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A IMPRENSA ESTRANGEIRA

O Brasil — Pódes fallar de mim, mégéra ingrata, mas te garanto que aqui continuo firme e forte
c°ntra as ambições de dentro e de fóra
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Doenças d0 

peito,

Pulmões,

Tosses rebeldes.
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Licença N.o 1.825 de 15-10-923.

Braças ao seu

gosto 
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e o medicamento

ideal
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RUBINAT LLORACH

A MELHOR AGUA MINERAL NATURAL PURGATIVA

ACAUTELAR-SE DAS C0NTRAFACCÕES NACIQNAES OU EST R A N G E I R A»

4

a m
**

4*

llmco K preparado

usado com lii itervra&en\

para a «Mg eXTratvào

de parvrvos, saraas e espigas,

forrva.rvdo a 
pellc 

aüclludada,

/firva e nxatia - i>ende-se
' 

rvas (?erfumamse0roqara5.

"?A beüa cidade de Chicago, denominada, por
causa da sua magnífica situação, no lago Mlchigan-

a «Rainha dos lagos» ou a «Çidade maravilhosa», é

também (que contraste !) denominada «Porcopolis»)

por constituir a sua principal industria no preparo
da carne de porco salgada e salsicharia, em geral.

••"A 
Australia contém em seus rebanhos mais de

93 milhões de cabeças, alcançando, em lã, um ren-

dimento annual de cerca de 300 mil contos.

A bita'ha de Almanza (Hespanha), entre os

Franco-Castchanos e os colligados Inglezes, Hespa-

nhóes, Portuguezes e Hollandezes batalha esta que

abriu a Guerra da Successão, (1707), deu como tro-

phéao de victoria a<>s Franco-Castelhanos apenas 120

estandartes e 24 canhõ-s, não obstante ter custado

a vida de mais de 7.000 homens.

***0 imior entreposto decereaesda Europa está

na ilha dos Cellein s, fnrmaoa pelo rio Mottlau, em

Dantzig; nessa ilha existem armazéns de tses di-

mensões que podem receber 960 mil hectolitros de

trigo.

jwti

A máxima satisfação

Invade todo aquele que se cura de qualquer

doença das vias urinérias, llberiando-se assim

de sofrimentos indescitiveis como os que

estas doenças provocam.
Graças á excelente acçôo anliséptica dos

Comprimidos JBayeb" de Helmitolj

o urina torna-se límpida e clara, sinal certo do

resultado curativo. As terríveis dores e picadas

que sobrevêm a cada micçâo desaparecem

também com a medicação.
II 'lijj1!! 'hwt

Licenciado pela Directoria Geral'

da Saúde Publica Nr. 207 de 7. 10. 1916.

-Oo-

CIDALGINA

Heroico medicamento contra 
qualquer 

dôr.

Indicado na Dôr de cabeça — Febre — Enxaqueca

— Coiica uterina — Rheumatismo — Dôr de dentes.

a . , ,  Licenciado en> 22-10-1924,
Bffiouz. poderoso e iofallivel sob n 120S

rI n A I f.IW A 
Heroico medicamento contra 

qualquer 
ddr.

I 1/ /\ I III Ma /% 
Indicado na D6r de cabeqa — Febre — Enxaquec*

V ¦ Jlli Vlllsil — Coiica uterina — Rheumatismo — D6r de dentei.

* Licenciado «n> 22-10-1924,
Etflortz. 

poderoso e iofallivel sob n 120s
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I a marca 
que 

distingue os mais

delicados artigos 
para 

toilette.

^Universalmente 
conhecidos

Exfractos -Talcos -Loções

Dentifricios-Sabonetes para 
toilette

e barba.

Artigos 
para toucador.

Agentes Ceraos

• 
DLEC^KE & ClX,

ttio de Janeiro-São Paulo

Agentes geraes

Leone & Cia.

1° de Março 89

RIO

Praça da Sé 34

S. PAULO

mm
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Pó cie Arroz MQU CORAÇÃO — E' delicioso.

1

3=e=#i3

CARETA 6-9-1924

Brilhantina Concreta

/Weu 
Coração

Não causa caspa como

algumas de suas congeneres e por isso

é a preferida.

A' VENDA EM TODO 0 BRASIL

CIA. DE PERFUMARIAS BEIJA-FLOR

Pedidos do interior devem ser feitos

a J. Lopes Sc. C.1* ou a outra qualquer casa

atacadista do Rio de Janeiro.

Carogeno

Aíprovado pela Saúde Publica do Rio de Jakeiro so* o n.» 512,
em 17 de Outubro de 1921

Fortiflcante que se impõe por ser a sua propaganda
feita por todos quantos delle fazem uso. AUGMENTA 0
APPETITTE, ENGORDA, FORTALECE E RESTITUE A BOA
COR. E sobretudo nas pessoas impaludadas, nas depanpe-
radas por excesso de trabalho phvsico e intellectual, que
« «CAROGENO» realça o seu valor. Com o uso de dois
fra6Cos ô paciente certificar-se-á da eflieiencia desse im-
portante preparado. Composição de QUINA, KOLA, STRY-
CHNOS è ARSÊNICO, medicamentos já de sobra conheci-
dos como de real prestigio ao combate em todos os casos
de fraqueza. Sabor agradavel.

Vende-se em todas as Drogarias e Pharmacias.

licenciado pela Directoria Gera] de Saúde Public*

em 20/3/919, sob o n.° 832.

.H

MÁS DIGESTÕES I

Como se corrigem de immediato

O excesso nas refeições, como o abuso das bebidas, é a causa
freqüente das más digestões, acidez, dores, e estomago pesado.
Poucas pessoas dão a este facto a importancia que elle merece, pois
muitas vezes delle decorrem transtornos graves. Os médicos prescre-
vem, nestes casos, um bom bicarbonato esterizado que é agradavel,
efficaz, allivia o estomago e tem colhido admiraveis resultados. No
nosso paiz onde o bicarbonato esterizado já é tão aconselhado, se

deve pro;ural-o em vidros bem fechados e não em caixas ou pacotes
de baixo preço.

1
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Paraíso das Crianças

Secção de exportação para 
todos os estados do Brasil

F(ua 7 de Setembro 134

Telep. Central 1231 

00 Rio 
de Janeiro

——

Casa especial de artigos 
para 

crianças

oaoggaDD

OQDooQOC 
"*

Confecções

para

mocinha

e

Alfaiataria

para

rapazes

OOOQOQOD

Abatimento

de

10, 20 e

30 %

o em todos

os artigos

de inverno.

???????a
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Depositários Geraes: M. Gonçalves & C. — Rua Municipal 13 — T. N. 195

%

55. URUGUAYANA, 55

A CASA RAUNIER

Recebeu as ultimas novidades para as secções de:

FAZENDAS CAMISAR1A

ARMARINHO MENINOS

ROUPAS BRANCAS TAPEÇARIAS

(para senhoras, cama e mesa) ALFAIATARIA

Meias para Senhora», Homens e Criança»

Para liquidar a secção de Chapelaria preços 
especiaes

Chapeos de palha 8$000 Chapeos duros (coco) .... 20$000

„ lebre . . 21$ e 25$000 „ cartolas 50$000

Chapeos Clark .... 30$000

55, URUGUAYANA, 55

a CASA RAUN1ER

Recebeu as ultimas novidades para as secqoes de:

FAZENDAS CAMISAR1A

ARMARINHO MEN1NOS

ROUPAS BRANCAS TAPE^ARIAS

(para senhoras, cama e mesa) ALFAIATARIA

Melas para Senhoras, Homens e Crlan9as

Para liquidar a sec^ao de Chapelaria pregos 
especiaes

Chapeos de palha 8$000 Chapeos duros (coco) .... 20$000

„ lebre . . 21$ e 25$000 „ cartolas 50$000

Chapeos Clark .... 30$000
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Telephone Central 959

Baixellas e talheres de metal prateado dos afamados

fabricantes ELK1NGT0N & Co. Londres.

67 Rua Gonçal es Dias Elevador situado á entrada

2 o Andar da Casa Flora

--? OO ?- ? 00'D-

= ? OO ?=

"ft 

Tattbrsall

ex Director-Gerente de Mappin & Webb do Rio

CARETA

A MAIS LINDA IOIA

não Vale os '

BONS DENTES

ITE

clarea os denies

Refresca a

bocc-a

b mor 
fâbncd 

è mundo Ar figos Dentários

CURA CERTA DA SOLITARIAi

em 2 horas

com as CAPSULAS ALPHA de EXTRACTO DE FETO MACHO

(Lie. S. P. N.o 156 19/9/916)

Cápsulas de APIOL ALPHA. Regulador dos incommodos das Senhoras.

(Lie. S. P. N.o 38 12/2/900)

Capsulas de SANDALO ALPHA para moléstias da bexiga.

(Lie. S. P. N.o 27 12/1/916)

C3-_ 

"FT 

TATTERSALL

ex Director-Gerente de Mappin & Webb do Rio

Telephone Central 959

Baixellas e talheres de metal prateado dos afamados

fabricantes ELK1NGTON & Co. Londres.

» 67 Rua Gonial es Dias Elevador situado A entrada

2 o Andar da Casa Flora

1
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(BAYER)

W

Recusae todas as preparações, illegalmente chamadas

"Aspirina" 
e as imitações. Os legítimos comprimidos de

Aspirina são protegidos, ao mesmo tempo, pelo nome

"Bayaspirina", 
no envolucro e pela 

"Cruz 
Bayer" estam

pada em cada comprimido. Esta marca registrada, conhe-

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

legitimidade do produeto original receitado pelos médicos

durante muitos annos. BAyASPIRINA (comprimidos Bayer

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

pouco, causa perturbações gastricas quando e tomada

de accordo com as direcções. Exigi sempre os Compri-

midos de Aspirina protegidos pela 
"Cruz 

Bayer" em

cada comprimido. Recusae qualquer substituto mesmo a

despeito do preço por que vos for offerecido.

Licenciajj 0213 Direciona Geral de Saúde Publica soo 11 209 em 1610 1916.

Preço, do tubo original 
; ; ; ; Jg»
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AVISO NECESSÁRIO:

a legitimidade do calçado FOX

só é garantida, quando sobre a

Sola tiver estampado a fogo o

seguinte carimbo:

Fabrica de Calçado FOX

Rio de Janeiro
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J. Schmidt. — Director Proprietário.

REDACÇÀO E OFFICINAS: - RUA REPUBLICA DO PERU, 70 - RIO DE JANEIRO

ASSIRNATURAS cgD NUMERO AVULSO
ANN0 25»000 

| SEMESTRE. . . 13$000 g CAPITAL.... 500 Rs. | ESTADOS.... 600 Ri

End. Teleg. Kósmos Telephone Central 5341

N- 846 RIO DE JANEIRO 
— SABBADO — 6 — SETEMBRO — 1924 ANNO XVII
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Um extranho resultado

A lei de imprensa tida e havida como anti-libe-

j,al 
e oontra-producente, agora extensamente applica-

por effeito do estado de sitio, produziu no paiz
Uni resultado que os mais argutos prophetas da de-

^ocracia política não ousaram prever. Isso pode ser
•Jito em poucas palavras embora com prejuizo da
irônica.

Irrompida a insubordinação paulista, farto, vasto
assumpto 

para a captura dos nickeis sempre ge-
nerosos 

para com a imprensa arrarella, a lei de im-
Pjen-sa foi applicada em larga escala ecim energico

j\'Sor, 
de modo a reduzir até ao silencio as possibi-

'idades 
divulgadoras do noticiário imenso.

Tapada a bocca negra dos inconsiderados sopra-
Gores de geitosas phantasias, a rebellião foi quem
Qe facto morreu asphyxiada.

O resultado, então, foi este: O povo, mal acos-
'Umado 

a ter a opinião dos seus jornaes coloridos,
Perdeu o triste hahito mental de julgar pela cabeça

£°s 
interressados e de raciocinar com os dados chum-

bados 
do jogo na cert..

Imagine se o que não teria sido a in>subordinr ção
Paulista si a imprensa amarella ficasse com a liber-
Qade de contar coisas e d'zer os factos na literatura

jlammejante 
com que faz bugalhos de alhos e cavai-

'eiros 
de argueiros. Imagine-se quanta carnificina,

Quanta victoria, quanto heroísmo cantados com a mu-
s,ca das victorias imaginativas e os estribilhos da
Pátria salva e das rehabilitações republicanas.

Mas com a lei de imprensa nada disso se deu.
^ leitor, sem notas quentes e sem dados estrategi-
Cos> 

passou a ver por si mesmo e a julgar as coisas
Pelos factos corcretos, e perdeu aquella faiuldade
romanesca 

de dourar pillulas e inverter os vertices
°°s ângulos de sua fraquissima visão politica.

. Os malefícios da insubordinação reduziram-se a
'íctos 

matérias e não foi possível absorver mais os

venenos dosados da distillação continua das leituras

que lhe impingiam com abundancia de adjectivos e
asiatico luxo de detalhes.

O paiz teria sido convulsionado irreparavelmente
si a lei de imprensa não houvesse pesado implacavel
sobre as officinas da alta industria do pensamento.
Esse extranho resultado imprevisto pelos mais saga-
zes pode ser observado com júbilo pelos creadores e
defensores do principio da coerção ás licenças jor-
naüsticas.

O que é preciso agora é que a lei seja reformada
no sentido de se perpetuar o commedimento e a

parcimônia em todas as manifestações do espirito

plumitivo que faz romances, que ignora as coisas e

que negaceia com as ideas e com os factos.

A continuidade desse regimen, que pode ser cias-

sificado de draconiano, de anti-liberal, do diabo

emfim, levará o pnvo a pensar por si, a não com-

prar opiniões a duzentos reis e a não proceder in-

consideradamente de accordo com interesses inde-

claraveis de alguns cavalheiros que se propõem aos

múltiplos fins de enriquecer, de figurar a mo athle-

tas da democracia, de lograr memoráveis successos,
de figurar como avantesmas da republica e de alar-

gar indefinidamente o circulo das admirações.conquis-

tadas pela multiplicação do cretinismo dos leitores.

Um povo que pense por si, seja de accordo com
seus interesses, seja de suas crencas ou de seu tempe-
ramento, será necessariamente um povo digno de
re-peito e na certa deixará de ir na onda desenca-
deada nos mares dos applausos a arlequins da feira
livre da politicaria.

Isso so se consegue applicando-se á lei de im-

prensa alguns artigos referentes ao combate ao uso
e abuso das drogas estupefacientes.

Do mesmo modo que não se pode vender cocai-
na, nem opio, nem etheres allucinantes, também se-
rá prohibida a venda de artigos e noticias capazes
de perturbar o miolo do pobre diabo que aprendeu
a ler mas não a raciocinar.

O caso da insubordinação paulista teve este ex-
tranho e maravilhoso resultado, si não calculado,

pelo menos encontrado numa hora difficil da nossa

perturbada mentalidade democratica. O trabalho fi-
cará reduzido a remendar paredes brocadas a tiros;
não haverá o ins. no labor de remendar opiniões e

pôr meias solas nos espíritos.

IGO



Ouvindo estrellas

Meu primo, Archiniedes Memória

não se contenta com ser o archi-

tecto de notoriedade nacional, que
realmente é : quer ser também as-

tronomo. Um mixto de Plotonieu e

de Hiram. Um composto bizarro de

Copernico e de Miguel Ângelo. E'

muito proveito num sacco só, não

ha duvida ! — Eu ja conhecia esse

pendor para astrologo. Que fosse

tamanha, porem, só agora o soube,

por occasião da passagem solemne

de Marte em visita de cortezia ao

nosso humilde planeta.

Sim, foi, precisamente, na noite

histórica de 23 para 24 do cadente,

que eu, accudindo presuroso a uni

convite que o architecto se dedignou

de me dirigir, passei um tempo no-

tavel em sua bella vivenda, em S.

Thereza, fazendo esta cousa sobre

todos singular: ouvir estreitas. Lit-

teralmente, ouvindo estrellas, na sua

giria sideral e única...

Um sábio, o famoso Edwards,

director do Observatório de Londres,

lançara urbi et orbi o pedido piedo-
so e erudito : 

"Depois 
da meia noite

de 23 até ás 6 horas da manhã de

24, estae attentos: Marte enviará á

terra saudações e signaes", que é

como quem diz, adeusinhos com os

lenços e httrrahs com as trompas

marcianas... Não virão shake hands,

á ingleza, em virtude da distancia,

que é qualquer cousa assim como

trilhões de kilometros. Uma baga-

tela de distancia, já se vê.. .

— Mas, o Archimedes, reatando

a tradição do seu homonymo, na

antigüidade classica, o tal das ala-

vancas e dos espelhos, pretendia

(ao que me pareceu) bradar o en-

reka: ver e ouvir Marte. E para
tanto acenou-ine com um convite.

E eu fui, já o disse.

Antes de mais nada, logo ao ca-

hir da noite mavortica, jantámos
como os heróes de Leonidas, ás

vesperas fataes das Thermopylas.

Quem sabe lá ?.. Vem Marte,

dá-se, como diz o matuto, um dis-

contramentêlo ; e.. adeus açougues,

vendas e feiras, para se a gente
abastecer de viveres ! Vem p'rahi um

terremoto. Santa Thereza separa-se,

pelos Arcos d'el-rei D. João VI, do

resto do Rio de Janeiro, e quem
sabe lá, oh manes de Nostradamus

e Júlio Verne, quem sabe lá quando
iremos comer outra vez ? !..

Por isso, e pelo mais que no

Barão de Ergonte se verá, antes de

ouvir estrellas, puzemo-nos em dia

com o estomago. Era mais pratico.
Au dessert, em vez de brindes, á

moda da roça, discutimos, á maneira

classica dos peripatheticos e dos

areopagitas. E ao tapete, ou á mesa

larga da discussão, veiu a Astrono-

mia com os seus arcanos e com as

suas bellezas. O engenheiro estava

treinado em Laplace e diplomado ei'1

Ticho-Braye. Eu, porem, levava todo

o lastro formidável, e novinho em

fôlha, do Abbade Th. Moreux, 0

egregio director do Observatório de

Bruges. E foi uma polemica tremeu-

da, apavorante, mas desigual. E' que
o architecto atirava com bacamarte

e fundas, e eu revidava, triumphal»

com os canhões Krupp e artilheria

pesada. Foi um duello terrível, aquel-

le, e porventura o mais terrível»

que, em dialectica, 5. Thereza já rc-

gistrou nos seus annaes calmos de

bairro pacato e rico.

E... discutimos toda a noite, em-

quanto a Via Lactea, quero dizer,

ja ia plagiando o poeta 
— Marts

surgia, phosphorescente e bello, no.-

horizonte do oriente. Ora, bolas ! Ser»

querer, plagiei outro poeta !

Ora, e esta !.. E desta vez foi

Camões, oh pavor!.. Tudo coisa"'

de ouvir estrellas, quero eu dizer,

planetas, porque Marte não é ben]

uma estrella. Como, entretanto, e

deus da guerra, poderá, qualqi'e.r
noite, promover-se na hierarchia n"'

litar, de cabo de esquadra guindai-
se a general. Pode, sim.

* * *

Mas voltemos, descrevendo unia

ellipse, ao meu primo, ao architecto.

14 6 - 9 - 1924
%sn'

LEGAÇÃO DO ÜRÜGCIAY

Senhoritas presentes á festa commemorativa ao ()5y anrtiversario da /nàependertcia.
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De apparelho assestado elle tem
um d'alto alcance — o engenheiro
devassava os ceus, focalisando Marte.
Por minha vez, eu também olhei, vi
e pasmei para o formoso corpo ce-
leste, sereno, garboso, a descrever
a sua trajectoria fulgurante. Calados,
como num extase, vivendo momen-
tos de um sonho oriental, fantastico
como todos os sonhos orientaes,
nós dois nos revezavamos, na con-
templação empolgante do drama ce-
leste. . Atravez da lente poderosa
víamos, nitidamente viamos, o espe-
ctaculo, de uma attracção incompa-
ravel. Tanto as obras de Deus se
elevam acima das insignificantes fei-
'uras humanas, embora estas sejam
uni prodígio de arte, um surto ma-
favilhoso do gênio !

* * *

Passava 
ja de meia noite. Os relo-

gios registravam mesmo 1 hora da
manhã.

Em volta de nós, no pequeno ter-

raço da casa, tudo era silencio. 5.

Thereza dormia no esplendor da

noite marciana. Foi então que eu

me lembrei da reccommendação do

sábio astronomo inglez: 
"depois 

da

meia noite, estae attentos", etc, etc.

Preveni meu primo. Este, absorto,

numa abstracção completa, olhava

Marte. De repente, como emergindo

d'um mundo desconhecido, sonam-

bulo, transfigurado, delirante, bradou

o seu eureka, tal qual como o outro

Archimedes: 
"Assis, 

oh Assis, eu

ouvi sons, eu percebi Marte ! 
" 

E

effectivamente, attentei um pouco e

ouvi também um como murmúrio

longínquo e abafado, sonoro e nos-

talgico.

Neste ínterim, o empregado, o

velho Anastacio, continuo do escri-

ptorio do architecto, que nos estuda-

va, á distancia, desandou numa gar-

galhada homerica ; 
"oh 

moços ! A-

quillo nunca foi Marte nenhum ! A-

quillo é o grupo do Zé-Pinto, tocan-

15

[on,

do um choro, no largo do França,

num baile ! 
". E era ! E era, oh hor-

ror! Era precisamente uma toada

de batuque a voz de Marte !..

Oh horror! — Tudo coisas de per-
der o somno a ouvir estreitas I..

Assis Memória

00

* * * 
A construcção de aqueduetos

é cousa muito antiga. No Egypto,
e na Assyria, onde as irrigações

representam papeis importantes, os
canaes eram construídos ao ar livre,

por ser o terreno geralmente plano-
os gregos faziam-n'os, de prefe-
rencia, subterrâneos. Foi especial-
mente na época romana que os
aqueduetos de arcaria (como o nosso

de Sta. Thereza) se multiplicaram.

Os censores Appio Cláudio e Piau-

tio foram os primeiros a fazer che-

gar a Roma a agua de uma fonte

situada a lô klm. de distancia.

Club Naval
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Grubo 
feito no banquete aos ofjiciaes do distroyer Alagoas pela feliz missão que esta unidade de guerra desempinhi u.
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Provérbios de cá e de lá

Quando a felicidade nos acom-

panha e tudo nos corre bem, cos-

tumamamos dizer:

Emquanto venta, molha-se a

véla

e em França, se diz

II faut profiter de la fortune

pendant qu'elle est favorable.

Quando um refinado gatuno en-

gana um outro, dizemos :

Quem eugana ladrão, tem cem
annos de perdão.

e em França, se diz :

A trompeur, trompeur et demi.

A fome é negra

e os francezes, dizem :

La faim chasse le loup liors

du bois.
*

* *

No Brasil se diz :

Queixar-se sem razão ou sem

causa

Quando estamos com muita fome, e em França :

costumamos dizer: Faire une querelle d'allemand.

FLÜAINENSE F. CLÜB

1 — O Prefeito em comoanhia dos directore t e juizes por occasiâo do Lross Lountry,

1! — Aristides da Hora chegando. Vencedor do* io kilometros. IIl — Os concurrentes do Cross Countryy

percurso de to kilometros.
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Õ Campeonato da A. M. E. A.

America x Hellenico
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America, vencedt r 2x1.
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III

Reformados...

O coronel. — Sabes, pequena, eu vou reverter ao serviço activo.
A pequena. - Deixa disso, Coronel, você esta mais em condições de revertere ad locum tuum...

B/ÍCHareiiS---

Hontem, sorvia eu calmamente o

meu café das duas e meia, aili no

São Paulo, quando tocou-me á aba

do cliapéo, a ponta da bengala do

Dr. Waldomiro da Trindade, conhe-

cido inactivo da nossa burocracia,

e recentemente diplomado em scien-

cias jurídicas e sociaes.

Affavel como sempre, o novel

bacharel tomou assento ao meu lado,

soprando gostosas baforadas do seu

intolerável cigarro de puro goyano,

preoccupando-se ao mesmo tempo,

em attrahir para o nosso lado a

atterção dos presentes das mesas

circumvisinhas, fazendo gestos reite-

rados com o dedo indicador, onde
se via um custoso annel de gráo.

Foi quando achei de bôa oppor-

tunidade falar-lhe algo a repeito da

sua nova profissão.
Então, Dr. como vamos de

Fórum ?
Muito bem, Guáyó, a advoca-

cia nesta terra ainda é a única pro-
fissão que rende alguma cousa na

época de hoje.

Admiro-me. A concorrência é

tamanha, que...
- Oh! sim, pois não; mas o

caso é que, bem ou mal, todos

clles vivem. E' uma questão do

expediente e nada mais... Ser advo-

gado no Brazil, meu caro amigo, é

ter de frente um roseo futuro.
Não estou muito de accordo

com o seu optimkmo, doutor. As

repartições publicas estão abarrota-

das de bacharéis...

- Perfeitamente... mas, ouve lá.
E, levando o indicador á ponta

do nariz, para evidenciar ainda mais
o enorme pliarol, continuou o dr.
Trindade com voz pausada :

— Como sabes, Guáyó, tudo neste
mundo é susceptível de classifica-

ção. Assim eu classifico também os
advogados em tres classes, absolu-

tamente distinctas.

Á primeira classe pertencem todos
aquelles que se dedicam inteiramente

á jurisprudência, destinando-se á
magistratura, ao magistério, ao jor-
nalismo, á diplomacia, á alta advo-

cacia, etc.

Á segunda classe pertencem aquel-

les que, como eu, se dedicam a

essa advocacia de expediente, que
deves comprehender perfeitamente,
isto é, á cavação perpetua pela vi-

ctoria de tudo que produza lucro, etc.

A esta classe, só podem pertencer
os indivíduos de sagacidade com-

provada.
A terceira classe, finalmente, per-

tencem os taes bachareis-ainanuen-

ses, a que acabastes de te referir

ha pouco. Estes, meu amigo, são

advogados somente /'// nomine ,
têm por codigo o livro do ponto é

por direito os minguodos venci-

mentos no fim do mez. Entendem

tanto de matéria jurídica como nós

entendemos de pecuaria.
E com um gesto expressivo no

olhar, proseguiu calmamente o Dr.

Trindade :

Eu posso falar com experien-
cia própria. Tenho tres filhos ba-
chareis, que só vivem á cata de
burocracia. São infalliveis nos con-
cursos em que se inscrevem, assim

como também, já não experimen-
tam espanto com o páu que lhes

cáe ás cabeças. E nem por isso,

deixam de ser bacharéis...
Estão descollocados então ?
Não, todos ganham perfeita-

mente a vida. O mais velho, o Joca,
é das Relações Exteriores.

Secretario de legação ?

Ainda não chegou lá, vae de

vagar; por ora é continuo, porém
está servindo no protocollo interi-
namente já vae para um anno. Ago-

ra... o segundo...

Também é do Exterior?
Não. O Casusa sempre teve

mais juízo que o Joca. Alem do

Direito estudou também Pedicologia.

Pe...di...co...lo...gia ?

Sim. Resolve unhas encrava-
das, callos e tudo quanto se rela-

ciona com pés. E' especialista na

matéria e por isso tem uma clien-
tela colossal. Finalmente, o Boni, o

mais moço, é um rapaz predestina-
do a ser a gloria da familia.

Vae ser pedic logista também ?

Qual pedicolc ^ista, qual nada...
E, arregalando os olhos, o Dr.

Trindade com as mãos espalmadas
e tremulas continuou :

E o rapaz é assombroso, é

uma verdadeira borboleta.
E' avidor ?

Não... cousa muito mais impor,

tante... Está trenando para... bailarino-

E, tomando-me pelo braço, o bacha-

rei Trindade segredou-me ao ouvido:

Comtudo, velho, continuam

sendo bacharéis para todos os effei-

tos da grande cavação da vida.

João Guayó

"ZZ—HJ 
zzizzp
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Igreja da Imaculada Conceicao de Botafogo

Meninas que fizeram a /.* Ccmunhão.

° 

^| /
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Ora essa! Mas fugir porque ?! Se o canhão está ahi atraz não ha perigo! O tiro vae lá p'ra deante T.

E'... Mas se o artilheiro fôr canhoto, a «encrenca» vem p'ra cá!



20 6-9-1924

P VÔO DAS GAIVOTAS NO

^LAMENGO

Na tarde de ouro que desmaia,
Tem um suave aspecto de avoengo

A linda curva esvelta da praia
Deliciosa do Flamengo.

Almofadinhas em bando,

Inflammaveis etc e tal,

Que vêm quando a gente chama,
Vão, ligeirinhos, passando
Como nalgum kosmorama

Original...

Este vem gingando... Aquelle

Mãos soltas, beirando o caes,

Vae ineffavel e imbelle...

O' folha que o vento impelle !

Espelho decrystal, para onde vaes ?

De um grande Renault comprido

Cor de roman,

Salta lépida e irrequieta

O corpo quasi despido,

A derradeira silhueta

Do dernier cri de Longchamps.

E' leve, subtil e magra.

Traz no vulto a enaltecel-o

Num traço violento e cru,

A elegancia de um modelo:

Ataliers de Tanagra,

Academias de nú.

Surge e em derredor espalha

Um encanto que ficou.

Vendo-a assim, olhando vou...

Tiro o meu chapéo de palha...
Boa tarde ! Como passou ?

Uma viuvinha paulista
Olha para o Sérgio e então,

Errando o golpe de vista,

Joga o carro contra a mão.

Vae o rumor num crescendo.

Onde ha mulher, ha rumor.

Vão andando e vão dizendo

Mal de nós, seja o que for...

Germana, de vagarinho,

Vem vindo... Não vê ninguém.

Vae seguindo o seu caminho...

Seu vulto pequenininho
Tem graça como ninguém...

Já noite. O Flamengo brilha

No seu doce aspecto avoengo,

Rico de gloria e de som.

E' uma estranha maravilha...

Quem não conhece o Flamengo

Não sabe quanto elle é bom...

Y-Juca PiramA

Para ler na cama

0

Eu tenho, como a maior parte
dos brazileiros, mania pelos animaes.

Crio um cão policial belga com

desvellos de pae amoroso. Nem

podia deixar de ser assim. O meu

cão é uma maravilha. Depois tem

uns olhos que falam e um pello

que causa inveja a muitos renarcls

que por ahi andam, mais ou menos

falsificados, agazalhando o collo das

mulheres. Não faço mysterio desse

sentimento. Quando vejo na rua

esses cães philosophos e andarilhos,

tenho Ímpetos de leval-os para mi-

nha casa. Não o faço porque o meu

Cow-boy, cioso como é do arranjo

do aposento em que vive, poria os

intrusos immediatamente no ôlho

da rua.

Recebendo, ha dias, a visita do

meu amigo Hermes Fontes, depois

de mostrar-lhe as minhas porcella-
nas e as telas que colleciono com

uma paciência benedictina, não me

contive e fallei-lhe ao ouvido:
Agora vou mostrar-te o meu

filho Cow-boy.

Gritei. O animal veio ganindo de

alegria, affagando-me as pernas e

os pés, sem entretanto tirar os olhos

desconfiados do Hermes Fontes..

Passaram-se alguns dias. Hontem,

me lembrei de retribuir a visita do

poeta. Fui encontral-o a trabalhar.

Os poetas só se sentem bem quando
trabalham. Mostrou-me os seus ulti-

mos versos admiraveis. Depois, com

um sorriso a brincar-lhe no canto
do lábio, fez uma careta e mur-
murou :

Agora vou mostrar-te também o
meu filho Giby. E' muito engraça-
dinho.

Levantou-se e encaminhando-se da

porta que dá accésso a um longo

corredor, gritou : Giby, ó Giby !...

Momentos depois, saltando do

corredor á fóra um macaquinho-de-

cheiro appareceu a fazer caretas.

Não me contive.

Benza-o Deus! E' o retrato

do pae...

Mimi Bilontra

? ????? gg ??£????

Este homem, eu bem vi, acaba

de te dar 5$ porque o retiraste dagua

e eu quero que me dês a metade,

porque se não fosse eu, tu não

abiscoitavas esse dinheiro... Fui eu

quem collocou propositalmente de

máu geito a prancha sôbre o cór-

rego.
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Praga Affonso Penna

Encantos femininos e btllezas infantis.
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A visita da esquadra inglesa

ô - 9 -1924

Praça Duque de Caxias.

JONH BULL. Eu vim te fazer uma visita de cortezia. Não foi para te lembrar que me deves dinheiro...

INSTANTANEO
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A Cidade Colosso

XVI

Homens que fôrdes a New-York,
não deixeis de ir a China-Townl

No coração da cidade, em Times-
Square, ha uns omnibus que con-
duzem, 

por um dollar e meio (ida
e volta) a esse logar mysterioso.

. Ha um pequeno aborrecimento
1 nicial: o omnibus só parte quan-

a lotação está completa ou
Muasi. Isso dá ás vezes motivo a
uma espera, que se pode prolon-
gar até duas horas. Quando se dá
Por isso já a passagem está paga, de
sorte 

que ou a gente fica ou per-
de um dollar e meio.

Afinal o omnibus parle. No pri-
meiro banco da frente um guia
°bsequioso, emboccandoum porta-
voz, váe informando os passagei-
ros de que o edifício á direita é o
hotel tal, de que a estatua á es-

querda é de Fulano de tal, além
de outros esclarecimentos igual-
mente 

preciosos.

O omnibus embrenha-se por
umas ruas que já não têm a regu-
'aridade 

geometricadas do centro
da cidade e onde as casas de ne-
gocio descem de classificação. Após
um 

percurso de cerca de meia
hora apeiam os passageiros, pre-
cedidos do guia, e seguem a pé
até um prédio antiguado, onde
Penetram. Conduzidos ao porão da
casa, tomam assento e ouvem uma
longa 

prelecçâo do guia a respeito
das tradições do prédio, onde,
naqu;IIe mesmo porão, em tempos
passados, os chinezes fumavam
°pio.

Terminada a preleoção volta-se
a rua e, ainda a pé, seguem os
touristes até outro prédio proximo,
a cujo primeiro andar são levados
Por uma escada estreita. A sala da
frente, onde tomam assento para
ouvir nova prelecçâo, é acanhada
e. além disso, atravancada por
um altar chinez queoccupaa parte
central. A um lado, por traz de
um 

pequeno balcão, um chinez
vende cartões postaes e algumas
bugigangas 

peculiares ao Celeste
'mperio, 

porém certamente matie
"J America.

O guia entra em considerações
a respeito da religião chineza e
termina 

pedindo que os touristes
0 acompanhem pronunciando uma

Palavra cabalistica, para evitar

Que lhes succeda mal.

Esquecera-me dizer que a pene-
tração nesse recinto sagrado custa
cincoenta cents.

Ao tomar o omnibus para China-
Town, 

pensa naturalmente o tou-
r,ste 

que vae encontrar um bairro
caracteristicamente chinez, com

edifícios de estylo chinez e pes-
sôas andando pela rua de Kimono,

grandes leques e guarda-sóes de

cincoenta varetas, decorados de
dragões a cores berrantes. Nada

disso. Os edifícios são communs

e as pessoas que se encontram
na via publica trazem roupas oc-

cidentaes, conhecendo-se-lhes a

origem apenas pelos olhos obli-

quos.

Parece que não os incommoda a

curiosidade dos touristes. Seguem

mesmo o grupo com um sorriso,

emygmaticamente oriental ou ori-

entalnu nte emygmatico, que tal-
vez se possa traduzir como uma

zombaria á ingenuidade dos foras-

teiros colhidos em Times Square

pela labia dos horaensinhos que
exploram o omnibus.

E' uma maldade desfazer illu-

sões. Não deixeis de ir a China-
Town, si fôrdes a New-York. E'

um negocio da China, ao menos

para a emprezi de omnibus e para
o chinez que vende cartões pos-
taes junto ao altar.

1. Grego

-QOO 

Reflexão de uma dama equivoca :

Raramente os homens estão dis-

postos a dar-nos os vestidos de

que desejam despojar-nos.

— Porque você não procura trabalho?

Porque pode um desalmado não sympatisar commigo e me
dar m:smo um emprego...
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O salão brasileiro

Inaugurou-se a 12 de Agosto, a
trigesima primeira exposição de Bel-
las-Artes. Houve discursos, placas
commemorativas, instantâneos de
kodaks, e um publico de se lhe
tirar o cliapéo.

Tres galerias atopetadas de cousas
de mil generos differentes se desen-
rolavam aos olhos ávidos dos visi-
tantes que cheiravam aqui e alli,
deixando escapar o commentario

que ás vezes vale ouro.
Convém salientar, antes de tudo,

o esforço do Professor Baptista da
Costa, o nosso grande paysagista
que conseguiu limpar o ambiente

dos maus elementos que lhe mas-

caravam todos os annos as galerias.
E' verdade que ainda ha gente lá
dentro que mais merecia uma ex-

posição na feira livre de qualquer
arrabalde da Cidade. Mas emfim

em conjunto, graças a Deus, esses
senhores quasi não appareceni.

Dos novos que se vêm salien-
tando em toda linha, está incon-

testavelmente em primeiro plano
Oswaldo Teixeira com varias telas
de technica segura e colorido admi-
ravel.

Brindando é um dos trabalhos
mais perfeitos do salão deste anno.

A figura do fidalgo hespanhol fim

de raça é tratada com um grande
carinho pelo jovem artista. O retra-
to do pintor Augusto Petit é sim-

plesmente maravilhoso. Só falta falar,

como diria o Virgílio Maurício. E

por falar nelle, quando entramos
na escola, foi a primeira figura que
nos appareceu, descorrendo entre

moças, sobre alguns segredos de

pintura que todos os artistas ho-

nestos desconhecem. Essas moças

não sabem que se compromettein
estando ao lado do Virgilinho sym-

pathico ?

Gavarni

?onaoG oacaac

Tu não te envergonhas deter

abraçado o chauffeur...

Papae, foste tu proprio que
me me disseste que o auto suppri-

mia as distâncias !

SOCIEDADE INTERNACIONAL DE CYCLISTAS

1 — Os vencedores das corridas de Bicycletas. 11 — Aspecto de uma corrida.
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Club Regatas Gragoatá, — Festa de sabbado.

*** 
Um phyiico, M. Jousset de

Bellesmc, em uma nota recentemente
apresentada á Academia de Paris,
diz? 

que a cousa que impede os
seroplanos de se manterem immo-
veis no ar é a falsa interpretação

dada pelos autores ao movimento

das azas dos insectos. Este movi-

mento não é helicoidal, como parece,
e sim apenas um movimento alter-

nativo de elevaçãc* e descida.

* * *

* * * 
Nos Correios dos Estados

Unidos ficam detidas cartas que, por
levarem endereço errado ou por não

encontrarem os destinatários, vão

para a thesoraria. Esta detenção pro-
duz cerca de 100.000 dollars por anno.

Competição Nautica entre o Club R. Flamengo e Club de Natação e Regatas

Concurrentes e Vencedores.

I
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RETALHOS DA R(J A

Qual será a verdadeira expli-

cação das resacas ?
De modo geral não sei; aqui

no Rio deve ser a indignação do

mar contra o aterro progressivo.

? # *

O teu noivo é condescendente ?

- Muito! Até já me permittiu
tocar a Musica Prohibida !

? ? ?

E' interessante ! Pelo orifícios

que vejo nas suas botinas, você tem
callos em dous pontos symetricos.

Não, senhor; só tenho um

eallo, no pé direito. O orifício do

pé esquerdo corresponde ao callo

de quem me deu as botinas.

UM BOM AUGURIO

Então ? Acreditas que acabas

por pedir a mão de Laura em casa-

mento ?

Positivamente... a3 cousas

marcham muito bem .. t u já estou

mal com a sua mãe 1

???300000

Quem não sabe vencer não é

digno de viver.

AADGREIKA

Fesia em homenagem ao escoleiro Alvaro Silva.Fesla em homenagem ao escoteiro Álvaro Silva
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jJuRAMENTO 
DE FE REPUBLICAN A

Aspecto da solennidade na Praça da Republica.
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Carta enygmatica

Decifraçào da carta anterior

Sr. Director de «Careta»

Em bôa hora o príncipe Hum-

berto vem nos visitar.

Só assim mudaremos alguns dias

de assumpto para nos preoccupar
sómente com o real personagem,

que fatalmente percorrerá a nossa

classica natureza, desde o Pào de

Assucar ao Corcovado.

Terá banquetes e discursos e

outros festejos.

Depois o Thesouro fará o resto.

Pinto Machado

? oo 

Vendo e f^e^istando

~^=gg —

O motivo mais grato que nos

torna sempre saudoso de Paris, é

a canção das ruas.

A primeira vez que tivemos a

ventura de lá ir, ás 9 horas da

noite, ainda se cantava nas ruas

de Pari».
"Au revoir et merci" era entáo

a cançoneta da moda. Um musico

munido de um violino, um outro

de flauta e um teroeiro de bando-

lim, formavam o tercetto que dava

a nota alegre no boulevard Bonne

Nouvelle, esquina rua de Maza-

gran, em uma de cujas casas nos

Instalámos com a nossa familia.

Era um espectaculo novo para
nós, que nunca havíamos ouvido

em logradouros públicos, outras

canções a não serem as dos tro-

vadores nocturnos que gargantea-
vam dolentes modinhas acompa-

nhadas de guitarra ou violão.

Aquelle tercetto um pouco che-

gado para a Menagère (casa com-

mercial de grande movimento que
fica á esquerda daquella rua), exe-

cutava a linda musica da canço-

neta, que era cantada por um dos

músicos, sendo o estribilho lepe-

tido pela multidão que o rodeava.

Viam-se moços, velhos e creanças,

quasi todos munidos de um papel
impresso, onde se liam os versos

que iam sendo cantados com ale-

gre entoação. Terminado um
"couplet", vendia um dos músicos,

a 4 sous (cerca de um vintém) a

fôlha impressa com a lettra e mu-

sica da encantadora cançoneta; e

continuavam na mesma toada até

terminar. Dalli seguiram elles para

outros pontos afim de deleitar com

a bôa musica e canto, outras pes-
sôas também desejosas de cs ouvir.

Não tínhamos saido de casa,

porque a ncite, um tanto fria, acon-

selhava que não fossemos, nós

que chegavamos de um paiz ca

zona torrida, nos expôr ao ambi-

ente muito differente de uma zona

temperada e, demais, á noite.

Da janella, porém, cuviamos e

apreciavamos aquelle grupo feliz

que se comprazia ccm a bôa mu-

sica e canto agradavel.

O ripe n era repetido por tcdos

e, aquelle côro communicava-nos

tal alegiií.que sentiamo-nos real-

mente feliz, per sermos parte do

auditorio.

Muitos annos que vivames, sem-

pre nos virão á mente aquelle dia,

aquelle grupo feliz que cantava,

aquella multidão alegre que, sem

empurrões nem reclamações, se

divertia ao redor de um tercetto

que, honradamente, ganhava o pão.

Dias depois, no mesmo décimo
"arrondissement" 

em que passá-

mos cinco mezes felizes e no nono,

onde ficavam as rues Bergère,

Sainte Cécile, du Conservatuire,

Trévise, Richer e outras de grande
commércio, sempre ouvíamos pela

manhan, quando iames á casa

de nosso correspondente, outras,

muitas outras cançonetas exe-

cutadas ora por tercettos, ora pof

um musico só e sempre cercados

de povo, o mais heterogeneo pos*

sivel: empregados do commércio,
"porteurs", 

estafetasdos correios,

creados que iam ás compras, da-

mas carregadas de victualhas que

acabavam de adquirir no mercado,

artistas; em summa todos que p°r

alli passavam, instinetivamente pa-

ravam para ouvir as cançonetas

da moda : "La Machiche, le Pauvre

Piou-Pieu, Bonjour Mimi,;ie Mou*

lin de Maitre Jean, la Tonkin-

noise".

O francez é alegre, adora 3

musica como talvez poucos povos
o façam com tanto ardor.

Auctores, muitos delles esqueci-

dos, todos porém, conhecidos
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Porque as cançonetastrazem-lhesos
nomes, são applaudidos de modo
prático eefficaz, porque o povo com-
pra a canção da moda, edição
popular que nunca é vendida a
niais de um quarto de franco (150
réis mais ou menos ao cambio
actual) e, é tal a venda, que se
exgottam edições sôbre edições.

Não houve dia em que não en-
contrassemos um desses grupos a
cantar 

que, por mais apressado

que fossemos, não parassemos uns
instantes 

para, ao menos, ouvir-
'hes um "couplet" 

(estrophe) e o
respectivo "refrain" 

(estribilho).

Béranger, nome muito grato aos
corações francezes, cançonetista de
vocação, tem sua estatua, esculpi-

íja por Doublemard, no Square du
Temple 

; uma rua do terceiro
"arrondissement" 

tem seu nome, e
na fachada da casa em que falle-
ceu, em 1857, com 77 annos de
edade, vê-se uma placa ccmme-
morativa.

Pierre-Jean de Béranger, parisi-
ense, que começou typographo, foi
associado de seu pae em um ban-

co que falliu, reduzindo-o quasi á
miséria aos 18 anm s, indo viver
numa agua furtada (grenier).

Intellige nte, alegre, amoroso,
satyrico, passou por duras prova-

ções, sendo até preso por tres
mezes pelas sátiras aos Bourbons

e ousada celebração da gloria na-

poleonicae, mais tarde, por 9 me-
zes e 10 mil francos de multa que
foi paga por subscripção pública 1

Dizia elle que 
"Mes 

chansons,
c'est moi" e também que 

"Le

peuple, c'est ma muse.".

Suas cançonetas tornaram-se po-
pulares e muito apreciadas, e a

patria soube pagar a sua dívida
de gratidão ao talentoso cançone-
tista cujo verso:

"Dans un grenier, qu' on est
bien a vingt ans I"

de uma dessas graciosas canções

de 1829, tornou-se proverbial e
muitas vezes citada por ironia.

Prof.

? oo ?-

Provérbios de cá e de lá

Nós dizemos :

Surdo como uma porta,

e os francezes dizem :

Sourd comme un pot.

? ??

No Brasil se diz:

O comer e o coçar tudo está
no começar.

em França:

L'appétit vient en mangeant.

CAAARA DOS DEPUTADOS

Manifestação dos acadêmicos do Rio e S. Paulo aos srs. Clementina Fraga e Zoroastro Alvarenga Monteiro
autores do brojecto que regula o exercício de clinica entre nós bor médicos extrangeiros.
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Paginas Antigas

O grande homem, eis o inimigo !

O inimigo porque o seu caminho

está pontilhado de pequenos, e por-

que o bem, que não faz, não com-

pensa os males que faz a todo

instante.

A grandeza de um homem é sem-

pre relativa; seja na paz, seja ra

guerra essa grandeza só se conse-

gue por comparação. César só foi

grande quando a nação romana des-

ceu abaixo dos limites da corrupção.

E quanto mais desciam os romanos

mais grandes foram os seus impe-

radores que se nivelavam aos deuses.

Depois quando os povos retoma-

ram os seus direitos e compre-

henderam os seus deveres, não hou-

ve mais Cezares ; não houve mais

inimigos.

Grande entre grandes não ha

homens e, si algum apparece, é

apenas pela agigantada estatura. As-

sim nos apparece Carlos Magno

que, examinado em seus gestos e

feitos, é um rude salteador, igno-

rante e nullo. Nas aldeias o corre-

gedor é sempre o grande homem

e nas tribus é o cacique.

Despido das proporções o grande
homem se reduz a nada. Esse nada

é infallivelmeste maléfico. Julga-se
corn os direitos, que os outros lhe

abandonam, e abusa delles. Quer
melhor para si e exige que a sua

vontade prevaleça sempre.

E' por isso que a passagem de

um grande homem por qualquer
lugar da Terra é assignalada por

inúmeras calamidades. Vêde o que
foi a Grécia depois de Alexandre,

Carthago depois de Annibal, a Ingla-

terra depois de Cromwell, a França

depois de Luiz XIV. Os esforços

de muitas gerações tranquillas e

apagadas repara dolorosamente os

damnos que o inimigo ouzou fazer

pela vaidade de se dizer grande.
E si observarmos mais de perto

os grandes homens encontraremos

nelles defeitos e vicios tão cruéis

que levariam ás galéras os mais

bem conceituados: aváros, impie-

dosos, rudes, máos maridos, filhos

ingratos, luxuriosos, nada lhes falta

na escala das peiores fraquezas hu-

manas.

Barbarroux. Numa Sessão dos

Montanhezes. 1792.

Geltas philesephicas

Viver com nossos inimigos como

si elles devessem um dia ser nossos

amigos e viver com nossos amigos

como si elles podessem se tornar

nossos inimigos, não é cousa se-

gundo a natureza do odio, nem conj

fórme as regras da amizade; não e

absolutamente uma maxima moral,

mas sim política.
La Rruyère.

Os conselhos da velhice, como

o sol de inverno, illuminam sem

aquecer.
Vouvenargucs.

As mulheres não fazem dos seus

amantes senão amigos frios ou i»1"

migos.
.V X x.

A constancia é a virtude das

mulheres: ellas amam sempre ; não

ha differença senão no obejecto.

Be mar d-

Os gr a tides incendios ein S. Paulo...Os grandes incêndios e/n S. Paulo,

A curiosidade é mais forte do que o medo. As granadas explodem perto, mas o povo só olha Para

o incêndio t

Q
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GRANDE CONCURSO

—===== 
DO 

=====—

QUINADO 
CONSTANTINO

Convidamos o Publico a tomar parte neste interessante concurso cujas

condições são :

a) O concurso versará sobre o maior numero de palavras portuguezas que

possam ser formadas com as letras da palavra :

CONSTANTINO

não podendo entrar qualquer letra nas palavras propostas um maior numero

de vezes do que ella apparece na palavra original. Por exemplo : 
"tino" 

seria

uma palavra acceitavel, ao passo que o não seria 
"nata" 

visto como esta contém

dois 
"a", 

emquanto que 
"Constantino" 

só contém um 
"a".

b) O concurrente deverá enviar a resposta em enveloppe fechado marcado

por fóra 
"Concurso 

Constantino".

c) O enveloppe deverá conter, além da resposta, o nome e endereço da

pessoa, bem como 5 capsulas usadas de garrafas do Quinado 
"Constantino".

d) As respostas que não estiverem inteiramente de accordo com as bases

do concurso, e os enveloppes que não contiverem 5 capsulas usadas de garrafas

do Quinado 
"Constantino" 

não serão tomad.s em consideração.

PRÊMIOS. Serão distribuídos os seguintes :

Ao l.o collocado caberá o prêmio de Rs. 1:000$000

Ao 2.o Rs. 20CS000

Ao 3.o Rs. 150$000

Ao 4.o 2 caixas de Quinado Constantino

Ao 5.o Rs. 100$000

Ao 6.o 1 caixa de Quinado Constantino

Ao 7.o 1 caixa Lacrima Christi

Ao 8.o l caixa Lacrima Christi

Ao Q.o 1/2 caixa Quinado Constantino

Ao IO.0 1/2 caixa Lacrima Christi

Os enveloppes serão abertos no dia l.o de Outubro de 1924

As respostas deverão ser enviadas aos Agentes

OLIVEIRA MAIA & C.

 51, RUA BUENOS AIRES, 51 

Rio de Janeiro

OI
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Setas de Uri) Perverso

9 X. suicidou-se. Pelo telephone
avisaram a digna esposa. Esta sae
desgrenhada corre e vai cair em
soluços sobre o corpo do marido
•nanimado.

. 
— Porque se mataria o X. ? —

'ndaga-se.

Ninguém sabe. Apenas um per-
verso ao ver a esposa, diz tran-

quillamente :
Eis ahi a causa que vai veri-

ficar o effeito.

? ??

Casa commigo, Amelinha.
Mas eu não gosto de ti.
Isso não tem importancia.

Nem tu mesmo gostas de mim.
Isso não tem importancia.
Eu 

gosto de outro.
Também não tem importancia.
Mas, então, prra ti o que é

que tem importancia no casamento?
Nada.

E 
porque então queres casar?

Porque isso não tem a mi-

nima importancia.

PRAIA DO RÜSSEL

Os encantos dos nossss jardins.

*** 
O uso dos pharóes é muito

^n,ie:o. 
Conta-se que os navega-

dores 
gregos da Odysséa se guia-

ram 
por fogos accesos nos pro-

montorios. Pharol, propriamente

dito, installado numa torre, o pri-
meiro foi o do cabo Sigeu, que
existe desde o século IX. Por muito

tempo os pharóes eram Mumina-

dos a fógos de lenha ou carvão ou

por archotes de resina inflammada.

Em 1865 é que, em França, se fize-

ram os primeiros ensaios da illu-

minação delles a electricidade.
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COMO SE MENTE

No 
"Intransigeanf.de 

30 de Julho pro-
ximo passado, vem a reproducção de nina

photographia de um grupo dos piratas de

São Paulo, proximos de um canhão e,,.por

baixo a seguinte legenda :
'/¦"Recebemos este importante clichê to-

mado do natural durante a revolução bra-

sileira. Elle representa um grupo de insur-

rectos proximo de um canhão e de proje-
ctis grosseiros, que elles proprios fabri-

cam.".

-? OO ?

TROVAS

Si é verdade que o toucinho,

Mafoma condemnou mesmo

De algures que não da Arabia

Deve ter vindo o torresmo.

-O OO c-

Eu tenho muita pena dos animae?. A esta gallinha dei milho antes de matar.
K ás ou trás ?
Ainda náo dei. Só vão comer depsis que eu aluir o papo desta.

O ras Tafari professa uma grande admi-

ração por Wellington e elle foi contempla1"

várias vezes em Londres a estátua do il_

lustre general britanr.ico.

Antes de deixar a Inglaterra, elle satis-

fez ainda uma vez a sua tradicional visita.

O ras absorveu-se meditativamente diaii"

te da estatua e um tempo borrasco já_ se

annunciava. Forte calor torrido, um sol i'"'

placavcl tornava a atmosphera irrespirável.

Os officiaes inglezes que o acompanha-

vani suavam a mais não poder; o tenip0

passava e o regente ethiope não se mexia-

Por fim, uma nuvenzinha apparece no

horizonte e alguém previne o ras de q_ue

a chuva não tardaria a cair. Elle, então,

comprehendeu, saudou Wellington e cori-

tinuou seu passeio.
Os officiaes inglezes bendisseram a nu-

vensinha cujo apparecimento no céo os

havia salvo de uma imminente congestão-

Sociedade Brazileira de Avicultura — Grupo feito na inauguração da Exposição de Aves.
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Reunião de todos os cônsules no Consulado da Co/ombiu.

* * * 
Os Battahs, habitantes do

interior de Sumatra são de estatura

mediana, pelle escura, rosto alto,

nariz direito. Rapam a cabeça con-
servando apenas uma mecha de ca-
bello, limam os dentes e os pintam

de preto. As casas delles são cons-

truidas sobre estacas, havendo em

todas as aldeias casas communs;

onde se armazena arroz e outras

onde ha reuniões. Os battahs eram

anthropophagos ; devoravam não só-

mente os prisioneiros de guerra e

os condemnados, como também os

proprios parentes, quando eram ve-

llios de mais para o trabalho. Hoje

são cultivadores emeritos.
? ? ?

INDIFFERENÇA PLftNETARIA

A terra. — Marte esta tao velho e tao frio que passou junto de mini e nem deu um signal da sua graQa.^

o
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Machinas «BRUNSVIGA» para cálculos de addição,

subtracção, multiplicação, divisão, Fracções, Juros,

Descontos, Trigonometria, Cubagens, Cambio, Loga-

rithmos, Raizes quadradas e cúbicas, Progressões,

etc. Com capacidade até 99 trilhões de algarismos.

Modelos aperfeiçoadissimos. Adoptadas nos Bancos,

no Commercio, na Industria, nas Repartições Publi-

cas, nas E de Ferro e Escriptorios de Contabilidade.

Agencia da fabrica no Brasil:

Otto Schloenbach Filho & Cia.

Largo S. Francisco 1—S. Paulo e

Rua Visconde de Inhaúma 80-1.o — Rio de Janeiro

Telephone Norte 978

OVO-LÉCITHINE BILLON

RECONSTITU1NTE POR EXCELLENCIA

E' INDICADO:

Em todas as Anemias; Nas Surmenages physicas e cerebraes; No

período da Amt.mmentoção ; Para as crianças quando o seu Dee :nvotvi-

mento physico se retarda ou é insufficiente; Na Convalescença de todas

as enfermidades infectuosas ; Nas Phosphaturius, etc.
td
Emprega-se em: DRAQEAS de 0 gr. 05, 4 e 6 por dia (meninos 2 a 3).

Licenciado sob o N. 223 de 21-12-01

ORANULADO de 0 ?r. 10 por colher de café

2 a 3 por dia (meninos 1 a 2).

Licenciado sob o N. 221 de 21-12-01

INJECÇÕES intra-muscrulares, uma por dia.

Licenciado sob o N. 225 de 21-12-01

Les Etablissements POULENC FRÈRES — 92 Rue Vieille-du-Temple — Paris (III)

Àg;ecte geral para o Brasil: A. J. LARRAT — Rua General Gamara 31 — Caixa Postal 904 — Rio de Janeiro

•DO

* * * A disposição das montanhas do Districto

Federal é tal, que se assemelha a um grande vulto

humano, deitado de costas. E' o «gigante que dorme»

ou o «gigante de pedra», como vulgarmente se diz,

sendo o rosto formado pelos morros da Tijuca e

Gavea, o tronco e as pernas pelos contrafortes do

Corcovado e os pés pelo morro do Pão de Assucar.

o

*"0 
Brasil contava, em 165, apenas 9 fabricas

de tecidos de algodão e possue actualmente 242 fa-

bricas com perto de 1 milhão e 700 mil fusos e de

129 mil operários. O estado que conta maior nu-

mero dellas é o de Minas, com 60, seguindo-se S.

Paulo, com 55, Rio de J ineiro, com 23, isto é, mais

da metade de todo paiz.

Dôres de Garganta

rouquidão, e dôres no peito fazem soffrer^

O Linimento Sloan fará desaparecer a dôr

instantaneamente. Para todas e quaesquer dôres,

tende sempre á mão o Lini-

mento Sloan. Não é preciso

friccionar. Penetra por si

proprio.

Vende-se em todas

as Phamacias.

a

Machinas «BRUNSVIGA» para calculos de addiqao,

subtrac^o, multiplicagac, divisSo, Fracq6es, Juros,

Descontos.Trigonometria, Cubagens, Cambio, Loga-

rithmos, Raizes quadradas e cubicas, ProgressCes,

etc. Com capacidade at6 99 trilhfies de algarismos.

Modelos aperfeigoadissimos. Adoptadas nos Bancos,

no Commercio, na Industria, nas Rtpartiq6es Publi-

cas, nas E de Ferro e Escriptorios de Contabilidade.

Agencia da fabrica no Rrasil:

Otto Schloenbach Fillio & Cia.

Largo S. Francisco 1—S. Paulo e

Rua Visconde de Inhauma 80-1.°— Rio de Janeiro

Telephone Norte 978
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Lulu : E si vovó cortasse o cabello à La Oarçonne ?

Juju : Mamãe podia cortar o delia á meia cabelleira e mais á machina zero.

Uma de inglez

88

88 88

Os inglezes sào muito engraça-
dos.

E porque sáo elles engraçados ?
Pelo facto, que talvez pareça pa-
radoxal, de nâo terem graça ne-
nhuma.

Assim, pois, isto que vou contar
ou tem uma graça infinita ou é
inteiramente destituído de graça.
Os senhores decidirão.

A scena passa-se no convés de
um transatlantico inglez, depcis
do luncheon. As espreguiçadeiras
estão quasi todas occupadas, por
passageiros de ambos os sexos,

quasi todos ruivos. Nota-se urra
lassidão geral, derivada uma di-

gestão laboriosa. Os homens fu-
mam ainda o charuto que precede
o cachimbo, o qual por sua vez
deve preceder o golf.

Entre duis espreguiçad'>ras bri-
tannicas ha uma sul-amen ina.

O inglez da direita, suspenden-
do a leitura superficial, que vinha
fazendo, de uma re 

-'sta 
illustrada,

volta-se para o s; americano e
lhe pergunta:

— O senhor sabe contar histc-

rias? G.»sta de historias?

O sul-americano, com os olhos
semi-cerrados pelo torpor da di-

gestão lenta, moveu preguiçosa-
mente a cabeça para a direita, fi-
tou o inglez com certa desconfi-
ança e respondeu.

Sim, senhor, sei contar algu-
mas e também não desgosto de
ouvil-as.

Muito bem I Pois eu vou con-
tar ao senhor uma historia.

Methodicamente, o inglez fechou
a sua revista, soprou uma baforada
e começou:

Era uma vez um rei. .. O se-
nhor sabe o que é um rei?

Como não ?

Pois esse rei tinha um cosi-
nheiro... O senhor sabe o que é
cosinheiro ?

O sul-americano franziu o sobr'-
olho e respondeu:

Certamente I

Pois esse cosinheiro, que o
rei estimava muito, porque cosí-
nhava muito bem, um dia desap-

pareceu do palacio.

Pausa.

Esta pausa foi de semib eve, de
modo que o inglez poude soprar

quatro baforadas, uma em cada
tempo.

O senhor saberá noticias
desse cosinheiro ? perguntou de-

pois da quarta baforada.

Gesto de surpresa do interlocu-
tor.

Pois eu também não sei, ac-

crescentou o inglez.

J.

? OO 

TROVAS

Dizia-me um camarada

Que por ter dinheiro anceia :
Eu andaria descalço

Para ter um pé de meia.

? OO —

A mulher que nunca se desen-

gana é aquella que sempre nos

engana. E vice-versa.

ooo

No interior de um coir.boio:

Palavra, 
que nunca vi fumar

como o senhor I

Farcista I... e a locomotiva
então ?

/ \
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1NSTANTANEO

Aspectos do saque em S. Paulo

Vergonha e roubar e não poder carregar!
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JUVENTUDE ALEXANDRE

ETERNA M0C1DADE DOS CABELLOS !

A JUVENTUDE desenvolve o

crescimento do cabello

dando-lhe vigor e belleza.

Os cabellos brancos voltam á côr

primitiva com o uso da

IUVENTUDE ALEXANDRE

REMEDIO EFFICAZ CONTRA A CASPA

Preço do frasco. . 31000 — Pelo correio 5|000

Licenciado em 13 de Outubro de 1911, sob o n. 204

Nas boas Per/umarias, Pharmacas e Drogarias

Depositários: — CASA ALEXANDRE — Rua do Ouvidor, 148

A Celebridade

°°D ct ???
DO ao

Apparecendo em todas as pho-
tographias publicados nas revistas,
em todos os meios-fios da avenida,
em todas as manifestações officiaes
e figura necessaria a todos os gru-
pos de presenças em que os mi-
nistros e aut< ridades dao a cara,
o^Simão Bolada ia de vento em

popa nesta vida que elle mesmo
definia como um púnluno navega-
vel.

De simples escrevente da es-
trada de ferro passou a repórter
de vários jornaes e chegou até a

candidatar-se para uma vaga nas

legações estrangeiras.

Derrotado por um outro mais

pulha e mais almofada, o Simão

atirou se á política e se fez leoder

de um partido de defeza da repu-

blíca, isto é. dos cavalheiros que
levam o rrilho da republica.

E taes fez que os jormes todos

os dias falavam uelle, eaté mesmo

no estrangeiro o seu nome appare-

cia em telegrammas sobre a poli-
tica nacional.

Eil-o celebridade para todos os

os pascacios e imbecis desta terra,

tão fértil em cretinos e basbaques,

sem ter jamais produzido um grão
de trigo e depois de haver consu-

mido toneladas de cereaes planta-

dos e colhidos pelos idiotas que

o admiravam.

Apenas alguém maldizentes que

conheciam sua empafia, sua nulli-

dade e suas baixezas, se recusa-

vam consagrar semelhante celebri-

dade de cartaz e tan-tan.

Afinal morreu de urrmia e febre

de mau caracter o Simão Bolada.

Morreu, afinMl e não lhe faltaram

necrologios. Na hora do auspicioso

enterro disse alguém:

Esse vai para a Historia I

Ao que um malvado acudiu:

Pode ser, mas, com certeza,

vai para o Caju.

JULIAO

UMA PODEROSA E EFFICAZ GARANTIA

.— D, . SAÚ DE

Creme de Magnesia

ilLv*A A3AUJO

Recommendavel paro
adulto» e crianças, em
casos de

Intoxicação alimentai

Acidez gastnm

frrcftilâf idades inicstinaes

LAXATIV0

ABSORVENTE

NEUTRALISANTE

0* pnparaòo Qi» nlo l(me controlo
-coto qu«lgo<r uroiUr

J2D

SYPHILIS? Ni® TI IMPORTES
USE SOMENTE" CYAN"

Cyanefo dehydnrqirio Irtjccçóes
indoleres SILVA ARAÚJO

SILVa araüJO

AUGMEMTA O
PCtO C DA*

BOAS CORES

É o melhor tonico dos Neivos
do Cerebro.do sarçue.dos músculos

1'HOSPHORO elemento essencial
aos nervos c a > ida.

UMA MEDICAÇÃO PHOSPHATADA DE
GRANDE VALOR E ACTIVIDADE

mm min wtmsiwiti

SILUR RRRinO

BASE: tfypophosphitos — Noz-vonoie«

(•STRYCHNINA*)
MOLÉSTIA» NERVOSA# E UL CARFNCIA

corii/HLesrcMçns PR0(.0M&n0R5
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NOVO TRATAMENTO DO CABELLO

Restauração—Renascimento —Conservação

PELA

PATENTE N. 5.739

HBBH ?

a&L.

Formula Scientifica do Grande Botânico Dr. Ground, cujo segredo foi comprado por 200 contos de réi s
Approvada e Licenciada pelo Departamento Nacional da Saúde Publica pelo Decreto N. 1.213, em 6 de Fevereiro de 1923

Recommendada pelos principaes Institutos Sanitarios do Extrangeiro

A Loção Brilhante é o melhor especifico
Indicado contra:

Quéda dos cabellos — Canicie — Embranquecimento

prematuro—Calvice precoce 
— Caspas—Seborrhéa

— Sycose e todas as doenças do couro cabelludo.

Cabellos branccs 
®eR"n(io a opinião de muitos sábios
está hoje completamente provado que

o embranquecimento dos cabellos não passa de uma moles-
tia. 0 cabeljo cae ou embranquece devido á debilidade da raiz.

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

caspa - au«da d»s cbdi.» 
"tSuJ

couro cabelludo dando como resultado a quéda^dos cabellos.
Destas as mais communs são as caspas. A LOÇÃO BRILHAN-
TE conserva os cabellos, cura as aflecções parasitarias e des-
tróe radicalmente as caspas, doixando a cabeça limpa e fresca.
A LOÇaO BRILHANTE evita a quéda dos cabellos e os fortalece.

Calvicie 
^ÜS casos ca'yicie cnm tres ou quatro semanas
de applicações consecutivas começa a parte calva

a ficar coberta com o crescimento do cabello. A LOÇÃO
BRILHANTE tem feito brotar cabellos após períodos de alo-
pecia de mezes e até de annos.

Ella actua estimulando os folliculos pilosos e desde que
haja elemento» de vida o« cabellos surgem novamente.

Seberrbéa e outras affeCÇõeS

borrhéa ou outras doenças do couro belludo os cabellos caem,
qu«r dizer despegam-se das raizes. Em seu lugar nasce uma
penugem que regundo a> circumstancias e cuidado que se
lhe dá cresce ou degenera.

A LOÇÃO BRILHANTE extermina o germen da seborrhéa
e outros microbios, supprime a sensação de prurido e toni-
fica as raizes do cabello, impedindo a sua quéda.

Tríchootilese 
"a taml)em uma doença, na qual o cabello,

em vez de cahir, parte. Pode partir bem no
meio do fio ou pôde ser na extremidade, e apresenta um as-
pecto de espanador por causa da dissociação das fibrinhas.
Além disso, o cabello torna-se baço, feio c s*m vida. Essa doen-
ça tem o nome de trichoptilo»_e, e é vulgarmente conhecida
por cabellos espigados. A LOÇÃO BRILHANTE, pelo alto poder
antiseptico e alimentador, cura-a facilmente, dá vitalidade aos
cabellos, deixando-os macios, lustrosos e agradaveis á vista.

VANTAGENS DA LOÇÃO BRILHANTE
l.o —E' absolutamente inoffensiva, podendo portanto ser

asada diariamente e por tempo indeterminado, porque a sua
acção é sempre benefica.

2." — Não mancha a pelle nem queima os cabellos, como
acontece cem alguns remedios que contém nitrato de prata
e outros saes nocivos.

3 0 — A sua acção vitalisante sobre os cabellos brancos, des-
ecrados ou grisalhos começa a manifestar-se 7 ou 8 dias depois,
devolvendo a côr natural primitiva gradual e progressivamente.

4.» — 0 seu perfume é delicioso, e não contém oleo nem

gordura de especie alguma que, como é sabido, prejudicam
a saúde do cabello.

MODOS DE USAR

Antes de applicar a LOÇÃO BRILHANTE pela primeira vez é
conveniente lavar a cabeça com agua e sabão e enxugar bem.

A LOÇÃO BRILHANTE pôde ser usada em fricções como

qualquer loção, porém é preferível usar do modo seguinte :
Deita-se meia colher de sopa mais ou menos_em um pires,

e com uma pequena »scova embebida de LOÇÃO BRILHAN-
TE fricciona-se o couro cabelludo bem junto á raiz capillar,
deixando a cabeça descoberta até seccar.

PREVENÇÃO

Não acceitem nada que se diga ser «a mesma coisa» ou
«tão bom» como a LOÇÃO BRILHANTE.

Póde-se ter graves prejuízos por causa dos substitutos.

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

cabello que teve ha annos passados.

pENSE V. S. em eliminar essas escamas horríveis que sã*
as caspas.

pENSB 
V. S. em restituir a verdadeira côr primitiva ao seu

cabello.

pENSE 
V. S. no ridículo que é calvicie ou outras moléstias

parasitarias do couro cabelludo.

Nada pôde ser mais conveniente para V. S. do que experi-
mentar o poder maravilhoso da LOÇÃO BRILHANTE. Não se es-

queça. Compre um frasco hoje mesmo. Desejamos convencer V.
S. até a evidencia, sobre o valor benefleo da LOÇÃO BRILHANTE.
Comece a usal-a hoje mesmo. Não perca esta opportunidade.

A LOÇÃO BRILHANTE está á venda em todas as drogarias,

pharmacias,_barbeiros e casas de perfumarias. Si V. S. não en-
contrar LOÇÃO BRILHANTE no seu fornecedor, corte o coupon
abaixo e mande-o para nós, que immediatamente lhe remette-
remos, pelo correio, um frasco desse afamado especifico capilar

(Direitos reservados de reproducção total ou parcial)
Únicos cessionários para America do Sul: ALV1M 4 FREITAS
Rua do Carmo, 11 - sob. S. PAULO, Caixa Postal, 1379

CCUPON Srs. ALVIM & FREITAS -
V1 Caixa 1379—S. Paulo

(Careta)

Junto remetto-lhes um vale postal da quantia de réis 10$000
afim ,de que me seja enviado pelo correio um frasco de
LOÇÃO BRILHANTE

NOME

RUA

CIDADE

ESTADO
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A cartolinha das elegantes

(e o provérbio da casa de Gonçale)

Todas as tardes D. Sinhásinha

passava na Avenida,

elegante, risonha, bem vestida,
com uma "cartolinha"

de pello reluzente ;
sempre chic, vistosa, destemida,

qual graça so-rid;nte,
amav.i o galanteio
dos rapazes que estavam no passeio.
Alem da "cartolinha",

que lhe dava uma graça petulante,
D. Sinhá trazia

a delicada bengallinha á mão.

Sempre sosinha,

assim sempre elegante,
aos olhos dos rapazes parecia
a própria seducção,

que andasse nos passeio da Avenida
Mas havia...

(ha sempre alguma cousa nesta vida)
uma lenda risonha

com esta "cartolinha"

da D. Sinhásinha.

O marido um rapaz "bem 
comportado",

com ares de pamonha,
tinha a fama de ser meio atirado

em cousas de namoro e de mulheres:
— 

perfeito songa-monga",

cara de sinto inoffensivo quasi,
tinha uma audacia recolhida e longa

quando ohegava á phase
de andar mettido n'algum pé de alferes.
Sisudo, respeitável, cidadão

de bom comportamento, — elle posava
a carinha de santo em relicario,

porém nunca mandava,

nunca mandou de certo o seu quinhão
á casa do vigário. ..
Disfarçado, gentil, meio atrevido,

era innocente como uma pombinba,
e a D. Sinhásin* a
nesse sentido

tinha ciúmes ferozes do marido.

Quando ella apparecia

a principio, sosinha na Avenida,
um pouco distrahida,

trazendo sempre o seu chapéo commum
muita gente fazia:
— Hum... Hum... Hum...

De certn, o Gonçalinho

havia fetoo alguma...

E ella passava tristemente, andava
talvez a procural-o;
não via, não ouvia, não falava,

não queria fazer cousa nenhuma

a não ser — o pilhar o seu "santinho"

em 
"flirt" 

com alguma.

E estava francamente resolvida
a fazer um escandalo... Nem tanto ...
Coitado I coitadito de Gonçalo
si o pilhasse entretanto
ao lado de uma "deusa" 

na Avenida.
Mas Gonçalo tra fino 1

tinha cara de santo, e garantia,
e si o fazia,

por mal do seu destino

(todos têm seu destino nesta vida...)
désse por onde désse,
rã} seria tão tolo, que fizesse
ás claras, nas calçadas da Avenida.
E D. Sinhasinha

jamais o apanhou . ..
Mas dessa diligencia lhe ficou
esse costume de sahir sosinha.
Sahia sete dias na semana,
sempre a procural-o :

era uma busca insana,

porém nada de achal-o.
"Meu 

Deusl onde andaria esse Gonçalo
durante os sete dias da semana?..."
Na evidente certeza
de que jamais Gcnçalo encontraria,
D. Sinhá sahia,

sahia só, por habito, de certo,

por tanto andar sahindo
nessa busca feroz ao seu marido.

Mas de tanto sahir — achou aberto

o caminho fatal de andar sorrindo.. .

Como "nuance" 
da vida,

achára divertido

aquelle galanteio

que lhe diziam moços do passeio,

quando passava séria na Avenida.

E sem se deixar ir

tal como as outras iam,

começou a sorrir

aos moços que sorriam. ..

Afinal, afinal... tanto sorriu,

tanto a cousa bonita pareceu,
com tanta seducção,

que um bello dia — 
pá I tudo ruiu I

E a D. Sinhasinha

na Avenida sorrindo appareceu

bancando a "cartolinha"

trazendo sempre a bengallinha á mão.

Si Gonçalo pintava I

ella pintava mais. ..

A "cartolinha" reluzente andavi

vingando umas perfídias naturaes...

Em casa de Gonçalo

a 
"cartolinha" 

pinta mais que o gallo..

J. BRITO
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A BELLEZA

DOMINA TUDO

A belleza domina sempre em

todas as suas fôrmas, mas, acima

de tudo predomina a belleza de

um rosto de mulher.

Qual é o maior agente

do cultivo da belleza?

E' o Creme scientifico POLLAH, que
transforma rostos communs em atrahen-
tes, cheios de vida e sedução.

Nunra falha, e a legião de senhoras e
senhoritas que já receberam os seus
benefícios enorme e é a sua melhor

propaganda.

O CREME POLLAH encontra-se nas

principaes perfumarias do Brazil. ,

Remetteremos gratuitamente, o livri-
nho ARTE DA BELLEZA, que contém
todas as indicações para o tratamento
e embellezamento da cutis, a quem enviar
o «coupon» abaixo aos representantes da
American Beauty Academy.

Careta — Córte este p coupon» e remetta aos
Srs. Rep. da American Bcautv Arademy

Rua l.o de Março, 151, Sob. — Rio de Janeiro

Nome

Rua

Cidade  

Estado

Agentes Gera es :

Sociedade Productos Chimicos L. QUEIROZ

RIO - S. PAULO
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P6 de arroz LADY m

iYv| Productoe da Ga. de Perfumarias BEIJA-FLOR W^k
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Roías, cravos,
chrysanthemos. tulipa», lynos, margarida» e
outra*, poderei» fazel-as toda» com o Papel
Crepon DENNISON em peças

PEÇA NAS PAPELARIAS. BAZARES. ETC.
PAPEL CREPON
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Eaertva pMindo Uvr»to «• Inttrucçto 4

Ltd.

CAIXA POSTAL 2106 - RIO 0E JANEIRO
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Para obter Iivretos grátis escreva ao

Departamento 8 B, Caixa Postal 2105.

PETR0LE0 
JARDY
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HA MAIS CASPA A
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Para

a caspa e

a

queda dos

cabellos

Vende-se em todas as casa?

de Perfumorias

U

LIVRETOS GRATIS

chrysanthemos, tulipas, lyrios, margaridas e
outras, podereis fazel-as todas com o Papel

^ Crepon DENNISON em pecas "
PECA NAS PAPELARIAS. BAZARES. ETC.

PAPEL CREPON

&on x

v

Eacrfva pMindo Uvrato «• InstrvctdM A

SWmwoMomtfacJuun^ Go- L»id. 
^

CAIXA POSTAL 2106 - RIO OE JANEIRO

g* V >¦ i- a

Para obter livretos gratis escreva ao

Departamento 8 B, Caixa Postal 2105.
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Todai pessoal

Depois de uim certa idade, devem

fazer uso do notável depurativo LUE-

SOL de Souza Soares — 
que evita a

arterio-esclerose, pois faz baixar a ten-

são arterial, facilitando o trabalho do

coração.

O LUESOL, preparado rigorosamen-

te de accordo com os ensinamentos

das grandes summidades médicas,

tornou-se desde logo o remedio pre-
ferido por todos. — Não tem igual.

— E' incomparavel!

App. pelo B. N. S. P. em 4-12-917, «rò n.« 335.

&c 
g > H H

as s co M 33

RvvyL & m 
° H 

E3 
5

5 
>

1\ « t) Vr,1 3
s m |4J m

\ 
"s S! 

"T3 
w, UB Z

j""^ ^ 

o

oMs ^ vTaIA PH O

of? : s- vvXwTV H z
" l 

" 
g >, \ VI (A H >

C |—

2i 
j 

°<* N$

tf o 
° 

E" *T3 P \

5. o 2-g" SL £-° " 

g5o o ^ ©03 >-•
-K o' 1 M

Grande Deposito de Harmônicas

4o Ca». m»I»NO n*Li.»PÉ4 FICLIO, Stradella (Italla)

PEÇAM CATALOGOS E

PREÇOS

A

João Sartorello

Estado de S. Paulo

Sào João da Bôa

Vista

V. E.' está berniado ?

Quer 
obter uma cura

completa e 
permanente?

ENSAIE ISTO GRÁTIS

Applique-o a qualquer quebradura, quer seja antiga

ou recente, grande ou pequena e logo V. S! estará

no caminho da cura. Eis aqui uma verdade que

convenceu a milhares de pessoas.

ENVIA-SE GRÁTIS COMO PROVA

Roga-se aos herniados, homens, mulheres, crean-

ças mandarem vir uma prova deste maravilhoso

reiredio estimulante que nada lhes custara a elles.

Basta friccionar com este remedio os músculos

ao redor da abertura herniaria para que seguida-

mente estes principiem a se porem mais duros,

até que a abertura se fecha natural e gradualmente

e que emfim, o uso da funda não mais se torna

necessário.

NÃO OLVIDE PEDIR ESTE

ENSAIO GRÁTIS A TODOS

Se por acaso a sua quebradura não lhe molesta

muito, isto não é razão para V. S? sempre se expôr

ao incommodo da funda. PORQUE SOFFRER MAIS

ESTE FUNESTO MAL? Porque correr o perigo da

Gangrena? e outros males semelhantes que súbita-

mente deixam a muitos sobre a mesa das operações.

Ha multas pessoas que correm diariamente peri-

gos parecidos sem sabel-o, justamente porque as

saas hérnias não lhes molestam o que não lhes

impede de fazer as suas occupações diarias.

Lie*. D. N. S. P. n» 2690 de 30/5/21.

Escreva-nos em seguida, enchendo o coupon abaixo.

GRÁTIS NOS CASOS DE HÉRNIA

W. S. RICE, LTD., (S. 1255)

8 c 9 Stoneacutter St., London, E. C. 4, lngla'err&

Sirva-se enviar-me uma amostra gratuita de

seu remedio estimulante para a hérnia.

Nome

Dlrecção

Estado

Grande Deposito de Harmonicas

do C«t. m»li»0 n*n » p£ 4 FIGL10, Stradella (Italia)

GRATIS NOS CASOS DE HERNIA

W. S. RICE, LTD., (S. 1255)

8 c 9 Stoneacutter St., London, E. C. 4, lngla'erra

Sirva-se enviar-me uma amostra gratuita de

seu remedio estimulante para a hernia.

Nome

DlrecfUo

Estado
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Quando

os Médicos

estão em

Accordo

Um facto 
que 

causa 
grande satisfacção

é 
que, 

na 
profusão 

e confusão de medica-

mentos, a 
profissão 

medica está em accordo em usar

e recommendar a Emulsão de Scott sempre 
que

seja necessário fortalecer o organismo hu-

mano. As 
palavras 

"tonico 

e reconstituinte"

applicam-se cabal e 
plenamente 

á afamada

EMULSÃO DÊ SCOTT

"DIGNA DE TODA A SUA CONFIANÇA"

Utilidades da Carnahubeira.

Tudo neste precioso vegetal é aproveitado: a

raiz serve de depurativo, nas moléstias venereas:

o caule dá uma farinha e, quando adulto, é magni-

fica madeira de construcção, aue dura mais de 100

annos, não sendo enterrada, nem muito exposta ao

sol e á chuva ; do espique se fazem ripas e barrotes;

o fructo, comparavel á tamara, serve de alimento

ao gado, e estando maduro, apresenta un a polpa
negra, lustrosa e adocicada, comivel em estado na-

tural ou em doce, sob a qual ha um caroço que,
torrado, dá uma bebida semelhante ao café, conten-

do ainda uma substancia de que se estrae o óleo;®

das folhas novas é extrahida a chamada cêra de caf'

nahuba, que se emprega, não só nas chapas

ptiotographos e nas fitas cinematographii as, coft°

na fabriçação de velas e phosphoros. E ainda ma's/

Em recentes experiencicias, feitas nos Estados Uni*

dos, verificou-se que, com esta palmeira, se conse"

gue a fabricação de excellente papel para impressa"

de jornaes.

• • • 
Da fructa do lobo (Solanum lycocarpum) fjj"

brica-se excellente doce comparavel á marmelada,

muito abundante em Goyaz.

venda
pm toda parte

A venda
xtoémpmrte/w"' /Dentifricio 

Medicinal 
, 

'

U UNIGO QUE EVITA A CARIE l O HÁU HÁLITO !
l/Wl csPcnieNei» custa apchas. msni ~t»ioo-u<iu/oo JltOC

dfòeritè

ínfafãvel

Gna 

"tofuSfQStLl

! Exigir esta mc
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°S ^et^C°S

^ll||§§/ Um facto 
que 

causa 
grande satisfac^ao

e 
que, 

na 
profusao 

e confusao de medica-

mentos, a 
profissao 

medica esta em accordo em usar

e recommendar a Emulsa.o de Scott sempre 
que

seja necessario fortalecer o organismo hu-

mano. As 
palavras 

"tonico 

e reconstituinte"

applicam-se cabal e 
plenamente 

a afamada

EMULS AO de SCOTT If

"DIGNA DE TODA A SUA CONFIANQA"
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^\^^tSSORP

\ Ivv Companheiro 
da

% WAHL PEN

Pontas f Q, 
|

\ Eversharp n <5 ^

,)ara^J'seiras 
°^s

$e*e grfos de ^ 

^ |

PONHAM 

de lado o seu canivete e esqueçam a sua habilidade

para cortar madeira : usem jum Eversharp. r - —

O Eversharp, sempre aguçado*'se'm aguçar-se nunca, leva um

amplo abastecimento de pontas que alcança para se escrever com

agrado durante muitos mezes.

A' venda nos melhores estabe-

lecimentos de todas as partes.

O genuino leva o nome gravado. Isso o garante.

THE WAHL COMPANY, Nova York, E. U. A.

Agentes Geraes

Leone & Cia.

Io de Março, 89 — Rio de Janeiro Praça da Sé, 34 — Sâo Paulo



RwlDij ,) a ^^Kai^m^s^ 
M«p»^pjl *1™!

Lie nça n 010 — 19-6-19^7.

•" Na serra de Uruburetama (Ceará) ha uma andar de pé e a claridade se faz por melo de uma

gruta formada por uma grande lage sotterrada, fenda na aboboda. Tendo se encontrado nessa ca-
tendo uma pequena abertura horizontal, pela qual verna g-ande quantidade de ossos humanos, presu-
mal pôde entrar uma pessoa. No interior, pode-se me<se que ella seja um antigo cemiterio de indios-

PREFIRAM

CHOCOLATE BHERING

A' venda em to de* a parti

ÇH6RING & C.

de Setembro, 113 RIO DE JANEIROI MCI RO A

CARETA

[ E1
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CabQllos lindos, lisos, sempre partidos., 

-•"Illl]lllll,ll,n""'

Amostra por

mil róis U1 ENYELOPPE KQI57RAPO

e H. C?mdep. Caixô 2014-. Rio.

Papa evitar exlpavio, não mande aellos.

IIIllllllllllllllllllllIlIlIllllilIllllllllllllllllllllllllllllHIH#'

Cada caixa contém 110 grammas de Pó de Arrôz

LES POUDRES DE RIZ

r
AGUA do REG1MEN dos ARTHR1T1COS

Oottosos 
— 

Rheumaticos 
— 

Diabéticos

Ás refeições

VICHY CÉLESTINS

Elimina o ÁCIDO URICO

ICI
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ONDULAÇAO DOS CABELLOS

CABELLOS CRESPOS COM POUCAS APPLICAÇÕES DC

CRESPODOR

SÃO 
COM SEOURANÇA OBTIDOS. —

Vidro  ÍOJOOO — Pelo Correio.. 12*000

Na Perfumaria «A' OARRAFA ORANDE» — 66 Rua UrutHipak

Perestrelle filhe â Cia.

Em Nlctheroy : DROGARIA BARCELLOS

???Os maiores peixes osseos de agua doce

são os a<apatmas; ha alguns que medem cerca
de 5 metros de comprimento, pesando 200 kilos.

Pescamse em grande quantidade, para a expor-

tação da carne, nos cursos dagua do Norte do

Brasil e das Guyanas, não tendo sido encontra-

dos nunca em outras regiões.

???Em Moscou ha uma igreja (Vasili 
— Bla

gennoi) que, apesar do seu tamanho relativamente

medíocre, é uma das mais notáveis, pois apre-

senta uma reunião de dezesete cupuias, toaas

differentes por suas estructuras, côres e propor-

ções: uma parece uma bola, outra um pinha;
esta um melão, aquella um ananaz, num con-

junto admiravel de tons verdes, azues, amarellos,
vermelhos e roxos...

®t
PARA

DARTROS-EMPIGENS,

GOLPES-FRIEIRAS.

HERPES-ECZEMAS,

EXCORI AÇÕES,

MACHUCADURAS,

PICADAS VENENOSAS

<ftP

it

ggfiO

MAES!
AMAMENTEM SEUS BEBÊS 1

Se não lhes for possível fazel-o, não deverão

hesitar em recorrer aos optimos

PRODUCTOS NESTLÉ

Os nossos leites condensados MOÇA (estran-

geiro) e ARARENSE (nacional) são garantidos

puros e não podem ser falsificados.

A partir do 6.0 mez, toda a mãe previdente

deverá dar ao seu petiz a deliciosa FARINHA

LACTEA NESTLÉ que contém todos os ele me n-

tos necessários d formação dos ossos.

Para informações, queiram dirigir-se á:

COMPANHIA NESTLE'

CAIXA POSTAL N.o 760 RIO DE JANEIRO

<ft?

4?
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Base : 
Phosphato de sodio, sulfato de

1 sodio, blcarbonatos alcalinos.

Com seu uso evitam-se: gotta, rheumatismo, arthritismo, ictericia,

angiocholite, cholecystite, litiases, perturbações intestinaes, dyspepsias,

indigestões, neplirites tóxicas.

Laxativc suave Diuretico energico

Combate o ácido urico e todas as suas

conseqüências

Paul J. Christcph Company

OUVIDOR, 98

RIO

S. BENTO, 45

S. PAULO
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