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O velho mundo...

O NOVO MUNDO — Parece mentira, mas em seis annos, esse velho ainda não conseguiu

assignar a paz !... 500 RÉIS
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Atop ha n^clitri ng"

eliminam o ácido UrÍCO como

nenhum outro 
producto 

ate 
;

hoje conhecido, Tornando-os o

remédio mais efficaz contra:

ArThryTes, Jjheumatismos,

tfofta, J)ôres 
sciaticas,

/io/esfias pruriginosas

da 
pelle, pontadas 

etc.

Seu uso 
periodico 

renova o orga-

nismo em 
geral, 

especialmente

quando 
maltratado 

pelo 
abuso

das comidas e bebidas.

Em estojos com um Tubo a'20 comprimidos

oriyinaes 

f^5cherínj\
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Licenciado em 17-8-923 sob N. 747
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RUBINAT LLORACH

A MELHOR AGUA MINERAL NATURAL PURGATIVA

„• ACAUTELAR-SE DAS CONTRAFACCOES NACIONAES OU ESTRANGEIRAS*.
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Uiuro jêS preparado

usado romlM itàr\iaaen\

para a MjBBBleXTrarrào

de par\t\os, sardas c cspmHas,

forrando a 
pelle 

auelludada,

'firva enxada- i^ende-se

nas (jerfumamseQTOqarias.

* * * 
O 

páu 
oampeche, tão empregado na linturaria,

é originário da bahia de Campeche e outras partes
da America Central. E' exportado sob a' fôrma de
achas, a que se dá o nome de córtes. Ha seis quali-
dades priiKipaes, variando com os córtes: córte de"
Hespanha, o melhor de todos, provindo, em geral,
do golfo do México; córte Iiglez, também superior,

produzido em Jamaica; córte de S. Domingos (S, Do-
mingos e Haiti); córte di Hmduras; córte Mariinica;
e o menos bom de todos é o córte Guadelupe.

Para as tinturarias vae sob a fôrma de pó ou de
extracto.

A COOPERAÇÃO E NÃO O MERCANTILISMO

O governo do México, resolveu nomear uma
«Missão Cultural» para o Estado de Morelos, desti-
nada a pôr em pratica os princípios cooperativos na

educação. E' chefiada por uma Senhorita (que sug-

geriu a idéa), ajudada por um carpinteiro, um padei-
ro, um mestre de pequenos officios e uma enfermeira.
Esta missão já passou 6 mezes em um das cidades
daquelle estado, tendo todos os habitantes tomado

parte nos trabalhos, cujo resultado educativo foi

magnífico.

CAPIVAROL

O Hei doai Toniooi

Extracto de oleo de

Capivara

glycero-iodo-phosphatado

O (JAPIYAROL subatitae com

vantagem o oleo de fígado de

bacalháo — Tenho emprogad"

com muito bons resultados es«e

magnífico preparado.

Dr. Anto.mo àlkíxo

O jovcn Walter Pinto,
filho do Snr. Creso Pinto,
residente fia Capital Fe-
deral. Colheu admiravel
resultado com o Capivarol

E' o mais racional, o mal)

energico e o mais

rápido dos fortlficantes

reconstituintei

Dá força aos fracos,

gordura aos magros

e energia aos exgottados

Licenciado em 10 de Novembro de 1910 sob no 89

54

Todo o indivíduo intelligente e esclarecido

pela inspiração de agradar à mulher dos seus sonhos

. sabe que o único recurso de realisar

tão difficil ideal consiste em vestir-se na — Guanabara

— R. Carioca, 54.

Todo o individuo intelligente e esclarecido

pela inspira^ao de agradar a mulher dos seus sonhos

. sabe que o unico recurso de realisar

tao difficil ideal consiste em vestir-se na — Ouanabara

MLk — R. Carioca, 54.
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O Fl ELHOR E m F>Q' 500 I

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

LÈDE 0 
QUE 

AFFIRMA

Um medico de grande nomeada

e de grande clientela em Pelotas,

o illutrado clinico Dr. Rasgado. —

LICENÇA N. 511 de 26-3-906

«Attesto que tenho empregado com grande aproveitamento o PEITORAL DE ANGICO
PELOTENSE, preparado na Pharmacia Siqueira, nas moléstias do apparelho respiratório.

Com toda espontaneidade dou o presente attestado, porque, de longa data, dou preferencia a
e este preparado, pelas continuas vantagens colhidas, quer na clinica- hospitar, quer na
domiciliar.»

DR. RASGADO
Firma reconhecida pelo notario A. E. Ficher.

O PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE

vende-se em todas as pharmacias e drogarias de todos os Estados do Brazil.

Deposito Geral DROGARIA Eduardo C. SEQUEIRA — PELOTAS

ASSADURAS SOB OS SEIOS, nas dobras de gordura da pelle do ventre, rachas, entre
os dedos dos pis, eezemas infantis, etc. saram em tres tempos com o uso do PO' PELOTENSE

(Liç. 54 de 16 2/918). Caixa 2.000 rs. na Drogaria Pacheco, 43 47, Rua Andradas — RIO.

E' bom e barato. Leia a bulla.

)]
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com o auxilio do especialista

contractado para a sua secção das

Jlpplicaçòes

DsScholJ

'Para 
o conforto dos 

pés

tem alliviado centenas de

pessoas que soffriam de callos, callosidades

nas solas dos pés, joanetes, dedos

sobrepostos, pés chatos, tornozellos fracos,

suores, cansaço apés o trabalho, etc.

Único allivio para

callosidades

e callos, na sola

dos pés.

O Toe Flex

«Dr. Scholl» conduz

o dedo ao lugar,

evitando assim o

joanete.

GRÁTIS

ASSEMBLEA, 101

RIO DE JANEIRO

Enviamos c livro «Tratamento e

cuidado dos pés pelo Dr. W.m M. Scholl»

GE. EDISON

-oo-

EDISON - 
MAZDA

USANDO ESTAS MAGNÍFICAS

LAMPADAS

OBTEREIS
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AS MELHORES

General Electric SA.

S. Paulo Recife
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Um tapete que 
muito

addicionà á belleza e conforto da casa

Não é por casualidade que se encontram os

Tapetes Congoleum Sello-de-Ouro em milhares

de casas por todo o paiz. Senhòras como Vs. Sa.(

que amam as coisas bellas ao mesmo tempo que

são cuidadosas com o seu dinheiro, compram os

Tapetes Congoleum em logar dos tapetes tecidos

sempre cheios de pó. Encontram que são mais

frescos, mais limpos e artisticamente bellos.

Os Tapetes Congoleum Sello-de-Ouro são uma

forma melhorada dos tapetes agora extrema-

mente populares tanto em Londres como em

Nova York. Teem uma superfície lisa, sem

costuras, e esmaltada a notável tanto pelas suas

cores bellas que não desvanecem como pela sua

resistencia contra os insectos de toda a especie.

Padrões para todos os gostos

Ha um desenho para cada necessidade e para

cada gosto. Motivos Orientaes soberbos para as

salas e effeitos floraes deleitaveis para os quartos

de cama.

As reproducções em branco e preto que mos-

tramos n'esta pagina apenas podem dar uma

Sello de Ouro

(ongoleum

^ 
Tapf.tfs Artísticos

idéia muito vaga da arte e esplendor das cores.

Somente vendo-se se podem appreciar devida-

mente.

Impermeáveis - Scnitarios

Os Tapetes Congoleum são feitos n'uma só

peça. A sua superfície firme e lisa não pode dar

abrigo a pó, germens ou insectos; substancias

oleosas e líquidos não podem penetrar. São im-

permeáveis e não apodrecem. Um minuto com

um pano humido deixa-os frescos e limpos como

quando novos.

Os Tapetes Congoleum Sello-de-Ouro ficam

perfeitamente estendidos sem que tenham que
ser pregados ou grudados de forma alguma. As

lerdas ou cantos nunca se dobram ou levantam,

o centro nunca fica ondulado.

Note os.preços baixos

0.46 x 0.92 -

0.92 x 1.37 -

1.83 x 2.75 -

9$500
28$000

1055000
2.75 x 2.75 - 158$00u
2.75 x 3.66 - 200Ç0C0

0.92 x 1.33 -

2.29 x 2.75 -

2.75 x 3.20 -

4 75 4.58

36$000

126$000

178JOOO

250$000

No interior o> preços são mais altos devido ao frete.

Congoleum Sello-de-Ouro ao metro

O mesmo material fresco e limpo que os tapetes mas
sem hordas e usa-se quando se deseja cobrir o soalbo
completamente è vem com lm8S e 2m75 de largura.

Peça ao seu vendedor que lhe mostre os Tapetes
Congoleum. Os genuínos facilmente se identificam pelo
rotulo Sello-de-Ouro que se encontra em cada tapete.

Companhia Congoleum (de Delaware),

Rua Theophilo Ottoni 36 - 1

Rio de Janeiro Tel. Norte 2714

III
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AMAMENTEM SEUS BÊBÊS!

Se não lhes for possível fazel-o, não deverão

hesitar em recorrer aos optimos

PRODUCTOS NESTLÉ

0% nossos leites condensados MOÇA (estran-

geiro) e ARARENSE (nacional) são garamtidos

puros e não podem ser falsificados.

A partir do 6.° mez, toda a mãe previdente

deverá dar ao seu petiz a deliciosa FARINHA

LACTEA NESTLÉ que contém todos os elemen-

tos necessários á formação dos ossos.

Para informações, queiram dirigir-se á:

COMPANHIA NESTLE'

CAIXA POSTAL N.° 760 RIO DE JANEIRO
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!; Creme de Belleza ('C^U&£\ ?

jj 

"ORIENTAL" Wf®>

i[ Productos da C." de Perfumarias BEIJA-FLOR [i

VENDE-SE EM TODO O BRAZIL Q 
£ 

W 
fjmR J

;! 
Perfumaria Lopes | l&W >

!' PRAQA TIRADENTES 36 e 33 ) p.~ I ''

[| 
e RUA URUGUAVANA n. 44 \ 

Jf 
'!

;! 
GRANDES EXPORTADORES DE PERFCinARIAS |!

jj 

NACIONAES E EXTRANGEIRAS ||

[i Rouge 
"Oriental" lllusio 

j \: i V 2' ¦" ' ,y 
* 

' '!

[i 
n3o estra^a a pelle; 6 de a"° '¦

[i 
effeito natural e de ^'[

.AOS.
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Creme de Belleza

ORIENTAL"

Productos da C de Perfumadas BEIJA-FLOR

VENDE-SE EM TODO O BRAZIL

Perfumaria Lopes

PRAÇA TIRADENTES 36 e 38 | p.„
e RUA URUQUAVANA n. 44 | 

^lU

J. LOPES & C.IA

GRANDES EXPORTADORES DE PERFUHARIAS

NACIONAES E EXTRANGEIRAS

Rouge 
•'Oriental" 

lllusâo

não estrada a pello; ê de

effeito natural e de muita

durabilidade. A

0 MELHOR DISSOLVA

DO ÁCIDO ÜRJÊ6

CiOTTA4 tfMÉ.UMATIS'-

k ArrxcçÔES oos

m»NS Ê OA BEXJGA

Ifpr. pela H. e o. r ao R. de J. >ob o h. 125 em 21-8-191

Carogeno

APPROVADO PELA SAÚDE PUBUCA DO RlO DE JANEIRO S0« 0 N.® 512,

em 17 de Outubro de 1921

Fortiflcante que se impõe por ser a sua propaganda
feita por todos quantos delle laiem uso »UGMBNTA 0
APPETITTE, ENGORDA, FORTALECE E REST1TUE A BOA

OR. E sobretudo nas pessoas impaludadas, nas depaupe-
radas por excesso de trabalho phvsico e intellectual, que
e «CAROGENO» realça o seu valor. Com o uso de doi«
frascos o paciente certificar- e-á da eftlciencia desse im-
r.ortante prepara 10. Composição de QUINA, KOLA, STRY-
CHNOS e ARSÊNICO, medicamentos já de «obra conheci-
dos como de real prestigio ao combate em todos os casos
•le fraqueia Sabo-r afjradavel

Vende-se em todas as Drogarias e .Pharmacia»

13-9-1924 CARETA

Si quer ser feliz em negocios e em amizades, gozar saúde, viver longo

tempo, não perder ao jogo, saber como hypnotisar e magnetisar de perto e á

distancia; exercer a clarividencia, augmentar a memória'e o poder da vontade,

livrando-se de máos hábitos e adquirindo faculdades produetivas; conhecer a

fundo o espiritismo e a magia; combater e vencer a inveja e a calumnia; livrar-

se das más influencias extranhas e dominal-as, vencendo as difficuldades da
vida e alcançando a verdadeira felicidade e a paz, peça já o MENSAGEIRO DA FORTUNA, de
ARISTÓTELES 1TAL1A. Só serve para pessoas adultas e não analphabetas. Pedidos ao mesmo, á
CAIXA POSTAL 604 — Secção U — 

(Avenida Passos, 25, loja) — Rio — Não dêixe para amanhã.
Pede-se muita clareza no vosso nome e no vosso endereço.

I E I

oissolvlx"-:

DO ACIDO URJf/v

CiOTTA, tfHtUMATlS1-

£ Ar FEC^OES DO*

KtlNS e OA BEXIGA

Ifpr. pela I t i.r ao K. de J. w>b o h. 125 em 22-8-191'

Carogeno

apphovado pela Saude Pubuca do Rio de Janeiho so« o n.® 512,

EM 17 DE OUTIBRO DE 1921

Fortificante que se impoe por scr a sua propaganda
feita por todos quantos delle lazem uso AUGMBNTA 0
APPETITTE, ENGORDA, FORTALECE E RESTITUE A BOA

OR. E sobretudo nas pessoas impaludadas, nas depaupe-
radas por excesso de trabalho phvsico e intellectual, que
e «CAR0GEN0» real;a o seu valor. Com o uso de doi«
frascos o paciente certificar- e-a da efticiencia desse im-
r.ortante prepara lo. Composi^ao de QUINA, KOLA, STRY-
CHNOS e ARSENTCO, medicamentos ja de »obra conheci-
dos como de real prestipo ao combake em todos os caso>
•le fraqueia Saboi- ajfradavel

Vende-se em todas as Drosfanas e .Pharmacia*
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•*• Ha na flóra brasileira uma planta da família
das leguminosas, conhecida pelo nome de «arvore
do sebo», que é de uma grande utilidade, pois pro-
duz uma vagem contendo uma substancia que, der-
retida, serve para o fabrico de vélas que produzem
luz bastante clara.

*•* A actual rua do Ouvidor, antigamente cha-
mada rua «Desvio do Mar», teve sua origem num
desvio da antiga rua Direita, hoje l.o de Março, que

se formou da reumão de casebres que se iam cons-
truindo á Beira-Mar.

* * * 
Existe na Birmania nm piçóde considerado

uma maravilha. E' formado por um edifício de 7 m.
de altura, erigido sobre uma roera gigantesca, solta
e apoiada s >bre outra á beira de um principlcio, em
um equilíbrio tâo prodigioso que o proprio vento a
bamboleia. Está situado a 125 m acima do nivel do
mar.

Ai de vóst

se derdes pouca importância ás

doenças do aparelho urinário. Uma

arrastada enferminade será o castigo

de não terdes feito caso dos primeiros

sintomas. Se sentirdes dores que

vos anuciem uma doen-

ca das vias urinárias,

usai imediamente os

comprovados

Comprimidos

de

Helmiíol
Licenciado pela Direcforia Geral da

Suude Publica Nr. 207 de 7. 10. 1916.

W°TqJT°

CREHOLINO 

"ORIENTAL"

A' base de glycerina, mel e borico congelados.

Refrigerante e tonificador da cutis, sem as incon-
veniencias dos cremes e pomadas gordurosas.

Efficaz nas assaduras, aspereza e seccura da pelle
e dos lábios ; prodigioso nas queimaduras produzidas
pelo fogo, sol, frio, etc.

A' VEDA EM TODO O BRASIL]

Cia. de Períumarias Beija Flor

Pedidos do interior devem ser feitos
a J. Lopes & Cia. ou a outra

qualquer casal

atacadista do Rio de Janeiro.

AGUA DE COLONIA

MEU CORAÇÃO

Perfume inebriante

jPmI

¦sssSsit&jk / \
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CREWOLINO 

"ORIENTAL" A 

|

^ 
A' base de glycerina, mel e borico congelados. V

£ Refrigerante e tonificador da cutis, sem as incon- jj 
^

veniencias dos cremes e pomadas gordurosas. 1V//m 
£

ku Efficaz nas assaduras, aspereza e seccura da pelle j \ \ 7l

V e dos labios; prodigioso nasqueimaduras produzidas /a\ /a \ |u
pelo fogo, sol, frio, etc. W 

Jk 
.<a\ /|| \ 
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>( A' VEDA EM TODO 0 BRAS1L] B 
j?

JJ 
Cia. de Perfumarias Beija Flor 5

s Pedidos do interior devem ser feitos (/ \ 
\k / i

a J. Lopes & Cia. ou a outra 

^ \j^ InnDfe ¦^ 
^

atacadista do Rio de Janeiro. 

^ ^
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AGUA DE COLONIA / / 3j

S| MF.U CORACAO 
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Perfume inebriante I 
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Uma onda nos levanta, outra nos

submerge. Hontem estavamos no a!to, confiantes e

felizes; descemos hoje, desanimados e tristes.

Sentimo-nos agora cheios de saúde e de. força. Repentinamente,

a dor 
physica 

nos assalta, como uma onda traiçoeira e arrasta-nos

ao desespero. Que consolo é termos, então, ao alcance das mãos,

uma dóze de

CAFIASPIRINA

o melhor de todos os remedios contra dores de cabeça, garganta e

ouvidos; contra nevralgias, enxaquecas, resinados, malestar causado por

excessos alcoolicos, etc. CAFIASPIRINA não só proporciona ailivio

immediato, como levanta as forças, provoca uma agradavel sensa^ao

de bemestar e, sobre tudo, não affecta o coração.

Vende-se em tubos de vinte comprimidos ou em

"Envelopes 
Cafiaspirina" de uma dóze.

Liccncud» pela Direciona Coral de Saudc Publica com o No. 208, de 7-10-1916.

A

Preços do tubo original 
{ Bayaspirina 4J500

1
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NOVO TRATAMENTO DO CABELLO
Restauraçao—Renascimento — Conservação

PELA

PATENTE N. 5.739

Formula Scientifica do Grande Botânico Dr. Ground, cujo segredo foi comprado por 200 contos de réis
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 precóce — Caspas—Seborrhéa

— Sycose e todas as doenças do couro cabelludo.

Cabellos brancos 
^eRundo a opinião de muitos sábios
está hoje completamente provado que

o embranquecimento dos cabellos não passa de uma moles-
tia. 0 cabello 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- Queda dos cabellos 
MultiP'«. e var'adas «o

as moléstias que atacam o
couro cabelludo dando como resultado a quéda dos cabellos.
Destas as mais communs são as caspas. A LOÇÃO BRILIIAN'-
TE conserva os cabellos, cura as aflecções parasitadas e des-
tróe radicalmente as caspas, daixando a cabeça limpa e fresca.
A LOÇaO BRILHANTE evita a quéda dos cabellos e os fortalece.

Calvicie 
^os cas?s de ca'v'c'e com tres ou quatro semanas
de applicaçòes 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 os cabellos surgem novamente.

Seborrhéa e outras affecções 5"? 
lodas 

.as 
alo1PccI|as

T determinadas pela Se-
borrhéa ou outras doenças do couro belludo os cabellos caem,
quar dizer despegam-se das raizes. Em seu lugar nasce uma
penugem que regundo as circumstancias e cuidado que se
lhe dá cresce ou degenera.

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

Trichootilose 
"a 181111)61,1 uma doença, na qual o cabello,

em vez de cahir, parte. Pôde 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 e sem vida. Essa doen-
ça tem o nome de trichoptilofe, 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
1 *° ~ E absolutamente inoffensiva, podendo portanto ser

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

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

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

l.o —O seu perfume é delicioso, e não contém oleo nem
gordura de especie alguma que, como é sabido, prejudicam
a saúde do cabello.

Jit

PREVENÇÃO

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

Póde-se ter graves prejuízos por causa dos substitutos.

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

cabello que teve ha annos passados.

pENSE 
V. S. em eliminar essas escamas horríveis que são

as caspas.

pENSE 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.

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 c preferível usar do modo seguinte :

Deita-se meia colher de sopa mais ou menos em um pires,
e com uma pequena escova em bebida de LOÇÃO BRILIIAN-
TE fricciona-se o couro cabelludo bem junto á raiz capillar,
deixando a cabeça descoberta até seccar.

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 beneflco da LOÇÃO BRILHANTE.
Comeoe 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 immediatamcntc lhe remette-
remos, pelo correio, um frasco desse afamado especifico capilar

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

Srs. ALVIM 4 FREITAS —
Caixa 1379 —S. Paulo

COUPON

(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 Evaporação dos Quedes

A situação excepcionalmente revolucionaria do paiz
"estes últimos mezes deu sumiço aos Guedes.

A ameaçadora commissão fez mais tremer o func-
cionario nas suas horas de café e de expediente de

que as hostes isidorianas cujo programma de regene-
ração republicana se limitaria, por um golpe á mão
armada, a augmentar os vencimentos dos collegas, di-
•ninuindo ou eliminando as verbas dos adversarios.

Os Guedes, entretanto, pelo programma iam fazer a
•"azoira sem olhar a caras, e dahi as convulsões nervo-
sas de alguns mais impressionáveis que sonham com
as casquinhas da tabella lyrica e vivem com a mesma
'yra a entoar serenatas e cantatas ás portas dos agiotas.

Não é verdadeiro o boato corrente nos primeiros
dias de Julho relativo aos doze ou treze Guedes desap-

parecidos; nem elles foram pegará unha o João Fran-
cisco, nem foram mandados addir á commissão de
finanças de camara baixa. Muito singelamente, como
desempregados, recolheram-se ás suas residencias e
ficaram na anciosa espectactiva em que afundaram os
outros funccionarios.

E estes podem agora rir delles, vendo-os tremer

Por sua vez da perda do emprego com que ameaçaram
todo mundo. Si alguém conhece o paradeiro desses
doze 

pares terá a bondade de informar no ministério
das finanças ou no banco do Brasil, que será recom-

Pensado.

O desarmamento da Dinamarca

Telegrammas de ja ha alguns dias informaram ao
"íundo de que o pequeno paiz da Dinamarca resolveu
abolir os seus exercitos. E' o primeiro paiz civilizado

que faz o gesto e despe os elmos e cotas de malha,
empilha sabres e canhões, desmurona fortes e reductos,
e se apresenta á paizana no scenario das nações ar-

niadas como rhinocerontes e ouriços.

A Dinamarca colloca-se assim como o primeiro paiz
da pobre terra sangrenta, e não tardará que seja inii-

tado 
pela Noruega e pela Suécia que têm nos seus

sentimentos de paz e fraternidade força immensa e

muito maior do que os antigos exercitos kaizerianos

e cesarianos.

Assim' a utopia contra que se insurgiam os theoris-

tas de força bruta passa ao dominio das realidades

objectivas. O horror ao sangue ganhou os espíritos de-

pois da grande guerra, innenarravel chacina de uma inu-

tilidade e de uma bruteza completas e de cujos resulta-

dos se indaga até agora.

O homem, animal que se diz intelligente, levou se-

culos a comprehender a differença que ha entre a luta

pela vida, que é um irrevogável determinismo, e a

guerra, que é um arranjo de conveniências injustas.

As mesmas leis que puniam aquelle que matava o

seu semelhante por paixão, odio, rivalidade ou qual-

quer outro sentimento nascido da própria vida em

commum, exaltava aquelles que se reuniam em ban-

dos armados e se atiravam uns contra outros em nome

da patria e se matavam .sabia e estrategicamente.

Essa incoherencia achava doutores e philosophos,
hábeis em todas as subtilezas de uma lógica de cera,

que a defendessem. Apenas no correr dos séculos o

consciente collectivo deixou de achar differença entre

Alexandre Magno e Antonio Silvino, entre Napoleão e

Izidoro Dias Lopes.

E hoje, apezar da sobrevivência da velha mentali-

dade, o ideal das patrias brancas e desarmadas pro-
gride e acha mesmo um pequeno paiz, a Dinamarca,

que realiza o sonho do desarmamento completo.

Valeu, pois a pena esperar que a paz venha da

própria paz.

Os Marroquinos

Não obstante o horror ao sangue, é impossível dei-
xar de olhar para aquelle cantinho da África, onde
estua o indomito valor marroquino, sem uma ardente
sympathia.

Ha uma semana celebramos nós a nossa independen-
cia que bem pouco nos custou. Como não ser justo
prezando em alto grau o sangue daquelles invencíveis
cavalleiros dos desertos que ha séculos se batem pro-
digiosamente pela sua independencia ?

Isolados, calumniados, desconhecidos, os marroqui-
nos querem ser livres, como livres querem ser aquel-
les que pretendem escravisal-os e que, em vez de re-
conquistar Gibraltar, atiram-se contra Ceuta.

[IGD1
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EXCAVAÇÒESARCHEOLOGICAS

EM TAYNINH

Na Indo-China, província de

Tayninh, 6 kilometros da capital,

vèem-se ainda perto da villa os ves-

tigioí de uma antiga torre Khmére.

Escavações feitas nos arredores

por indígenas levaram á descober-

ta de diversas estatuetas de pedra
esculpida figurando divindades bud-

dhistas e que estavam enterradas

a pouca profundidade; o Sr. Bon-

nemain, administrador de Tayninh,

ordenou escavações debaixo das

bases da torre Khmére e nos arre-

dc res.

As pesquizas effectuadas mos-

traram algumas jóias cambogianas

em ouro, algumas gemmas, colu-

mnas de grani to esculpidas apresen-

tando um real interesse archeolo-

gico.

Esquadra Ingleza

1 II i 
-1

i

/ — O almirante Brand, ao desembarcar no Asenal de Marinha.

// — O almirante Brand e os commandantes dos navios inglezes. III — O Delhi, capitania da divisão.
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Ivsquadra Ingleza

— Cruzador * Datiae». // — Cruzador • Dcuntles*». 111 — Cruzador *Dragon».
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Desde o collegio, nutríamos es-

perança de poder algum dia ir vêr
Bruxellas, porque um de nossos
mestres que alli havia completado
seu curso de agronomia, elogiava
constantemente as bellezas quer na-
turaes, quer artificiaes daquella pe-
quena Paris.

Sabíamos já que muita cousa bel-
la, muito progresso humano havia-
mos de encontrar na capital da Bel-

gica e, quando em 1912 para lá par-
timos, tudo isso nos veiu á mente,
e foi com grande contentamento que
lá descemos na gare du Midi por
uma tarde suavíssima de verão.

Um casal brasileiro, que lá resi-
dia, foi ao nosso encontro levando
seus dous galantes filhos. Recebidos
com a captivante maneira de nosso

paiz fomos hospedados em uma
confortável casa de pensão da rua
Lesbroussart que corta a avenida
Louise, uma das mais importantes
da interessante cidade do Norte.

Naquelle tempo era tudo por um

preço tal, que custámos a acreditar
no que iamos pagar: era de facto
tão barata a vida, que se contar-
mos os preços, o leitor não nos
dará crédito. Foi preciso que viesse
a guerra provocada pela Allemanha,

que se destruíssem cidades outr'ora
opulentas, que se queimassem pra-
dos, plantações e outros centros de

producção opulenta daquelle paiz,
para que tudo mudasse e, agora se-

gundo dizem, nada se parece com
o passado.

A administração da Bélgica era
de tal modo racional, que todos os

productos de alimentação, chegavam
aos pontos consumidores por um

preço quasi miserável!

Legumes, carnes, aves, adubos
culinários, raizes, tuberculos, tudo
era baratissimo.

Só as fructas eram relativamente
caras.

E, por esta razão, toda a vida da
Bélgica era fácil e bôa para todos,
ricos e pobres ; baratas eram as pen-
sões, a conducção, as bebidas do

paiz, as diversões, os passeios...

Estavamos no coração da cidade
e de lá iamos a todos os pontos
pittorescos que um excursionista de-
ve conhecer. A avenida Louise tor-
nou-se um ponto conhecido, por
havermos percorrido sempre quer
de automóvel, quer de bondes ele-
ctricos; começa no 

"boulevard 
Wa-

terloo" e termina no 
"Bois 

de la
Canibre" que é muito bem deline-

ado e invejavelmente arborizado.

Este parque faz o mesmo effeito

que o nosso formoso parque da

Republica, somente com uma diffe-

rença: o de Bruxellas é muito bem
freqüentado e attrahente por sua
orchestra, ao passo que o nosso...

Divide-se a cidade em communas:
Forest, Ixelles, Saint-Gilles, Mollen-
beek e outras ; na parte central es-
tá o palacio do rei, admiravelmente

bem localizado, defronte de um vas-
to jardim-parque tendo de permeio
a 

"place 
des Palais'"

A divisão districtal da cidade é
tão irregular como a de nosso Dis-

tricto Federal. O centro cintado pe-
los boulevards du Midi, de Water-

loo, de Régent, Bisschoffsheim, du

Jardin Botanique, d'Anvers, de l'En-

trepôt, Barthelémy e de l'Abattoir,

é regular, é até muito regular, mas

esta área se prolonga para o Sul

por uma nesga abrangendo o 
"Bois

de la Cambre", segue para o Norte

? ? 

INSTANTANEO

Praça Duque de Caxias

até a communa de Laeken, por 
urn^

estreita faixa e até os limites !"°

parque du Cinquantenaire para Leste»

é portanto exquisitissinia-e limita-5

com quasi todas as outras com-

munas.

O prolongamento do Sul divide

a de Ixelles e o do Norte a de Lae*

ken ; portanto, só por isso, offerec

maior irregularidade do que qu.

quer dos nossos districtos munid'

paes como o do Espirito Santft

Qambôa, Sant'Anna, Gloria e ou*

tros.

Era cidade muitíssimo movinie11'

tada, cheia de bons edifícios ql,e

públicos, quer particulares e coi^

merciaes, suas ruas sempre PerC°.r"
ridas por numerosos meios "

transporte e pedestres, tinha, eí^

ponto pequeno a feição das o

Paris. Suas damas são bonitas ,

trajam-se elegantemente, á moda-

São numerosos os seus ponto5 
l

de diversão como os cafés com pa"

tinação, salas de danças, concertos-

theatros, bem como jardins e Pra"

ças.

Ricas as suas casas [de conimef'

cio, mormente de roupas brancas 
e

rendas.

ProF.

D 00 

Na Avenida:

Você sabe si vão dar algunJ

nome ao futuro palacio da Camara»

— Não sei. Eu proporia o "e

Cadeia Nova.

? OO 

Provérbios de cá e de lá

Quando não percebemos uma m°*

xinifada escripta por um ignorante

dizemos :

E' latim macarronico

e os francezes dizem :

C'este du latin de cuisine.

A um typo sem caracter, sem br'°

e sem dignidade diz-se que elle e

Falso como Judas

em França se diz:

Faux conime un jeton.

Quando nós queremos dizer 4ue

um desses typos nullos quereni
mostrara sua importancia, dizemos-

Mostrar a sua autoridade

e os francezes dizem :

Monter sur des grands chevau**
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Pico do Corcovado

jj^j^^

/ — Oj marinheiros inglezes chegando ao Corcovado.

// — Passeio djs marinheiros dos navios inglezes.



Onde é que o sr. vae tão afobado ?
Vou ver si apanho um lugarsinho na cauda dos pretendentes á carne que se vende no açougue de

emergencia de Jacarepaguá.

"Vicia 
barntn

13-9-1924

Fora da Terra e longe dos homens

Os Cometas

Os cometas são astros que ás

vezes apparecem na aboboda celeste,

mas que têm um aspecto muito dif-

ferente do dos outros astros; elles

se nos apresentam em tres partes

perfeitamente distinetas: 1.» o nu-

deo, que é um ponto luminoso mais

ou menos brilhante situado no cen-

tro do astro; 2.a a cabelleira, que é

uma nebulosidade cercando com pie-
tamente o núcleo e com elle for-

mando a cabeça; 3.a a cauda, espe-

cie de rastro luminoso mais ou me-

nos longo e que acompanha o astro.

Alguns cometas não têm a terceira

parte, a cauda; outros no emtanto

têm varas.

Uni caso interressante no estudo

dos cometas é a determinação de

seu movimento que se suppõe elli-

ptico por analogia com os planetas.
O estudo desse movimento torna-

se difficil pela pequena demora do

cometa no raio da nossa visão. OI-

bers apresentou um methodo fácil

e pouco longo para a determinação

desse movimento partindo da sup-

posição de que elle fosse paralello.
Sobre o aspecto e forma dos co-

metas o estudo é ainda muito dif-

ficulado, pela rapidez da passagem
do astro pelas proximidades da

Terra, isto é, pelo seu perihelio,

posição na qual elle é quasi perfei-
tamente visivel.

Tem sido notada pelos astrono-

mos grande variedade de aspecto

e brilho no núcleo, cabelleira e cauda

dos cometas.

Assim o cometa Halley, que ap-

pareceu nos fins do anno de 1835,

apresentou formas excessivamente

variadas no espaço de tempo em

que foi visto, sendo estas variações

não só devidas ao movimento em

torno do Sol como também de

causas inexplicadas até o presente.
As observações feitas sobre o nu-

cleo não provaram de modo seguro

si este é opaco, havendo mesmo

experiencias feitas por Struve, Pons

e outros, mostrado, que essa parte,

que parecia opaca em certos plane-
tas, apresentou-se diaphana com o

emprego de lunetas de grande au-

gmento; as outras duas partes são,

na ha duvida, diaphanas.

Quando ao diâmetro dos núcleos,

a variação é grande. Segundo Arago,

o mais bem observado foi o 3." co-

meta de 1845, que tinha 3.200 le-

guas em opposição ao menor que
foi o do cometa de 1798 com 11

léguas apenas.

Varia também consideravelmente

a extenção das nebulosidades ha-

vendo algumas que chegaram a

450.000 léguas.

A forma espherica destas nebulo-

sidades é francamente evidenciada

pelo augmento uniforme de brilho
da peripheria para 

o centro.

E' também importante a variação
da extensão da nebulosidade no

mesmo cometa. Hévélins verificou

que augmentavam á medida que se

afastavam do Sol, justificando assim

o augmento que foi verificado no

cometa de Encke; em contrario,

outros sábios verificaram' que ha

também cometas cujas nebulosida-

des diminuem á medida que se afas-

tarn do Sol.

Cauda, nem sempre existe e se-

gundo Arago, tem a forma de um

cone ou de um cylindro ouço.

Como as nebulosidades, as cau-

das variam consideravelmente mes-

mo em pequenos espaços de tempo,

tendo no entanto, constantemente o

eixo dirigido no sentido do raio

vector que passa pelo ponto da

trajectoria onde elle se acha.

Em matéria de comprimento a

maior cauda que appareceu foi a do

cometa de março de 1843 que abran-

gia um angulo de 60" da esphera ce-

|es!e. Um facto notável occorreu com

o cometa de Gambart; em 1846,

Struve verificou que elle se tinha

separado eni duas partes.
As duas partes ficaram formando

planetas distinetos com núcleo e ca-

belleira, e seguindo duas trajectorias

differentes, si bem que lio mesmo

sentido e a pequena distancia; a

maior distancia, que se observou

era de 40 raios terrestres.

Em 1852 esse cometa reappareceu,

tendo sido verificado que duas par-
tes continuavam na mesma posição.

Finalmente foi verificado que cer-

tos cometas apresentam phases, o

que faz suppor que elles não tem

luz própria e que a recebem do Sol.
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Pão de Assucar. — Cocktail Party cfferecido pelo Ministro da Marinha.

A revolução em S. Paulo

Os aspectos curiosos.
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TIJÜCA — 
CASCATINHA

Marinheiros inglezes e brasileiros

Os 
grandes gestos

O famoso político austríaco, vi-
ctima, não ha muito, de um atten-
tado anarchista, que o pôz ás bor-
das do tumulo, acaba de dar ao
mundo uma alta e incomparavel
licção de generosidade christã:

perdoou o criminoso. Eu não sei
si fóra dos arraiaes da fé, poder-
se-iam contar muitos gestos como
este, que para sempre immortali-
sará a pessoa, sobre todos cs ti-
tulos notável, de Monsenhor Sei-

pei. Ao grande chanceller da Aus-
tria, á esse homem — 

gigante que,
á maneira de Mussoline, reergueu

a sua patria dos escombros que a
sepultaram, apósatremenda guerra,
imagino eu, com justiça, não hão
de faltar os tributos de todos os
corações e as simpathias de todas

as almas.

A sua attitude, certo, edifica,

assombra mesmo os tempos actuaes,

tão ferteis em odios, tão escassos

de bondades e de indulgências.

O criminoso, o aggressor covarde,

o anarchista impenitente, não ha

duvida, precisa de soffrer a vin-

dita da justiça, a repressão ener-

gica da lei. Isto está no bom sen-
sa antes de estar nos codigos cri-
minaes Acresce notar, como na
tentativa de morte do illustre pre-
lado, o caso revestiu-se, da parte
do anarchista, de todas as aggra-
vantes, de todo um cortejo sinis-
tro e repugnante de circunstancias
hediondas.

Imagine-se que Monsenhor Sei-

pel foi, na hora tragica do seu

paiz, providencia viva, ambulante,

que salvou a sua terra de um ca-
hos, que arredou, herculeamente,
das fauces de um enorme abismo
uma nação que para elle se pre-
cipitava, vertiginosamente, fatal-
mente, miseravelmente. Todos os
filhos de una tal patria, tcdos os
naufragos de uma tal nação devi-
am a esse homem heroico e geni-
al todos os carinhos, todo o res-

peito, tcda uma gratidão t terna e
incondicional. E ser, precisamente,
no momento, culminante da salva-

ção, na hora sagrada, em que o

grande estadista tinha em mãos a'
solução do problema nacional; ser,

justamente, em uma tal conjunctura
a occasião escolhida pi Io assassi-
no para levar a effeito a sua acção
revoltante ? I

E'ra demais I Quer dizer que
sobre um tal impatriota, e sobre

um vil de um tamanho assim, ca-
hiu, em cheio, toda a indignação

popular no que ella tem de mais

justo, mas também no que ella
costuma ter de mais inexorável e
de desmarcada: Lincha! Lincha!
— é então um brado collectivo,

que sae, naturalmente, humana-

mente, de todos os peitos, de to-
dos os lábios. Foi o que aconte-
ceu em Vienna, no dia em que
Seipel cahiu, victimado pelo braço
aggresor. O miserável criminoso,
detido pela policia e por ella sal-
vo de cólera popular, que queria,
summariamente, castigal-o, entre-

gando-se á prisão, contessa cinica-
mente sua horrhel falta. Emqnanto
isto, o bondoso monsenhor passa-
va as mãos dos médicos, que para
logo o deram por perdido. A Pro-
videncia Divina, felizmente, como
não raro acontecece, não homolo-

gou o lando dos facultativos. Sei-

pel restabeleceu-se agora. E quando
a justiça preparava o fúnebre
scenario para a execução legal do
anarchista, o eminente estadista,
lembrando-se de que, antes de

político e de humano, era christão
e sacerdote, surprehendeu o mundo
inteiro com este gesto tão alevan-
tado e nsbre, quanto é rarissimo e
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supar-terrestre : perdoou o crimi-
noso, indultou o réo confesso.!

*
? *

Mas. disse eu, não sei si fóra

dos arraiaes do Catholicismo, po-
deriamos registrar muitos actos de

tào grande elvação moral. Pelo

menos, conheço eu apenas um ou

outro facto idêntico, na Agiogra-

p'"ia. Sim, só na historia da vida

dos santos. Vicente de Paula tem

na sua chronica um gesto destes.

Era na corte de Luiz Xill. O gran-
de santo — apostolo da caridade
— era tido no palacio do rei em

justa e notável conta. Certa vez,

um fidalgo, cortezão e invejoso

perdôem-me o pleonasmo 
— levan-

tou-lhe horrível caUmnia. Houve

quem acreditasse, e a repercussão

do falso testemunho foi immensa

em Paris e avassalhou a França

inteira. Vicente de Paula cahiu do

pedestal da sua popularidade na

sarçêta do desprezo publico. Não

articulou palavra de defeza, po-

rem. Fez o que fazem os santos,

o que fez o Christo, no tribunal de

Herodes : — caiou-se* Passado al-

gum tempo verifica-se claramente

a aleivosia do cortezão. Todos

foram unanimes em que o calum-

niador tivesse castigo severissi-

mo, á altura do mal que causara.

Dirigem-se a Vicente de Paulae

entregam-lhe a sorte do criminoso.

Vicente de Paula com o sorrisso nos

lábios, chan a o gratuito inimigo,

e com surpreza geral, abraça-o,

classifica-o de irmáo e perdôa-lhe
o grave delictol — Foram assim,

digo, são assim os santos. E os

moldes em que se elles fazem, a

moldura em que se elles enqua-

dram ahi estão ainda vivos, elo-

quentes, coumovedores: Monse-

nhor Seipel, o famoso político aus-

triaco, concedendo o perdão a um

delinqüente da peior especie;

anarchista, covarde, ingrato, des-

leal e impatriota.

Mas não ficam sem echo attitu-

des assim generosas, acções as-

sim meritorias.

O calumniador do Apostolo da

Caridade, na França do século 17o

ao que rezam chronicas contem-

poraneas penitenciou-se, converteu-

seamelhoressentimentos, volvendo

em santo de scelerado que fôra.

O aggressor do grande chanceller

da Áustria, do século 20o, diante

do perdão, que lhe concedeu o

bemfeitor do seu paiz, será d'ora-

vante uma voz a mais a se unir,

enthusiasta e forte, ao côro com

que toda uma nação acclama

um homem, ovaciona um redem-

ptor, e reverencia um justo.

Assis memória

oo

NO BOTEQUIM DA CENTRAL

Psiu 1 Oh garçon 1 Venha ser-

vi-me aqui que tenho muita pressa.
Pois não I Que vae o senhor

tomar ?

O trem, homem de Deusl

TIJCICA

Marinheiros inglezes e brazileiros.
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A revolução em S. Paulo

13-9-1924

Militares exquisitos.

Palacio do Cattete. — Almirante Brant e officialidade ingleza recebidos em audiência pelo Presidente.
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A cidade colosso

XVII

A musica em Nova York.

Já houve um cavalheiro que pre-
tendeu avaliar o gráu de civilisa-

ção dos povos pelo ccnsumo que
tazem do sabão. Talvez fosse um

ponto de vista rozoavel.

Que devemos julgar dos povos
pelo consumo maior ou menor que
fazem de musica?

Os grandes productores desse
artigo são os italianos, o> (rance-
zes e os allemães. O inglez não

produz nem é grande consumidor,
de sorte que o americano, seu fi-
lho, a despeito da mistura de ra-

ças, sahiu ao pai.

Poder-se-ha objectar a isso com
a existencia do que costumamos
chamar, naturalmente por euphe-
mismo, musica amer uana. Isso,

porém, que se ouve nas ante-saJas
e salas de projecção dos cinemas,
nos bailes e em outras partes,
principia por não ser musica. As
exctllentes orahestras dos cinemas,

newyoskinos muito provavelmente
se recusariam a executar esses dis-

parates symphonicos.

Em Nova York a musica a va-
rejo é encontrada nos restaurantes,
oiíde ha grupos que executam es-

pecialmente peças dansantes, por-

que entre os americanos a comida

e a dansa se alliam freqüente-

mentemente; por atacado encon-

tra-se na Opera, nos cinemas e

nos concertos. Pelas ruas não se

encontra nem um realejosinho que
nos queira moer um bocadinho de

Traviata 1

Anda-se, anda-se pelas ruas de

residencia familiar e não se ouve

o som de um piano e raramente
se percebe que algum fanhoso
tjramophone está em actividade.

Durante quatro semanas de Nova

York uma só vez encontramos na

rui uma banda, de um estabeleci-

mento qualquer de ensi/io.

Antes de tirar conclusões, assi-

gnalemos factos.

O theatro da Opera, um cas rão
do Broadway, aliás confortável,

costuma ter grande concurrencia,

não obstante serem caros os loga-

res. Cinco dollares e cincoenta nos

custou uma cadeira para cuvir os

Mestres Cantores.

Os concertos são igulamente

concorridos. A nossa patrícia Guio-

mar Novaes tem grande cotação
em Nova York, rivalisando com

Paderewsky, para cujos concertos

os bilhetes são disputados com um

mez e mais antecedencia.

As orchestras dos cinemas são

muito applaudidas e o merecem.

Uma d'ellas chegou a demonstrar

que era capaz de executar uma

peça importante sem regente. As-

sistimos a essa África.

Que concluir d'essesfactos? Que,
si em Nova York ha muito quem

goste de musica, não se pede ga-
rantir que sejam os americanos.

Basta lembrar o cosmopolitismo
da população. Na Opera, nos

intervallos da execução dos Mes-

tres Cantores na lingua original,
ouvimos falar nos corredores mais

allemão do que ingiez. Quando
fomos á Carnegie Hall procurar bi-

lhete para Paderewsky, acotovela-
mos muita gente que não era ame-
ricana.

Sem pretender affirmar categori-

camente que o americano é lefra-

etário á musica, podemos con tudo

dizer que o elemento extrangeiro

entra por muito na procura, evi-

dentemente maior do que offerta.

Tanto assim é que, percorrendo
as movimentadas ruas da cidade

innumeras muitfs vezes tivemos

siudade-s .. da banda aüemã.

Y. Grego

? oo 

TROVAS

Amo tanto a natureza,

Ten^o d'ella tal saud?de,

Que por gosto mudaria

Para a floresta a cidade.

Uma duvida

— Mamãe,o nome é assim mesmo?
Mãe — Não está errado, rião, meu filho. Existe esta palavra 

— 
pânico...
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E nào é só. As nossas escolas
ensinam os nomes dos nossos reis
e a enfiada das nossas glorias em
tão intima ligação que já nem se
consegue distinguir o que fez o
rei ou o que fez a nação. Os pro-
prios desastres a que nos arras-
taram os erros dos séculos são
ensinados com tal attenuação do
colorido que todos acreditamos ser
uma gloria ainda.

Com taes mestres e taes metho-
dos é incrível não termos até agora
desapparecido completamente da
face da terra, porque o que dizem

glorioso para o rei foi apenas uma
calamidade para o paiz, e o que
affirmam ser uma honra para a
nação foi em essencia uma mino-
ração da nossa capacidade popular.

São inúteis os consjlhos e os
críticos; os mestres não ousam
falar pela própria consciência, por-
que para ser mestre exigem-se os

submissos e os orthodoxos. Have-
rã muitos cheios de convicções
mas nem um ousaria guiar por
ellas aquelles que os escutam.

Seria crivei que algum, por muito
sciente que fosse de terem sido
Bolesláu ou Jagellão, Estanislau ou
Estevam quatro ebrios habituaes,

chegasse a dizel-o em curso publi-
co, em vez de os exaltar como

glorias nacionaes? Quem o ousa-
ria? O proprio decoro é quem
primeiro exige que a escola seja
alheia a taes baixezas. E para fu-

girem á verdade os mestres enre-
dam os themas e desfiguram os
factos.

A nação, sempre preza aos in-
teresses das dysnastias, tem ne-
cessariamente de succumbir com
elias e levar na sua quéda apenas
a agradavel recordação de passa-
das glorias, sem indagar que essas

glorias são exaltadas para dissi-
mular o desastre que ellas cau-
saram».

Luiz Wieloyesky. — Sobre a Ulti-
ma Partilha da Polonia 1793.

UM SABÃO ECONOMICO

Eis, como se pôde fazer um bom

sabão e economico ao mesmo

tempo.
"Ingredientes: 

sebo, cinco kilos;

oleo de palma, um kilo; resina

em pó, dous kilos; lixivia de so-

da caustica a dous grãos B. sete

kilos.

Fazer fundir cs corpos gorduro-
sos em calor brando, deitar seu

peso de soda caustica, ferver por
algum tempo, juntar o resto da

lixivia e depois a resina, em pe-

quenas porções. Continuara coze-

dura até a massa tornar se fluida

e transparente. Deitar, então, em

moldes agitando sempre até obter-

se a consistência pastosa e deixar,

finalmente, resfriar.

? OO 

TROVAS

Pelos problemas da Historia

Sou um grande apaixonado ;
Agora anda iuvestigando

Si Bruto foi delicado.

7 de 5etembro

^ 

I
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Marinheiros inglezes em frente «o Calfete.
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Marinheiros ing!ezes desfilando na Avenida.
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Instantâneos da Cidade

O dancing da Capital, boile en-
cantadora a que o bailarino Duque
imprimiu uma feição puramente

parisiense, tem arrastado o tout

Rio qui s'amuse ao delirio da dansa

e á volúpia do chá. Todas as
tardes, o arranha-céo mirim da
Avenida regorgita. Fantoches e Ma-
rionetes, á luz coada dos abat-Jours,

passam e repassam, envolvidos na
embriaguez de um jazz-band esco-
lhido a dedo. O Duque, apura-

dissimo, dirige o movimento com
a mesma solicitude com que aco-
lhia, em Paris, grãos-duques e prin-
cezas errantes. Não fosse elle um

duque de facto...

De quando em quando, elle pro-

prio surge á tona da multidão

doirada, embalando no rythmo da

valsa uma mulher bonita que sorri

orgulhosa de ser levada pela expe-

riencia, pela technica e pela ele

gancia do famoso danseur. Elias

têm razão porque a arte choreo-

graphica encontrou no nosso Duque

o seu mais perfeito interprete.

Assisti, ha dias, a uma dessas

sessões encantadoras em que havia,

alem de mocinhos fúteis, um pu-
nhado de diplomatas amadores e

um bando de creaturas irresistives.

Cheguei mesmo a sorrir do meu

canto, quando um delles que se

tem em conta de bailarino irrepre-

hensivel, passou levando alguém

no arrastão de um fox-trott archi-

maluco.

Uma rapariga loira que não co-

nhecia o Duque authentico, julgou
que aquelle homemzinho fosse o
illustre bailarino. Não se conteve

e murmurou entre dentes:

— Vou-me embora. Esse Duque

é uma blague. Dansa mal quedóe...

Felizmemte alguém desmanchou

o equivoco.

Nesse momento, o Duque de

Vilhena, meio curvo sobre a pe-

quena Tanagra que lhe tremia nas

mãos, desappareceu envolvido na

onda colorida que bailava.

E a rapariga accrescentou:

— Com tão poucos bailarinos,

nunca vi paiz com tantos Duques!

Gavarni.

CO

**• A sociedade Philarmonica

Primeiro de Maio, na Bolívia, tam

trabalhado activamente para me-

lhorar a condicção educativa entre

as classes laboriosas. Em 29 de

Março ultimo estabeleceu, em La

Paz, uma Bibliotheca para opera-

rios.
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Praça Duque de Caxias.
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— Não valia a pena ter-me ea-

sado... falta-me ainda um botão

aqui nas calças !..

Então, tu acreditavas que por-

que te casaste, os botões não cai-

riam mais ? !...

*** 
Os francezes queixam-se agora

que o pão está caro, estando elle a

1 franco e 30 (cêrca de 760 réis o

kilo). E, nós então, que diremos ?

Lá o pão é de trigo, ao passo

que aqui... é de borracha !

Na roça

Então é aqui que estás, no

quintal, enquanto tua casa está cheia
de convivas?

E' que lá está tão empestado
de Paris, que me entontecem...

Dog Club

Exposição de Cães.

Aw ii||
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Os índios e as Palmeiros

A palmeira floresce, com profusão, nos

paizes tropicaes, é a mais util e a mais

linda de todas as arvores, ignorava-o, en-

tretanto, até ha bem pouco tempo, o ho-

mem civilizado.

Os Índios é que sabiam disto e, por-
tanto, obtêm da palmeira tudo quanto ne-

cessitam para a vida simples e natural.

Utilizam-se do côco como alimento e

delle extrahem a agua, que, depois, trans-

formam cm doce e saboroso leite.

Do tronco tiram a madeira para cons-
truir suas casas e fazem das folhas os

seus solidos leitos. Esteiras e tapetes, elles

só fabricam de fibra da palmeira, assim

como os botes e barcos.

Alêrn da agua e da carne que o côco
fornece, dos ramos da arvore também ti-
ram um liquido que, distillado e fermen-

tado, se converte numa excellente be-
bida alcoolica, de sabor muito agradavel.

Esse liquido, quando se acidula, é vinagre.

Do côco fazem também assucar.

Além disso, a palmeira provê o indi-

gena de toda classe de roupas, que são

fabricadas com as mais finas fibras. Com

as folhas fortes, fazem-se os sapatos.

Si um indio necessita escrever uma car-

ta, fal-o em uma folha secca, que serve

de papel, com uma ponta da madeira,

que serve de caneta. A carta é, depois,
enviada ao seu destinatário dentro de um

cesto de folhas de palmeira. O portador
defende-se dos raios do sol ou dos pin-

gos de chuva por meio de um chapéo

grande, todo leito de folhas da utilissima
arvore.

E' assim tudo.

Naturalmente o homem branco viu todas
essas vantagens e, invejoso, não tardou
em commerciar com as palmeiras cujo

cultivo é, na actualidade, um proveitoso
negocio.

-a OO B-

AS RODAS DA FORTUNA

Meus avós rodavam berlindas de luxo,

e eu hoje nada possuo, nem nickel...

Pois os meus rodavam os carrinhos
de verduras e fructos, e eu estou bem
de fortuna!

? OO ?

Um contra-mão.

Definição de caneta - tinteiro: objecto
semelhante a uma criança que mamasse
em si mesma.

CLÜB DE REGATAS VASCO DA GArtA

___ n^u 
Mil¦! m

Festa de annivwsario.



COUNTRY CLUB

Grupo feito no chá dançante oflerecido aos aspirantes da marinha britannica.

* * * 
O chá é originário da Asia

Oriental, especialmente da China,

Japão e índia. O uso do chá foi

introduzido na Europa pelos hol-
'indezes, no principio do século

XVIII. No Brasil data a sua intro-

ducção de 1812, mas, aqui no Rio,

sua cultura pouco durou. Em 1824,

cultivaram-no novamente no Jar-
dim Botânico, que forneceu semen-

tes para S. Paulo, Minas Paraná.

Chegou o chá brasileiro a ter tal

reputação que, na exposição de

Vienna, em 1873, foi cons derado

logo abaixo do chinez. Entretanto,

hoje está pouco desenvolvida esta

cultura entre nós.

••• A illuminação electrica de

Roma é produzida pela força mo-

triz das lindas quédas dagua do

Taverone.

"* 
O palmito é um vegetal

muito util : as suas cascas, deixa-

dís na agua corrente, por alguns

dias, dão uma excellente fibra

muito resistente que se presta para
o fabrico dá vassouras, escovas,

capachos, etc. O succo fresco faz

cicatrizar as feridas. Conservado

por muito tempo fermento e pro-
duz muito álcool. Ainda serve

como alimento.

Eu tenho quatro filhos e cada um delles tem o nonie do mez cm que nasceu.
Qual é o mais feliz ?
O 

que nasceu em Setembro. iWas o pessoal está com uma inveja...
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D.Juan da Feira Livre

Elle arma um laço na Colombo <u na Avenida:
Vem contente a avesinha incauta e bella.
Súbito, fecha os olhos para a vida
E cae, sem saber como, na esparrélla

Anestesiada pelos olhos que olham

Com a magia dos olhos da serpente,
Os lábios carminados se desfolham
E o corpo treme convulsivamente...

'Sta 
frita! Quem diria que assim fosse...

Desviada pelos trágicos destinos,
Pobre flor delicada! Desfolhou-se
Nas crapulosas màos de um valdevinos...

Depois começa o enlevo que elle quer.
Cretinisado pela cocaina.

Elle arrasta a menina á garçonnière
E algnns dias depois, soltaa menina...

Vem outra. O mesmo enthusiasmo a abraza.

Cae no laço, perturba-se... E' bonita.
— Quer dansar ao jazz-hand lá de casa ?

Que tem isso de mal? Ella acredita.

E vae. Champagne. Ether. Galantería...

E bebeda, a dansar, pobre estouvada I

Vè, naquella brilhante companhiu,

Que está apenas desmoralisada...

Elle então, em palavras eloqüentes,

Faz caretas, gagueja, fica tonto.

E diz, tremendo a voz por entre dentes:
— Si nào voltar á garçonnière, eu conto.

A's vezes, uma se revolta e lança

No rosto do imbecil, tudo o que pode...
Elle sorri e exclama: — E' uma creança.

E aveliudando a voz — Não se incommode...

Trae os amigos Íntimos... Procura

Fliits para as mulheres recatadas.

E nessa hypocrisia que perdura,
Finge-se amigo dos seus camaradas...

A sua vida estroina continua

Atí que um dia, um homem de verdade,

Lhe arrebente o focinho em plena rua

Para satisfação da sociedade.

Y-Juca-Pirama

legaçAo DA CHINA

• ^H H

Chá dançante offerecido ás filhas do Presidente da Rebublica pelas filhas do Ministro da China.

!Gi
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Oi encantos dos nossos jardins.
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Buscas e apprehensões

Eu li hoje. O engenheiro Matthews inventor do radio-
diabolico para destruir aeroplanos em pleno vôo, pre-
feriu a proposta da França.

A França não precisa disso. A julgar pelos aviões que
ella nos manda, elles por si só se destroem...

Por immoral, mas que fatalidade!
Foi apprehendida Mademoiselle Cinema:
Corre um frisson nos nervos da Cidade
Como tomados de emoção suprema.

De Catumby e lá da linha extrema
Dos suburbios explode a hilaridade:

E' mais um brilho falso no diadema
Virgem da Li^a Pr'ó Moralidade.

Homem sisudo, honesta rapariga,

Andam todos clamando no deserto
Para conipral-a... e revendel-a á Liga.

E' que o seu Presidente — homem da genima,
Si agiu dessa maneira, é que, por certo,
Leu e gosou Mademoiselle Cinema...

MÁ língua

OO —

Tratam os artistas francezes de conseguir

para o anno, por occasião da exposição de

artes decorativas, uns sellos que representem

as bellas paisagens francezas. Se aqui imitas-

semos esta idéia, e substituíssemos os nossos

feios sellos por outros que reproduzissem as

nossas incomparaveis bellezas naturaes ?

Segundo estatísticas últimas, a cidade de

Paris é a que conta maior número de arvores.

Nos parques e jardins parisienses ha 500

mil arbustos e cerca de 50 mil arvores.

O número das arvores alinhadas nas ruas

e boulevardes é de cerca de 250.000.

De todos os quarteirões de Paris, o mais

aquinhoado é Passy. Depois vêm os Campos

Elyseos, Grenelle, Montpamasse, Ternes... E

no segundo districto que se encontram menos

arvores.

MEIO SIMPLES DE FAZER-SE

GELO

Nas localidades onde não se en-
contrem fabricas de gelo, é muito
fácil fabrical-o em família, bastando

para isso introduzir em uma sorve-
teira commum algum sal refrigerante.
Estes apparelhos fornecem com ra-

pidez pequenas porções de gelo
puro, sorvetes ou cremes, garrafas
de agua ou vinhos frappées.

As sorveteiras se compõem, em

geral, de um recipiente de madeira

ou de metal, no qual se colloca a
mistura refrigerante. No meio dessa

mistura vae uma vasilha de estanho,

que contem agua pura ou os cre-

mes a gelar. Tratanao-se de vinhos

ou garrafas d'agua, irá a garrafa
em vez do recipiente de estanho.

Um agitador, movido á mão, re-
meche constantemente a mistura re-
frigerante, fazendo-a circular em
torno do liquido a gelar. Na falta
desse apparelho, n'um balde de
madeira, irá a mistura refrigerante,
no liquido a congelar ou a refres-
car em o recipiente de estanho.
Basta agitar com frequencia o reci-

piente a esfriar, na massa refrige-
rante, para permittir seu contacto
com as partes mais frias da mistura.

A mistura refrigerante pôde ser
csnseguida por diversas maneiras,

sendo a melhor, porém, esta:
Azotado de ammoniaco, 5 partes,

(26 o, o).

Agua, 5 partes.
Esse sal é encontrado em toda a

parte e custa pouco. Com a quan-
tidade acima estipulada, se conse-

guem, mais ou menos, 150 gram-
mas de gelo.

O emprego da mistura refrige*

rante á base de sal de azotado de

ammonio é pratico, barato e inof-

fensivo.

GOOD 

TROVAS

Emquanto tudo progride,
Emquanto tudo se expande,

Sempre a mesma permanece
A barca da Praia Grande.

&
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Club dos Diários. — Baile offerecido pela Colônia Ingleza.

* * * 
Quando aqui aportaram os

descobridores do Novo Mundo e os

Primeiros exploradores, os indios
costumavam trazer nas mãos, nos
hombros, etc. araras mansas como

pombos, o que muito impressionou
os visitantes, conforme houve teste-
iiunhas apreciaveis.

• * •

E' bem solida a sua embarca-

ção, sr. Antonio ?

Se é !... Vossa senhoria ou-

virá bem um quarto d'hora antes o

estalar da quilha, antes que ella vá

ao fundo. Esteja vossa senhoria

descançado.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

* * * 
No museu Ouimet, em Paris,

póde-se admirar uma estatua de

madeira preta, representando Yen-

Nô-Guiô-Dja, o deus protactor dos

turistas, tendo na mão direita um

bastão de viagem e na esquerda,

uma especie de guia de pergaminho

que traz os nomes dos paizes.

Pelas duvidas...

O dono da casa. — Oh, carteiro, si são jornaes, faça o favor de atirar com elles no fundo do quintal...

P
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Largo do Machado

Episodio de viagem

Os inglezes distinguemse dos

outros povos por varias cousas,

inclusive pela aversão que têm

pelo estudo das línguas estrangei-

ras, aversão nascida principal-
mente da difficuldade quasi insu-

peravel que encontram nesse sport,

em que nós, brasileiros, excelle-

mos.

Succede, entretanto, que o inglez

viaja; é tido até como typo cias-

sico de viajante, sendo freqüente-

mente caricaturado com uma medo-

nha roupa de xadrez, gorro, ca-

chimbo e malas.

Dentro dessas malas ha algumas

vezes guias de conversação, ins-

trumento cujo manejo é extrema-

mente perigoso para quem não

conhece linguase inútil para quem
as conhece.

Sem precisar data nem logar,

contarei o que succedeu a um In-

glez, que imprudentemente se ser-

viu de um desses manuaes.

Despejado no cáes pela lancha

que o trouxera de bordo, o inglez

necessitou de um vehiculo que o

conduzisse a um hotel. O guia de

conversação, obsequiosamente, o

informara de que podia optar en-

tre varias clastes de carruagens

(não havia automeveis): para qua-
tro pessoas, para duas pessoas,
etc.

A indicação, porém, era para

que pedisse com dcuscavallos cu

com um só.

Consultado o guia, dirigiu-se o

inglez a um cidadão que julgou
adequado e lhe disse, naturalmente

com uma pronuncia espantosa :

Tenha a bondade de chamar

uma carruagem...

Ia concluir, mas o interlocutor

a quem não podia competir essa

funeção, lhe retorquiu.

Sabe com quem está fallan-

do ?

O inglez, innocentemente, con-

cluiu a phrase:
. . . com um cavallo.

Roncou o páu.

Y.

— a oo c

TROVAS

Amo as cousas desportivas

E a bicycleta entre todas;

Um só defeito lhe enccntro:

Ter apenas duas rodas

O OO 

•** 
Ha no Amazonas, numa das

salas da Imprensa Official, de Ma-

náos, uma collecção numismatica

considerada a mais notável da

America e já tendo sido a mais

notável do mundo.

? OO ?

OS CHIRIGüflNOS

São uns índios da familia Gua-

rani que habitam a Republica Ar-

gentina. mas que dos caracteristi-

cos indigenas só conservam parte.
Comquanto o seu territorio depen-

da nominalmente do governo de

Buenos-Ayres, elles são na reali-

dade completamette independentes.

De tez acobreada clara, são altos

e bem feitos e contentam-se, por
único vestuário, com um cinto de

couro, a que está suspenso um

sacco com fumoe algum dinheiro;

quando faz frio ajuntam-lhe um

poncho. As mulheres tôm a physio-
nomia agradavel; usam um vesti-

do de algodão, tecido e tingido no

paiz, apertado por um cinto de

côr viva. São agricultores e cons-

tróem as habitações com cannas

entrançadas. Em cada aldeia, que
obedece a um cacique, ha uma

casa para extrangeiros. Criam tam-

bem gado e curtem pelles ; e, mui-

tas vezes, vâo trabalhar nas cida-

des, sendo excellentes operários,

mas lá nunca se deíroram muito.
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A abertura de uma filial, na rua do Ouvidor 134, das Cosas Indiana

" " -"*** 'ISv-jff"

r li^topi lil^Mil ¦ »IH  |^H|!^ k'^ h^l^H| V"sl ^^5

-j^lt*pMSk^o9r^yMH'; 
MjpHHHR^4oS^V£^ T

\0gf\ iJB ^Y

/S?WW \ IILviaff"B!ILlR m
j\ 1 ^Jgmm .';i4BV^^1B \ I

Ha cinco annos, em novembro

de 1919, inaugurou-se a primei-
ra Casa Indiana , no prédio
n. 11 da rua dos Andradas, cuja

firma era constituída pela Ex.ma

S.™ viuva Amélia Lopes de Souza

e seus netos, os irmãos S.rs Al-

fredo e Arnaldo Fernandes de

Souza. Já em 1922, o desenvol-

viniento da casa, possuidora de

grande clientela, obrigou-a á

ampliação de suas installaçftes,

e essa ampliação se realisou com

a occupação do prédio vizinho,

numero 13. A procura do pu-
blico, acarretando augmento de
«stock , obrigou a compra, em

janeiro de 1924, das grandes ins-

tallações do largo de S. Francisco

n."s 24 e 26, onde foi montada a

casa matriz. Veiu também, nessa

occasião, fazer parte da firma o Dr.

Aurélio de Carvalho, então colle-

ctor federal na Bahia, de onde são

também os S.rs Lopes & Souza.

No dia 5 do corrente, á 1 hora

da tarde, foi aberta a nova filial

das Casas Indiana, á rua do Ou-

vidor 134, cumulando de genti-
lezas os seus innumeros convi-

dados, os seus proprietários, que,
com a nova installação, demons-

tram o que são a vontade e o

esforço commercial no Rio, quan-
do alliados á intelligencia.

Qs tres }0C;0S da firma A. L. de Souza & C // — Vista do iiterior do estabelecimento nn dia da inau^urufão



38 13-9-1924

A revolta em S. Paulo

Aspectos comicos. — Estourou um pneumatico!

AAIERONI

Um telegramma resumido, de

ha dias, que nos mandaram de

Turim, dizia que o Cav. Maiercni,

aquelle illusionista notável, que o

publico do Lyrico conheceu e ad-

mirou, no começo deste anno, ia

abandonar as aventuras do palco,

para se dedicar á politica da ci-

dadeonde nasceu e onde ainda tem

pirentes e amigos. Dei-me ao tra-

balho de philosophar um pouco
sobre as ironias do destino.

A muitos, parecerá que a notic a
nào tem importancia. De accordo.

Mas, aquelle bom e amavel ve ho,

baixo, grosso, reforçado, de origem

corsa, que toca harpa, numa leite-

ria da rua do Ouvidcr, a troco de

magros nickeis, também não é r.e-

nhum grande musico, embora faça

deliciar os ouvidos de muita gente
elegante e culta, que ali vae só

para ouvil-o dedilhar as snas cor-

das com o Réve, da Manor, de

Massenit, ou a aria final do tenor

da Toscc, de Puccini. Eu, porém,
dei logo um immenso apreço ao

refetido despacho, conjectu ando

sobre o que poderia, de futuro,

realisar, na politica, o homem que
até agora se tem celebrisado como

um extraordinário prestidigitador.

Verdade é que elle tem tido

alguns ancestraes mais ou menos

illustres. Mesmo se sem remon-

tar a épocas longinguas, ahi está,

por exemplo, o famoso lord Bea-

consfield, clufe do governo da

Inglaterra, e que se mantinha á

frente da situação desfructando

uma popularidade, como rarostõm

desfructado, apezar das gottas de

sangue judaico que lhe corriam

nas veias, só porque, nessa nobre

patria de preconceitos, elle sabia

armar cs effeitos em todos os

lances theatraes do parlamento.

Ultimamente, Lloyd George seu

descendente em linha recta, re-

produzindo delle os processos, go-
vernou, fez a guerra, fez a paz e

acabou modificando as fronteiras

do velho mappa da Europa. Ou-

tros expedientes nào inspirara ao

sr. Poincaié, em França, e a acre-

ditar na imprensa burgueza do

Occidente, Radík, Frcstky e cs

outros então vivendo dessas em

scenações com cs Russos.

De xando o illusionismo da ri.-

balta, para se metter no da poli-
tica partidaria, Maieroni caminha

para afinalidade. Poderá ser,ainda,

homem de Estado, dirigindo cs

negocit s públicos da sua encin-

tadi ra Península. Nesse dia,ofas-

cismo terá alcançado a derradeira

etapa da sua gloriosa jornada e o

applaudido mágico receberá do

throno o decreto de presidente do

C( nselho.

Que belleza I O Maieroni a dar

dois passos á porta do Quirinal,
zig-za-gueando a mão expalmada

pelo ar, e firmar de uma vez por
todas, o domínio do seu paiz, de

aquém e de alem Adriático; a re-

cuar, num gesto de quem chama o

o vago aos peitos, com a cabeça

retezada, e logo a eira a subir, a

subir tanto, que a libra e o dollar

desmaiarão e se apagarão roidos

de vergonha; a abrir cs braços,

em cruz, errquanto as chancellarias

de Londres e Paris curvarão as

cabecas, obedientes e assivas ao

simples gesto do homem maravi-

lha I... Que belleza 1

Na Europa, hoje, depois da guer-
ra, os indivíduos como Maieroni

impressionam muito mais, do que,
ha mais de meio século, aquelles

sujeites discretos e subtis, cal-

culados e seguros, que se chama-

ram Cavour e Crispi...

P.

oocaor gg aocooc

•**0 bismutho foi, per muito

tempo, considerado como uma

prata imperfeita, ou comoumi.es-

pecie de chumbo. No século XV

é que foi classificado como um

metal particular.

I



13-9- 1924

;<5o=.

39

As Novas Professoras. — As normalistas que receberam o diploma.
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O Sem tecto .

Gr. Noctukno.

Ah, seu guarda, tive inveja de um bond que passou alli ha pouco...
Que tinha o bond ?...

E' que o conductor me disse que elle ia se recolher...



Carta enygmatica

Decifraçào da carta anterior

Sr. Director de Careta .

A approximação do planeta Marte
tem trazido serias apprehensões aos
míseros habitantes da Terra.

Eu sou dos que acreditam na
influencia dos marcianos nas coisas
deste mundo, que por signal está
bem assanhado.

Já tínhamos os lunáticos por causa
da Lua, agora teremos os loucos
furiosos por causa de Marte.

Pinto Machado

aooaoo áo aocaoo

As receitas totaes das entradas
nos differentes jogos olympicos rea-
lizados em Paris, este anno, eleva-
ram-se a 1.800.000 francos (associa-

ção); 1.600.000 (athlétisnío); 400.000

(natação); 350.000 (rugby) ; 350.000

(polo a cavallo); 350.000 (tênis);
100.000 (sports de inverno) 100.000

(boxe); 90.000 (remo); 85.000 (e-

quitação); 80.000 (cyclismo); 25.000

(lucta livre); 25.000 (gymnastica);
20.000 (lucta greco-romana); 20.000

(pelota basca); 15.000 (florete);
10.000 (pesos e halteres); 5.000

(sabre); 4.000 (espada) ; 3.000 (ya-
chting); 1500 (tiro aos pombos);
500 (tiro aos veados correndo); 500

(yacting em Meulan); 500 (penta-
thlon moderno); 200 (tiro a cara-
bina). Cerca de 6 milhões de fran-

cos!
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OVO-LÉCITHINE BILLON

RECONSTITUINTE POR EXCELLENCIA

INDICADO:

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

período da Amammentaçüo ; Para as crianças quando o seu Desenvolvi•
mento physico se retarda ou é insufficiente; Na Convalescença de todas
as enfermidades infectuosas ; Nas Phosphaturios, etc.

Emprega-se em: DRAOEAS de 0 gr. 05, 4 e 6 por dia (meninos 2 a 3).

Licenciado sob o N. 233 de 21-12-01

ORANULADO de 0 gr. 10 por colher de café

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

Licenciado sob o N. 224 de 21-12-01

INJECÇÕES intra-musculares, uma por dia.

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

Les Etablissements POULENC FRÈRES — 92 Rue Vieille-du-Temple — Paris (III)
Agente geral para o Brasil: A. J. LARRAT - Rua General Camara 31 — Caixa Postal 904 — Rio de Janeiro

OVO-LECITHINE BILLON

g-"~a RECONSTITUINTE PCR EXCELLENCIA

11 E' INDICADO:

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

E>£GgS3' LJ periodo 
da Amammentaftio; Para as crian^as quando o seu Desenvolvl-

f" mento physico se retarda ou e insufficiente; Na Convalescent de todas
W* . 

jf 
n'/j as enfermidades infectuosas ; Nas Phosphaturias, etc.

r'IL .I1 L'.^ I 
'¦ Emprega-se em: DRAOEAS de 0 gr. 05, 4 e 6 por dia (meninos 2 a 3).

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

"^25 ORANULADO 
de 0 gr. 10 por colher de caf£

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

Licenciado sob o N. 224 de 21-12-01

INJECC^ES intra-musculares, uma por dia. |
" 

u'niifci""**""1  (niirti* ¦¦ Licenciado sob o N. 225 de 21-12-01

Les Etablissements POULENC FRERES — 92 Rue Vieille-du-Temple — Paris (III)
Agente geral para o Brasil: A. J. LARRAT - Rua General Camara 31 — Caixa Postal 904 — Rio de Janeiro
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LINIMENTO DE

SLOAN

Ali ivia instantanea-

mente as dôres pro-

venientes de acciden-

tes, golpes, torcedu ras,

cãimbras, excesso de

exercício.

A pessoa previdente

o tem sempre á mão.

UNIMtHlO

diSLOAN

í

=? OO ? - =? OO ?=

O VALOR UNIVERSAL DO ESPERANTO

==? oo ?-

CURSO

DE

ENGENHARIA

por correspondência, sys-

tema UNIVERS1TY EXTEN-

SION, podendo ser estudado

em qualquer parte do Bra-

sil. Livros, questionários e

problemas enviados por conta da Escola.

Prospectos, revista official da Escola e programmas
remettem-se pelo Correio sob pedido

acompanhado de 400 rs. em sellos para porte registrado.

Esccla Livre de Engenharia do Rio de Janeiro.

Rua Borja Castro 11, 1.° and.

Hoje é certo que esse numero se acha ainda au

gmentado.

Ao contrario do que pensa muita gente ignorznte

a expansão da lingua auxiliar internacional Esperanto

não se limita á existencia de uira mzinha que, no

Estacio, (aqui no Rio) ostenta o nome de Dr. Zam-

nhof.

Só a U. E. A. (Universala Esperanto Asocio), com

séde em Genebra, mantinha, até o anno passado,
delegados em nada menos de 1.061 cidades do mun-

do, sendo 909 européas, 96 americanas, 23 asiaticas,

18 da Oceania e 15 africanas.

* * * 
O Observatório Astronomico de Santiago de

Chile é o primeiro estabelecimento do seu genero,
em toda a America latina e um dos mais importan-
tes da mundo.

*** 
A primeira linha telegraphica que se cons-

truiu aqui no Brasil era subtérranea e ligava o pala-
cio imperial de S. Christovam ao ministério da guerra.
Data de 1852 a inauguração do serviço dos telegraphos
no Brasil.

=? oo ?=

la

|j

Bxito completo

O Sr. Jeronymo A. de Souza

Corrêa, da Bahia, declarou ter appli-

cado com êxito completo, em pes-
soas de sua família, em casos de

bronchites,rouquidões e tosses agu-

dissimas, o Peitoral de Cambará

do Visconde de Souza Soares.

A' venda nas pharmacias e dro-

garias.

App. pela J. II. P. B. e autorisado por decreto de 30/6/1884. W

r
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(Effeitos 
de um mal-entendido)

D. Yayá Garrido,

senhora bem prendada,
não gostava de andar acompanhada

do senhor seu marido,

pela razão sabida a toda a gente
de que Joaquim Garrido

famoso "letras 
gordas" conhecido

era... inconveniente.

não sabia manter o seu papel
e dizia toices a granel.
Assim,

D. Yayá,

quando sahia ás vezes para o chá,

nunca levava ao lado seu Joaquim.
O casal freqüentava

o salão de Mme. Elegantina,

em Botafogo,

onde se "flirtava"

toda uma rebrilhante roda fina,

muito trenada em chá dansante e jogo.
D. Yayá Garrido

gostava muito de ir a tal folguedo,

mas tinha um grande medo

das cousas engraçadas do marido :

eram favas contadas

que toda gente ria

das cousas engraçadas

que seu Joaquim dizia.

E um dia, não podendo evitar mais

que seu marido a acompanhase ao chá,

D Yayá

em dizer-lhe a verdade não se apouca:
— Olha, Joaquim, tu vaes,

tu vaes, porém não me abres essa bocca!

Houve alli no silão muito "me-deixe",

muito assumpto chistoso na conversa,

certa interrogarão, talvez perversa,
e seu Joaquim calado como um peixe!
Mas noutra quinta-feira,
em que D. Yayá

por uma simples cousa passageira
não podiSie ir ao chá,

seu Joaquim, sorridente, foi sosinho

na estudada intenção de alguma peça,
a pensar, a sorrir pelo caminho,

ao meoos nesse dia

poderia
soltar a lingua e dizer cousa a Béssa!

Ao vel-o assim

sem a mulher ao lado, as elegantes

cercaram seu Joaquim
Mme. Elegantina foi quem disse

que e!le fazia as pharses mais brilhantes.

E uma das 
"melindrosas", 

decotada.

cheia de facerice

e lábios de carmim,

plantou se junto delle num segundo:
— Es:ute, siu Joaquim,

qual é o instante

que você mais estima neste mundo ? 
"

Todas as elegantes do salão

fizeram roda

á espera da resposta.

E seu Joaquim, na bôa educação,

como é de moda,

vae dizer o instante

de que mais gosta.
E solenne, e profundo,
alli, a todos do salão de chá,

clle disse, brilhante:
— "O instante que eu mais amo neste mundo

é quando estou nos braços de Yayá."

Houve palmas ao lado.

Uma resposta 
"succo," sensação,

e foi comprimentado

p >r todas as 
"pequenas" -'melindrosas"

que estavam no salão.

Em casa. Elle á mulher:
Ora, Yayá, você diz que eu não tenho

espirito siquer.

Mas tome nota: agora mesmo venho

de receber as palmas no salão.
Porém, o que houve então?
Perguntaram qual era o bom instante

que eu mais amava ...
E tu disseste, o quê ?

(Aqui, a covardia

atacára de modo corruscante

o marido que andava

fazendo uma reclame, ao que se vê.)

E seu Joaquim então

mentiu alii por medo e desprazer,

e não teve a coragem de dizer

o mesmo que dissera no salão.

Eu disse... (elle afinal 
'stava 

de quatro

de quatro pés, ao pouco que se vê)

"Eu disse-lhes que o melhor instante

é quando estou no lheatro

ao lado de você..."

A' outra quinta-feira
D. Yayá

compareceu ao chá.

Todos lhe deram parabéns sincéros

pela phrase feliz de seu marido,

mas isso de maneira

que ella ficou um pouco encalistradr.

Depois, olhos serenos,

sem perceber nem isso (I) do sentido,

disse no seu encanto

de dama mais de menos recatada,

que nunca percebeu
do theatro os complicados estremezcs:

Não ha razão p'ra tanto,

pois isso aconteceu

apenas duas vezes...

Mme. Elegantina

ouiz aparar o bote.

Porém D. Yayá, mordente e fina,

rematou num instante:
,-E o Joaquim achou pouco interessante,

a ponto de dormir no camarote."J. 
BRITO
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O poder irresistível de uma eterna

primavera é hoje um ideal cuja

realidade está no

Crême Pollah

A preferencia que lhe tem sido

dispensada é a prova irrecusável

de que o Crême Pollah da American

Beauty Academy é o único capaz

de remover as manchas, espinhas'

rugas e imperfeições da cutis, não

contendo na sua composição cor-

rosivos ou substancias nocivas á

pelle.

Remetteremos gratuitamente a

quem nos enviar o 
"coupon" 

o

livrinho A Arte da Belleza: nelle

se encontram todos os conselhos

para hygiene e embellezamento da

cutis e cabellos.

Careta — Córte este «coupon» e remetia aos

Srs. Rep. da American Beauty Academy

Rua 1." de Março, 151, Sob. — Rio de Janeiro

Nome

Rua

Cidade

Estado

¦ 

' f- ^. 
'a 

,

i • \ " /
I I

Agentes Oeraes: Sociedade Prpductos Chimicos L. QUEIROZ

Rio — S. Paulo.
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(Esmalte)

CUTEX Liquid Polish

"Dá 

um lustro comparavel

*

ao brilhante

que eu gosto" diz Pola Negri

Hoje todas as moças chics do mundo estão

dando um acabamento perfeito e delicado, de

um brilho roseo, ás suas unhas. Pola Negri que

tem fama pelas suas lindas mãos, faz questão
de ter esse lustro egual ao do brilhante, nas suas

unhas rosadas. Por isso é que ella está tão en-

thusiasmada com o novo Liquid Polish (esmalte)

que a Çutex aperfeiçou.

Diz ella ainda: «Acho o novo Cutex Liquid

Polish tão commodo. Espalha-se tão fino e secca

tão depressa».

Foi planejado com muito cuidado que o es-

malte se espalhasse depressa e egualmenfe. Nunca

deixa margens nem traços gommosos do pincel,
e dá um lustro lindo e uniforme.

O brilho roseo do Cutex Liquid Polish resiste

por uma semana. Não importam as vezes que
V. Ex. lave as mãos — o brilho não esmaece,

nem o esmalte se descasca. V. Ex. pode sempre

estar certa que as suas unhas terão assim o mes-

mo lustro de um brilhante.

Não ha necessidade de um removecor npecial

para retirar o esmalte. — Quando V. Ex. o pas-
sar de novo, use sómente uma gotta do esmalte,

enxugando cada unha emquanto ainda estiver

molhada e estará prompta para una nova super-

ficie lisa e de um tom rosado. V. Ex. pode obter

o Cutex Liquid Polish (esaalte) avulso' ou então

nos lindos estojos — Cutex Five Minute, — Cutex

Boudoir, — Cutex De Luxe, em qualquer peifu-
maria, armarinho, ou pharmacia.

Lindo Mtojo de Experiencia

com o Novo Liquid Politb

(esmalte) - agora somente

3$5o0

Lave bem as mãos. Dê fôrma

ás unhas com as lixas Cutex. De-

pois amolleça a cuticula e retire

a pellicula amortecida com o Cutex

Cuticle Remover e um pallito de

laranjeira Cutex. Em seguida vem

o Cutex Liquid Polish (esmalte),

ou o novo Powder Polish (pó).
Entre uma manicura e outra con-

vem usar um pouco de Cuticle

Cream (N? 13) para conservar as

unhas lisas e fortes.

Procure este estojo mignon no

seu fornecedor, ou remetia 3J50G

em Vale Postal, a H. Rinder, Caixa

Postal 2014, Rio.

Remetta hoje este coupon com um Vale Postal de 3$500

a H. Rinder, Caixa Postal 2014 — Rio

QUEIRA NÃO MANDAR DINHEIRO NEM SELLOS

Envio 3#500 em Vale Postal por um estojo «Midget Cutex»

Nome 

Rua e N.*

Cidade  

Estado 

CA — A



13-9-1824 CARETA

Na infancia, o comer com vontade é a coisa mais natural d'este

mundo. Por isto, quando uma criança recusa os alimentos, pode-

se estar certo de que necessita um medicamento que, como a

Emulsão de Scott, devolve o apetite normal ao mesmo tempo

que fornece valiosos elementos nutritivos. Incomparavelmente

efficaz tanto para crianças como para adultos.

EMULSÃO M SCOTT

i

"" 
A mina de ouro de Morro Velho, em Minas

^eraes, 
que desde 1834 é explorada por uma com-

®*nhia ingleza, apresenta uma particularidade pfe-
c'°sa 

: ao contrario das outra* regiões mineiras, onde
ouro 

vae diminuindo á proporção que se vae tor-
"Sndo 

mais profunda a mina, nella a quantidade do

["'nerio vae augmei»tando «os pontos mais profundos.
se chegou a quasi 2.000-metros de profundidade.

. 
*** 

Os homens e os animaes mais bem colloca-

na escala zoologica têm invariavelmente dois
'J'hos, 

situados na cabeça, mas, em grande numero
collocação 

destes orgãos é surprehendente. Assim,

J 
apparelho visual da libellula tem uma agglomeração

^50000 olhos minusculose a mosca commum possue
°000, como se prtde verão microscopio. As aranhas

geralmente 8 a 10 olhos. A estrella do mar tem

olho em cada ponta dos seus cinco braços; etc

PARA ALUVIAR A INDIGESTAO

é preciso remover a causa, os ácidos peri-

gosos, ou o excesso de secreção acida no

estomago. A Magnesia Divina instantaneamente

neutraliza este ácido, facilitando assim a di-

gestão normal. Usa-se com benefícios resul-

tados contra qualquer perturbação estomacal,

sendo a mesma aguda ou chronica. Todas

as pharmacias e drogarias sempre têm a

Magnesia Divina, em pó ou comprimidos,

deliciosamente aromatisada.

ODORANS

¦rfvenin jfwíi dm
"*>totmjmifr 

'DEMTirRICIO MEDICINAL

0 ÚNICO QUE tVTTA A CARIE l O HAU HÁLITO !

Uftn CSPIRICNCM CUSTA AftKAS. -UQWDO 
-JtMt

9

5



46 CARETA 13-9-1924

CURE-SE E FORTALEÇA-SE

Oa productos do Laboratorlo

Nutrotherapleo

Dr. RAUL LEITE & C. (Rio),

resolvem ditficuldadea

elinleas a trazem noa rotuloa

aa respectivas formula»

LAXO PURôATIVO' INFANTIL

Base manita (do maná). Único

no genero para crianças, é efficaz,

tem sabor de assucar e nia habi-

tua o organismo. (Lie. 407).

GUARAINA

(Comprimidos). Base guaranina
de guaraná. Cura ou aliivia em

poucos minutos qualquer dôr, en-

xaquecas, etc., aborta a grippe,
resfriados, et«., e é tonico do co-

«ação, ao contrario dos similares

que sáo depressivos. — Tome um

ou dois comprimidos. (Lie. 515).

AMINA-ZIN

Extractos vitaminosos da cenoura,

cevada germinada, etc. Poderoso

tani-estimulante da nutrição. Único

desta classe no Brasil. (Lie. 1511).

GUARANIL

(CONCENTRADO)

Tonico poderoso, estomachico,

hematogenico, de innegavel supe-

rioridade sobre os existentes, devi-

do á sua acção anti-toxica e estimu-

lante intestinal. (Guaraná-iodo-koia-
arrheno • 

phospho 
- calcico - núcleo -

vltaminoso). (Lie. 498).

LACTARGYL

(Especifico infantil). Lactato neu-

tro de hydrargirio e extractos vita-

minosos. Notável toni-purificador

do sangue das crianças. Único no

genero no Brasil. (Lie'. 1510).

TONICO INFANTIL

(CONCENTRADO)

(Sem álcool) Poderoso reco#*

stituinte das crianças o unlco no

genero. (lodo-tanico-arrheno-gly*
cero - 

phospho 
- núcleo - vitaminoso.)

(Lie. 406).

LACTOVERMIL

Polyvermicida 90 o/0 mais effica»

que os vermifugos communs. Ado-

ptado pelo Dep. Nac. de Saúde

Publica. (Lie. 403).

PURGOLEITE

(Pastilhas). Admirável e effica*

purgativo ou laxante para adulto-

Tem sabor de confeito e nào habl-

tua o organismo. (Llc. 409).

NUTRAMINA

(Aminas da nutrição). Farinh*

fresca polyvitaminosa e do cresci-

mento, mineralizadora dos tecidos,

calcificante dos ossos e estimula»-

te do appetite.

CREME INFANTIL

(Em pó dextrinisado). 12 varie-

dades, com digestão quasl feita.

Os pacotes são acompanhados <*e

conselhos muito úteis sobre regi"1*

e hygiene. Preço: até 1*300 o pacoe.

EMAGRINA

Comprimido para emmagrecer.

Acompanhado de regime alimentai

muito útil.

LEITE INFANTIL — FABRICA EM S. PAULO E RIO

A' VENDA EM TODO O BRASIL

• * • A celebre ponte pensil de Brooklyn que
liga esta cidade a Nova York mede de extensão

1.Í26 metros.

• X>

•••No 
rio Araguaya (Goyaz) são encontradas,

em abundancia, conchas perliferas, das quaes são

extrahidas lindíssimas pérolas.

-OO-

Grande Deposito de Harmônicas

de Cit. MARIANO DALLAPÉ & FIGLtO, Stradalla (ttalla)

PEÇAM CATALOCOS E

PRETOS

João Sartorello

Estado de S. Paulo

São |oão da Bôa

Vista

f5rr'-'|| 
'"Ma J

Sabão Russo

f ÕÕ >

Aliivia qualquer dôr, tira

manchas da pelle, erupções,

caspa, rugas, amacia c em-

belleza a cutis.

100 annos de êxito é

a melhor prova de sua

superioridade.

Licenciado em 15 de Novem-
bro 19Í0 tab N. 13.

Grande Deposito de Harmonicas

do Car. MARIANO DALLAPfe A F1CLIO, Stradella (Italia)
SabSo Russo

Allivia qualquer dOr, tlra

manchas da pelle, erupsOes,

caspa, rugas, amacia c eo-

—annos 
de exito t

* melhor prova de sua

I——3Lieenciado em 15 de Novem-.. bro 
tMO lab N. 13.
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A mulher tem a idade 
que 

ella 
parece!...

Não existem mais mulheres feias ou velhas

O crême e a loção n. 1 é o tratamento para durante o dia : re resca a pelle, bran-
queia a cutis a mais morena, fecha os póros e dá ao rosto um «èclat» incomparavel.

NOTA: Offerecemos a todas as coispradoras dos tratamentos n. 2 e 3, um livrinho: «A Arte da
Massagem e os segredos da Maquillagem». Este opusculo é um verdadeiro thesouro, uma obra de valor

para uma Senhora. — Poderemos envial-o, também pelo correio, mediante a remessa de Rs. 2#000 (em
sellos) a todas ás pessôas que o pedirem.

OS 

NOVOS PRODUCTOS RADIO-ACTIVOS AZYADEA sào a ultima palavra
da sciencia e para todos um verdadeiro segredo de belleza; uma agua de

= juventude sobre a fôrma de tratamentos ns. 1, 2e3 (crême e loção).

O crême e a loção n. 2 constituem o tratamento para durante

a noite; faz desaparecer todas as imperfeições da pelle, como

sejam : rugas, pannos, cravos, manchas, sardas...

O crême e a loção n. 3, egualmente para durante
a noite, é destinado especialmente para as rugas já
accentuadas (pé de gallinha) e no canto da bocca;
fortalece os tecidos flacidos, endurece os musculos,
fazendo desapparecer os «baujoués» o segundo queixo
(double-menton).

0 créme e a loção de cada numero constituem juntos um
tratamento e não são vendidos separados.

Depositamos : Em S. Paulo — Baruel & C. — Na Bahia —
Raul Schmidl k C., Avenida Sete Setembro fS. Pedro, 22/4).
Km Pernambuco — Monten-gro, Simfics 4 C., Rua da Victoria,
n. 2fi<J. — Em PORTO ALEGRE — A. de Oliveira & Castro, Rua das
Flores n. 1. — No Rio — A' venda na Casa Bazin e em todas
as biias perfumaria! e drogarias.

Únicos concessionários para a America do Sul: Victor
Rufíier AC. — Rua S. Pedro, 128 — Phone n. 4-114.

0 

"PlüOGEHIO" 

c.™

QÜSft

Se já quasl não tem, serve-lhe o PILO-
OENIÓ porque lhe fará vir cabello novo e
abundante.

Se começa a ter pouco, serve-lhe o PI-
LOOENIO, porque impede que o cabello
continue a cahir.

Se ainda tem muito, serve-lhe o PILO-
OENIO porque lhe garante a hygiene do
cabello.

Ainda para a extlncçâo da caspa

Ainda para o tratamento da barba e loçio
de toilette O PILOOENIO.

Sempre o PILOOENIO

A' venda em todas as pharmacias, drogarias

e perfumadas.

Approvado pela O. O. da Saúde Publica do

Wo <• Jautlro sok o N. 727 em 2t de Marco de 1908

Doenças bronco-pnlmonares

Um medicamento verdadeiramente ideal

para crianças, senhoras fracas e convalescentes

é o Phospho-Thiocol Granulado de Giffoni.

Pelo phospho-calcio physiologico que encerra,

elle auxilia a formação dos dentes e dos

ossos, desenvolve os musculos, repara as

perdas nervosas, estimula o cerebro; e pelo

sulfo-gaiacol tonifica os pulmões e desinto-

xica os intestinos. Em pouco tempo o appe-

tite volta, a nutricção é melhorada e o peso

do corpo augmenta. E' o fortificante indis-

pensavel na convalescença da pneumonia, da

influenza, da coqueluche e do sarampo.

Receitado diariamente pelas tummidades

médicas desta cidade e dos Estados.

Appr. D. O. S. P. do Rio de Janeiro sob o N. 470. em 16/9fl9ti

Em t»d»M a» pharmaciaB e drogaria*

Deposito: DROGftRIfl GIFFOHI

Rua l.o de Março, 17 — Rio de Janeiro

r

TYPHO

UREMIA, INFECÇÕES intestinaes e do apparelho urinado,
evitam-se usando Uroformina, precioso antiseptico, desinfe-
tante e diuretico, muito agradavel ao paladar.

Approvado pela Directoria Gtral da Saúde Publica do Rio de Janeiro sob o N. 372, *m 1-10-1901.

Em todas as pharmacias e drogarias. Deposito: Drogaria Giffoni, rua l.o de Março, 17. Rio de Janeiro

H

nmonare
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Dr, Manoelito Moreira.
Approvado pelo D. N. de Saúde Public* do Ri» de Jtaeir*

em 13 de Setembro de 1910 10b • n.« 88.

Dr. Manoelito Moreira, formado pela Facul-

dade de Medicina do Rio de

Janeiro, Inspector da Saúde dos

Portos do Ceará.

Attesto ter observado bons resultados do

ELIXIR DE NOGUEIRA em muitos casos

de syphilis papulosas (período secundário

da syohilis) pelo que considero um bom

medicamento.

Fortaleza, 23 de Setembro de 1911.

Dr. Manoelito Moreira.

(Firma reconhecida).

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

Nas Republicas Argentina, Uruguay, Bolivia, Peru, Chile, etc.
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PROTECÇAO

! ABRIGAD0S 
atr3Z d0S espessos muros do castello! Amparados ainda pelos

i i\ antigos fossos e grandes pontes movediças! Quão primitiva parece hoje
esta protecção comparada com a absoluta segurança que milhões de lares alcan-

çam pelos modernos COLT — Revolver ou Pistola Automatica.

Seguros rio manejo — rápidos 11a acção — certos e acurados em fogo — particularidades que
tornam as armas COLT as preferidas pelo governo N. Americano e seus cidadãos.

Procurem as casas que vendem armas COL T e peçam
informações sobre todas as suas condições de segurança.

: Photo-diagramma do travamento do COLT. A barra
: de segurança que toma impossível o disparo accidental.

: Somente o COLT tem esta particularidade.
~ 

• 
\

/f fjqaSpfc? 
\

iBiP

OLT COLT'S PATENT FIRE ARAS AFG. CO

Hartford, Connecticut. E. U. de N. A.

A ARMA DA LEI E DA ORDEM
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ONDULAÇÃO DOS CABELLOS

CABELLOS CRESPOS COM POUCAS APPLICAÇÕES DÓ

CRESPODOR

SÃO COM SEGURANÇA OBTIDOS.

Vidro  10#000 — Pelo Correio.. 12,000

Na Perfumaria «A' GARRAFA GRANDE» — 66 Rua Uruguayana.

Perestrelle Filhe & Cia.

Em Ntctheroy : DROGARIA BABCELLO S

* * * O rio Carioca, que nasce perto do Corco-

vado e se lança na Bahia de Guanabara, era consi-

derado Rio Sagrado para os Indígenas, que o vene-

ravam como favoravel á belleza das mulheres, assim

como á voz dos cantores e a inspiração dos poetas.
Essa amavel legenda foi substituída por uma recla-

me intensa aos institutos de belleza.

•••Os mosquitos têm verdadeiro horror ás in-

nocentes flores que são os malmequeres. Sentindo o

seu perfume fogem desesperadamente. Assim, pois,

quem quizer se livrar desses incommodativos inse-

ctos é recorrer, nas pharmacias, |ao óleo de malme-

quer e deitar algumas gottas na parte do corpo ame-

açada do ataque delles.
Licenciado pela Direciona Geral de Saúde Publica

em 31/1/917, sob o n.» 14.

IJMpSlf

temedio specifico das he- I c. 5T II lortura innumeras pessoas

II Jj HI Para as hemorroidas

1 e aptesenlada em um tu- & 
^ 

I lambem os -SUPPOSI- I

\ 
bo de estanho de pres- ()H TORIOS MIDY. con M \

% sao munido de uma ca- I 
^ 

II lendo os mesmos prin K

X 
furada pcmiltindo 

' 
a III POMADA M

•' attingir is hemor II y||| \MDY. M \

Representantes exclusivo»

e

responsáveis no Brazils

JULIEN & ROUSSEAÜ

SUCCESSORES

App. pelo D. G. de S. P.

Rio de Janeiro

em 27-1-1916 sob o n.« 46

174, Rua General CamaR*

Rio de Janeiro

ONDULAQAO DOS CABELLOS

CABELLOS CRESPOS COM POUCAS APPLICAQOES DO

CRESPODOR

—===== SAO COM SEGURAN?A OBTIDOS. =====—

llllwk Vidr°  
101000 -PeloCorreio.. 12,000

Na Perfumaria «A' GARRAFA GRANDE» — 66 Rua Uruguayan*.

Perestrello Filhe & Cia.

Em Ntctheroy : DROGARIA BARCELLO S



Vestidos 
/Vlodelos

Para Senhoras e Senhoritas

Ultimas Creações de Paris

* 

Visitem as exposições de :

Notre Dame de Paris

182 Ouvidor

Ao 1.° Barateiro

Av. Rio Branco 100

A' BRASILEIRA

Largo S. Francisco 38/42
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Uma dentadura perfeita, alva

e sã é uma das condições

essenciaes á belleza. Por mais

harmoniosos que sejam os con-

tornos de um rosto, perderá

seu attractivo si os lábios, ao

descerrarem-se num sorriso,

mostrarem uirta dentadura suja

e mal cuidada, e gengivas

descorada e doentias.

KOLYNOS dá aos dentes

uma brancura attraliente, en-

durece as gengivas, desinfecta

a cavidade oral e é insubsti-

tuivel como elemento da toi-

lette diaria.

E' UM COMPLEMENTO DA

FORMOSURA E DA SAÚDE

CONSULTE O SEU DENTISTA

E USE

«KOLYNOS» DIARIAMENTE

 A' VENDA EM TODA PARTE 

Únicos Agentes para o Brasil

PAUL J. CHRISTOPH COMPANY

Rua do Ouvidor, 98

Rio de Janeiro

Rua Sâo Bento, 45

São Paulo
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