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BAYER

Os únicos comprimidos legítimos de Aspirina satf
os protegidos ao mesmo tempo pelo nome BAy-
ASPIRINA no envolucro e pela "Cruz Bayer" em
cada comprimido. Este marca registrada, respeitada
em todas âs partes do mundo, é uma garantia
absoluta de que recebeis um producto puro e,
portento, efficaz no allivio que procuraes. BAy-
ASPIRINA não affecfa o coração ou os rins nem
tão pouco causa a menor perturbação gástrica
quando tomada de accòrdo com as direcções.
BAVASPIRINA tem sido durante muitos annos
receitada pelos médicos, sendo, portanto, os uni-
cos comprimidos que deveis acceitar. Exigi sempre
BAVASPIRINA com a marca protectora da "Cruz

Bayer" em cada comprimido. Continuae a recusar
qualquer substituto sob qualquer outro nome.

i
U.ncu.o pei* Oneclona ..ul de Saude PuDIm sob n. .09 em 16 ií) I.lg,

•'¦:... .. ,[ CAFIASPIRINA . . . .  5$oooPreço do tubo original 
j BAYASPIRINA  ^
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ROCHE

e ote hoje

cL mãior descoberta, d<3.

Therdpeuticã Moderná,

contra a

Grippe
e fodcL>s «a<3

Enfermidades do peito. |
Milhares de com muni ca çoes nesfe
mentido for&m endereçadas <3-

A Cd d em i<& de Medicina deP&ri<s
e aos fabri cantes.

Pende-se em Todas as Pharmacias

e Dro c/ a ria s .

Todos necessitam uma

Lampada de Projecção

iveREâdy

AS 
lampadas de projecção EVE-

READY são as lampadas de mão
mais poderosas e duradoiras e de luz
mais intensa que existem. Estas Iam-

padas soltam a sua columna luminosa
instantaneamente ao tocar-se no inte-
rruptor. Não ha vento ou chuva que as
apague, nem perigo de incêndio ou ac-
cidente com o seu uso. São aptas a
alumiar os sitios mais escuros, com
toda a segurança.

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

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

"Unit Cell"
EVEREADY. Peçam-
nas ao seu fornecedor.

EVEREAB!
UlÜif CÉU
^Ushughts^

CARBON Cf
¦*«eiTY-«AN

American Eveready Works

30 East 42d Street

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

Lampadas de Projecção

éVEREADY

—duran maistempo



ofliaifio G — Setembro — 1924

T\F>

TUCO

COUPON DO DIA 6 DE SETEMBRO
Consultante:

WW.t
OTTILIO BUARQUE (Parahyba) —

I" — As principaes fabricas nesta capital
são: Companhia de fiação e tecidos Al-
liança (Rua S. Pedro n. 44); Fabrica
Corcovado (Rua da Candelaria n. 91);
Cotonificio Gavea (Rua Conselheiro Sa-
raiva n. 10); Fabrica Tijuca (Rua dos
Ourives n. 55 — Io andar). — 2° — A
Livraria Quaresma (Rua S. José n. 71)
tem á venda, por I2$oco, o Livro do
Criador, ou Tratado theorico e pratico de
zootechnia, seguido de uni Manual de Me-
dicijia e Cirurgia Veterinário, e de um
excellente e completo tratado de Aves de
gallinheiro. — 3° — A mesma livraria
poderá remetter-lhe, por 6$ooo, o Fabri-
cante moderno de sabões, perfumes e ve-
Ias; e, por. l2$ooo, o Livro do industrial
agrícola. Nesses volumes encontrará tra-

tadaa da melhor maneira todas as quês-
tõss que lhe interessam. — 4° — Dirija-
se, para obter esclarecimentos quanto ás
condições <fo registro, ao " director do
serviço de informações" do Ministério da
Agricultura, á Praia Vermelha, nesta ca-
pitai. — 5o — Manual Pratico do DLstil-
lador (receitas para preparar todas as
bebidas). Preço: 4$ooo. Na mesma livra-
ria. — 6° — Não é possível fabricar em
pequena escala. — 7° — Companhias Ar-
mour, Wilson e Swift. As duas prinei-.
ras em Sant'Anna do Livramento, a ter-
ceira em Rosário, cidades do Rio Grande
do Sul. — 8o — O clima não se presta
para essa cultura. — t)° — A mesma res-
posta do n. 6: não dá resultado e é mui-
to dtfficü trabalhar em pequena escala
esse pnjducto.

ZITHO (Itirussú) — Io — Ainda não
foi fixada a data. —2• e 3o — Os preços
serão moderados, esteja tranquillo. — 40— Não <fá direito ao almanach, que mui-
to facilmente poderá obter, quando fôr
publicado, mediante uma pequena remessa
pelo correio.

LEITOR CONSTANTE (S. Paulo do
Muriahé} — Io — Eis o que encontrá-
mos: IVirsung ou Wirsungus (Christo-
vão) anatomista allemão do século XVII.
Era oriundo de Augsburgo e fez os seus
estudos em Padua. E' conhecido princi-
palmente por haver sido o primeiro a <fe-<
monstrar a existencia do canal pancrea-
tico no homem. Wirsung pereesu assas-
sinado por um medico dalmata, invejoso

de sua reputação. — 2° — A Livraria
Alves (Rua do Ouvidor n. 166) poderá
remetter-lhe, ao preço de 6$ooo, o Dic-
cionario de Nomes Proprios, comprehendi-
dos, usados e conhecidos na Historia e
na My;'hologia, comp lados por João Hi-
lario de Menezes Drummond.

HONORATO FEL1X (Bello Horizon-
te) — Escreva á Livraria Botelho (Rua
do Ouvidor n. 65) pedindo lista dai
obras dos seguntes escriptores: Cândido
de Figueiredo, Carolina Mifchaelis, Diez,
Fidelino de Figueiredo, José Veríssimo,
Sylvio Romero.

•C. GAMA (Es'ado do Rio) — i* —
Parece-nos que esse consentimento verbal
não tem o menor valor juridico. Apresen-
tando testemunhos validos, o beneficiado
poderia fazer valer o seu direito contra o
proprietário. Mas, contra terceiros, como
no caso que cxpÒe, não nos parece pro-
vavel a victoria da causa. E' uma questão
complicada, sobre a qual só um advogado
experiente poderá dar-lhe bons esclareci-
mentos. — 2° — Se nada consta no con-
tracto, nada lia a fazer. — As outras
perguntas já estão, pois, egualmente res-
pondidas.

m m w

BIOTONICO

FONTOURA

COM O SEU USO OÜSIiKVA-SE O SEGUINTE:

t gT«E" K*?.
5/ samguE \<'/ romifica 03 \
/ musculo^ \I FORrAitce I
^ r«ERVos./j

110DM «v^r

^ WlHlnilfTiimTTnnTIII^

I* — Sensível augmento de peso.
2° — Levantamento geral das forças.
3" — Desapparecimento do nervosismo.
4° — Augmento dos globulos sangüíneos.
50 — Eliminação da depressão nervosa.
6o — Fortalecimento do organismo.
70 — Maior resistencia para o trabalho physico.
8* — Melhor disposição para o trabalho mental.
9* — Agradavel sensação de bem estar,

ío" — Rápido restabelecimento nas convalescenças.

O MAIS COMPLETO

FORTIFI CANTE
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Se o CONTRATO \&Z3Sr *_B_(P E______-3
NAO PRODUZIR O EFFEITO que annunciamos, para qualquer tosse, mesmo a tosse dos
tuberculosos até ao 2o grau, bronchites simples ou chronicas, falta de somno, dores nos
pulmões, irritação da garganta ou da larynge, coquelucbe, asthma, constipação, gryppe, etc.,
DEVOLVEREMOS IMMEDIATAMENTE O DINHEIRO, á RUA DE SANTANNA, 216, Rio. —
Médicos notáveis o receitam. — Sabor agradável. — Dose: Adultos: 4 a 5 colheres por dia.
— Creancas: colheres de chá. — 0 CONTRATOSSE deve ser usado quando todos os remédios

falharem.
ATTESTADO N. 911

O Exmo. Desembargador e ex-deputado federal pelo
Pará, Sr. Qr. Hosannah de Oliveira, veiu trazer-
nos o seguinte attestado:
"Não posso deixar de agradecer a V. Ex. a cura

quasi miraculosa que operou com o seu admirável
CONTRATOSSE em minha pessoa. Atacado de uma
violenta bronchite, bastou-me um vidro do remédio
para ver-me inteiramente curado, sentindo allivio desde
as primeiras colheres. Se me fosse possível, eu recom-
mendaria a todas as pessoas atacadas de tosse que
experimentassem uma vez ao menos o CONTRATOS-
SE do pharmaceutico Aragão. e estou certo que não
quereriam nunca mais outro.

Obriçado pela cura. Attr. Vdor. e Ob. — Ho-
sanah de Oliveira. (Firma reconhecida). Rua Bambi-
na, 36. Rio de Janeiro."

ATTESTADO N. 3618

As curas sâo maravilhosas. As provas são
magníficas !

"O meu attestado é um dos mais sinceros por-
que obedece á minha gratidão. Minha filha Apia an-
dava, havia mais de um mez, tossindo desesperada-
mente; tinha arrepios de frio e por vezes febre. Dor-
mia muito mal, tinha dores pelo peito e pelas costas.
Cada vez ficava mais abatida e afinal está hoje,
pôde dizer-se, boa, devido a 2 vidros de CONTRA-
TOSSE. E' a expressão da verdade. Por isso, tanto
eu como minha família não cansamos de proclamar o
vosso delicioso preparo.

Manoel Alves dos Santos e família — Rua do
Areai, 40 — Rio de Janeiro. (Firma reconhecida).

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

m

Cr.R0<3El10
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 ROA
COR. E' sobretudo nas pessoas impaludadas,
nas depauperadas por excesso de trabalho

physico e intellectual, que o "CAROGENO"

realça o seu valor. Com o uso de dois fras-
cos o paciente certificar-se-á da efficiencia
desse importante preparado. Composição de
QUINA, KOLA, STRYCHNOS e ARSÊNICO,
medicamentos já de sobra conhecidos como

! de real prestigio ao combate em todos os
casos de fraqueza. Sabor agradável.

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

As Pilhas Seccas
Colômbia

Duram mais tempo

___ venda em toda a parte por preço
módico; dão mais energia por mais
tempo.

Para

Campainhas
Zumbidores
Radiotelephonia
Motores de gazolina

e
todas as applicações geraes

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

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

IÔBSTK*
»E_C_3*
¦UUTKM V

Mu**"

|b_-=__-

O TICO-TICO distribui' lindos prêmios ás creancas.
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NuirioN

A expressão que classifica a
vida como um "mar tempestuoso"
é a que mais se ajusta á vida
das pessoas fracas physicamente.
Nessas tempestades da existencia
em que a saúde é vencida aos

golpes da Debilidade, da Magre-
za, do Fastio, do Desanimo, — o
" Nutrion " 

tem, symbolicamente,
o valor de um salva-vidas atirado
em meio ás ondas traiçoeiras.

O "Nutrion" 
salva a humani-

dade do aniquillamento a que con-
duz a fraqueza geral.

O "Nutrion" 
combate o Fas-

tio e a Magreza, fortifica os de-

pauperados, levanta as Forças or-

ganicas, estimula a energia e des-

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

O "Nutrion"-— 
contendo em

sua formula o arsênico, o ferro e
o phosphoro — é um poderoso
tonico dos musculos, do sangue e
do cerebro: o arsênico revigora
os musculos, o ferro enriquece o
sangue e o phosphoro tonifica o
cerebro e o systema nervoso

U
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CURIOSIDADES SOBRE 0 NUMERO 4
for JACY FERNANDES

(Continuação)

Quatro folhas: em arrhitecttara é o or-
nato formado de quatro lóbulos circulares,
em arcos partidos.

(Juatro são os typos geométricos: —
ponto, linha, superfície e volume.

Quatro: na guerra que o general Dom
Manoel Oribe — terrível caudilho que se
apoderara ' do governo do Uruguay, nos
declarara em 18S1, titulamos secreta ai-
liança defensiva com o legitimo governo
uruguayo (chefe do partido dos Colora-!
dos) e o governador de Entre-Rios, ge-
tisral Urquiza.

Pelo convênio de 21 de Novembro de,
1851, o Brasil se obrigou a concorrer com

. quatro mil homens e dezesete navios, além
de emprestar aos Estad.s de Entre Rios
e Comentes a elevada somma de quatro
centenas de milhares de patacÕes.

Quatro paizes confinam com a Repu-
blica directorial da Suissa: — Allemanha,
Áustria, França e Itália.

Quatro: curvemo-nos na immensidade
gloriosa da nossa historia: — o quarto
presidente da Republica, S. Ex. o Sr.
conselheiro Rodrigues Alves, um dos nos-
sos estadistas-maximos, fei eleito e reco-
nhecido magistrado supremo da Republi-
ca por duas vezes, na ultima das quaes a
morte nol-o arrebatou, não o deixando to-
mar posse do cargo culminante.

Quatro olhos: espécie de p:ixe do
Brasil.

Quatro actos se podem notar nos pro-
jectos de lei: — o) saneção, b) veto, c)
promulgação e d) publicação.

Quatro são as cidades mais industrio-
sas da Suissa do Norte ou allemã: — Zu-
ridh, Saint-Gall, Basiléa e Winterthur.

Quatro: na historia de Roma, ao anno
de 312, após o reinado de Diocleciano, re-
latam os annaes dos archivos — pela voz
aurffulgente da Historia, que Constantino

miraculosamente vencera a Maxenio na
estrada Saxa-rubra, onde havia a ponte
milvia, próximo da cidade Eterna.

Attribue-se o triumpho de Constatino
sobre as tropas imperiaes a interessante
lenda que, vertida do grego para o latim
é expressa por quatro palavras symboli-
cas: — " In Hoc Signo Vinces"; Con-
stantkio, si fosse brasileiro entenderia as-
sim o avjso divino: — "Com este signal
vencerás".

Quatro vinténs: antiga moeda portu-
gueza, de prata, no valor de 80 réis; foi
cunhada no tempo de D. João III e Fe-
lippe I (século XVI).

Quatro: a guerra dos Trinta Annos,
travada de 1618 a 1648, entre a Allemanha
e a Áustria, e na qual interveiu posterior-
mente a França (ao tempo do rei Luiz
XI e seu i* ministro, o Cardeal Riohe-
lieu, cujo verdadeiro nome era Armand-
Jean-Duplessis), foi medonha a lucta en-
tre protestantes e catholicos; de accordo
com abalisadas opiniões de mestres vene-
níveis pelo saber e pela autoridade, eis
em quantos períodos acha-se dividida a
guerra dos Trinta Annos: — quatro pe-
riodos — i°) o palatino, 2°) o dinamar-
quez, 3o) o sueco, 4°) o francez, que ter-
minou pela Paz de Westphalia, estabele-
oendo o equilibrio europeu.

Quatro grandes grupos comprehendem
as raças que habitam as índias: — _ raça
negra, amarella, aryana e raça turaniana.

As mencionadas raças subdividem-se em
grupetes pela mescla com quatro povos:
— os persas, os árabes, os afghanos e os
mongóes.

Quatro: expresso em alfarismo arabi-
co e repetido uma vez, constitue o nume-
ro 44, que é a distanciarem kilometros,
de Bruxellas a Antuérpia.

Quatro bacias disttnctas, são mister
relacionar no systema fluvial do Princi-
pado asiático do Afghanistan: — 1*) a
do rio Amu, ao norte; 2*) a do rio Indo
ou Oriental; 3") a do Sudoeste; 4*) a
do Noroeste.

Quatro: Y. Delage, considerando as •
theorias geraes da vida, divide-as em
quatro categorias: — i") as theorias que
explicam a vida por um principio meta-'
physico; 2°) as theorias evolucionistas,
cujos sectários se fraccionam em dois gru-
pos: espermatistas e ovistas; 3') as theo-
rias micromeristas, segundo as quaes " a
vida resulta de propriedades de parti:ulas
especiaes, elementos essenciaes da matéria
viva"; 4*) as theorias do organicismo
p_ra as quaes a vida, a fôrma do corpo,
as propriedades e os caracteres das suas
diversas partes resultam do jogo recipro-
co, da lucta de todos os elementos: cellu-
Ias, fibras, tecidos e órgãos, que reagem
uns sobre os outros.

Quatro: já se conhecem cerca de tres
mil variedades de batatas inglezas; no
Brasil, qur.lro são as espécies mais culti-
vadas: — 1*) earby-rose, 2*) magnum-
bonum, 3*) up-to-date, 4*) excelsior.

Quatro grammas de carbortatos aleali-
nos, especialmente de bicarbonato de so-
dio: — eis quanto contém, nesse parti-
cular, cada litro de água de Vichy.

Quatro variedades de inhame são mui-
tissimo conhecidas entre nós: — a) bran-
co, b) vermelho, c) mirim e d) S. Thomé.

Quatro: na campanha de Canudos, mi-
ciada no governo de Floriano Peixoto e
terminada no governo seguinte — o de
Prudente de Moraes, 4 foram as expedi-
ções militares enviadas pelo poder central
contra os jagunços fanatisados por Anto-
nio Conselheiro, esse semi-deus dos cabo-
cios, dos sertanejos do nordeste, especial-
mente da Bahia: — a primeira dirigida
pelo tenente Manoel da Silva Pires Fer-
reira; a segunda commandada pelo major

' Febronio de Brito; a terceira sob as or-
dens do coronel Moreira César, que mor-
rendo na lucta foi substituido pelo coro-

54 O dntff-dl .problema da elegância mas-
CMlnna re§olve=§e oa Gaianabara.
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ncl Tamarindo; e a quarta confiada á di-
rccção do general Arlihur Oscar de Ari-
tírade Guimarães: essa expedição reuniu
na Bahia cerca de 10.500 homens, entre
os quaes quatro generaes.

Quatro são as maiores penínsulas da
Europa, si não quizermos ver em toda
aqriella metade occidental da Eurasta, uma
vastíssima península: — a Scandinava, a
Ibérica, a Italía e a Balkanica.

Quatro sao os Estabelimentos do Es-
(rito, situados na península de Málacca e
adjacências: — J°) ilha de Singapura:
2") ilha de Pulo-Pinang ou Principe de
Galles; 3") província de Wellesley; 40)
província d; Málacca.

Quaxro circumscripções, porém, forman-
do tres colonias: — eis a divisão admini-
strativa do Congo francez: — i") Gabou,
cap. Librcville; 2*) Médio Congo, cap.
Brazavílle; 3") Stanleypool, cidade prin-
cipal Loango; 4*) Uhangui-Chari-Tchad,
cap. Fort de Possel.

Quatro ramificações podem-se conside-
rar na distribuição do quadro da discipli-
11a financeira, segundo Lorini: — i°) a
sciencia das finanças, 2°) o direito finan-
ceiro, 3°) a política financeira, 4°) a te-
chnica financeira.

Quatro: o reino de França, ao anno
987, depois do esfarelamento do poder dos
caríovingios, coube a Hugo Capêto, fun-
dador <Ta dynastia dos Capetos que reinou

. até o XIX século, sob quatro de.-ignaçõcs
dif ferentes, successivamente: — Capetoa
dírectos, Valois, Bourbons e Orleans.

Quatro são as accepções mais elevadas
e brilhantes, das que se passam conceber,
no intuito de honrar a subümidade da pa-
lavra mulher! — mãe, filha, lesposa e
irmã!

NO "PARAÍSO DA MODA

CARDOSO — W o que lhe digo. Jeca. As mulheres, hoje, vestem-se como
pagas.

JECA — Não diga, "seu" Cardoso. Em compensação umas ficam nuasinhas
que "neim" menino baptisado!

Qüatro : folheando utilissimo livrinho
em busca de curiosidades variadas, encon-
trei e adaptei quatro conselhos salutares
para que se possa dormir com proveito e
alegria: — i°) dormir á hora certa e ew
logar fixo; 2°) o corpo deve estar livre
de roupas que pesem, apertem, tresandem,
espetem, emfim — que incommodem; 3°)
a posição do corpo nada tem a ver com
determinações scientificas, nem com as

quatro prmcipaes pliases da Lua: deita-se
naturalmente, á vontade; 4°) quem se re-
colhe ao quarto, áquella hora appetecida!
— deve lembrar-se de que foi dormir e
não rever o passado; planear o futuro; en-
vonenar a consciência ou apimentar o co-
ração de desejos voluptuosos; afoguear os
lábios de sêde immensa de beijos noctur-
nos e outras cousas mais que só servewl
para estragar o corpo e definhar a alma.

CONHECIMENTO E' S*BEPORI*

Indague da causa daquellas dores nas cadeiras, desses períodos
de nauseas e dores de cabeça, para depois usar o remedio neces-
sario.

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

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

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

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

PÍLULAS DE FOSTER

PARA OS RINS
A VENDA EM TODAS AS PHARMACIAS

PILOUS DE FOSTER

PARA OS RINS
A VEN1)A EM TODAS AS PHARMACIAS

- -  —



6 — Setembro — 1924 amaUío
paniuiiiiiiiimiii™^

I GANHAR DINHEIRO
FACILITA-SE A

Qualquer pessoa que pazer s
ao Instituto Electrico e Masnctlco
além de outras vantagens, uma de
quecer por meio de negócios, ou d
laeilmente; lmmunisar-se conlra
ou hypnotização; ganhar demand
monia na familia ou na socteda
corpos opacos; adivinhar o futur
dancia de dinheiro. Nada ba qu

das pessoas mais notáveis di
mundo Inteiro e.cujo theor exhibiremos. Na mesma oaí.i.
.siá â. venda por doze tiiil i-Is, o importante livro ttuJ-

Ê tiado do DR. J. LAW RENCE — Hypnotismo Afortunania.
O pedido deve vir dentro do mesmo enveloppe do di-

5 níieiro em vale postal ou registro de valor declarado.
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Q SÇlEflÇlft POS EFLUVIOS 0PIÇ05
_!__ COMO OBTER MAIORES RECURSOS?

TODOS URI CAPITAL
eu nome e endereço neste ann_nclo • envlat-o eom om iett» p
Federal, rua dn Aiiemll.» n. 45, Capital Federal, recebera. B

morist.ração dos meios práticos para ter soi-te em tudo; earl- g
o Jogo, ou da loteria; cobrar dividas ou vender mercadorias g
perigos, desastres, doenças. Influencias de Inveja, íeltlçarta s
&s: cazar com acerto ou alcançar o amor desejado; ter aar- s
de commercial; possuir poder magnético; ver através dos g
o: descobrir minas de ouro ou diamantes; atrahir ab_n- s
» perder e tudo que ganhar, tal como esti demoa- g

tirado nas cartas
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m DENTAL^M |

tlARCA^^^^^^REGISTADA:

Vê-st todos os dias... _ muito graciosa e gen- y
Ü ti]..., porém, que lastima! Seus dentes apagam sua g
= formosura. g

Não pôde haver rosto gracioso nem sorrisos que j=
g eaptivem em boccas tortas e impuras. =

O descuido da bocea traz comsigo a producção s
g dos germens da carie. O uso da Crema Dentifricia g
g KOLYNOS diminue este perigo porque é um agente g
|§ preservativo de primeira ordem. S

KOLYNOS destróe os germens que se collocam g
H entre os dentes, e torna os mesmos brancos e per- g
H feitos, como lindas pérolas num escrinio rosado de g
g gengivas e lábios. ||

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

Únicos agentes: PAUL J. CHRISTOPH Co.

Ü Rio de Janeiro São Paulo =

g 98, Rua Ouvidor 45,Rua S. Bento g

flSTHKlíl
COMBATEM-SE COM ÊXITO OS
HORRIVE1S ACCESSOS COM OS

Pós Anti-Asthmaticos
i "DESCOBERTA JAPONEZA"

Marca Registrada

Sí BRAGANÇA, CID & Cia.
RUA BUENOS AIRES. 173 — Rio de Janeiro

(IP?
\£_Í/S_J

Some t J .i : . £=
Kua • numero  .. .. .. • • 
Logo* * Matado ....  =
—_ 1 g
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PRIS/VOd-VENTRE
O MelhorRemedio
O Mais Pratica
O Mais Econômico

VERDADEIROS

GRÃOS deSA)AUDE

doDTRANCK
A 

'venda em todas as boas farmácias

I A.TRDNaNtJ.HUMBERT. 96.R__e d'Anvrterdom.PARlS |

OU
outra qualquerdor

í A DOR

__ 1 l

GUARÁ F EN O »

que se emprega tambem contra a
INFLUENZA E GR I P P £ 

'

o GUARAFENO
é o remédio que mais prodígios tem feito nos
casos indicados nos prospectos que acompanham
cada tubo de comprimidos.
Usae o GUARAFENO. — Vende-se em todas as

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

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

Eg_,o«S_ -UAtlATlnOt
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REDEMPÇÃO

Largos annos andei arrebatado,
Após tantas visões que iam no vento
Sempre distantes, como o firmamento
Que é tão bello sem ser jamais tocado.

E hoje é mister que fique o meu Passado
Bem occulto no mar do esquecimento;
Quero me desfazer do meu tormento,
E ficar para sempre confortado.

A tormenta incessante do destino.
Rugindo ha de rolar, proseguirá.
Levando risos e trazendo maguas...

Mas neste retorcer jamais trará:
Os destroços de um sonho diamantino
Do meu Sonho infeliz por sobre as águas.

Gomercindo Nunes
* * *

AMAZONAS

Enorme em seu percurso grandioso,
O maior entre todos deste mundo,
Correndo por um leito tão profundo,
E's bravo, és nobre, altivo e poderoso.

De manhã quando o sol vem orgulhoso,
E te vejo a brilhar, eu' me confundo
Deante do espectaculo oriundo
Desse quadro soberbo e magestoso.

Se o vnto traiçoeiro chega e, forte,
Rebenta grandes ondas perigosas,
E's temido, és feroz nesse teu porte.

Mas, cessando essas vagas tormentosas,
(Que todos temem tanto quanto a morte)
— E's espelho dos lyrios e das rosas.

Felismino Soares
(Petropolis)

» # *¦

A DÔR

Ao Dr. Magalhães Chaves:

No meu pequeno quarto de estudante,
A' luz bara da lâmpada sombria.
Onde reina a profunda nostalgia,

E' que eu me quedo, num scismar constante.

De repente uma sombra apavorante,
Vi desenhar-se, dentre a noite fria...
E eu lhe pergunto, cheio de agonia:"De onde vens, ó visão horripilante?!

Vens profanar meu coração, nesta hora,
Quando sentia as dores da saudade,
Quando gosava os sonhos côr da aurora?!"

E, em resposta, ella disse com terror:"Venho do Nada, e a vil fatalidade,
Ao mundo inteiro espalho — eu sou a Dôr!"

PRIMAVERA

Diluculos... Vertigens... Eclosões!...
Flammas de luz... Fragrancias... Beatitudes!...
Céo azul... Ardentias... Volições...
Effervescencia... Crenças... Amplitudes!...

Azas de insectos... Ninhos... Juventudes
Em múltiplas seqüências e expansões!...
Thuribulos de incenso... Plenitudes
De Amor e de Volúpia!... Sensações!...

Frondes virentes... Sepalas... Harpejos!...
Mirifica ascensão... Tons de crepúsculos...
Sons que trescalam frêmitos de beijos!...

E' a Primavera fulgida, a Belleza
Que vae do cerne á flor, do sangue aos músculos,
Cantando uma epopéa á Natureza!

(Rio)
* & ?í

S O N E T

B. Ribeiro Nimbos

O

Não maldigas jamais a dôr que te apavora:
Aprende a repellir as torpes covardias,
Aprende a anniquilar o escarneo, muito embora,
O mundo te arremessa acerbas ironias.

Não é somente o pobre ingenito que chora
E vê sempre distante as doces alegrias:
O rico, muita vez, dentro do orgulho, implora
Um pouco de remedio ás fundas agonias!

Não maldigas, por isso, amigo, essa pobreza,
Quero que sejas grande em face á iniqüidade
E nunca sintas n'alma inveja da riqueza...

Emquanto a mim, caminho, altivo e sorridente,
Porque tenho em minh'alma a voz da heroicidade
Que me ensina a vencer a vida, heroicamente!

(Soledade, Minas)
Moysés Maia

(Ouro Preto)
A. de Almeida Cvrino

* & #
TEU OLHAR

XII

Tu nunca me disseste e eu sei teu pensamento.
Conheço pelo olhar que tens vago, indeciso,
O teu doce prazer, o teu cruel tormento,
A angustia que disfarça um pouco o teu sorriso!

Sei que sozinha, á noite, em teu recolhimento,
Tu padeces de amor no sonho que idealiso!
Quando a felicidade é um lindo soffrimentò
A vida é toda inferno e toda paraiso!

Amas, mulher, eu sei, conheço a tua historia.
Nunca a ninguém disseste e eu tenho na memória
Teu comprido romance, inédito e perfeito!

E hei de sempre saber o que não me disseres;
Porque fala-me o olhar de todas as mulheres
Que escondem, sem querer, meu coração no peito!.

Acrisio de Camarco
(Araciguama)

Ur»];IJK'M CREMA DE FORMOSURA
PICA A EPIDERME SUAVE. FRESCA.PERFUMADA

A. GIRARD.4-8,Rue d'Alésia .PARIS (France)
DeposiUrtoiFERREIKA .165,Rua dos Andradas .RIO DE JANEIRO
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0 FORTIFICANTE MÁXIMO PARA

TODAS AS EDADES

Ç .Icfficg os ossos e dá phosphoros

Sempre que os MESTRES DA SCIEN-
CIA precisam applicar um fortificante re-
ceitam o VIGOGENIO.;
FRACOS, rachiticos, ANÊMICOS, depau-
perados, NEURASTHENICOS, usem o
VIGOGENIO.
'Na fraqueza pulmonar e CONVAL.ES-
CENÇAS o seu effeito é immediato e po-sitivo.

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

Fluxc-Sedatina O remédio das senho-
ras. Combate as coli-

cas uterinas, mesmo as da gravjdez, em
duas horas. E' o melhor remédio para as
doenças do utero, como FLORES BRAN-
CAS, inflammações, utero cahido, corri-
mentos, catharro do utero., A ELUXO-
SEDATINA é usada com optimos resulta-
dos nos Hospitaes e Maternidades..

Licenciado pelo D. N. de S. P. sob nu-
fncro 67 em 28-6-1915.
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A CULTURA DO CRAVO DA ÍNDIA

A zorra de cultura d&sta especiaria não deve estar
fóra das latitudes de 20° boreal a 20' austral.

Uma sombra ligeira parece ser conveniente ás era-
voarias e nas Molucas plantam-n'as por conseqtfc.ieia in-
tercaladas com palmeiras e outras arvores fruet»feras.

E' geralmente necessário adubar a terra conveniente-
mente, principalmente com cinzas e terra vegetal.

E* também necessário manter o terreno livre dc hervas
damninhas, cortar os crescimentos vegetaes parasitas dos
ramos e exterminar os escaravelhos.

As safras são irregulares; geralmente ha uma celheita
abundante cada quatro ou seis annos e nes annos inter-
médios o resultado é muito menor.

As arvores podem continuar a florescer até aos 80
annos e podem alcançar a idade de 100 annos e até mais.

As flores devem ser colhidas antes que se abram, em-
quanto se assemelham a uma bolinha sobre o cálice.

Os botões primeiro são verdes, depois tornam-se ama-
rellos e, por ultimo, vermelhos. Antes dos botões abrirem
as flores têm a sua agradavel fragancia e então é quando
estão mais ricas em oleo. neste estado que se colhem
as flores nas Molucas, sendo praticada nos mezes de
Outubro a Dezembro.

Uma vez colhidos, são os botões primeiramente postos
a seccar, operação esta que é feita em esteiras ou tabn-
Ieiros de bambú expostos no ar.

Na ilha Amboina seccam os botões sobre um fogo
brando; a côr então torna-se castanha, escurecendo mais
tarde quando o processo de seceagem é terminado ao sol.

Se este processo realisar-se rapidamente, parece que
o produeto tem uma apparencia mslhor, mas quando a
seccagem é ao sol, unicamente, leva seis ou sete dias, oe
cravos apresentarão rugas e terão menos v*l'or com-
mercial.

Durante o processo de seccagem a colheita perde de
50 a ÇO "1° do seu peso, calculando-se que cada arvore
pôde produzir em média 5 libras dc cravos seccos sob
boas condições de colheita. Os chamados moernagelew, que
também são vendáveis, provém das flores em plena fio-
rescencia. O embryão da semente desenvolve-se numa ce-
reja monocotyledonea, que não obstante tem muito pouco
valor, como especiaria.

O principal uso que se faz do cravo é como especia-
ria. Uma parte da qualidade inferior exportada para di-
vereos paizes é usada para fabricação do oleo de »ravo.
Poucos produetos vegetaes contém tão elevada pereenta-
gem de oleo, pois as variedades oscillam entre 15 a 20 0|0.

Os cravos da ilha Amboina são os mais ricos em
oleo e os de Zanzibar os mais pobres, o máximo de 15 "l".

As fabricas francezas de perfumaria usam grandes
quantidades de oleo de cravo. O oleo de cravo consiste
realmente em dois oleos: um delles é mais leve do que
a agua e o outro mais pesado, indo ao fundo. Este ul-
timo é de grande valor devido á grande quantidade de
Eugenol na sua composição.

A haste das flores é também colhida em algumas regiões,
principalmente para exfracção do oleo. • São vendidas por
preço muito baixo e geralmente não alcançam mais do
que alguns centavos de dollar por libra.

O cravo produz muito bem no Brasil; é uma arvore
linda e de madeira excellente, melhor que o eucalyptus, e
aconselhamos a sua cultura, com sementes da nosso Jar-
dim Botânico.

Toda fazenda deve tel-os em seus parques, como fez
o Dr. Teixeira Soares na sua fazenda de Sant'Alda, no
Estado do Rio.

Este illustre engenheiro distribue sementes opíimas
para plantações.

DOENÇAS DE PEITO
Constlp.açaos, Tosse, Grippe, Catarrhos

Laryngites, Bronchites, Asthma
Resultados do Coqueluche e de Sarampo

PULMOSERUM

BAILLY

Reperaúor poderoso dos Orgaos Respiratórios
Empresado aos HospitaesAdopfado pela majorla de Corpo Medico FrancexRecommeodado por mais dc 30.000 médicos eslrangeires

JMododeUsal-o: Uma colher das de café pela manhã o pelanoitoEm cada Pharmacia e Drogaria

Exigir o nome PULM0SERUÍ1-BAILLY
15,Ruede Rome , PÁR1S

Vi

O mais poilíTos:> do todos
os fcanioos

sC- 9.9. Cín ríp nlmcnliorn voírpíal pvtntliido dnR ^

£

22 % de ptaosplioro vegetal extraliido das
sementes de plantas.

FALTA DE PHOSPHORO
é causa «la ANEMIA, da NEURASTHENIA,
da DEPRESSÃO NERVOSA, etc.

"A PHYTINA representa, por conseguin-
te, a matéria nutritiva pliosphorada natu-
ral no estado mais concentrado e satisfaz
ao mesmo tempo a todos os desejos dum
produeto medicamentoso" — (Prof. A.
Gilbcrt e Dr. S. Poster»ak, no "1/Oeuvre
medico-cliirurgicale", n. 30, p. 43, anno
1003).

A' venda nas drogarias e pkarmacias, em
comprimidos e granulada.

1

1
Único representante

nara o Brasil: HEkM.
SCHUBACK & C.

% Caixa Postal 237
iUo.

Fabricantes: Societê
pour rindustrie

Cliimique a B&le —
Basiléa —

Suissa.

I
J

66 lustração Brasilei
REVISTA MENSAL ILLUSTRADA

Collaborada pelos melhGres escriptores e artistas
nacionaes e estrangeiros

?»

TAPEÇARIA DE MAURO

FABRICA

E STORES

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

1

Constlp.asaos, Tosse, Grippe, Catarrhos
JK Laryngites, Bronchites, Asthma
H Resultados de Coqueluclie e de Sarampo ¦

K| 

fisgsneraflor poderoso dos Orgaos Resplralorfos ^Empregado hob HospitaesAdopfado pela majorfa de Corpo Medico PrancezI Recommeodado por male dc 30.000 medicos eslrangelres B
^H£lodo de Usal-o: Umacolber das de cafe j>cla manha e pela noil© I

Em cada Pharmacia e Drogaria '

|
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Onde quer que o Snr.

se encontre,
nas vastas solidões do"
Amazonas, ou nos
sertões de Matto

^_4 Grosso, de Goyaz ou
da Bahiaj poderá
aproveitar os valio-
sos serviços das nos-
sas Escolas, corn van-
tagcns não me no res
que os que vivem nos
grandes centros. Os
DOIS MIL alumnos
inscriptos desde Janei-
ro nas nossas Escolas

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

profissões qne lhe apresentamos, escolha a que parecer
mais confo'itie ás suas aptidões, e inscreva-se no nono

W^^^^^ÊÊ MmS
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INSTITUTO LITRB »B ENSINO POR
CORRESPONDÊNCIA

Run Dr. Almctdn Lima. 43 — 9. PAULO
Oóite esto coupon e envie-o ao Instituto marcando

eom um X o curso preferido e receber!
nossos folhetos explicativos.

Quarta Livros Constructor
Perito Mercantil Teehnico Telegràphista
Contador Publico Cortes e Confecções
Tachygraphc 1'ratico PharraaeeB^^o' alligrapho Avicultura
Correspondento Commercial Agricultura
Desenho Commercial e Ar- France»

tlstieo Inglez
Perito Mechanlco AlIemJo" ETectricista Italiano" Mechsnico Electrlciata Latim''hauffeut Mectianioo Hespanhol
Preparntorloa »Hn«rnçao.
Nome..................... -.-.»•• .--.••»
Endereço  ...
Estado....^  "O Malho'

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

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

iWUV__WWAVJ,AVJWWU%'.V.,_W_fl_v.".V.V.W."i
CRANPE PEPOSITO PE H*RmONIÇ*S

DO CAV. MARIANO DALLAPE' & FIGI.IO t
STRADELLA — ITÁLIA __;

Peçam catálogos e preços í

JOÃO SARTORELLQ
SÃO JOÃO DA BOA VISTA í

E. DE SAO PAULO £
*A'^^*"•'u^'^'^'w^ftrfv^_^w^^^^^.__^^%._^w^«.^Fkrt_fvwtfwww¦

mSÊÊ^m

4. \ ^ S^^^1^

O Tico-Tico publica gratuitamente retratos de creanças.

negor— unesnu 'iriram ^^w-ja*

U
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AS VIAS URINAR!AS
SAO OS EXGOTTOS

WMmmW DO ORGANISMO
DESINFECTAL-AS MENSAL

MENTE COM ALGUNS
COMPRIMIDOS
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uii!!Ti«|p,lUCHERING,
EQÜIVALE PREVENIR-SE
CONTRA FUTUROS W///////MM
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BEXIGA
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PECUÁRIA
UMA GRANJA MODELO DE

CAÜü CAPRINO

As cabras recebem toda a attenção, stiidados necessários
para conservaí-as nas me'.hòres' condições possíveis aiún de
que prednzain bem.

Ci rca de quarenta empregados suissos peritos estão en-
carregados da criação yde cabras e da fabrica condensadorá
pois elles são muito hábeis no manejo e cuidado de cabras
leiteira-:, visto que diversas das principaes .raças iiverao a
sua origem ras montanhas da Suissa.

A fabrica de condensar leite é, uma reproducção em
pequena eséàfa dos estabelecimentos de condensar leite de
vacca, que se encontram installados em grandes proporções
nos principaes districtos leiteiros.

Diariamente são as cabras conduzidas ao pasto sob o
cuidado de pastores experientes, que fazem a pastorcação dos
rebanhos, de modo que os animaes regressem aos curraes
de mungir, por volía das 16 horas.

As cabras são amarradas e alimentadas durante a mun-
gidura, sendo almofaçadas antes de ser o leite recolhido em
barros sanitários • de becea estreita.

A ração de grão que se lhes dá consiste de uma mistura
de alfafa picada, farello, aveia, farinha de coco, .farinha de
tosla de linhaça e Gevada esmagada. Segundo experiências re-
cenles a aáimentação de uma femea por este systema custa
entre 7 e 8 centavos por dia, variando este custo naturalmente
com o tamanho e capacidade do animal.

Os curraes de mungir comportam 400 fêmeas cada um.
Os animaes entram por uma- das extremidades do edifi-

cio c saem. pela extremidade opposta que liga directamente.
com os cercados e pastagens.

Durante o processo da mungidura, ás cabras permanecem
em plataformas elevadas que permittem aos mungidores ex-
trahir com mais facilidade o leite dos animaes.

As cabras são mungidas por traz, estando o operador de
pé 011 sentado justamente atraz do animal.

Os. curraes são providos de soalho acimentado e mange-
douras qme são lavadas diariamente com água fria."A cabra leiteira requer absoluta limpeza ao redor
da sua mangedoura, baia e tina de beber, pois caso contra-
rio não comerá nem beberá.

Rigorosos methodos sanitários são praticados nesta mo-
derna leiteria, methodos esses que correspondem em,todos os
sentidos aos que 

'se 
seguem nos mais importantes estabeleci-

mentos de lacticinios.
Uma vez por anno todas as f;mcas são submetiidas à

prova da ijiberculose.
Os examae bacteriológicos do leite são feitos com inter-

vellos regulares e todo o esforça é exercido afim de produzi-
rem uma mercadoria alimentícia tão limpa c saudável como
as melhores da sua espécie. A cabra leiteira é muito parti-
cular sobre o que come.

Embora a maçã seja uma das suas galodices favoritas,
ella nem moímo mordicará uma destas fmetas que esteja
com signaes de deterioração.

EHa consumirá aparas de vegetaes e cascas de fruetas
unicamente quando estas forem limpas e em bom estado,
recusando invariavelmente todo o alimento que estiver azedo,
bolorento ou corrompido.

A cabra não pastará sobre o n-.csnto pedaço de pasta-
gem por mais de tres dias consecutivos, ella requer novo pasto
continuamente.

As cabras de.íte rebanho que não produzem leite não re-
cebem nenhum grão suppkmentar e são mantidas num reba-
nho separado das cabras leiteiras.

Especial cuidado é dispensado ás fêmeas que estão pro-
-\im«s da dilkrancc.

{Continua no próximo numero).

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

GARANTIA DE 500.000 I1ÉÍS
Isto não e uma affirmação insensata de um indivíduo ir-

responsável: E' um facto absolutamente verdadeiro, o qual
será apoiado c6m gosto por milhares de indivíduos, curados
não só na Inglaterra como também em todo o mundo. Quan-
do digo ourar, não ¦ quero simplesmente significar que for»e-
ço uma funda, - almofada ou qualquer outro appai-elho que oa
pacientes terão de usar continuadamente e somente com o
fim de conservar a hérnia no seu logar. Eu quero explicar
que o meu systema permitte a hérnia abandonar tão incons-
modos e.irritantes apparelhos e converte a parte herniada tão
boa o tão forte como antes de oceorrer a hérnia.

••pe£_£^j__Bs
Eu Curo

Hérnia.

êvLTi

Livro be! IpM MMmm 
"^\

Gratuito. m^SviwJÊ^^^

O meu livro, uma copia do qual enviarei a V. Sv com
o maior gosto, explica claramente como V. S". pôde curar-
se, a si próprio, por este systema, sem dor alguma nem in-
commodo.

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

V. S*. interessaf-se-ha provavelmente em recebendo, com
o livro gratuito e amostra de meu tratamento, differentes
attestados asstgnados por uns poucos dos muitos pacientes cura-
dos. ISTão perca tempo nem dinheiro em procurar obter em
outra .parte o que o meu tratamento offerece, pois só soffrerá
contratemipos e decepções.

Tome uma pena e encha o' coupon que está ao fundo des-
te anmmcio, queira enviar-m'o pelo correio e o meu livro, a
copia da minha garantia, amostra de meu tratamento e outros
detalhes que V. S". necessite, serão enviados inimediatamente.

Queira fazer o favor de não enviar dinheiro; V. S*. pode-
rã escrever-me em qualquer lingua, como portuguez, hesp.i-
nhol, francez, allemão ou inglez, que será perfeitamente com-
prehendido.

COUPON PARA AMOSTRA GRATUITA:
Cr. W. S. Rico (S. 472) 8 e 9 Stonecutter Street, Lon-

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

formação e amostra para eu poder curar a minha hérnia.

Nome
DirecçSo

Lie». D. N. S. P. n». 2690 de 30—5—924

Saúde, Força, Energia
pc/9 BtAHA.VXr.HOSO

FERRO
QUEVENNE

££B0
ANEMIA

FEBRES. DEBILIDADE"O mau actiooe mais econômico,o único inalterável.
Ui|iíoSilhla"UnioniluFabrlcsnla".l

mais agradável, se>n sabor netn. GtiCitOo única verdadeiramente econômico e permittindo raiitirda MOLÉSTIAS etos PAIZES QUENTES.

ii.R.aes Bcaux-Arts. Paris
O tônico mais tolerado,

O TICO-TICO publica gratuitamente retratos de
creança?.

TÁO BOM COMO O MELHOR SINÂO SUPERIOR O

rCliRONOMETRO LEVIS'
«*H VHSIIH I"OH 1'IIKCO AO AMWNOK IIK TODOS

KA8 MO AN (ASAS — KXIJAM O 1IOL. KTOf
OI'; fi AI» A MIA

-.-.¦uvvmw^ww.v ----.-.-.-.-.-.-.-.^^l"^.-.-,-.-.-.-^^w sV
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COMPLICAÇÕES DE FAMÍLIA
O coronel Alceu Pinto do Rego, conhecido capitalista, era

um homem de estatura anã, magro e cabelludo como um ma-
cação. Nisso era a antithese de sua mulher, D. Marianna,
senhora de corpo agigantado e pellada como as palmas de
minhas mãos.

Com tal physico, excusado será dizer-se que o casal se
não recommendava pelos dons de belleza.

Do consórcio nase_ram tres filhas: Prisca, Priscilla e
Paschasia.

A família possuía algumas propriedades em Aracaty, ei-
dade do Ceará, de onde era natural, mas, devido á ultima
secca, emigrara para Minas Geraes, fixando residência em
Itajubá, onde se deram os factos motivantes dfcsta pequena
narrativa.

Os velhos viviam na melhor harmonia efeste mundo, mas
fleugmaticos e bonaoheirões, pouca importância davam aos
soecos _ beliscões com que se mimoseavain as jovens Prisca,
Priscilla e Paschasia, que eram de gênio irascivel e alegra-
vam o lar...

Os velhos costumavam leval-as ás festas, dando além dis-
so reuniões seguidas a propósito de anniv.rsarios e mesmo,
fora de propósito — a propósito de cousa nenhuma.

Os mais guapos rapazes nunca f alfa vam aos bailes da
família cearense, porque as tres moças, além de bonitas e
prendadas, eram ricas...

Na grande roda de adoradores eram dístinguidos tres
mancebos ricos: Pio, Ruffo e Nicostrato.

O Pio requestava a Prisca, o Ruffo a Priscilla e o Ni-
costrato a Paschasia.

Como desejavam casar sem delongas, apressaram-se em
fazer indagações sobre a família Pinto do Rego.

Sem difficuldades souberam o montante da fortuna dos
velhos.

Estavam neste pé as relações, quando, em certo dia, o
capitalista Pinto do Rego recebeu tres cartas que lhe cau-
saram alguma surpreza e inquietação.

Incontinente chamou á sua presença a mulher e mostrou
as cartas.

Mas, Pinto, que é que você tenciona fazer? — in-
quiriu D. Maxencia um tanto apprehensiva, finda a leitura
das cartas.

Eu? Escrever aos moços contando-lhes toda a verda-
de sobre'as meninas — responde o coronel em tom tlocidido.

O Pio solicitava a mão da Prisca, o Ruffo a da Priscil-
Ia e o Nicostrato a da Paschasia.

Depressa tudo se explicou claramente.
Os consórcios não se realisaram porque as moças não

eram filhas do coronel Pinto do Rego e de sua mulher, Dona
Maxencia, mas simplesmente afilhadas.

Após o casamento de tres filhas, que também se cha-
mavam Prisca, Priscilla c Paschasia, recolheram-n'as ainda
creancas, a seu laç.

E como a existência das filhas impedia que as nossas
heroinas fossem doíadas pelo casal, os tres rapazes desisti-
ram ão casamento.

L. D. do Amaral

BICHAS VERMES
VERMIFUGO

€_-&

Imfm f/li l&IIH^iX
ÁS.AREUIDÁO BARRIGUDO

OPILAÇÃO
v^^r~_ffii iiiiiiii hi íi iiiii wiiiiiiiiiniiiiiniin
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k_r America
Finíssimos objectos
_z para presentes _z

Especialidade em
PORCELANAS,
CRYSTAES,
METAES,
FINOS,
FAQUEIROS

È TALHERES |
DE CHRIS- |

TOFLE.

ORIGINALIDADE, B BOM GOSTO

Rua Urupayana, 38-4(1

CONTRA* TODAS AS *

MDLEstiasdoFIGADO

IOE 30-30- aoi

i PARfl TOPOS... !
_________¦_v_^____í__---^/____¦_^_^_¦.

O
Semanário illustrado, o mais querido na alta
sociedade brasileira. As suas secções munda-
nas, a de theatro, musica e cinema fornecem,

a
U todos os sabbados, uma bella e completa I
<> o

reportagem.
fl

IOE IOE-OE IOE SOI
II

I OXER1A FEDERAL ÚNICA fiscalizada pelo governo federal*-w -,x" ¦ __¦__. _-«_x- ÚNICA POR CUJOS PRÊMIOS RESPONDE O THESOURO
Íflfl PONTOA ÚNICA EXTRAHIDA A' VISTA DO PUBLICO NESTA CAPITALej—' V«-»~ «_»oi CAPITAL: 8.000 CONTOS COM DEPOSITO DE 50U CONTOS NO THESOURO

Por 155400 PRÉDIO PRÓPRIO A" RUA 1» DE MARÇO 110, E VISCONDE DE ITABORAHÍ. »t
. r__~ . , ~.. „.--.-....„_ EXTRACCOES DIÁRIAS A_ IH E A'9 3 HORAS AOS SABBADOS

SABBADO, 13 DE SETEMBRO Pedidos de bilhete* com mnls 900 rél» para o porte.
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OS DOIS JUNTOS REPRESENTAM O IDEAL

DO TRATAMENTO

LUGOLIN A

do DR. EDUARDO FRANÇA

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

e qualquer moléstia da pelle — Único remedij brasileiro adoptado na

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

SALSA

Caroba e Manacá, de Ilollanda

Preparado pelo DR. EDUARDO FRANÇA

0 rei dos depurativos para a cura interna de syphilis, impureza do sangue,

rheumatismo, feridas dores, etc.

Únicos depositários no Erasil- AltAlIJO FIÍE1TAS á C.

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

Ma Europa - (I. EliliA e A. MANZOM - Milão-Italia

Em Buenos Aires - Em qualquer pharmacia ou drogaria

Preço de cada vidro 3$500
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CUBE-SE E FORTALEÇA-SE
Oa productoft do LaboratorfO

Nutrotherapioo Dr. RAUL
LEITE & C. (Rio),
resolvem, difficuldnde»

clinicas e trazem no» rotulo»
a» respectiva» formula»

LAXO PURGATIVO INFANTIL
Dose manita (do maná). Único

no genero para criança», é efficase,
tem sabor de assucar e nfio habitua
o organismo. (Lie. 407).

GUARAl NA
(Comprimidos). Base gaaranlna

de guaraná. Cura ou allivia em poo-
cos minuto» qualquer dôr, emaqoe-
cas, etc., aborta a grippe, resfria-
dos, etc., e é tonico do coração, ao
contrario do» similares que são de-
pressivos. — Tome um ou doi»
comprimido». (Lie. 515).

A M I N A-ZIN
Extractos vitaminosos da cenou*

rn, cevada germinada, etc. Podero-
so tonKestimuiante da nutriçíio.
1'nlco deita classe no Brasil. (Lio.
1511).

LEITE INFANTIL — FABRICA
A' VENDA EM TO

GUARANIL
(CONCENTRADO)

Tonico poderoso, estomachico, hc-
matogenico, de innegavel superior!-dade sobre os existentes, devido ásua acçfio anti-toxica e estimulante
intestinal. (Guaraná - iodo - kola -
arrheno - phospho - calcico - núcleo-
vitaminoso). (Lie. 408).

LACTARGYL
(Especifico infantil). Lactato neu-

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

TONICO IN FANTIL
(CONCENTRADO)

(Sem álcool). Poderoso reconstl-
tuinte das crianças e único no ge-nero. (Iodo - tanico - arrheno - gly-cero - phospho - núcleo - vitamino-
so). (Llc. 400).

LACTOVERHIIL
Polyvermieida 00 °|° mais efficn»

que os vermifugos communs. Ado-
ptado pelo Dep. Nac. de Saúde Pu-
lillca. (Lie. 408)...

PU R GOLEITE
(Pastilhas). Admirável e effleaa

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

NUTRAM INA
(Aminas da nutriçüo). Farinha

fresca polyvitaminosa e do cresci-
mento, mineralizadora dos tecidos,
calcMicante dos ossos e estimulante
do appetite.

CREME INFANTIL
(Em pd dextrinisado). 12 varie-

dades, com digest&o qnasl feita. O»
pacote» sfío acompanhados de con-
nellios niuiío ntei» sobre regimeii e
hygiene. Preçot até 1Ç300 o pacote»

EMAGRINA
Comprimido para emmagrecer.

Acompanhado de fegimín nlimen-
tar muito util*

EM
D O

S. PAULO E RIO
O BRASIL

TIRO SEGUROO VERMIFUGO do Dr. H. F. PEERY

fpr 
é um medicamento, não é so-

I mente oleo de ricino aroma-
tisado. Eis a razão porqueUMA ÚNICA DOSE BASTA

Ataca u Lombrigat oa a Solituia na suk casa e dcia- , ]loja-as dos sens ninhos.Promove a acçSo sandavel do Estomago e dos Intestinos.Corrige os desarranjos digestivos cansados pelos Temes.
A venda em todas as priucipae» pharmacia* e

ãllBUslIãliãlüllgilãllBBig;

PÔ
OE ABYSSINIA

EXIBARD
Sem Opio nem Morphina.

Muito eíücaz contra a

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

H. FERRÉ, BLOTTIÈRE & Cle
6, Rue Dombasle, PARIS

iB BOAS PHARMACIAS

" i
Romances d'"0 Malho

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

li fasciculos
RESURREIÇAO DE "AL*

MA DE HYENA"
17 fasciculos

MIL-DIABOS
9 fasciculos

O DETECTIVE E A
"MORTE"

8 fasciculos
Os fasciculos são vendidos

juntos ou separadamente ao
preço de 400 réis no Rio e
de 500 réis nos Estados.

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

Deuza da Paz

I VINHO DE CHASSAINGj
BI - DIGESTIVO

Contra as DIGESTÕES DIFFICEIS PARIS, e, Rue de la Taoherle. J
¦llllll III 1 III .IM——a—*

g|
H
1]
0

0 \s
[VINHOdeCHASSAINGIBI - DIGESTIVO

Contra as DIGESTOES DIFFICEIS PARIS, e, Rue de la Tncherle. J
— HI MII ¦—M—^
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cRadiotelepfíon ia

DUAS PALAVRAS

A telephonia sem fio ê hoje o mais pujante triumpho. Só
o cinema pôde servir de paradigma para a rapidez e inten-
sidade com que esse estupefaciente producto do engenho hu-
mano se incorporou aos hábitos do homem civilizado. A'o
Brasil ainda não se tem urna idéa do que isso seja, porque,
infelizmente, as novidades do progresso costumam fazer uma
grande volta antes de chegar á Terra de Santa Cruz.

Se consultarmos as estatísticas referentes ao movimento
semfüísta na Argentina ficaremos um tantinho envergonha-
dos, mas poderemos avaliar o que se passará nos grandes
centros de ciilisação, á volta do mundo, com relação a essa
apparelhosinho maravilhoso que nos permittef no aconchego
do lar, sem o mínimo desarranjo para a nossa commodidade,
ouvir uma opera, um concerto, um discurso, uma confercncia
e centenas de léguas de distancia. _ ¦

O telephone sem fio custou a se generalisar entre
nós; agora, porém, entrou na phase de desenvolvimento defi-
nitivo. As estatísticas dos semfilistas existentes no Rio de
Janeiro e em todo o Estado de. São Paulo, para só falar nesses
dois, é extremamente animadora, e isso O MALHO tem sen-
tido pela numerosa correspo)idencia que llie dirigem_ seus lei-
tores solicitando informações sobre a radiotelephonia.

Não era, pois, possível demorarmos mais tempo a crea-
í5o de uma secção em que procuraremos informar amplamente
os leitores d'0 MALHO, acompanhando pari-passu os progres-
sos realisados no campo das ondas hertezianas e, muito espe-
cialmente, guiando com ensinamentos práticos todos quantos
precisam de conselhos technicos sobre a maneira de construir
com as próprias mãos e com despeza de alguns mil réis, um
apparelho para divertir-se e á sua família.

Com as nossas instrucções, um martello, uma tesoura, uma
lima, umas taboasinhas, um pouco de papelão, alguns pregui-
nhos, fios e isoladorcs, qualquer pessoa poderá montar um
posto para seu uso, que conhecerá de olhos fechados e pode.-
rá reparar quando se desarranjar.

O nosso intuito é, pois, concorrer para a diffusão da ra-
diotelephonia no Brasil, desse maravilhoso invento da scien-
cia moderna, fonte inexgotavel de prazeres de espirito, ao
alcance de todas as bolsas e. de todos os gostos.

VADEMECUM DO RADIOTELEPHO-
NISTA AMADOR

I
Ondas "hertezianas" — Sua formação e propagação

•
Todos sabem que quando se projecta uma pedra á su-

perficie de uma agiia tranquilla, formam-se em torno do
ponto em que ella cahiu círculos concentricos que se alar-
gam e transmittem assim o choque a toda a massa d'agua.
Pois na atmosphera passa-se exactamente a mesma coisa,
sendo as ondulações líquidas a imagem das ondas sonoras,
que nós não vemos, mas que transportam da mesma ma-
neira, atravez da atmosphera, as vibrações nascidas da agi-
tação de um diapasão, de uma corda de piano ou de uma
detonação.

O mesmo acontece também com as ondas provocadas
por uma scentelha electrica: descarga de bateria ou relam-
pago. Estas ondas, chamadas hertezianas, de Hertz — o
scientista allemão que as poz em evidencia, pois os seus
princípios já eram conhecidos — são transmittidas por um
meio imponderável, que os physicos denominaram ether;
mas, emquanto as nossas ondas sonoras se propagam ccm
a velocidade média de 340 metros por segundo, as ondula-
ções electricas caminham na proporção de 300.000 kilo-
metros por segundo, que é a velocidade com que cami-
nha a luz.

Convém notar que as particulas animadas da atmos-
phera não se deslocam, apenas se communicam as suas
vibrações de umas ás outras para formar as ondas.

Pode-se, portanto, deante do que ficou dito, definir a
onda electrica: a propagação ou deslocamento de um mo-
vimento vibratorio muito rápido.

As ondas electricas são comparaveis as ondas lumino-
sas, mas sua frequencia é menor. .

Chama-se frequencia o numero de ondas ou de oscil-
lações por segundo.

Em T. S. F. a frequencia é de 15.000 a 2.000.000 c^e
períodos por segundo, para uma distancia de onda de 20.000
a 150.000 metros.

Todo o problema, pois, da telegraphia e da telephonia
sem fio consiste em captar essas ondas na sua passagem
e em seguida reproduzil-as por meio de apparelhos apro-
priados.

Deixando de parte a theoria, accrescentemos que a
primeira operação, isto é, a captação das ondas, é reali-
sada por meio de um fio metallico distendido, que se
chama antena, e que a segunda, isto é, a sua reproducção,
por meio de um instrumento denominado detentor, ao qual
se liga um phone.

Sob o titulo acima de "Vademecum do radiotelepho-
nista amador" O MALHO fará a Exposição seguida e
methodica de todos os conhecimentos indispensáveis aos
que praticam a telephonia sem fio. E' uma exposição para
profanos, por isso em linguagem clara e ao alcance de
todos os preparos; mas será sufficiente para dar ao lei-
tor uma noção ampla e exacta sobre o assumpto.

Quem colleccionar os capítulos successivos desta ex-
posição, terá com o correr do tempo um manual completo
e um guia seguro para auxilial-o em todos os embaraços
que porventura surjam na pratica do semfilismo.

No proximo numero continuaremos a tratar das ondas,
explicando a sua technica acompanhada dos respectivos
gnaphicos.

INFORMAÇÕES E CURIOSIDADES

Uma 
estatística recente calcula em 800 mil o numero de

pessoas que possuem postos radiotelephonicos na In-
glaterra, Escócia e Paiz de Galles.

No 
Rio de Janeiro, segundo informação de pessoa auto-

risada, ha até agora apenas 12.000 radiotelephonistas
amadores. E' menos do que a infancia da radiotelephonia,
para uma capital de mais de um milhão de habitantes.

Lfeil ihkfci a

Catarrho, Resfriados, Bron-

chite, e evitar Pneumonias,

tome a Emulsão de Scott.

O remedio 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 saúde em

todas as edades da vida.

EMULSAO

de SCOTT

fcfcaiMkM
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JATAHY PRADO
O REI DOS REMÉDIOS BRASILEIROS

Preparado pelo pharmaceutico Honorio do Prado
O mais poderoso remédio contra 'a TOSSE,
BRONCHITES, ASTHMA, ROUQUIDÃO e

Não aeceiteis tão bom e nem melhor,
porque não ha outro que o egi

Únicos depositários:
ARAUJO FREITAS & Cia

Rua dos Ourives, 88 e 90
RIO
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Superior Oleo de Figado

de Bacalháo

r

IODOLINO

Tonico Fortificante, gerador

energico da Força e da Saúde.

DEP. SOC. PRODUCTOS CHIMICOS

L. QUEIROZ — -S . PAULO — RIO

Fabricantes : HEINZELMANN & C.
' 

RIO DE JANEIRO

1
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Foi a caixa de "fósfo" 
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(Este numero contém 68 paginas)
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"Tiro Naval de Santos", mobilisado du rante os acontecimentos na capital paulista. A brilhante corporação encarregou
se do policiamento da cidade, de modo a merecer geraes e enthusiasticos ap plausos.

Sargentos do "Tiro Naval de Santos", que, nos dias sangrentos da revolta, prestaram reaes serviços â
causa de legalidade.
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Em Pira/u. Coronel Franco Ferreira e outros officiaes da columna que, sob o commando do general Azevedo Costa,tanto se tem distinguido na perseguição dos mashorqueiros de São Paulo.
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Nos dias da rebelüão: Trincheira revoltosa na Ponte Pequena. — Populares fugindo ás granadas
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Aspecto do Largo do Palácio, logo de-
pois da chegada das forças revoltosas,
no dia 9 de Julho. — Allemãozinho, de
14 annos¦. que formou ao lado dos

revoltosos na trincheira do Quartel Ge-
neral á rua Conselheiro Chrispiniano. —
Granada que cahiu no "Circo 

Queiro-.
lo", no Largo Paysandú.
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A viagem do PH_i=
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O "Diário Official" publicou, no
dia 30 do mez p. p., a seguinte
nota: i"O Governo considera de. seu de-
ver explicar á Nação que se viu
na contingência de exprimir á Real
Kmbalxada de Itália certas appre-
hensões a propósito da honrosissi-
ma visita - de Sua Alteza Real o
Princiipe do Piemonte, Umberto de
Saboya.

Assentada e combinada essa vi-
sita e feito com a maior effusão
o nosso convite, tudo veiu fazen-
do desde logo. o Governo para quea recepção decorresse a mais bri-lhante possível. Um credito espe-
ciai foi pedido ao Congresso e
concedido, procedendo-se logo á
nomeação de uma commissão pre-sidida pelo Sr. Embaixador Regi*
de Oliveira, que começou a cuidar
«¦om todo o esmero, da elaboração
do programma. Todos esses prepa-rativos estavam feitos e acabados,
quando sobreveiu o estúpido motim
de São Paulo, achando-se nesse
momento jã a meio canv.nho do
Brasil, a divisão italiana em quevinha o Príncipe.

A primeira e mais desastrada
conseqüência dessa funesta obra
dos máos brasileiros, esquecidos deseus deveres para com a Pátria, foi
o adiamento da visita ao Brasil
para quando Sua Alteza regressasse
do Prata.

Tivemos assim aue nos limitar a
acolher de passagem, na Bahia, o
Herdeiro Italiano, aguardando a sua
volta para, então, lhe testemunhar

0 PACIFICADOR DO NORTE

mm*
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amplame
General João de Deus Menna Barreto, que acaba

nte a nossa de prestar um grande serviço á Republica suf
A E mbaixada Italiana e o si di- focando ° movimento revolucionário na Amazônia.

mos mais
alegria.

ibaixada Italiana e o seu di-
gno Chefe, Sua Excellencia o Se-nhor Embaixador Badoglio, vieram cordialmente ao nossoencontro, tudo facilitando nessa conjunctura delicada, queatinai pôde resolver-se numa simples postergação de dataMas, agora, nas ves,peras do grande dia, que seria paratodos nós um intenso motivo' de júbilo, pela chegada dohospede real ã metrópole brasileira, verifica com pezaro (_overno que ainda lhe cumpre observar com cuidado asituaçao_ na Capital, onde os elementos facciosos da mi-nona nao cessam de agir na sombra, continuando o tra-balho diabólico do descrédito do paiz.

Xão se amedronta de modo
nenhum o Governo com as insidias
dessa machinação latente contra a
ordem publica. Pelo contrario, sen-
te-se cada vez mais forte e mais
seguro de poder defender os interes-
ses vitaes da nação contra os gol-
lies traiçoeiros da demagogia e da
ambição. O paiz inteiro pôde estar
traquinlio a esse respeito. A or-
dem tem sido mantida e será man-
lida em ioda a linha, custe o quecustar.

Todos comprehenderão, porém,
que. perdurando, como perdura, o
espirito «le indisciplina e de revol-
Ia na escassa minoria que tem
sido a vergonha da nação, algum
incidente poderia sobrevir na occa-
s'ão da próxima visita de Sua
Altftea-

Essa consideração levou o Go-
verno a expor os factos com
mistosa franqueza á Embaixada

Italiana, accentuando o immenso pe-zar rio Brasil pela circumstancia e
veaffirmando o contentamento com
que o Rio e São Paulo acolheriam
o egrégio representante da Casa
de Saboya, ja recebido incógnito
na Bahia, em sua passagem parao sul. com as maiores demonstra-
rões de apreço.

O assumpto foi objee.o de uma
longa e attenciosa -Vota que o Se-
nhor Ministro das Relações Ex-
terioree entregou ante-hontem a
Sua Excellencia o Senhor Embai-
x.dar Pi.etro Badoglio, pedindo os
seus bons officios junto ao Go-
verno italiano no sentido de ser
marcada para outra época a visita
que o Brasil espera com tanta ale-
gria.

Sua Excellencia o Sr. Embaixa-
dor Badoglio já se poz em com-
municação a respeito com o Gover-
no italiano e hontem mesmo enviou
ao nosso Ministério do Exterior
uma primeira resposta que penho-rou profundamente ao Governo bra-
sileiro pela elevação e gentileza de
seus termos, assim como pela jus-tiça que rende aos sentimentos da nossa administraçãoe do nosso povo em relação ã Itália.

Imaginamos facilmente a tristeza geral que esta no-tieia vae causar a todos os brasileiros realmente amigosde seu pa__. A criminosa política de arruaça e de mo-tim, que tanto mai nos tem feito, mas que vae felizmentesendo batida e jugulada com energia pela autoridade dopoder constituído, pôde inscrever na sua longa paginade desserviços mais este trecho lamentável em que o seutalso patriotismo apparece tal o uai é *

A V I C T I A A LEGALIDADE
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Fori">tura do Corpo de
Bombeiros dc São Paulo, no
Largo da Sé, naquella ca-

pitai. — lj O Sr. presiden-
te Carlos de Campos, em
companhia dos secretários
do Estado, passa em revista
a briosa corporação, que em

peso se manteve ao lado da

'idade, batendo-pe hero'.-

camente. 2) Outro aspectj
ca formatura, vendo-se parle
do modernissimo material

do Corpo cie Bombeiros.
—, 3) 0 Sr. presidente do
Estado, com a sua comiti-
va, retira-se do local da

formatura.
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A DERROCADA DA IASMORCA

lormemente damnificada pelos revoltosos'"S,alistas, na occasião em que passava
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S GRANDES SERVI
O governo da Republi-

ca, por decreto da semana
finda, promoveu a tenente-
coronel em nossa Policia
Militar, o Sr. Major Carlos
Reis, chefe da Inspectoria
de Segurança e Ca-
pturas.

A repercussão desse
acertado acto governamental
foi de molde brilhantíssimo
para os merecimentos da-
quelle bravo e illustre of fi-
ciai, cavalheiro distinetissi-
mo, que parece possuir o
segredo de tornar seus ami-
gos e admiradores quantos
delle se approximam. Toda
a nossa imprensa desapaixo-
nada recebeu com as maio-
res e as mais justas expres-
soes de elogio a promoção
do Sr. Carlos Reis que, na
sua classe, é bem um dos
mais perfeitos exemplos do
made self man.

Effectivamente, data de
poucos annos o ingresso do
tenente-coronel Carlos Reis
na policia administrativa
como na disciplinada cov

\eS_fl7'cmk\_mmm^_m fl
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ES DA POLICIA
ce, as suas preciosas quali-
dades de intelligencia e a
formidável capacidade de
trabalho de que dispõe, em
pouco o elevaram altamente
ao apreço e á confiança de
seus superiores hierarchi-
cos.

Passou a ser o Sr.
Carlos Reis, desde o primei-
ro dia, um elemento com
que se podia contar, dadas
as suas aptidões reveladas,
e as constantes e sempre
crescentes demonstra-
ções do r"" "" *"" » "*"*'
e ?
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Inauguração de sua nova séde, vendo-se, em cima, a mesa que presidiu a sessão solemne, e, a seguir, dois
aspectos da assistência.

Instantaneos do ultimo baile realisado pclo "Elles te dao", no Engenho de DentroInstantâneos do ultimo baile realisado pelo "Elles te dão no Engenho de Dentro
... ¦ V- ¦"¦  ...,. 1. 1.....

Baile inaugural da nova séde do America F. C. - Tarde dansante organisada pela «Commissão dos Simples» fi-liada ao Club Recreio da Juventude.



^lllg 

I

*'f-ij&-ni # tt^g':^f.v^^-' - -*.¦ ,'H^9
- "'TT'gpM^E^^Bgu ^vay^*w>||a^ • _ ¦ !g

/ ,i

o tHiífio   6 — Setembro — 1924

SOCIEDADE BENEFICENTE UNITIVA Aramiveirsario

Sessão solemne em homenagem ao so ~io honorário deputado Antonio Carlos
Ribeiro de Andrada.

Zêzinho, filho de D. Mathilde Campos
Corrêa e Sr. Antonio Brandão Corrêa,
neto do negociante Agostinho de Cam-
pos, que festeja seu anniversario no

proximo dia 8.

Casa dos Artistas

Instantaneo da recepção em honra do
Sr. prefeito e dos membro: do Conselho
Municipal, realisada nos últimos dias do

mez passado.

Em baixo: Enlace Ermylce Rodriguec - Carlos Guimarães, vendo-se á direi-
ta, os noivos, e á esquerda, os mesmos rodeados de parentes e convidados.
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O primeiro process© militar ornondo dos acoetecimieiiitos
de Sao Paolo

^ ^ iL B 1 j | .5.?. Jt f.;. S&ggsy

^^iBj 
^^HB9m$ ' SI^Kw^Hv J .'¦"' H

jpTW 
' 

M

IchL.ilt'ARealisou-se, ha dias, perante a justi- do absolvido, em virtude do conse- do-se o prazo sem cumprir o
ça militar, no recinto do Supremo Tri- lho haver annuliado o respectivo Preso depois, verificou-se que nãobunal Militar, o julgamento do capitão processo. mou parte nos actos de rebeldia,Dr. Mario Maciel Wanderley, accusado O capitão Mario Maciel Wanderley a culpa somente de desertor,do crime de deserção. era accusado do crime de deserção pelo Abertos os debates, o advogado Dun-:O julgamento foi presidido pelo au- facto de, fazendo parte, como ajudante, shee de Abranches allegou a nullidadeditor Dr. Garcia Pires, sendo promotor do estado-maior da 2* região militar, do processo por competir á 2a regiãoo Dr. Diogenes Penna, estando a de- com séde em São Paulo não se ter e não ao Departamento ,do Pessoal dffesa do réo a cargo do advogado Clovis apresentado ao quartel-general respectivo Guerra baixar o edital.Dunshee de Abranches. A' 1 hora da nem ao commando das tropas iegaes em Este facto, defendido firteme.tífi jpeJtarde começou o julgamento, com a lei- operações contra os rebeldes. Decorri- defesa e combatido com ardor-e grantura do processo. Falaram o promotor do o prazo da lei, o Departamento da cópia de argumentos, serviu de base !advogado, sendo pouco depois o accusa- Guerra chamou-o por editaes, esgotan- conselho para sua decisão.-a=s» \

REUNIÃO DO CORPO CONSULAR

A mesa que presidiu os trabalhos do julgamento, vendo-se o auditor, Dr. Garcia Pires, e o promotor de justiça, Dr.Diogenes Penna. A' direita, o accusado, capitão Dr. Mario Maciel Wanderley, sentado, de costas, e o seu patrono Dr.Clovis Dunshee de Àbranches, na hora em que produzia a defesa de seu constituinte.
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Instantaneo tomado na residencia do cônsul da Colombia, Dr. A. C. Simoens da Silva, quando se reuniu o corpo con-
sular para tratar de interecses da classe e escolha do decano.
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O Sr. Marechal Chefe de Policia rodeado de membros da Legião Republicana,

promotora cia bella manifestação patriótica

ASPECTOS DA GRANDIOSA CERIMO:
NIA CIVICA DE 29> DO MEZ

PRÓXIMO PASSADO
Um aspecto da compacta massa popular quando se fazia

ouvir um dos oradores officiaes
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No momento em que o '>- Olympio de Castro dictava o solemne juramento de fé republicana
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Aspectos da animada tarde sportiva de domingo ultimo, tomados emquanto se realisava
o renhido match "Flamengo" versus "S. Christovão". O jogo, que teve duas phases de
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extraordinário interesse, por parte do publico, possuído de um enthusiasmo raras vezes
registrado nos últimos tempos, terminou coma victoria do "Flamengo", pelo score de 3 x 1 .

Um aspecto das archibancadas repletas
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Num dos momentos emocionantes da bella pugna sportiva

È 

Vimos um dia destes um gran-
de e insuspeito diário queixar-se
amargamente da carestia dos ge-
neros alimentícios, salientando mui-

to a particularidade, realmente notável, de se

haver acerado a carestia após algumas me-
didas de emergência tomadas pelo governo.

A nós, também, não nos passou desper-
cebido o allegado pelo illustre e_nfrade.
Também estamos vendo que, não obstante

o contra-vapor dos actos governamentaes,
vae subindo gradualmente ou aos trancos
o preço da maioria dos gêneros de largo
consumo na alimentação publica. Mas não
nos causa mais surpreza alguma...

Desde que se " inventou" o pretexto da
" grande guerra" e tanto se abusou delle
para todas as explorações, não faltam
" pequenas guerras" para gáudio interno
dos nossos exploradores, que se agarram

a ellas como a escadas de salvação, quando,
feitas bem as contas, não passam de. teias
de aranha... £ estamos disto convenci-
dos. Emquanto o governo não tomar uma
attittvd'.' francamente hostil aos açambar-

cadores de qua'quer espécie, havemos de
pagar bem caro o desaforo dos Isidoros
perturbando a ordem e dando aso á per-
turbação do. sentidos daquelles que só
têm um: o de, rapidamente, encher o sacco...
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Grupo de veranistas no parque, em pose especial para "O Malho"

fCAMBUQUIR-A Theatro 

Mirakipal
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r*"W Os passageiros dos bondes que
l___r I P'assarn P^'1 Pra'a de Botafogo
]_W | não escondem o prazer que dia-

riamente sentem, ao verificarem
que aquella via publica é, todas as tardes,
muito bem irrigada.

Aquillo representa o qr_ se chama um" achado" ! Aquillo é um oásis magnif ico
entre os " desertos" de poeira, áquem e
além daquelle sitio! Aquillo é — o sueco!
Dá vontade de respirar!...

— Mas... a que attribuir o "milagre"?
Essa interrogativa constituiu um enigma

difíicil durante muitos mezes. Ninguém o

decifrava. Foi preciso que o nosso Car-
doso se puzesse em campo e agisse com
a sua costumada sagacidade.

Dito e feito!
Indaga d'aqui, indaga d'acolá, e a cou-

sa ficou perfeitamente sabida... E' que
o Cardoso descobriu que o Dr. Carlos
Sampaio, ex-prefeito do Districto Fede-
ral, reside precisamente naquella passagem
de Botafogo, e, naturalmente, ainda tem
influencia para lhe não ser negado o bc-
neficio da irrigação do logar de sua re-
sidencia...

Que fez eníão o Cardoso? Está fazen-

Leopoldo Migttes, o grande compositor
brasileiro, cuja opera "Salduncs", libretto
de Coelho Netto, será cantada hoje, no
Municipal, pela Grande Companhia Lyrica

da Empreza IValter Mocchi.

do correr uma grande subscripção para se
offerecer ao ex-prefeito uma residência em
todas as ruas de grande movimento...

Só assim será possivel estender a uma
grande parte da população desta capital o
beneficio irrigatorio que desíruetam os
moradores da Praia de Botafogo e os mi-
lliarcs dc passageiros que por alli tran-
siíaml...

CASA DE SAUDE OLIVEIRA MOTTA-"• ¦¦ _____!_
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Vista exterior da Casa dc Saude Dr. Oliveira Moita e um aspecto
da inauguração do bem installado c modelar estabelecimento, á Rua do
Riachuelo, 161, dirigido pelos Drs. Oliveira Motta c Leonidio Ribeiro.



6 — Setembro —1924 0//7ZO/7ÍO

Extracto Pó de arroz

Loção

n'um estojo
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DE LOHSE

1

Rio

Rua Buenos Aires, 87

Caixa 902

Agentes Geraes

A. M. BITTENCOURT & C.

S. Paulo

(lua 15 Novembro, 56

Caixa 202V
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_1 matriz da Gloria por occasião da tradicional festa de 15 de Agosto
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Aspectos da procissão de S. Thiago, em Inhaúma
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iVa Avenida 28 de Setembro. Instantâneos tomados quando se realisava a procissão de Nossa Senhora de Lourdes

UM BRINQUEDO DE ARMAR POR S E M A N A—N'"0 TICO-TICO'
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<t£ Todas as pessoas de bom gosto tern prazer era

chamar a attenqao do mundo elegante. Para conse- KflHBi
5^ guir isto nao e bastante o uso de uma rica toilette. j

E' preciso saber escolher urn perfume que esteja a

Todas as pessoas de bom gosto têm prazer em
chamar a attenção do mundo elegante. Para conse-
guir isto não é bastante o uso de uma rica toilette.
E' preciso saber escolher um perfume que esteja á
altura desta.

Use "Aífflçjj" 
e o resultado será certo.

nTÃjTnrCOLOONE J

°$471Q 

feriu mar ias
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"O MALHO" NOS ESTADOS
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Encerramento do mez de Maria eni Figueira do Rio Doce. O padre André Coelli com as creanças que fizerama 1' communhão.
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Bm Glycério, no Estado do Rio. Um aspecto da cerimonia de lançamento da pedra fundamental da Igreja Matriz

¦7.

\m

: • ~ v.-¦' ~ ':-r''7',7

IH'. H ¦'Bf .m'J.7* ¦< -it A
f 

¦¦¦ '-!* 
I! m * "a* '* '

Big, - '¦;»- In ' ¦ •"® i- '¦ '
m£.V 1 „ jgrj An WtBf
£*'% I. rflf?** p jjn Br $jE[ •"

w—m i  ' ¦ i ¦ ~ • • -_J!i:—. J-^,-'

B^JMJMIi,iaUIM«MB«^

•J.,

. .'N'^ — ¦" y^^'-'7¦•'¦ 7 ¦• «, v>



! ^ "nfn I flTn "• ^Tr ( KtAytppt* i^zjj«SWP^^J^ynL3a 2 [c*3f" *ieB6IGP®Srfl| IBnbhBVn <y
.- WjMf 1 HBL.^ Hb IB"KJP^ i

_ Hr/ 3 .w"s^III^K^^HB'SHLI

¦tr '4 '^fUfiSf: 111'' ¦£&»* 1Bis£" '.• / '* >JSRr; *" " w.';' .-^: •« < wEB Tpi 'pmSI \ ¦¦

A O POVO

( <I1<1111<1mo* a nflciinio <lo povo
do ISrasl| para a «p-amlc r^diit-cão

<l(> probos (pie cvslá la/cndo a
(.ASA IMílWA, (•.slahclccinien-
Io rrilrrioso nos seus artigos <>

lios lucros. (I maior deposito de
\u;ias ni: si;i>a pana siüniio-
ica. <: VMisAiUA. (;iiai'i:lauia.
AI.I VIA ! AJ5IA .• CKItKU.MAItl A.

Ilcsi ciiiIiis i-olos^ars! \ r r.i I i -

ipirni!!. . .

ALGUNS PREÇOS?

Miias de SEDA ca.su 1«» com ros-
tura 5$8oo

Meias de SEDA BAGUET com
costura n$ooo

Meias de SEDA FRANCEZA
com costura i3$50o

Meias de SEDA FRANCEZA

GRANDE LIQUIDAÇÃO

DA

Casa Estrella

FEITA

PELOS PROPRIETÁRIOS

DA CASA INDIANA

RUA DO OUVIDOR, 134

Meias ESC0SS1A para creança
todas as côrescom costura e baguet i5$8oo

Meias dc SEDA Mousseline . . i7$5oo Meias ESC°SSIA para senhoras
todas as côresMeias de SEDA JAPONEZA Meias ESCOSSIA para senhoras

com costura i4$500 . ,todas as cores .
Meias todas de SEDA para cre-

ança, todas as côres .
Meias ESCOSSIA para senhoras

3$5°o com baguet

Vleias SEDAL1NA para senhoras
í$5oo todas as côres ......

Sabonete SANTELMO, Caixa
3?5O0 Pasta NANCY, tubo grande .

Fasta "INDIANA", tubo grande
2$200 Loção Brilhante

Pó COLOMBINA, Caixa . . .
4$9oo 12 laminas, typo GILLETE . .

ESTOJO, typo GILLETE . .N
Gravatas tricoliru-, SEDA . .
C.ravaífiN seda. ITALIANA . .
Meias, fino alyudão, para homen
Meia> de SEDA, para homens,
Ligas de SEDA, para homens .
Camisas, tricoline de SEDA, lis
tada

Camisas, tricoline de SEDA, lisas
côres variadas

3$8oq
i$çoo
i$900
i$500
7$ooo
i$S°o
3$200
3$3°°
i$5(xi
2$3"'
i$Soo
2$7oo
ilfgoo

23$soo

22$000

6 Setembro 1924  OmClíTtO

A CA 5 A IIIPIAMA

CASA INDIANA

Largo São Francisco de

Paula, 24-26-28

 R I O 
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JMm\ Sobre o caso da malfadada sedi-
I ^L I ção ainda se pôde assignalar o
^Êf I " isochronismo moral" dos movi-

mentos de seus chefes. Veja-se,
por exemplo, o que houve lá pelo Amazo-
nas... O primeiro acto do pseudo 

" 
gover-

nador" revoltoso foi mandar esvasiar a Di-
legacia Fiscal e pedir ao banco um balanço
de caixa, para saber com quanto poderia
contar,..

Muito commovente esse perfeito accordo
de vistas nos fins revolucionários!... Ao
Sul e ao Norte a mesma cupidez pelo di-
nheiro e a mesma pressa de encher o sacco,
para alicerçar o monumento revoluciona-
rio!...

Mais uma ou duas " salvações" desta or-
dem e tudo ficaria irremediavelmente " lim-
po"l...

DESEJA CRÇ5CER
ÔCEÍ1TIOETR05?
Pois o conseguirá promptamente,
em qualquer edade, com o CRÊS-
CEDOR RACIONAL, do professor
Albert, tratamento unico que ga-
rante o augmento da estatura e des-51=. GARCIA Sr.CíMPS envolvimento. Pedir explicações

com 1 mez com 2 mt- -. .
ie .,«!.- *» d. .,.- <íUe iS 

^met}eTel *"£• e .f 1CarelS
m.nto. lamento, convencidos do maravilhoso invento.

Representante na America do Sul:
Entre Rios. 130 — Buenos Aires —

M^nlij?

Sr. PICON to
antes do (rala-

menlo.

F. HI A
Argentina

y SARDAS V
••PAMMOS %

ESPIMHAS (

5*RUGAS 
CRAVOS .

E MANCHAS
.DA PElLE.:

HJ Segundo as estatísticas officiaes do
Reich, o commercio exterior da Allemanha
attingiu, em Dezembro ultimo, os algaris-
mos seguintes:

Importações, 492.370.000 marcos-ouro,
contra '434 milhões em Novembro; expor-
tações, 561.220.000 marcos-ouro, contra
514 milhões em Novembro.

Durante a totalidade do anno de 1923,
as importações ter-sc-hiam elevado, indicam
essas mesmas estatísticas, a 6.080.391.000
marcos-ouro, e as exportações a 
6.079.154.000 marcos-ouro, de sorte que a
balança visível se encontra pouco mais ou
menos em equilíbrio.

Sr. PICON (x)
3 mezes depois

do tratamento.s
Acham-se previstos 117 milhões de dollars

para a manutenção de 6.469 olfficiaes e
86.000 marinheiros; e 14.590.000 dollars
para a aviação naval, 57.000 dollars de me-
nos que o anno passado.

As despezas para a exploração aérea do
polo Norte são avaliadas em 183.000 dol-
Ia rs.

'• AApsfâ^^Ai
Hi O orçamento da marinha americana

eleva-se, para este anno, a 271.912.867 dol-
Iars, dos quaes 30 milhões de dollars para
acabar a construcçâo de navios actualmente
nos estaleiros.

O orçamento é inferior de 44.530.000
dollars ás avaliações para o anno fiscal
1924-1925 é de 23.024.000 ao orçamento do
anno ultimo.

®V. fexa,, co in viando

vitfx&tcs no

zua êacÁv&t, n. 4, cnzÀ-

auecetá jacitm&ntc.

f^*m^^^^*mt0^mK»mfmlA*tr±^Am^*i^.^*^^^mt*AmAA****.em^^.^*^tm^^^^t^^^

1*500

28 CORE/10 f^WA
GERMÀNIA

&I 11 mi § t raç ã o Brasileira'
REVISTA MENSAL ILLUSTRADA

Collaborada pelos melhores escriptores e artista»
nacionaes e estrangeiros

ilampadas £xternas

coi\ braço

para electricidade a

I5$000
RUA 7

SETEMBRO I6l

LOTERIA DA VICTORIA
CONCESSIONÁRIOS

THEODORO
SILVA & Clã.

Contracio celebrado
com o Governo do
Estado em 1 4 de

Maio de 1924

Sede: VICTORIA
E. DO ESPIRITO

SANTO

R. DUQUE
DE

CAXIAS, 21
Caixa Postal

3721

Machinas para hxtraecões da Loteria com as I tnj: Telejraph.
espheras com os números dos bilhetes por inteiro \ loteria

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

Com o premio maior de
2 O CONTOS

E mais 842 prêmios de diversos valores

¦ II
\ ¦¦..-¦¦ ¦¦¦!/ r^F

hf-flí. mf\I\
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(yniuíãoNOVO TRATAMENTO DO CABELLO

RESTAURAÇÃO- RENASCIMENTO -CONSERVAÇÃO

PELA

J&™&$w$âM^
PATEINTE N. 5739

Ap^^tic.^ foi comprado por 200 conto. d. ré»RECOMMENDADA1* PELSS PRInSiS^ SS¥S ISÃSSi^ÜS'1 ...àSSÉSS^»»» LOÇÃO BRILHANTE E> O HGLBOR ESPECIFICO «'AIKJU.ÜJUKO
INDICADO CONTRA.

«Inéda doa Cabelloa — Canlcie — Embranqneclmento pre-matara — Calvicie pre-Ooe — Caapaa — Seborrhéa Sycoae e todas aa doença» do couro cabellado.

poL II Segundo a opinião de muitos sa-
UdDGIIOS DíânCOS bios e£ta h°Je competentemente

provado que o embranquecimento
dos cabellos não passa de uma moléstia. O cabello cahe ouembranquece devido á debilidade da raiz.

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

Caspas-Quédas dos cabellos SS*!^
moléstias queatacara ° couro cabelludo dando como resultado a queda doscabellos. Destas a mais commum são as caspas. A LoçãoBrilhante conserva os cabellos, cura as affecções parasita-nas e destróe radicalmente as caspas, deixando a cabeçalimpa- e fresca.

A Loção Brilhante evita a queda dos cabellos e osfortalece.

Poli/ioír. 
N°S CaS0S de calvicie com tres ou quatro sema-

OdlVlUC nas de applicações consecutivas começa a parte
, .. calva a f'car coberta com o crescimento do ca-bello. A Loção Brilhante tem feito brotar cabellos após
períodos de alopecia de mezes e até de annos.

Ella actua estimulando os follicuJos pilosos e desde quehaja elemento de vida os cabellos surgem novamente.

Seborrhéa e outras affecções 3J«2Í" d.s.
. ... terminadas pe-ia seborrhéa ou outras doenças do couro cabelludo os ca-bellos cahem, quer dizer despegam-se das raízes. Em seu
J?a AnaSCt 

umVen™g*ni que segundo as circumstancias ecuidado que se lhe dá cresce ou degenera
A Loção Brilhante extermina o germen da seborrhéa eoutros micróbios; supprime a sensação de prurido e tonificaas raízes do cabello, impedindo a sua queda.

Trirhr.r_ti.no_- ?.itambem uma.doença- na <*ml ° «-
I flUlUpillCSe belI°.- em v" de cahir, parte. Pôde

partir bem no meio do fio ou oóde
T«» /Xt.remid.ade.' 

e apresenta um aspecto de espanador porcausa da d.ssoctaçao das fibrilhas. Além disso, o cabello tor-
SríLn ' ° e .em VÍda- Essa doenca tem o nome detrichopulose e e vulgarmente conhecida por cabellos esoúrados. A Loção Brilhante, pelo seu alto poder antiseptkoahmentador, cura« facilmente, dá vitalidade aos Sosdeixando-os macios, lustroscs e agradáveis á vista. 

CaDeI10S'

VANTAGENS DA l.orio BRILHANTE

„„_. K 
~ A.sua acçao vltalisante sobre oa cabellos bran-

8 dias dC60noaffl0%0U1grlS,alh08 COraesa a manlfestar-se 7 ou
. praoSgrdeSsívlmdee„.e0:Ven<10 

* C°r DatUral prlmitl™ ««*»>
4* — O seu perfume é delicioso, e nao contém óleo

.Í5!^mrd-nra 
*.? "P«c,eva'suma qua,'como ê íablio. pra-Judlcam a saude do cabello.

MODO DB USAR
Antes de appllcar a Loçflo Brilhante pela primeira ve«ê conveniente lavar a cabeça com água • sabão • enxu-gar bem. »«»*.-.
A Loçflo Brilhante pôde ser usada em frlcct.es comoqualquer loção, porém é preferível usal-a do modo seguinte:Delta-se mela colher da sopa mais ou menos em umplrae, • oom uma pequena escova embeblda de LoçfloBrilhante fr__.lona._e o curo cabelludo bem junto 4 rala•__»-_Lar. deixando a oabeca da-oebarta até »•

_fl ___.

f ¦ H
¦

AmM

mmmm'
Nao acceltem nada aue a* <ii_-_ •__.. . «_.ou yíd°bom; com°a ^^««"rSifaVe!' * me*m* °01"'

«J^':" ter ««-ave. prejuízo, por causa do. substituto..
P kh S" em.ter novamente o basto, lindo e lustrosoKcabQe"°-fe teve ha annos passados.
p.HN_>E V. S. em eliminar essas escamas horríveis quesao as ca_pas. H

PEse?ÍbdÍoS' OT rCStÍtUÍr 3 verdadeira côr Prinütiva ao

P^f. V' S-_ n° "fKul° que é caWcie ou °utr« mo-lestias parasitárias do couro cabelludo.
Nada pôde ser mais convincente nar» v « <„'"'nI.1" ° P0d6r -ara-'hosoendeaPLa„rç«o•BSrhhanr• "*

tamnN.! 6 es1ueS_a- Compre um frasco hoje mesmo Dese-jamos convencer V. S. até a evidencia,'sobre o Valor hSneflco da Loçflo Brilhante. Comece a ú»al-a hoje me,mo"Não perca esta opportunidade. ] mesmo.

,,h,™»Mf° Brl|h»''te esta á venda em todas as drogariaspharmacias, barbeiros e casas de perfumarias SI V qnão encontrar Loçflo Brilhante no seu fornecedor .6rt_
?h«°^PrtfbalX° e mfnde-° Para ">6*. que immediatamen e

(Direitos reservadoa de reprodacçflo total on parcial)Unleoa ceaalonarloa para a America do Sul. _ iivrilFREITAS _ Raa do Carmo, 11 - Bobr. _" 9. £££*CAIXA POSTAL 1379 ^

COULM>I> Srs. ALVIM & FREITAS -
Caixa 1379 — S. Paulo

(O MALHO)
n.nínnt.°. reín«tt°-lne* um vale postal da quantia de réi.

;0»00. afim de que ma .eja enviado pelo correio um frascade Loçflo Brilhante.
NOME . Hu». ___•, &_• • • • • »Ia. ^.j p-0 bee BW «Ml ¦___ *.•: pi« pH
KUA ,.
CIDADE
¦8TADO

•-•J fclal u.« f»Za» mIia aalm) • • ttM mi»

¦¦« »-• _.:• ¦"*) BiC ¦_» KU _m> •!« -O-t
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66 O MALHO" N ESTA sameníos

'*sfl_^_L. i^_l WÊt ** 
9>_r' íSlSfÈm. ^m\ Mm\ **" **m\\W:

mmttmatMm^mamm* *—_r ^»»^ ]>^*- ' Bfe jw"*^i ¦

H J —1 i •*• / ^r %* j _¦_¦

¦H MH^HS * lamW _P^ _afjV__fl_BB^_^_l _¦-. —,**^* ^|

Kl 

JBjr ^¦TMÍliBr» iW—Pi sW fc* sV lM ' '"^ts——I !¦ _s—'_—I

Distincto grupo da sociedade de Queluz dc Minas, depois de um passeio a ca- BI
vaíío ao "Morra da Mina".

1 iB BID B"- ||^ "'•' "^k Atnarilles Correia - Alfredo

 _ _¦ ! _HH_B_MC^aA Ew—^ —BM—L—--—8—I—11 SB ] TaWP^S—^BS—S^^^—ÍsL' - . ¦¦ ^3^

^ÍÊÊÊmpm^ / ImBI ¦VV' _ta \

A/a /j«mi rfo Ribeiro (Rio Grande do Sul). O industrial José Wagner, pro- -f*^* W^^\
prietario de um gran le engenho de arroz. \ /¦ _kil _r

'^Tt l__H aaaaast «1M|f

.-V. -.'-»"*"- ^—^^^^^^—1 -_Sil^5|2_Em^_^EkL:. l af^*

Kis/a externa do grande Engenho "José Wagner"

O autor dramático Valeriano Machado,

quando fez a sua conferência sobre
"A Mulher Brasileira".

Um brinquedo «1 r armar por semana — tt'0 TICO-TICO.

As lições de V u \ ò (10 TI C O - T I C O, In t e r e s s a m a ( p d o s.
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GLOBÉOL
D Á

NEURASTHENIA
TUBERCULOSE
CONVALESCENÇA

ANEMIA

O Globéol augmenta a
força nervosa e resti-
tue aos nervos rejuve-
nescídos toda a sua
energia, a sua flexibi-
lidade e o seu vigor.

Augmenta a quantidade dos gio-
bulos vermelhos e melhora a sua

qualidade.

FORÇA

i
Ü_HttÉ*afe;2i!í

OPINIÃO MEDICA:

Posso-lhe assegurar que obti-
ve bons resultados com o
GLOBÉOL, graças a uma die-
tetica apropriada, esse remédio é
muito bem tolerado nas anemias,
mesmo pelos doentes os mais re-
calcitrantes; triumpha da fra-
queza, devolve o appetite e faz
desapparecer as palpitações —
Dr. Comm. , Giuseppe Botalido,
em Bary.

Grande Premio nas Exposições
de Mônaco 1920-1921 e Rio de

 Janeiro de 1922-1923. 

Preparado nos Laboratórios do URODONAL
Estabelecimentos CHATELAIN 2 e 2 bis, rue de Valenciennes — Paris

Agentes geraes para o Brasil: FERREIRA BUREIi & Cia. Rua dos Andradas 165, Caixa Postal 634 — Rio

VAMIANINE
O combatente sem egual da syphilis e

doenças da pelle.

FILUDINE
O terrivel inimigo das febres palustre

e intestinaes.

FANDORINE
E AS MOLÉSTIAS DA MULHER

<-^^m.
—ifE?^ \\J ímk\ ¥~J-m£-& "Â^Pf^^^r

80 % das mulheres não estão satisfeitas com a sua saude

FIBROMAS
HEMORRAGIAS
METRITES
EDADE CRITICA

IRREGULARIDADES
NEURASTHENIA
ENXAQUECAS
OBESIDADE

A Fandorine regularisa a circulação do sangue. Esta reedu-
cação dá igualmente resultados perfeitos nas perturbações nervo-
sas, causa de tantas moléstias.

A Fandorine é um producto opotherapico que descongestio-
na os órgãos, faz cessar de todo as hemorragias e cicatriza os
tecidos inflammados.

Evita a obesidade.

Grande Premio nas Exposições de MÔNACO
1920-1921 e Rio de Janeiro de 1922-1923.

Preparado nos Laboratórios do URODONAL.

Livre de incommodos pela FANDORINE Estabelecimentos Chatelain, 2 bis Rue de Valenciennes, Paris

JUBOLITAN
(Pomada)

Hemorroides, Fistulas, Rectites

Agentes Geraes para o Brasil:
FERREIRA BUREL & Cia. —
RUA DOS ANDRADAS, 165 —
Caixa Postal 624 — Rio de Janeiro

RUCOVAL
(Pomada)

Eczemas, Herpes, Prurigos, etc.



oma/íro
6 — Setembro —1924

POLITIC' ACÇO ES...

Em 
manifesto profusamente divulgado, o Sr. Graccho

Cardoso, presidente de Sergipe, acaba de explicar
aos seus co-estaduanos a necessidade em que se sentiu
de romper, como rompeu, com o partido que o elevou
ao poder, e do qual é chefe, como ninguém ignora, o
senador Pereira Lobo.

Ambos os novos contendores da política sergipana
passarão, agora, a disputar as preferencias do governo
federal, fiel da balança em que se transformou o pe-
quenino Estado embutido no umbigo do Brasil.

O Sr Graccho allegará que se não fosse S. Ex.,
o Senado da Republica teria perdido o seu represen-
tante de maior peso, o festejado constitucionalista Dr.
Raymundo Jacques de Lopes Gonçalves; e por outro
lado o Sr. Pereira Lobo provará que se não existisse
a sua muda arte eleitoral, o Sr. Irineu Machado talvez
ainda estivesse no palacio do Conde dos Arcos, offus-
cando a competencia lopesgonçalvesana!

Nós, em logar da batuta que tem de corrigir a
recente desafinação da orchestra sergipana, consideran-
do a inferior qualidade dos instrumentos exhibidos pelos
maestros Lobo e Cardoso, substituil-os-iamos por novos
professores da dita musica, como por exemplo, os Srs.
Laudelino Freire, Jackson de Figueiredo, Moitinho Do-
ria, Edmundo Veiga, João Ribeiro, Abreu Fialho e
outros illustres serginpanos...

E a harmonia sem duvida voltaria áquella aben-
çoada terra de grandes talentos, que, aproveitados al-
guns dos seus actuaes valores políticos, como os Srs.
Gilberto Amado e Carvalho Netto, pôde ainda possuir
um conservatorio brilhantíssimo.

* -» *

Ha 
quem acredite que o Sr. Galdino Filho, com o

nobre gesto de desprendimento que o levou a São
Paulo, em precioso serviço medico-militar aos sol-
dados fluminenses defensores da legalidade, visou rc-
commendar-se ao provável successor do preclaro Dr.
Arthur Bernardes, para que este, de futuro, também
garanta a S. Ex. alguma cousa parecida, lá no Es-
tado do Rio...

Como andam mal informadas as más línguas da
política fluminense!

* * ü

Com 
a presença do Sr. Mello Vianna nesta Capital,

voltaram a correr em nossos circulos políticos os
boatos relativos á candidatura do Sr. Affonso Penna,
para substituto do saudoso Dr. Bernardo Monteiro, no
Senado.

Se assim fòr, o Sr. Antonio Carlos, que até agora

era o candidato mais indicado para a vaga alludida,
continuará na Camara, preso á leaderança dessa casa
legislativa, o que constituirá um facto muito auspicioso
para 0 paiz, porque S. Ex., no actual momento, é bem
a melhor garantia de que os orçamentos de 1925 serão
mesmo equilibrados. A indicação do Sr. Penna, por
outro lado, é também das mais felizes, e certamente será
muito bem recebida em Minas, concorrendo immensa-
mente, ademais, para pôr de manifesto os superiores
intuitos de que parece animado o successor do insub-
stituivel e pranteado Dr. Raul Soares.

Aliás, desde o primeiro instante sempre se nos
afiguraram felicíssimas tanto as candidaturas dos Srs.
Wencesláo Braz e Antonio Carlos, como as dos Srs.
Affonso Penna e Alaôr Prata.

Praza aos céos que na ultima hora não surja algum
desconhecido a turvar, novamente, os horizontes politi-
cos das Alterosasl

* * *

Attendendo 
ao gentil pedido do senador Lauro Mül-

ler, destas linhas transmittimos á penna finíssima
que redige A pagina de Snobinette, de Para todos..., a
seguinte pergunta:"O deputado Simões Filho, da Bahia, é uma "edi-

ção de luxo" do seu collega Cezario de Mello, do
Districto Federal, ou este é que será uma "edição ba-
rata" daquelle, livresca e physicamente falando?..."

¦X ¦» *

Será 
possível, conforme nos informaram, que a can-

didatura do illustre Sr. Afranio Peixoto, como depu-
tado pelo berço dos irmãos Mangabeira, esteja correndo
risco?

* * *

Mario 
Alves, o scintillante chronista parlamentar, que

o Correio da Manhã emprestou ao Sr. Costa Rego,
para bancar o Duarte Felix das finanças alagoanas,
esteve em missão secreta do seu governo nesta Ca-
pitai, e logrou voltar a Maceió sem que qualquer dos
seus antigos coliegas de reportagem noticiasse o ob-
jectivo da feliz viagem que nos permittiu revel-o.

Queremos fazer excepção á regra, porque para nós
o leitor que nos assiste com os seus favores semanaes
é que está acima de tudo.

O Sr. Dr. Mario Alves, secretario dos Negocios
da Fazenda do Estado de Alagoas — como diria o Jor-
nal do Commercio — esteve alguns dias nesta capital,
onde veiu saber se é verdade que o Banco do Brasil
pretende passar adeante suas machinas de imprimir...

A CASA LEONARDOS DE NOVO

NA RUA DO OUVIDOR

Uma dos estabelecimentos mais tradicionaes do Rio, a
Casa Loonardos, que desde 1852, data de sua fundação, for-
necia ao publico carioca o que ha de melhor em porcellanas
e louças, reabriu a i" do corrente o seu conceituado estabe-
lecimento á rua do Ouvidor n. 137.

Girando actualm^nte sob a firma João Bernardo & Cia.,
continua importando directamente as porcellanas e faianças
finas e artisticas dos melhores fabricantes do mundo, inclusive
da importante Fabrica Real de Delift, na Allemanha, da qual
|ú o único vendedor nesta Capital. A Casa Leonardos que
sempre se destacou pela delicadeza e gosto artístico na es-
colha de seu variado stock de artigos para presentes, ampliou
ainda mais esta secção, principalmente no que diz respeito a
crystaes de Baccarat.

SEDLITZ CH. CHANTEAUD

| O mala aotlro a barato Purgante. Laxatlvo,
Depura ti to contra PRI8ÃO DE VENTRK»

BILC. CONGE8TÒE8, ENXAQUECA.
St.l <«Frane«4ourg*oli.PARIS itnaili) úrtna*Ptmio
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politica fluminense! Queremos fazer excep?ao a regra, porque para nos
0 leitor que nos assiste com os seus favores semanaes

Com 
a presenga do Sr. Mello Vianna nesta Capital, e que esta acima de tudo.

voltaram a correr em nossos circulos politicos os O Sr. Dr. Mario Alves, secretario dos Negocios

boatos relativos a candidatura do Sr. Affonso Penna, da Fazenda do Estado de Alagoas — como diria o Jor-
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Doenças
Coração!!

*m

Comer Muito Beber Demais !
Quando tiver praticado alguma Imprudência ou extravagância, comido demais ou

bebido muito Vinho, muita Cerveja, Licores ou outra qualquer Bebida Alcoólica, para não
apanhar alguma Indigestáo ou outro Desarran jo do Estômago, do Figado, do Baço e Intesti-
nos, convém muito tomar á noite, quando fôr dormir, Duas ou Tres Colheres (das de Chá)
de Ventre-Livre em Meio Copo de Água!

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

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

Estômago Sujo i
Um Perigo !

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

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

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

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

V cnirC"LlVre .é um Vigorizador Especial das Camadas Musculares dos Intestinos
e exerce uma acção muito salutar sobre a Mucosa do Estômago!

Por esta razão Ventre-LlVTe faz sempre Muito bem a todos os Doentes!
Use Ventre-LÍVre com toda confiança, que os resultados serão esplendidos e

garantidos!!
Tem Gosto Muito Bom!



I COMi'ANHlA PAULISTA DE 5

jj MATERIAL ELECTRICO j Bom Dia! I
I; ESCRIPTORIOS: Rua de S. Jose n. 74 J; 1;
jl Telephone Central 5324 I" •' ]!
|i ARMAZEM: Rua de S. Jose n. 76 Jj •' Gomo estcl Kojfi O SeiJ ['
} Telephone Central 1855 J. estomago? Melhor appe- \\ Caixa Postal n. 68 — End. Telegraphico "Electrorio" • 

9 IS , _ o Ji[ — Riodejaneiro jl !j tit© . Doa. Cli^6Sta.O - O0 /

$ UNICOS ¦£') n^°* exPer"imente as j!
|i Agentes Depositarios dos Motores !' !•
i[ "ABC" com Espheras "! «J

\ 
T"v;:v:irn;^,A" I 

PUfifflHUSS?RUIillfi \Installagoes completas de material electrico para alta !' { IIV I IHnflW lllUllfllllJv Jij e baixa tensao. — Stock permanente de Dyna- C
|i mos, Motores, Transformadores, Fios nus N
^ e isolados, telephones, isolamentos, etc. I""\ • "!

;¦ lJurante vmte e cinco \

annos 
ellas tem sido as g

I; ficard bom, com segurcin.. ^

;! PeQam nossos catalogos e informaQdes j; ^

AJL * \

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

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

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

— Rio de Janeiro —

Agentes Depositários dos Motores
i[ "ABC" com Espheras
i[ Transformadores "NEVA"

Dynamos " A B F "

]i Installações completas de material electrico para alta
ij e baixa tensão. — Stock permanente de Dyna-
|i mos, Motores, Transformadores, Fios nús

e isolados, telephones, isolamentos, etc.

¦I Peçam nostos catalogos e informações !¦
L............. ¦¦

Bom. Dia!

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

Durante vinte e cinco
annos ellas têm sido as
melhores amigas do esto-
mago. Se Vi S. as tomar,
ficará bom, com seguran-

ça. Não acceite substitu-
tos, traga as verdadeiras-

Rifle Remin&on.

Calibre .44

Onze tiros

T TM rifle poderoso do typo de repetição,
^ apropriado para a caça de animaes de
tamanho mediano e excellente para a defesa
do lar. Facilmente desarmavel para conveni-
encia de transporte e limpeza

Atira com precisão até 270 metros e está á altura
do grau de qualidade da marca Remington.

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

Travessa do Commercio No. 2, São Paulo
ARMAS MUNIÇÕES CUTELARIAS
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A COMPANHIA
MELHORADA

rüv Fez, afinal, a sua sensa-
cional estréa a companhia melhorada do
Trianon. Contava-se com duas enchen-
tes, mas o publico, temendo não encon-
trar logar, deixou-se ficar em casa, o
que deu á platéa um aspecto de sala
de S. B. A. T. em dia de conferência.
A peça trucidada foi "As Levianas",
contra a qual a bravia troupe investiu
desapiedada, por saber que o Affonso
Schmidt não pôde arredar pé de São
Paulo. E foi, para as duas dúzias de es-
pectadores, um goso sem limites...

A acção de "As Levianas" transcorre,
nos dois primeiros actos, no hotel do
Staffa, em Caxambú, reclame muito bem
imaginada pelo talentoso emprezario-¦íoteleiro. Ali, uma mulherzinha, doida
por cahir na pândega, a Maria Lina,
anda a fazer fosquinhas ao marido, o
Jorge Diniz, porque o que ella quer é
gosar, e um pirata, o Plácido Ferreira,
anda a lhe arrastar a aza. O Diniz per-cebe a maroteira, e, com os olhos fu-
zilantes, verbera o procedimento da
Maria. E' a grande scena da peça; es-
pera-se a revolta da mulher, uma pegaá unha... Nada disso! A Maria, nessa
altura, fox-troteja. Segue a intriga. O
ameaçado, para arranjar dinheiro, avan-
ça em cem contos que o Durães, com
uns ares de homem sério, lhe offerece.
A patifaria vem a furo, o cobre tem de
ser devolvido, é a ruina do casal, mas
a Maria está disposta ao sacrificio, con-
corda na venda de tudo, e como a hora
é triste, shimmya. Vão viver de favor
em casa da Amélia de Oliveira, modesta-
zinha, com uma mesa de jantar muito
pequena para tanta gente, mas asseiada-
zinha. Ali vae ter o renitente Plácido,
mas a Maria não vae nisso, cahe em
um passinho de tango, que é a conta
para que o Diniz jogue o Plácido pelaescada a baixo, e o Durães premie a vir-
tuosa senhora. A peça, então, vacilla um
pouco, commovida, e... cahe no porão.O Jotaerre .gostou, mas apologista que
é da boa moral no theatro, na comedia
a seguir, que é "As noras de Mme.
Brionne", deu á Amélia, em homenagem
ao seu bom comportamento em "As Le-
vianas", o primeiro papel; e á Maria,
que foi um pouco leviana, como casti-
go, o segundo.

Como se vê, o illustre emprezario tem
idéas novas, e uma dellas, sem duvida
a mais interessante, foi aquella de an-
dar pelas redacções, no dia seguinte ao
da "primiére", pedindo aos chronistas
theatraes que tenham paciência, digam
que o Trianon é o sueco, e a companhia
melhorada, outro sueco. Na verdade, o
que é um sueco é o Jotaerre, director
artístico de companhia nacional... Elle
ha cada uma!

NA TABELLA

O Mario Nunes cavou mais uma festa
para as coristas, desta vez, do Recreio.
Como aconteceu no São José, foi ao pai-co e ali homenageado, abraçado e...
presenteado. Anda, agora, de olho grela-do para o São Pedro.

Emfim, podia dar para cousa muito
peor.

# Tratámos uma vez, aqui, em um es-
.ripto fantasioso, da angustia da alma
:ollectiva dos autores nacionaes em

face da suspeição em que vive, ella
própria, acerca da originalidade das suas
producções. O que acaba de se passarcom a paternidade- de "A Patativa" il-
lustra magnificamente o assumpto. O
Sr. Brandão Sobrinho arvorou-se em au-
tor theatral e fabricou no decorrer da
sua excursão ao norte aquella opereta.
Estréa no Rio e logo a Sra. Marianna
Soares, zelando pela memória de Olym-
pio Nogueira, poz o apito na bocea e
clamou contra o plagio evidente de "O
diabinho de saias",, burleta do saudoso
e inesquecível Jesus de "O Martyr do
Calvário". Accende-se a discussão, o
Sr. Brandão Sobrinho, calmo e galhofei-ro, não nega as semelhanças e paralle-lismo. Nossas peças e nossos autores
assim se fazem. Mas um julgamentoserá pronunciado, e o é: tanto "A Pa-
tativa" como "O diabinho de saias" são
plágios do original hespanhol "La carne

flaca", titulo, no caso, terrivelmente iro-
nico, pois que nos lembra, em momen-
to mais do que opportuno, que â carne
é fraca... Ainda bem. As absolvições
derivam, muitas vezes, das attenuantes.
0_ Sr. Brandão Sobrinho é réo de um
crime commum, communissim)...

A" ítala Ferreira não provocou,ainda, nenhuma zaragata, na caixa do
Trianon. Ao que declarou, está, por ora,
colhendo elementos.

A Empreza Paschoal Segreto, far-
ta de ver o São José vasio, tomou uma
resolução violenta: encommendou á fe-
liz parceria Carlos Bittencourt-Cardoso
de Menezes uma revista que decidirá da
sorte da companhia. Assim "Olha o
Guedes" será o Capitólio ou a Rocha'Farpeia, 

que é assim como quem diz, o
Pão de Assuear, por baixo ou por cima.

Na Festa das Coristas, no Re-
creio, verificou-se que a linha divisória

ijpilllllllllillllllllllllllllllllllllllll.llllllllllllll.lllll. «mm iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii inimii uiiininiiiiii iini.

ASTHSOTATICOS»

I Todos podem desprender-se da cruz do soffrimento! 1cio D!I
1 MEDICAÇÃO EFFICAZ CONTRA A ASTHMA E TODAS AS TOSSES DE ORIGEM NERVOSA. I
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| Laboratório de productos sclentificos de DAVID MEINICKE & C.
Preço de cada .vidro, 8$ooo — Registrado pelo Correio, io$ooo.
Enviando vale postal para David 7í\einicke & Cia.

RUA MARQUEZ DE SAPUCAHY, 814 - RIO
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Dr. Silvino Nobrcga

BOM RESULT&PO
Parahyba, 11 de Julho de 1917 — Illmos. 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

Pharmaceutico Chimico João da Silva Silveira

Dr. Silvino Nobrega

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

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

que separa aquellas bravas creaturas
das actrizes é, cm muitos casos, apenas
convencional. Também no dia em que
as coristas se convencerem disso, nem
o Paulo Magalhães poderá com ellas.

* A Manoela Matheus realisa sua
festa artística no Recreio, no dia 11. Pe-
diu-nos que avisássemos aos que gos-
tam de espectaculos sueco, que andem
depressa se querem encontrar locali-
dades.

JBES A viainha cidade de Nictheroy
I -L I está precisando muito de um ser-
IMf I viço de vigilância no transito de""" vehiculos. O grande e emocionan-
-te desastre de Icarahy — o choque de um

sid-car com um bonde, resultando a mor- HYGIENE
te de conhecido .cavalheiro e os ferimen- {O Dr. Afranio Peixoto vae oecupar,
tos graves de duas creanças — fala bem na Câmara, a vaga do saudoso Aureli-
alto em favor de uma providencia que no Leal.)
evite accidentes dessa ordem.

Se' já existisse aquelle serviço, o frágil
vehiculo particular não sc atrevia a subir
encaixado na linha por onde descem os
carros da Cantareira — lamentável abuso
dc tão trágico epilogo!

E já é tempo de a capital fluminense
tirar o pé do... mangue, ínostrando-se á
altura do renome que acabam de conquis-
tar seus valentes filhos na derrocada do
levante milirar em São Paulo.

Nem só de espirito vive o homem...

AFRANIO — E', meu caro, a po-
litica precisa dos meus serviços...

CARDOSO — Comprehendo, compre-
hendo... serviços de hygienista...

J 5 RE VEM ENTE

DMA MERCÊ PARA AS MÃES
A "FaseUne Chesebrough" é o^melhor unguento par* a cutií.
Deve ser empregada desde a mais tenra infância. É conhecida e usada
em todo o mundo. Conserva a cara e as mabs macias e rapidamente
allivia as excoriações, queimaduras, chagas e toda» as irritaçõea
menores da pelle. Insistam em receber a '•Faseline Chesebrough"
como originalmente acondicionada e vejam que tem o nome da *

rEHflPHV ci4fc£X»fftüuH ti r^^KÊBm v} CHESEBROUGH MFG. GO.

i
(Consolidated)

NEW YORK 10NDRES MONTOEAI
*.' VENDA EM TODAS AS DROGARIAS E PHARMACTAt»

Edição da S. A. O MALHO

~*~ITÇ*J* O T>—* V^-TWTWE

PO LAXATIVO de VICHY
do Dr x_m SOUL.IQOUX

LAXANTE CERTO - AGRADÁVEL AO PALADAR Em toaee» a* Pharmacta*
PARI8. 6, Rue de Ia Tacheile B
ar- im n ii ,.&

SAPATARIA DIPLOMATA
SOARES & PAVÃO

Assembléa, 47 — Tel. C. 4288
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NHô DIOGO (Mantiqueira) — Não
ha duvida. Se o erro do soneto — Qua-
dro — fôr só esse — a falta do H no
verbo Haver — não deixará de ser pu-
blicado. Mas para outra vez é preciso
mais attenção, pois um erro de tal na-
tureza eqüivale a uma prova eliminato-
ria... até nas sabbatinas das escolas
primarias.

Isso, em que peze ás novíssimas
creaturas que pretendem pôr esse ver-
bo... a ver navios...

MANOEL DA SILVA RAPHAEL
(Rio) — Seu ultimo trabalho foi mar-
cado para a secção — Como elles pen-
sam. Em geral, é isso que succede á
sua geitosa collaboração.

DIJELMA (Rio) — Dirija-se á secção
do Dr. Sabetudo. Só por ali poderá sa-
ber por que todo esse sigillo, em torno
de um caso tão importante.

-Nós nos limitamos a achar contra-
producente uma tal reserva... Pelo me-
nos, dá ensejo a invenções de boatos
verdadeiramente diabólicos.

E... bico!...
REYNALDO (Recreio) — Ha aqui

um medicamento chamado Rhinosan,
que é a ultima palavra — é o sueco!—
para as doenças do nariz e da gargan-ta, provenientes de resfriados. E preser-va as vias pulmonares do contagio das
infecções — o que deve ser o seu maior
cuidado. Se se quizer aproveitar da in-
dicação, mande procurar esse medica-
mento na pharmacia que o produz: Mou-
ra Brasil — Uruguayana, 37.

V. CAIO (Conceição do Serro) —
Continua você a nos encher de prosa e
verso! Arre! que já é demais! Que é
que nós havemos de fazer d'isto?"O bom do antropophüo era o proío-typo de Diego de Wicuesa, em contu-
bernio com Vespucio e Alonso Ojeda,
pelo então Novo Continente, quando no-
tava as ribaltas, encostas daquelles pára-mos e escaninho, cujo silencio ' assom-
bra e é de fácil receptividade, notam-se-
lhe a nimiedade dos nervos."

E disto?*"Da antistatura, vl-o ter-se ao solo,
Como o anthelio rutilo e mau anhelo,— O Anthelio que rutíla anhelo e dólo."

Porque, ou muito nos enganamos, ou
isto e aquillo são conseqüências da
approximação de Marte da Terra—pro-
duetos retorcidamente monstruosos de
um cérebro em lavas, que uma ducha
do gelo marcial crystalisa, em tenta-
culos de polvo... com arroz e fritadas
de... lacráos!...

V. Caio... V. Caio... Vá cahir longe
com os seus delidos verborrhagicos!...

ANTÔNIO SILVA (Paciência) —
Recebemos o seu soneto — Na festa de

Quissamã. Será devi-
damente festejado no
próximo numero.

— Cumpre-nos ago-
ra explicar-lhe que
a resposta que demos
a um tal Antônio SU-

va, não sabemos de onde, e publicada
no numero de 23 de Agosto, não s,e en-
tende com o amigo.

Naturalmente, como as Marias, ha
também muitos Antonios na terra. E
Silvas, então, nem se fala! Ha cada
uma que é um horror!...

SIR WANLEY (Rio) — Não sabemos
nem queremos saber se Helios Terminas
é o mesmo que Elias Terminas. O que
sabemos é que, como poetas, valem o
mesmo; e, d'ahi o tratarmol-"os, perante
o páo, como se fossem iguaes.

E. DE O. (Barbacena) — Agradecen-
do as suas saudações, saudamol-o tam-
bem com a transcripção do primeiro
quarteto do soneto enviado:
"Sou de Barbacena, a Grande terra—9
Que viu nascer um homem: Bias Fortes

—10
E faço honrar desde a praia a Serra—9
Minhas patrícias belas e cohortes."—10

Pôde ser que o amigo faça honrar
Barbacena por outros meios; mas como
poeta e homem gentil, não! A sua inspi-
ração é igual á sua métrica, e, portan-
to, capenguissima. E a sua gentileza, ao
achar que suas patrícias, além de bellas
com um / só, ainda são cohortes, cahe
francamente no ridículo!

Belas e cohortes — as lindas e mi-
mosas barbacenenses! Que mal teriam
feito ellas, para merecerem uma adjecti-
vação tão exquisita ?!... Com certeza
alguma cohorte dellas deu de taboa ao.
malsinado poetastro, que jurou vingan-

LÚCIO D'ALVA (Nictheroy) — A
falar a verdade, houve extravio do so-
neto dedicadb ao escoteiro Álvaro Sil-
va. D'ahi a demora. Mas, desculpe: são
cousas próprias da muita afobação...
E- por falar nisto... Ignora mesmo o
que ha de mais pittoresco em nosso
idioma — o calão?!... Pois, faz mal...
Gambello não é — como lhe pareceu —
camello... Gambello é... sim... isto
é... como iamos dizendo... Homem...
não é cousa nenhuma!... Somente,
quando nos acontece uma cousa agra-
davel, que vem mesmo a calhar... ou
cujo acontecimento facilita outros igual-
mente auspiciosos, costuma-se dizer: —
Isto é um gambello!...

Assemelha-se, no sentido, á phrasedos jogadores da blsca em familia,
quando dizem:

— Veiu de gagosa...
Percebeu ?
Pois, então, mande á fava a sua zan-

ga comnosco, por termos empregado o— gambello — numa phrase a seu res-
peito. (Valha a verdade, temol-o empre-
gado na Bis-Charada para rimar com
Camello... Mas isso chama-se: "Quem
não>3em cão caça com o gato"...

Que palpite, heim?

E. M. (Recife) — Vendo sem hemis-
tichios e outros requisitos métricos
quasi todos os versos dos seus.ddfS so-
netos, e vendo nelles as expressões —
onde se refulgem — e começa se emer-
gir — de errônea construcção pronominal
ou acção reflexiva — apraz-nos avi-
sal-o de que tivemos este movimento
impulsivo: rasgamos os diíos e espera-
mos que se apresente menos cheio de
erros dessa espécie e outras circum-
sptancias aggravantes, como, por exem-
pio, o seu dizer e poetar pernosticamente
retorcido ou... vice-versa...

BEATRIZ P. SILVA (Petropolis) —
Quem será a victima do seu soneto
H. P.?... Puxa!... Imaginem pelos
tercetos, que, aliás, não são a parte mais
ferina da sua musa:
"Na Avenida elle adeja, na calçada,
Com a cara côr de neve de caiada,
Cara de sabonete ou de alvaiade!

Tem tudo. Tem Revista, tem dinheiro,
Só lhe falta, no Rio de Janeiro,
Ir morar pela praia da Saudade!"

Nossa Senhora do Amparo... contra

Aleijado Com os
Callos? Use Gets-if

O Maior Ceifeiro de Callos no
Mundo.

Toda a gente, em toda a parte, necessita
conhecer o que milhões de pessoas já
conhecem a respeito do "Gets-tt," o

vÉ^a\\

remédio garantido para callos e «alio-
«idades.. Todo o callo, nao Importa

Íiuão 
profundas sejam as raizes. depressa

oge logo que o "Geta-it" chega. Ad-
mira vel mente simples, ao mesmo tempo
simplesmente admirável, pois que toda
a dôr desappaxece com a primeira
applicação. Livre-se dos seus callos e
use calcado que lhe sirva. Custa
apenas uma ninharia—em qualquer
parte.

Fabricado por E.
Lawrence & Co.. Chi-
cago, E.U.A.

Únicos distribuído
res ns Brazil:
GLOSSOP & CO.

_Bffi___B_t JtTWcInk
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O calçado que todos devem usar pela sua commodidade, qua-lidade e preços.

RUA DA ASSEMBLÉA N. 4 6
T. C. 5477
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"O seu olhar tão puro de menina,
do seu corpiaho a fôrma graciosa,

tornam-lhe mais divina,
e maisbella que a rosa.

O seu sorriso meigo e donairoso — 10
que muito me tortura e captiva, — 9

torna-me um fervoroso
escravo desta Diva."

Aquelle —- tornam-lhe — em logar de
— tornam-ría — entorna o caldo. E a
repetição da tornadura após uns versos
sem torneio algum, feitos a machado,
acaba de escangalhar a futrica!

Retorne á grammatica e á leitura de
bons versos, para apparecer mais tor-
neado em torno da publicidade, livre,
portanto, do retorno á cesta!...

JOSE' MACEDO, A. ENNES, MU-
RILLO BUARQUE, LÚCIO D'ALVA,
W. SUCUPIRA, RIBEIRO NIMBOS,
ACRISIO DE CAMARGO, ANTONIO
SILVA, FELISMINO SOARES e SOU-
ZA LAGO—Recebidas as novas poesias
que nos enviaram, todas bem cotadas,
com destino ás respectivas secções.

estas amabilidades rimadas do sexo
gentil!...

MOYSÉS MAIA (Soledade) — l^o
podemos, agora, dar certeza absoluta;
mas parece que sim: que foram apro-
veitados.

NOITIBO' (São Paulo) — Isso que
você queria também nós queríamos e,
afinal, todos querem. Eqüivale á sorte
grande sem comprar bilhete. Mas nessas
cousas ha sempre um ponto fraco, a es-
cangalhar tudo: é a falta de confiança.

Tem-n'a você, porventura, na tal em-
preza que annuncia construir casas a
prestações mensaes? Também por aqui
ha disso, e seria muito natural que taes
emprezas prosperassem a olhos vistos;
entretanto, vivem por ahi sabe Deus
como...

Por que? Mysterios só explicáveis,
pela falta de confiança, aliás muito jus-
tificavel, visto como o que ellas real-
mente fazem está muito longe d'aquillo
que pomposamente annunciam.

R. A. (Petropolis) — Não são de
todo detestáveis os versos — Seu perfil.

E dizemos assim porque o primeiro
e o ultimo quarteto podiam ir para a
secção Como elles pensam — Mas a
questão é este miolo:

F. C. A. (Catolé do Rocha) — Fe-
lizmente, ainda estamos longe da Se-
mana Santa! Isso nos dá tempo a ana-
lysar o seu soneto que tem aquelle ti-
tulo e, entre - outras cousas, este ter-
ceto:
"Se vestiu o sol de trevas, o ar de

espanto!
O céo de assombros, a Virgem de

planto!...
Nesta voz! Morreu Jesus! Morreu

Jesus!"

E a culpa não foi nossa! Sim, não
fomos nós que fizemos derivar o ver-
bo vestir do substantivo locativo Vistu-
la. .. Não fomos nós que vestimos o
céo de assómbros nem a Virgem de...
plantações... Não fomos nós que an-
nunciámos a morte de Jesus, na voz
de... pregão de "camelot"... Você é
que tem de responder por todos esses
sacrilégios e ainda pela falta de crite-
rio, tratando de assumpto dessa ordem,
dessa magestade, dessa emoção, em
termos tão sem... elles, por qualquer
lado que se considere a sua obra...
demolidora!...

DR. CABUHY PITANGA

As pessoas d'edade avançada acham que as
• 

Pequenas Pílulas de Reuter

são o único remedio de confiança para as

doenças communs taes como desarranjos do

fígado, dôres de cabeça, biliosidade, etc-

Não devem faltar em nenhuma casa de familia.

Papae, eu também quero espiar o
que esses homens estão espiando...

Que é, filha?
 Se as melindrosas de Marte tam-

bem usam o cabello á "lá garçonne"...
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üs Pessoas Que Tossem

e

As pessoas que se resfriam e con-
stipam facilmente. — As que temem
o frio e a humildade. — As que poruma ligeira mudança de tempo fi-
cam logo com a voz rouca e a gar-
ganta inflammada. — As que sof-
frem de uma velha bronchite. — Oi
asthmaticos e, finalmente, as crean-
ças que são accommettidss de coque-
luche poderão ter a certeza de queseu mico remedio é o XAROPE
S. JOÃO. E' a 'inica garantia da
sua saúde. O XAROPE S. JOÃOé o remedio scientifico apresentado
fob a fôrma de um saboroso licor.
E' o único que não ataca o estorna-
go nem os rins. Age como tonico cal-
mante e faz expectorar sem tossir.

Evita as graves affecç6c3 do peitoe da garganta. Facilita, a respiração,
tornando-a mais ampla, limpa e for-
talece os bronchios, evitando as in-
flarnmações e impedindo os pulmõesda invasão de perigosos microbios.
Ao publico recommendamos o XA-
ROPE DE S. JOÃO para tosses,
bronchites, asthma, gryppe, coquelu-
che, catarrhos, defluxos, constipações e
todas as doenças do peito.

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

I Xarope São João 
-Piri3i.«

1 Preço de um vidro 2$5oo. Pedidos a Antonio A. Perpetuo — RUA DOS
OURIVES, 85 sob. — Rio de Janeiro,
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Nas casas de Ia ordem

DR. ARNALDO DE MORAES
(da maternidade)

PARTOS E GYNECOLOGIA'
Cons. Rua Carioca, 30, das 4 ás 6. Rei„
Tráv. .Umbelina, 13. Botafogo. Teleph.
B. Mar 1815
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PÍLULAS

Ernesto Souja
BRONCHITE
Rouquidão, Asüma,
Catarrhos chronicos

ahre o appellte e profe a
lorça muscular

O 
SEU FUTURO — Qualquer pessoa
que quizer possuir um horosçopo

3a 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.

WASHIN6T0H R. PEREIRA t C.

A ÚNICA 0FFIC1NA IfO RIO DE JANEIRO MONTADA
EXCLUSIVAMENTE PARA:

FABRICAÇÃO Dt TRANSFORMADORES, CHAVES.
PARA-RAIOS, BOBINAS DE REACTANCIA
PARA ALTA TENSÃO.

FABRICAÇÃO DE FlOS ISOLADOS
PARA TEMPO E CAMPMNHA.

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

CONCEITO DE QUAESQUER RI ACH IN AS ELETRICAS.»-?«
TELEPHONES VILLA 2327,2328

FUA BAPAO DE MESQUITA, S6-104

{Pílulas de Papalna e Podophyllna)
Empregadas com successo nas mole»-tias do estomago, figado ou inte3tinos.Estas pílulas além de tônicas, sâo lndl-cadas nas dyspepsias, dore3 de cabeça,moléstias do figado e prisão de ventre.São um poderoso digestivo e regularisa-dor das funeções gastro intestinaes.
A" venda em todas as pharmacias. D»-

positarios: J. M. Cardoso & Cia. Rj*dos Andradas 72. Vidro 2$500, pelo ooi-reio 3S0Q0. Rio de Janeiro.
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para a respostrcc)

Dr. Alexandrino Agra
CIRURGIÃO DENTISTA

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

R. RODRIGO SILVA N. 23
Telephone C. 1838
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A ULTIMA MISSIVA

A F, Satibo

Era um velho manuscripto, já amarella-
do pelo tempo. Desdobrado com infinitos
ctmlados para que se não rompesse nas
dobras roidas pela traça, li com emoção a
historia tocante que um sombrio missivis-
Ia a!i lançara, numa letra irregular e sa-
cudida, rcveladora da grande tensão ner-
vòsa de que se achava possuido ao escre-
vel-a. Dizia assim, a velha carta:

. '' Senhora:
Xo torveJlínho tumultuoso da" vida, eu

era como um pobre pária abandonado ás
rajadas dos vicios e das paixões estéreis.
Esgucirando-me aos golpes traiçoeiros da
maldade alheia, aprendi por meu turno, a
ser astucioso e cruel e como o egoísmo
enterrasse em roeu peito suas garras re-
curvadas, o meu desejo *ornou-se o meu
deus e a minha moral... Nesta luta, se-
nhora, eu ia pela vida* afora sob a fuzila-
ria das imprecações raivosas, abrindo pas-sageni com o punho autoritário e brutal.
Com a indifferença no coração eu via a
meu lado, cahirem os fra^sos sob os golpesdósmais fortes, e surdo a seus gemidos
eu, ia para a frente na agonica preoecupa-
ção de que não longe, talvez, estivesse o
ultimo marco da minha josnada. A certe-
za de que ao cahir seria espesinhado pelamultidão ululante, sem o conforto dc uma
palavra amiga, fazia-sc subir ao cérebro
opi vapor de ódio que me enlouqueaia e
açoitado por este pensamento eu investia
com a turba allucinada. Acompanhado lon-
gamente pelo olhar mortiço dos vencidos,
os meus pés pisavam rudemente a estrada
maldita que um destino inexorável desti-
nara ser a minha via dolorosa, o calvário
«Jc minha rebeldia. Foi neste ambiente de
prevenção que nos eBCSotpmos pula pri-
méira vez e desde então, a minha vida se
tornou imia cousa incommoda que vou
supportando laboriosamente.

Deste encontro ficouf-ms uma sensação
de revivcl-o inteiramente. — Vestieis se-
nhora, wn vestido lilaz, discretamcntí*'aus-
tero, que contrastava singularmente com
a vibrante mocidade do vosso porte gentil.
O vosso gesto sereno dava-me uma idéa
de piedosa protecção que me exasperava...
Lembro tambem, que os nossos olhares se
cruzaram cautelosos na imminencia de uma
possivel inimizade, e como os meus — na
sua costumaz hostilidade — começassem
a resumbrar a violência dos que querem
vencer a todo o transe, vi que impallide-
cieis gradativamente e que se estampava
na vossa face uma tal impressão dc es-
panto e de desgosto que me detive sur-
preso. Tive, senhora, a intuição de que o
vosso olhar penetrava, revolvendo os paúesdo meu coração. A vossa voz ligeiramen-
te alterada, falou-me então com rudeza,
procurando esconder o pavor que punhanos vossos olhos, a alma pútrida que cm
mim elles prescrutavam. E as vossas pa-lavras como pedradas atiradas violentamen-

J_\ ^.-^___m^__m___l_^7rrrf^
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Ai!
|aqui é onde me dóe!

Este remédio penetra mime-diatamente ao lograr da dôr.V., Sra. soíTre de algumador rheumatica?
O Linimento Sloan

,nf dará prompto allivio. Enmil logares encontrase o
Linimento Sloan

por ser reconhecido como omelhor remédio o mais effi-
caz em todos os casos dedores neuralgicas e rlieuma-
ti cas.

O Linimento Sloan
substrtue vantajosamente osemplastros, sinapismos, etc.
Nao deve faltar em parte ai-
guma.
(Vende-te em todaa aa Pharmacia»)

Linimento
de Sloan®

te, ecoaram-me dentro do peito vasi© de
ideaes!

— Então, senhora, vo'tei sobre mim os
meus olhos virgens de todo o pranto, e
9ob a-influencia perturbadora da vossa
voz entristecida, vi com horror, toda a
miséria moral em qua me abysmára!

E dos olhos baixos sob o peso da ver-
gonha e da humilhação, saltaram-me co-
piosas as lagrimas do arrependimento. Eu
lera, algures, que este mundo se dividia cm
almas atormentadas e demônios atormen-
íadores. Experimentando esta verdade, via
a_ cada passo fenecerem as minhas illu-
soes mais queridas e com o cérebro des-
vairado ante as ruínas das minhas crenças
eu quizera ser demônio! Ah! senhora, fal-
tava-me para isto a maldade innata quedá a identificação no vicio! Daquella der-
roçada ficaram-me uns farrapos de sen-
sibilidacle qwe o simples contacto de uma
alma sã bastava para inflammar. E o
meu peito crestado pelos vendavaes do
mal, poz-fe a pulsar num immenso dese-
jo de sacrifício, numa aneia intensa de ser
amado. — Vós ereis bella, senhora, e
contintmveis a me exhortar numa voz re-
sentida de litania 'fúnebre, e as vossas
idéas como um fio d'agua subtil, se infil-
travam poixo a pouco na amurada in-
firme das minhas convicções-posliças, que,
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finalmente, ruiram com lostfondo. Como a
flor germinada no monturo nauseante,
brotou em meu peito, na confusão dos es-
combros envenenado,*, pelos hiiasmas do
vicio, um terno e grande amor que sup*pli-
cava a vossa bocca uma palavra parasacrificar-se num rasgo romântico dos
amores medievaes 1 Como erci., bella, se-
nhora! A principio eu vos amei com o
cândido enthusiasmo dos adolescentes;
como, porém, a fascinação qi:s> exercieis
sobre mim fosse cada vez mais aecentua-
da, aquelle sentimento tornou-se como uma
allucinação capaz de todas as loucuras
que vão <Io sublime ao ridículo! Quandoo presentistes, senhora, fugist.-s apavora-
da, deixando-me só á beira da estrada,
desolado como um templo esquecido pt-los crentes... — E tristemente, vacillan-
te como im- trapo humano batido das iii-
temperies, eu sigo agora o caminho tor-
tuoso Ha existência, buscando com o olhar
cançado o marco final da minha vida
inútil... Tenho o presentimento de que'elle não está longe, e, a lenta approxima-
ção da morte consoladora, o meu coração
lanceado se alegra como o namorado quetrocasse o primeiro beijo dc amor.

Que é, pois, o bem? Qu; é o mal?— Esta pergunta, senhora, eu a fiz im>
tilm»*nt€ aos homens e ás cousas que en-
contrei na trajeetoria cxWstiva desta
jornada derradeira e nunca senti, como
agora, a doloro.-a perturbação da duvidai

Possam, senhora, estas ultimas linhas,
chegar ás vossas mãos com o perdão dj
todo o mal que me causasteis com a pie-dosa intenção de me salvar, e até o roeu,
ultimo momento, me «estará presente álembrança • vo^o vulto gentil, cujo ves-
tido liluz será como o lato discreto e de-
ficado pelo grande e terno amor que vae
morrer no meu peito, prematuramente".

E nada mais dizia a extranha carta qi>etinha por assinatura uma saveira soiíeduas _ tíbias, como se o mjssivista quize*.se dizer simbolicamente, que aquelle quea escrevia não era mais que um despojo,
uma reminisceneia do que elle fôra...

Antonius

(B. Horizonte—Julho—9_'4>

BREVEMENTI

Kcvísta de todos os sports no Brasil 6
no Estrangeiro

EDIÇÃO DA S. A. "O MALHO"

ODORANS
Deetíirrkno medicina!, o unico qu&evíta a carie e o máo SiaHito

UMA EXPERIÊNCIA pasta . . 
^nn

CUSTA APENAS Liqufdo . .' .' gggg
A' venda em toda a parte. Atacado CASA HERMANNY — rí0

Boas vantagens a revendedore9.
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I f tóQfAÇAIKO! SYPHILIS!!!
Abortos! Chagas! Invalidez!

Rheumafismo! Eczemas!

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

Degenerados e Paralyticos. Produz Placas, Queda do cabello e das unhas, faz as pessoas Re-
pugnantes! Ataca o Coração, o Baço, o Figado, os Rins, a Bocca, a Garganta, produz o Rheuma-
tismo, Purgações dos ouvidos, Eczemas, Erupções da pelle, Feridas no corpo todo, a Cegueira, a
Loucura, emfim, ataca todo o organismo. Eliminae a Syphilis de casa porque não havendo
Saude não ha Alegria.

EjL.1X.1K. 914!' O melhor depurativo do sangue.
Deve ser usado e» qualquer manifestação da Syphilis e da Boba.

LEIAM MAIS!
\J EJ-iL/xllx 9 I 4 não ê so um grande Depurativo como um enérgico preparado contra a
Syphilis, porque contém Hermophenyl, o qual destróe os microbioo do sangue. E* o unico sal
que deve ser usado por via gástrica pela sua acção bactericida e porque não ataca o estômago
nem os dentes, não produz erupções, ao contrario, sécca e faz desapparecer as feridas. Não
contém arsênico nem iodureto, sendo inoffensivo ás creanças.

O gue o doente sente com o uso do EX.IXIR 914*
Appetite, regularidade dos intestinos, melhorando os que soffrem de prisão de ventre.

Desapparecimento de todas as manifestações syphiliticas especialmente do Rheumatismo c af*
fecções dos Olhos; finalmente a saude em pouco tempo.

E* o Unico Degurativo que tem attestados dos Hospitaes, de especialistas dos OlHos e da
Dyspepsia Syphilitica,

Casamentos \
Não se case sem primeiro tomar 6 vidros de EMXIR 914.

E' o mais barato de todos os Depurativos porpe íaz effeito desde o primeiro vidro.
JJão deixe para amanhã, comete hoje mesmo a tomar p j?]^ IXIR. 914

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

: «=¦ Enviaremos um Eivrínho scieetiffico sobre a sy*
pfaâlis e doenças do samigime. GRÁTIS, a toda a pessoa qué
o desejar. Pedidos á Canxa 2 C. — São Panai©,
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| SOFFRE DE NEURfiSTHENIA?
FACA LSO OO

ELIXIR DE SORET
PODEROSO E EFFICAZ RESTAURADO!!

DOS NERVOS.
Soberano nos casos da Terda Parcial

das forças viris.
Experimente e convencer-se-ba!

ELIXIR DE SORÈT E* còmpomçáo vegetal,
A' vnda em todas as Pharmaeias e Drogarias. Ár>-

. provado pela Directoria de Saúde 1'u'oHea em
2C-G-1919 sob N. 97.

UM QUE SE SALVA CORRENDO A BOM CORRER

' TÔNICO MTRIT1T0 ESTOMACAL
(Arseniado Phosphatado)

ELIXIR INDÍGENA 
Preparado no Laboratório do Dr; Eduardo França

EXCELLENTE RECONSTITUINTE
Approvado pela Saúde Publica e -receitado pelas

SUIYIIYIIDADES MÉDICAS
Falta de forças, Anemia, Pobreza e Impureza de saa-

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

88, Rua dos Ourives. 88

_r ri™ "i*
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Para correr muito, é necessário ter fôlego.
Para ter fôlego, são necessários bons pulmões.
Para ter os pulmões em muito bom estado, deve-sí

tomar t ALCATRÃO GUYOT ».
O emprego do Alcatrfio Gnyot, tomado a todas as re-

feições, na dose de uma colherinha de café e«n um copo
de 

"água, 
basta, effectivamente, para fazer desapparecer

cm pouco tempo 6 catarrho mais pertinaz e a bronchite
mais inveterada. Também âs vezes se consegue modificar
c curar a tuberculose perfeitamente declarada, por Isso
que o Alcatrão atalha a decomposição dos tuberculos do
pulmão, matando os micróbios nocivos, causadores d'essa
decomposição.

No próprio interesse d.os doentes, devo dieer-lhes qua
desconfiem de qualquer produeto que se lhes pretenda ven-
der, em logar do verdadeiro AlcatrSo Guyot. Para se obter
a cura das bronchites, catarrhos, antigas constipações des-
prezadas e, a fortiori, da asthma e da tuberculose, é in-
dispensável pedir em todas as Pharmaeias o verdadeiro
AlcatrSo Gnyot.

Afim de evitar todo e qualquer erro, examinem bem
a etiqueta; a do verdadeiro Alcntrflo Guyot tem o nome do
Guyot impresso a grandes caracteres e a sua assignatura ao
atravessado, cm tres cores: Violeta, -verde e encarnado, as-
sim como o endereço: Maison FREUE, 19, me Jaeob, Paris.

» O tratamento vem a custar apenas dez a vinte réis por
dia, e, não obstante, cura!...

nos estados mórbidos c nas

desorden» f un cci o naes

dos órgãos f c m i n i n os

REGULADOR FONTOURA

regularisa a funeção do sangue,

descongestiona os órgãos in-

flammados, supprime a dôr

proveniente d e irregúlariáa-

INCOMMODOS DAS SENH0RAS\to -—" = e!imi"a
os distúrbios nervosos.

REGULADOR FONTOURA

é o remédio indicado para com-

bater os incommodos das se

nhoras, sendo muito efficaz § PARA TRATAMENTO DOS

ií Precioso R medi© ^

REGULADOR FONTOURA
As causas que deter
minam muitas altera-
ç5es no estado de sau
de das senhoras, produzin-
do crises dolorosas, alterações
nervosas e conseqüente decaden-
cia physica, devem ser çomba
__ — :— tidas com o — — -

REGULADOR FONTOURAL

RESTAURA E REGULARISA

AS FUNCÇOES DOS.

Órgãos femininos

Os satisfactorios re-

sultados obtidos em

grande numero de caso3

em que tem sido applicado,

demonstram quanto é mere-

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

REGULADOR FONTOURA
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SOFFRIMENTO...

A' D. F.:
Desde que te vi indifferente ás sup-

plicas do meu olhar, jámais tive soce-
go. Annos são passados, e ainda me
não foi possível obliterar de minh'alma
tua imagem pura e soberana, imagem
que venero idolatradamente. Quando te
vejo, divinamente formosa, sinto quemeu intimo fala a linguagem daquelles
que amam verdadeiramente, muito em-
bora eu saiba ser desses entes obscuros,
não dignos de merecer um grande amor
sincero, desabrochado do coração de uma
mulher perfeita como tu...

Debalde tento esquecer-te! Debalde
procuro mergulhar nas ondas mansas do
esquecimento a doce lembrança de tua
mimosa visão! Logo sinto que me fal-
tas, meiga Madona dos meus santos
ideaes! Ohí^como faltas!... E eu bem-
digo aquelle dia em que te vi, pela vez
primeira, porque soubeste, com tua
graça natural, acorrentar-me ao teu co-
ração, fazendo de mim, teu apaixonado
escravo.

F. Castro
, (Recife)

SENHORA

Quando, acaso, me fitaes,
de pavor quasl desmaio

E' que vejo dois punhaes
fuzilarem na escuridão,
a luzirem como um raio
na treva do coração...
E eu tenho medo, Senhora,
por ser tão triste e medonho
o fim do meu coração,que possam o álbum manchar
ou os nossos olhos cegar
estes meus versos de agora,pedaços de um coração...

Archimedes Jardim

O PREDILECTO

. Em uma pequena aldeia vivia um pin-tor que, embora não fosse o mais per-feito do logar, seu talento muito agra-
dava a multidão, e, por isso era muito
invejado, mesmo pelos que lhe eram
superiores.

Sua côr preferida era o vermelho,
mas um vermelho de brilho incompara-
vel. Todos que o invejavam pensaramem adoptar o vermelho como côr domi-
nante. À despeito disso sahiram a pro-curar em regiões longínquas, um verme-
Iho que pudesse rivalisar com o do pin-tor predilecto, porém foi debalde.

Não vencidos procuraram muitos ou-
tros methodos para ver se chegavam ao
fim ambicionado, isto é, arrancar a pre-ferencia que a multidão dava ao pin-torzinho. Os annos passavam e o pin-tor cada vez mais agradava a multidão,
porém ia-se tornando cada vez mais pai-lido.

O povo estranhava aquelle mysterio,

pois emquanto o vermelho de seus qua-dros ia augmentando de brilho, o predi-lecto tornava-se pallido ao extremo.
Um dia encontraram-o morto.
Como não tivesse familia, seus ami-

gos foram velar o corpo e enterral-o.
Seus rivaes procuravam por toda casao logar onde tivesse o vermelho tãoagradado pelas moças, mas não encon-traram.

Em breve os que lavavam o corpodescobriram no peito do morto uma fe-rida viva e profunda.Era desta ferida que elle tirava overmelho para seus quadros.
Argel

Eva moderitia

ADÃO — Sem vergonha, impudica! Não
usa mais nem a "folha de parreira"!..,

MARGARIDA
Flor peregrina, virginal, formosa,— Desabrochada á luz do sol da vida —
Quem te contempla, nessa quadra airosa,
Que não te busque, linda Margarida?!...
Quando passas, esplendida, garbosa,Pela orchestra dos passaros seguida,
Toda a minh'alma, languida, vencida,
Cae a teus pés, em suppüca amorosa!
Por muito tempo fica attento o ouvidoAo farfalhar subtil de teu vestido,
Emquanto vou te acompanhando os

passos...
E ao ver-te assim divinamente bella,
Beijo-te a fronte candida e singela,
Para depois cingir-te nos meus braços!...

encantamento dos olhos amados, quertenham "a noite na côr", sejam sedu-ctores como o mysterio, enganosos comoa ventura, verdadeiros como a dor;
quer sejam acastanhados, "cheios deestranha ternura", "laivados de oiro oude luz", "lembrando pela amargura""os olhos bons de Jesus"; tenham a
glauca belleza suggestiva das ondas dosoceanos livres — "olhos pensativos","olhos côr do mar", olhos scismadores,de fazer sonhar, ou tenham a traslucida
suavidade dos céos distantes, ou sejam,desses profundos olhos dé um cinzentoveroengo, illuminados, de quando em
quando, de vagos reflexos azues, dessesolhos celebrados pelo trovador lusitano:

"Senhora da minha vida,
Qne estranhos olhos possues,Assim tão verdes de dia
E de noite tão azues!..."

Elogie e ame quem quizer: os olhosazues, castanhos e esmeraldinos, em-
quanto eu, alegre ainda, rio dentro deuns olhos que me assassinaram em vida.E, depois de morto, — rirei aindadentro desses olhos côr de treva.

Fructuoso de Carvalho
(São Paulo)

LONGE DE TI...
Eu tenho inveja da genteCuja vida é um sonho bello
De que o peso nem se sente,
E muita pena de quem,Como eu, sabe o pesadello
Que ella ás vezes é também,
Nas horas de desalento
Em que minha alma se agita
Longe do teu doce olhar;
Quando o céo píumbeo cinzento.
Toma a tristeza infinita
De uma lousa tumular...
Não é não, dourado sonho,
Mas um supplicio medonho
O viver penando assim
Nas angustias doloridas
Dessas horas tão compridas
Que parecem não ter fim...

(Inédito)
José de Andrade

FEBRE

(Caxias, Maranhão)

OLHOS

B. Pires

"Todos nós, infallivelmente, sentimos
a magia poderosa do olhar, soffremos o

Caro amigo
Do fundo de um bairro immundo,

tortuoso, que nos dá a impressão de umcharco, e illuminado parcamente por al-
guns bicos de gaz mortiços, que á noi-te deitam pontinhos de luz na espessatreva; pois é de um pardieiro não me-nos immundo desse mesmo bairro quete escrevo estas linhas do meu intimo.Para isso procurei a hora em que todosdormem tranquillos do labor quotidiano.A minha vela está suspensa no castiçale a sua luz bruxuleante faz reflectir aminha sombra na velha parede pallidae descorada como as mulheres que vêmassistir a uma orgia do Esplanada...

i Vn3' meu caro> ® 0 fado maiscruel. Para uns, quando a sorte tapisa

IODO- TANIC O PHOSPHATADO
LVMPMATISMO , ÈSCRÓFULA

A GIRARD.4-8.Rue dAIêsia.PARIS(Fxance)
Depositário.fERREiRA.165.Rua dos Andradas, RIO DE JANEIRO

VINHO GIRARD
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AS EXCELLENTES FORMULAS:

BIONIL
HEMOPATOL

E

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

receituarios.

LABORATOPIO BIOCHIMICO
BRASILEIRO

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

Rio de Janeiro

BBONIL
O REI DOS TÔNICOS

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

HEMOPATOL
ELIXIR BI-IODADO ARSENIADO

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

chronico, Abortos, etc.

MINORATIVAS
PASTILHAS

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

As MINORATIVAS não produzem eólicas!

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

de ouro os campos de sua existência,
ella se torna, julgajnos nós, no maior
prazer, — calma como uma gondola a
desusar em mar sereno. Illusões!...
A esses lhes foge a verdadeira vida.
Quem ensinou a Mouvadan que a gente
nada mais faz na vida do que suppor-
tal-a? A verdade!

rindo de mim mesmo, na velha parede
pallida e descorada do meu quarto de
enfermo. — Teu, etc.

* * *
Pelo medico soube que naquella noi-

te o thermometro marcara 40 gráos!
Uff! suspirei, alliviado.

J. Santos

Em meu pensamento adeja, incessan-
te, uma visão de mulher que conheço.
Em suas orbitas dilatadas pela cocaína
brincam dois negros olhos que já me
fitaram; em seus lábios poisa um sor-
riso que já foi meu... Vejo-a, como
dantes, pallida e fermosa, mas as suas
mãos longas e finas, que tanto acaricia-
ram os meus cabelios, onde uma velhi-
oe precoce já prateou alguns fios, as
suas mãos longas e finas, oh! — já
tecem a outro a mesma teia em que
me emmaranhei, já constróem o mesmo
castello de illusões em que habitei. Nos
seus lábios o mesmo rictus de amor, a
mesma voluptuosidade de mulher. Os
seus negros olhos, muito grandes, en-
volvem o novo amante, brilham nas of-
bitas dilatadas pela cocaína; reviram,
num êxtase de prazer. Todo o seu cor-
po é fogo! E a nova victima segura-a
brutalmente, e cinge-a, e um longo bei-
jo suecede ao gesto. Tive impeto de des-
mascarar aquelle amor fementido. E,
num desvario, como louco:

— E' mentira!...
Depressa a realidade: a minha voz

ecoou, cavernosa, por todo o casaréo
em ruinas. A luz bruxoleante da vela
reflectiu sinistramente a minha sombra,

(São Paulo)
a

PRIMAVERA
Alegre vem chegando a primavera,
As flores vão enchendo o prado triste,
O bosque fica cheio de harmonias
Do bando de avezinhas a cantar.
A tristeza que o inverno a todos dera,
Agora, oh 1 primavera, conseguiste
Mudar em ternos risos de alegria
Que pairam pelos lábios a brincar.
As ruas da cidade que eram calmas,
Tão mortas, tão desertas, sem ninguém,
Já' hoje estão repletas de mocinhas
Alegres, bem faceiras, bem mimosas.
E todos de contentes batem palmas
(Pois corações alegres todos têm)
Saudando-te oh! rainha das rainhas
Nesta terra das flores mais formosas.

(Petropolis)

AGONIAS

Felismino Soares

E RESURREIÇÕES

/f mulher que eu amo:
Em tardes nostálgicas, de tristes re-

cordações, jamais abriste aquella caixi-
nha de segredo que, com tanto carinho
guardas; e revendo dentre as reminis-

cencias nella contidas, não encontraste
por acaso aquelle cravo escarlate, por
certo iá desbotado e sem perfume, que
ha dois annos e tanto te offertei como
symbolo e cunho do meu incommensu-
ravel amor?...

—¦* Pois bem, querida! O tempo im-
placavel mudou-lhe a fôrma, com certe-
za, roubando-lhe tambem o suave aro-
ma que delle se emanava, tão penetran-
te, quão sincera a amizade que inda hoje
perdura nos nossos dois corações...

Emquanto elle mais empallidece, dia
a dia, se despetala numa agonia lenta,
morre e se desfaz em pó — que con-
traste feliz se opera entre nós dois!
Elle foi o prólogo do nosso amor. Sim!
Elle tambem teve o seu romance na
vida.

E com a sua morte, do pó que resta
de suas pétalas, o nosso amor resus-
cita e cresce; do seu perfume augmen-
ta muito mais ainda, a essência desse
affecto sublime e puro; somente os
seus espinhos, são que ainda hoje nos
pungem o coração. Porque elles não mor-
reram, querida!—São elles, a recordação
triste da saudade, como a tristeza de
noivarmos distante... espinhos amargos,
que se enraigaram no âmago de nos-
sas almas e que nos sangram constan-
temente o coração, nas horas de tristes
meditações.

— Apezar de tudo, meu amor, elle é
o unico companheiro fiel que te resta
de tantas reminiscencias, e que guardas
com tanto mimo!

Lembrei-me desse cravo hoje, quan-
do fitava no firmamento azul, nos ul-

O TICO-TICO publica gratuitamente retratos de creanças.
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timos paroxismos, a agonia do sol no a „
poente!... /"i &

Epimetheu, o meu melhor amigo, (ocoração), revendo hoje com saudades, a
sua caixinha de segredos, (pois como
deves saber, elle também traz guardadasas suas reminiscencias), na "A boceta
de Pandora", descuidadamente abriu-a
dentro de minh'alma e deixou escapar
todas as lembranças nella contidas, (osinales), os quaes se espalharam pelasuperfície da terra, ficando somente lá
no fundo, no amago do peito, o su-
premo bem que hoje inda me resta, —
a esperança, como no fundo da caixi-
nha dos teus segredos, ficou o cravo
escarlate!

Ha simplesmente uma differença en-
tre ellas:

— E' que na tua, apezar de ter fi-cado um companheiro fiel, foi elle im-
potente para resistir ás intemperies emorreu, como se fôra um sonho leve
de creança, desfeito entre as nebulosas
Tisões do pensamento! Ao passo que na
minha, jámais poderá o tempo, embora
com todos os seus elementos destrui-
dores, esmagar miseravelmente o Bem
que me ficou, que não é mais do que—A esperança de volver ao teu lado eser feliz ao pé de ti!...

Que bello epilogo de felicidades, não
será a realisação e a realidade do final
deste poema simples!...

Muitas novidades, Cardosof
Muitíssimas, meu caro... Encrencas

em Cuba,, terremotos no Japão, fome tia
China e "frege" em Marrocos...

UM TELEGRAMMA
Ella estava em S. Paulo e o primo Abel,
Fel-a tornar ao lar, telegraphando
Pr'a Casoavel, ao genro miserando:"Job. Segue sogra, espere Cascavel."

(Adapt.)
Jovial

Pedro de Mello Carvalho m- - ....
,n . „ Nao es mais quem eras. Não! E, ad-(cruzeiro, bao Paulo — Do meu li- miro-me por vezes, quando rente de tivro em preparo, Flores entre Ruínas), passo, como que indifferente á languidez

morna d'esses teus olhos azues, que emnada mudaram.
Na tua mocidade vivaz, rica de fór-mas, de belleza e de meneios coleantes,

quiz comprehender, na minha insignifi-cancia, a linguagem sombria e ternad'esses teus olhos mansos e cheios deduvidas, como que uma nesga sublimede céo palestino... E, pobre de mim:não os soube ler, não os comprehendi!.»D'ahi veiu, por certo, a sentença rudedo teu roração de moça, cheia de ca-
prichos, em cujo seio palpitava a emo-
ção do desconhecido, a ancia do desejoincontido, a comprehensão de uma duvi-da peccaminosa, que de uma maneira
geral reina, impéra n'alma d'aquellas
que, como tu, alçam o primeiro passono caminho roseo de um sonho deamor!...

Expulso do circulo de tua affeição,caminhei exhausto, vagando erroneamen-te entre os abrolhos da duvida pungen-te, matando um pedaço de minha moci-dade nos vicios admissíveis dos íntimossooiaes de então...

Quanto soffrl na intimidade, sem quea feição externasse, entre quatro paredesnuas, de um alvor celestial, que forma-vam o meu pequeno quarto, todo essetempo que chorei a tua perda, brusca,rispida e sentimental ao mesmo tempo?

Somente a saudade é que poderá con-tar...

(Guará)
Jacob Brasil-
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Para tornar pronunciaveis as palavras telegraphicas

Jj) ou grupos de dez letras (duas palavras de cinco le-
iras) dos modernos códigos telegraphicas em que cada

J palavra ou phrase tem um numero correspondente, 

jõi A. 
B. C, Borges, etc. Preço no Rio, 4$ooo; pelo cor-

Yj) reio para qualquer parte, 5$ooo.

ISB ¦----

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

— Apreciável economia;„.— Sigillo absoluto se se quizer; e,
Evitam-se demoras e aborrecimentos provenientes

jlj da freqüente deturpação dos despachos na transmissão.
g\ Encontra-se já á venda em todos os Estados

) do Brasil, em Portugal, na Argentina e Uruguay, e
já foi adoptada por muitas casas de primeira ordem.I Resolve um problema importante, porque os Te-

¦ legraphos e os Cabos não rejeitarão mais nem cobra-W rào em dobro as palavras de dez letras.
Se quer melhorar radicalmente o seu serviço te-

legraphico, adquira sem demora uma " Chave Conver-
sora A. C. Neves", que é de real utilidade.

Os pedidos podem ser feitos directamente ao
tH 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,
{jj vale postal ou carta registrada com valor declarado.'

¦515_S12B5_SI__K1_15B3151515131515BS1^^

Banhos de mar em casa

Licença _.• Blinde 26-S-90Í

1
10 ANNOS DE SOFFRIMENTOS!!

Um caso chronico de bronchite asthmaticacurado com dois frascos do Peitoral dc AngicoPclotenue, assim attesta a respeitabilissima Sra.D. Ritta da Silva Pereira.
Attesto que, soffrendo ha dezeseis annos deuma bronchite asthmatica fiquei radicalmentecurada com dois vidros do Peitoral de AngicoPelotense, maravilhosa formula. E por ser vei-dade firmo o presente attestado. — Pelotas, 8de Dezembro de 1916 — Itittn da Silva Pereira.

Mais um triumpho alcançado pelo Peitoralde Anicioo Pelotense contra uma tosse chronica
pertinaz. -

Declaro que soffrendo de uma pertinaz tos-se, ha muito tempo, o que impediu-me de traba-lhar, e, apezar de requerer aos recursos médicos
curei-me radicalmente com meio vidro do Pcl-lornl de Angico IVloíenwo. B por ser verdadefaço esta declaração. — Pelotas, 20 de Maio de1922 — J0B0 Ferreira Saraiva.

O PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE
vende-se em todas as pharmacias e drogarias de
todos os Estados do Brasil. Deposito Geral DRO-
GARI A Eduardo C. SEQUEIRA — PELOTAS.

ASSADURAS SOB OS SEIOS, nas dobras
de gordura da pelle do ventre, rachas entre os de-
dos dos pés, eezemas infantis, etc, saram era tres
tempos com o uso do PO' PELOTENSE (Lie.
54 de 16-2-918). Caixa 2.000 rs. na DROGARIA
PACHECO, 43-47, R»a dos Andradas — RIO —
E' bom e barato. Leia a bulla.

Vendem-se a 600 réis nas principaes pharmacias e dro-
garias e na Rua 1* de Março, 151 — Exijam a marca regis-
trada onde se lê : Banhos de mar em casa; únicos analy-
6ados e recommendados por distinetos clínicos desta Capital.
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5o TORNEIO — SETEMBRO E

OUTUBRO
Um prêmio para o que fizer maior nu-

mero de pontos; um outro para o queconseguir dois terços; e um terceiro, de
consolação, para o que obtiver metade.

CHARADAS NOVÍSSIMAS 1 a 21
1—1—Porque não tem credido o secta-

rio fanático?"
Cysne Branco (Belém, Pará)

2—I—Definha de todo o fructo que não
vingou.

Dama das Camelias (Recife)
3—1—^Exclui do nosso bloco o filho do

Toledo, desde o anno passado.
Chamma (Do Quadrado de Fogo, de

Belém, Pará)
3—I—Metta a fazenda em outra e de-

pois, na praça, veja quanto dá de renda.
Cantando e Rindo (Valença, Bahia)
2—2—E' muita mentira. A bilha nunca

serviu de ornato.
Bútua Cámenas (Conceição do Serro)
Ao Dr. X.:
2—1—2—A mercê da enxurrada um

porco, nas proximidades do Nilo, ia amar-
rado a este utensílio.

Bolo & Porta (Itararé, S. Paulo)
3—1—'Na estreita rua do mercado ven-

de-se tudo limitado.
Beija-Flor (Do Grêmio C. Paraense,

Belém)
3—1—-V nobre o meu amigo; nota-se

nelle signaes de gloria.
Bartholomeu José Apomplo (Tap>eroá,

Bahia)
3—1—Quando eu subo no tronco da

palmeira, é que olho para a barra.
Ave da Sorte (Bahia)

3—1—Este pintor, em Nice, conheceu o
violinista.

Áureo Marques Vidal (Bahia)
3—1—Com o máo tempo perde-se o fru-

eto do arvoredo, embora esteja bastante
floreado.

Aurelios (Bahia)

3—1—Devora o homem por causa da
comida.

Aurelino Costa (Bahia)
Ao Pedro Chocair:
3—1—Elle desperta quando bate uma

hora da madrugada.
Audas (Passos, Minas)

2—2—A flor que colhi em Malta foi
tirada de uma planta.

Anatolio (Campinas, S. Paulo)
2—1—Desperdicei sem pena, por isso

agora estou perdido.
Zé dos Grudes (Recife, Pernambuco)
4—1—Quem sente desprezo dos demais

é, sem pena, desprezado.
Valete de Espada (Itabirito,/Minas)
Ao Raul Carvalho:
1—2—O carneiro tem entendimento e

não razão.
Tontolino

3—1—O tecido só veiu á mão do Car-
doso depois de ter navegado a nau em
algum rumo.

Tomas Tejo (Bahia)
2—1—Por causa da folha da videira do

Cadaval houve tabefe.
Thisbe (S. Paulo)

1—1—Ao cabo da África não vou em
tompo nenhum.

'Soagilres (Natal, R. Grande do
Norte)

4—1—Este é o devei* de um homem que
busca agradar.

Dama Verde (Bahia)

ENIGMAS CHARADISTICOS 22 a 28

Quando aprecio a segunda
Junto da minha final,
Sinto o que dizem extremos
E inspiro este meu total.

Banton Rozario (Bahia)

Quem faz tercia com segunda
Na quarta com derradeira
E' porque sabe fazer
A tal tercia com primeira,
E sendo bom charadista

Pôde dizer com certeza
Que o todo é monopolista.

Alonsinho (Recife)

Quem está desamparado,.
Para não cahir, precisa
Disto que diz o total
Duma fôrma tão concisa,
Que é par á prima e segunda
Ou de tlm tal modo á final,
Pois tudo isto, camarada,
Será mesmo que total.

Tenente Coronel (Casa Forte, Pernam-
buco)

Ao Jomel Filho:

Inverta, caro Jorne,,
A prima desta babel,
Que, sem custo e sem canseira,
Surge logo a derradeira.
Tire do todo a central
Que é quarta e ponha terceira,
Pois nada altera ao total,
Soberbo, desta maneira.

Vulcano (Recife, Pernambuco)

Para moer a cachimonia do Ignotus:
Tercia e final não queriam
Perder o que são tres finaes
Em matéria de charada,
Pois amavam um rapaz
Que não desprezava a tercia
E primeira, do torneio,
Onde mui grande renome
A conquista elle veiu.
Por isso, para seu bem,
Batendo o léxico todo,
Ella, cahir não queria
No desagrado do engodo.

Batelão (Recife)

Mais um ponto para a lisla do Tritf
quesse:

Quando a tercia deste engodo
com prima lá da primeira
mais segunda da segunda
faz o centro da melgucira
junto á quarta da salsada,

CREME ALLEO Formula scientifica do Instituto de
Belleza AUed

(Alled Eeauty Institute)

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

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

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

AMACIA, EMRELLEZA e evita as RUGAS precoces. — Laia: 7$000
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e em todas as perfumarias
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decerto faz o total
sem primeiras, devagar,
com extremos da embrulhada.
Mas, quem, de tal nào entende
e a elle não está affeito,
fará, sim como eu fiz este
todo mas muito mal feito.

Solon Amancio de Lima (Do G. C.
Paraense, Belém)

Aos valentes coUcgas da Liga C. Pau-
lista:
Certa vez, segunda com final,
Brigou muito co'a parte central
Mais a prima da quarta do engodo
Co'a. ultima da tercia do todo,
Que fazia inda o meio e segunda,
Nas duas ultimas da barafunda
Sem a sua letrinha primeira ¦
Desta tão singular brincadeira.
— " Faça já o que dizem extremos
Das finaes deste todo que vemos
Sem a letra prima e de repente;
Do contrario, nem que se lamente
(¦Isto diziam duas e a do fim,
Que se chamavam Zé Seraphim)
Mi-tidar-lhe-ei prender, e num momento,
Pelo guarda da esquina, o Sarmento.

E eu collegas, que na rua- passava,
E que tudo isto bem apreciava,
Acabei qual todo aquelle estado
Isto é, de um tal modo baralhado.

Soartaco (Belétn, Pará)

CHARADA ANTIGA 29

Nem todo caneco é vaso —2
Nem todo pagode é farra,
Nem toda villa é cidade — 2
Nem todo trapezio é barra.

D. Carvalho (Bahia)

PRAZOS
Terminarão: a 20, para os decifradores

desta capiitai e localidades próximas ser-
vidas por linhas ferreas ou via marítima;
a 25, ambas do corrente mez, para os dos
outros pontos mais afastados sde S. Paulo,
Minas e Estado do Rio, e bem assim qs
do Paraná e Espirito Santo; a 1, para
os da Bahia, Santa Catharina e Rio Gran-
de do Sul; a 3, para os de Sergipe, Ala-
goas e Pernambuco; a 5, para os da Pa-
rahyba ajé ao Piauhy e para os de Mat-
to Grosso; a 15, para os do Maranhão e
Pará; a 20, tudo de Outubro proxtmo,
para os restantes. As justificações para
os pontos recusados devem ser feitas don-
tro dos dois terços dos respectivos prazos.

O MALHO
PREGO DAS AR8TGNATURA9

Um anno (Serie de 52 na.) 25$000• semestre (26 ns.) 13$000
Estrangeiro (1 anno) 55$000" (Semestre) 28&000

PRBÇO DA VENDA AVULSA
No Rio  Í500
Noa Estados  J600

Aa a»MÍgnaturas comeram sempre no dfa 1 do mez em que forem tomada*
e «6 «erfio acceltas unniial ou semestralmente. Toda a correspondência,
como toda a remessa de dinheiro, (que pôde ser feita por vale postal oa
carta registrada com valor declarado), deve ser dirigida ú Sociedade
Anonyma O MALHO — Ilun da Ouvidor, 101. Endereço telegrophlco «
OlIALHO IUa. Telephonen: Gerencia» Norte G402) E.crlptorloi Norte 5818.

Annunciost Norte C131. Offictiiant Vltln 6247.
Saccursal em S. Paulo dirigida por Gastüo Moreira — Rua Direita

n. 7, sobrado. Tel. Cent. 5049. Caixa Postal Q.
g52525HS2525Z52SE5B525E5B5i2525B52S2S25ES25íS2S?JíBS25H5E5iE5BSí5ESB52Sy::í5
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Ao prezado collega Bistari:

Feijó da Costa (Ubá, Minas)

SOLUÇÕES
Do numero 1.136:

Poente;¦LNÒ . /II """"" A dUUlâ^âU ) Al* -*¦ "vim. f
213 — Provará; 214 — MuJetada; 215

Margarato; 216 — Regateava; 217 —
Montea; 218 — Lastimado; 219 — Ti-
jucopapo; 220 — Ligame; 221 — Barca-
rola; 222 — Encerradura; 223 — Grave;
224 — Gral ha da; 225"— Vituperioso; 226

Ferrobilha; 227 — Encadeação; 228 —
Corôa; 229 — Estarna; 230 — Batota;
231 — Ge minada; 232 — Fossado 234 —
Papironga: 235 — Contaminado; 236 —
Aguarentador; 237 Eyxhentios; 238 —

Estiolamento; 239 — Liberalisadb; 240 —1
Quem ma! anda, mal acaba.

?
DECIFRADORES

Do numero 1.136:
Floripes (Bahia), 25; Vulcano (Reci-

fe), 24; Eustaquio Duarte (Recife), Sam-
são (idem), 22 cada; Stuart (Bahia), 21;
Valete Vermelho (Belém), Solon Aman-
cio de Lima (idem), 20 cada um; Omega
(Bahia), Banton Rosário (idem), 19 cada;
Civilista (Bahia), 18 Pedro Canetti (Ba-
liia), 14; Miguel Leocarpio Soares, 6.

LIVRO DE INSCRIPÇÃO
Inscreveram-se durante a semana: Za

La Mort, Frei Caneca, Dr. Ximenes, Ni-
colam Colau, Almofadinha (todos do Pen-
tagono GSdipico Amazonense, Parintins,
Amazonas), Dr. Matta-Sete (Recife), Ce-
bolinha (idem), Colette, Poincaré Paulis-
ta, Chicote, (todos de S. Paulo), Maria-
sinha (Areias, Parahyba do Norte).

CORRESPONDÊNCIA 1
Recebemos trabalhos dos seguintes cha-

radistas: Moranguinho (S. Paulo) A11-
gerona Angélica (Bahia), D. Carvalho
(idem), Zé dos Grudes (Recife), Gheichó
(Sete Lagoas), Jomel Filho (Recife),
George Walsch (Alagoa Grande), Seixas
(Recife).

Alonsmho (Recife) — Explique-nos os
enigmas que aqui estão.

Moranguinho (S. Paulo) — Colloca-
mos, pessoalmente, na caixa do correio, os
cartões postaes do outro dia. O mesmo
fizemos com os que foram, ultimamente,
enviados.

Thisbe (S. Paulo), R. A. C. H. A.,
(idem) — Para a Repartição dos Tekgra-
phos dahi, seguiu correspondência para
ambos.

Tibcrw Pafuncio (Roseira) Ha no cor-
reio dessa localdade um postal a si diri-
gado.

Primeira Dentiça-o

SEM NARCOTICO

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

Primeira Dentição.

Exigir o Sello da União doa Fabricantsa

ESTABELECIMENTOS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Doni3 = PARIS
e nas Prineipaea Fliarmaeiae

\
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\ím'Mi.,s.J PHAROL
RECONHECIDO O MELHOR

PRODUCTO QUE SE OFFERECE
AO MERCADO. DE EFFEITO

RÁPIDO. ECONÔMICO

MARCA MUNDIAL

PARA LIMPAR E POLIR
METAES AMARELLOS

NICKELADOS. ALUMÍNIO
PRATA E OURO

UNICO NO GÊNERO PARA
LIMPAR VIDROS E ÔRYSTAES

JÓIAS E OS MAIS FINOS
OBJECTOS DE ADORNO

m
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, íon - rio de janeiro

D. Carvalho (Bahia) — Agradecidos
pela offerta da photographja, que fo! en-
tregue, para os devidos fins, ao encarre-
gado do serviço ,resp;ctivo.

Jomel Filho (Recife) — Recebemos as
photographias, as quaes serão publicadas,
logo que o espaço pcrmitta.

Royal de Beaurevéres — Muitas felki-
tações pelo seu enlace.

Helios (Recife) — Recebemos a carta
em resposta a uma outra nossa. Continua-
mos a não entender as outras partes do
enigma, a re'speito do qual já pedimos ex-
plicações. Registramos a nova residência.

Jomel Filho (Recife) — Dos enigmas
pittorescos enviados, dois têm 3 clichês
geographicos, o que é contrario ao regu-
lamento. Leia titulo — Trabalhos —
quando falamos sobre taes espécies.

REGULAMENTO PARA O PRESENTE
TORNEIO

HuraçAo — O presente torneio abran-
gera o 7Tiez actual e o seguinte.

Trabalhou — Escriptos de um lado
só e em papel separado cada um (re-¦parem bem) trará o nome do autor e
sua residência, a solução respectiva e o
diecionario em que é ella encontrada;
as soluções parciaes incidem nesta dis-
posição.

Serão rejeitados os trabalhos que fo-
rem fettos om versos alheios, qualquer
que seja a natureza. Os logogryphos
não excederão de 15 letras no conceito
total, mas os conceitos parciaes e o nu-
mero de letras repetidas serão Iguaes
em quantidade, á metade do numero de
letras daquelle conceito ou â metade e
mais um se esse numero fôr impar. As-
sim se o conceito total tiver 14 letras,
os parciaes deverão ter 7. e 7 também
o numero de letras repetidas: se tiver
15, deverão ser 8 e 8, etc... Em caso
algum serão admittidos logogryphos
com menos de 4 conceitos parciaes e
menos de 4 letras repetidas.

Ficam abolidos* os asteristicos e as le-
trás estranhas nèlle usadas .

Na composição de um trabalho o au-
tor deverá,levar muito em conta a arte
o a urdidura, não se servindo de termos
arrevesados, nem exdruxulos, de manei-
ra a tornal-o quasi indecifrável.

São estas as espécies charadisticas queadoptaremos em nossos torneios: novis-
fclmns e enigmas pittorescos. Maia ain-
da: antiga» e enigma* charadisticos
(unica3 espécies que podem ser enigma-
ticas) e logogryphos.

O enigma pittoresco limita as espécies
que podem ser feitas em versos ou
prosa.

Nesta modalidade charadiatica tolera-
remos os "clichês" invertidos, biogra-

phioos, mythologicos . e geographicos,
comtanto que não excedam de uma syl-
laba os dois primeiros, e de duas, os
dois restantes; porém (attenção!) nun-
ca mais de dois (ao lado) em cada pro-
blema, devendo ser empregado somente
termo reconhecidamente da lingua por-
tugueza.

Apecar dessa tolerância preferiremos,sempre quo julgarmos conveniente, os
que nâo forem compostos dessa ma-
néira.

Das antigas em deante só admittire-
mos as que forem versif Içadas, pro-curando o autor observar as exigências
da métrica, o mais possivel.

Figurados, unioamente acceitaremos os
enigmas pittoreseost só na falta destes
é que publicaremos os enignias-charndns
e outros- semelhantes.

Lista» — Deverão ser remettidas se-
manalménte e assignadas pelo próprio
punho do charadista com a declaração
do logar de origem e do total decifra-
do: cada qual em papel separado.

Psendonymo — Toda a troca de pseu-
donymo deve ser annunciada de ante-
mão: não admittiremos outra orientação
neste particular.

Ponto — Cada charada bem decifra-
da valerá um ponto. Na marcação dos
pontos será levada em conta a solução
exacta do problema a que ella pertence.
Por esta fôrma pretendemos acabar com
um recurso empregado por muitos chara-
distas quando não podem encontrar a ver-
dadeira, prejudicando sempre quem resol-
vou com exactidão. Tal medida é toma-
da unicamente para os casos de duvida,
pois charadas ha que se prestam a duas
e mais soluções, tão puras como as do
autor.

Soluções — Ha soluções que, á pri-meira vista, parecem forçadas e collo-
cam o encarregado desta secção na con-
tingencia de negar o ponto. Para evi-
tar isso, convém que o declfrador expli-
que logo na lista o motivo pelo qual foi
levado a reputar acceitavel a solução
enviadi.

Inscrlpç9o — Todo charadista que qui-zer coHaborar nesta secção devera, an-
tecipadamente, Inscrever-se. Para essa
formalidade mandará, em papel separa-
do, nome verdadeiro, pseudonymo, (se
quizer usar), logar onde mora. Estado
a que pertence e, tanto quanto possivel,
rua e numero da casa, tudo escripto &
mão, com letra natural e não á machi-
na ou impresso.

Premiou — Haverá tres, sendo um
para o de maior numero de pontos exa-
ctos, outro pnra o que obtiver dois ter-
ços, e um terceiro, do consolação, para
O que conseguir metade delles, toraan-
do-ae nara o calculo destes dois últimos
o total dos trabalhos publicados. Se
houver mais de um concorrente aos res-
ipectivos prêmios, o desempate se fará,
ou por sorte, ou por outra maneira que
julgarmos mais conveniente. Se, para
effeito dos dois últimos prêmios não

houver um só com o numero exacto das
soluções necessárias, passarão elles en-
tão para os immediatos em pontos, du
seguinte maneira: no premio dos dois
terços, para o immediatamente abaixo,
quando a fracção resultante não fôr
maior que um terço, caso em que pas-
sara pois o immediatamente acima: ao
premio de consolação, para o immedia-
tamente acima, se da divisão resultar
um quociente maior que a metadp.

Só terá direito a qualquer um desses
prêmios quem disputar o torneio até o
fim, salvo o caso de extravio, quando
permittiremos a falta de duas listas, no
máximo.

Errata — Havendo errata e essa sa-
liindo no numero immediato, nenhuma
modificação soffrerà o prazo marcado.

Se, porém, ella se fizer em qualquer um
dos outros que se seguirem, o prazo fi-.
cará sendo então o do numero em que
fôr publicada a alteração.

Justificações — Todo ponto recusado
só o será definitivamente, se não fôr
justificado dentro do prazo marcado pela
ultima parte do aviso publicado em
cada numero.

Correspondência — Toda a corres-pon-
ciência destinada a esta secção deverá
ter o seguinte endereço: MARECHAL.
Álbum de CEdipo, redacção d'0 Malho.
rua do Ouvidor n. 164. A que não vier
pelo correio será depositada, pelo por-
tador, na caixa, a entrada da nossa re-
dacção.

Dicclonnrlos — Todos os trabalhos no
presente torneio devem obedecer aos se-
guintes vocabulários: Simões da Fonse-
ca, Fonseca & Roquette (os dois volu-
mes), Chompré (Fábula), Bandeira (Ma-
nual do Charadista e Diecionario de Sy-
nonymos) e Antônio M. de Soutsa (Dic-
clonario do Charadista). Para as justi-
ficações admittiremos, além dos citados,
mais: Francisco de Almeida e Almeida
Brunswick, Silva Bastos. Cândido de Fi-
gueiredo, Antônio Moraes Silva, Aulette.

Todos os termos geographicos e bio-
graphicos, devem ser tirados do Simões
e do Auxiliar do Charadista (Antônio
M. de Souza). Quanto aos nomes de fa-
milia (próprios e sobrenomes), embora
não constem dos livros adoptados. des-
de que sejam conhecidos pelo encarre-
gado desta secção, serão acceitos paratodos os effeitos.

MARECHAL

%fo°^^f # \& fPrt&lT O

ESTÔMAGO, FIGADO, INTESTINOS ?'ee8t,ôes 
«'««'\wtnte,, », , »»»o

,__._._? _ ,•. . ... , no estômago, vertigens, azla. enterltes.hepatites e todas as moléstias do anparelho gastro-Intestinal curam-se oom o ELIXIR EUPEPTICO do professorDr. Benlcio do Abreu. — A' venda em todas as pharn acias e drogarias do Rio e dos Estados Depositários-  Mtre-
«o de Carvalho et. C — Rua 20 de Abril 18 — Rio de Janeiro — Era S. Pauk . nas principaes drogarias
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m (8)

Segunda-feira. Desisto
De vos pregar uma peta,
Para-dizer-vos sõ isto:
Feio Porco e Borboleta.

(9)

A' terça, porém, nâo posso,
Deixar no olvido o filé,
E todo contente endosso:
Águia altiva e Jacaré.

(10)
Quarta-feira, dia sério
Para o sabido ou calouro.
Melancólico ou gauderio.
Cabra esperta ou bravo Touro.

(11)

A' quinta o povo da lyra
De novo em scena seduu,
E o Tigre fero suspira
Quando passa uma Avestruz...

(12)

Porém, & sexta, que sortf:!
Faz-se um jejum galhofeiro.
Evitando-se a má sorte
Do Peru' e do Carneiro.

(13)

Ao sabbado esbornea certa:
Predomina o chá-dansante,
Certo a melhor porta aber.a
Para a Vacca ou o Elephante!

%A

l

m
DR. ZOOTECHNICO

TRES NOVIDADES

Muni de .Sa ò9

SENSACIONAES!!!
Um banho quente em 10

minutos. — Como? — Com
o Aquecedor electrico Var-
gues. Uma criança o faz
funccionar sem o menor pe-
rigo.

."Frizador Ideal" — Uma
senhora ondula seus cabel-
los em sua residência, mes-
mo cortados á ingleza.

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

Formas electricas para
enxugar camisas de malha.

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

Plione C. 2484 — Rio de Janeiro.

|| Serve-lhe em qualquzr caso 1

Se já quasi não tem, serve-lhe o PILO-
GÊNIO, porque lhe fará vir cabello novo
e abundante. Se começa a ter pouco, ser-
ve-lhe o PILOGENIO porque impede que
o cabello continue a cahir. Se ainda tem
muito serve-lhe o PILOGENIO porque
lhe garante a hygiene do cabello.

Ainda para a extincção da caspa. Ainda

para o tratamento da barba e loção de
toilette.
O PILOGENIO sempre o PILOGENIO

A' venda em todas as pharnujcias, dro-

garias e perfumarias.F=5í_ *
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Únicos produetos com grand prix e medalha da
ouro em Roma — 1923-1924.

Dep. — CASA GEHMANIA — Kio

GRAÇAS ÁS GOTTAS SALVADORAS DAS PARTURIENTES
do DR. VAN DER LAAN

Desapparecem os perigos do!
partos difliceis e laboriosos.

A parluriente que fizer uso
do alludido medicamento,

durante o ultimo mez
da gravidez, terá um parto

rápido e feliz. »3 V \^ Wr$>Z*mmmmmmmm\

Innumeros attestados provam
exuberantemente sua efficacia
t muitos médicos o aconse-

lham.
Vende-se aqui e em todas as
— pharmacias e drogarias —•

Deposito geral:
ARAÚJO FREITAS * C.

RIO DE JANEIRO
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— Este annoK ficará particularmente lem-

brado pelas pessoas de sensibilidade artística,

pois, nelle apparecerá o ÁLBUM CINEMATO-

GRAPHICO DO "PARA TODOS...", em tudo

superior ao de 1924, cujo êxito foi imprevisto,

esgotando-se rapidamente. 0 ÁLBUM de 1925

excede áquelle, sobretudo, 110 luxo e no numero

de novos artistas notáveis do "écran".
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= BELLEZA FEMININA ¦

CUTISOL REI8

Producto «cientifico

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

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

Depositários: ARAÚJO FREITAS & C.

ficacia no trata-
mento da cutis.
Vide os attestados
que acompanham
as bullas. Toda
pessoa que d e 11 e
faz uso apparenta

a mais bella juven-
tude. Para mas-
sagens, depois da
barba é o melhor.

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

O TICO-TICO distribuo li ndos prêmios ás creanças.

Vj
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= BELLEZA FEMININA =

OUTINOL REIN

Producto scientifico

Extingue, com- ficacia no trata-
pletamente, as sar- mento da cutis,

j das, espinhas, era- Vide os attestados !
; vos, p a n n que acompanham

j manchas, sem irri- Mm HKjfiHE' | • as Julias. Toda
tar a pelle; faz \ pessoa que d e 11 e

| pelle feia ficar chic faz apparenta
e mimosa, e a ve- ,¦. \\ a mais bella
lha ficar nova e / I flareUrt tu<^e- Para mas-
bella. Clareia a It mg y "111 

sagens, depois da |
cutis, fixa o po de iwMb^T^> " ill barba e 0 melhor.
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| midades medicas do V K ' ,!.v Wl venda nas princi-
i paiz, entre ellas os 'Jy paes Drogarias,

professores Dr. : *. Pharmacias 
e Per-

| Octavio Rego Lo- ~ Paulo, Minas, Ba-
| pes e Rocha Vaz, WA y hia e Rio de Ja-
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wT FONTE DE SAUDE E DE VIGOR ^t
fS A Saude dá Mulher é a fonte de saude e de para todo O SÇXO feminino P
IM vigor para o sexo feminino, em todas as edades: •— Hj

Mil as mocinhas, as mocas e as senhoras encontram n . , . (I
Wn ,. ... ... "ara todas — mocinhas, moças e senhoras — CT_
Çj 

neste medicamento uma sol.da garant.a de saude. remedio é um e é unico: _ .. A Saude da Mulhe,> fcAj As mocinhas, logo na mudança da edade, preci- que combate todas as enfermidades uterinas, desde 9
P_ sam de um remedio que favoreça o apparecimento os incommodos da puberdade até os accidentes pe- J*M| normal de seus incommodos. rigosos e trahiçoeiros da edade critica. jjl
H As moças, ao longo da mocidade, precisam de 18
WS um remedio que as proteja contra as innumeras Indispensável em todos OS lares S
Lv doenças uterinas a que estão sujeitas. kM

kg As senhoras de mais edade, quando chega a Assim, em todos os lares, "A Saude da Mulher" SX
RK época de terminarem definitivamente os seus in- é indispensável, porque este grande remedio consti- K
tt*j commodos, precisam de um remedio que seja uma *ue a defeza vigilante e permanente da saude das nS
™\. defeza segura contra os males da edade critica. mocinhas, das moças e das senhoras. Xè%

Officinas graphicas d'0 MALHO


