eliminar uma estação ex-
tranlia basta afastar as duas bobinas; o posto que se está
ouvindo diminuirá de intensidade mas o posto perturbador
desapparece completamente.

O circuito antena terra denomina-se Primário, o outro
Secundário.

O circuito Primário age sobre o circuito Secundário
por inducção; em outras palavras, a energia recolhida pela

1

tloco 2. | " l» o

Fig. 21

antena e posta em accordo com a extensão de onde de
emissão é transmittida ao cirtuito secundário que, por sua
vez, se accorda pela regragem da bobina secundara e do
condensador variavel.. As oscillações vencem o espaço livre
comprehendido entre as duas bobinas que podem ser afas-
tadas uma das outra até mais de 20 centímetros, segundo
a intensidade da recepção. O self secundário comprehen-
derá mais espiraes de que o self primário, visto que a an-
tena e a terra possuem já uma certa extensão de onda
própria.

O condensador de ar collocado em derivação é indis-
pensavél, pois que elle contribue para augmentar a ex-
tensão de onda do circuito, permittindo simultaneamente o
accordo rapido""e exacto.

INFORMAÇÕES

A 
possibilidade de receber mensagens directamente em
um trem em movimento foi ha pouco positivamente

demonstrada em uma experiencia em estrada transconti-
nental pelo Sr. K. H. Stark, engenheiro chefe da Fada
Neutrodyne Co.

A prova realisou-se num trem da Broadway Limited
e Overland Limited, durante a viagem de New York a São
Francisco, e as emissões das estações situadas ao longo
do percurso numa distancia de 1.400 milhas, foram excel-
lentemente recebidas.

Essas experiencias foram feitas com os últimos mo-
delos dos Receptores Neutrodynos de cinco tubos.

Os 
amadores terão, por certo, tido oceasião de verificar

durante a recepção de estações afastadas variações pas-
sageiras de intensidade, ás vezes bastante incommodas. Esse
phenomeno que os inglezcs chamam "fading effet", se ori-
ginam das modificações nas camadas conductoras da alta
atmosphera. Um engenheiro americano, Greenleaf W. Pi-
ckard, estudou quantitativamente as variações na intensi-
dade da recepção para as extensões de ondas comprehen-
didas entre 200 e 600 metros sobre distancias de 100 a
1.000 kilometros. Demonstrou elle que a intensidade da
recepção diminue da manhã á noite, e que durante o dia
não ha variações bruscas; estas não começam senão meia
hora antes do pôr do sol. Uma vez desapparccmo o sol,
a intensidade da recepção augmenta consideravelmente, mas
apresenta fiuctuaçõcs importantes. O valor máximo de in-
tensidade da recepção noctuma pôde attingir 100 e mesmo
1.000 vezes o valor diurno.

O autor indica um processo para attenuar as variações
de intensidade no posto receptor. Elle colloca sobre as
grades das lampadas de ampliação uma capacidade provida
de grande resistencia. A ampliação faz-se, então, maior
para as recepções fortes. Estabelece-se, assim, uma com-
pensação que diminue o effeito perturbador do fading.

As 
ultimas estatisticas sobre o movimento da radiotele-

phonia e radiotelegraphia nos Estados Unidos regis-
tram algarismos capazes de causar inveja a todos os pai-
zes, menos ao... Brasil...

Imaginem que o numero de auditores radiotelephoni-
cos, isto é, de amadores que possuem apparelhos recepto-
res, attinge a 10 milhões. Apenas. As estações irradia-
dosas são em numero de 543 constructores de apparelho,
3.000; negociantes por atacado, 1.000; negociantes reta-
lhistas, 20.000.

Quanto á publicidade, ha 3.500 jornaes diários que pu-
blicam pro^rammas das audições e 50 periodicos exclusi-
vãmente dedicados á T. S. F.

No 
mez de Julho ultimo fizeram-se experiencias de um

invento na Inglaterra, que permitte transmittir a ener-
gia electrica e accender lâmpadas á distancia, sem o au-
xilios de cabos. As experiencias foram satisfactorias e uma
firma ingleza decidiu explorar o invento. A titulo de en-
saio installou-se uma apparelho de transmissão a bordo de
um hiate, e com elle accenderam-se lampadas e fizeram-se
funccionar sinos collocados em um pequeno navio.

Parece 
desejo de todas as nações européas possuir, cada

uma, um posto de emissão radiotelephonica de forte
potência e de grande extensão de onda.

Depois da Radio-Paris, que opera com onda de 1.760
metros, seguem-se Chelmsford, na Inglaterra, que tactèia
nas proximidades de 1.700 metros, Praga e Roma, que
adoptaram 1.800, e Madrid, com um pouco menos.

Até agora não se verificou nenhuma interferencia apre-
ciavel. Mas se dessas estações de longo alcance se mui-
tiplicasse sobre uma faixa de muito estreita extensão de
onda, ter-se-ia como resultado um radio-concerto europeu
nada harmonioso.

E' de acreditar que antes disso as differentes nações
interessadas se concertarão para evitar o desconcerto.

De 
22 a 30 deste mez se effectuará em Paris,-no Grand-
Palais, uma exposição de T. S. F., promovida peloSyndicato Profissional das Industrias Radioelectricas.

O 
general Ferrié, director do Serviço de T. S. F. da
França, apresentou á Academia de Sciencias uma nota

dos Srs. Gutton e I.avigne relativa a um electrometro
muito sensível, especialmente apropriado ao estudo das dif-
ferenças minimas de potencial de alta frequencia.

Esse apparelho consta de uma fita de aluminio de 5
sobre 15 millimetros, suspensa por um fio de quartzo muito
fino e collocada entre duas placas.

O apparelho dá um desvio do spot de 100 millimetros
a 2 metros para uma diffcrença potencial de 1 volt.

Esse apparelho já foi empregado no estudo dos phe-nomenos que se verificam nas lampadas de tres ou qua-tro electrodos e parece destinado a prestar os melhores
serviços.

AHAjre

Wimdo

O Almanach d'O Tico-Tico para 1925, a sahir em ;neados
de Dezembro proximo, vae ser uma publicação como
ainda não se viu igual no Brasil ! Cantos de fadas, pa-
ginas a cores para armar, bichos sem cabeça... e cabe-
ças de bichos..., etc., etc., tudo ahi se encontrará.

Edição da S. A. "O Malho"
Preço  4$ooo  Pelo correio 4^500

"lllustraçâo 
Brasileira"

REVISTA MENSAL ILLUSTRADA
Collaborada pelos melhores escri|ptores e artistas na-

cionaes e estrangeiros.
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ATE ONDE VAIO CORREIO.
vão as sabias lições
dos notáveis professo-
res da ESCOLA BRA-
SILEIRA DE EDU-
CAÇÃO E ENSINO.
Estudai por cor-
respondencia:
Línguas.
Mathcmatica.
Physica c Chi-

mica.
Gcografhia. ¦
Historia Universal

do Brasil.
Pedagogia.
Desenho.
Calligra fliia.
Direito Commerciàl.
Escripturação M e r -

cantil.
Tachygraphia.
Mcchanica.
Architeetura.
Electricidade.
Topografhia.

ENVIAI-NOS ESTE
COUPON:

m\ I
^^mm^\ÈúiÊ\ .

ESCOLA BRASILEIRA IJE ENSINO
POR CORRESPONDÊNCIA

At. Kio Branco, liít> — Rio de Janeiro
Peço prospectos e informações minuciosas sobre

os cursos de

Endereço completo •  r
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VICTROLA
MARCA REGISTRADA

DA
.VICTOR TALKIXG MACHIXE ro.

A ÚNICA machina fallantc que é

Um Snstramemito de miuisncaL
VENDAS EM PRESTAÇÕES DE

-*-!• i o o s «¦> O O t-*-
POR MEZ

A gravura mostra uma VICTROI.A N° IX
tamanho 38 x 43 x 52 centímetros que costa

Rins

PAUL J. GHRISTOPH
OUVIDOR, 98

RIO
S. REXTO, 45

S. PAULO
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INDUSTRIA DO CAFÉ' E BANANAS, EM

COSTA RICA

A superfície da Costa Rica é de 48.410 kilometros
quadrados e a costa da Republica sobre o Atlântico 6e
estende num comprimento de 350 kilometros, mas não com-
prehende senão um porto importante, Puente Limon. Em
1918 a população da Republica era de 459.422 habitantes.

A maior parte do paiz é constituida por altos pia-
naltos de clima temperado, mas as terras da borda do mar
são baixas e de clima e vegetação tropicaes. A agricultura
é a sua principal fonte de recursos.

Existem em Costa Rica milhares e milhares de kilo-
metros quadrados de terras que ainda não foram objecto
de apropriação privada e que não foram ainda explora-
das contendo essências florestaes como páo rosa, cedro,
acajú e outras madeiras preciosas. O café 6 o principal
produeto. Sua producção para o anno de 1920-1921 foi
de 29 milhões de libras (453 grammas por libra). As ba-
nanas oecupam uma superfície de 95.400 acres. Em 1918,
a colheita attingiu 7.129.655 cachos, no valor de 628.263
libras esterlinas, contra 8.689.516 cachos, no valor de
868.951 libras esterlinas.

A quasi totalidade das bananas vae para os Estados
Unidos, por Nova Orleans, Nova York e Boston. Empre-
hendeu-se também em Costa Rica a criação de abelhas,
sendo de 3.000 o numero de cortiços. A industria em
Costa Rica consiste na extracção dos metaes preciosos que

CONTRA
TODAS AS

MDLEstiasdoFIGADO
contém o sub-solo: o ouro e a prata são explorados a
beira-mar, na costa do Pacifico, onde diversos districtos
são auriferos como os de Abángarez, Barranca e Aqua-
cato. Depósitos de manganez foram descobertos na provin-
cia pacifica de Quanacosta. Além do café e das bananas,
cultivam-se em Costa Rica a canna de assucar, o arroz, as
batatas e o milho. 2.700 acres são plantados de fumo. A
distillação de álcool é monopólio do governo.

No Brasil a cultura da bananeira não pôde ainda ser
comparada á da Costa Rica, que se pôde dizer que tem
hoje o mesmo valor que a do café nõ sul do paiz.

Devemos, porém, incentivar por todos os meios a cul-
tura da bananeira das espécies distinetas no norte e no
sul do Brasil para exportarmos para a America do Sul o
mesmo para a Europa.

A cultura da bananeira nos termos adequados a ella
é muito remuneradora.

FONTOURA

_ NNEMlA _fiEuRr\STE«l/'
DeniLio^oE-, J_1uBfrcuiQS_J

JUGínEHA"í/ sangue
'/ 'OMlFlCA OS

MÚSCULOS
FORTA_£CE Oi
riERVQS,

l<3_-l_l_g?]

f^MOURA.SESPt'-,

Entre os muitos preparados de valor que honram a industria pharmaceutica
brasileira, oecupa um logar distineto o Biotonico Fontoura, excellente fortificante
que vae conquistando cada vez mais o apoio da classe medica e a confiança
popular. O Biotonico Fontoura é fabricado no Instituto "Medicamenta", esfabele-
cimento scientifico industrial, cujo programma é fornecer ao publico, por preços ra-
roaveis, produetos de ef feito seguro, fabricados com rigorosa technica, eguaes aos
melhores que nos vinham do estrangeiro por preços excessivos.

Dada a solida orientação scientifica do Instituto, não admira o suecesso alcan-
çado pelo Biotonico Fontoura, cuja acceitação sempre crescente confirma a effica-
cia deste excellente reconstituinte em todos os casos de debilidade orgânica, e demon-
stra que o Biotonico é fabricado sempre com o mesmo capricho meticuloso e com o
mesmo rigorismo scientifico de quando era ainda mister lançal-o e fazel-o acreditado.

O Biotonico possue também a propriedade de melhorar as funeções digestivas,
* agradável ao paladar e é bem acceito pelos organismos delicados, sendo o for-

íicante ideal para homens, senhoras e creança».

0 MAIS COMPLETO
FORTIFICANTE
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DO ANIMO EM ODE SE AMANHECE
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A SENHORA e o SENHOR usam na liora do \

banho a pasta dentifricia COLGATE, os sa-

bonetes COLGATE e os talcos COLGATE.

PORQUE?

O
O
O

0

1
O
o
o
o

Porque a combinação dos productos

C O li 0 a T E

%
O
O
O
o

o pelas suas qualidades inexcediveis e perfumes delicados, garante-lhes

o um ambiente de bem estar e satisfação que predispõe á felicidade.
o
o
o
o
o
o

Os extractos e perfumes COLGATE virão rematar delicio*

samenle a sua toilette.

s

o
o
o

Agentes Geraeã

LEONE & C.

1G de Março, 89

lüo

Praça da Sé, 34

S. Paulo

< I
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A você, por exemplo,
que se tem na conta
de uma sociedade li-
vre que se abeira, e
fita adultério ao sen-
tir amor...

Pois, amigo, cora-
JOÃO TEIXEIRA RANGEL DOS ção á larga! Mas quanto á generalisa-

SANTOS (Rio) — Dado o feitio rude ção que você tenta fazer das suas de-
d'esta secção, a nossa resposta relativa- finições .astrologicas e das suas theo-
mente ao que disse sobre a accentuação rias, deixe-se de fazer versos com ellas
na graphia das palavras foi até muito e vá agourar o boi!...
elogiosa. E agora lhe dizemos que es- IVO SILVEIRA (Rio) — Não compe-
tivemos para publicar a sua interessan- tem a esta secção os encargos de infor-
te carta, não o tendo feito por absoluta mar sobre o que deseja. Todavia, como
falta de espaço. se nos dirigiu, por assim dizer, em ca-

Calem-se, portanto, os seus figadaes racter particular, dir-lhe-emos que exis-
inimigos! O que elles têm é só inve- te agora uma livraria moderna, perfeita-
ja, por verem um moço preoccupado e mente apparelhada para satisfazer os
estudioso em meio d'essa baderna que lietores mais exigentes e ainda as lei-
ahi vae, onde, a cada passo, se fazem toras mais amigas da elegancia. E' a
sentir estas tres faltas muito communs: Livraria Pimenta de Mello & C., á rua
falta de senso da medida, falta de pon- Sachet n. 34, proximo á rua do Ouvi-
deração e falta de compostura. dor. Ali encontrará tudo que ha de bom

Só o que não admittimos. de quem e de novidad?, em livros e em revistas,
quer que seja, é essa sobrecarga de inclusive, nestas, as que tratam de mo-
accentos sobre as palavras, dando á es- das, figurinos, etc. E um pessoal de
cripta (repetimos) um aspecto... vario- primeira ordem: amavcl e serviçal, que
loso ou cheio de cicatrizes. é da gente ficar sempre com desejos

E. tornamos a repetir: Não é do es- de voltar lá...
criptor a obrigação de insinuar ninguém Faça bom proveito da informação,a ler por meio de accentuaçoes prolixas
e impertinentes.

PREÇO CARNE

Mas porque foi provocar o açou-
gueiro ?

E' a fome, "seu" delegado. Eu
esperava que elle me désse um "bife"...

Respeitemos, ou, melhor, sigamos a secção — De tudo.

mas, pelo amor de Deus, não repita a
graça": dirija-se, de preferencia, á

orthographia commum, que ainda é a
melhor.

Aprende-se a ler... nas escolas pri-
manas.

F. B. (Palmas) — Dá-nos você a gra-
ta noticia de estar preparando um livro
de versos, intitulado — Carioca — do
qual faz parte o soneto — Na tóca —
que assim começa:

J. F. DA COSTA (Alagoa Grande)—
Entremos em fogo! Cá está a cabeça
do "inimigo":

"PATRIA

Ao Dr. Cabuliy Pitanga:
Patria no teu regaço um dia me foi dado
Os altos "tropiçaes" sonoros e cheios"Ha na vida do homem um profundo Sempre dilicada igual ao soldado

mysterio, Que com garbo e desceplina vence os
Que o leva sempre em torturante ce- bombardeios."

Pois, em chegando ás portas do cemitério ^ a dedicatória e 0 primei-
Depara-se logo com execranda caveira." ro 1uart®t0 d.e um soneto...

Deus de misericórdia! Que especie de
Pondo de parte a má métrica (des- altos foi aquelle que o regaço da pa-

culpe tf cacophaton) resta ainda o máo tr'a deu 30 poeta?...
sentido, para nos divertirmos... Se Seja qual fòr. não é nada invejável...
mysterio da vida produz cegueira, como Porque lembrando os trópicos, lembra
é que a gente — em chegando ás portas mais^ os... estrupicios. Ha mesmo uma
do cemiterio, depara-se logo com exe- quasi^ certeza de pertencer á ultima ca-
cranda caveira? E a cegueira, onde fi- tegoria, graças aos attentados malucos
cou? Abriu os olhos precisamente no contra o sentido e a fôrma poéticas e
momento em que deviam estar bem fe- ainda^ contra cousas mais simples, como
chados... Nós bem sabemos o que você se P°de ver neste final:
quiz dizer, mas não o soube: não lhe . . .
chegou a Iingua... Dos 1IlimiS°s sempre pertulantes

Tal qual o que succedeu no quarteto ^n*ra soldado em convalescendo.
Os outros camaradas surgem triumphan-

tes."

sonetos patrioticos d'esse geito, vae
longe...

Vae para o inferno!...
W. O. P. (Cangussú) — Ouçamos o

que é que você quizera, no soneto erra-
damente intitulado — Sonhos? Phantas-
mas?
"Eu quizera minha Selia tão querida—11
Navegar no oceano de teus olhos—9
Onde o nauta tera feliz guarida—10
Onde a gente não achará escolhos."—10

Isso é o que lhe parece!... Você a
navegar nos olhos delia com a maestria
com que navega nos versos, naufragava
em tres tempos... Mas o tal — Eu
quizera é repetido no inicio de todas as
partes do soneto, tornando-ss assim um
estribilho monotono e cheio de appendi-
ces como estes:
"Eu quizera o anjo da minh'alma"
"Eu quizera findar esta izistencia"
"Eu quizera finalmentes, meu amor"

E como se isso não bastasse, ainda
arruma um décimo quinto verso, desta-
cado, assim a modo de resumo synthe-
tico:"Eu quizera infin que elle morrera"

E de morte macaca, accrescentamos
nós, para fazer companhia ao vate de
Cangussú, que, como sonetista, fez uma
verdadeira bota de... kangurú!...

DR. CABUHY PITANGA

seguinte:
"Este mundo é mesmo um astro de-

leterio
Cheio de phantasia que nos dá canceira,
Em se sentindo amor fitamos adultério —
Como uma sociedade livre que se abei-

ra..."

Quê, Sr. Costa?! Mesmo que os inl-
migos sejam de longe, são sempre per-

Perdão! Este mundo, por emquanto, é

Quê, Sr. Costa?! Então um homem
porque é soldado não tem direito á con-
valescença e é obrigado a entrar em con-
vaiescencia?!... E onde vae você pa-um planeta! Lá o elle ser deleterio, rar com aquella métrica de pelotão de

ter fantasia e dar canceira... isso é soldados capengas?!...
cousa que succede a muitos... poetas! Cruzes, Sr. Costa!... Você a fazer

Concurso Enigmático

Apresentado no numero de 13 de
setembro, o Concurso Enigmático,
instituído pelo Dr. Oscar Barbosa
Rodrigues, conforme havíamos es-
tabelecido nesse numero, encerramos
hoje o referido concurso, cujo re-
sultado, apresentaremos 110 proximo
sabbado.

54

Todo o indivíduo intclligente e esclarecido pela inspiração de
agradar á mulher dos seus sonhos sabe que o único recurso de
realisar tão diíficil ideal consiste em vestir-se na—Guanabara—

Rua da Carioca, 54.

[D

JKm Todo o individuo intclligente e esclarecido pela inspiragao de
M agradar a mulher dos seus sonhos sabe que o unico recurso de

¦ nHj realisar tao difficil ideal consiste em vestir-se na—Guanabara—

JH Rua da Carioca, 54.
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BELLETRISMO

CAMPANHA DO PARAGUAY (11867=.. 868)
AS "NOTAS DE UM "DIÁRIO" DO MARECHAL VISCONDE DE MARACAJÚ"

João Ribeiro, ura dos mais criteriosos
autores ma literaitura didactica, principal-
mente no que diz respeito á nossa Historia
_*_. Brasil, falando da guerra do Paraguay,
diz, com grande isenção de anúrrio, que ella'•¦começou cora uma das niuiitas revoluções
itruguayas; tinhamos na Banda um par-
tido de "amigos" nossos (epitheto que
hoje, com evidente ridículo cm época de
irremedia/vel fraqueza nossa, ainda se n_-
pete em relação a facções políticas do
Prata).

Éramos então os mais r:cos e fortes e
todas as nossas sympathias convergiam
para' os "colorados" e 3.*u "libertador"
Flores, gaúcho valente, que pretenda
cpeiar do poder o presidente Aguirre, e
os seus partidários, os "Mancos". Os
.vossos estancieiros do sul krfervmliam na
lueta domestica dos visinhos; não poda-
mos manter a neutralidade e tinhamos até
que ifazer reclamações contra as represálias
do governo uruguayo. Por não serem sa-
tisfeitas as pretenções brasileiras junto ao
governo de Montevidéo, então do fartido''iblanco", o Brasil declarou a guerra e
invadiu a republica, de alliança e concerto
com o partido "colorado", explorando as-
sim em seu pftoprio proveito as dissiden-
cias donJj-sticas do estado visnho. A ag-
gross'.'iro e inhabil, embora valoroso, o
rada, quando ainda se ultimavam as ne-
gociações diplomáticas. O Brasil transpoz
a fronteira e não foi inquietado; o almi-

rante Taimandaré, entretanto, ataca o vaso
de guerra unico da r_ipublica, o " ViTa dei
Salto". O exercito une-se a um general
grosseiro e inhabil, embora valoroso, o"libertador" Flores, typo desses demago-
gtos platinos já absoletos, qul-; outr'ora vi-
viam de preiar os campos e as fazendas,
eatiimancb em mais a guerra do que a paz
ou mesmo o tritimipil.o.

O nosso ministro Saraiva não consegui-
ra ultimar as negociações apezar do espiri-
to de paz que o animava *>issoa_mente. Os
antecedentes da iquestão inutil-.savam essa
boa vontade; a politica imperial era de-
rnasiado artfogante para ser ouvida com
agrado na pequena republica.

Jji-.ma Barreto e o general Flores inva-
diram Paysandú (1865), e em seguida
marcharam* para Montevidéo, que, sitiada
por te-rra e bloqueada por mar pela '_*squa-
dra do humano e glorioso almirante Ta- .
mandaré, teve que capitular (28 de fevj-
reiro de 1865). Dois mezes apenas durara
a guerra; o general Flores, chefe dos
"colorados e amigo" db Brasil, foi f-'ito
presidente da Republica".

E o Brasil entrou na lueta, após ofifen-
sas graves daquelle " homem de maneiras
cultas, um " viveu r" paraguayo, nascido e
educado na omnipotencia; organização for-
te e sangüínea; amigo dos prazeres e com
pronunciados laivos sensuaes; cheíe domi-
nador e obedecido com privilégios de sul-
tão oriental e feições de czaYismo; senhor

feudal em ttrra indígena, marcado, aparado
e acabado de perverter por seu brusco
transplante a Paris immorail de Napoleão
III...", como disse Garcia Merou, d.-s-
crevendo aqr/.lle tyrano "dócil escravo dos
caprichos da madame Linch, formosa e
intelligente mulher...".

Aquella lueta que nos fez perder tantai
vidas preciosas e tanto dinheiro, deixando-
ítos quasi cm petição de miséria, ainda não
foi bem contada. Ha muita falta de crite-
rio nos seus narradores, as opiniões são
divergentes ,precisava-se de uma revisão
de tudo quanto existe publicado, sem
omissões, com verdades, sem mentiras, pa-
ra se saber como se leviou tanto tempo pa-
ra. afinal, em Io de março de 1870, o sol-
('ado riograndense Chico Diabo matar o" carrasco da sua própria nacionalidade ",
como o qualificava o conceluiado professor
Alfredo Balthazar da Silveira.

Os que estiveram no theatro das opera-
ções deviam ter escripto o que houve, por-
que esses depoimentos são os que fazem a
verdadeira Historia. Ha passagens daquel-
Ia crul.nta guerra, para a qual não esta-
mos apparelhadbs, nâo lia negar, que são
purissimas verdades e agora mesmo foi
pulbhcado o diário escripto pelo ines.que-
eivei marechal Ribeiflo linéas Gustavo Gal-
vão. que morreu cam o titulo de Visconde
de Ma raça jú.

Este " Diário" contém as notas que o
bravo militar lançava dia a dia, "excepto

MÃES

USEM S O'

MATRICARIA
DE

F. DUTRA

1 Para a dentiçao das
I creanças.
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quando se recolhia tarde á barraca e nos
dias de combate".

Nestas notas, o general Visconde d; Ma-
racajú, restabelece "a verdade de diversos
factos que foram adulterados".

O saudoso militar neste seu livro pos-
thumo diz qua podia' -fazer uma narração
da campanha nos annos de 1867 e 1868, á
vista das referidas notas, porém proferiu
muitas TKzes transcrevel-as de seu " Dia-
rio" e dcjfes Commissões de engenheiros,
que dirigigjybcm como diversas ordens do
dia do Exercito, por exprimirem melhor a
impressão dos acontecimentos.

Ainda ha sobreviventes daquella malsi-
nada guerra que nâo esquecem os serviços
que o marechal Rufino Galvão prestou á
Patria e que estão ignorados e outros até
occiilfos por alguns que se tornaram seus
inimigos pelo facto e mesmo necessidade
detle restabelecer a verdade de alguns fa-
ctos, sendo um delles o que diz respeito á
estrada militar do Grão Chaco.

A " Historia do Brasil", do dr. Mattoso
Maia, tida como uma das mnlhores, com-
metteu enganos a respeito da estrada mi-
litar do Grão Chaco e da tomada da trin-
cheira de Sauce.

Na 4* parte do precioso " Diário" de
notas tomadas oe'o illustre .marechal Ru^i-
no Galvão, ha noticia circumstanciada so-
bre a estrada militar do Grão Chaco, dos
combates de dezembro de 1868 e da capitu-
lação da güarniçãfc) das baterias de Angos-
tura. A estrada mUàtar do Grão Chaco foi
traçada e construída sob a direcçao do ma-
rechal Visconde de Aracaju, que era o che-
fe da commissão de engenheiros, que exer-
cia conjuntamente o • cargo de deputado do

quarM-mestre-general éo 2° Corpo do
Exercito Brasileiro.

O que relata o bravo militar neste seu" Diário" é uma exposição clara, minu-
ciosa, na qual está exposta a verdade sobre
tão importante comimuíiicação militar, sem
a qual não se teria, obtido as victorias dfe
dezembro de 1868.

Houve além dessa estrada no Grão Cha-
co, outra de menor importância, entre o
porto Elisiario e o acampamento do arroio
Piá, por onde a nossa esquadra 'estabeleceu
um " tram-road", com o fim de transpor-
tar munições de guerra e viveres 'para a
Divisão de couraçados, ancorada entre
CurupaJty e Humaytá.

Esta 4* parte do trabalho que deixou
inédito o ülttstro marechal Visconde de
Aracaju, é um brilhante foco de luz ele-
ctrica sobre acontecimentos da campanha
crudelissima do Paraguay, que não se en-
contra em qualquer outra publicação con-
genere, iflois estão narradas peripécias mi-
nucJosamente, escriptas pelo próprio punho
de um militar que esteve presente no thea-
tro dos acontecimfMüOs.

Não fosse a falta de espaço, certo pres-
taria grande serviço divulgando o que con-
tém o " Diário" do brioso saldado que,
compenetrado de seus deveres cívicos,
exerceu as fumoçÕes que lhe foram confia-
das com brio civiao, muita dedicação e
grande competência.

O trabalho do saudoso marechal Vis-
conde de Maracujú deve ser lido, e agora
que se está dando balanço aos serviços dos
bons e esforçados patriotas, justo é que
se proclame os relevantes serviços desse
integro militar que tão ejffkazmente ser-

No Sertão

O sol é que tanto brilho dâ aos seus dentes ?
Nada. E'um frasco de Dentol aqui esquecido por um Expio-

rador.

Concebido e preparado de conformidade oom os trabalhos de Pasteur, o
Dental destróe todos os micróbios nefastos á bocea; impede e cura infallivel-
mente a carie dos dentes, assim como as intlammações das gengivas e da gar-
gaHta.

Ao cabo d» poucos dias perdem os dentes o sarro e adquirem brilhante
alvura.

Deixa na bocea uma sensação de frescura, bem como um paladar agra-
davel e persistente.

A sua acção antiseptica contra os micróbios dura pelo menos 24 hora*.
Uma bolinha «Talgodão em rama, embebida em Dentol paro, aplaca instan-

taneamente a mais violenta dôr de dentes.
O Dentol acha-se é venda em todas «s boas pjiarmacias, assim como em

qualquer casa que vende artigos de perfumaria.Deposito geral: Casa Frére, 1», rne Jacob. Pnrls.
-.pprovaelo pela D. G. S. P. em 27 ele Maio de 1918 sol) os N*. 19G-197-198.

viu a Patria com denodo, altivez e extra-
ordinário civismo.

O marechal Visconde de Maracajú era
filho do general José Antonio da Fonseca
Galvão, fallecido em rS66, a 13 de junho,
nos desertos de Matto Grosso, no rio Ne-
gro, alffluenta do Paraguay, commaindante
em chefe das forças expedicionárias con-
tra o governo do Paraguay.

Nas campanhas da Independência, de
Pernamlbuco, do Sul, quando a Cisplatina.
sublevou-se, em 1825, contra o Brasil e o.
Paraguay e nas commoções intestinas por
que passou a mossa Patria depois de 1831,
o progenitor do marechal Visconde Mara-
caju ,foi um bravo, um saldado disciplina-
do, pois possuía qualidades finas e virtu-
des invejáveis.

O Visconde de Maracajú herdou as bcl-
Ias qualidades de sfcu progenitor illustre e
esse seu " Diário" é tima prova da sua
dedicação e amor á Patria, que elle sem-
pre honrou e serviu com nobreza e altivez.

Este trabalho está acompanhado de
planéas elucidativas e traz em annexos o
relatório que o Marbchal apresentou ao
Ministro das Estrangeiros, em 1875, sobre
a demarcação de limites com a Republica
do Paraguay.

O .illustre extineto terminou o seu tra-
balho para entregar ao prelo em 1890 e
só agora, 34 amnos depois, é que veio á
publicidade. Reeommenda-se, porque estão
nas suas paginas grandes verdades sabre a
campanha do Paraguay. Ant!;s tarde do
que nunca.

Agradeço a seu digno e prezado filio,
sr. Mario Galvão de Maracajú, a distinc-
ção do ofifbrecimento da obra do seu gio-
rioso progenitor.

Nem sempre Cupido vive entregue ás
travessuras que o celebrisaram e que o
fazem temido das almas delicadas, ca-
pazes de amar. Cupido também dá con-
selhos, também se preoecupa com o
bem-estar dos humanos. Eis o conselho
que elle dá, ás finas silhuetas que o
rodeiam: "Tomem Oleo de Capivara, se
desejam viver longamente".

Preço do frasco 5$, duzia 54!., abati-
mento para grosa. Exigir sempre os pre-
parados de Medeiros Gomes, Marca Re.
Kístrada Capivara, que são os nnleos
verdadeiros. Cntdado com as imitações
grosseiras, que são sempre prejudiciaes
aos doentes. A' venda nas principaes
pharmacias e drogarias do Brasil e na
fabrica e deposito geral Avenida Passo»
18 • Alfândega 213.

As "Lições de Vovô", d'0 TICO-
TICO, interessam a todos.
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Rua Visconde de líaúna. 41*

S É D Redactor-Chefe
Rua do Ouvidor. 104 /M m KfBÊ José [xopes dos J£ei*

officinas 
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Gerente
jjéo fsorio

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

ANNO XXIII Rio de Janeiro, 25 de Outubro de 1924 NUM. 1.154

TEMPOS BICUDOS

CARDOSO — Hoje em dia. meu amigo, só ha uma coisa absolutamente barata.
SINFRONIO — O ar?
CARDOSO — Não. A barata, aquelle insecto repugnante.

(Este numero contém 68 paginas)
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Grupo feito por occasiao do almogo em hcmenagem ao Dr. Washington Luis e,

ao lado, um aspecto do desembarquc de S. Ex. nesta capital

OS J O Q O S

Instantâneos tomados, domingo ultimo, no campo do America F. C., por °>ccasião dos "matchs" realisados entre os los e
O jogo dos segundos quadros realment:

interessou muito, pois, caso vencesse o
frmerica, o torneio ficaria empatado entre

o tricolor e o S. Christovão; vencendo o
Fluminense, como venceu, o titulo defini-
tivamente passaria para as cores deste ul-
timo grêmio.

E foi assim: venceu o Fluminense, que
augmentou o numero de campeonatos des-
te anno, como o dos segundos quadros.

E a luta foi muito interessante, a me-
lhor mesmo da tarde, isto é, em grandt
parte, devido a acção dos keepers, notada-
mente Ramos que esteve felicíssimo. O

jogo assumiu proporções bem interessantes.
Venceu, no final, o Fluminense por 4x0.

Foi juiz o Sr. Togo Benan Soares, df
Botafogo F. C.

Seguiu-se o jogo principal.
O juiz foi o Sr. Leite de Castro, do

Botafogo F. C.

oTtlaffio —  25 — Outubro —1924

HOMENAGEM AO DR, WASHINGTON LUIS
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IBOSQUE D E FLORA E DIANA

Aspectos do festival realisado pelo "Dog Club", no Bosque de Flora e Diana do
Jardim da Praça da Republica, em commemoração do dia da America
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(em <2os "teams" do mesmo e do Fluminense F. C.
O chronometrista foi o Sr. Norton

Cruz, do Botafogo F. C.
Esta partida que transcorreu toda ella

monotona e sem grande interesse, um pou-co falha mesmo, nada teve de importante
na sua primeira metade em que se con-
servou o score de inicio.

i esquerda), que, no final, sahiu victorioso por 4x0 e 3x0
rjSSsL,

No - -tempo, porém, o Fluminen-
se fez o »cü 1° goal aos 3 minutos de jogo,
por intermedio de Lagarto, obtendo o 2°
ponto 4 minutos mais tarde, por interme-
dio de Coelho.

O jogo proseguiu ainda muito trabalha-
do, com algum enthusiasmo, embora falho

e sem a belleza que se lhe poderia esperar,
te e p

obteve o 3° e ultimo goal encamin-

5-pei
Passados uns vinte e poucos minutos

Nilo
nhando-se o jogo algum tempo mais tarde
com a victoria do Fluminense por 3x0.

O juiz Leite de Castro, nosso collega de
imprensa e player do Botafogo, foi optima

|gg
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Jif. ' m"Lusitftnia'', do Boqueirao, vencedora do 14° pareo. — Um aspect(
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O barco "Guarané", e a guarnição carioca, vencedora do Campeonato de Remadores do Brasil.
do Natação e Regatas, vencedora da Prova Olassica "Jardim Botânico

"Marilia",

"Lusitânia' ,, do Boqueirão, vencedora do 14° pareô. — Um aspecto do Pavilhão de Hcgatas
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Batalhão Naval", vencedor (Io pareô "Almirante Alexandrino de Alencar1
— "X a n c >", d o Natação, vencedor da Prova Clássica "J ulio F u r t a d o"
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Maoiiry", do São C h r i s t o v ã o , vencedor d o 9 " p a r e o . —-^

d a Gama, vence d o r do 1 <) " p a r e O
Vmapá", do Vasci
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Na barca do Internacional. - "Velox", do Boqueirão, vencedor do 18» pareô

ANDE CE
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NACIONAL DE

T A

.f34BtaMÍL. A^i rf*^n»_ li* BfWAi. "W»-' *ÍÉ1I__."SrCty '^t "¦¦ :w * /.__«•__• -___¦" :—________F-: ;rÍ i %_; ._l«fl___P^^!^: ¦ VaÍ_fe-,: '!

Grupo na barca do "B o q u e 1 r ã o"
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Aspectos da procissão de São Benedicto dos Pilares, realizada em Inhaúma

NA ESTAÇÃO DE RAMOS
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P e s t a de S . C o s m e e S . D a m i ã o , na estação de Ramos

FESTA DA PENHA
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Aspectos da tradicional ro mor ia ao arraial da Penha.



25—Outubro —1924 -

D R H O M E R
Falleceu na penúltima terça-feira,

nesta cidade, o Sr. Dr. Homero Baptis-
ta, ex-ministro da Fazenda, ex-presiden-
te do Banco do Brasil e director ef-
fectivo da Companhia de Seguros
"Sul America".

Nome assás conhecido dentro e fora
do paiz, foi precisamente na Constituição
Federal da Republica que o Dr. Ho-
mero Baptista, ao lado de Assis Bra-
sil, Pinheiro Machado, Borges de Me-
deiros, Demetrio Ribeiro e outros
proeminentes filhos do Rio Grande do
Sul, começou a despertar a attenção
de seus compatriotas para a sua per-
sonalidade inconfundível de parlamen-
tar e administrador, a quem as luctas
contra a escravatura e a monarchia,
lá nos pampas do Sul e em S. Paulo,
já haviam afinado a fibra de homem
que nasceu para "vencer, crear, crês-
cer, subir".

Mas, na vida gloriosa do Dr. Ho-
mero Baptista, parlamentar erudito,
administrador conspicuo, jornalista in-
temerato, homem de sciencia, amigo
das bellas letras, é preciso não esque-
cer nunca o homem de familia, filho,
irmão e pae exemplar, que arrostando
difficuldades e revezes inauditos, para
dominar a própria pobreza e humildade,
e poder fazer-se, jamais deixou de
amparar aquelles que lhe deram o sêr
e que lhe eram do mesmo sangue. E de onde veiu esse
typo singular de virtudes e merecimentos? Como iniciou
elle a vida ?

Veiu de um balcão de casa commercial. Veiu de um
componedor de typographia. Começou, como se vê, humil-
'demente, fazendo até ao Ministério da Fazenda, que ha
pouco deixou, uma trajectoria verdadeiramente homerica,
no dizer de um seu biographo que, pelas paginas da //-
lustração Brasileira, n. 126, de 16 de Agosto de 1914,
disse ainda, e provou, que a sua vida -foi uma odysséa!

T I
aittaífto
STA

^mMMH^

mmm J

¦—

Do balcão, onde os vencimentos eram
parcos, passou-se o Dr. Homero Ba-
ptista, como simples escrevente e co-
piador, para o escriptorio de advocacia
do Dr. Thimotheo Pereira da Rosa, em
Porto Alegre, onde fez, pouco a pouco,com enormes sacrifícios, todos os pre-
paratorios. Em Porto Alegre, porém,não havia escola de Direito. Como pro-seguir nos seus estudos?

E o ex-director do Banco do Bra-
sil, ainda imberbe, embarcou resoluta-
mente para S. Paulo. Ahi, cidade bo-
nita, ruas bonitas, collegas distinetos
e... brisa. Nem um vintém no bolso.

Mas Silva Jardim, que logo sympa-
thisou com elle, apresentou-o a um
jornal. Não havendo, na oceasião, lo-
gares na reportagem, nem na revisão,
foi o Dr. Homero Baptista, muito còn-
tente, praticar na typographia. O jor-
nal era redigido pelo saudoso Dr. In-
glez de Souza e o Dr. Homero falle-
ceu, guardando como objecto sagrado,
o componedor com que, penosamente,
fez grande parte do seu curso de Direito.

Mais tarde, passou para o Jornal da
Manhã, ainda como typographo. Mas
ahi fez carreira, passando a revisor e
a noticiarista. Certo dia. tendo faltado
o redactor-chefe, o Sr. Homero Ba-
ptista tomou da penna e iniciou uma
celebre campanha contra a escravatu-

ra, travando polemica com o notável professor Pereira Bar-
reto, que era escravagista. Fez successo. E assim conti-
nuou a sua vida, sempre accidentada e vencendo a golpes
de talento, todos os revezes que se lhe deparavam, até
firmar-se. Tornou-se advogado notável e politico. Fez-se
uma das figuras supremas do Congresso. Ascendeu aos
mais altos cargos. Morreu como um justo, deixando aos
filhos um nome. illibado. Gloria á sua memória!

O Dr. Homero Baptista nasceu em S. Borja, no Rio
Grande do Sul, em 30 de Janeiro de 1861.

E R C L I
O fallecimento do Dr. Her-

cilio Luz, oceorrido a 20 do
corrente em Florianópolis, en-
cheu de profunda consterna-
ção o meio politico e o vasto
circulo de relações do illustre
extineto, geralmente admirado
pelo seu grande civismo e
elevadas qualidades pessoaes.

Com o desapparecimento
de S. Ex. perde o prospero
Estado de Santa Catharina
um dos seus mais esclareci-
dos, operosos e dedicados ho-
mens públicos, que copiosos
e inestimáveis serviços lhe
prestou durante toda a nossa
vida republicana em differen-
tis postos, sobretudo no Par-
lamento e na alta administra-
ção estadual.

No inicio do novo regimen,
oecupando um cargo federal,
o de chefe do serviço de co-
lonisação ali, o Dr. Hercilio
Luz entrou em franca activi-
dade politica, em que se man-
teve, como elemento de forte
actuação, e sem solução de
continuidade, até o momento
de expirar. Militando no Par-
tido Republicano Catharinense,
era um dos seus próceres
quando, no governo do maré-
ohal Floriano, se deu o movi-

11 ?^b|
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LUZ
mento de deposição de gover-
nadores.

Em 1898 foi eleito deputado
federal, e da Câmara passou
para o Senado, na primeira
vaga ahi verificada. Como se-
nador se manteve até 1918,
quando, eleito vice-governador,
teve de assumir novamente a
direcção do Estado, visto não
tel-o feito o governador, Sr.
Lauro Muller, que pouco de-
pois renunciava o mandato e
passava a S. Ex. a chefia do
Partido Republicano Cathari-
nense.

Em 1922, desincompatibilisa-
do por ter deixado o exercício
de suas funcções mezes antes
de terminar o quadriennio, o
Sr. Hercilio Luz era eleito go-
vernador para o periodo a fin-
dar em 1926. Enfermo, S. Ex.
se licenciou em Maio do cor-
rente anno, e seguiu para a
Europa, em tratamento de
saude. O seu mal, infelizmen-
te, não foi também dominado
pela sciencia dos grandes cen-
tros estrangeiros, e S. Ex. re-
gressou ha pouco, para mor-
,rer em seu torrão natal, ao
lado da familia e dos conter-
raneos, no seio dos quaes des-
fruetava notável prestigio.
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ECHOS DA REBELLIÃO EM S, PAULO

25 — Outubro — 1924

P©flo§ tlheatiros

Officiaes do batalhão espirito-santense, que luctou em São Paulo contra
os rebeldes.

A formação sanitaria do 5° Regimento de Infantaria, que prestou os primeiros
soccorros aos feridos na revolução de São Paulo. Ao centro, o medico-chefe,
Dr. Nelson da Fonseca, cuja actuação mereceu muitos elogios de seus com-
mandados e superiores, pela actividade, competencia e bravura com que se houve.

Henrique Chaves, cuja festa artística
se realisa a 30 do corrente, no Recreio.

"LABAREDAS"

üe Coelho Netto recebeu o joven poeta
Silveira de Me-netóes a seguinte carta:

Menezes
"Li as suas poesias e felicito-o, prin-

cipalmente pela ardencia do estro que
a's inflam ma. Ha nellas oalor, o que

é natural, visto serem "Labaredas", e in-
•dependencia altiva, própria do fogo.

Corno a sa>lamandra, geni.o do lume, que

Silveira de Menezes
Oellini viu na lareira domestica, sente-
se nas "(Labaredas" coriscar o espirito
vivaz de um artista ousado, ancioso de
novidade.

O combustível que arde na pyra do seu
livro não é cham.iço, que logo se desfaz
em cinzas, mas troncos, que dão cham-
mas esplendidas e, se desnastram fumo,
e»s'se é, como o das tripodes: balsamico.

Que as "Labaredas" cresçam e es,pa-
danem em línguas fulgklas que apre-
goem gloriosamente o seu nome, são os
votos que, (sinceramente faz o conter-
raneo

Coelho Xetto

Festa reailsada na Fazenda "Costa Alegrede propriedade do Sr. Colmar
Calthon Soares, no dia 28 de Setembro do corrente anno, por occasião do an-

niversario do seu filho Paulo.

Nas proximidades do Natal, apparè-
cerá o ALMANACH D'0 TICO-
TICO, que será um magnífico presente
para a petizada.
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"O MALHO" EM SÃO PAULO

i4 Associação Americana de São Paulo reun.da nu Hotel lerminus num de seus costumados banquetes mensaes

ELAS ASSOCIAÇÕE

1 e 2) Instantâneos do ultimo baile no Ramos Club. 3 e 4) Nos Recreativos de Ramos
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"MATCH" DE POLO NO
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Outro aspecto da assistência
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CAMPO DE SÃO CHRISTOVÃO
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O "team" brasileiro ao iniciar-se o jogo no Campo de S. Christovão
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da anima da tarde sportiva
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Numa das phases mais empolgantes do "match"
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Viagem de automovel pela estrada Tauhi-Senador Pompeu, no Estado do C e a r £ .
Instantaneos tornados especialmente para esta revista.

ECHOS

25 — Outubro — 1924

DO LEVANTE

O tenente Augusto Maynard Gomes, que chefiou o movimento revolucionário em Sergipe, sobre uma das peças de artilhariade que logrou apoderar-se no inicio da rebellião.

Mudança da do Palacio Presidencial, que se vê na photographia, assim como parte da rua do Barão. ¦
que serviu na trincheira de Itapercá (Itaporanga).

Canhão

¦BiOf?
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MILITAR EM SERGIPE
ICONT. LECrAl7~l Q/ni£l£fio
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Instantâneo tomado, durante a rebellião, no local em que mais accesa esteve a peleja. Vê-se a enorme trincheira construída
á entrada da Barra, no logar denominado "Carvão".

~~~ "~~" ,
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Um aspecto das trincheiras construídas pelos revolucionários, á entrada da Barra, no logar denominado TramandahvInstantâneo do "rancho", nas proximidades das linhas de fogo.

A MAS ti CA DE JULH
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No Hospital Central do Exercito: o heróico 1° sargento Pery Falcão que tanto se salientou na lucta contra os rebeldes deSao Paulo. — A 3* Companlua do 25° B. C, com sede em Therezina. *
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. .
Rodolpho Viliasbdas, residente na Bahia; Moyses Bis-

po de Lima e Edison Ferreira da Costta, respectivamente agente postal e jniz federal em Ubajara (Ceard).
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B ail e n as "Mi m o s as Cravinas" — JV a " F I o r. do Ab a cat e "
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PELAS

Capitão Oliveira Mesquita, do 6° Corpo da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, e seu filhinho Paulo Gaúcho. — A
encantadora filhinha do Sr. Sampaio Júnior, director d'"A Noticia", de E. S. do Pinhal, e nosso antigo collaborador.— Quintino Galdino de Moraes, do 29o R. Inf. Bateu-se com denodo cm São Paulo.

"Corbeille das Flores"

Baile nas "Mimosas Cravinas"

25 — Outubro — 1924

Baile no club "Flôr de S. João". Aos lados os Srs.Rodolpho Villasbôas, residente na Bahia; Moysés Bis-
po de Lima e Edison Ferreira da Costa, respectivamente agente postal e juiz federal cm Ubajara (Ceará).
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NOVO TRATAMENTO DO CABELLO

restauração- renascimento -conservação

PELA

PATENTE N. 5739

Formula scientifica do Grande Botânico Dr. Ground, cujo segredo foi comprado por 200 contos de réis
Approvada 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 CONTRA!
Quéda dos Cabellos — Canlcle — Einbranquecimento pre-
maturo — Calvicie precôce — Caspas — Seborrhéa —

Sycõse e todo» a» doenças do couro cabelludo.
Segundo a opinião de muitos

I íihp OQ hrsnrn^ sábios está hoje competente-Lídüciiuo uiaiiuuo 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.
r\ r\ ' i i ii Múltiplas e va-
laspas-üuedas dos cabellossâ° asmoléstias queatacam o couro cabelludo dando como resultado a quédados cabellos. Destas a mais commum são as caspas. A
Loção Brlhante 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 | i i Nos casos de calvicie com tres ou quatro se-
UlVICie 1031133 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.

todas as
de-Seborrhéa e outras affecções ai?Peciasas

t e rtn i ii „das pela seborrhéa ou outras doenças do couro cabelludo oscabellos cahem, quer dizer despegam-se das raizes. Em seulogar nasce uma pennugem que segundo as circumstanciase cuidado que se lhe dá cresce ou degenera.
A Loção Brilhante extermina o germen da seborrhéae outros microbios; supprime a sensação de prurido e to-nifica as raizes do cabello, impedindo a sua quéda.—r- ¦ i ,"i Ha também uma doença, na qual o ca-

I richoptilose beii°>em vez de cahif. p^te. Podepartir 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 nomede 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 aoscabellos, deixando-os macios, lustrosos e agradaveis á vista.

VANTAGENS DA LOÇÃO BRILHANTE
"T . absolutamente inoffensiva, podendo portantoser usada diariamente e por tempo indeterminado, porquea sua acção é sempre benefica.2* Não mancha a pelle nem queima os cabellos,como acontece com alguns remedios que contem nitrato deprata e outros saes nocivos.3» — A sua acção vitalisante sobre os cabellos bran-COS, descorados ou grisalhos começa a manifestar-se 7 ou8 dias depois, devolvendo a côr natural primitiva graduale 'progressivamente.

4* — O seu perfume é delicioso, e não contêm oleonem gordura de esipecie alguma que, como é sabido pre-judicam a saúde do cabello.
MODO DE USAR

Antes de applicar a Loção Brilhante pela primeira vezé conveniente lavar a cabeça com agua e sabão ô enxu-gar bem.A Loçilo Brilhante pôde ser usada em fricções comoqualquer loção, porém é preferível usal-a do modo seguinte:Deita-se meia colher de sopa mais ou menos em umpires, e com uma ipequena escova embebida de Lo«9oBrilhante fricciona-se o couro cabelludo bem junto & raizcapillar, deixando a oabeça deiooberta até seccar.

prevenção
Não acoeitem nada que se diga ser a "mesma coisa"ou "tão bom" como a Loção Brilhante.
Póde-se ter graves prejuízos por causa dos substitutos.

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

cabello que teve ha annos passados.
PENSE 

V. S. em eliminar essas escamas horríveis
que são as caspas.

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 Loçflo Brilhante.Não se esqueça. Compre um frasco hoje mesmo. Dese-jamos convencer V. S. até a evidencia, sobre o valor be-nefic© da Loçfto 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, côrte ocoupon abaixo e mande-o para nós, que immediatamente• lhe remetteremos, pelo correio, um frasco desse afamadoespecifico capillar.

(Direitos reservado» de reprodncçâo total oi parcial)Únicos cessionários para a America do Suls — ALVIM AFREITAS — Rna do Carmo, 11 — sobr. —¦ s PAULO.Cabia Postal 137».

g~ 14 \ fTF*< »TV Srs. ALVIM & FREITAS —
Caixa 1379 — S. Paulo(O MALHO)

Junto remetto-Ihes um vale postal da q.uantla de réig10$000 afim de que me seja enviado pelo correio um frasco
de Loção Brilhante.
NOME
EUA
CIDADE
ESTADO
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NOTA E L I SAS
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PELA ASSOGIAÇÕE
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Bai/es reolisados nos salões dos "Endiabrados de Ramos" e do "C. C. do Andarahy"
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DEMONSTRAÇÃ DE ATHLETISM
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A' o campo do Botafogo F. C. Demonstração de cultura physica escolar
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Outros aspectos apanhados especialmente para esta rcv i s ta

Um bello presente! Nos primeiros lias ie Dezembro

AL8UM GiNEMATÜGRAPHICO DO PARA TODOS..,
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Instantâneos da matinée realisada domingo ultimo no Club de Regatas Guanabara
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Instantâneo tomado por oceasião da
festa do "Dog Club", no Bosque de

Flora e Diana do Jardim da
Praça da Republica

Senhorinha Alyria Pinho de Argollo,
professora em Jaguaquara (Bahia)
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Festa em Paquetá quando do embarque para
_—. Itália do Sr. Carmine Paternostro
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A barca do Natação, nas ultimas regatas.— Festa de N. S. de Nazareth, promovida pela Congregação Beneficente do mesmo nome
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Dr. Isaias Frota Cavalcanti, cujo anni-

versario passou a 14 do corrente
Grupo feito em Belém do Pará, especialmente para O
MALHO, vendo-se, sentados, os Srs. Mario Domingues,
Deodoro Mendonça e senador Apollinarío Moreira; e, de

pé, o nosso confrade Viriato Corrêa e o
Dr. Cenaro Ponte Souza/0^il^\ _________=__._

í** "' _ - -_¦-»__, _^_______S__rT" ___r«r>_r ~"'fc____----_-
1 CONT. __-»*_•# _^_« _M .llJíí^fc

^^______^^* BB*V _<^ff^ _**^B_i !!_________________>«_-^^¦B___________«___aC^ ^^"^ - _______>«_,_____. "' tal ¦ ______*_^^^ÊttMÊM0M^^^ 
^^Mw. F^ÍV ' ¦ ____i_s_

/AM ¦. B^~^^r' ^^________l_________\.^' -^J- B_\
/_fl ' fS? ¦ s""'^"_.r'"^^S;T'_f^*^^r^1^_^" in ______

lífÉSIír*' , • «^•'*^_____1_________M
*_________ fly^^* .j-twt _i_l^NH ___¦ __BI _H'

^^_________' _¦_. __¦ ' W I ___fc__M___Z__P4fe_M_I-_fl __^«^___P_^-

^^^^.H -___i__iHv iTF^-_í5^-^'"^

Banquete ófferecido, em Belém do Pará, a Viriato Corrêa e Mario Do-
minçues, por um grupo de intellectuaes
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Escrevam para lá. Escrevam para cá.
Mas sempre em papel M.-K.

w ~-<mi'M ||

Ifaxuraiise
Papel para Cartas

Commercio e Industria da Finlândia
Gentilmente enviados pelo Consulado Geral da Fin-

landia nesta capital, acabamos de receber uma série de
opusculos referentes á vida moderna da Finlândia e um
iuxuoso exemplar da obra Trade and lndustry of Finland,
precioso repositório de seguras e detalhadas informações
de caracter commercial.

Mostram todos esses trabalhos, copiosa e nitidamente
illustrados, o espantoso progresso realisado nestes últimos
tempos pela novel Republica, entregue, desde a sua inde-
pedencia, em 1917, a um ininterrupto esforço no sentido
do aproveitamento máximo das suas riquezas e da grande
capacidade construetora dos seus filho:-.

Ao Sr. Cônsul Geral da Finlândia, 03 nos:os agrade-
cimeutos por mais esta excellente opportunidade de admirar
o bello e adea.vtado paiz que representa.

UtMCO^ mar.Wai\Ta&en\
para BJeXTravrào
de par\i\os, sardas e espigas,
torr\ai\do a pelle aüelludada,

' nas (rerfumariasafflToqaTias.

Únicos Representantes para todo o Brasil
QUEIROZ SUZARTE & MEYER

Rua dos Oüriyes n. 124 — Rio

ROBUff EZ
DA* CREANftAl

*r £ J^-^mAst^yj^ mMwA' 1KÍ?

][T í 0 pgquenoSidney com 10 -mezes de edade I

ulrio
Todas as mães, que tèm de

zelar pelo maior thesouro dos
lares — os filhos — precisam co-
nhecer o valor do Nutrion como
tônico e fortificante. Para este
fim, publicamos o attestado
abaixo, no qual o Sr. José Mau-
rani nos communica os surpre-
hendentes resultados obtidos
por seu filhinho Sidney com o
uso do poderoso fortificante.

Snr». Daudt, Oliveira & C. — Envio-lhes a pholo-
graphia de meu filho Sidney para que V. Ss. vejam o
oalor incomparavel do seu preparado Nutrion. Este
menino, com 6 mezes, pesava apenas 4 kilos e era tão
fraco e magro que julguei que não pudesse criul-o. Es
lava desanimado, quando a titulo de experiência comprei
um vidro de Nutrion, e (Oh ! milagre) em 20 dias o pe-
queno estava mais forte, corado e gordo. Continuei eom
o preparado até elle completar 10 mezes. Pesava então
15 kilos! E' admirável! Foi quando tirei esta photo-
graphia que junto lhes envio.

fimdlahy — S "Paulo. 15-5-924.

José Mauranl.

As
todos.

"Lições de Vovô", d'0 Tico- Ticn. interessam a
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CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE S. LUIZ

i) Fachada da Casa de Süude e Maternidade S. Luiz. 2) A bem installada sala de operações. 3) Sala de
esterilisação. 4) Sala da maternidade. 5) Sala de curativos. 6) Aspecto de uma enfermaria. 7) Sala da.

directoria, vendo-se sentada a Exma. Sra. Doutora Maria da Gloria, sub-directora da Maternidade, e duas
àuxiliares dactylographas. 8) Um dos magníficos e confortáveis quartos da noz>a casa de saúde. 9) A ben-

ção da bem montada Casa de Saúde e Maternidade S. Luiz, vendo-se ao centro o reverendissimo bispo D. Ma-
mede, tendo á sua direita o Sr. Coroml Américo de .Medeiros, director-geral e fundador do estabelecimento.

Depois de concluídas as

grandes obras de adaptação

por que passou o prédio n. 13
da Rua Haddock Lobo, foi
inaugurada a semana anterior
a Casa de Saúde e Materni-
dade S. Luiz, estabelecimen-
to modelar e digno da nossa
capital. A hábil e conscien-
ciosa iniciativa do seu dire-
ctor' e proprietário, o Exmo.
Sr. Coronel Américo de Me-
deiros, de certo será coroa-

Pessoal superior do estabelecimento, enfermeiros e
enfermeiras, amigos do Exmo. Sr. Coronel Américo

de Medeiros após o acto inaugural.

da de êxito, pois da rapida
visita que fizemos no dia da
inauguração, ficamos convi-
ctos, que nada falta : hygie-
ne. conforto, os mais tnoder-
nos apparelhos cirúrgicos,
pessoal competentissimo. etc.
Assim ficou o Rio de Janei-
ro possuindo mais uma casa
de saúde, onde o publico
possa encontrar lenitivo e
repouso em caso de do-
ença,

f
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DESEJA CRESCER
8 CENTÍMETROS?

\\W mmVÊmWffl, ']

¦9-!
L il íf_r_. *F

jkW-Z BB?
Pois o conseguirá promptamente,
em qualquer edade, com o CRÊS-
CEDOR RACIONAL, do profes-
sor Albert, tratamento único que
garante o augmento da estatura e

st*. GARCIA Sr. CAMPS desenvolvimento. Pedir explicações, Sr. picon -) Sr. picon Wc7?*.r??z com? ™e" que as remetterei grátis, e ficareis antea <b trata- 3 mezes depoisac Trata- zes de tra- -j *ii_ •o- tamento. Con vencidos dO maraVilhOSO invento. mento. do tratamento.

Representante na America do Sul: F. MAS
Entre Rios, 130 — Buenos Aires — Argentina

m*A^a*man^*aW*a»^*amMm^*^a**a*m*m***a**amam,an^aa**an^*a^an,a»*a^amta**a^

nos serviços

De accordo com o estabelecido pelo
art. 13 da Convenção Postal Universal
de Madrid e já ratificada pelo Congres-
so Nacional, foi o Correio brasileiro au-
torisado a adoptar em seu serviço ma-
chinas de franquiar correspondência
fabricadas pela Universal Postal Fran-
kers Limitada, de Londres, observadas
as instrucções hontem approvadas pelo
Sr. ministro da Viação. As regras esta-
belecidas nas instrucções o são em ca-
racter provisório, podendo ser alteradas
quando a experiência demonstrar ser
isto necessário á perfeita fiscalisação e

boa execução do serviço. Cabe ao dl-
rector fazer as alterações precisas.

As machinas ora adoptadas poderãoser substituídas por outros apparelhos
quando assim fôr julgado conveniente;
não somente as repartições postaes de
grande movimento poderão usar as ma-
chinas da Universal Postal, também as
firmas ou empresas industriaes, banca-
rias e commerciaes de reconhecida idonei-
dade, mediante autorisação do director
dos Correios e de accordo com as re-
gras estabelecidas, poderão igualmente
usal-as. Tanto das machinas usadas nos
departamentos postaes como por parti-
culares as estampas dos sellos de quaes-
quer valores terão um sõ typo; só-
mente variará o numero, que é corres-
pondente a cada machina.

A estampa do sello será annunclada
antes de ser posta em uso a primeira
machina de franquiar. Nos Correios as
machinas ficarão a cargo dos thesourei-
ros, responsáveis por qualquer irregu-
laridade verificada no seu emprego. Em
deposito no almoxarifado geral ficarão
depositadas as cadernetas, sendo forne-
cidas mediante requisição do funeciona-
rio competente, depois de numeradas e
registradas na turma de partidas dobra-
das contra os respectivos possuidores.

>• SARDAS V
• PANNOS #«

ESPINHAS (
RUGAS CRAVOS

E MANCHAS
DA PELLE:

•• y^7%W^^

Cofres, Camas e Fogões "Wallig"
"GRANDE PRÊMIO" NA EXPOSIÇÃO DO CENTENÁRIO DO BRASIL
¦
¦

Fabricantes:

Wallig & Cia.
Porto Alegre

RIO GRANDE DO SUL

¦
¦

§1 -jljl. fl'] f| | 3
§ Ü i_D] ^™ |T1 f (Zè\ 

~ 
r

Filiaes:
RIO DE JANEIRO

Rua Marechal
Floriano Peixoto, 5

SAO PAULO
Rua Barão de Itapetininga, 61
Endereço telegr. "WALLIG"

á prova de fogo, queda e
arrombamento.

y_^X^C ° f R E ^__XV
fjyfccoíi jV1M\\
[f/C A MAS _>_f'V_V\*l

V_V. -•"¦ /Ms
^^^^V **o*'o -»»_•» >_^p^

para creanças, solteiros, casaes,
viagens e hospitaes.

Exijam sempre esta
marca registrada

a lenha on carvão í/ * _

PEÇAM PROSPECTOS
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BIONIL
O REI DOS TÔNICOS

OPINIÃO DO EMINENTE PROFESSOR MIGUEL COUTO

MIGUEL COUTO
Professor de Clinica Medica

da Faculdade de Medicina

CONSULTÓRIO

Ounvsa, 5

T»l. Nane 1391
RESIDÊNCIA

Carvalha Monteiro, 69

Tel. Balri-Mnr 8*1

v* ______d___flfl_________.

fl Á \ MIGUEL COUTO FILHO Cwrtlho Monteiro, 59

M B_ 1 Assistente de Clinica Medica Tel. Balri-Mnr 8*1 1

________H_t ________ I d* fracul<)3(ie de Medicina I
<?> Hí ex-assistente do Clinica Medica am ^>
(/ ffl B - Berlin, medalha de ouro da Faculdade V

X

________ HÊ^".* -Ijr /f A

fl "^T^ %^ fe9 f&\ 
^Ju-'c-c_^,t>_-3_<. j2_t_ Aa^-^ f^cyZi^l^o rÍJ?^Ctn^c./> £

</ v Bfc' r~9 Jl -^ f) k>
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' venda em todas as Drogarias e mas boas Plharmacias a
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Cel. José Picanço de Abreu e senhora,
residentes em Monte Alegre.

MALHO"

Dra. Guiomar de Moura (me-
dica).

O intelligente menino Mario
Itaipava.ESTADOS

Srs. Joaquim A. Soares, Manoel de
Aguiar e José Pontes, residentes em

Fortaleza.
Sr. e Sra. Flavio Conde, residentes
em Monte Alegre (Estado do Rio).

Em Patrocínio. Missa de 30° dia por
alma do saudoso estadista Raul

Soares.

: §______ Ss '•¦ _pSB____________P^ ¦"'"'^Íb'__í__ ¦- :< _¦___
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^ professor João Esperidião de Moura, com os pequenos do seu collegio em Castello (Espirito Santo)
^^V*S^N^Ni^i^__^_^«_i^^y_/S^_^_^_^_^S^S^S^--^^-'-'-^^

PRESENTE PARA O NATAL — ALMANACH 'D'O TICO-TICO
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UROLYSAL
I^onixiila cio Dr, F_rs\nciseo JSilvoii*»

/Mcfífc\
As suas propriedades therapeuticas agem como poderoso DISSOLVENTE i
ELIMINADOR do ÁCIDO URICO na cura do ARTHRITISMO. do RHEU-
MATISMO GOTTOSO, das LITHIASES URICA e B1LIAR. daj
AREIAS (Gravella urica), das ECZEMAS e como GRANDE ANTl-
SEPTICO das VIAS URINAR1AS, na cura das CYSTITES, PYELITES,

das PYELONEPHRITES e das URETHRITES

EXPURGAR das ARTÉRIAS e dos RINS os resíduos calca-

reos com o uso do UROLYSAL ê evitar a ARTERIO-ESCLE-

ROSE e suas FUNESTAS conseqüências

Ampolas BI-IODURADAS
O melhor tratamento da

ni,i:\Noititii via v

Xarope BRONCHENO
O mais elfli-m nas TOSSES •
BIIU.VCHITKS por miiN reulten-

tea que aejnm

IOE IOE aoi ES

LICOR TARZAN I
Jj (Premiado na Exposição do Centenário da JJ

0 Independência no Kio de Janeiro 1922-1928) Q
________ O

O MAIS PODEROSO TONI.
CO DO SYSTEMA NERVOSO

O
Do

o
0
o

on
o

Preparado unicamente
com plantas da flora Bra-
sileira, é um tônico pode-
rosissimo do systema ner-
voso e muscular, restaurador
das forças e reconstituinte
por excellencia da fraqueza
genital, o que aliás, está
constatado por opiniões de
distinetos médicos do nosso
Paiz. De um sabor agra.
dabilissimo e sejn contra-
indicações, ó um medica-
mento indispensável ás pes-
soas exgottadas e neuras-
thenicas.

v*. Illll^ A .^r O
Do

o
D
on

o
D
o

FLUOCAL
O melhor recalcificante

do organismo.
D
OI IOE

XAROPE
BRONCHENO

O melhor para a tos-
se por mais rebelde o

D
0E3Q301

que seja

lOI

E" SUPPRIMIDA COM O

NEYORAL RAFEY
CACHETS SEDATIVOS

Nova Medicação
Não contém ópio ou seus derivados, nem hy.
pnoticos, suppriine todas as dores qnaesqner

que sejam as causas.

Laboratórios RAFEY, 29, Rue des Jardiniers
MONTREUIL—PARIS

Amostras aos Srs. Médicos
FERREIRA BUREL & C, Representantes
165, Rua dos Andradas — Bio de Janeiro
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POLITIC' ACÇÕES...

PARA 
ser franco, devo dizer que para mim, pelo

menos, foram de immensa e grata surpresa as ex-
traordinarias e eloqüentes demonstrações de pezar que
testemunhei, no dia. em que falleceu o illustre Sr. Ho-
mero Baptista.

A nossa sociedade, e em especial os homens pu-
blicos do Brasil, quando alguém morre fóra das posi-
ções de mando, governo ou distribuição de graças, e não
deixa, ademais, parentes alcaides, esquecem com fa-
cilidade incrível os seus deveres de gratidão e affecto,
por mais illustre, e mais benemerito, e mais digno que
tenha sido o homem a quem a morte haja marcado com

i o seu signal indelevell
Assim, não me admiraria eu que o impolluto re-

publico tão prematuramente roubado á vida na semana
finda, se houvesse partido para o Além, ungido apenas
pelas lagrimas da família e pelas saudades de alguns
íntimos. Teria ido para a ultima morada consoante a
regra geral...

Mas, felizmente, o insigne ex-ministro da Fazenda
do governo passado teve as honras que merecia. Mor-
reu como o grande homem que realmente era, tendo sido
o seu enterramentOj na expressão verdadeirissima e feliz
do "Jornal do Commercio" — uma " extraordinaria
consagrarão".

Bem mereceu o Sr. Homero Baptista honrarias tão
excepcionaes. A sua vida, se a tivesse elle vivido noutro
paiz, onde um Smiles a observasse, certo já estaria va-
sada, sob moldes diversos, nos livros de educação e
exemplo da mocidade. Foi uma vida de belleza rara, que
poderia, sem favor nenhum, e constituindo das suas
melhores paginas, ser enfechadas no "Self Help".

Caixeirinho de balcão, quando ainda não tinha dez
annos de idade, escrevente de cartorio, typographo, com
os pingues proventos de tão humildes encargos, sem já-
mais ter deixado de ser bom filho e irmão, fez, pouco
a pouco, os estudos preparatórios, tornou-se professor e
jornalista, formou-se e ergueu-se á altura dos maiores
homens do seu paiz!

Vida, assim, de trajectoria tão luminosa, não deve
e não pôde ficar desconhecida. E' preciso, pois, que
alguém a estude, e examine, e a estampe em livro, até
porque o Sr. Homero Baptista, morrendo de súbito,
deixou aos amigos que o conheceram de perto, com a
certeza de que elle morreu tão puro como quando veiu
ao mundo, o dever de demonstrar essa gratíssima as-
serção.

MOZART LAGO
« & »

O 
angu' na Bahia coptlnúa fervendo. A estatística que
ha dias publicámos acerca dos deputados ciue ficarão

a favor ou contra o Sr. G6es Calmon, surtiu o almejado
effeito, isto é, proporcionou-nos occasião de conhecer me-
lhor a attitud# fia bancada bahiana no Congresso...

A eousa está por pouco, pois só falta o pretexto para
o rompimento.

OUTRO 
dia, no Senado, o Sr. Lopes Gonçalves diseor-

reu longamente sobre o véto parcial. E para demon-
strar a erudição de que tanto faz alarde, leu, tnteirinho,
o volume do Dr. Paulo Vianna <— As Constituições dos
Estados — afim de que ficasse bem (provado que no Bra-
sil, velo menos, o véto parcial é cousa em largo uso e
abuso.

Quieto, a um canto, o Sr. Sampaio Corrêa fingia dor-
mir. E o Sr. Lopes Gonçalves, aproveitando a desattenção
geral de seus demais oollegas, continuou a ler. Leu p'ra
burro, como se diz na Êtyria...

Finda a caudalesca oração do Sr. Lopes, levantou-
se aquelle illustre representante do Districto Federal, e
assim iniciou o seu discurso de resposta ao orador que
o anteoedera na tribuna:"Sr. presidente. Depois do brilhante raid do "escoteiro
constitucional" do Senado, o nosso honrado collega Sr. Lo-
pes Gonçalves..."

(Risos geraes. O senador sergipano fica vermelho como
um pimentão).

.. .nada mais teria eu a dizer, prosegue o Sr.
Sampaio Corrêa, se não verificasse que o nosso eminente
AlvaTo Silva...

(Nesta altura a hilaridadô subiu de ponto. Os tym-
panos soaram. Não pudemos ouvir mais nada.)

Por qua o Diário do Congresso não publicou até hoje,
nem o discurso do Sr. Lopes Gtonçalves, nem a oração do
Sr. Sampaio Corrêa? Por acaso o Sr. Lopes Gonçalves não
gostou do seu novo appellido de "escoteiro constitu-
cional" ?...

Ü &

ANAjTOLE 
FRANCE teve no Sr. Gilberto Amado, quer

na tribuna da Camara, quer nas coVumnas do Pa\s,
se não o melhor, talvez o mais superabundante de todos
os seus panegyristeus, em nossa terra |

Foi essa, sem tirar nem pôr, a opinião de illustre
deputado paulista, segredada a amigo intimo, sem se aper-
ceber que nós ouvíamos S. Ex.:

Mas por que não foi também o melhor? — in-
terrogou o outro, admirado...

Porque citou como do Anatole, muita cousa que
não é do Anatole. Percebeu?

O outro riu maliciosamente.. Gosou o sacrilégio des-
coberto...

t»T

DESAPPARECEU 
auasi que por completo, de nossas

rodas políticas, o Sr. Norival de Freitas, primo-irmão,
como ninguém ignora, por parte do bigode, do Dr.
Calogeras.

Por onde andará o sympathioo deputado fluminense?

# *

AO 
que nos consta, em Sergipe as cousas políticas se

encaminham, magnificamente, para uma assignatura
de trégoas entre os Srs. Graccho Cardoso e Pereira
Lobo.

Mas, podemos àdeántar também, aue ao menos uma
virtude teve ou terá o dissídio entre esses dois políticos:— o da constituição de uma politlca nova, que *em du-
vida será muito mais propicia ã terra de Tobias Bar-
reto e a seu povo."Amen",

Seria o inicio de um verdadeiro terremoto, ou aipenas um rápido estremeção da terra, produzido pela violência da
resaca? Eis a afflictiva pergunta que todos se faziam, ha dias, na Rua S. José, logo depois de um inexplicável tremor que
alarmára toda a rua. Uma pessoa, porém, permanecia indifferente á grave preoccupação do momento, pronunciando, á
meia voz, mim tom de profundo mysterio, palavras que ha dois metros de distancia ninguém lograria perceber, mas. que, po-
demos asseveral-o, sem receio de errar, eram as seguintes: Usem a JUVENTUDE ALEXANDRE, o tonico mais moderno
e mais scientifico para os cabellos. Preço do frasco, 3$ooo. Pelo correio, 5$000. Em todas a9 pjharmacias e drogarias.
Depositários: — Casa Alexandre — Rua do Ouvidor, 148 — Rio de Janeiro.
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Silas...
'(A commissão dos Guedes poupou o funccionausmo)

Ah! Maricota, não perdi o emprego... A commis-
são dos Guedes salvou as finanças do paiz.A mamãe sempre disse que "isso" só endireitava
quando se ouvisse a opinião de uma mulher!...

A delicia dos amantes ao cinema
Apparecerá em Dezembro.

Pedidos á Sociedade Anonyma O MALHO.

Livraria João do kio
Casa editora de romances po-pulares dos grandes autores na-eionaes e estrangeiros, de livrosde modinhas, de anecdotas, decontos humorísticos, de sonhos,de jogos, de novellas policiaes ede uma belía colleeção de histo-rias para creanças, cujas capassão todas a cores e vistosas.

Fazem-se grandes descontos aosSrs. revendedores do interior.
RE1IETTE-SE O CATALOGO

A QUEM O PEDIR
Gerente: SAVERIO FITTIPALDI

RUA LÊDO N. 72 — RIO DE JANEIRO

Nas proximidades do Natal, appareceri

o ALMANACH D'0 TICO-TICO, que será

um magnífico presente para a petizada.

Que Inferno!

Utero Doente!

Que Sotrimentos Horríveis!

Palpitações do Coração, Aperto e Agonia no Coração
Falta de Ar, Sufocações, Sensação de Aperto na Gar
ganta, Cançaços, Falta de Scmno, Falta de Apetite
Incommodos do Estomago, Arrotos Freqüentes, Azia
Bocca Amarga, Ventosidades na Barri pa, Enjôos, Late
jamento e Quentura na Cabeça, Peso na Cabeça, Pon
tadas e Dores de Cabeça, Dores no Peito, Dores nas
Costas, Dores nas Cadeiras, Pontadas e Dores no Ventre
Tonturas, Tremuras, Excitações Nervosas, Escureci
mentos da Vista, Desmaios, Zumbidos nos Ouvidos
Vertigens, Ataques Nervosos, Estremecimentos, Formi
gamentos Súbitos, Caimbras e Fraqueza das Pernas
Suores Frios ou Abundantes, Arrepios, Dormencias
Sensação de Calor em Diferentes Partes do Corpo, Von
tade de Chorar sem ter Motivos, Enfraquecimento da
Memória, Moleza de Corpo, Falta de Animo para Fazer
qualquer Trabalho. Frio nos Pés e nas Mãos, Manchas
na Pele, Certas Coceiras, Certas Tosses, Ataques de
Hemorroidas, etc. etc. Tudo isto pôde ser causado pela
Inflamação do Utero

0 Utero é assim: quando elle está Doente todos os
outros Órgãos sentem também 1

Trate-se 1 Trate-sell

USE Regulador GCStCÍra!

Regulador GESTEIRA é o R <?-
médio de Confiança para tratar Inflamação do Ute-
ro, o Catarro do Utero causado peia Inflamação, Ane-
mia, Palidez, Amarelidão e Desarranjos Nervosos cau-
sados pelas Moléstias do Utero, a Pouca Menstruação,
Dores e Colicas do Utero e Ovarios, as Hemorragias do
Utero, as MenstruaçSes Exageradas e Muito Fortes ou
Muito Demoradas, as Dores da Menstruação, as Ameaças
de Aborte e as Hemorroidas causadas pelo Peso do Utero
Inflamado 1

•Comece hoje mesmo

ft usar Regulador GestCÍra!

ÜW

D.N. S. P.
20-5-1900

c.-'
B

=aMl.

PARA

RINS E BEXIGA,

GONORRHEIAS,

PROSTATITES,

FLORES BRANCAS.
i NTERNO EEXTERNO

KB / H gj .rtlJI f H ¦ ¦
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VA" DOS BTAD0S D10S DO B lil

SOCIEDADE DE SEGUROS SOBRE A VIDA

Séde social: Avenida Rio Branco, 125 - Rio de Janeiro

Relação das apólices sorteadas em dinheiro, em vida do segurado

73- SORTEIO - 15 DE OUTUBRO DE 1924

Io 129.220—D. Helena Carrano 
139.454—Benedicto Nobrega dos S.

Passarinho 
95.969—Epaminandas de Moura

Ferro . 
I35-8i7—Efrem Pequeno Gondim ..
140.516—-Francisco Bento Netto ...

9S.334—Guiilierm;: Edmundo Ri-
chards . 

40.386—Pedro Pierre de Araújo ..
130.069—Paulo Corrêa de Araújo.
108.017—Joaquim Quintino Carvalho
98.451—Tercio Emygdio Ramos ..

3" 128.477—-Alfredo Pinto da Silva..

118.310—Daniel da Costa 
140.691—Virgílio Augusto Fortes ..

4o 134.609—'VYalíredo Pessoa de Mello

134.245—Diniz Perylo de Albuquer-
que Mello 

117.572—Joaquim Xavier de Moraes.
113.413—Álvaro Magalhães

126.035—B e n£-d i c to R Ribeiro d«
Souza

104.553—Epaminondas Porto 
m.629—Manoel Ribeiro Gomes
97.604—Tobias Varella de Azevedo.

128.935—Manoel César P. da Silva
Júnior . ..'

5*

Curityba, Paraná

Belém, Pará

S. Luiz, Maranhão
Fortaleza, Ceará
Porto Alegre, Rio

Grando do Sul.

Corumbá, M a 11 o -
Grosso

Piflar, Alagoas
Manáos, Amazonas
S. Salvador, Bahia
Areia, Bahia
Petropolis, Estado

do Rio
Nictheroy, idem
Magdalena, idem
Recife, P e r n a m -

buco

Idem, idem
Ideim, idem
Ideim, idem
Goyanna, idem

S. Paulo Muriahé
Minas Geraes
Ponte Nova, idbm
Santa Luzia Caran-

gola, idem
Diamantina, idem

133.913—Jioão Amando da Silveira.. S. Paulb Muriahé,
139.358—Manoel M. dj Oliveira idem

Brandão  Jequiry, ideim

125.694—Dimirio Mello Padua 
132.776—\'icente Beghelli
140.643—José Grossi 
119.365—'Fábio da SMva Prado 
125.755—-Antonio P. da Silva Barros.

139.062—.Manoel Duarte Couceiro ..
6" 119.362—Faixo da Siíva Practo ....

140.081—José Gomes de Azevedo ...
113 367—Pietro Carrçr 
120.474—Dr. Calixto de Souza Me-

deiros •
139.252—F rancisco Marcondes de

Mattos 
7* 128.040—Daniel Bicudo e Silva ....

137.332—Adolpho Bevilaoqua 
140.887—Dr. José Ferreira Santos..
134-77°—Alfredo Luiz Ferner 
142.003—João Domingos Sampaio...

8* 121.529—Luiz Vicente de Affonseca.
140.808—Mario J. A. Gonçalves ...
124.791—Augusto Mendes Corrêa ...

9* 101.096—José Rodrigues de Oliveira.
136.371—Bcrnardino Ribeiro da Fon-

seca 
10" 127.387—Gideon Stephanus de Clerq

Júnior
132.367—.Bciixlicto Luiz Antonio ...

Passos, idem
Juiz de Fóra, idem
Abre Campo, idem
S. Paulo, S. Paulo
Pindamo-

nhangaba, idem
S. Paulo, idem
Idem, idem
Ibituiva, idüm
S. Paulo, idem

Bauru', idem

Taubaté, idem
S. Paulo, idem
Osasco, idem
S. Paulo, idem
Santos, idem
S. Paulo, idem
Capital Federal
Idem
Idem
Idem

Idem

Idem
Idem

132.368—Alberto Jose Caldeira Capital Federal
132.369—Jose Vargas da Silveira ... Idem
132.370—Paulino de Oliveira Silva.. Idem '
132.362—Manoel Victalino da Silva.. Idem
101.098—Venerando Alvarez Coelho. Idem
131.212—Antonio Leite de M>:llo ... Idem
106.953—-Antonio Fernandes dos San¬

tos Idem
124.092—J o aq ui m Pacheco Rocha

Duarte Idem
134.846—Ernani Rodrigues Teixeira. Idem
103.659—Simao Fernandes Castro ... Idem
141.925—Adamastor Antonio Can-

tarino Idem

I* — A Sra. D. Helena Carrano teve a sua apólice nu-
mero 129.216 sorteada cm 15 de Jull->j findo.

2' — O Sr. Guilherme Edmundo Richards teve a sua apo-
lice n. 107.650 sorteada, em 15 de Outubro de 1920.

3* — O Sr. Alfredo Pinto da Silva teve a sua apólice
n. 134.959 sorteada em 15 de Abril .deste anno.

4° — O Sr. Walfredfo Pessoa de Medlo, tevj a sua apólice
n. 134.603 sorteada em 15 de Abril findo.

6° e 6" — O Sr. Fab'o da Silva Prado (pelas 3* e 4*
vezes contemíplado nos nossos sorteios) fjve as suas apólices,
ns. 119.371 sorteada em 16 de Abril de 1923, a de n. 119.366
em 15 de Outubro do mesnío anno.

7° — O Sr. Daniel Bicudo e Silva teva a sua apoilce nu-
imero 98.124 sorteada em 15 de Janeiro de 1923.

8° — O Sr. Luiz Vicente de Affonseca teve a sua apoücj
n. 115.941 sorteada em 15 de Julho de 1922.

9° — O Sr. José Rodrigues de Oliveira teve a sua apol cíj
n. 101.092 sorteada em 15 de Janeiro de 1920.

10a — O Sr. Gedeon Stephano de Clerq Júnior Deve a sua
apólice n. 127.389 sorteada no sorteio passado.

NOTA — A Equitativa tem sorteada, até esta data, 2.190
apólices no valor de 10.030:3Ó9$500, imptortancia paga em di-
nheiro aos respectivos segurados, continuando as mesmas em
vigor, com direito aos sorteios ulterijres.

Recebi d'A EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS
DO BRASIL, Sociedade de Seguros Sobre a Vida, a quantia
de cinco contos de réis (5:ooo$ooo), proveniente'do sorteio a
que se procedeu em 15 de Outubro de 1924. cm suas apólices
sorteaveis em dintl-iro, e no qual foi a minha apólice, pelo
n. 131.212, contemplada, permanecendo a mesma em vigor, nos
termos do actual contracto do seguro; menos 500Ç000 de im-
posto ifederal.

Rio di Janeiro, 15 de Outubro de 1924 — Antonio Leite
de Mello.

Testemunhas: Augusto Reis e Mathias Guimarães. (Fir-mas reconhecidas).

Recebi d'A EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS
DO BRASIL, Sociedade de Seguros Sobife a Vida, a quantiade cinco contos de réis (5:ooo$ooo) proveniente do sorteio a
que se procedeu em 15 dj Olitubro de 1924, em suas apólices
sorteaveis em dtnheiilo, e no qual foi a ininha apólice, ptlon. 141.925, contemplada, permanecendo a mesma em vigor, noj
termos do actual contracto do seguro; menos 500Ç000 d; inv.
posto federal.

Rio de Janeiro, 15 de Outubro de 1924.
tonio Cantarino.

Adamastor A

Testemunha: João Corrêa Pach:co. (Firma reconhecida).
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CA ESTÁ ELLA !

W Ella, já se sabe, é a
Alda Garrido, o maior ex-
poente da arte theatral

brasiíeira, a pequena de modos desabu-
sados, que ha multo matou na cabeça a
Itália Fausta, e fez com que o Manoel
Bernardino, para amparar o Fróes, que
o Paulo de Magalhães affirma que ja
está no declínio, o appellidasse, nas
suas reclames, de Alda de calças.

Cá está, e com a sua dleiciosa, In-
crivei companhia. A estréa foi um acon-
tecimento. O Carlos Gomes ficou a
cunha e quando a Alda, esguia, perm-
longa, com .uma ampla capa branca que
lhe dava o aspecto de um beduino...
de cartola, entrou em scena, foi um
delírio. Palmas, bravos, um rumor de
satisfação por todo o theatro, gritinhos,
silvos, cacarejos... A Alda, animada,
tendo, de novo, encontrado o seu pu-
blico, fez logo varias visagens, entrou
com todo o seu jogo, disse e fez cou-
sas espantosas... E' bem a actriz ao
;iivel da nossa cultura intellectual e ar-
tistica e a sua temporada se inicia como
uma das mais proveitosas do anno.- Mas nem só á Alda cabem os louvo-
res: ao seu autor predilecto, ao Freire
Junior, que tanta dor de... cotovello
causa ao Gastão Tojeiro, que tambem
concorre aquelle titulo, devem ser tri-
bufados os melhores encomios... Pou-
cas cabeças no mundo seriam capazes'de architectar maior baboseira que â
sua Ilha dos Amores. Eicripta, porém,
para a Alda e a sua gente, está certa.
•A representação corre que é uma bel-
leza, com o Américo Garrido bancando
de almofadinha, a pedir que o espan-
quem; a Estephania Louro, querendo ser
engraçada, a pedir que a esfolem; e o
Raul Gonçalves, cantando de papo, a pe-
dir que 0 matem...

O elenco foi, de facto, reformado. O
Quintiliano, que é muito espsrtlnho, a
certa altura, vendo entrar um actor ex-
quisitissimo, virou-se para o nosso lado e
inquiriu:

— Quem é esse canastrão tão pa-
recido com o João Silva?

Era o próprio João Silva, o novo eis-
mento contractado, e única reforma sof-
frida pelo elenco. Está substituindo a .
Sylvia Machado.

A Ilha dos Amores irá, folgada, ao
centenário.
ALVES DA CUNHA, ESPANCADOS

DE MULHERES
Esteve hontem em nossa redacção a

actriz portugueza Alda Verdial, do elen-
co Alves da Cunha-Bertha Bivar, que
nos veiu narrar as scenas espantosas
que se estão passando na caixa do Pa-
lace e que, muito pallidamente, um jor-
nal da tarde divulgou.

Alves da Cunha, o actor terrível, a
fera de A Fera, para ser o artista que
é, exercita-se, todos os dias, na intimi-
dade, applicando aos seus contractados
surras colossaes. O ensaio começa ás 13
horas. Os artistas vão chegando e se
amontoando a um canto, trêmulos, de
olhos baixos, batendo os dentes. Chega
o truculento actor, o sobrecenho carre-
gado, os dedos crispados, o olhar fuzi-
lante, chega e, sem tirte nem guarte,
de um salto, atira-se sobre o apavorado
bando, como um lobo que cae sobre um
rebanho... Ha um "salve-se quem pu-
der", mas lá fica um desgraçado nas

A I O M A N I A
í
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CARDOSO — Mas Isso é delicioso! Agradável t barato. Breve, nós teremos
carne assada e cigarros pelo sem fio ou descomposturas dos cadáveres.

garras da fera. Alves da Cunha, como
uma fúria, saccode a presa em todos os
sentidos, chocalha-a, atira com ella ao
ar, deixa-a cahir como um fardo ao
chão, pula-lhe em cima, e acaba, inva-
riavelmente, por arrastal-a pelo theatro
todo, dantes pelos cabellos — do que
resultou mandarem as actrizes cortal-os
á Ia Garçonne — agora por um dos pés.
Passa, assim, toda a companhia e ás
vezes, repete scenas. D'ahi o successo
obtido nas peças fortes como, por exem-
pio, no final do 3o acto de Paoá Le-
bonnard, em que o publico gosava in-
tensamente, não com a acção dramati-
ca, mas por ver o Mario Pedro apa-
nhar.

Estávamos arrepiados com a narrati-
va da revoltada actriz. E como fizesse
uma pausa, inquirimos:

Está, então, cansada de tantas
surras ?

—¦ Nada disso, o senhor não me com-
prehendeu...De que se queixa, então?

O Sr. Alves da Cunha zangou-se
commigo por chegar eu atrazada aos
ensaios, e amuado, bate agora em todo
o mundo, menos em mim... Minha si-
tuação é, portanto, insustentável. Sem
pancada não sei viver. Entro todas as
tardes, no Palace, com o coração aos
pulos, dizendo a mim mesma:é agora!
Assisto ao ensaio, ponho-me no seu ca-
minho, offereço-me... Qual, nunca che-
ga a minha vez! Não imagina que sau-
dades tenho de uma boa tareia...

Pobre Alda! Resolvemos intervir. Te-
lephonámos ao Alves da Cunha.

Alves da Cunha amigo, está aqui
uma actriz sua, a Alda Verdial. Pediu
a nossa protecção em caso delicado. O
que ella quer...

.. ,é pancada!
Justamente, solicita i graça de

mais uma surrazinha...
Não é Isso o que eu quiz dizer.
Pois não disseste: é pancada?
Disse, mas você não me entendeu.

A Alda Verdial é pancada, é maluca.
Ah!

E tivemos de despachar a pobrezinha-sem uma solução para o seu caso...
NA TABELLA

A actriz Aracy Cortes pede-nos des-
mentir o boato corrente de que aban-
donará o São José para ir ser a estrella
da Companhia do Recreio. E' fiel á

Empreza Paschoal Segreto. O Neves não
quiz lhe dar o conto e quinhentos de
ordenado, q-je ella pediu.

Cedendo á Influencia do titulo da
nova revista do Luiz Peixoto e Marques
Porto e que é Seccos e molhados, o
preço das localidades do São José vae
subir.

A Manoela Matheus, estrella in-
terina do Reoreío, no exercicio de suas
funeções, compareceu sexta-feira pas-
sada ao chá das estrellas no "dancing"
do Duque. Com ella é assim.

Os cambistas farão parte da fu-
tura Federação das Classes Theatraes.
Consta que uma outra classe, igualmen-
te parasita, pois que leva sua commis-
sãozinha sobre o preço das entradas,
vae se arregimentar e federar tambem.

E' odoso reccmmendar a festa do
Henrique Chaves no Recreio, no dia 30.
Náo haverá logar para todos...

Paíiiiiisino
t«a calamitosa doença dos pa!
»<-> tropK a« s Ctb.l.ta oc uma m>-
nt-ir» capioiavcl * cadaaccesso
deixa c, cocif mais aDat»do e o
teu orga Ehã :tx> ma a enfraquecido
para rttiv.ir a «rtolestia. lia um re*
médio Ot 2p'cvada utilidade, que
it rectyniTitrtda por sua excedente
kvrruu Approvada por milhares
dc medico» Ese < o

Remédio do Dr.Ayer
para as sezões

To«e-o ao primeiro rftdic.G de
«aícüs, pa «inferno, ou qualquer
kbtre «mtlhante.—

Lie. 15S7-17-3-20 (A)
Peça. em carta regis-
irada um viairo 7J —
s Ham. Rinder, Caixa
do Correio, 2014 — Rio.
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Sociedade Anonyma "0 MALHO
A MAIOR EMPREZA EDITORA DO BRASIL

«ANDE M-Sino NA EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DO CENTENÁRIO EU 192a

»

1=1
161

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

Endereço Telegraphico s OMALHO-RIO
Redacção c officinas: Rua Visconde de Itauna, 4,19 — Telep^one Villa 624,7

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

GERENCIA: NORTE 5402
ESCRIPTORIO: . 5818
ANNUNCIOS: » 6131

-q a
EDITORA DAS SEGUINTES PUBLICAÇÕES:

"0 MALHO'—SEMANÁRIO POLÍTICO ILLÜSTRADO
"0 TICO-TICO"—SEMANÁRIO DAS CREANCAS
"PARA TODOS..."—SEMANÁRIO ILLÜSTRADO, MüN-

DANO « CINEHATOGRAPHICO
"ALMANACH DO MALHO"

"SEMANA SPOBTIVA"-REYISTA DE TODOS OS SPORTS
'-ILLOSTRAÇÁO 

BRASILEIRA" -MENSARIO ILLüS-
TRADO de GRANDE FORMATO

"LEITURA PARA TODOS" — MAGAZINE MENSAL

"ALMANACH DO TICO-TICO». . . .[
"ÁLBUM DO PARA TODOS". . . . .)

ANNUARIOS
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Bom Dia!
Podem assentar-lhe bem os
seus alimentos? Pode V. S.
comer sem receio de uma
Indigestáo?

PPLKWiDS

i

têm tornado saudáveis os
estômagos durante vinte e
cinco annos. Se V.S. quer
conhecer a alegria dum
perfeito apparelho digestivo
tome as Pastilhas do Dr.
Richards.

CflROGEIIO
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 BOA
COR. E' sobretudo nas pessoas impaludadas,
nas depauperadas por excesso de trabalho
physico e intellectual, que o "CAROGENO"
realça o seu valor. Com o uso de dois fras-
cos o paciente certificar-se-á da efficiencia
desse importante preparado. Composição de
QUINA, KOLA, STRYCHNOS o ARSÊNICO,
medicamentos já de sobra conhecidos como
de real prestigio ao combate em todos os
casos de fraqueza. Sabor agradaveL

0*<CHK>-X>*0-.<>4<>'X>4<>*<>4^^ L

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

LOTERIA FEDERAL
I OOiOOOSOOO

n»Pimn' ••••*••••• *|JJj PRÉDIO próprio — Rua t» de Maroo 11Ò e Vlscond_~d.~~Itãborahy~«T«Décimo. . . . . . . . . . ., 1800 Bitraccões diárias fts 2 1|2. e á. l horas aos eabbadoa.t_m 1 ae INOVemt.ro Pedidos de bilhetes aco_.___ha_o_ da mais sito o t__ra n nnrt».

ÚNICA ofílclal|
CÍVICA liscallsada pelo Governo Federal.
única por cujos prêmios responde o Thesocro Nacional.ÚNICA extrahlda & vista do publico nesta Capital.
CAPITAL de 1.000 contos • DEPOSITO da 600 CONTOS no Thesouro.-

Pedidos de bilhetes acompanhados da mais sito o para o porta.;
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E' util na

Neurasthenia
Anemia

Debilidade geral
Eserofulas

Tuberculoses

Phosphaturias

Em todas

convalescenças

e ás creanças

O L A

SOEL

"Preparada por SARMENTO BARATA,
Professor da Faculdade de Medicina de

Porto Alegre,

IC regenerador da

celluila. nervosa

A' venda: Araújo Freitas & C., Rua dos Ourives. 88, e Rodnlnho Hess & C., Rua 7 de Setembro, 61.

CM CONVERSORA I. C. NEVES"
Para tornar pronunciaveis as palavras telegraphicas

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

Evitam-se demoras e aborrecimentos provenientes
da freqüente deturpação dos despachos na transmissão.

Encontra-se jà á venda em todos os Estados
do Brasil, em Portugal, na Argentina e Uruguay, *
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 ao
autor — Caixa Postal 1093, Rio de Janeiro, ou aos
editores, Pimenta de Mello & C., rua Sachet 34, que
serão promptamente attendidos desde que venham
acompanhados do seu importe em sellos do correio,
vale postal ou carta registrada com valor declarado.

LICENÇA N. 511 de 26- de Março de 1906

ALGUNS FIASCOS DO MARA-
VILHOSO ESPECIFICO

PEITORAL DE ASÍGICO PEt.OTF.NSE
curam radicalmente uma bronchite chronicaquo acabrunhava ha longo tempo o Sr. A. P. deAraújo Corr&a.O abaixo assimilado attesta que, soffrendolia longo tempo de uma forte bronchite, securou radicalmente com o uso d» alguns vidrosde Peitoral de Angico PeIoten.se. — Pelotas, 17de DtUembro de 1919. — Antonto Pinto de Arau-
Jo Corrêa.

Attestado do cidadão Alfredo José de Mat-tos, aconselhando o uso do Peitoral de AngieoPelotense, em vista do resultado obtido pelomesmo cidadão:AOS QUE SOFFREM — Ao Illmo. pharma»ceutico Dr. Domingos da Silva Pinto — Alfredo
José de Mattos, soffrendo do larynge, desespe-
rado dos recursos médicos e aconselhado porum amigo, recorreu ao afa,m>ado Peitoral deAngico Pelotense, e lc.gro ser.tki os beneflcos re-sultados com o uso de dois frascos: ipor isso,aconselha ao* <sue sroffrem do mesmo incom-modo, o Peitoral de Angico Pelotense — Pelo-tas, 23 de Janeiro de 1919 — Alfredo José cieMattos.

CONFIRMO este attestado. Dr. E. L, Fer-relra de Aranjo (Firma reconhecida).
O Peitoral de Angieo Pelotense vende-se em to-das as pharmacias e drogarias- de todosos Estados do BrasilDeposito Geral
DROGARIA Eduardo C. SEQUEIRA — PELOTAS i|"i

ASSADURAS SOB OS SEIOS, nas dobras de ÍJgordura da pelle do ventre, rachas entre os dedos sjdos pés, eezemas infantis, etc., saram em três '¦?
tempos com o uso dc Pô Polotense. ji?

(Lie. 54 de 16—2—91S) Caixa 2.000 réis naDrogaria PACHECO, 43-47, !íua dos Andradas— Rio. E' bom e barato. Leia a bulla. :;í

O TICO-TICO publica gratuitamente retratos de creanças.
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Bom resultado

Parahyba, II de Julho de 191

Illms. Srs. Viuva Silveira & Filho — Rio de Janeiro.
ATTESTO ter empregado em minha clinica com muito bom resultado, contra

as moléstias de origem syphilitica, o preparado ELIXIR DE NOGUEIRA, do Phar-
maceutico Chimico João ca Silva Silveira.

Dr. Silvino Nobrcga

Ur. Silvino Nobrcga
Vende-se em todas as drogarias, pharmacias, casas de campanha e sertões

do Brasil. Nas Republicas Argentina, U ruguay, Bolívia, Perú, Chile, etc.

POÇOS ARTEZIANOS
Para abastecimento d'agua a Fabricas e Cidades.

E' garantido quanto ao volume e qualidade e dispensa as
linhas aductoras.

Dispomos de perfuratrizes mecanicas e pessoal especiali-
sado, pelo que damos garantia de êxito.

Lafayette Pereira & Cia*
Engenheiros - Empreiteiros

RUA BUENOS A MS, 41-3" ANDAR (ELEVADOR)
RIO DE JANEIRO

ROA DIREIT4 N. 8-A. 3' ANDAR SALA 12-SÂO PAULO

•I'onos os spoaTi
Cnmaraa de arn* 1, 3*; n* 2, 33500;

tWi/} n° 3, 4$; n» 4. 63;
$7rl n* 5- '*•
iw/ / Melas de al-"'V { eodSo: 3$,' 6$ e . . . ($00*f Meias de pu-
g? ra la. . . lEIOOt
^ Camisas de 73.

123 e . . . 14*00*"YX CalgSes de 83,'1(A 123 e . . . 153000
Ehootelraa de^ 223 a . . . J5t00t

JoelhelraB, etc.! eto.

CASA SPANDER
AltTIGOS PAIIA

Boina de footbnll com-
pletajs

Haler n« 1 . 83000
¦ ¦ í . 113000
" * 1 . 143000
' * 4 . 203000
» ' f . 223000

Trainlflg: n* 5 26JOOO
Rpandlc n* 6 283000
Spaldio n» 5 283000
Epaader n* £ 363000

Bombas — Apltoa —
Am bolas pelo correio pncnrn mala ltr>00 — PEÇAM CA«

TAIXJGOS ILLDSTRADOS — A. M. BASTOS * Cia.
Rua dos Ourives, 29 — Rio de Janeiro

Uma boa aequisieão

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

para ver e tratar na rua Visconde de
Itaúna, 419

liAVOLHO

FAÇA-OS 
bonitos lavando-os

diariamente com o LAVOL-
HO. É magnífico, simplisis-

simo, muitíssimo agradavel e ef-
lectivo. Milhares de famílias
teem poupado costosos trata-
mentos com médicos, por ape-
nas lavarem os olhos enfermos
com esta nova e notabílissima
descoberta.

Cura rapidamente e com todaa segurança os olhos encarnadosassim como os olhos chorosos.As palpebras inchadas e encros-tadas tornam-se brancas e fir-mes. Os olhos fracos torman-se__ fortes como por magica. Pesta*
Os Olhos DâS Creanças nas compridas e macias.
A'venda, com conta-gotas nas Pharmacias. Drogarias e casas commerciaes.

VERMIOL RIOS
SALVADOR DAS CREANÇAS

E' o único Permifugo•
Purgalivo de composição
exclusivamente vegetaL
«jue reúne as grandes van-
tagens de ser positiva-
mente infaliivel e comple-
ta mente inoffensivo. Póde«
se, com toda confiança,
administral-o ás creanç33,
sem receio de incidente»
nocivos á saúde. Sua
efficacia e inoífensivida-
de estão comprovadas par
milhares de attestados de
abalisados médicos e hu-
manitarios pharmaceuticoj.
À* venda em todas as
phannacias e drogarias.

Depositários: Sütq Gomes C.—Rua i# de Março, 151—Rio

IYIAN0EL DUTRA SOUTO

i GRANDE DEPOSITO DE PAPEIS
E CARTOLINAS

| Tem tambem sempre em deposito: Cacau, !
< borracha, leite condensado, queijos e outros |

productos do paiz
j RUA DA PRAINHA, 3
i Teleph: N. 4167

RIO DE JANEIRO ;

v • a.    -1 .  por vermes Jntestlnaes. Cura raplda «
OpilaçSo-Anemia produzida. S.*ffiE%Sí

cante» e é bem accelto pelas creanças. 1NNUMEROS ATTESTADOS DE CURA — A' venda em todas as pharmacias
t drogai Ias do Rio e dos Estados. — Depositários: ALFREDO DE CARVALHO & C« Rua 20 d# Abril, 16 Rio dê
Janeiro — Em São Paulo — nas prlnclpaes drogaria».

j' - '' • N'v- ; "
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.Tratamento arsemicalj SEM INJECÇÃO
j SEM DOR

período. SEM DIETAem.

Medicaeiieinito de acção» rápida e poderosa
Bea_i tolerado até pelos recemr_=i_a§e_dos

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

gicas de origem syphilitica (rheumatismo, escrofula, inflammações das glândulas, lymphatismo, dô-
res musculares e ossèas, enxaquecas, queda de cabellos, manchas da pelle, feridas da bocca, nariz

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

D E USARMODO

Tomar dissolvidos em dois dedos d'agua:
3 comprimidos DIÁRIOS (de uma só vez) nos tres primeiros dias;
3 dias de DESCANSO;
3 comprimidos DIÁRIOS (de uma só vez) durante os tres dias seguintes ao descanso?
3 dias de novo DESCANSO.

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

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

E' preferível tomar-se o medicamento de manhã bem cedo, EM JEJUM, e só se alimentar duas
horas após a ingestão.

(APPR. D. N. S. P. N. 1583 (24-7-1923)

:K.:.--...- ¦-' -StC
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Edições PIMENTA. DE MELLO & C.
ROA 5 AC H €T 34-R 10 PE JAD Çl RO

o
ao

Estão á venda.

ao

CRUZADA SANITARIA, discursos de Amaury
Medeiros.

0 ANNEL DAS MARAVILHAS, texto e figuras
de João do Norte. Cada exemplar 2$000

CASTELLOS NA AííEIA, versos de Olegario
Marianno.

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

ROTÕES DOURADOS, chronioas sobre a vida
intima d« Marinha Brasileira, de Gaslão
Penal va.

LEVIANA, novella do escriptor portuguez An-
tonio Ferro.

ALMA BARRARA, contos gaúchos de Alcides
Maya.

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

o
Do

no

Cada volume, pelo correio, registado 5$000.

IOE IOC 30B0E IOE IOEaOE= aoi

DOIS RAPTOS SENSACIONAES

(Continuação)

Como resposta ouço dos seus lábios o
seguinte :

Além de litteromania, soffres de
hysterismo agudo ! Pobre Silvia ! ...

Nada mais lhe digo. Adormeço casta-
mente sobre as suas pernas.. E quando
desperto, horror 1 espanto 1 medo ! en-
contro-me só, em pleno deserto, sem o
meu Amado 1 Em volta de mim, dois
typos envoltos em mantos alvos, discutem
acaloradamente, ora em arabe, ora cm
uma língua que tem qualquer cousa de
semelhante com a que se fala na Gal-
lizá... (Eu comprehendo o arabe per-
feitamente 1 Gosto muito de passear
pela rua da Alfandega, lado impar, só
para vêr o meu "hombrecito guapo" á
janella...) Eis o que os typos dizem :

Ormuz ! Que pequena ! Adex ha-
lue ! (Como é bella 1 ) De que paiz dis-
tante teria voado esta pomba, de olhos
mais negroG e mais avelludados que a
noite que nos envolve ? ...

Não profanes, Ben AH 1 Contempla
em extase sua formosura ! E seu rosto ?
Iah habibe al halu ! Iah habibe al halu !
(Quanto é doce 1 Quanto é doce !) Esta
pequena é minha ! Fui eu quem pri-
meiro a avistou, quando o aeroplano vi-
nha descendo, completamente despro-
vido de gazolina, e quando os "toua-
regs" levaram o formoso moço que a
acompanhava, para servir na guarda de
honra do sultão Abd - el - Aziz. Mas,
graças a Mahomet ! ficou-nos a flor que
perfumava os jardins do propheta ! Uma
flor que o "simoun" não sepultará ! ...

Agora és tu que estás profanando,
Ormuz 1 A pomba de que eu te falei 6
para ser collocada no dorso de um ca-
mcllo e levada á feira de Tomboucton,
afim de ser bem vendida !Vendida, Ben Ali ? ! Que Allah
rasgue o ventre de tua mãe ! A virgem
do Paiz Distante é minha ! é minha 1
para o meu amor 1 para o meu culto l
para a minha devoção ! Eu a chamo
desde já "Rainha do Sahara" 1 ...Ormuz, miserável !

Ben-Ali, cão cheio de lepra 1 Poei-
ra vil calcada por meus pés ! Vem para

a lueta, se tens uma gotta de dignidade I
E duas laminas compridas., recurvas,

brilham sinistramente, naquelle instante,
sob o clarão funereo do luar.

Entre vociferações, pragas medonhas,
aquellas duas sombras brancas, de al-
bornoz, luetam, rugem, avançam, re-
cuam, sangram 1 E a conquista da mu-
lher pelo mais forte 1

E eu, apavorada, transida, imploro o
doce nome de Jesus para me livrar das
garras dos infiéis. Mas, primeiro que o
meu, o nome do meu Vinícius amado,
sahe dos meus lábios, e é só para elle
qúe eu supplico a Nosso Senhor graçae protecção ! Como nada peço para mim,
Jesus não vem em meu auxilio... Vou
soffrer ultrages, tormentos, dôres hor-
rorosas, por causa do meu rei, do meu
dono, do meu Vinícius 1 Qh ! felici-
dáde 1 E justamente o mais antipathico,
o mais horrível dos dois homens, é o
vencedor 1

Ormuz cahe, o peito trespassado pelalamina ponteaguda do sabre, e, fitando-
me, avidamente, dolorosamente, numa
suprema galariteria, murmura :Morro... sinto que estou morren-
do, ohl Mulher sem véo, e por isso
mesmo mysteriosa, adoravel... E's chris-
tã, por certo. Reza a teu Deus por mim I

No derradeiro suspiro, ainda articula:Ia Habibe ! Ia Azize 1 (Minha Do-
çura ! Meu Bem 1).

Ormuz está morto e de seus olhos ne-
gros — oh ! encanto — rolam, rolam
ainda duas ou tres lagrimas... e ha um
sorriso amargo em sua bocca...

Mentalmente, ergo aos céos a Oração
dos Mortos. Mas.antes que eu termine,
o victorioso, calcando aos pés o peito do
vencido, exclama :Tigre voraz que querias engulir a
corça ! Morreste ! Que Allah seja em
todo o mundo louvado 1

Ben-Ali tem olhares lubricos e começa
agora a contemplar-me. Eu tremo toda.
Ninguém ouvirá meus gritos, meus quei-

xumes, em pleno deserto immensol Mor-
rerei como a ultima das creaturas sem
elle, o meu Vinícius, separado de mim,

preso pelos bandidos, e, a esta hora, lon-
ge,-muito longe... Mas Ben Ali já não
me olha. Péga-me por um braço e or-
dena-me seccamente:

Dança, se sabes! Se não sabes,
dança !

Tenho ímpetos de lhe cuspir na cara 1
Tenho ganas de lhe dizer : Quem és tu,

> arabe immundo, para mandar dançar
uma hespanhola, vinda das terras civi-
lisadas do Brasil ? Esta honra só é con-
cedida ao mais formoso dos Brasileiros,
o meu Vinícius Ferreira Chaves 1

Uma chicotada fére-me rudemente o
rosto. E a vo-z de Ben Ali ruge, 6ata-
nica, imperiosa, rouquenha, cruel :Dança 1 Daftça 1 Dança I

Outra chicotada, num estalido sccco,
desnuda-me os hombros. Tenho as ves-
tes rotas, o corpo num rio de suor e jáavermelhado com o meu proprio san-
gue |

Um ponta-pé formidável atira-me ao
chão. E a voz de Ben-Ali estrondea ter-
rivel:

Dança ! Dança ! Dança 1 misera
mulher 1

Então, eu danço. Sim! Curvo-me ao
monstro, na esperança louca de ser en-
contrada pelo Vinícius ! Movo-me amar-
guradamente, dolorosamente. Danço. E
emquanto assim faço, o meu prantodança, dança também sem cessar, sobre
o chão revolto do meu rosto.

E' um colleio feito de volúpia e des-
espero. Eu o aprendi quando creança
com a filha do governador de Tanger.

E o bruto, o infame, maravilhado
ante minha arte, semi-extasiado ante as
castanholas que meus dedos crispados
soltam, começa a rir, os dentes negros
á mostra, acompanhando as suas demon-
strações de júbilo intenso com uma chu-
va de bofetões e chicotadas, que me faz
cahir, tiritante, exhausta, moribunda, sob
a noite impassivel, silenciosa — única
testemunha do crime enorme de um ho-
mem espancar uma mulher 1 ...

Sou collocada sobre o dorso de umdromedário e, longos dias, noites cruéis,
viajo acompanhada do meu algoz, queme esbofeteia de cada vez em que eumurmuro : Tenho fome 1 e dá-me agua
terrosa de cada vez em que lhe sup-
plico : Tenho sêde 1

(Continua no proxhno numero)

KOLA GLYCERO-PHOSPHATADA
NBVROSIS .ANEMIA CEREBRAL , VERTIGEM

A.GIRARD.4-8.Rue dAIésia.PARIS (Francb)
Depositário: FERREIRA ,165,Rua dos Andradas. RIO DE JANEIROBIOPHORINA
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Edigdes PIMENTA DE MELLO & C.
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— E s t a o A venda. —
CRUZADA SANITARIA, discursos de Amaury R0T5ES DOURADOS, chronicas sobre a vida J

Medeiros. intima d« Marinha Brasileira, de Gaslao
0 ANNEL DAS MARAVILIIAS, texto e figuras . , ,

de Joao do Norte. Cada exemplar 2$000 ::: escnPtor portuguez An-

CASTELLOS NA A-REIA, versos de Olegario almA BARBARA, contos gauchos de Alcides
j Marianno. Maya.
j COCAINA..., novella de Alvaro Moreyra. NOITE CHEIA DE ESTRELLAS..., versos de

PERFUME, versos de Onestaldo de Pennafort.Adelmar^Tavares.

z===^ Cada volume, pelo correlo, registado 5$000.
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üs Pessoas Que Tossem §

EDISON I

EDISON

MAZDA
Nas casas de 1' ordem

As pessoas que se resfriam e con-
stipam facilmente. — As que temem
o frio e a humicfade. — As que por
uma ligeira mudança de tempo fi-
cam logo com a voz rouca e a gar-
ganta inflammada. — As que sof-
frem de uma velha bronchite. — Os
asthmaticos e, finalmente, as crean-
ças que são accommettidas de «Joque-
luche poderão ter a certeza de que
seu unico remedio é o XAROPE
S. JOÃO. E' a 'inica garantia da
sua saude.-O XAROPE S. JOÃO
i o remedio scientifico apresentado
sob a fôrma de um saboroso licor.
E' o unico que não ataca o"estoraa-
go nem os rins. Age comi) tônico cal-
mantc e faz expeetorar sem tossir.

Evita as graves affecções db peitoe da garganta. Facilita a respiração,
tornando-a mais ampla, limpa e for-
falece os bronchios, evitando as in-flammações e impedindo os pulmõesda invasão de perigoso» micróbios.
Ao publico recommendamos o XA-
ROPE DE S. JOÃO para tosses,
bronchites, asthma, gryppe, coquelu-
che, catarrhos, 'defluxos, 

eonstipações e
todas as doenças do peito.

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

Xarope São João
!">..«-„ J_  «Mm itfftrt T*mA*Ar\m * Afl+Jt

. Approvado pelo D. H.
S. Publica sob n. ijij

em 20—2—920.
Preço de um vidro 2$soo. Pedidos a Antônio A. Perpetuo — RUA DOS

OURIVES, 85 sob. — Rio de Janeiro.
ll.lllll_.ll_l!IIIU!tlllllillllflmMCT__.!!>!lIi!lllllUlfflilMI

(
igrauiigiiiü.diu ®'® ®l® MmísimmiM

^y- , REBELDE, .»*!!,.«*!»& M%1T

m
fNão 

podereis ter Lombrigas oa
a Solitária se não consente!*
que ellas alojam e reproduzam
no vosso corpo.

Quiud» decedirdei Enu-m feQu OM •

TIRO SEGURO
O VEKMIFUCO do Dr. M. T. PEERV
Uma Única Doas Baata

A »e*á» *m loáu u primáfêm paarmacii

PHBlpBã]p)pp^(g)|g)lgKã)(ã)(B)(g)p

AbFAIATARIA

! FABRICA

DMA MERCÊ PARA AS MÃES
A "Vaseline Ckejeireugh" é o «melhor unguento par» a cutis.
Deve ser empregada desde a mais Senra infância, E conhecida e uiaát
em todo o mundo. Conserva a cara e as mabs macias e rapidamente
allivia as escoriações, queimaduras, chagas e todas as irritações
menores da pelle. Insistam em receber a "FaseUne ChejeirougA"
como originalmente acondicionada e vejam que tem o nome da *

CHESEBROUGH MFG. CO.
(Consolidalúd)

NEW YORK CONDRES MONTREAL
tV VENDA EM TODAS AS DROGARIAS E PHARMAOAa

fim

ímW^Í\

{pAülO.Ü

1 v-.

HEMETTEM AMOSTRAS
Systema Pratico de tirar

medidas.
PEDIDOS A

Belmiro Ferreira & Gomes J
Dr. Alexandrino Agra

CIRURGIÃO DENTISTA
= Participa aos seus amigos e clientes qutreabriu o seu consultório.

R. RODRIGO SILVA N. 28
Telenhone C. 1838

S»*^ 
_w _______¦

• yi^<ã ii i

FERRO NUXADO
m*-

Para combater anemia, debilidade, neurasthenia?
falta de energia.

1=#= III!
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Abortos! Chagas^ Invalidez (
Rheumaíismo! Eczemas l

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

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

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

til_.ly_lr_ y I 4 ! O melhor depurativo do sangue.
Deve ser usado em qualquer manifestação da Syphilis e da Boba.

LEIAM MAIS!
O ______1X1_\ 914 não ê so um grande Depurativo como um enérgico prêpãrafld gõnfra I
Syphilis, porque contém Hermophenyl, o qual destróe os micróbios do sangue. E' o único sal
que deve ser usado por via gástrica pela sua acção bactericida e porque não ataca o estômago
nem os dentes, não produz erupções, ao contrario, sécca e faz desapparecer as feridas. Não
contém arsênico nem iodureto, sendo inoffensivo ás creancas.

O "que o doente sente com o uso do. EJL1_\IR 914 !
Xppetite, 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 saúde em pouco tempo,

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

Não se case sem primeiro tomar 6 vidros de ELIXIR 914.
E' o mais tato de todos os Depurativos porpe iaz effeito desde o primeiro vidre.

Não deixe para amanhã, comece hoje mesmo a tomar o £_L-l-_IR 9 1 4^

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

NOTA s ama. Enviaremos um livriolho seientifico sobre a sy-
philis e doenças do sangue. GRÁTIS, a toda a pessoa que
o desejar. Pedidos á Caixa 2 C. - São Paulo.
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Â cmltmira do liapulo no Brasil

A cultura do lupuio no Brasil e muito incipiente ainda
e apenas no Paraná a cerveja na Atlantica e a Escola de
Gaerovo a tem procedido com efficiencia, incentivando-a
com vários hurautilcultores.

Sendo muito crescente o consumo da cerveja e do
"chopp" no Brasil, segue-se que a producção desta merca-
dori?. augmenta consequentemente afim de satisfazer ás nc-
cessidades do preparo da«stes produetos nas fabricas de cer-
veja de alta e baixa fermentações.

O augmento da importação do lupuio tem sido o se-
guinte:

Annos

1915.
1916.
1917.
1918.
1919.
1920.
1921.
1922.
1923.

Kilos Valor F. O. B.

289.458
218.925
283.790
174.652
336.337
195.250
230.185
273.870
374.828

781:225$000
547:682$000
721:475$000
567:009$000

1.025:233$000
945:318$000

1.292:491$000
1.104:986$000
2.724:633$000

Os paizes que exportam para o Brasil o lupuio, foram
no ultimo anno os seguintes:

Procedencia

Allemanha
E. Unidos
Grã Bretanha..
Italia
Portugal
Tcheco Slova-
quia

Uruguay

Kilos

333.310
21.128

231
200
100

19.451
408

Valor

2.311:539$000
188:293$000

2:299$000
586$000
973$000

218:028$000
2.915$000

Como se vê, as nossas fabricas de cerveja consomem
grandes quantidades de lupuio importado, podendo produ-zir, porém, bom lupuio no Paraná, Rio Grande do Sul e
Santa Catharina, a questão é de estimular e fomentar a sua
producção entre os agricultores allemães e polacos habitua-
dos a cultivar esta planta.

Ao que nos consta, a cultura do lupuio no Paraná nãofoi continuada e o Estado já nada mais desta planta colhe,
para o consumo interno das suas fabricas de cerveja.

Procuremos incentivar a cultura desta preciosa plantaindustrial no sul do Brasil, onde tão bem se adapta e re-munera o agricultor.
Pasclioal de Morais.

PRISAOdeVEIMTRE

O Melhor Remédio

O Mais Pratico

O Mais Economico
VERDADEIROS

GRÃOS deSAUDE

ciDTRAINCK
i

A VENDA EM TODAS AS BOAS FARMACIA5
AJRONCIM &J.HUMBERT. 96,Rue dArmterdam,PARIS |

S3o
3
£

!
a

Total  374.828 2.724:633$000

BREVEMENTE
"SEMANA SPORTIVA"

Revista de todos os sports
no Brasil e no estrangeiro

Edição da Sociedade Anonyma "O MALHO

SYPHIIIS ?«¦¦¦¦¦»USE SOMENTE CVAN"4«Hw4MrVirio Injecçot*

UMA PODEROSA E EFFICAZ GARANTIA
•— o*  SA^UDE

Creme de Magnesia
SIL7A ARAÚJO

Recommendavd paroadultos c crianças, emcasos de
tntoitcaçáo alimenta»

Actdci gastnca
tr regulai idades Inicsliaaes
LAXATIVO

ABSORVENTE
NEUTRALISANTE

G®prt;mío qií» nio lima csnbootoC0fR quitque; unulai

Silva ARAL/jO
AUOHCMTA O«»0 C DA'BOAS COREI

É o mgihor tônico dos Nexosdo Cérebro,do Moguedosmiatulos

i RflOSPHORO elemento essencial
| ¦mnm — aos nervos e a vida.

UMA MEDICAÇÃO PHOSPHATADA DE
j GRANBE valor E ACT1VIDADE

HHI» TCMIE8 HíVROsiatmco

SILUfl fíROLHO
DASQ: Hypophosphitos — Noz-vomiea

(•STRVCHNINA«i
M0LE6TUS NERVOSAS E Ofc CARÊNCIA

tONVBLESfENtnS P«0L0^6n0R3t>VSPEPSIAS NERVOSAS
OEPRESS^O UlTfltPHORPHA TURIAINRPET EnflRptSNi_nrKiçÃonMEfruo

Ptrlgo para ofluflo* 12 cofrirrs flr • ofcrrm»ra nft úlo| tI fojbf' Oi «eifiT.tia o# íio»
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IRflOSPHORO clemenio essential

aos nervos e a vida.
! UMA MEDICACAO PHOSPHATADA OE
j CRANCE VALOR E ACT1VIDADE

eihir v.m toistimici
SIUJFI RRFiUlO

DASQ: Hypophosphitos — Noz-votoiea
(•STRYCHNINA^

MOLE6TUS NERVOS AS E Ofc CARE>*CIA
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Creme de Magnesia
SIL7A ARAUJO
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NEUTRALISANTE
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J.ASA GOIOVAR

CBLÇÜDQ 
"flíDü"

barateara do

AVENIDA PASSOS N. 120 — IUO
A CASA GUIOMAJt lança no mcrcad*

mais atua marra *7e tua c reação.

BA-TAvlXAN

De vaqueta escura
Re n». 17 a 20 C$500
IJc li*. 27 o 32 «$500
Dc uia. ,33 l» 40 8$5t)0

Envernizadas:
De n». 17 a 20  8$000
D* ns, 27 « 32  10*000
De ns. 33 a 40  12$000

Pelo Correio mais 1$500, por par.

Eemettem-se calalogos illustra-
dos, grátis, para o interior, a
quem os solicitar.

Perüdos a
JÚLIO DE SOUZA.

0 MELHOR LAXANTE

SIURETIGO E

DiSSOLVENTE

08 ÁCIDO

ÜRICO

TÍONTRA

A GOTTA

DIABETES

RHEUMATISM8

DOENÇA DE BRIGHT

WASHINGTON R. PEREIRA & C.

A UN1CA 0FFIC1NA NO RIO DE JANEIRO
EXCLUSIVAMENTE PARA:

fabricação de transformadores, chaves.
PARA-RAIOS, BOBINAS DE REACTÍ&CIA
PARA ALTA TENSÃO.

MONTADÍ

_ movI^
ffa'- %

 
,TELEPHONES VILLA 2327,2328 1

FUA BARAO TE MESQU1TA, 86-104 |

si

mpiroitaoM
DE

fABBiCAÇÀO DE FlOS ISOLADOS
PARA TEMPO E CAIY1PXINHA.

FABR CACÃO DE FIOS MAGNÉTICOS ISOLA-
DOS A ALGODÃO OU SEDA.

CONCEBO DE QUAISQUER MACHINAS ELETRICAS.

Ernesto Souja
BRONCHITE
Rouquidão, Asthma,
Catarrhos ch?onicos

GRANDE MICO
abre o appelile 8 produz r

torça muscular

Um negocio lucrativo e
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,

PÍLULAS

OR. ARNALDO DE MORAES
Livre Docente da Faculdade dc Medicina

Assistente do clinica obstetrica
(Maternidade)

Partos c Gynecologia medico-cirur&ica
Cons. Carioca, 30 — Segundas, quartas e
sextas-feiras (4 ás 6) C. 314 —- Resi-
dencia: Tr. Umbelina 13 (Av. Oswaldo

Cruz) B. M. 1815.

(Pílulas de Papalna s Podophyllna)
Empregadas com successo nas mole»-tias do estomago, figado ou Intestinos.Estas pílulas além de tônicas, são indl-cadas lias dyspepsias, dores de cabeça,moléstias do figado e prisio da ventr9.>São um poderoso digestivo e regulr.risa-dor das funcgões gastro intestinaes.
A' venda em todas as pharmacias. De-positarios: J. M. Cardos.o & Cia. Itjados Andradas 72. Vidro 2{500, pelo oor«relo 3S000. ltlo de Janeiro.

O 
SEU FUTURO — Qualquer pessoa
que quteer possuir um horoscopo

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

Acutis de
creanças a
que não se
presta a de-
vida atten-
ção é arrui-
nada com
o uso de sa-
bão usual.

Todos os
Paes cuida-
dosos usam
para as suas creanças o afamado

Sabonete de Reuter
tem a virtude de conservar-lhes a cutis su*ve e brühaato

como o setim e perfumada qual uma flor.

VINHO de CHASSAiNG
BI

Contra as Dl
DIGESTIVO

DIFFICEIS Em todas a» PhfirKLaçt,
PARIS, 6, Rue de Ia T8tB«aserU.

GS

[VINHOde 
chassaing 

>

BI - DIGBSTIYO
Contra as DIGESTOES OIFFICEIS P,
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Onde quer que o Snr.

se encontre,

m-
'"ias vastas so!iti3cs do

pteüiSjfel^^ Amazonas, ou no*
sertões de Matto

.. Grosso, de Goyaz ou
\i 

'.'*&£¦¦%} ia Bahia, poderá¦ ¦ ^ "I aproveitar os valio-
; \ Ji <os serviços daí nos-

' '¦ '¦-yÈSfár ¦'**"' ~a'5 Esco'as« corn vaa"
,\\3EÉeÍW -.;í tagons não ins no rei

ú :que o3 1ue vivera noa
' —; grandes centros. Os

S? '¦ DOIS MIL alumnos_ ^xxxx, -
inscriptos desde Janei-w.vjTTiBBHII rp nas nossas Escolas

estão espalhados cm tooos os recantos do Brasil,
Queira deitar um o»bar a lonsja lista de artes s

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

l\ST!TUTO MVHG DE ENSINO POR
COltltESrONDENCIA

Rati Dr, Almeidn Lima, 43 —• 9. PAULO
Cô te este coupon e envie-o ao Instituto marcando

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

Guarda LivrosPerito MercantilContador PublicoTachygrapho
CalligraphoCorrespondente Commarclal Agricultura
Desenho Commereial a Ar- Francea

tistleoTerito Mechanlcc" Eleetrleistan Mechsnico Electrlciata Latim
Chauffeur Mechanící» Hespanhol
Prcparatorlo» MInernç5o»:
.Vome .t..i
Endereço ..-«*•
Estado  ... "O Malho*

ConstruetorTechnico Telegraphlsta
Côrtes e ConfeccSesPratico PharmacfiticoAvicultura

InglezAllem3oItaliano

Chamamos especialmente a attenção dos estudante»
e dos paes de família para os nossos cursos de prefn-
ratorios por correspondência, cujos 'livros de texto, que
são completamente gratuitos para os alumnos, são rigo-
rosarrente conformes com os programmas officiaes.

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

nrsp^ríEnTE PeRri^r.pfDO
__ MARCA RtOSTRALA

este pmissi.no sabonete sen rival, o iais utoieitico
E SAUDAVEl PARA A tPIDERUE, CONSERVA A JÜVLtTIDf.

AJLAC1A E EMELIEZA A CITIS.
DISTINGUIDO COM O "GRANDE PRÊMIO'
ÍTA EXPOSIÇÃO DO CENTENÁRIO DE 1922

11 |

IMAIS FÁCIL PREVENIR

DO QUE CURAR!

EVITE, MINHA. SENHORA,

QUE A EDADE DEFORME

SUAS MÃOS,TOMANDO

CADA MEZ ALGUNS

COMPRIMIDOS de

ATOPHM

JCHERING"

0 GRANDE

ELIMINADOK

ÁCIDO DEIICO

ORENEDIO SOBERANO
CONTRA A

PTHRITEH

IDEFKHIMTE

! r a § 3! e i r a
ILLUSTRADA

Cc! laborada pelos melhores escriptores e artistas
nacionaes e estrangeiros.

"I Ilustração 1
REVISTA MENSAL

ff

susss mw

i^^SFACILPREVENI^^

DO QUE CURAR! 1

TE, MINHA SENHORAJ

A EDADE DEFORME I

IS MA'0S,T0MAND0 I

IDA MEZ ALGUNS

:omfrimicosde

TOPHM

hinadokX^

[Iddumco

JMEDIO S0BERAN0
CONTRA A

ITHRITEz 
-

ESTE FIRISSIMO saboneti seh rival. 0 iais utbiesico
E SAUflAVa PARA A EPIDERME, CONSERVa A JUYEBTUM.

AAA CIA E EMEUEZa A CUTIS.
DISTINGUIDO COM O "GRANDE PREMIO"
I'A EXPOSICAO DO CENTENARIO DE 1322
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í AGUA INGLEZA
"PHOSPHATADA" (Moreira)
Tomar um cálice á cada refeição é prolongar a

i existência com perfeita saude e vigor.

f, B O ROSA LYL
f E' o melhor especifico das moléstias da pelle, dar-
¦J thros, empingens, eezemas, frieiras, comichões, etc.

PHARMACIA MOREIRA
J Rua Pereira Nunes, 183 — Tel. V. 3431 — Rio
i&vi-uv______^__---^w_vwrt-WVfy_p_Pb_í_---__-

r- -^ :ASSS\

".-".".-•_w_-____-_-_-_^r--_v.-_-_-k
CRANPE PEPOSITO PE Hj_R/I\ONK^S

DO CAV. MARIANO DALLAPE' & FIGLIO
STRADELLA — ITAUA
Peçam catálogos e preços

JOÃO SARTORELLO
S3o .Io fio da Boa Visla

1_. de São Paulo
Distribuidor

J. ANDRADE FERNANDES
Av. S. Joflo n. 151 — S. Paulo if

__v-v"wi____v___-rfW_--._-^---------n,J"-"-"-"-------"--^"-----^w
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BViW* 
-DIPO

192 1
5o TORNEIO — SETEMBRO E

OUTUBRO

Um prêmio para o que fizer maior nu-
mero de pontos; um outro, para o que
conseguir dois terços; e um terceira, de
consplação, para o que obtiver metade.

CHARADAS NOVÍSSIMAS 211 a 229

3—1—Marca com cuidado em tua. lis-
ta, um ponto difficil.

Hugo Marialva (Do G. C. Paráense,
Belém, Pará)

1 Vt—Vi 1—No altar, por occasião da
missa, o padre toma qualquer bebida,
menos aguardente.

H. Pito (Macau, Rio Grande do
Norte)

3—2—Objecto fino no povoado, na pra-
ça ser» dourado.

João dos Provérbios (Recife)
3—1—O homem derrama o caldo na

toalha e ainda faz builha.
Jorge V (Belém, Pará)

2—3—Foi em Itabayanna que vi o pah-
deiro, vindo desta ilha.

Francisco dte Assis Carvalho (Campos
Salles, Ceará)

3—1—A vela da embarcação ficou nas
trevas.

Lay (Recife)
3—2—Tem cautela, tem queixo, tem

olhar attento.
Luiz Marinho (Bahia)

4—2—Este arbusto e esta planta só ve-
geiam na serra portugueza.

Lyrio do Valle (Do G. C. Paráense,
Belém, Pará)

2—1—O chefe supremo, sem nenhuma
piedade condemnou á morte o pobre ho-
mem.
i) Maegi (Rio Grande)

2—1—Tenho certa postura, quando pas-
so o rio das pancadas.

Marcus Vinícius (Jaraguá, Alagoas)
2—1—A chuva meuda encheu de man-

cha a beca dio desembargador.
Manuel Quintino <fo Rego (Pau dos

Ferros, R. Grande do Norte)
Ao Dr. Carlos Soares:
1—2—Affirma que para nós a vossa

palavra vale por uma ordem.
Miguel Leocarpio Soares

1—2—Em Barbados, quando um homem
pÕe-se a serviço de alguém, dãn-lihe uma
arma.

(Mileno Amancio de Lima (Do G. C.
P., Belém, Pará)

2—1—Gastei a fortuna do invalido e
já me julgo perdido.

Nicolau Coláu (Do Pentágono Gidipico
Amazonense, Parintins)

1—2—Indica a sahida de toda bebida
para o consumo.

Osbar (Recife)
3—1—Rasgue o tecido do Mario e de-

pois jogue nas ondas empoladas.
Pay Sandú (Bahia)

3—1—Rasga o véo de vez em quando,
principalmente se estou afflkto.

Pelicano (Bahia)
2—1—Quando tomba, o soldado tem

certeza de ser vencido.
Pescador (Estado do Rio)

A' Clara Déax caso permitta:
2—1—Admiro-a sempre com carinho,

antes que este homem diga que não é de-
licada.

José Ferreira da Costa (Alagoa,
Grande)

1—Que aqui certa vez topei
Numa mesquinha cabana.

Mosquitinho (Sorocaba)
A' memória de Merulina:

Soluça peito!... Geme coração!...
Bem justo é o teu soluço, o tieu gemido...
Se eu tenho a alma em triste confusão,
Mais triste é o teu penar, járnais sentido-a
Soluça peito, que do peito irmão
Desse que te quiz tanto e foi querido
Não lograrás mais a satisfação
Dum só carinho... Todo jaz perdido.
Só prantos e saudades... Luto só!.. —1
E o recordar, sem fim, esposa amada
Que a morte, negra, transformou no pó.
Nossa filhinha, a innocentinha AINE'
E' o encanto desta vida despresada...
Deste triste viver, o extasis é.

Paraedes Thaliense (G. C. P.> Belém
Pará)

CHARADAS ANTIGAS 230 e 231 ENIGMAS CHARADISTICOS 232 a 23?
2—Na cinta eu tenho uma faca,

Presente de uma cigana,

Romances d'"0 Malho

Acham-se á venda os im-
pressionantes cine-romances
de aventuras policiaes, origi-
naes de Eduardo Victorino
A MÃO SINISTRA

11 fasciculos
RESURREIÇAO DE "AIr

MA DE HYENA"
17 fasciculos

MIIy-DIABOS
9 fasciculos

O DETECTIVE E A"MORTE"

8 fasciculos
Os fasciculos são vendidos

juntos ou separadamente ao
preço de 4c» réis no Rio e
de 500 réis nos Estados.

Pedidos a "O Malho".
164 rua do Ouvidor — Rio
de Janeiro.

Agradecendo e retribuindo c bem fextr"Parafuso", do confrade Lord Jacksom
Lá da final

J> H E segunda
Sempre eu ia
Mais Raymunda,

Ü Lá na quinta,
Mais a quarta
E segunda

§§ Com a Marta
g Vagabunda.
Ü Era também

A segunda
p E terceira,
H Mais a sexta

E' primeira
^ Nossa bôa

Companheira.
H Depois então
g Tercia e prima
H Nos deu a mão
= Dizendo ser,
jj Assimzinho
| Como o todo,

Adivinho.
§§ Jomel Filho (Do G. C. R., Recife)

= Ao Valete Vermelho:CS
A segunda com primeira,
Ou mesmo só a segunda,

|§ Até morrer tem terceira
E final da barafunda.

§ Iguaes são segunda e prima
A tal segunda e final

K er vendo.

•nSÍ-A.
|OÊ* . j$500

PARA TINGIR EM CASA
Seda, lã, algodão, linha, etc., etc.

"vv DEPOSITO:
Casa Raunter — Rua Uruguayana, 55 — Rio de Janeiro- ., V

Sem ferver

(Condições especiaes par^ revem

e52

. * l$000 .'•/

11 r* r *1 »i

D

» #, 1 *td / * T./lJ f mm t—W/ 1L y is}
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O MALHO
-.RECO DAS ASSIGMATUHAS

Um anno (Serie de 52 ns.) 25Í000
. " semestre (26 ns.) 13$000
Estrangeiro (1 anno) 55$000

(Semestre) 28$000

-.H-BÇO DA TENDA ATD1S-

No Eio $500
Nos Estados $600

Aa íissi^niiíur»* conieçnni sempre no dia 1 do mez em Que forem tomada*
jjl ( it serSo iicceltns annuni ou semestralmente. Toda a correspondência,
Ln como toda a remessa de dinheiro, (que pOde ser feita por vale postal ou
FU carta registrada com valor declarado), deve ser dirigida & Sociedade
K] Anonyma O lM.A_.HO — Rua do Ouvidor, 104. Endereço telegraphteo I
1Õ OViAI,1IO— lti-_. Teleplionesi Gerencia: Norte 5402; I-seriptorlo: Norte 5818.
Gj Annunclost Norte «131. Offivinasi Villa 0247.

Succursal em S. Paulo dirigida por Gnstfio Moreirn — Rna Direita
•u n. 7. sobrado. Tel. Cent. B940. Caixa Postal O.
|_52S_SHJ5H_iB_52-53H_ía_S_ra5HSa_SSíSZ_ÍH_J__Sií_^^

E tercia com prima rima
Com tercia e fim do total.

A parte central do todo,
Toda a inversa maneira
Entre os extremos do engodo
[Verás isso sem canceira:

Da final para a primeira
(A's avessas com certeza)
Notarás na 'brincadeira
A mesmissiina rudeza.

Helios (Recife)

Para o confrade Lyrio do Valle:

A prima com segunda, cautelosa,
Approxima-se de extremos, manhosa.
Mas... pára amedrontadaI ouve este todol
Reveste-se de calma e de denodo
E faz o que dizem os principaes
Som se preoecupar de outra coisa mais!
Fica então livre e isenta da final
Sem a maledicencia do total.

Maria Augusta de Brito (Belém, Pará)

Aos que são o meu total'.

Qualquer typo zombeteiro
(Segundo affirma o total)
Vive sempre prazenteiro
Pratica a inicial!

Porém, depois da primeira,
Vem segunda com cetfeza,
Infiltrar a vida inteira,
Uma infinita tristeza!

Quem prevê esta segunda,
Nunca pratica a primeira;
Pois, aqui na barafunda,
Nossa vida é passageira 1

Mtirillo da Matta (Campina Grande)

Ao Djalma Comdê:

Certa vez quarta com a tercia
Que é innocente mulher,
Fez final, duas e terceira,
Por uma cousa qualquer,
Lá na tercia após segunda,
Co'o cunhado Zé Vieira;
Mas, Helios, marido delia,
Que não é de brincadeira
Agarra-a por um só braço
E applica centro co'extremos.
Deixandb-a em mísero estado,
Tal e qual nós bem sabemos.
A polie:a prendeu Helios,
A mulher põe-se a gritar!...
Sabedor o K. Nivete
De casa vem p'ra soltar.

Lord Jackson (Do Grêmio C. Paraense.
Belém, Pará)

Do crime do meu total' Retirando-se a segunda
Verão logo um animal
Completando a barafunda.
Pondo aquella em inicial
Para mais facilidade
O total bicho original
Mudará em divindade.

K. Nivete (Do G. C. R., Recife)

Quero fazer um concerto
Lá na minha residência
E como elle é como prima
Já me falta a paciência.
P'ra >ver se tomo coragem
Me deram parte segunda
De flores mui variadas...
Isso não tem barafunda!...

E um delles eu bem me lembro
Foi como parte primeira
Em má hora eu o tomei
Feito pelo Doutor Meira.

índio Negro (Recife)

Quem faz a quarta com final,
Faz a central p'ra cousa ruim;
E finalisa, cá p'ra mim,
Nas duas primas do total.

Não liltem baralhadamente,
Tal como diz este total;
Assim fazendo, só ha mal
P'ra quem tem a cabeça quente.

Frei Pataca (Do Pentágono (Edipico
Amazonense, Parintins)

ENIGMA PITTORESCO 240

&<*#1-DWl

Flora da Costa (Ubá^

PRAZOS

Terminarão: a 8, para os decifraclores
desta capital e localidades próximas, ser-

vidas por linhas férreas, ou via mariti-
ma; a 13, para os dos outros pontos mais
afastados de S. Paulo, Minas e Estado
do Rio, e bem assim os do Paraná e Es-
pirito Santo; a 19, para os da Bahia, San-
ta Catharina e Rio Grande do Sul; a 21,
para os de Sergipe, Alagoas e Pernam-
buco; a 23, tudo de Novembro próximo,
para os da Parahyba até ao Piauhy e para
os de Matto Grosso; a 3 de Dezembro se-
gu:nte, para os do Maranhão e Pará; a
8 <fo mesmo mez, para os restantes. As
justificações para os pontos recusados de-
vem ser feitas dentro dos dais terços dos
respectivos prazos.

SOLUÇÕES

Do numero 1.143:
Ns. 151 — Eloqüente; 152 — Premo-

ção; 153 — Gafanhoto; 154 — Floresce;
155 — Munifrco; 156 — Forragaita; 157

Valego; 158 — Estribado; 159 — Fe-
rida; 160 — Amorado; 161 — Calda; 162
•— Mantearia; 163 — Interpjlação; 164

Sustentaculo; 165 — Ovatc; 166 —
Gravoso; 167 — Faladora; 168 — Espe-
radamente; 169 — Namoro; 170 — Mon-
ção; 171 — Até; 172 — Precioso; 173 —
Conforme; 174 — Muanão; 175 — Soca-
va; 176 — Amovida; 177 — Amanhece;
178 — Escontra; 179 — Estalar; 180 —
Consoante a chaga assim Deus dá a me-
zinha.

FORA DE CONCURSO

Serapião de N. Zinho, telepote-iba, de-
Lord Jackson.

Nota — Removida não resolve com
acerto o enigma 176, de Paracdes Tha-
liense.

DECTFRADORES
Do numero 1.143:
Solon Amancio de Lima (Belém),

Lord Jackson (idem), Spartaco (idem),
Valete Vermelho (idem), 29 pontos cada
um; Clara Déa (Bahia), 25; Pedro Ca-
netti (Bahia), Civilista (idem), 22 cada;
Edgard Martins de Souza (Bahia), 21;
Mileno Amancio de Lima (Belém), Jo-
pesil (idem), Mlle Colibri (idem), Ro-
ceirinha Paraense (idem), Cysne Branco
(idem), Acoliz (idem), 20 cada; Le-
brum (Bahia), Aocacio, o Zarolho (idem),
Stuart (idem), Aurelios (idem), Palmi-
russú (idem), Ferrabraz (idem), Simião
Mago (idem), Omega (idem), Banton
Rozario (idem), Ave da Sorte (idem),
Dama Verde (idem), Áureo Marques Vi-
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Banhos de mar em casa Vendem-se a 600 réis nas principaes pharmacias e dro-
garias e na Rua !• de Março, 151 — Exijam a marca regis-
trada onde se lê : Banhos de mar em casa; únicos analyi
sados e recommendados por distinetos clínicos desta Capital»
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MARCA MUNDIAL

PARA LIMPAR E POLIR ÚNICO NO GÊNERO PARA
METAES AMARELLOS LIMPAR VIDROS E CRYSTAES

N.ICKELADOS. ALUMÍNIO JÓIAS E OS MAIS FINOS
PRATA E OURO OBJECTOS DE ADORNO

RECONHECIDO O MELHOR
PRODUCTO QUE SE OFFERECE

AO MERCADO DE EFFEITO
RÁPIDO. ECONÔMICO iK

NÂO ARRANHA E NEM ALTERA A COR NATURAL DO METAL. É O QUE MAIS RESISTE AOS EFFEITOS DO

TEMPO E AO AR DO MAR. QUALQUER EXPERIÊNCIA LHE DEMONSTRARÁ SUA SUPERIOR QUALIDADE
fabricante ¦ ROBERTO ROCHFORT — caixa postal, io. . - rio oe janeiro

dal (idem). 19 cada; Eustaquio Duarte
(Recife), *Zé dos Grudes (idem), 16
cada; Edgar Romeiro (Belém), Beija-
Flor (idem), Luigi Vampi (idem), Ti-
moneiro (idem), Scott Mallory (idem),
Strelitz (idem), 15 cada; Tiburcio Pina
(Bahia), Joselita Pina (idem), 14 cada.

AVISO N. 9
Para regularisar, de uma vez, o empre-

go das palavras compostas nos conceitos
das charadas antigas e novissimas e dos
enigmas charadisticos, devemos declarar
que, nesta secção, só acceitaremos aquel-
Ias que constarem das grammaticas da
nossa lingua, ou dos titulos dos dicciona-
rios, e não aproveitaremos as que estive-
rem nos sub-titulos desses mesmos livros.

Entretanto pedimos, encarecidamente, aos
collaboradores que não abusem do empre-
go dessas palavras, para que não se trans-
foitne a nossa arte, summamente instructi-
va e agradavtel quando é empregada com
critério e moderação, em uma fonte _ de
dissabores e de incommodos para o espiri-
to do charadista, que não tem, é verdade,
a cabeça para negocio, mas tambem não
deseja ver em pandarecos o seu augusto
miolo, que Deus com tanta abundância lhe
deu, mas que elle forceja para conserval-o
intacto até o fim da vida.

Mas nem todas as palavras constantes
dos titulos devem ser utilisadas. Est mo-
dus in rebus.

O diccionario de Antônio M. de Souza,
por exemplo, entre as plantas de 17 le-
trás, dá uma que tem o nome de — erva-
cachos- da índia. Ora, está comprehendj-
do que uma palavra dessas, se fôr appli-
cada em uma charada antiga, tornal-a-á
sem arte e diminuirá seu valor. Se a
mesma, ou idestica, embora com menor nu-
mero de letras, servir de conceito a um
enigma charadistico, meu Deus 1 que nome
«assará a ter essa modalidale, das espécies

^charadisticas a mais bella ?
Teremos, então, não mais uma pedra

para por ella chegar-se á descoberta da
solução, mas um verdadeiro pcdregulho a
estorvar o caminho e flronipto a atirar

com o charadista no palácio da Praia Ver-
melha.

O mesmo em relação ás novissimas.
Entretanto, não ficarão ellas sem pro-

veito, pois poderão ser applicadas nos lo-
gogryphos e enigmas pittorescos; nestes
últimos, porém, respeitado o que está no
nosso regulamento.

Emfim estaremos sempre na estacada
para regular o emprego dessas palavras
compostas na medida do que fôr razoável
e compatível com a cabeça humana.

FORA DE CONCURSO

LOGOGRYPHOS

Foi publicista -6-1-13-3.
E bom autor -6-1-13-12.
Lá na cidade -11-3-6-14-9-2.
Do Salvador.
Foi estadista -3-6-11-10-8.
E bom autor -12-6-11-7-8.
Perto do rio -12-3.
Do Salvador.
Foi capitão -12-4-10-0-5-8.
Em Alemquer
Filho de Pan
Co'esta mulher.

Banton Rozario (Bahia)

Foi bom official -8-2-9-4-12
E cirurgião -1-9-3-11-7
La na cidade -11-3-6-4-S-10
Do bom Japáo.
No Rio Grande -3-7
Foi professor -8-5-12-9-4
Douto philosopho -1-5-2-6
E trovador.

Omega (Bahia)

TRI CALCINE
RECALCIFICATION OELOf-CANiSME

CORRESPONDÊNCIA

Charadistas, que durante a semana, en-
viaram trabalhos: — Roceirinha Paraense
(Belém), Paraedes Thaliense (Marajó),
Solon Amancio de Lima (Belém), Valete
Vermelho (idem), Renato P. Guimarães
(Campinas), Echidna (Belém), Paulisti-
nha (S. Paulo), Alonsinho (Recife), Ha-
rold Lloyd (idem), Edpro (Morro
Grande).

Carlos Costa (Bahia) — Até 15 do
corrente as listas dos números _.I43 e
1.145 não haviam chegado ás nossas mãos.

Harold Lloyd (Recife) — Toda corre-
spondencia a nós destinada, além do pseu-'donymo, deve trazer o logar de origem;
assim está escripto no regulamento.

Cabo Scraphim (Fortaleza, Ceará) —
A troca de pseudonymo tem de ser publi-
cada, assim exige o regulamento. Os lo-
gogryphos que mandou não estão d. ac-
côrdo com o mesmo regulamento, o qual
é bom ler outra vez, pois o collega está
um tanto esquecido delle.

Djalma Coindè (Recife) — Ainda te-
mos uma duvida sobre primeiro e segun-
do versos da segunda quadra do enigma
da turba-multa. Como separar duas cou-
sas que não têm relação uma com a outra?
Ha, neste ponto, uma imperfeição de ur-
didura que o collega deverá fazer desap-
parecer. O outro enigma " tem cabeça,
corpo e pé" está sob uma urdidura con-
fusa. Só o collega é que nos poderá es-
clarecfcr os pontos duvidosos, isto é, des-
de o quarto até o ultimo verso.

ERRATA

Na charada novíssima, de Car'os Costa,
os números do começo são — 3—1 e não
o que sahiu; na de Audas, em vez de —
paitsapliista — diga-se — pansophisla; ^-
acima do trabalho de Adhcmar de Trei_J-
zende, leia-se — Enigmas charadisticos
204 a 210 — Tudo s. refere ao numero
passado.

MARECHAL

]?ara iodos...
Pre<.o da assignatura : \2 mezes (52 números) 48^000 ¦

Redacção í Administração: RUA

é o mais artistico semanário do paiz, com inform..<;õ«*
completas sobre a cinematographia. Literatura e fina»

charges pelos melhores artistas do lápis.
- 6 mezes (26 numeros) 25^000 — Numero avulso i$ooo
DO OUVIDOR 164 - RIO
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_Ha

(27)

Segunda-feira, sem carne,
Vou comer pão e chuchu,
Tomando nota do Gallo,
Não desprezando o Peru..

(28)

Vem a terça-feira linda,
Um dia, para mim, amado,
Se aceito, como desejo
Na Borboleta ou Veado.

(29)

Quarta-feira! ando disposto,
Vou começar — mãos á obra!
Farei fortuna na certa
Cercando Elephante e Cobra.,

(30) •

Toca o bonde, é quinta-feira.
Está na hora da funcção!
Vae chegar na ponta o Gato,
Deixando atraz o Leão.

(31)

Sexta-feira cheira a peixe.,
Bom peixe custa dinheiro!
Pois como carne de Vacca.
Ou costella de Carneiro.

(D
Sabbado acaba a semana!
Semana gorda, de truz,
Se cahirem na esparrella,
Um Burro ou um Avestrus.

-EJ
^_LÜ£
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E
DR. ZOOTECHNICO

FONSECA. ALMEIDA & C.
IMPORTADORES E EXPORTADORES

Ferragens, tintas, vernizes, óleos, lubrificantes, §
materiaes de coustruccão, tubos, gazetas, correias, j
cabos, maçames, metal, etc, etc. Material para es- \
tradas de ferro e officinas. I

| Armazém e escriptorio: flua 1* demarco. 75 j
Deposito : RUA CAMERINO, 64 |

CAIXA POSTAL 422
End. telg. "CALDERON" Rio.de Janeiro I

liiillllllilllill',1 iii;illi;illlllllllllll!llllllllllllll!llllll!lllllUlllllll!l!li:illllllllll!llIllllllllllllllll!lllllllll!!:ill^

0 GRANDE
PRODUCTO

PARA

Sim, Rit Torna Brancos os
Artigos Pretos

Parece quasi milagroso! mas é um
facto que "Rit Branco/* descoberta
d 'um famoso chi mico depois de
annos de experiências, remove a
cor primitiva e deixe 03 artigos

¦brancos.
O Rit Branco pode eer usado sem
receios em sedas, tecidos de algodão,
linhos e tecidos de mistrra mas
não é recommendado para iv^Kos
dela.
Rit Branco remove as cores escuras
permitindo que depois se tinja o
vestido ou o que fôr com qualquer

uma das vinte e quatro cores lindas de Rit tornando o vestido virtual-
mente novo.
Rit Branco também pode ser usado para restaurar a cor aos artigos
brancos que se tornaram amareiladqs ou^ desbotados permitindo assim
terem-se os vestidos, meias, roupa interior, fitas, luvas de seda, etc,
etc, sempre na melhor condição.

Fabricado por Sunbeam Chemical Co., Chicago, E. U. A.
Agentes Geraes: CLOSSOP & CIA, Rio

RITExperimenta boje

Â VENDA NA SUA DROGARIA

CASA SPORTSMAN Boia Gregor
ciai n. 5 .

(offi-
70$

Bola Sportic com'
pleta, n. s . . . 28$

Bola Gregoiic,
completa, n. 5 . 28$

Bola Clubic, com-
pleta, n. 5 . . 26$

Bola Rex, com-
pieta, n. 5 . . 22$

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

Bola Rex, com-
pleta, n. I .,. 8$
Prieumaticos n. 1,

3$; n. 2, 3$Soo; n. 3,
4$; n. 4, 5$: »• 5» 6$;
n. 6, 8$ooo.

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

Todas as encommendas devem vir acompanhadas de
mais 10 *|* para o porte. (Para o porte das bolas 2$).
Raui, Campos—Rua dos Ourives, 25 e 27—Rio de Janeiro.

&£. _i§5x|

Nas proximidades do Natal, apparecerá
o ALMANACH D'0 TICO-TICO, que será
um magnífico presente para a petizada.

G0EDECKE&C5
UEIFZIG

ALLEMANHA.

I
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19 2 5
— Este anno ficará parti-

cularirente lembrado pelas
pessoas de sensibilidade ar-
tis ti ca, pois, nelle apparecerá
o ÁLBUM ÇINEMATOGRA-
PHICO DO "PARA TODOS..",
em tudo superior ao de 1924,
cujo êxito foi imprevisto,
esgotando-se rapidamente, O
ÁLBUM de 1925 excede áquei-
le, sobretudo., no luxo e no
numerr. de novos artistas no
taveis do "ecran".
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FONTE DE SAÚDE E DE VIGOR
A Saúde da Mulher é a fonte de saúde e de

vigor para o sexo feminino, em todas as edades: —

as mocinhas, as moças e as senhoras encontram
neste medicamento uma solida garantia de saúde.

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

As moças, ao longo da mocidade, precisam de
um remédio que as proteja contra as innumeras
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 remédio que seja uma
defeza segura contra os males da edade critica.

Para todo o sexo feminino

Para todas — mocinhas, moças e senhoras — o
remédio 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 remédio consti-
tue a defeza vigilante e permanente da saúde das
mocinhas, das moças e das senhoras.

Officinas Graphicas d'0 MALHO


