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MEIOS PRÁTICOS PARA SE MELHORAR EM RECURSOS

Não tendes já notado que certas pessoas,
pawtcendo inferiores, alcançam todas as sa-
tisfações possíveis, quando outras, stipe-
riores em intelligencia. são, apezar dos seus
esforços e da sua perseverança, obrigadas
a vegetarem durante toda a existencia?
Nunca sentistes de improviso por alguém
uma viva sympathia, sendo feliz em agra-
dar-lhí, sem que nada vos offereçam cm
compensação? Não tendes'aversão por ou-
tros que procuram agradar-vos e aos quaes
nada ha que censurar? Por que uns são
bem succedidos e outros não? A resposta
é fácil: tudo provém das qualidades ma-
gneticas entre os inviduos.

Assim como as substancias materiaes
achegam-se, pelas suas afinidades, aos cor-
pas com os quaes se acham em similitude,
tal o ferro e o aço ao serem attrahxlbs pelo
iman, — assim, a fortuna e os recursos de
bem-estar, encaminham-se para as pessoas
que, por meio de praticas com os Accumu-
labores Mentaes, melhoram cm anra magné-
tica, do mesmo modo que, por meio dc ap-
pjwellios de gymnastica, melhora-se em for-
ças, ou que, pelo uso d'uma luneta. se vi
sem necessidade de voltar á juventude.

Xão í necessário adohneccr. hypnotbar,
snggerir, fazer passes magnéticos, empre-
(lar narcotieos ou violências. O homem ou
a. mulher qie adoptam nossos ensinos, nada
empregam de nocivo á moral, á religião, ás
leis ou aos bons costumes, e são eminente-
mente utc's pela influenc a salutar que so-
bre o ambient: magnético exerce sua aura
superior; não prevaricam nem commettcm
aotos reprováveis, pois reconhecem e sen-
tem a desnecessidade d'esscs actos!

Camões, ao dizer (Luziadas, II — CXI1"mais pôde a fé que a força humana",
teve a intrção d? que a fé, tal como a
auto-suggestão, exterioriza do eu uma in-

fiuencia magnética idêntica á da suggestão
mental, influencia que, em virtude do ma-
gnetímo ser o primeiro e.tructurador de
todos os acontecimentos, faz com que a
acção da fé tenha suf/crioridade sobre as
forças humanas materiaes. O Christo, in-
dnzindo a ter fé, nada mais fez que inccn-
tivar a pratica daquillo a que modemamen-
te se dá o nome dc suggestão ou hypnotis-
mo; e, visto a fé ser uma especic de ala-
vanca de Archimedes, um elemento sem o
qual não se tem poder ou recurso para exer-
cer a caridade, pôde-se dizer que o princi-
pai para a vida é a aprendizagem da sug-
gestão, a pratica do magnetismo pessoal.
Assim como basta a fé em Deus, ou na
Justiça Divina, pura acarretar ai tomatíca-
mente a acquisição de todas as virtudes,
assim basta a exercitação no magnetismo
pessoal para faz.?r attrahir os elementos
de successo na vida, immunizar contra a
predisposição ás enfermidades, facilitar a
intelligenca de todas as sciencias, dar
orientação equitativa ao procedimento."Tudo que somos é o resultado do que
temos pensado", tal como ensina o Budhis-
mo. Conseguintemente, póde-se, por auto-
suggestões adeqvadas, influencia- o am-
frente magnético de maneira a originar os
acontecimentos ou benefícios desejados.
Pódc-se mesmo, simplesmente pelo adestra-
mento magnético pe; soai, sem intencionar
beneficies, fazer resultar as faclidades que
dão a sorte, o bom êxito social; pois o
ade.tramento, visto produzir a depuração
do perispirito, faz attrahir automaticamen-
te os elementos da sorte, como um dia-
mante que reflecte melhor a luz quando
está lapidado.

O pensamento é um meio de acção que
pôde ser comparado a uma locomotiva. As-
sim como se necessita saber manejar a lo-

comotiva para obter delia resultado provei-toso, assim se necessita saber manejar o
pensamento em conformidade cora as c r-cumstancias, quando se quer que os acon-tecimentos não divirjam do que se deseja.
Hm tudo ha antinomias — o bem e o mal,o branco e o preto, o d:a e a noite, a reli-
gião e a sciencia, o macho e a femea, o
positivo e o negativo. Afim de que o ef-feito da vontade não seja neutralizado oumodificada pela influencia antinomica oureacção por ella própria provocada, ínfluen-
cia que ás vezes inverte o dito effeito,
como se verifica quando a sêde faz ima-
g;nar rios no meio dos areiaes do deserto,
ou quando, em reposta á demasia de fé,esperança, virtude ou prece, resulta umamaior miséria, incapacidade ou falta desorte, convém usar os ACCUMULADO-
RRS MENTAES.

Póde-se com elles obter o máximo pos-sivel do que se deseja; pois, assim como osef feitos electricos apparecem sempre qvese empregam as fôrmas materiaes adequa-
das á producção desses ef feitos, assim oambiente magnético, visto ser o arcabouço
dos acontecimentos, induz á realisação dos
desejos, quando estes, á maneira da voz
gravada um fonogramma, ficam no dito
ambiente esculpidos pela repercussão das
fôrmas cabalisticas correspondentes. A
perseverança ou fé nessas fôrmas vitaliza o
ambiente a liem da realisação do que foi
nelle esculpido, tal como a corda que, gi-rando o fonogramma, faz resultar a voz.

A obtenção de ganhos, o poder magneti-
co curador ou commercial e as aspirações
artísticas, são phenomenos facilitados pelasuggestão que, sobre o ambiente, exercem
certas fôrmas ou praticas materiaes, e cer-
tos estados de pensamento ou sentimento, —
e têm a mesma origem ou influencia espi-
ritual que os do espiritismo, os quaes tam-
bem não poderiam ex:stir sem a coope-
ração suggestiva das fôrmas, a acçãc do
instineto de conservação, aliado ao desejo
de justiça, consolação, elementos materiaes
de bem-estar, e á influencia de leituras,
pr.elecções, exemplos, or concentrações men-
taes com a intenção de êxito; razão esta
do seguinte facto relatado pelo Dr. Ber-
trand numa das suas obras sobre o magne-
tismo: "Um magnetizador, mui imbuído deidéas mysticas, tinha um somnambulo qirdurante seu somno. só via anjos e espíritos
de todas as especies. E-tas visões serviam
para confirmar sua crença reigiosa. Ou-*tro magnetizador encarregou-se de desen-
ganal-o, mostrando-lhe que o somnambi:'.o
so tinha as visões em virtude de estar ooriginal na própria tendenc'a ou cabeça domagnetizador. Como prova, propoz fazerver pelo mesmo somnambulo a reunião detodos os anjos do para'.so a mesa, comen-do um perú". Adormeceu o somnambulo;
e, no fim de algum tempo, pereuntou-lhèse via a'guma .coisa de extraord nario. Osomnambulo resnondeu ove estava vendo"uma reunão de anjos". — Que fa emelles? Estão ao redor duma me.-a ecomem ".

n. 6" st>rvp para attra-PrPCfm " ^ "Accumulador n. 5" serve para attrahir amor e harmonia. O *Accumulado**
, lc\ru:5 • hlr sorte no commercio ou 11a loteria. Um " Accumulador" sósinlio dá resultados-' mas oi <loi« iv, r „«>. quando reunidos em j>oder de uma mesma pessoa, embora não comprados na mesma «s-u. «í t d <¦íkwes para qualquer fim. além dos eatfio a c i m a indicados. Resultados KarLtTdor ,,or nL;al,itida^ t0n?aiS ±custa 33J000 rs. Os dois. ao mesmo tempo, custam f>G$G00 rs. Xào se faz abati Por notabilidades. Cada um
Junto os dois •Áceumuladores". Quem nào puder comprar tudo, compra uma coiis?"ri* f!Uan(\° se cpm,pre por
fim, sem igual. Com o "Hypnotismo Afortunante-, mais "doze mil ,-éis" Os " 

AeeuT " J '?01S ° r*suUado' no
nfto se pra«tam. não enfraquecem com o tempo e não necessitam de outras des

"Áceumuladores'' duram para sempre.
pessoa, mesmo analnhaheta. p6d* pretaral-os. O que se ensina é fácil, mêsníõ^para" ' Qua!quer
«e contrario âs religiões ou que possa vir a prejudicar, se não fôr feito com exaetidãotrado no correio para qualquer parte do Brasil. com as instrucqõ< s, a todos uue com octiva importância em vale postal ou pelo registro chamado "Valor declarado", nâo confundir com o registro

INSIliUTO ELECTRICO E MAGNÉTICO FEDERAL, Rua da Assembiéa, 45, ou Caixa 1734, Capital Federal.

nada tem
Kemette-se em regis-

rem a respe-
registro ••simples", a
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(£.omo "effes" pensam
RETRATO

Rosa, rosa de amor purpurea e bella
A. Garrctt

Cceur sans amour est un jardin sans
[flcur.

L. Halévy
Choro por ver que os dias passam breves
lí te esqueces de mim quando te fores...

T. Braga

A...:
De todas as moças que conheci e que

conheço até hoje, nenhuma — isto, digo-
o, sinceramente, do fundo de minh'al-
ma — conseguiu attrahir-me tanto e en-
cantar-me como nenhuma outra e ca-
ptivar-me como me captivou quer pela
sua modéstia, quer pela sua conversa ou
suas expressões repletas de ironia, cm-
fim nada me admirou tanto como seus
gestos e modos, bem como seu bello
typo de mulher sympathica e formosa."Flirtei-a"... é certo... mas quem
nâo furtaria uma mulher com todos estes
dons? Sympathisei com ella e senti-
me tanto attrahido como encantado que
perdido, percorri, em pensamentos, re-
giões desconhecidas.

Sua imagem não saberei, talvez, re-
tratal-a bem, mas esforçar-me-ei para
fazel-a o melhor possível.

Eil-a:"Typo claro entre o moreno e o louro,
de corpo esculptura!, regulando lm68
de altura, orçando pelos 23 annos, na
primavera da vida, portanto; pés peque-
ninos e bem conformados; suas mãos —
e que mãosinhas graciosas de princeza
talvez, porém, é certo, dc eximia pia-
nista — são macias e delicadas; os ca-
bellos castanhos á "Ia garçonne" e re-
partidos ao meio, são bellos; seu rosto
— e que rosto? Não era borrado pelo"rouge" como muitas, porém passado
ligeiramente, parecia mais ser natural
do que artificial, o seu colorido — pos-
sue uma cutis macia e delicada; olhos
lindíssimos que me perderam no paiz
dos sonhos e que arrastar-me-iam, tal-
vez, á morte em sua defesa; cilios e
super-cilios negros e bonitos; dentes de
marfim, mais brancos do que a neve;
e seus lábios seduetores — quantos não
se perderam já por elles? — são bem
feitos, possuindo a côr rosea-avermelha-
da característica; e, finalmente, um riso
agradável e encantador que me maravi-
lhou; e, no seu conjuneto, este typo
semelhava em tudo uma magestade
olympica da Grécia antiga, sem olvidar-
lhe a formosura."

Eis, pois, o typo que me attrahiu e
que procurei, fielmente, retratar, com
quem sympathisei e do qual me tornei
um admirador apaixonado e que me en-
cantou tanto e por tal modo, que por
elle daria a minha vida sem nada lhe
pedir em troca; porém, como seria fe-
liz, ao seu lado, se a tivesse por es-
posa... são castellos no ar... illusões
talvez..., talvez possa dizer como Crab-
be: "without a hope in life"... (sem
uma esperança na vida...), mas se foss«
minha esposa como não decorreriam, re-

pletos de felicidades e de alegrias, os
annos? Que doces esperanças não dei-
xaria transparecer nos olhos? E que fa-
gueiras hora. não palpitariam nos re-
cantos do meu coração?...

...Verei desmoronar os castellos que
architectei... serei, é certo, dcsilludi-
do... porém consola-me saber que"ama verdadeiramente quem ama sem
esperança"!...

Estas palavras que venho de escrever
são ditadas pelo pronrio coração e pro-
vêm das regiões mysteriosas de minha'-
alma!... São, portanto, as mais bellas
paginas que o destino ncaba de escre-
ver no livro de minha vida, e gravar em
letras aurifulgep.tes, no meu coração, as
esperanças fagueiras (!¦> porvir, sob o
ardor de uma mocidade palpitante!...

Lacerda Feio

A sociedade, é como um cão prostrad.i
no meio de uma calçada ou na porta
de uma casa, á espera de que passe o
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Edição de 1924 esgota-
da nos primeiros dias de

Janeiro | Está em organisa-
çao a de 1925» da qual será

enviado um exemplar, grátis, a
cada assignante d'O MALHO, cuja as-
signatura termine em Dezembro de 1925.
Lindas tríchromias nas 300 paginas de

texto interessante e varia Io

S. A. O MALHO-Ouvidor, 164-Rio

UREOLCHAHTEAÜD Paris Podeioto diuretico «. dissonante do Ácido Urico
DOENÇAS de RINS e da BEX GA, GOTTA.

CrSTITE.URETHRIJE.fíHEUmATISttlO.ARTHRWSNIO
QAND 19.3 ! GRANDE PRÊMIO
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incauto transeunte, para traiçoeiramente
pregar-lhe os dentes.

— Se a menina dos meus olhos 6 tão
pequenina, e, no emtanto, abrange a
immensidade, que não será então o
meu coração para abranger e abrigar o
teu sublime, puro e santo amor?...

Pedro de Mello Carvalho
Do meu livro Flores entre(Rio

ruinas)

SAUDADE

Saudade! Ao peito trago-te apertada...
Só tu não me abandonas nesta vida,
Só tu enches a casa entristecida,
Se ausente o filho ou se a mulher amada.

Saudade! Se te chamam crua fada,
Que só nos vem numa hora dolorida...
P'ra sangrar mais e mais uma ferida
Que a ausência abriu numa alma de-

[dicada,

E' que não pensam no que estão dizendo,
Talvez effeito do martyrio horrendo
A que os sujeita a longa solidão...

Se reflectissem bem na soledade,
Diriam: — Náo tivéssemos saudade,
Certo que não teriamos coração!

José' Tataciba
A Coelho Netto:
Coelho Netto! Fulgente astro do fir-

mamento soberbo da nossa literatura!
Com que graça, com que admirável
acerto, transmittes ao papel as tuas
idéas, cheias de encanto, pelas mais do-
ces, mais subtis, emfim, pelas mais
bellas palavras de que se compõem o
nosso meigo e santo idioma!

E' preciso, por certo, ter o coração
empedernido, para não sentir palpitarem
as suas mais pequeninas fibras, ao ler
as tuas composições, todas envoltas
num véo de infinita belleza e suavidade.

Feliz d'aquelle que pôde estar em
contacto com a tua pessoa ouvindo as
palavras puras que jorram dos teus la-
bios e que, como as primeiras gottinhas
de orvalho, que se desprendem das fo-
lhas verdes, vão embeber-se no sólo fer-
til da nossa terra, vão direito ás nossas
almas, saciando-as, com a magnitude
que dellas se desprende, como o perfu-
me que exhalam as pétalas immacula-
das do lyrio...

Coelho Netto! nome sagrado, uma das
estrellas que mais brilha, no admirável
conjuneto do Cruzeiro do Sul da lite-
ratura brasileira!

Ondina Móis
(14 annos)

REMINISCENCIAS

Para Arthur Felicíssimo:

Numa velha gaveta dormitava,
Um lenço de mulher da côr de malva...

Lembrava o triste lenço amarrotado,
Ainda vagamente perfumado:

Caricias de outros tempos esquecidas,
Nesse perfume suave, amortecidas...

Lagrimas e suspiros, somnolencias...
Num doce recordar de reticências...

E no lenço já velho amarrotado,
Dormia uma saudade do passado!...

. Jeríon Martins

E S P E R A N Ç A

Torres eburneas de dourados p.inthos,
entrelaçadas de louros, encastoadas de
saphyras, rubis e esmeraldas, rob ca-
piteis de lirios azues e brancos, recama-
dos de estrellas!

Emblemas mysteriosos... visões flu-
ctuantes das regiões sidereas!

Torres de neve... torres vaporosas!
Palácios de marfim de uma cidade

etherea, povoada de encantadoras nym-
phas que desusam pelas auras perfu-
mosas, entre sonhos de amor!

Diaphanas e symbolicas, eu as vejo
pela amplidão do e.paço!

Vaporisam-se e de novo se conden-
sam, como a fabulosa Phenix que re-
nascia, secularmente, das próprias cin-
zas !

Diaphanas e symbolicas, límpidas e
puras, opalinas e ceruleas, rubras e
roseas, esmeraldinas e brancas, sempre
mysteriosas, por entre as frouxas cia-
ridades da penumbra, a surgirem de dou-
rados sonhos!

Aqui, sobre alfombras matisadas de
flores de purpurinos cálices, adejados
por prateados colibrys que, sedentos, se
inebriam em dulçuroso nectar.

Ali, por entre a ramagem das devezas,
salpicada de fruetas, entretecida de ni-
nhos — berços em que se balouçam sa-
biás, recortando o mutismo do sertão
com festivos trinos da alvorada e ma-
viosos gorgeios do crepúsculo vesperal.

Além, sobre os flancos das monta-
nhas envoltas em lençóes de neve que
revoluteiam ao perpassar da aragem.
abrindo-se em estemmas de crystal e
rosas de espuma, irisadas pelo purpu-
rejar do sol.

Torres alabastrinas... peristylos de
luz sobre taburnos de marfim onde se

If* rotec sp
O maior bem da vida é a saude. Deveis oblel-a e resguar-

dal-a como farieis com a própria vida.
As desordem dos rins, quando desprezadas, levam a males

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

U rheumatismo, enfermidades cardiacas, cálculos, diabetes, e o fatal mal de
Bright, podem ser conseqüências da debilidade dos rins.

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

- .-_-_-—_-_-_-_-_-__-_-___-— I~l _ IIIMMg^^MM im  1

| PÍLULAS de foster
PARÁ OS RINS I

m. A V H N..P,A^L-^MMIjLJ^t-6^^ _____________
-
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MARCA MUNDIAL.

RECONHECIDO O MELHOR
PRODUCTO QUE SE OFFERECE

AO MERCADO DE EFFEITO
RÁPIDO. ECONOMICO

PARA LIMPAR E POLIR
METAESAMARELLOS

NICKELADOS. ALUMÍNIO
PRATA F. OURO

ÚNICO NO GENERO PARA
LIMPAR VIDROS E CRYSTAES

JÓIAS E OS MAIS FINOS
OBJECTOS DE ADORNO

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

• fabricante ROBERTO ROCHFORT — caixa postal, ion - rio de janeiro

embala a fantasia em berços de arrni-
nho, recamados de pérolas, por entre
olentes alamedas de lírios, rosas e jas-
mins.

Torres mysticas, de cujos campanarios
se desprendem vibrações mysteriosas
que nos transportam, em sublimes ideaes,
aos mundos celestes, onde as coroas de
martyrío se tecem de rosas e bsninas;
onde desperta o sonhador em branca
nave que se deslisa docemente, ás ca-
ricias do luar, nas azas dos zephyros,
ao som das flautas, bandolins e cytha-
ras; onde, albentes cysnes, como tim
collar de pérolas, fluctuam, contornando
lagos de esmeralda, rendilhados pelas
franças redolentes e nos quaes. se es-
pelham argenteas nuvens em frouxel.

São os emblemas da esperança que
nos allivia e nos conforta no tumultuar
da vida!

Sentinellas vigilantes que não nps
perdem de vista. Do berço aj tumulo,
num desfilar continuo — impavidas, se-
renas — nos protegem.

Brincam sobre o nosso berço, nos sor-
risos maternos; correm ao nosso lado,
nos folguedos infantis; acoroçoam os
nossos sonhos, na adolescência; germi-
nam nos nossos corações ao crepitar das
chammas do amor; reflectem-se nos ter-
nos olhares dos namorados; vôam na
imaginação do poetas; brilham nas es-
padas dos guerreiros; cantam ao som
dos clarins; sibilam no vôo das metra-
lhas; tremulam nos pavilhòe6 da patria;
ascendem aos palacios; descem aos tu-
gurios; crystalisam-se nas lagrimas do
afflicto; engrinaldam as frontes do3
martyres; vagueiam na mente do mo-
ribundo; perpetuam-se nos mausoléos c
borbulham nos cyprestes das necropo-
les em gottas de orvalho, irisadas pelaaurora, a deslisarem pela verde rama-
pem, como lagrimas de prata, desfiadas
e brunidas, em collares de diamantes
que sc desprendem, ao soprar da brisa

e abraçam a Cruz do Redemptor —
Esperança Eterna.

Oscar Luiz Saboya
#

NUM ÁLBUM
A... uma "sapeca":

Recatada tal qual a violeta
Que vegeta entre as folhas escondida,
Assim passava a bella Marietta
Entre os seus soccgada sua vida.

Certo dia, porém, deu-lhe a veneta
De fazer-se sapeca e sacudida,
E na dansa igualou-se á carrapeta
E nas fitas não tinha mais medida.

Quem te viu! Qjem te vê! Quanta
[mudança!

Outr'ora toda santa, hoje, coitada,
O perigo de toda a visinhança!

Antes fosse em começo endiabrada,
Pelo menos daria uma esperança
De tornar-se mais tarde ajuizada!...

José' Cavalcanti de Almeida

ESPERANÇA
Glorias, á f!or virente da Esperança,
— fulgida sempre-viva 110 jardim
dc nossa vida, immerso ora em bonança,
ora em anceios de sombrio fim!
Se nelle o vento do infortúnio avança
e destróe as corollas de setim,
qual Phenix que no olvido não descança,
resurge á luz do sol de ouro e rubim!
Uma ave pousa junto á flor querida,
vivido canto, esperançoso, entoa,
que o viajor consola, e depois voa...
Assim, transpomos o jardim da vida.
Sorri-nos sobre as mortas illusões,
uma Esperança, nova, entre canções!

Aida Maragliano
(Ribeirão Preto)

"FLAMBOYANT"

Por este fim de outono desolado,
A fronde em flor, á beira do caminho,
Gurreiro vencedor de chagas estrellado,
Ergue-se o velho "flamboyant" sozinho...
Na forte convulsão dos galhos retorcidos
Jorrar parece o sangue,
Que os verdes ramos torna enrufccscidos,
Em festões de rubins se transformando...
E quando,
Exangue,
A velha arvore ardente,
Deixa gottas cahir dc sangue quente,
Cobre-se o chão de rubra e avelludada

[alfombra,
Que faz sonhar
Do crepusculo, á sombra,
A ardente Salomé ali dansar
Em delirante apparição...
Traz esta sangrenta arvore á lembrança
Ancias de inattingida aspiração,
Almas que desconhecem a bonança,
Boccas ardentes de paixão:— A bocca de Belkiss — boccas que

[pedem beijos —
E que vibram em calidos harpejos,
Almas feitas de amor e loucura somente,
Ophelia amortalhada em flores, na

[corrente...
Ao clarão do luar,
Como um druida envolvido em purpurino

[manto,
O "flamboyant" põe-se a rezar
Quando perpassa o vento, um tristíssimo

[canto...
E em cada nota soluçada
No stradivario da Tristeza,
Sente-se a magua recalcada
De uma dôr sem igual na natureza...
O' arvore da Paixão e da Tortura,
Em ti, eu penso haver, arvore triste,
Nesta amargura,
A mesma angustia que em minha alma

[existe!
Maria Antonieta Tatagiba

(Espirito Santo)

ODORANS

Dentifricio medicinal, o único que
evita a carie e o máo hálito

UMA EXPERIENCIA
CUSTA APENAS

Pasta . . . * 2S500
Liquido .... 35000

A* venda em toda a parte. Atacado CASA HERMANNY — Rio
Boas vantagens a revendedores.

Dentifricio medicinal, o unico que
evita a carle e o mao halato

' J P 1 ' ' 
J * # I k ^fcF/UMA EXPERIENCE Pasta  2S500

C U S T A APENAS Liquido .... 3SOOO' A* venda em toda a parte. Atacado CASA HERMANNY — Rio***^^ Boas vantagens a revendedores.
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||
M EXISTÊNCIA

em frente a cada um de nós há sempre uma mão invisível que quer

ganhar-nos a partida.

Ao amor oppôe-nos a traição, contra o enthusiasmo joga o desanimo;

contra o nosso generoso impulso move a inveja sórdida; á nossa alegria e

ao nosso bem estar oppôe a enfermidade e á dor.

Combater no campo moral estes lances hostis é o problema, diário do

homem. Combatel-os no campo material é a funcção da Seiencia.

E esta jamais conseguiu maior victoria sobre a dor physica que quando
descobriu a

CAFI ASPIRINA,

ou seja o poderoso analgésico moderno que não só allivia em poucos

momentos as dores de cabeça, garganta e ouvidos, as nevralgias, os

resfriados, o malestar causado por excessos alcoholicos etc., como também

levanta as forças e nunca affecta o coração.

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

Licenciado pela Directorta Ger.l <U Saúde PubGc» com o No. 208 de 7-10-1916

L

) CAFIASPIRINA
Preço do tubo original j BAYASPIRINA

5$ooo
a 4$5°°

D d
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Banco Nacional Ultramarino
SEDE EM LISBOA — FUNDADO EM 1S64

RANÇO EMISSOR E CAIXA I>0 ESTADO NAS COLÔNIAS PORTUGUEZAS

Filiaes no Porto, Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castello Branco, Coimbra, Covilhã, Extremoz, Evo-
ra, Faro, Figueira da Foz. Guarda, Guimarães, Lamego, Leiria, Olhão, Portalegre, Portimão, Santarém,
Setúbal, Silves, Tavira, Torres Vedras, Vianna do Castello, Villa Real, Ponta Delgada e Angra do

Heroísmo (Açores) Funchal (Madeira) e em todas as colônias portuguezas.
Fiuaes em Paris, Londres e New-York

Capital
Fundo de reserva.

E sc. 48.000 :ooo$oo
Esc. 30.200:000^00

BALANCETE DAS F1LIAES DO RIO DE JANEIRO, S. PAULO, PERNAMBUCO, PAPA'
E MANÁOS, EM 30 DE JUNHO DE 1924

ACTIVO PASSIVO

Capital a realizar.
Letras descontadas. 11.880:1608538

Letras e effeitos a receber:

Tor c|propria do exterior
Por cjpropria do interior
Em cobrança do exterior
Em cobrança do interior
Valores em liquidação
Empréstimos em c|correntc...
Valores caucionados
Valores depositados
Caixa matriz
Agencias e filiaes no exterior.
Agencias c filiaes no interior.
Correspondentes do exterior...
Correspondentes do interior...
Titulos e fundos pertencentes

ao Banco
11 vpothecas

Caixa:

r.281
Jo-375
6.-07

'-'•-J73

46-605
40.566
47-7I5
22.141
10.235
42.364
6.205
3*483

703S400
:393$23«S
:5»8$95o
:599$4Ó2

$
:S25$393
•936*5639
•4i3*S95°
:602$503
¦977-Y--^
.8808857
V-wSi 57
:«3$734

2.316 -óiolW»

3.m:390$050

Em moeda cor-
rente no
Banco  5-364

Em moeda ou-
ro no Banco

Em outras es-
pe c i e s no
Banco

Em deposito no
Banco do
Brasil

Em outros
Bancos

Diversas contas

I43*?34°

548$4(x>

&21 S429

9.731 *490$338

/o

i58:552$5o6 i5-33°-556$oi3

 87.565:6613046

390.862:0138568

Capital 3.000 :ooo$ooo
Fundo de reserva $
Deposito em c|c com juros 30.168:4218562
Depósitos em eje limitadas 39 57,1 ^5$7o8Depósitos em c|c sem juros... 4.002:620$i22
Depósitos a prazo fixo 19*857':633$884
Depósitos em c|dê cobrança do
_ «Wtó: 47:940833o
Depósitos em o;de cobrança do
interior $

Titulos em caução e em deposito 88. jXj 135* >S;N< ¦
Caixa matriz 7.813 YY ¦8991
Agencias e filiaes no exterior. 29.621 :230«J677
Agencias e filiaes no interior. 34.820X)64$II3
Correspondentes do exterior... sf."8i2:i03$i32
Correspondentes do interior... tY»63:i25$847
Valores hypothecarios 3.111*390$050
Letras a pagar 839 :8l38'M7
Lucros e perdas s
Ordens de pagamento 2^7 -8968 * 18
Diversas contas... 123..)<»_• M778598

390.862:01385^

Rio de Janeiro, 29 de Julho de 1924.
tador, Mario Pereira.

Pelo Inspector '.crente, Carlos Costa. — Pelo C011-

I
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ASVIASURINARIAS

SAO OS EXGOTTQS

WÀtmm. DO ORGANISMO

DESINFECTAL-AS MENSAL

MENTE COM ALGUNS

COMPRIMIDOS

J_SCHERIHG

EQÜIVALE PREVENIR-SE

CONTRA FUTUROS W/////M/////A
'mmrnm, 

encommodos

-RIHS

BEXIGA

E DA

BBS 3323
m

tl

DOENÇAS D£ PEITO
Comtipaçao», Tosse, unpp», uatarrao»

Larjngitee, Bronehites, Asthma
Resultado» de Ccqcelacbe e de Sarampo

PULMOSERUM

BAILLY

Kaierw*» IM»ÍIHIAlertado ptU aeloriâ á« Cwn IU41u PnuuIEic»dioiiMi w R»U *t 30.HÍ ¦•dlcu
Moí#J#UmU: Uv»Mlh«r ím it uii ^cia mukl • >*ito

rada FbuntncU c Dragaria

Exigir o nome PULMOSERUli-BAILUf
15,Rue de Rome , PÁR1S

II li EV EMENTE

/£'. '1
v-y'

«ruiu

iPOCTIVÀ

EDIÇÃO DA S. A. "O MALHO*

^^Constipasaos, Tosse, Orippe, uaurraoa^^J
LaryngitM, Bronehltes, Asthma

WM Besultados de Ccqceliiche e de Saraapo

KM 

Regsnerador poderoso flos Orgsos Respirator!® M
>u 1M»;ihsA<o»t«Jo pel* Mjerlt dt Cerpe IU<lw Prnau¦ Ku»ddii4Ui far it 30.M0 Wrui^ni ¦

l)vuMlh«T iui Jtwttpe'iaaukt
cede Pharmacia c Drnymrla I
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Para a compra de terrenos a pres-

taçóes, procure, em Io. togar a

P BRiSlIffiü BE TERRENOS

Rua da Assembléa, 133 - Io andar

TELEPHONE CENTRAL 3978

Porque essa preferencia ?

Porque a direcção da nossa Companhia

está entregue a quem, durante 9 annos, iá ven-

deu lotes a mais de 10.000 compradores, man-

tendo sempre:

A MAIGR E A MAIS PERFEITA SERIEDADE;

A MAIOR CONDESCENEENCIA NOS CONTRACTOS;

A MAIOR DILATACÃO NOS PRAZOS.

Terrenos a prestações ou á vista nos seguintes logares;

MEYER = BOCCA DO MATTO = ENQENHO DE DENTRO

= JJOCKEY CLUB — PIEDADE = BOMSUCCESSO — PE-

NHA — BRAZ DE PINNA — CIRCULAR — CORDOVIL.

0
O

w

o

a
o
Q
O

D

O

II
o

D
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Se o CONTRATOSSE
NAO PRODUZIU O EFFEITO que annunciam os, para qualquer tosse, mesmo a tosse dos
tuberculosos até ao 2o grau, bronchites siinp les ou chronicas, falta de somno, dores nos
pulmões, irritação da garganta ou da larynge, coqueluche, asthma, constipação, gryppe, etc
DEVOLVEREMOS IMMEDIATAMENTE O DI NHEIRO, á RUA DE SANT'AN\A, 21(í, Rio. —
Médicos notáveis o receitam. — Sabor agradável. — Dose: Adultos: 4 a 5 colheres por dia.
— Creanças: colheres de chá. — O CONTRATO SSE deve ser usado quando todos os remédios

falharem.

ATTESTADO N. 4659

Do grande e conhecido pregador, Congregado Mis-
sionario, F. do I. Coração de Maria, Parodio illustre da
Paroehia de N. S. das Dores, do Rio de Janeiro, Padre
rrancisco Ozamis:

Sinceramente convencido do quanto serei útil a uma
grande parte soffredbra da humanidade, escrevo-lhe estas
linhas, expressão synrhetica da admiração que me vae na
alma elogiando sem rebuço nem idéas reservadas, o -seu

poderoso especifico denominado CONTRATOSSE. Vi
em pessoas de minhas relações sociaes e amizade, tanto
no mundo literário como <íe grande destaque social, o sur-
prehendcnte ef feito do tão magnífico preparado.

Não vacillo, portanto, em recommendar esse especifico
utilissimo, sempre que alguém se sentir com tosse de qual-
quer natureza e affecções de garganta, pois, os resultados
são certos, excellentes e esplendidos.

Padre Francisco Ozamis, C. M. F. (Firma reconhe-
cida).

ATTESTADO N. 3S24

Do distineto cavalheiro e alto funccionario da Casa
da Moeda da Capital da Republica, Sr. Gabriel Ferreiro
Lage, morador na aprazível ilha dc Paquctá, da bahia da
Capital Federal, recebemos este attestado que expontânea-
mente nos endereçou. Eil-o:

•Saudações. — Cumpro o grato dever de communicar
a V. S. que estando atacado de tosse e rouquidão, com
8 colheres de sopa do seu magnífico preparado denomina-
do CONTRATOSSE, fiquei radicalmente bom. Minha
filha Carmen, de 6 annos, foi também na mesma ocea-
sião accomettida <Te forte rouquidão e tosse, c com o uso
de 2 vidros ficou immediatamente re-tabelecida. Por este
motivo, extremamente reconhecido, venho trazer a V. S.
os meus applansos pela brilhante formula do CONTRA-
TOSSE que, com efficacia, sobrepuja a todos os medi-
camentos congêneres por mim conhecidos. — De V. S.
Crdo. e Amo. grato: Gabriel Ferreira Lage. — (Firma
reconhecida).

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

O TICO-TICO publica gratuitamente retratos de creanças.

PARA PRESERVAR OS BRONCHIOS

Para evitar ou para curar os catarrhos, a tosse, a
asthma, o coryza, a grippe, tomem diariamente
O a ALCATRÃO GUYOT ..

O emprego do AlrnlrBo Guyot, tomado a todas as re-
fetçòes, na dose de uma colherinha de café em um copo
de água. basta, effectivameiite, para fazer desapparecer
i 111 pouco tempo o catarrho mais pertinai e a bronchite
nuiis inveterada. Também âs vezes se consegue modificar
e curar a tuberculose perfeitamente declarada, por isso
<iu- o Aleatrao atalha a decomposição dos tuberculos do
pulni&o. matando os micróbios nocivos, causadores d'essa

nposiçSo.
No próprio interesse dos loentes. devo dizer-lhes que

dr«r<inf!rsss de qualquer produeto que se lhes preienda ven-
der. em logar do verdadeiro Alrntrno Cuyoi. Para se obter
a cura das bronchites. caíarrhns, antigas constipações des-
prezadas e a fortlori. da asthma e da tuberculose, é in-

-nsavel pedir em todas as Pharmaeias o verdadeira
Al<:i(rfl€> Gssyot.

Afim de evitar to.lo • qualquer erro. examinem bem
a etiqueta; a do verdadeiro AlentrAo ííuyot tem o nome de
<iuvot Impresso a grandes caracteres e a sua assignatura ao
atravessado, em tres cores: Violeta, verde e encarnado, as-

eomo o endereço: Mnl-im FHKlli:. 18, rue Jneob. ParN.
O tratamento vem a custar apenas dei a vinte réis por

dia, e, nao obstante, cura!...

•m-m-mVmV.V.-mVJ-.-.-m-.-.-^m-.-m-m-.-.

COMPANHIA PAULISTA DE
MATERIAL ELECTRICO

ESCRIPTORIOS: Rua de S. José n. 74
Telephone Central 5324

ARMAZÉM: Rua de S. José n. 76
Telephone Central 1853

Caixa Postal n. 68 — End. Telegraphico "Electrorio"
— Rio de Janeiro —

ÚNICOS
Agentes Depositários dos Motores"ABC" com Espheras

Transformadores "NEVA "
Dynamos "ABF"

Installações completas de material electrico para alta
e baixa tensão. — Stock permanente de D\na-

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

Peçam nos ws catálogos e informações :»
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I
CURE E FORTALEÇA SEU FILHO

L a c t a r o1 y 1

Nutramina

Syphilis hereditária, ulceras, feridas, fu-runculose, escrofulose, ríchitlsmo, mo-lestlas da pelle e sangue em geral.
ESPECIFICO INFANTIL

ítr.sr wu:i.i:< i: as creanças
ÚNICO NO GÊNERO (Llc. sob n. 1519)

Vermifugo receitado pelos médicos mais
distlnotos e adoptado pelo Departamen-

to Nacional de Saude Publica
POLYVERMICIDA EFFICAZ

INOFFENSIVO
K Lactovermil

(Lie. Bob n. 408)

(A MINAS UA AUTHIÇAO)

Farinha fresca, polyvltamlnosa, do cre-sclmento, mínerallsadora dos tecidos.
calclficante dos ossos e estimulante

do appetite

O melhor auxiliar da amammentaçao
ou alimentação.

Farinha dextrlnlsada. 12 variedades.
Pacote até 1*300

Reconstitulnte vitamtnoso
Anemia, lymphatismo, rachitismo, escro-

fulose, fraqueza, falta de appetite.
A-pós a cura das vermlnoses para au-

gmentar o sangue

Creme infantil
Tônico infantil

(Llc. sob 406)

-i
LEITE INFANTIL — FABRICA EM S. PAULO E RIO

Todos os preparados trazem nos rotnlos as formulas respectivas — A' venda em todo o Rrasl]

LABORATÓRIO NUTROTHERAPIC0 DR. RAUL LEITE & C.-RUA GONÇALVES DIAS 73—RIO

wm m i« ra m min i« m mi m i«i ra »i mui iiihi ia m rar mwm

A PASTA ' i
! SALODONT !
SALVEJA OS DENTES, AROMATISA aBOCCAS

O PO de ARROZ

E IMPALPAVEL, ADHERENTE E
COMPLETAMENTE IMOFFENSIVOÁCUTIS Ç

• niMloènirnüf:
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Uma columna de luz de 150
metros.

O Novo Projector
FocalizavelcVEREADv

O 
FAMOSO projector focalizarei
EVEREADY desfaz as trevas da

noite mais escura até tuna distancia de
|150 metros. É inexcedivel para todos
os serviços fora de casa. Não ha vento
ou chuva que lhe apague a luz. Está
sempre disponível ao premer o inte-
rruptor.

^ As lâmpadas de projecção EVE-
READY são feitas de diversos feitios e
tamanhos próprios para todas as appli-
cações. As pilhas 

"Unit Cell" EVE-
READY dão uma luz mais brilhante e
duram muito mais do que as de qual-
quer outra marca.

Convém insistir sempre na acquisi-
ção de lâmpadas de projecção e pilhas"Unit Cell" EVEREADY. Peçam-nas
ao seu fornecedor.

Antrlcu Evereadjr Work»
SO i:_«i i-.l Street

Kew York, X. Y-, l . S. A.

Lâmpadas de projecção

evEREMjy
«—duran mais tempa

SENTE-SE DESANIMADO ?
Porque não faz uso do

ELIXIR DE SORÉT
O TÓXICO NERVIVO. EFFICAZ EM TODOS OS CASOS

QUE O MAL, SEJA PROVEM ENTE DOS NERVOS

Readquira .. una força rlril. Torne-ae moco. Mio * a
idade que lantiliaa o kouiein ou a mulher. São oa
nervoa que nee eaNKnm o alimenta ladlapeiiaavel. Vne
o tônico SORET «"«'"Poato de elementoa vritelan. Yen-
de-ae em todas aa Drogarias e lM1nrn-n_i.1v ..pprovado
pela Diretoria de Saúde Publlcn em 2O-0-1910 sob K. 97

As Pilhas Seccas
Columbia

Duram mais tempo

Para campainhas e zumbidores, a
GOLÜMBIA No. 6, Para ígnição de
motores de gazolina, a COLUMBIA"Hot Shot." Á venda em toda a parte
por preço módico; mais energia; ser.

viço mais prolongado.
Insista-se sempre em adquirir

baterias COLUMBIA

National Carbon Co., Tnc
30 East _2d Street

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

S5
muno* _. _^"^v

>__-. *U_--^ r*
<h__I_1-j f \_AJ LiUB-llH/V. TH

^=v*?^ K V-uár fe!_-M

¦ iii-üiaimiiii—-i.^.—a— a

o lltO-iiCü publica gratuitamente retratos de creancas.
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O IHClllU)

JATAHY PRADO

O REI DOS REMEDIOS BRASILEIROS

Preparado pelo pharmaccutico Ilonorio do Prado

O mais poderoso reinedio contra a TOSSE, BRON-

CH1TES, ASTHMA, ROUQUIDÃO e COQUELUCHE.

Não acceiteis tão bom e nem melhor,

porque não ha outro que o eguale

H

?
?
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VINHO
I0G0
PKOSPHATÃDO
DE
WERNECK

ANEMIA

LYMPHATISMO

DEBILIDAOF

Rua dos Ourives, 5 e 7
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App. Decr. 18-12-1871 òt App. sob o N. 185

SALSA
OS DOIS JUNTOS REPRESENTAM O IDEAL

DO TRATAMENTO

LU G O Li N A

do DR. EDUARDO FRANÇA
í

para a cura externa, efficaz, de feridas, darthros, suores fétidos, quéda dos cabellos
e qualquer moléstia da pelle — Único remedio brasileiro adoptado na

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

SALSA

Caxotosi e Manacá, de Ilollanda

Preparado pelo DR. EDUARDO FRANÇA

O rei dos depurativos para a cura interna de syphilis, impureza do sangue,
rheumatismo, feridas dores, etc.

| Únicos depositários no Erasil - ARAÚJO FREITAS é G. j

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

Na Europa-C. ERBA e A. MANZONI -Milão-Iialia

Era ttuenos Aires - Era qualquer pharmacia ou drogaria

Preço de cada vidro 3$500

n
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I EME COSTA _ U
Imporíadores e Exporia dores

stock _p__:r_-_ijl_k[kisi:tk DE :."

Machinas para serrarias, carpintarias e seus
correlativos.

Plainas, tupias, respigadeiras e lixadeiras etc.
Serras de engenho, fitas e circulares de todos

os tamanhos.
Ferramentas para officinas mecânicas em geral.

^->i> _xj>^_y^> _>.-XS>*_.<$^_3>

Escriptorios e Armazéns:

Rua dos Ourives, 83 e 85
<» -_ . ->4>^--3>*_- .-_>^__Í.-C_^

CAIXA DO CORREIO 295
Telephones: flrmozens, N. 1.5 Esgp. N. 5314

ico EME
.RIO

Endereço Telegraph
__————————___asg_______a
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O TAMARINDEIRO

O tamarindeiro (Tamarindus indica, L.,) é uma arvore
fuja altura pôde chegar a ser de 24 metros, muito elegante,
optima para dar sombra, recommendavel pelos fructos, e p-*la
madeira.

Parece ser oriunda da índia, mas hoje é regular em
todas as regiões tropicaes. No Brasil o tamarindeiro viceja
por toda a ¦parto, carregando-se com milhões de vagens fru-
ctiferas tartarico-doces. São conhecidas duas variedades,
uma própria das índias orientaes, caracterizada pelo com-
primento da vagem, que é pelo menos seis vezes mais com-
prida do que larga, com seis a doze sementes; e a das In-
dias ocidentaes, cujo frueto é apenas tres vezes mais com-
prido do que largo, e com uma a quatro sementes.

A parte do frueto que é aproveitada é a polpa, que en-
volve as sementes. Esta polpa, quando verde, e extremamen-
te ácida, qualidade que se modifica parcialmente com a ma-
turaçâo. E' optima para Jazer bebidas refrigerantes, e gosa
mesmo de propriedades medicinaes. Nos paizes quentes í

esta polpa utilizada para mitigar a sede e entra e m muitas
preparações culinárias. Os fructos^ dos tamarindeiros, fer-
mentando, produzem vinagre de bôa qualidade. Estes fru-
ctos são preparados de modos um pouco diversos, tendo
todos por base o emprego de assucar como substancia con-
servadora. Dois modos principalmente são seguidos: num
sáo os fructos dispostos em barricas, lançando sobre eljcs
xarope quente; noutro os fructos são dispostos em camadas,
de assucar em pó. Para o serviço da mesa, deve o xarope
ser clarificado. A conserva fica então transparente, de cor
amareilo-dourada de muito agradável apparencia. Como me-
dicamento,. a polpa do frueto é bôa para preparar bebida
refrigerante nas febres, e sendo um pouco condensada é 1-
miranuiite purgativa. O tamarindeiro reproduz-se facilmente
de semente, tem crescimento lento, mas longa duração. O
cerne das arvores velhas é de muito bôa qualidade c Uva mm-
tas applicaçòes. Para ter bôa vegetação, necessita dc terreno
fundavjl e fértil. O commercio dos fructos dos tamarindeiros
tem não pequena importância. A exportação da Jamaica tem
chegado a' ser superior a 300 toneladas por anno.

t) Brasil não exporta polpa de tamarindo, toda polpa que
sc prepara é para o nosso consumo interno.

Aliás o consumo de xarope de tamarindos, para refrescos
é grande, sendo que o consumo da folha é pequeno e limitado
ás pharmacias no mister de laxativo.

A polpa entretanto é muito saudável e muito saborosa e
apcritlva.

AMARELIIDÀO
. BARRIGUDO
I 0PILAÇA0
J BICHAS
P CONVULSÕES
I VERMES

USE SOMENTE

FAHNÉSTÒeKl
CONHECIDO de

OLEO DE SANTA MARIA
lUOLEOTAASTRUÇO

WM\
zr m

?"*« 0R«GINAL LIQUIDO PARA LlS***
lHfrETAESAMAPELLOSN.CKEL,PRAT/.,CR^

\T°DA 
CLASSE DE METAES-NÃO ALTERA Ai

|j^"ATURAL 
DO HETAL.HEM 0 PREJUD^

X^RILHO UNICO POLIMENT0 PE»f£^

^^SuurHHn

\ Morni sesmento da cutis

pe>o LEITE OE ROSAS
de]*. LOWEH

A ultima palavra em preparação para a hy-
giene e enibellezainento do rosto é, sem duvida, o
Leite de Rosas cie A. Lowen.

Conserva a pelle sempre nova c fresca, faci-
lita a respiração cutânea, os poros se retrahem,
emfim, o rosto, -verdadeiramente rejuveuecido, re-
toma suas qualidades naturaes.

preço ro frasco - e.sooo pelo mim mais mm
DEPOSITO- URUGUAHNt. 91 - TEL. N. 314 -- F*BR!C\-BARR0S0. 119 ».

TELEPHONE IPÂNEM* 12S (C0P»C»B»NH)

ILLUSTRAÇÃO BRASILEIRA, grande revista mensal
illustrada, collaborada pelos melhores escriptores e artista?
nacionaes.

54 »§ árbitros da elegância masciuifliinia do
Rio vesíeiM=se na =

Rua Carioca, B4.
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LUZ ELECTRICA
PARA CADA FAZENDA

PELA
TURBINA HYDRAULICA"VELOX"

para baixas quedas
MUITA EFFICIENCIA »gr"^ w \ \

POUCO DISPEND10

i®i M. HILPERT&C.
______m&. RIO DE JANEIRO MA

9 RUA S. PEDRO. IOO ©©
CAIXA POSTAL, 2026

S. PAULO JOINVILLE
RUA FLORERC O DE ABREU, 106 c. SANTA CATHARINA

Caixa postal, 1847. Caixa postal, 11

.P.^çr-i-ii iiiíoi*i-i.iÇõ<-* o orçíiiiiento.s, .soiti compromisso
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MUSICA 1 //^^ü^J^
Para auto-pianos dc qualquer marca Mr rví V

FABRICA EXCELSIQR \]f
RÜA EYARISTO DA VEIGA, 28 M

(Perto do Theatro Municipal) V

Peçam catálogos das ultimas Gr
novidades W

VENDAS POR ATACADO /

VAREJ3 #<*>S5É

%^ I
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m Rfl TINGIR EM

O ÚNICO CIH ymONETE 2/SOO

DEPOSITÁRIOS GERAE'j M. GONÇALVES & C. RUA MUNICIPAL. 13 - TELEPH. N. 195

OSOE I0C30C aocaoc 30E30C 1000: 30C30E loao

DEPOSITE SUAS ECONOMIAS

IST JL

o
D
o

Companhia Territorial e Constructora

CASA BANCARIA FiSCALISAQA PELO GOVERNO FEOERAL
o
Q
o

D
o

CONTAS CORRENTES COM TALÃO DE 'CHEQUES

Retiradas limitadas 6 V2 °j° Prazo fixo de um anno. ... 8 °j°
C| Movimento 4 y2 0|° Mais de um anno 9 i/2 e 10 °[®

Administra propriedades fazendo adeantamento sobre alugueres e encarregaiulo-se do
pagamento de impostos.

CONSTRÓE E FAZ RECONSTRUCÇõES A PRAZO

Peça informações á

RUA DE SÃO PEDRO N. 61

P II O NE NORTE 3800

D
o

Do
0E30C laaoc aocaoc iodoe 30D0C 30E30I

D
o

30E3Ò

N£IR Em"'

O UNICO OT ^mONETE 2/SOO

[ O F1ELHOR ED F?Q.[fl
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as medicinas exigidas em cada caso especial. Tratando-se de dores e catarrhos
no estomago, colicas e vomitos, vagados e enxaquecas, insomnia e inappe-
tencia, debilidade e abatimento, azedumes e ardencias, perturbações nervosas,
gastricas e biliosas; palpitações fortes, vertigens e outros symptomas de más
digestões ou dyspepsia, origem e causa das peores enfermidades, é que medi-
cos, experiencia e bom senso estão acordes em prescreverem as

Pastilhas cto

Dr. Richards

para 
o Estomago

Nem é questão de se nos crér sob a mera garantia da nossa palavra:
outros se encarregam de patenteal-o á face do mundo, sem outro interesse
alem do que requer a defeza da verdade e de fazerem bem a seus semelhantes.

" Attesto que, soffrendo, com minha mulher, de dyspepsia atônica com dilataçâo do
estomago, obtivemos sendos benefícios e ficamos completamente curados com seis vidros
das Pastilhas do Dr. Richards, pelo que, dando o parabém ao mesmo Dr. Richards, o
felicitamos por tão maravilhoso achado. A que affirmo em fé de officio. — Antonio da
Silva, Pharmaceutico Licenciado, Proprietário da " Pharmacia Esperança." — Tremedal
Estado de Minas Geraes, Estados Unidos do Brasil."

A venda em todas as drogarias e pharmacias.
Peça-se um folheto que contem provas convincentes da efficacia d'estas Pastilhas ao
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UMA GRANJA MODELO Dl
GADO CAPRINO

O leite é recolhido cm latas cobertas e removido para a
leiteria depois que os animaes tiverem sido todos mungidos.
Alli é o leite filtrado e esfriado a 40 gráits Fahrenheit e
transportado para latas previamente ester.lizadas em vapor cor-
rente. K' então removido em auto-caminhÕcs para a fabrica
condensadora, situada a cinco milhas dos estabulos e da lei-
teria. Alli chegando é o producto despejado num tanque de
cobre de 2.000 libras de capacidade c aquecido a um ponto
de fervura, sendo depois seccado por vácuo no tacho próprio,
onde a condensação é levada a cabo. Alli diminuo o leite
50 por cento em volume, sendo a agua inteiramente evaporada
no espaço de 40 minutos. Deste logar é o leite removido para
o reservatório de leite quente. Daqui é bombeado para um
reifriador tubular e encanado ao tanque de enlatar. Por fim
é acondicionado em latas cujas tampas são ajustadas em '.l
de serem soldadas. Esta macltina automatica de encher prepara
de uma a duas caixas de leite a um sò tempo.

As latas de leite são em seguida transportadas em tabo-
leiro.s de folha para o apparelho esterilizador, onde 60 dúzias
de latas são esterilizadas simultaneamente a uma temperatura
de 230 graus por uma hora. As latas fechadas são então col-
locadas na machina agitadora que trabalha no sentido de qu-'-
brar qualquer porção de leite que se possa ter tornado espesso
durante o processo de esterilização. O leite é então conduzido
aos armazéns onde cada lata é virada de baixo para cima
diariamente pelo espaço de duas semanas, afim de se poder
descobrir qualquer furo ou defeito na leiteria. No fim dessas
duas semanas, as latas são rotuladas numa machina especial
construída para este fim.

O evidente suceesso obtido por esta modular fazenda de
cabras deveria servir de exemplo aos outros criadores e pos-
su dorès de cabras leiteiras. A procura de leite de cabra nas
cidades é sempre grande bastante para justificar a operação
de uma empreza tão aperfeiçoada. Um ponto inteiramente
confirmado por médicos eminentes e que influe beneficamente a
promover a venda de leite de cabras, é o facto de que estas
cabras leiteiras são relativamente inimunes quanto á tuber-
rulose. Isto provavelmente provém do facto de terem as ca-
bras sido, na sita maior parte, criadas e arraçadas por vários
séculos cm saudaveis e montanhosos paizes, sob cartas condições
que eram contrarias ao bacillo da tuberculose.

E' uma falta imperdoável 110 Brasil não possuirmos uma
granja qualquer de gado caprino, para abastecer os centros ur-
banos de bom leite.

Os

Homens e Mulheres

robustas de amanhã

tomam hoje a

EMULSÃO

de SCOTT

Dá-a Vs. Ex. ás suas crianças?

BREVEMENTE
Da Sociedade Anonyma O MALHO

SElANA SPORTiUA "
Revista de to^os os snort*

no Brasil e no Estrancolro

Se a losse vos oao deixa dormir, se oao
expecfiOraes bem» applicae o

EMPLASTRO POROSO EXCELSIOR

que passareis bem» desde a

primeira ooile em que o

fizerdes e muilo lereis
avaocado para a vos-
sa cura

•••• ¦! I

Uqico depositario - Ambrosio Lameiro
F(uaS.Pedrc 270 — f^0 de 3aoe«ro

Faz annos hoje, O Molk-o. Mais um marco transpõe, victorioso, na senda que a si mesmo traçou, toda de devota-
m-ento ao bem publico, e á sua difíicil m-ssão de, semanalmente, offerecer aos seus inntniieros leitores 

'algumas, 
horas de

encanto, de completo alheiamento ás agruras da existencia. Sob este ponto <íe vista, perfeitamente compararei ao O Malho,
é a JUVENTUDE ALEXANDRE, cujos beneficies ao publ:co augmentam dia a dia, sendo já considerável o côro de
bênçãos que cobre o nome do- tonico por excellencia do cabello, que se torna vigoroso e brilhante ernn o uso por alguns
dias da JUVENTUDE ALEXANDRE. Preço do frasco, 3$ooo. Pelo correio, 5$oco. Em todas as pharmacias e drogarias.
Depositários: — Casa Alexandre — Rua do Ouvidor, 148 — Rio de Janeiro.

_ ESTE NUMERO CONTÉM 136 PAGINAS

'

5e a osse vos oao deixa dormir, se oao [
expectaraes bem» applicae o

EMPLASTRO POROSO EXCELSIOR

que passareis bem> desde a

#priiDeira 

ooile ery> que oA* • » |* «
jizerdes e muiio Ilerei6
avaocado para a vos-
sa cura

Uqico depositary - Ambrosio Lameiro
F(uaS.Pedrc 270 — f^i0 de 3aoe«ro J
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Desafiando a intempérie
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Nestas frescas manhãs da estação
não ha nada mais agradável que levan-
tar cedo (não dizemos madrugar), to-
mar um banho frio perfumado pelo
vapor aromatico do incomparavel sabo-
nete de Barry, vestir a confortável ama-
zona de grosso panno, e, montando logo
o alegre e vaidoso corcel, deitar a ga-
lope, com o sol em cheio, pelas alamedas
que circumdam a bella Avenida Beira-
Mar, ainda envoltas no véo da tênue
neblina.

Temos falado do banho prévio, ten-
do por base o sabonete de Barry, por-
que, sem este requisito, seria arriscado
para uma tez delicada e fina lançar-se
de improviso ás crueldades matinaes
da intempérie.

Pelo contrario, se se tem usado o

sabonete de Barry nas abluções mati-
naes, póde-se estar certo de que uma
perfeita immunidade resguarda a cutis
contra todos os rigores da atmosphera,
assim como dos fulgores do sol, queneste tempo é fallaz e traiçoeiro.

O sabonete de Barry, que é com-
posto dos mais puros e genuínos ele-
mentos, satura a epiderme de um mi-
lagroso antídoto contra tudo quanto
possa offendel-a, assim como está pro-vado que lavando-se com elle o rosto e
as mãos antes de deitar-se, defende
estas partes do corpo contra as morde-
duras dos mosquitos, assim como tam-
bem é cousa indiscutível que o seu uso
reserva o rosto, contra todas as quei-maduras do sol e do ar livre.
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0 SUCCESSO DE UM DIA DEPENDE

DO ÂNIMO EM OUE SE AMANHECE

A SENHORA e o SENHOR

usam na hora do banho, a

pasta dentifricia COLGATE,

os sabonetes COLGATE e

os talcos COLGATE.

PORQUE?

Porque a combinação dos

productos

COLGATE

pelas suas qualidades inexcediveis e perfumes

delicados, garante-lhes um ambiente de b.em es-

tar e satisfação que predispõe á felicidade.

Os extraetos e perfumes COLGATE, virão

rematar deliciosamente a sua toilette.

Agentes Gera es

Leone & Cia.

Io de Março, 89

Rio

Praça da Sé, 34

S. Paulo

9 HMtCV ,»III uLXy /)
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Sortimento completo de

artigos 
para crianças
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Confecções 
para mocinhas

e alfaiataria 
para rapazes

Off/cinas 
próprias

10, 20 e 301 de abatimento em

todos os artigos dc inverno
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T elep. C. 1 «31
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CASA GUIOMAR
C*L.Ç*P0 PflPO

AVENIDA PASSOS, 120 - RIO
Vendas por atacado e a varejo

JL casa mais toarateira do Brasil
^» a~*mm. ——

__ Casa Guiomar chama a attenção de sua distincta clientela para a
barateza dos seus artigos, principiando pelos seus já afamados calçados
finos até á solida e commoda alpercata vendida por preço que nenhuma

outra casa pódc competir.

_>
_\

v\

7

BA-TA-CLAN
EM VAQUETA ESCURA:

De ns. 17 a 26 S$SOO
De ns. 27 a .33 ó$5_o
De ns. 33 a 40 ..00

ENVERNIZADAS:
De ns. 17 a 26 8$ooo
De ns. 27 a 32 io$ooo
De ns. 33 a 40 i2$ooo

Pelo Corr;io, ma* i$500 por par.

Modelo Norah
De 17 a 26

" 27 " 32
" 33 " 40

 4$500
 5$500

..... 7$500
Pelo correio mais 1$500 por par

Remettem-se catálogos illiistrados, grátis para o interior, o quem os
solic itar.

Pedidos a JUUO DE SOUZA
AVENIDA PASSOS, Í20

KIO DE JANEIRO

rãâÉÊgmW^ÈÈk
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PALMEIRA

Entre arbustos anões ou mattagal virente,
Em safaro terreno ou de um regato á beira,
Vencendo as injuncções do tempo, ao sol ardente,
Ergue-se esquiva e rude a secular palmeira !

De porte solitário, esguia e sobranceira,
Aos ímpetos do vento impõe-se tenazmente !...
Vegeta em terra própria e é como forasteira
No seio do arvoredo, a tudo indifferente !

Dá flores sem aroma!... O frueto, lá de cima,
Não aguça o appetite, á mingua de alimento,
Do caminheiro audaz que delia se approxima !

Sem amor, sem carinho, alheio ao turbilhão
Dos prazeres do mundo, atreito ao soffrimento,
Eu sou como a palmeira, em meio á multidão !

(Rio)
B. Ribeiro Ni.msos

íí * «
ASSUMPTO ANTIGO

A ti
Vim como um poeta antigo de Provença,
Ao luar das minhas noites de tristeza,
Cantar de cór esta paixão immensa
Que traz minh'a!ma eternamente preza !

Vim sentir o fulgor da luz intensa
Dos teus olhos pequenos de chineza.
Vim somente cumprir uma sentença: —
— Pois, quem ama... precisa ter certeza...

Vim procurar um duradouro abrigo,
No teu chalet sem porta, sem postigo...
Teu coração — escrinio de bondade !

Vim terminar minha voraz saudade;
Vim conversar também, minha beldade,
Sobre as cousas do nosso assumpto antigo!...

MURILLO BUARQUE

(Campina Grande, Parahyba do Norte — Do Poema
da Chimera, inédito.)

* # *"VERDADE"...

Da evolução dos mundos... da vertigem
Do vórtice terrível dos planetas
Tudo se move... tudo tem origem:
Desde os bárbaros reis aos bons prophetas:
Desde os gosos ás dores mais secretas...
Desde a pústula á mais sagrada virgem,
Desde os impios-microbios que revivem,
Desde a sybilla vil aos magos poetas;
Tudo se move em convulsões medonhas;
Uiva o simoum a remover montanhas;
Premente ruge o oceano contra as rochas.

Ribombam no ar trovões; raios perpassam...Turibundos relâmpagos ameaçam
As nossas almas transformar em tochas.

(Recife)
Tarsus Ve ca
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SENECTUDE

Parece que é feliz este velhinho,
Escravo da alegria e da pureza:
Mesmo longe de affecto e de carinho,
Ainda vive sorrindo da tristeza !...

Eil-o, á tarde, na beira do caminho,
Coberto com os farrapos da pobreza,
E vivendo, na terra, tão sozinho,
Ainda pensa que a morte é uma princeza !

E quando a noite desce, soberana,
E a lua lhe sorri, serena e bella,
Elle entra então resando na cabana \

A velhice como essa nunca morre,
Porque Deus vive, eterno, dentro delia,
E tem sempre um archanjo que a soecorre !

Moysés Maia
(Soledade, Minas Geraes)

* * »

A DANSA DAS UYARAS

I

Noite de lua cheia. O Silencio avassalla
A várzea e o paineiral que abriga o paissaredo.O lago espelha' o céo e as estrellas, mais cedo,
Abrem, timidamente, as pupillas de opala...

Ao rés d'agua, em silencio, os batrachios, a medo,
Olham os astros que são gemmas soltas, sem pala...Com a serena expressão de uns olhos de zagala
O plenilúnio surge acima do arvoredo. *

Ha, então, pela matta, um sussurro de .trovas...Cantam grilos azues nas folhas das pacóvas,As seriemas, a rir, abandonam os frouxeis...
E a romântica paz dos parques legendários

Trazem, á várzea enluarada, os flautins dos canários
E os graves maracás dos bravos cascavéis.

II

D'agua verde do lago, entre as flores e a espuma
Surgem nymphas que têm — num apego de luva —
Rendas presas á pelle e elegância de pluma,Cinturas de musmés e uns olhos verdes de uva.

A dansa principia. Uma rosa perfumaE se esvae com o perfume...—Entre as rendas que o enluvaUns corpo de mulher se agita e uma por uma 'As rosas que elle traz se despetalam em chuva...

Sob o manto do luar — manto de rei, de mago Uma Uyára traduz, com o corpo esbelto e vago,
Gestos de Salomé nos antigos festins...

E a várzea é como um sonho — um lindo sonho de ópio —Onde adejam, em mistura, odores de heliotropio,Perfumes de mulher, sonatas de flautins'

Caetano Figueiredi
(Ouro Preto)

rjfsiàHikTaíi CREMA DE FORMOSURA '
PICAAEPIDERME SUAVE . FRESCA.PERFUMADA

A.GIRARD.48.Rue d'AIésia. PARISY/feuvert
DeposiUrto.-FERREffiA ,165,Rua dos Andradas. RIO DE JANEIRO
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Aos Consumidores do"SRBfiO RKISIOIíiP"
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Tomando em consideração as justas e insistentes so-
licitações de grande numero de amigos e freguezes para que
lançássemos no mercado, além dos vidros pequenos, vidros
de MEIO LITRO, do já popular "ARISTOLINO", re-
solvemos acquiescer, já se encontrando á venda, nas prin-
cipaes casas, o referido produeto em vidros com a capa-
cidade equivalente a cinco vidros dos menores. Além da
commodidade que este novo acondicionamento traz para o
grande consumidor do "ARISTOLINO" que, de ordina-
rio, compra meia duzia ou uma duzia, existe a vantagem da
economia proporcionada pelo custo, pois, tendo os vidros
grandes a quantidade de cinco vidros dos pequenos, o seu
custo é apenas o do valor de quatro vidros dos actuaes.

Aproveitando com prazer o ensejo, que se nos offe-
rece, muito agradecemos aos nossos amigos o auxilio que
nos têm dispensado; ao publico que nos favorece e for-
talece com a procura sempre crescente dos nossos produ-
ctos, e á illustrada classe medica, a quem muito devemos.

Rio de Janeiro, 4 de Setembro de 1924.
OLIVEIRA JUNIOR & Comp., Ltda.
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PEQUE N O

AVISO
Recusar as

falsificações e
imitações acon-
selhadas e ven-

| elidas por ambi-
11 ciosos e pouco

escrupulosos fa-
1 bricantes e ne-

gociantes, no
propoliio de go-
zarem do favor
e da preferen-

I cia dispensada
pelo publico ao"Sabão Aristo-

] lino". Verificar
se o produeto
comprado é
realmente
"Aristolino" e
recusar, se fôr
outro que o imi-
te. Pedir sem-
pre: "ARISTO-
LINO".
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IMPUREZA DO SANGUE,
Seu tratamento pelo íi T A Y
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RHEUMATISMO NO HOMBRO

RHEUMATISMO muscular e cerebral.

FERIDAS no céo da bocca e garganta.

FERIDAS antigas na face, nariz e testa

DARTHROS nos lábios, moléstia antiga

FEBIBA com máo cheiro nas sobrancelhas..

FERIDAS profundas nas costas .. . . 7

RHEUMATISMO HA VINTE ANNOS .

MALES do figado, estômago e baço ..

ULCERAS gangrenosas nas pernas..,

IMPUREZA do sangue, males diversos

sangüíneos, tíceras nn estômago. .

ATTESTADOS EM P O
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RHEUMflTISHO,SÍ._M.
U Y Á " de S. João da Barra
SOBRE A VIRTUDE <><X><X> .000<>0<>0<X>0<><><><><>0<><><>

[DD 1 R&TIVO
bom com 2 vidros do LICOR DE TAYUYÁ' de
S. João da Barra.

tomou grande quantidade de MERCÚRIO IO-
DURETO sem resultado algum — com o LI-
COR DE TAYUYÁ' de S. João da Barra, con-
seguiu o effeito desejado.
com 5 vidros do LICOR DE TAYUYÁ' de S.
João da Barra, restabeleceu-se.

usou muitos medicamentos
curandeiros sem proveito

de médicos e
com o LICOR

DE TAYUYÁ' de S. João da Barra, abando-
nou todos os outros medicamentos.

rebelde a muitos remédios, depurativos e po-
madas, com o LICOR DE TAYUYÁ* de S.
João da Barra, ficou bom.

o olho esquerdo desenganado por muitos me-
dicos, ficou bom com o LICOR DE TAYUYÁ'
de S. João da Barra.

esteve com diversos médicos e 3 mezes no lios-
pitai sem cura, recuperou a saude com o LI-
COR DE TAYUYÁ' de S. João da Barra.

quasi impossibilitado de 
^^^°^T,roso tratamento — com o LICOR DU. 1A\U1A

de S. João da Barra, ficou bom de seus males.

assombroso! Já confessado e ungido — salvou-
se milagrosamente com o uso que fez do
LICOR DE TAYUYÁ' de S. João da Barra,

e erupção pelo corpo - conseguiu livrar-se
com o uso regular do LICOR DE TA-UYA' de
S. João da Barra.
trinta e tres annos de soffrimentos atrozes.j*
desanimada, viu-se bôa com o LICOR D__
TAYUYÁ' de S. João da Barra.

moléstia pertinaz e dolorosa com repetidas ]>c~
matemeses, viu-se restabelecida como o pode-
roso LICOR DE TAYUYÁ de S. João da Barra.

DER DO FABRICANTE
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Porque não vencer
na vida

TORNANDO-SE UM FORTE ?
NUNCA É TARDE!

O

o

o
Do

o
Do

Para transformarmos um organismo debi-
litado numa nova constituição cheia de vigor,
com plena vitalidade, subjugando, pela re-
sistencia, todo esse cortejo de enfermidades
que nos provém da anemia, basta usar o
grande gerador da FORÇA e ENERGIA

IODOLINO
que faz dos fracos FORTES.

*N^V^"»'-*W'_"»^VWn^vn»ív

Agentes Geraes : Soe. Prod. Ch. — L. Queiroz — Rio — S. PauloFabricantes: HEINZELMANN & C\
-_0_=_-_OE 30] 30

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

ANNO XXIII Rio de Janeiro, 20 de Setembro de 1924 NUM. 1.149

O NOSSO ANNIVERSARIO
1902 = XX de S e t e m b r o = 1 92 4

Um homem de 22 annos é um jo-
ven cheio de illusões. Um periódico
d'essa idade é um velho cheio de ex-
periencia.

Embora noutros termos, é o que
todos dizem, mais ou menos.

No emtanto, sobram-nos razões para
discordar um pouco e dizer que O Ma-
lho, nascido de um surto de mocidade e
audácia, participa d'aquellas duas etapas
da vida e sente-se cada vez mais joven
na velhice attribuida aos órgãos da
opinião publica.

Quem será o thaumaturgo d'esse
milagre?

Certamente o — Ridendo castigai
mores — do seu lemma, que, se não tem
o accrescimo demolidor do — Ou vae ou
racha! — ainda é muito suggestivo e o
que mais agrada á generalidade paci-
fica do nosso meio.

Porque, na verdade, nunca O Malho
soffreu solução de continuidade nessa
disposição magnífica de, rindo, cas-
tigar os males ou os ridiculos que
afeiam a espécie humana, em suas
relações com a infinidade de cou-
sas que formam o interesse publico,
o interesse nacional.

D'ahi, tambem, é claro, a con-
tinuidade vibrante e forte do ap-
plauso e do apoio á sua missão de
sanear o
ambien-

ta á0ÊÊm
f\\ V i/J ^____ "nXV^^^í^íÍ^^_k^^?\1

^-^» \V v\| J/NS,|M\f > X W/J \ _li^.«y-==-Fry-r^^Q^^g^Ssri_>-- __

te moral, rindo nas bochechas dos que o
pretendem conspurcar, diminuir ou en-
travar, com suas idéas e acções de re-
trocesso.

A esse applauso, a esse apoio deve,
naturalmente, O Malho a sua força e
a juventude que ha 22 annos o não
abandona, a despeito d'aquella segunda
definição no principio d'estas linhas.

Cumpre-lhe, então, agradecer esse
elixir maravilhoso que permitte a O
Malho desmentir conceitos errôneos e
apresentar-se sempre na imprensa illus-
trada como o "velho" mais joven que
o sol doura, sempre disposto a terçar
suas armas em prol do bem, onde quer
que elle esteja e revestindo quaesquer
fôrmas.

Agradecemos, pois — muito e pro-
fundamente—aos nossos leitores e ami-
gos, aos nossos collaboradores, aos
nossos annunciantes! São elles os ver-
dadeiros factores d'aquelle "tônico" in-
egualavel, que torna possivel celebrar
O Malho o seu vigésimo segundo ãnni-
versado no uso da mais perfeita saude
e no goso de uma perenne mocidade,
cujo segredo até attrahiu para o nosso
lado e gostosamente subjugou a popular

e "sabidissima"

p e r s o n a 1 i -
dade d o nosso
amado "Cardo-

• so'
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O Altar da Patria é o maior monu-
mento de arte da Italia contemporânea
e destinado a symbolisar a Unidade e a
Independencia da Nação. O desenho ori-
ginario é devido ao architecto Giuseppe
Sacconi, que, inspirando-se na arte cias-
sica, concebeu iniciar uma nova éra
para o verdadeiro estylo nacional, de
accordo com as tradições da arte Ita-
liana. Sacconi não teve a ventura de ver

realisado o seu ideal. Morreu em 1905,
deixando o grandioso monumento por
terminar.

O calculo inicial para a construcção
de tão gigantesca obra foi de 30 milhões
de liras.

Na grande e monumental expressão
de Arte collaboraram os maiores artis-
tas da Italia, desde Giulio Monteverde
até Dazzi e Ângelo Zanelli.

Baixos - relevos
d e

Zanelli
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na grandiosa obra da formagao I
de um Brasil mais forte e mais bello, 11
desej^mos, neste numero em que tam- p

Genora -14 ihggio 3 860. VflSSBl'

L'UNITA ITALIAN j
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.... ¦ I nossa
S BARCO.

SPEDtZIONR KOTIZIA IMP OR 711 MlSSI MA I
II G. Garibaldi, colla sua prode legione, ha opcralo nella notte scorsa da |12 al 13 maggio, lo sbarco presso Marsala in Sicilia; vi fu resistenza daire'p

rii alio sbarco, ma la resislenza fu vinta. I.»
Le particolarita piu lardi, p

iWrimo comunicatioks delta Icttcra del Generate Garibaldi al Direttore dw|j

delta SI

Dovcndo imprendere tin' operazionc in favore d'ltalirmi mililanti per lap
causa pairia — e di c.ii il govcrno non p«6 accuparsi per false diplomauchqi
ewisiderazioni — bo dovuto impadronirml, di due vapori dcirAmniinistrazionej, de
da V. S. diretta, c farlo all'insapula de! governo stesso c di ludi. 1

lo at'uai un alio di violcn/.a; ma comunquc vadaDo !c cose, io spero che|
il mio proccdimenlo saru giustificalo dalla causa santa servila, e chc il pacsch
iniicro vorru riconosccrc , come debito suo da soddisfarc, i danni da me av-|,
rceaii aH'Amttiinisirazionc.

Oiinndoeebe non si verificassero lc mie previsioni s>ull" interessamento dell; |
Xazkwe jwr -iiulcnnimrli — io irnpegno tutto quanlo csistc di denaro e ma ;

I terialo appartenente alia sottoscrizione per il milione di fueili, acciocche coi {
qucsto si pagbi qualunquc danno,' avaria e perdita a V. S. cagionata. e m Palermo "

Con tutta considerjzione
C. Garibaldi.

tenções, na grandiosa obra da formação
de um Brasil mais forte e mais bello,
desejamos, neste numero em que tam-
bem festejamos o 22° anniversario da

Gênova 11 Maggia J 860

Í: l .M I A ITALIANA

iipplemento al Numero 4l

XX DE SETEMBRO

A data de hoje re-
gistra um dos maiores
acontecimentos da histo-
ria italiana. Foi, com
effeito, a 20 dç Setem-
bro de 1870, que o no-
bre povo latino, libertan-
do-se de todo e qualquer
predomínio estrangeiro,
conseguiu a unificação
do territorio pátrio, ma-
gnifica victoria devida
em grande parte á
acção titanica de Giu-
seppe Garibaldi, o Con-
dottiero genial, que veiu
iniciar nesta parte da
America a sua carreira
fulgurante.

A s so ci an do-n os ao
grande júbilo da la-
boriosa colonia italiana,
que comnosco collabora
infatigavelmente, e ani-
mada das melhores in-
" Entrada de Garibaldi

SBARCO.
SPEDtZIONR SOTIZIA IMPORTANTÍSSIMA

II G. Garibaldi, coílá sua prode legione, ha operato nella notte scorsa da I
12 al 13 maggio, lo sbarco presso Marsala in Sicilia; vi fu resistenza dai re"j
rii alio sbarco, ma Ia resislenza fu vinta.

Le particolárità piü lardi.

,1 Unamo eomunicazionc delia lettera dei Generale Garibaldi al Direítore <i«j
Vapori Sazionali dei quali s' impadroniva per salvar la Sicilia. —(
Dica pur la Palrie che <> tm Pirata! Ce ne fossero dl qiiesti Pirali
likrtà.

Gênova, 5 maggio 1860.

delia 1

Signiori Dircltori dei Vapori Nazionali,

Dovendo imprenderc un' operazione in favorc d' Ilaliani militanti per la
causa pátria — e di cui il governo non può uccriparsi (ter false diplomatichç
considemzioni — bo dovulo impadronirmi. di due vapori dcirAmniinistrazionc
da V. S. direita, e farlo allinsnputa dei governo stesso c di tutti.

lo atinai un ano di viplcn/.a; ma comunquc vadano le cose, io speió che
il mio procedimento sarà giustificalo dalla causa santa servita, e che il paese]
intiero vorrú riconosccrc , come debito suo da soddisfarc, i danni da me av
rceati ali'Amniinistrazione.

(hjandoeebè non si veriíicasscro le mie previsioni t>ull' imeressamento deli;
Nazione per indennizzarli — io irnpegno tutto quanto csiste di denaro e ma i
terialc appartencqlé alia sottoserizionc per il milione di fueili, acciocchò çoi
questo si pagbi qttalunquc danno,' avaria e perdita a V- S. eagionata.

Con lutlá considerazioue
Gr. Garibalbi.

nossa revista, lem-
brar um dos aconteci-
mentos de maior rele-
vancia nos annaes da
11 a 1 i a contemporânea,
acontecimento que, infe-
lizmente, passou quasi
despercebido do mundo,em
razão do tremendo con-
flicto que naquella época
avassallava todas as
attenções.

Queremos referir-nos
á inauguração do Monu-
mento de Quarto, nas
vizinhanças de Gênova.
Realisada a 5 de Maio
de 1915, essa deslum-
brante cerimonia foi o
prelúdio da entrada da
Italia na guerra européa.

Dir-se-ia que a alma
de Garibaldi, creadora
da Unificação Italiana,
descera d o magestoso

20 — Setembro — 1924 —— —— — o tlkjffio
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remanso da gloria, para vir apontar aos fi-
lhos da Nova Italia o caminho recto do
dever.

Segundo a narrativa, de um jornalista
francez, a festa desenvolveu-se com um bri-
lho incomparavel. O cortejo, formado de
parlamentares, delegados das associações ir-
redentistas, antigos g.aribaldinos e grande
numero de delegados estrangeiros, dirigiu-se
de Gênova para Quarto. Quando o véo, ao
cahir, revelou o monumento commemorati-
vo da Expedição dos Mil, D'Annunzio, que
regressára de França com esse . fim, leu uma
oração á memória de Garibaldi e dos Mil,
na qual evocava os proximos esplendores do
destino nacional e convidava o seu paiz a
consentir nos sacrifícios necessários para
resuscitar a grandeza de Roma. E terminou
com os seguintes períodos de ouro:"Tudo o que sois, tudo o que sabeis,
dae-o á Italia flammejante! Bem aventura-
dos os que têm vinte annos, uma alma casta,
um coração resistente! Bemaventurados os
que, esperando e crendo, não desperdiçaram
a sua força, mas guardaram-n'a na disci-
plina do guerreiro!... Bemaventurados os

Ultimo retrato de Garibaldi e o seutúmulo em Capreru.

que, tendo até hontem gritado contra
os factos, acceitarem em silencio asuprema necessidade, e não quizeremser os últimos, mas os primeiros!Bemaventurados os jovens que sãoesfomeados e sedentos de gloria, por-Que elles serão saciados! Remaventu-
rados os misericordiosos, porque terão
de seccar um sangue resplandecente eterão de pensar uma dôr irradiante!
Bemaventurados os que têm o coração
puro; bemaventurados os que regres-sam com a victoria, porque verão osemblante novo de Roma, a fronte denovo coroada de Dante, a belleza tri-umphante da Italia!"

No momento em que se commemora
a definitiva constituição do Reino deItalia, essas palavras ardentes e pro-fundas do grande poeta de La Navesão a melhor glorificação, parecemtraçar o retrato moral de Cavour, deVictor Manuel II, de Mazzini e de
Garibaldi, os quatro máximos heróes
da Unificação Italiana, Quando, ainda
em plena juventude, sonhavam com a
redempção da patria, e com a sua
definitiva entrada para o concerto da9
grandes nacnes da terra.
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ESGOTEI S DA GLORIA
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.4 mesa que presidiu o brilhante festival, realisado no parque da Matriz da Gloria, e fez a distribuição dos prêmios.
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dos Escoteiros daOutros aspectos da encantadora festa Gloria
A linda festa realisada domingo pelos Escoteiros da

Gloria teve inicio âs 3% horas da tarde, sendo grande o
numero de pessoas que nella tomaram parte. A' mesa que
presidiu este fes;ival sentaram-se os Srs. monsenhor Gonzaga
do Carmo, presidente honorário; Dr. A. Couto Fernandes,
presidente; Domingo Iiacombe, vice.-presidente; Victo Lacom-

be, secretario; os sócios honorários, Dr. Aureliano do Amarale coronel B. CelUni dos Santos e ainda o presidente do Rotary
Club, Dr. Francisco de Oliveira Pasaos. Os escoteiros da
Gloria entraram em campo, sob a direcção geral do commis-
sario internacional e seu director, Sr. David M. de Barros.
auxiliado pelo director technico, Sr. Kurieo Capella Gomlde.
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Físifa rfe estudantes ao Gabinete Medico Legal
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| TRANSATLÂNTICA ITALIANA
0 RÁPIDO E LUXUOSO PAQUETE

(CESARE BATTIST!
Esperado do Rio da Prata em 24 do corrente, sahirá no mesmo dia paraTENERIFFE E GÊNOVA

PRÓXIMAS. SAHIDAS
De Santos para Do Rio de JaneiroBuenos Aires para Gênova

Cesare BATTISTI o4 j . Q n ,
24 Setembro  Ammiraglio Bettolo Íl J! 

setembro
17 Outubro NAzARio Sauro 4 „l ?TUtuburo
25 Outubro Garibaldi 4 de Novembro

ã 
Novembro Cesare Battisti 19 de Novembro16 Novembro Dante Alighieri 6 de Dezembro

Todos os vapores dispõem de excellentes accommodações de i\ 2* classe Econômica e V classeEmittimos bilhetes de chamada de todos os paizes da Europa.Para passagens e mais informações com os Agentes Geraes-

SOCIEDADE ANONVNrl MflRTINELIil
SANTOS RIO DE JANEIRO S PAULORua de 15 Novembro, 34 Av. Rio Branco, 106-108 Rua 15 de Novembro, 35
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Quando, em Ou-
tubro de 1923, se reu-
niu em São Paulo o
III Congresso Pau-
lista de Estradas de
Rodagem, a Associa-
;ão de Estradas de
Rodagem, além de
ter tomado parte
activa e brilhante nos
debates e nas resolu-
ções da grande as-
sembléa, quiz dar-lhe
um realce todo espe-
ciai e novo.

Para isso promoveu a realisação da I Ex-

posição de Automobilismo de São Paulo, con-
seguindo com ella inteiro suecesso, muito embora
apenas tivesse tido cerca de 15 dias para prepa--
ral-a convenientemente. O-êxito foi tal que
houve falta de espaço, tendo sido necessário li-

mitar a quantidade e a variedade dos artigos ex-

postos. A' vista de tal resultado, era lógico, natu-

ralissimo, que se fizesse uma segunda exposição,

projectada com maior antecedência e organisada
com perfeição melhor. Foi de que tratou a As-

sociação de Estradas de Rodagem, desde os pri-
meiros mezes do corrente anno, tomando todas

as providencias para assegurar ao importantis-
simo'certamen um logar de decisiva importância

e de subido interesse na vida progressista do Esta-
do de S. Paulo. Os successos de Julho, retardando
de um mez a actividade normal do Estado, não
lograram, entretanto, exercer qualquer acção per-
turbadora para o suecesso da Exposição, que se
annuncia extraordinariamente brilhante, quer pelo
numero, quer pela qualidade dos expositores, e

que promette dar magníficos resultados, a julgar
pelos esforços dos organisadores, que souberam

prever, para resolvel-os efficien-
temente, todos os problemas in-
separaveis de uma iniciativa de
tamanha complexidade e alcance

Reconhecendo o mérito da
Associação e querendo prestar-
lhe todo o apoio moral e mate-
rial, o governo do Estado poz á
sua disposição, para nelle se rea-
Usar o grande certamen, o sum-

ptuoso prédio que é o Palácio das
Industrias.

Vista do Palácio das Industrias, onde se realisará
a II Exposição de Automobilismo de S. Paulo

Emblema da Associação de Es-
tradas de Rodagem, para distin-
ctivo de sócios, indicação de ho-
teis e garages e assignalamento

de automóveis

Por sua vez, o
Governo da União
deu egual testemu-
nho, transferindo a
data de inauguração
do III Congresso
Nacional de Estradas
de Rodagem, /_ se
reunir em Outubro
proximo, no Rio de
Janeiro, e a do inicio
da Exposição de Au-
tomobilismo que, a
elle annexo, deverá
funecionar na Capi-

tal Federal, na mesma data.
Na II Exposição de Automobilismo de São

Paulo vão figurar automóveis, auto-caminhões,
accessorios, tractores, machinas para estradas
de rodagem, vehiculos de tracção animal, com-
bustiveis, lubrificantes, radiotelephonia, artigos
de viagem, seguros para automóveis, etc.

Do seu programma, que se desenvolverá
na semana de 4 a 12 de Outubro, con-
stam desfiles, demonstrações, visitas, proje-
cções de fitas cinematographicas, conferências,
entregas de prêmios, illuminações e fogos de
artificio.

Precederá a abertura da Exposição uma
prova de turismo automobilístico, no percurso
São Paulo-Ribeirão Preto-São Paulo, numa dis-
tancia total de 700 kilometros e no decorrer dos
dias 2, 3 e 4 de Outubro. E' a primeira com-
petição no genero no Brasil, pois não visa selec-
cionar automóveis apenas pela velocidade, e sim
pela combinação dos elementos que os tornam
de uso normal e perfeito, taes como a capaci-
dade de refrigeração, a resistência dos pneuma-
ticos, a economia de gazolina e de óleo, a effi-

ciência do motor, a velocidade, a
facilidade de subir e de descer
rampas, a vantagem de não pre-
cisar de reparos, etc.

A Associação de Estradas
de Rodagem recebe adhesões e
fornece todas as necessárias in-
formações em seus escriptorios, á
rua Libero Badaró, 90-20 andar,
São Paulo. Telephone, Central
1911- Caixa postal 1615. Ende-
reco telegraphico: Rodagem.
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E' das mais valiosas a contribuição do Sr. Ave-

lino Dominguez Gomez na obra de embellezamentO' ar-
chitectonico do Rio de Janeiro. Actualmente um dos
mais conceituados constructores civis entre nós, sendo
natural de Ponte Vedra, na Hespanha, o Sr. Ave-
lino Dominguez Gomez principiou a sua vida laboriosa
e honesta no Brasil, ha trinta e dois annos, como ser-
vente de pedreiro. Trabalhando durante dez annos em
Minas, mudou-se depois para esta capital, aqui des-
envolvendo a sua actividade nestes últimos dezenve
annos em bellas e elegantes construcções de palacetes

Construeção feita na rua Xavier da Silveira, 108

20 — Setembro — 1924

UM EMBELL

O constructor Sr. Avelino Dominguez Gomez

em Copacabana, Trçuca e Botafogo. E' uma demon-
stração do seu bom gosto na arte architectonica que
fazem as photographias deste texto, reproduzindo as
suas ultimas edificações em Copacabana. Os seus
estylos de palacetes, bizarros e alegres, sem impertinen-
tes extravagancias, embellezam grandemente as rua-
já de si encantadoras do Rio, sem prejuizo para os
que tenham a felicidade de nelles habitar. E' que,
realmente, o activo e intelligente constructor, zelando
o seu renome profissional, sabe sacrificar parte dos
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Agentes Geraes
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A. M. BITTENCOURT & C.
Caixa 2027
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A ITÁLIA MONUMENTAL
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Um ninho de pennas e de Sol que se olha sem fim pelos Um fúnebre carro passa, lento e triste, sob a chuva,
crystaes côr de rosa. Reverentes, os homens se descobrem, por fraterna pie-
Tu. dade ao Morto e animal submissão á Domadora que foiça.

N N I E R
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DOMENICO NICOTA-PASTORE

FUNERAL

O ROUXINOL NO CYPRESTE

Pelo céo cheio de estrellas, a lua
passa em uma daquellas noites claras e
tépidas que turbam, exaltam, encantam,
fazendo a alma desabrochar em flôr.

Um cypreste.
E o Rouxinol canta.
O pequeno cemiterio perdido vibra

sob o seu canto.
Uma infinita calma anda pelo espaço.
Porém, o canto pára e o véo que

pairava sobre o doce Segredo da Vida, envolve o Rouxinol
no seu ultimo grito de Paixão.

Núa, suspirando por encerrar-me
dentro da aureola do Teu implacavel
Ardor, anciosa de possuir e de ser
possuída, cheia de prazer e divina-
mente mulher, Tu és a Belleza na
harmoniosa offerenda côr de rosa.

A musica languida do abandono
vive na Tua voz que.sabe dizer como
um lamento — o Indizivel.

Entre as nossas boccas e o luxu-
riante amplexo que nos prende, um
amoroso suspiro de violetas se escuta.

Desabrocha a flôr da Vida em um ninho de pennas e de
sol que se olha sem fim pelos crystaes côr de rosa.

¦HpSBBBjjjjB
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Homenagem ao Sr. Tenente-Coronel Carlos Reis, 40 Delegado Auxiliar, no dia de seu anniversario mtalicio

NOT A M 
™ 

n

Tarde dansante nos salões do Club Gymnastico Português
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" A esculptura é, por excellencia, uma
arte decorativa, symíbolica e mystica". Na
verdade, a esculptura, sem taes predica-
dos, não representa cousa alguma, não
traduz expressões, nem sentimentos; os
estados de alma apresentam-se sem per-
sonalidades, frios, inexprimíveis, falhos
das qualidades intrínsecas primordiaes a
toda obra de arte. Não vibrando a alma
do artista, vareios, fatalmente encontrar a
falta de emotividade, de critério e con-
sciencia, tão communs nos nossos Salões
de Bellas Artes, onde, infelizmente, gran-
de maioria dos nossos es- 
culptores entende depositar
temporariamente, as suas
producções mal acabadas,
num desleixo phenomenal
e estridula falta de gosto!

Tão grotesco aspecto,
vem de ha muito tempo,
clamando um correctivo
salutar; quem entra no pre-
sente Salão de Bellas Ar-
tes, recebe a impressão
mais dolorosa que imagi-
líair se possa, poucos são
os elementos que fogem da
rotineira cabecinha, do bus-
to fatídico, sem qualida-
des escillptoricas, sem a
plastica precisa á forma-
ção esthetica da obra de
Arte.

Correia Lima, patrício
nosso e autor de obras de
grande valor, já uma vez
demonstrou com galhardia,
o que se pôde conseguir em
uma cabeça; isso, foi no
Salão de 1918, quando ex-
póz o iretrato de Mme.
Parreiras.

Reunia a cabeça em
questão as mais sólidas
qualidades de technica, uma
emotividade grandiosa e
variada; no mesmo anno,
expôz o artista os bustos
de Baptista da Costa, Raul
Pederneiras e do philoso-
pho Gama Rosa. Todos
elles, possuíam qualidades
magníficas, notadamente o
de Gama Rosa, uma mara-
vilhosa mascara onde a
liondade e o desprendimen-
to formavam a par da
austeridade, um conj uneto
de expressões que se cho-
cavam com as linhas tor-
neadas da epiderme moça 
de Mme. Parreiras, onde,
a intensidade dos sentimentos affluiu num
canto delicado, onde a alma da retratada
apparecia perfeita, dentro do modelado,
dentro das " passagens" comprehendidas e
executadas com calor. Desse conj uneto,
surgiu a homenagem dos collegas, que,
num gesto de justiça conferiram a Còr-

O busto de Pereira Passos, que se acha uma simples cabeça. Na sua exposição
na praia de Botafogo no meio do relvado, havia uma cabeça de criança, em mar-
possúe todas as qualidades possíveis em more, possuia ella, uma expressão espe-
uma obra de arte de tal natureza; a ener- ciai, um cunho de ingenuidade que fazia
gia, a vontade ferrea e o olhar que pe- bem a quem a contemplava; o espirito in-
netrava nas consciências, lá estão flaman- nocente, o encanto da bocca pequenina
tes, aureolando a velhice do artista. Pinto qual corofla perfumada, conduziam o vi-
do Couto nas cabeças de Souza Pinto e sitante, embora leigo, a pensamentos doces.
Ernesto Senna, mostrou a psychologia de Havia ainda a cabeça de octogenaria e
dois typos perfeitos, um de alma grande, um baixo relevo representando uma velha
desprendido e amigo de servir; outro, ar- em " tres quartosambos tratados com
tista de valor, mas que tinha na face, segurança e expressão pouco vulgares,
impresso pelo desbastador do artista, o Taes exemplos deviam ser observados

 pelos nossos esculptores
jovens, que systhematica.-
mente enviam aos salões as
inexpressivas cabeças, sem
linha, sem oquilibrio, mal
cortadas e de um patinado
irritante, que, cm vez de
realçar qualidades, dá aos
trabalhos um caracter do-
ente... O acabamento em
arte, é, indiscutivelmente,
penhor de senso esthetico
aprimorado, pois " todo o
artista que ama c sente a
sua arte, que nella sente o
conforto, o consolo e o
gozo supremo do supremo
instineto, que é o esthetico.
acaba pacientemente a sua
obra, procurando dar-lhe a
emoção que o enlevou".
Taes palavras, prenhes de
grande verdade e ensina-
mentos, são ainda -de Gon-
zaga Duque, referindo-se a
Correia Lima, quando de
volta da lEiuropa trazendo
uma bagagem sóbria e
perfeita.

Bem poucos, repetimos,
são os artistas nossos que

j tratam o busto com o ca-
rinho merecedor, dando-
lhe uma fôrma agradavel
e um córte sympathico.

Um busto não é só se-
melhança, é preciso algu-
ma cousa mais que impo-
nha ao observador uma ad-
miração e uma emoção ex-
pontanca, sem constrangi-
mentos e sem falsidades;
torna-se mister no busto,
na cabeça, uma interpreta-
ção que dê ao autor, não
um titulo de simples faze-
tor, mas uma entidade
«mplexa de execução e

„ 'sychologia.
O malabarismo esdruxu-

amor do ouro e o egoísmo, sentimentos lo, praticado pela maioria dos nossos ar-
conjugados extranhamente, que emprestam fistas, nada representa, quando falho de
á physionomia uma expressão extranha. abor esthetico. O que podem valer os
Os musculos revestindo os maxillares lar- 5ques violentos, as dedadas sem razão e
gos dão á mascara a intensidade dos pen- npulsionadas pelo exhibicionismo?
samentos íntimos... °, «»* .^f a ,obra sem característicos

Teixeira Lopes, o glorioso autor do mo- : honestidade, de sent.mento decorativo,

Festa de Isidro Nunes, no Theatro S. José

Grupo Dramatico Infantil d-e Itajubá

x verdade e acabamento? Nada, positiva-
ânente nada, pois, a obra de arte que causareia Lima a medalha de honra, a maxima numento a Eça de Queiroz, quando por ucmc n

recompensa que um artista pôde almejar, intermedie do Sr. Bernardino Ix>bo expôz à^uiibrio ao apparelhamento optico per-De Rodolpho BernardeHi, existem cabeças • agumas obras no Gabinete Portuguez de feitoi ^ 0 que sc ^zer, um p,r0<iu.
modelares, onde, na mascara se espelham Leitura, em 1905, mostrou aos estudioso;.'.cto Estrábico e parvo!
os mais recônditos sentimentos, as alegrias do Brasil, o sentimento, a emotividade da: 1
e as dores', o sorriso e o pranto. suas mascaras e o amor com que tratav; Adalbehto Mattos

I a flP^P9p flWj jri to--'jfij' iMJ i
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Aspectos do saque á Delegacia do Thesouro, em São Paulo : Estado em que ficou a porta da Casa Forte. — Porta docofre do Thesoureiro, onde era guardado o sello adhesivo. Os mashorqueircs abriram-na habilmente,
desmontando a fechadura e o segredo. — Outro aspecto da Casa Forte arrombada.
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Rombo produzido para auxiliar o arrombamento da porta da Casa Forte. — Rombo na parede da Delegacia oue senarao Corpo da Guarda da Pagadona. — Cofre do Pagador, donde os mashorqueiros, desmontando-o
completamente, tiraram 28:000$300 (porque mais não havia )

-a-nr.^MM.OT¦- -~~ • .... •¦ ..... i- *¦_¦ ~~~" T»

______ WWWn _BI .****** -fl * yc* S___K JÉjB'- -n<fll. a< - F BH-Hü E_h > i»
___M__I ...B ^' ^^* _______u s âi te _r ¦¦¦ -^ _n "'v.B-.^-í s. ¦____? ______ h. - í^T^__B' * _f^* -_"

Aspecto interior da Casa Forte, donde os sediciosos retiraram 1.350:.00$000. Apenas ficaram » „«*_,«. Am .nrtonnn
que se vêem ao fundo. - Outros aspectos da mesma Casa Forte, mostrando o eSto^^^^Ü^

gente de Isidoro. (Todas estas photographias nos foram gentilmente cedidas pelo Dr FredericoNeiva, Director Geral da Delegacia Fiscal do Thesouro, em São Paulo)
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Uma das locomotivas tombadas na 4" Parada. — Canhão revoltoso de 75, no
Largo General Osorio, em frente á estação da Sorocabana.

Ao lado : Rombo produzido por granada num poste de illuminação
do Braz. — Em cima : No Hospital da Santa Casa. O capitão
Bernardes Espíndola Mendes, da Força Publica, gravemente fe-

rido na lucta contra a mashorca, recebe a visita do
nosso representante em São Paulo

. . ... ..... .... .*.,,;

O T I C O -T 1 C O DISTRIBUE LINDOS PRÊMIOS A'S CREANÇAS
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Tropa legalista em Cambucy, em frente á residência do parocho.  Quartel da Luz:
um dos compartimentos que serviram de quartel-general aos chefes rebeldes
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A commissão dos civis paulistas combatentes das trincheiras lega-

listas, que veiu a esta capital acompanhando os corpos dos officiaes

e soldados fluminenses cahidos em defesa da lei. — Ao lado : Gra-

nadas e balas cahidas na Casa Paulicéa, do Sr. José da

Silva, á rua Piratininga, 27 (Braz)
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A Formação Sanitária do 1" Regimento de Infantaria, que funccionou emSao Paulo, junto ao mesmo Regimento
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1) Na Sanfa Casa de Misericórdia de São Paulo — Serviço do cirurgião Ayres Netto, ladeado pelos assistentes Drs.
Raul Vieira de Carvalho e J. Cunto Júnior. Em pé, os internos da clinica, Quirino Pucca e Waldemar Otero. Essa en-
germana de cirurgia de mulheres abrigou 90 feridos da revolução. — 2) Na Santa Casa de Misericórdia que, transfor-
nada em Hospital de Sangue, prestou grandes serviços á populaão, acolhendo para mais de 1.000 feridos, o Director
Clinico, Dr. Diogo de Faria, com os médicos que estiveram á testa dos serviços, Drs.: Rezende Puech, Antônio Cândida
de Camargo, Raul Vieira de Carvalho, Ayres Netto, Ovidio Pires de Campos, Oliveira Fausto, Menotti Sainati, Francis-
.o Lyra, Salles Gomes Júnior, Corrêa Dias Filho, Jorge Caldeira, Raphael Barros, Paulo Lohn, Gomes Caldas, Fio-

riano Bayma e Cândido Dores.

SPITAL DE CREANÇAS DO RIO DE JANEIRO
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Médicos e internos da secção de cirurgia, vendo-se ao centro, sentados, os Drs. Mello Leitão, director, tendo á sua es-
querda o Dr. A. P. Guimarães, cirurgião-chefe, e á direita o Dr. A. Delamare. , i, : i ii '._ '.t ».

jm Melhor informados, sabemos
[_T| que a Light faz questão de dif-
Um I ficultar o mais possível o uso

- do serviço telephonico, para pro-
vocar celeuma e forçar o Sr. Prefeito a
abrandar os seus rigores judiciários...

Não comprehendemos o fim da pode-

roza empreza : o que sabemos é que as
difficuldades prohibitorias que ella está
creando são de tal natureza irritantes, que
só a mais evangélica paciência hesita
em estrillar I

E é preciso que o Sr. Governador da
cidade trate de se informar a respeito,

e tome, emfim, uma providencia, qual-
quer que seja, afim de desilludir de uma
vez os habitantes do Rio de Janeiro
acerca de um serviço que em toda a
parte — menos aqui — presta reaes au-
xilios, sem distineção de classes e sem
s_crif icios dolorosos das bolsas...
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DOIS BRANDES REMÉDIOS BRASILEIROS
Qj U E .CURAM ==—

AMBOS, FORMULAS DO
mÊ:.... :
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(Original)
Ap. D. N. S. P. — N» 88

PHARMACEUTICO-CHIMICO

DA SILVA SILVEIRA

0 ELIXIR
DE

NOGUEIRA
GRANDE DE-
PURAXIVO DO

SANGUE

PARA A SY-
PHILIS E

SUAS TERRI-
VEIS CONSE-

QUENCIAS

"v ^^^V^,il

0 Vinho
CreoFotado

PODEROSO
TÔNICO

Para Tosses —
Bronchites —
Catharro Pul-
monar — Res-
friados — Con-
s t ipaç õ e s —
D e paupe -
r a m e n t o
—Fraqueza Ge-
ral — Especifi-
co das vias res.

piratoras.

MILHARES DE
CURADOS

Attestados de
illustres

médicos.

*W*km
%FORMULA

DO

Ph=Chi0Joabd^ilva5iIveira
AUTOR DO

APPROVADOpc.aDIRECTORIA GERAL
DE SAÚDE PUBLICA

00
RIO DE JANEIRO

LICENÇA N5766de 30de Janeiro
de 1919.

PREPARADO POR

Viuva Silveira$Rlho
(Successores)

PELOTAS
Rio Grande do Sul

Vc__E_KSÍ-CH(B-B-B__C__R____cJ*í^
(Original)

Ap. D. N. S. P. — N° 766

Tenra o semi attes na voz

Qif

4
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*A

VENDE-SE NAS PHARMACIAS E DROGARIAS
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CASAMENT Dr. José da Cruz
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Sardnnha

I

Enlace Adriano Rodrigues de Carvalho • Idalina Ribeiro Gomes. — Em baixo:
Jantar com que o Sr. Adriano Carvalho se despediu da vida de solteiro.

Um exemplo que muito significa aos
brasileiros é este que se nos apresenta
o joven bacharel José da Cruz Sardi-
nha, director-proprietario da grande fa-
brica de tintas Sardinha. Moço ainda,
possuindo um titulo que lhe permittia
accesso a qualquer repartição publica,
preferiu, antes, ser o continuador da
obra de seu progenitor, abandonando,
assim, as posições commodas, para se
dedicar a vida activa e cheia de respon-
samlidades. O desenvolvimento que o
Dr. Cruz Sardinha tem dado á tradicio-
nal fabrica fundada em 1876 e que entre
outros productos de real valor, fornece
ao Brasil inteiro a magnífica tinta "Sar-
dinha", é já do dominio publico e con-
stitue, como dissemos, um exemplo di-
gnificante aos nossos jovens patrícios.

. VluPw"> Capitão Aristides Fagundes Varella, com•
mandante da 2* Companhia do 1* Bat.

Sargentos do 11* Regimento de Infantaria que luctaram em favor da legalidade, da Policia Fluminense, que defendeu a
na capital paulista. legalidade em São Paulo.
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A alma de Lourenço,

o. Magnífico, grande e

generosa, paira sobre a

cidade que o genio Tos-

cano creou, cheia de en-

canto; com cila andam

os espíritos de Miguel

Ângelo, de Botticelli, de

Leonardo e Celline, crea-

dores de bellezas.

Protegida por elles,

Florença é a realisação

do milagre supremo da

Arte, é a harmonia éter-

na que encanta e com-

move.
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Inauguração do retrato do Marechal Carneiro da Fontoura Chefe de ¦Policia, na 
^ ^[ega^a p0f^"' 

P°T 0CCaSÍã°
de seu anniversario natalicio. — Grupo tomado no mesmo dia, na Chefatura de Policia.
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A Liga Catholica "Jesus, Maria, José", em Apparecida (São Paulo). Instantâneos apanhados especialmente
para esta revista.

HOMENAGEM AO MARECH A.L FONTOURA

A O

SANGTUARIO

D A

APPARECÍDA

ROMARIA

D A

LEGA

GAT H O LI CA
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Instantâneos tomados por oceasião d o baile festejando as bodas de prata do casal Antônio Julio de Almeida ¦
D. Clara Cazella de Almeida.
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Prova de dansa realisada pelo campeão Bueno Machado, que se vê á direita, entre outros concorrentes
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Sede do C/mí> Bahiano de Tennis, a importante aggremiação cuja fundação foi ha pouco commemorada
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A I T A L I A
MONUMENTAL

Roma, cidade
eterna, lar da arte
e dos povos lati-
nos, cidade dos
contrastes ; Roma
christã, das sum-
ptuosas cathedraes;
Roma pagã, das
fontes povoadas de
divindades brancas,

O Coliseu
O Fórum Romano

A CIDADE DOS
CONTRASTES

talhadas no mar-
more evocador das
suas riquezas, pa-tria da Loba avo-
enga e romantica,
symbolo' de uma
raça forte, tempe-
rada pelas gloriasatra vez dos se-
culos.

O Quirinal, resi-
dencia dos Reis

I
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Festa de anniversario do Gr e mi o 7 dé. 5eíemfcro, de Nictheroy
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1) Tarife dansante nos salões do Rio

Club, — 2) Festival no Atheneu Luso-

Brasileiro. — 3) Baile nos salões do

Club de Natação e Regatas, promovido

pela União dos Empregados no Com-

mercio.
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Baile no Club Central de Nictheroy
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SP 0RTIVAS
OtlllfflO

NOTAS

Em Nictheroy. Festa de anniversario do S. C. Fluminense

Outros aspectos da mesma festa, que decorreu animadíssima

Vl. # .' S A

... • '¦- ''-v
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Campeonato da A. Metropolitana — Match Fluminense (.vencedor por 2 a 0) * S Chrislovao

Em Cambuquira — Inicio da rodovia a Caxambú. — Team do Collegio Ypiranga



20 —.jctemoroí -1924 amai
"A QUESTÃ

Assim, se intitulam as proveitosas lições
do Padre Francisco Olgiati, agora elegan-
temente traduzidas e publicadas em volu-
me, pelo Rev. Padre Felicio Magaldi, illus-
trado « virtuoso vigário de Campo Grande.

Referindo-se a este precioso livro, disse
o illustre Dr. Felicio dos Santos, em car-
ta ao Sr. Padre Magaldi.

" Realmente, não se pôde melhor dizer
sobre a tremenda crise que esttá affectan-
do a Sociedade hodiema: o advento' fatal
do Socialismo. Previra-o Leão XHI con-
frontando-o. com a invasão dos bárbaros
no Império Romano, e aconselhando cana-
lisal-o no Evangelho, exactan ente como
fizera a Egreja Catholica naquelk tempo.
De facto, salvou ella a humanidade, chris-
tianisandp os invasores e informando na
doutrina de Jesus Christo a fundação dos
novos Estados. Foi o conselho do grande
Papa a inspiração da cerrada dialectica de
Olgiati, admiravelmente condensada no seu
livro. Apenas o li, oceorreu-me a alta
conveniência de vulgarisal-o na nossa ter-

CIAL »»

i,a, pois é efficaz antídoto á propaganda
nefasta do anarchismo".

Estas palavras do illustre publicista ca-

O civismiQ pauilnst

BB -—•«•,-;

Rev. Padre Felicio Magaldi

tholico contêm a melhor recommendação
que poderíamos offerecer, da excellente
obra em boa hora traduzida pelo zeloso
vigário de Campo Grande.

Cai

Da Redacção à'A Gazeta, de Ibiti
recebemos o numero 157 desse bello o.-
da opinião publica, onde sob o titulo
Echos da Revolução — vem transeript;
Aota da sessão 'extraordinária da Ca
Municipal, em 17 de Julho ultimo
qual fica provado que esse corpo leg,
tivo local protestou solemnemente conti
assalto do general Isidoro ao progresse
Estado de São Paulo, exprimindo a
solidariedade com as demais municipal]
des e passando a esse chefe revoltoso
enérgico telegramma de condemnação
seu procedimento.

A leitura dessa acta intensificou ai
•mais a nossa fé inabalável no prestigio
força invencível do civismo paulista, >
só por si, se mostrou capaz de reali-£
mais formidável .resistência ao espirito-
caud.lhagem ainda porventura existente 1
r__nanescen.es dos velhos e cada vez m
condemnaveis processos de fazer politi
lha, a ferro e fogo, e a gazua...

Nossos parabéns ao povo de Ibitin,
que tem na sua municipalidade o org
mais efficiente da sua dignidade.

A ULTIMA PHOTOGRAPHÍIA DE RAUL SOARES
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Gntfo tirado em Bello Horizonte quando do visita do Sr. Ministro da Vioção, Dr. Francisco Sá. ao interior de _V , ,- .inaugurar uma estrada de ferro. E> a ultima photographia do illustre e saudoso estadista Dr. Raul Soares tão prematura-mente roubado ao seriada Replica. Vêem-se ainda 110 grupo, além de outras pessoas de destaque. 7'sr.^wSmTlViaçao e Dr. Mello Vianna, candidato do P. R. M. á presidência do Estado de Minas Geraes.
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)o de artilharia legalista em Guayauna. — Fu-
ihadoras legalistas em Cambucy, onde se deram

ns dos encontros mais violentos entre as
forças do governo e os mashorqueiros.

Guarnição legalista em combate . — Fuzil-metralhadora no alto do Ypiranga, occupado pelas forças legalistas.

. . .

Uma bateria prompta para avançar. — Guarnição de um "75" da Força Publica de S. PavJo.

JO 

Departamento Nacional de
Saúde Publica precisa baixar suas
vistas aos laboratorios de analy-
ses chimicas que por ahi ha e

osamente se annunciam. O m^°
lembrete é o seguinte: A um nosso

anheiro de redacção adoeceu-lhe uma
ha O medico assistente diagnosticou

— pyelite — e prescreveu logo a auito-
vaccina.

Collectada a urina, foi enviada a um
laboratorio com a recommendação espe-
ciai do clinico para ser preparado o soro
dentro de 24 horas; mas decorrido esse
prazo não ficou prompt) o medicamento;
e ao portador que repetiu a recommenda-

ção do medico foi dito que — aquillo alli
era um laboratorio scientifico e nao ad-
mittia insinuações...

Quando a vaccina ficou prompta foi
immediatamente injectada na paciente que,
cm vez de melhorar, peorou, ficando em
grave risco de vida.

Indagada a causa pelos doutos, preva-

1
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MILITAR EM SÃO PAULO
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Força legalista èm acção na rua Apiahy, alto d
bucy. — Guarniçâo, em Gs_ayauna, do 14" P

de Artilharia Pesada, que tanto se distingo
defesa da ordem contra os revoltosos.
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Outro aspecto da lucta no alto do Ypiranga. — Em Cambucy : vê-se ao fundo a igreja, completamente damn
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Canhões de 38 e de 75 m/m., guarnecidos por tropa da Força Publica de S. Paulo. — Outro "75" da Força Pub.

leceu a opinião de que a vaccina estaria
«tragada por não ter sido preparada den-
tro do prazo estabelecido pelo medico as-
sistente. Em vez de um soro activo com
as propriedades que para o caso devia ter,
fora talvez injectada alguma cousa extra-
nha e nociva, oriunda da urina era de-
composição...

E ahi o que são taes laboratórios! Fe-
cham-se numa sabedorencia toda arbitra-
ria, negligenciando autoritariamente sobre
as recommendações que lhes são feitas e
acatem fornecendo uma droga que não só
não produz as reacções salutares espera-
das como ainda aggrava o estado pre-
cario dos pacientes.

Por isso repetimos : é preciso qu
parlamento Nacional etc, etc, se
se mais de perto por estas cousas
tendem com a saude dos outros e
exercer uma fiscalisação severa
taes laboratórios que se annunciai
posamente, e, afinal, só correspoi
esses preconicios servindo mal
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E ARTESIANOS

rio de janeiro Lafayette Pereira <& C. SÃO pAULO
ua Buenos Aires, 41 — 3° andar

Telephone - Norte 6358 ENGENHEIROS Rua D.reita, 8 A - 3 andar

TUBULARES

Nem é novo o uso do

poço tubular ou artesia-
no, apenas, como não

havia quem dispuzesse
de material de perfura-
ção e pessoal habilitado,
raro era abrir-se algum.

Nós, porém, que já temos

aberto muitos, dispomos
de perfuradores meca-

nicos e pessoal pratico,
estando assim habilita-
dos a executar esse ser-

viço com rapidez e pre-

ços convenientes.
Muitos são já os poços

em funccionamento e

fornecendo agua potável
na quantidade desejada,

por nós perfurados em

dis ti n ctas residencias

particulares e conheci-
das fabricas do Districto
Federal, Estados do Rio

e Pernambuco. Aos in-

teressados neste assum-

Lina^üãs macílinas pêrTüratriz, em trabalho pto, poderemos íornecei

projectos e or-

çamentos, não
só para a per-
furação de po-
ços, como tam-
bem para os
serviços com-
jplera entares
que forem ne-
cessarios em
cada caso,
como sejam
installações de
bombas, linhas
de encanamen-
tos, re-servato-
rios, etc.

Os pedidos
neste sentido
serão attendi-
dos com a pre-

Vista lateral steza possivel.

Pre f e i tos

Proprieta-

prédios e chaca-
ruas mal abas-

u onde não haja
de agua.

Industriaes

TODOS VÓS INTE-
RESSA O POÇO

TUBULAR:

s Prefeitos, porque,
despeza effectiva-

nte pequena podem
necer a seu munici-
agua superior, farta,

contaminada, sem

grandes despezas de

ção e canalisação,
ão o espantalho das
cipalidades.
} proprietários de

ios em ruas mal
tecidas, porque com

oço tubular pódem
p rir a falta, manter

r eservatori-
cheios e

'er suas

Issidades.
js Indus-
s, porque
jm prover

s fabricas
sufficiente

s u p e r ior

?ua, própria
o s mistéres

d u s triaes,
; m grandes
spezas, e ga-
ntidos de ter
ua pura que
ã o prejudi-
,e sua indus-
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FESTIVAL DO SOLDADO. LEGALISTA

Instantâneos do festival sportivo realisado, domingo ultimo, pela "Amea", em beneficio do Soldado Legalista. — Teams
do America e do Botafogo, que empataram, por 2 x 2.
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Teams do S. Christovão e do Fluminense. Sahiu vencedor o segundo, pelo score de 2 x 1. — Ao centro: uma defesa
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Phases interessantes do match America "versus" Botafogo
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T.a/ns do "Pimenta de Mello" e do "0 Jornal", que se enfrentaram domingo passado
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Washington R. Pereira & C
1 a

A Fabrica de. Volt-Ampere, fundada pelo Sr.
Sipriano G. i eixeira Mendes, e a única ainda exis-
tente no Rio com a sua capacidade, é uma affir-
mação eloqüente dos esforços particulares no sen-
tido de fazer as nossas industrias occuparem o logar

que lhes compete pela vastidão e riqueza do paiz.
Esta grande officina mecanica, que é também uma
escola de critério e probi-
dade profissional, na me-

ticulosa selecção dos ma-

teriaes que compõem as

peças fabricadas, tem-se

desenvolvido extraordina-

riamente nos últimos

tempos, como um incen-

tivo e uma compensação

justa aos esforços hones-

tos dos seus actuaes pro-

prietarios, os Srs. Washington R. Pereira & Cia.
A Fabrica dc Volt-Amperc produz actual-

mente, e cada vez em quantidade mais crescente,

transformadores, chaves, pára-raios, bobinas de
reactancia para alta tensão, fios isolados para tem-

po e campainha, fios magnetos isolados a algodão

ou seda, e concerta quaesquer machinas electricas.

O assciado c confortável

E já um indicio, não apenas animador, mas
altamente significativo, para o futuro da nossa in-
dustria fabril, este com que se apresentam no nosso
mundo industrial os Srs. Washington R. Pereira
& Cia., explorando a fabricação deste genero de
artigos.

Libertando-nos da dependencia estrangeira

no consumo dos artigos

acima enumerados e de

outros que seria longo ar-

rolar, a Fabrica dc Volt-

Ampcre, que nos fornece,

com vantagens sensiveis

de preços, productos que
não temem confronto com

similares de qualquer pro-
cedencia, merece louvo-

escriptorio central da Fabrica res francos dos que se in-
teressam pela grandeza material do Brasil.

São estas as impressões que nos deixou a
visita por nós feita ás suas admiraveis installa-

ções, nos prédios ns. gú a 104 da rua Barão de
Mesquita, e para onde podem ser pedidas mais

detalhadas informações sobre a sua fabricação pelo
telephone 2527 Villa.

i§ f
II

A grande sccção dc transformadores, bobinas c montagens Vista parcial da completa officina mecânica
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EM GAM BUQU1RA

Festividade religiosa, na capella da Apparecida, promovida pelos directores do CoVegio Paula Freitas, desta capital

O inditoso jockey Raul Astorga, que
ha pouco terminou tragicamente, no con>
mentado desastre na pista do Jockey-Club.

"O TICO-TICO" PUBLICA GRATUI-
TAMENTE RETRATOS DE

CREANÇAS

EGHOS
DO

LEVANTE
MILITAR

EM
So PAULO

Praças du igJ Ba-
talhão de Caçado-
res da Bahia, que
combateram pela
legalidade. — In-
stantaneos e s p e-
ciai mente para " O

Malho",
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DOS ESTADOS 0NI00S 00 BRASIL
Sociedade de seguros sobre a vida

Fundada, em 189G

Capital em vigor... 12.197:3oo$ooo
Activo social  ¦ 32.19o:8.55$636
Pagamentos feitos

a segurados e seus
beneficiários  47.o77:344$197

Apólices com sorteios trimestraes em dinheiro
Ultima palavra em seguros de vida

Invenção exclusiva da EQUITATIVA
Os sorteios têm lugar em 15 de Janeiro, 15 de Abril15 de Julho e 15 de Outubro de todos os annos

AVENIDA RIO BRANCO, 125
RIO DE JAHEIRO

Agentes em todos os Estados da União e na Europa
PEDIR PROSPECTOS
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Cidade fluctuante, cheia de
maravilhas, cortada de canaes
sombrios...

Ergue-se do mar, encanta-
da como uma apotheose bei-
jada pelo sol; vivendo emba-
lada pelo rythmo dos gondo-
leiros a remar e estalido das
maretas de encontro ás es-
cadas dos palacios. Recorda
historias de amor, de vene-
nos...

Dentro de tal scenario er-

guem-se monumentos de ar-
chitectura; uns de influencia
bysantina, outros genuinamen-
te filhos do engenho venezia-
no; erguem-se magestosas es-
culpturas devidas aos Jaco-
belii e Paolo Dalle Masegne,
artistas do século XIV. Pelas
cathedraes e palacios vivem
as obras dos pintores, dos
mestres da força de Vivorini,
Criveüi, Carpacio, Tintoreto,
Canaleto e Tiepolo.

Interior de S. Marco
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PHAROL
MARCA MUNDIAL

Dispensa qualquer liquido, pó ou pomada, por ser o único no
gênero para limpar e polir metaes, nickel, alumínio, prata

e ouro, — talheres, crystofles, cache-pots, jóias, ob-
jectos de adorno, apparelhos de lavatorio, etc, e

toda e qualquer peça do mais fino metal.

CONSERVA SEMPRE NOVO
BRILHO SEM IGUAL

MAIS UMA VALIOSA E INCONFUNDÍVEL PRO-

VA DE SUA SUPERIOR QUALIDADE |

Estrada de Ferro Central do Brasil
Ia DIVISÃO N- 31

LABORATÓRIO DE ENSAIOS
Certificado dos ensaios effectuados sobre uma amos-

tra de polidor de metaes, marca "Pharol" apresentado pelo
Sr. Roberto Rockfort em 1924.

0 preparado é constituído

por um abrasivo extremamen-
te pulverisado em suspensão em
um liquido formado por hy-
drocarburetos voláteis e ammo-
niaco — O produeto é um dos
melhores, dos diversos analysa-
dos neste Laboratório. Pôde
servir sem receio na limpeza e

polimento dos metaes, não pro-
dusindo riscos ou arranhaduras,

pois o abrasivo é extremamente

fino.

Em 23 de Maio de 1924.

Barbosa Penna

Chefe do Laboratório de
Ensaios.

Fabricante: ROBERTO ROCHFORT
Caixa, 1911 — Rio de Janeiro

A' VENDA EM TODA PARTE
NÂO ARRANHA NEM ALTERA A CÔR

NATURAL DO METAL



aittaiho 20 — Setembro — 1924

«"ij *«?«.J O calçado
pelos seus preços RIVER satisfaz a todos

fôrmas e qualidade

^*S»

Grande sortimento
em artigos tortes a preços de

reclame

4 4V» «a

JkWa\
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RIVER
Não se illudam: os verda-
deiros artigos de luxo e os
últimos modelos são encon-

trados na Casa

§' River-Assemblóa, 46
== ¦—

Eduardo Barboza á C.
Rua da Assemblèa, 46

TELEPH NE C. 5477

A vossa personalidade nun-
ca será posta em duvida
e demonstrará o mais fino

gosto usando os nossos
calçados.

LOTERIA DA VICTORIA
CONCESSIONÁRIO S

THE0D0R0
SILVA & Cia.

Contrario celebrado
com o Governo do
Estado em 14 de

Maio de 1924

Sede: VICTORIA
E. 00 ESPIRITO

SANTO

R» DUQUE
DE

CAXIAS, 21
Caixa Postal

3721
Machinas para ExtraccSes da Loteria com as 5 _^-. Telegraph.
espheras com os números dos bilhetes por inteiro j loteria

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

Com os prêmios maiores de
2 O E 2 5 CONTOS

E mais 842 prêmios de diversos valores

3?

Vm

m
mkWm -*-*** esta de novo a Copacabana ás voltas com a
| ^ 1 falta d'agua... E' um mal que nunca lhe faltou
|aV j no decurso dos doze mezes do anno; suppunha-se,

porém, que não viesse mais, depois das muito de-
cantadas obras de ligação do abastecimento ao reservato-
rio do morro da Viuva. Mas veiu. Veiu como uma "fa-
talidade histórica".

Das outras vezes, para o suavisar, faziam correr agua
somente de noite. Era um bom remédio. Os lares domes-
ticos amanheciam providos do precioso liquido, e, com um
pouco de "parcimônia nos gastos", tudo se arranjava...
Agora, entretanto, os pães d'agua só a fazem correr, um
pouquinho, das sete horas da manhã em deante. As neces-
sidades que até aquella hora se apresentam — e são muitas !
— dão de cara com este fantasma tremendo : as caixas va-
sias e as torneiras seccas.. . Triste destino, o dos moradores
de Copacaba-
na, que só pó-
dem começar
sua vida ha-
bitual quando
o sol já os 1
castiga com
seus raios de
fogo ! . .. Não
seria possivel
voltar-se ao
antigo reme-
dio — ao for-
necimdnto de
agua durante
a noite ? Es-
tudem o caso
e tenham pie-
dade christã
das familias
residentes em
Copacabana,
que tambem
são filhas de
Deus ! ...

V^SARDAsV
jTPAMflOS \
W PCblNUáQ •ESPINHAS

fRUGAS CRAVOS
L MANCHAS

t DA PttLLw?
O TICO- I.CO publica jjratui tameníe retratos de creanças



—- 8 
|

^RUA 

OOS 0UR VES 09 TELEPH0NE N0RTE 878 ^

<*$ S^DINHAS 
"GYDA^r^"-^^>~.-^.St! A 

_ ft 
' 

_ 
^_'-l

1 
SRANDEPREMIOp^- 

—-~%Z "^S^JpeSS^

VVs>swS\V^

[íuiuinilHinnninmiMiuiui»'""""**""""""-^^^—¦¦¦777***^^^

SAO AS MELHORESSARDINHAS

REPRESENTANTE BIRKEUNO l C. LTDA.
RUA DOS OURIVES 109 TELEPHONE NORTE 878

RIO OE JANEIRO

SARDINHAS 
"GYDA'

RECEBERAM O

GRANDE PRÊMIO

NA _

EXPOSIÇÃO

INTERNACIONAL

DO CENTENÁRIO

DA INDEPENDENCIA

DO BRAZIL EM 1922

^UNITED

SARDINE FACTORIES
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BERGEN
NORUEGA.
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A expressão que classifica a
vida como um "mar tempestuoso"
é a que mais se ajusta á vida

das pessoas fracas physicamente.
Nessas tempestades da existencia
em que a saúde é vencida aos

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

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

O "Nutrion" 
salva a humani-

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

O "Nutrion" combate o Fas-
tio e a Magreza, fortifica os de-

pauperados, levanta as Forças or-

ganicas, estimula a energia e des-

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

O "Nutrion"— contendo em
sua formula o arsênico, o ferro e
o phosphoro — é um poderoso
tonico dos musculos, do sangue e
do cerebro: o arsênico revigora

os musculos, o ferro enriquece o

sangue e o phosphoro tonifica o

cerebro e o systema nervoso.

uNptrioS

A expressao que classifica 0 "Nutrion" combate o Fas-
vida como um "mar tempestuoso" tio e a Magreza, fortifica os de-
e a que mais se ajusta a vida pauperados, levanta as Forcas or-
das pessoas fracas physicamente. ganicas, estimula a energia e des-
Nessas tempestades da existencia perta a alegria de viver que so
em que a saude e vencida aos sentem os que tem boa saude.

golpes da Debilidade, da Magre- O "Nutrion"— contendo em
za, do Fastio, do Desanimo, — sua formula o arsenico, o ferro e
"Nutrion" 

tem, symbolicamente, o phosphoro — e um poderoso
o valor de um salva-vidas atirado tonico dos musculos, do sangue e
em meio as ondas traicoeiras. do cerebro: o arsenico revigora

O "Nutrion" 
salva a humani- os musculos, o ferro enriquece o

dade do aniquillamento a que con- sangue e o phosphoro tonifica o
duz a fraqueza geral. cerebro e o systema nervoso.
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RUA RODRIGO SILVA N. 16-Teleph. Central 1019

Grande variedade de lustres, "plafonniers", tampadas de mesa e artigos de fantasia pro-
prios para illuminação de villas e "bungalows". Especialista em effeitos luminosos.

ORÇAMENTOS GRÁTIS

INSTALLAÇÕES ELECTRICflS

ELECTRICIDADE

Material electrico em geraL Installações e!ectro=mecanica§

Apparelhos para radio - telephonia nacionaes e estrangeiros

TEIXEIRA, PINTO & C.

Engenheiros mecânicos e electricistas
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BROMIL
è o melhor xarope para11 asth-

ma, bronchite, rouquidões irri-

tações dos bronchios, coque-

luche e demais doenças do

apparelho respiratório.;
£.1

BROMIL

BROMIL

solta o catharro, desentope os

bronchios, allivia o peito e faz

cessar as tosses.

è um calmante e um desinfec-

tante dos pulmões.
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A praça de S. Pedro, impo-
nente, magnífica, fôrma o in-
gresso da sumptuosa igreja.
A emmoldural-a ergue-se a
columnata devida ao gênio de
Bernini. Tão soberba obra foi
construída no periodo de 1655
a 16C7, compondo-'3e de 284 co-
iumnas e 88 pilastras. Sobre
a balaustrada, desde aquelle
remoto tempo, vivem 162 es-
•atuas de santos, executadas
segundo desenhos de Bernini;
custou a construcção de tão
"mpolgante obra. a quantia de
3.000.000 de liras, approxi-
madamente. O obelisco que
se vê na gravura, foi trans-
;.ort--i<lo do Egypto por ordem
do imperador Caligula. O Va-
ficann. antigamente chamado"•\ger Vatieanns", está situa-
do em parte do terreno que
se extende pela margem di-
reita do Tibre ao norte do
monte Gianicolo; não fazia
«¦lie parte da cidade durante a
existencia da 'Republica e do
Império, até quando a Igreja
Catholica alli estabeleceu a
sua sede, sendo incorporada
ã cida<de em 1590 pelo Papa
Xixto V. A primeira igreja de
de S. Pedro foi construída pelo
imperador Constantino, a pe-
dido do Papa São Sylvestre e
erguia-se no logar do Circo
de Nero, onde. segundo a tra-
dtçâo, estava sepultado São
Pedro. Pouco a pouco nasce-
ram outros membros do ms-
numento, até formar o eon-
juneto gigantesco que é hoje.

O que é o interior da igre-
ja e mais palácios, inútil é
descrever, sabem todos quan-
tas maravilhas de arte ali) es-
tão, maravilhas que encartam
a milhões de visitantes!
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E' tão imponente a »ua fi-
gura que empolga o mais in-
créo. Da sua bocea parece sa-
hir a phrase do seu "Canto
Final":

"Ouçam os céos e a Terra
as palavras da minha bocea".

O Propheta empunha as
Taboas da Lei e olha a mui-
tidão dos nossos dias em per-
manente peregrinação deante
da sua magestade...

Moysés, creado por Miguel
Ângelo, é o super-homem, o
guia da humanidade, prom-
pto a erguer-se como enviado
de Deus e caminhar para' no-
vãmente, dividir os mares ou
fazer brotar dos rochedos a
agua bemdita; é bem o Ho-
mem que falava a Deus no
alto da montanha com a fron-
te illuminada pela scentelha
divina! Em verdade é o, Pro-
pheta, cuja expressão entra
no intimo de quantos o con-
templam, é a creatura que
conduziu ao fogo sagrado.

Miguel Ângelo creando" a
imagem de Moysés, excedeu á
própria alma, ultrapassou o
permittido ao homem...

"Parla", disse o esculptor
ao terminar a creação ma-
ravilhosa. O Propheta não fa-
lou, mas fez mais do que isso:
conduziu pellos séculos o nome
do artista, trouxe-o aos nossos
dias com um poder religioso
para que a humanidade intei-
ra se curvasse reverente dean-
te delle como se elle fosse n
prnprin divindade...
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Eehos do "raid" Rio-Santiago
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Mas como anteriormente o
provecto educador Dr. João
de Camargo, director do Colle-
gio Pio-Americano, já offerecera
matricula ao pequeno-heróe no seu
conceituado e tradicional estabeLci-
mento, onde a instrueçâo não se
¦divorcia do ensino civico-patriotico,
Álvaro Silva preferiu-o aos insti-
tutos officiaes que lhe tinham sido
postos á disposição. Creança de

In, "" '" '" — 
¦¦  ^^^^^^^^

Já entre nós o
heróico escoteiro Al-
varo Silva, de torna
viagem do seu " raid "
audacioso desta Capi-
tal á Capital do Chile,
quiz o Congresso
premiar, com a devi-
da justiça a bravura
âe tanta significação
moral para a nossa

raça. Deixado de lado o projecto de um premio em dinheiro,
que como escoteiro Álvaro Silva não poderia acceitar, facul-
tou-lhe o Congresso matricula em um dos nossos collegios
officiass.

Álvaro Silva, o r ai d m an de
13 annos
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A primeira aula assistida pelo pequeno-heroe no lar que elle
preferiu com a intelligencia e o coração

uma intelligencia de que acaba de dar uma prova decisiva
no seu fiito glorioso, essa (preferencia de Álvaro Silva pelo

Collegio Pio-Americano recommenda, de uma maneira eloquen-
te, o antigo estabelecimento da rua Teixeira Junior.

CUIDADO COM AS TINTAS
QUE ESTRAGAM AS

PENNAS...

A TINTA SARDINHA
E' A ÚNICA DE ABSOLUTA
CONFIANÇA, PORQUE TEM 46

ANNOS DE USO EM TODO
BRASIL.
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JOALHERIA E RELOJOARIA

AO CORAÇÃO PE OURO
(Casa Fundada em 1906)

5 — Rua Haddock Lobo — 5
(Próximo ao Largo do Estacio de Sá)

Este antigo e conceituado estabelecimento é o
preferido da gente "chie", não só deste aristocrático
bairro e Tijuca, como de outros bem distantes, por-
que nelle se encontra um lindo e variado sortimento
de jóias e relógios, assim como objectos próprios
para presentes, estojos em prata e fantasia, relógios
para mesa e pêndulos, objectos de gosto para casa-
mentos, anniversarios, etc. Esta casa tem officina para
concertos, reformas e fabricação de jóias. Trabalhos
garantidos. Compra ouro, prata, jóias usadas, etc.

Attende a chamados pelo telephone Villa 431
JOÃO MARTINS CARNEIRO

Rua Hoddock Lobo n. 5

' 'M - —
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Sem duvida Na- \
poles é a cidade
mais alegre da Ita-
lia. O espectaculo
offerecido pelas
ruas e praças da
cidade, surprehende
o viajante.

O vozerio é ca-
racteristico e com-

municativo como e
o cantar da sua
gente.

Nápoles é a cidade
canora, que fala e
que transporta; por
toda a parte só se
ouve uma voz: a
da alegria dictada
por Deus.



Agentes Depositários no Brasil: Casa Hamburgo
E w e 1 & C o h e n L t d a .

Rua dos Andradas n° 44 — Caixa Postal 1896
T e1e p h o n e N . 1986

Rio de Janeiro
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Continuam os "echos da re-
a4M volta" a constatar a fuga dos
rjl revoltosos sempre intercalada de
Uf [ saques. Os mais humildes loga-

rejos não têm escapado á sanha
rapinante que vae "limpando" tudo
quanto represente algum valor — pouco
ou muito.

Póde-se mesmo aventurar que sanha
tal foi a senha da revolta... Não tem
havido outra. E a prova é esta: Como
se conhece que os revoltosos avançam •
na retirada?

Pelos vestígios do saque.
Edificante! Muito edificante!...

20 — Setembro — 1924 

"O 
MALHO"
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PAULO

Pic-nic realisado em 29-6-924 pela família Jacob
T. Hidal, em sua chacara, (futura Villa Presi-

dente Carlos de Campos), São Miguel, em

regosijo do anniversario do seu filho Manoel.

Vista geral dos mais bellos e planos terrenos si-

tuados em São Miguel, (Município de São Paulo),

pertencentes ao Sr. Jacob T. Hidal, socio da

firma J. Tabacow & C., onde em breve será creado

um novo bairro com a denominação de " Villa

Presidente Carlos de Campos".

BE5EJA CRC5CER

8 CEtlTIHETROS?

Ste. GARCIA
com 1 mer

de trata-
mcnto.

Pois o conseguirá promptaraente,
rm qualquer edade, com o CRES-
CEDOR RACIONAL, do professor
Albert, tratamento único que ga-
raste o augmento da estatura e de»-

SrCíüPS envolvimento. Pedir explicações,com j mi- que as remetterei grátis, e ficareislM e tra" convencidos do maravilhoso invarto.lamento,
Representante na America do Sul:

Sr. P1C0N 00
antes do trata-

menlo.
F. M A

Entre Rios, 130 — Buenos Aires — Argentina

Sr. PlCON («)
3 mezes depois
do tratamento.

0
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CASA L ÍBANO
40 AVENIDA PASSOS 40 — TELEPHONES: N. 4166 E 7626

Fachada, onde se vêem os 3 socios da importante casa

O variado mostruario de fantasias Secção de Lamée e Marrocain

Secção de rendas e crepe da China Secção de linho e algodão

Secção de alumínio, objectos de adorno Escriptorio, onde se vê, sentado, o Sr. Wadih Achcar, sociotapeçarias. fundador da casa.
Ir-nãn ^'ifklf"!"10' ° é 3 in?Portan.te c_asa de sedas denominada "Casa Líbano", que gira sob a firma Achcar.1 ao & Khalaf, que cada vez mais se impõe á sua distincta freguezia pelo modo criterioso com que negocia!

1
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SECÇÃO SEPARADA DE

CRYSTAES E PORCELANAS
ELEGANTES SERVIÇOS DE CRYSTAL

PARA MESA
VASOS PARA ADORNO, ETC.

MAPPIN & WEBB
JOU-LHEIKOS í_ OU Kl VES

10 0, Ouvidor
28, Rusa 1.

So de Janeiro
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VPEDOL 
FORZOI

w OJeo Economico Para Fords ¦¦

OITO ECONOMI ASi PARA OS AUTOMOBI-

LISTAS FORD QUE USAREM

VEEDOL FORZOL

Ia. Augmenta o rendimento kilometrico 6a. Facilita a descida de ladeiras com a
da gazolina. gazolina fechada.

2a. Faz cessar o ruido. 7a. Resiste á acção dissolvente do com-
3a. Economisa de 10 a 25 % em oleo. bustivel e impede o escapamento da
4a. Diminue os concertos. compressão.
5a. Produz 10 a 25 % menos de carvão. 8a. Resiste ao calor e á fricção perigosa.

Os entendidos usam VEEDOL FORZOL em seus Fords.
O seu fornecedor deve vender VEEDOL FORZOL; se não vende, avise-nos e

lhe daremos o endereço do mais proximo 
"stockista".

Faça uma experiencia.

AssumpçSo ®. Companhia

RUfl BOB VISTA N. 9 RUfl C3MERIN0 N. 80
S. Paulo Rio de Janeiro

ÚNICOS AGENTES DA

TIDEWATER OIL COIMPANY — NEW YORK

- « * i\* *

D O O O
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A GRANDE INTER

APRESENTA

HO

Diz uma velha lenda que as Musas

ensinaram á Esphinge de Thebas uma

charada, que a mesma Esphinge apre-

sentava a todo sêr humano que se aven-

turava até ella:
"Que é o que anda a quatro pés,

a dois pés e a tres pés?", e aquelle que

não acertava com a resposta, era des-

pedaçado.
Um dia, porém, alguém que co-

nhecia o conceito, respondeu:

ROGAÇÃO

D E A N T E

MEM

—o íílci/Tio

QUE SE

D O

dos maiores e eternos, que a humanidade

se nega a escutar, é: "Sabes 
para onde

vás, o que buscas, e o que pensas fazer

na vida"?

Todo homem que puder responder a

esta Esphinge — que é a nossa consci-

encia —, verá abrir-se deante de si o

caminho que conduz a uma existencia

util e a um êxito seguro.

A Companhia de Se-

guros de Vida "SUL

"E' o homem, que, quando creança,

anda a quatro pés; quando mais cresci-

do, a dois; e, quando velho, serve-se de

um bastão e anda a tres pés."

E a lenda accrescenta que a Esphin-

ge, derrotada, arrojou-se da montanha

onde a havia collocado o capricho dos

deuses.

As Esphinges da antigüidade estão

submersas nas areias do deserto egypcio

ou occultas nas paginas da historia. Mil

outros enigmas, entretanto, continuam a

preoccupar a attenção dos homens, e um

AMERICA" encontra-se, dada sua or-

ganisação de peritos, em condições van-

tajosas, para aconselhar sobre a manei-

ra de resolver tão importante problema

humano.

Sem compromisso algum, consulte

hoje mesmo um dos representantes delia,

ou dirija seu pedido de informações di-

rectamente á Séde.

Caixa Postal 971

RIO DE JANEIRO
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ARTIGOS PARA

--VIAGEÍ15--

MALA5 DE T0D05
05

TYP05

AS COHPRAS MESTA CASA COMSTlTUEn A riELHOR GARANTIA-

.asaíscorel

Caixa Postal,2225 Tcl.Ct.398

Rua Josá Bomifàcio,I8

5. PAULO

Prefiram as Cervejas

D A

COMPANHIA HANSEATICA

São as Melhores
SS

EJ

G?

Caixa Postal,2225 Tcl.Ct.398

/\^UA Bonifacio, 18

5PAUL0

ARTIG05 PARA i '

MALASdeTODOS

AS COHPRAS MESTA CASA COriSTITUEM A riELHOR GARAMTIA
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EM DEFESA DO POVO
Comprando em grande escala, direetamente dos fabricantes, as

CASAS INDIANA, podem e de facto ofíerecem ao comprador
maiores vantagens que as suas congêneres.

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

Meias de SEDA, ÁGUIA
i " " " PURA

I N T ERWO-
VEN

Meias de Escqssia, com
BAGUET

Camisas, fino Percal . . .
Superior Z E -

PHIR (SALDO) . . .
Camisas, crepe SUISSO

(SALDO)  n$5oo
Camisas, tricoline de i",

listada e lisa  25$5oo
Pyjamas de crepe .... 2Ó$5oo

5$5oo Ligas Americanas .... i$ç)oo
4$5oo Gravatas de seda regular . 2$300

Gravatas de seda tricot fi-

5$500 nissimo 2$ooo
Gravatas de seda EX-

5$5oo TRANGEIRA .... 6$5oo
8$5oo Gravatas de seda EX-

TRANGEIRA. P A -
PILLON ...... 2$i9oo

Capas de Gabardine in-

gleza i25$ooo
Meias de seda c|costura,

todas as cores para se-
nhora ........

ii$500

" Zephyr ing1ez 25$ooo Meias, typo ÁGUIA, toda
Suspensorios GUIOT le-

gitimo ........
Lenços inglezes, PURO

LINHO, i|2 duzia . .
Lenços inglezes, \\z linho,

11_ duzia
Camiseta, malha, finissi-
ma

Camiseta, malha, merceri-

;zada
Ligas Americanas, SEDA

de seda 
6$7oo Meias MOUSSELINE .

Camiseta de SEDA c|BA-

9$ooo GUET, todas as cores,
fino artigo

7$ooo Meias de Escossia, para ¦

senhora

5$50O Meias de SEDA para cri-
ancas 

5$5oo Meias de Escossia para
3$500 crianças

5$5oo

8$7oo
i7$5oo

12$000

4$500

3$5oo

i$8oo
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C_.a Matriz: Largo de São Francisco de Paula ns. 24, 26 c 28

/./.a/ á i-»a do Ouvidor, 134

Pasta dental INDIANA,
typo grande i$5oo

Pasta dental PATY, tubo

grande ' i$3QO
Pó de arroz LERIDA,

perfume EXTRA . . i$8oo
Pó de arroz COLOMBI-

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

perfume EXTRA . . i$8oo

Perfumariàs EXTRANGEIRAS de
todos os fabricantes, muito barato.

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

CASA INDIANA
o único estabelecimento que

defende

A POPULAÇÃO DO GRANDE
BRASIL



amaino
Uma bella siiggestáoí

De bordo do encouraçado "São Paulo",
quando em viagem para a Bahia, afim
de render homenagem, ao principe herdei-
ro da Itália, passou o Sr. Ministro Felix
Pacheco ao Sr. Ministro da Marinha o
seguinte telegramma:

" Estamos verdadeiramente encantados
pela acolhida gentilissima que o illustre Al-
mirante Penido e Commandante Gitahy de
Alencastro com seus dignos officiaes nos
têm dispensado a bordo do "São Paulo".
Tenho podido observar na viagem o per-
feito treinamento da guarnição nos diver-
sos serviços e é uma fortuna para o Bra-
sil que a sua gloriosa Marinha de Guerra
continue honrando, cada vez mais, as tra-
dições e fidelidade do dever que sempre
foram o seu apanágio. Todos os homens
públicos de responsabilidade deviam ter
um dia para visitar as principaes unidades
da esquadra; aprenderiam assim melhor a
conhecer a importância que tem para o
Brasil uma vera Marinha como elemento
de ligação imprescindível entre os Estados,
affirmando permanentemente a força pa-
cifica do paiz tanto na ordem interna
como na esphera mais dilatada da vida
exterior. Se a União pelas condições es-
pecialissimas em que se encontra, neste'mo-
mento, a braços com difficuldades finan-
ceiras de toda ordem, que precisa antes d.'
tudo remover, como é do programma de
nosso grande Presidente, cabe aos Estados,
principaes beneficiados — beneficiados na
sua segurança com a manutenção de uma
Marinha — o dever de accudir com sub-
sidios para esse elevado desideratum. Não
haveria neste momento maior demonstra-
ção de que nós possuímos um exacto sen-
tido de cohesão nacional. Ha cem annos
justos Lord Cockrane assegurava em toda
a extensão do Brasil bello serviço, e a
grande causa não póde deperecer em um
século depois, quando pelo próprio pro-
gresso do paiz ainda mais necessário se
torna cuidar do problema. Se o meu caro
Almirante quizer que eu tome a iniciativa
de radiographar daqui aos Governadores
nesse sentido, me fará o favor de conver-
sar com o nosso eminente cheife Sr. Pre-
sidente da Republica e obter o seu assen-
timento dando-lhe então as suas ordens.
Assim a viagem do " São Paulo" á Ba-.
hia terá produzido sem duvida um bom re-
sultado fora da missão de alta cortezia
que a suggeriu e determinou. Saudações
affectuosas. — Felix Pacheco. "

Em resposta, o Sr. Ministro da Mari-
nha passou ao Sr. Ministro Felix Pa-
checo o seguinte radio para bordo do en-
couraçado " São Paulo " :

" Grande satisfação seu telegramma. so-
bretudo por ter um chefe civil apreciado
de perto, em pleno mar, a condueta pátrio-
tica da Marinha de Guerra, conhecendo
assim o seu pensamento pela pátria unida
e forte. Grandiosa a sua lembrança do
appello aos Estados para ajudar a renovar

20 —Setembro —1924

CASA GARIBALDI
Grande Fabrica de Espelhos Bnsanatés
Bisota-se em todos os estylos, lapidam-se vidros para todos os fins e
ateliers de gravação e musseline. Vidros para vidraças, vitrines e moi-
duras para quadros. Grande sortimento de crystaes Francezes e espe-

lhos bisautés para todas as dimensões e feitios.

METAES MODERNOS VITRINES

X *' ' iMffeja ^a^^t.^Mft,
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o nosso material. A historia nos dá exem-
pios da decadência de diversos paizes pelo
enfraquecimento de suas marinhas de guer-
ra. Devemos assim fazer um sacrifício
para mantermos a marinha na altura d;
sua missão. Com o alto patriotismo que
domina o seu espirito o nosso Presidente,
depois dê ler com attenção o seu telegram-
ma, approvou a idéa que deve ser posta em
execução conforme o seu bello pensamento.
Um abraço e saudações affectuosas do ve--
lho amigo. "

BREVEMENTE

UM INCORRIGIVEL
Meu pae nunca bebeu álcool...

Hoje, com oitenta annos de idade, goza
de perfeita saúde!

Se costumasse beber, talvez esti-
vesse hoje com 95 annos!

deirp axfir
Edição da S. A. O MALHO
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EmP- $

A batalha de "San

Antônio ai Salto"

A Liberdade

Episódio da ba-
talha de Milazzo
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Acondicionado
em elegantes

latinhas
Je MEIO KILO.

Modo de preparar
DMA COLHER

DE SOPA PARA
OM LITRO BE

AGRA.
Infusão durante

Filial no
Riodejaneiro

tuiiirun..
CAIXA-POSTAL 296.
TELEPfl. N. .932

END. TELEG.

ILDEFONSO

E' o melhor chá --Queiram experimentar a marca ILDEFONSO

!•$>!

_>

!<*>!

K.

£ JV^DESE EM TODAS AS CASAS DE PRIMEIRA ORDEM | |
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NOVO TRATAMENTO DO OABELLO

RESTAURAÇÃO- RENASCIMENTO - CONSERVAÇÃO

PELA

t^s^^j^^^^^^K PATENTE N. 5739

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

RECOMMENDADA PELOS PRINCIPAES INSTITUTOS SANITÁRIOS DO EXTRANGEIRO
A LOACO BRILHANTE B»

INDICADO
O MELHOR

CONTRAI
ESPECIFICO

Qnêda doa Cabelios — Canicle — 1-i__l>r;...<iu<'.-i....'._to pre-
maturo — Calvicie precoce .-• Caspas — Seborrhéa —

SycoBe e todas as doenças do couro cabelludo.

rt x ii Segundo a opinião de muitos sa-
UcLUGlIOS brâflCOS bios está hoje c°mpetentemente

provado que o embranquecimento
dos cabelios não passa de uma moléstia. O cabello cahe ou
embranquece divido á debilidade da raiz.

A Loção Brilhante, pela sua poderosa aeção tônica e
antiseptica agindo directamente sobre o bulbo, é pois um
excellente renovador dos cabelios, barbas e bigodes brancos
ou grisalhos, devolvendo-lhes a côr natural primitiva, sem
pintar, e emprestando-lhes maciez e brilho admirável.
r> r\ - i li Múltiplas e va-Uspas-Quedas dos cabelios **?* as

moléstias que
atacam o couro cabelludo dando como resultado a queda dos
cabelios. Destas a mais commum são as caspas. A Loção
Brilhante conserva os cabelios, cura as affecções parasita-
rias e destróe radicalmente as caspas, deixando a cabeça limpa
e fresca.

A Loção Brilhante evita a queda dos cabelios e os for-
talece.
p, I , . Nos casus de calvicie com tres ou quatro sema-
L»alVICI6 nas ^e applicações consecutivas começa a parte

calva a ficar coberta com o crescimento do ca-
bello. A Loção BRiL.itante tem feito brotar cabelios após
periodos de alopecia de mezes e até de annos.

Ella actua estimulando os folliculos pilosos e desde que
haja elemento de vida os cabelios surgem novamente.
OI l cr Em todas asoeborrhea e outras affecções ^™\ de-

termina-
das pela seborrhéa ou outras doenças do couro cabelludo os
cabelios cahem, quer dizer despegam-se das raizes. Em seu
logar nasce uma pennugem que segundo as circumstancias e
cuidado que se lhe dá cresce ou degenera.

A Loção Brilhante extermina o germen da seborrhéa e
outros micróbios; supprime a sensação de prurido e tonifica
as raizes do cabello, impedindo a sua qtíéda.
-p i ,11 Ha tambem uma doença, na qual o ca-l ncnoptilose bei!<?>em vez de cahir> parte- pódepartir 

bem no meio do fio ou póde
ser na extremidade, e apresenta um aspecto de espanador por
causa da dissociação das fibrilhas. Além disso, o cabello tor-
na-se baço, feio e sem vida. Essa doença tem o nome de
trichoptilose, e é vulgarmente conhecida por cabelios espiga-
dos. A Loção Brilhantü, pelo seu alto poder antiseptico e
alimentador, cura-a facilmente, dá vitalidade aos cabelios,
deixando-os macios, lustrosos e agradáveis 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 benéfica . *

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

3* — A sua acção vitalisante sobre os cabelios bran-
cos, descorados ou grisalhos começa a manifestar-se 7 ou
8 dias depois, devolvendo a côr natural primitiva gradual
e progressivamente.

4* A O seu perfume- é delicioso, e não contém oleo
nem gordura de espécie alguma que, como é sabido, pre-
judlcam a saude do cabello.

MODO DE USAR
Antes de a,pplcar a Loção Brilhante pela primeira vee

é conveniente lavar a cabeça com agua e sabão e enxu-
gar bem.

A Loção Brilhante póde ser usada em fricções como
qualquer loção, porém é preferível usal-a do modo seguinte;

Deita-se meia colher- de sopa mais ou menos em um
pires, e com um pequena escova . embebida de Loção
Brilhante fricciona-se o couro cabelludo bem junto ã raiz
capillar, deixando a cabeça descoberta até seccar.

WjWfftgfamm^
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"mesma coisa"
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Não acceitem nada que se diga ser"tão bom" como a Loção Brilhante.
Póde-se ter graves prejuízos por causa dos substitutos.
ENSE V. S. em ter novamente o basto, lindo e lustroso

cabello que teve ha annos passados.
ENSE V. S. em eliminar essas escamas horriveis que

são as caspas.
ENSE V. S. em restituir a verdadeira côr primitiva ao

seu cabello. \
ENSE V. S. no ridículo que é calvicie ou outras mo-

lestias parasitárias do couro cabelludo.

Nada pôde ser mais convincente para V. S. do que ex-
perimentar o poder maravilhoso da Loção Brilhante.

Não se esqueça. Compre um frasco hoje mesmo. Dese-
jamos convencer V. S. até a evidencia, sobre o valor be-nefico da Loção Brilhante. Comece a usal-a hoje mesmo.
Não perca esta opportunidade.

A Loção Brilhante esta â. venda èm todas as drogarias,
pharmacias, barbeiros e casas de perfumarias. S. V. S.não encontrar Loção Brilhante no seu fornecedor, corteo coupon abaixo e mande-o para nôs, que immediatamente
lhe remetteremos, pelo correio, um frasco desse afamado
especifico capillar.

(Direitos reservados de reproducçdo total on parcial)Únicos cessionários para a America do Sul: — ALVIM& FREITAS — Rua do Carmo, 11 — sobr.  S PAULO.
CAIXA POSTAL 1379

COUPON Srs. ALVIM & FREITAS -
(O MALHO) -Caixa 1379 _ S. Paulo
Junto remetto-lhes um vale postal da quantia de réis

20$000 afim de que seja enviado pelo correio um frasco
de Loção Brilhante.
NOME
RUA .,
CIDADE
ESTADO
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44 O MALHO" NOS ESTADOS

Sr. Joaquim de Abreu Sodré, collector
federal em Nictheroy, irmão do Sr. pre-
sidente do Estado do Rio. Distinguiu-se
em S. Paulo, na lucta contra os rebeldes.

Sr. José Saliba, commerciante da
praça de Belém do Pará, que com
o pseudonymo de "Labareda" colla-
bora na secção "Álbum de CEdipo",

desta revista.

Sr. Gabino Donato, gerente da
Casa Souto, de Campina Gran-

de (Estado da Parahyba).

Commissão política do districto de Remedios (Minas),
que foi a Barba cena convidar o deputado Bias Fortes

para formar o directorio districtal.
Srs. Luiz Almeida, G. Donato
e Epaminondas Camara, do
commercio de Campina Grande.

O joven Arlindo Rezende, um dos
oradores na recepção festiva do
deputado Dr. Bias Fortes, em Re-

médios, Minas.
Sr. José Alexandrino de Oliveira e

sua familia.

Senhorita Malvina Passos, bello or-

namento da "élite" de Remedios,

Minas,

Sargento Garibaldi Bricci, do 3° Bata-
Ihão de Caçadores, com séde no Estado
do Espirito Santo e aquartelado actual-

mente na Villa Militar.
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Um.', das edificantes provas da insuperável
resistência dos

Cofres de aço "WALLItí" Depois de formidável incêndio, valores e documentos
conservados intactos pelo Cofre "Wallig".

'"GRANDE 
PRÊMIO" NA EXPOSIÇÃO DO CENTENÁRIO DO BRASIL

\A
Fabricantes :c\\

Wallig A
Porto Alegre

RIO GRANDE DO SUL

li Ul
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Filiaes:

RIO DE JANEIRO

Rua Marechal
Floriano Peixoto, 5

SAO PAULO

Rua Darão de Itapetinimja, 61
Endereço Telegr. " WALLIG "

Fogões Ecoii_o_iril<so§

'DSHH á prova de fogo, queda e
arrombamento.

fjf/fCCOÍi y_/W\^
|f/cAU«s _^L*Jy\l|

iÍ! a lenha ou carvão IM * *

pnra creanças, solteiros, casaes,
viagens e hospitaes.

Exijam sempre esta
marca registrada PEÇAM PROSPECTOS
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Dr. João Victor Ribeiro, residente nesta
capital. Sr. Carmino Tulianello, residente em

Cruzeiro.
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Sr. Francisco de Assis, antigo func-
cionario do "Pará Electric", resi-

dente em Belém.

O poeta Moysés Maia e seu amigo Ru-
fino Guimarães, residentes em Soledade

(Minas). ¦

/
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Srs. Carmino Tulianello, Vicente Mes-
sano e Vicente Messano Filho, resi-

dentes em Cruzeiro.

-*&&&*,.' "- Manoelito Salles, de U mezec, filho ÀW^^^.-¦- ¦^¦^¦^¦¦1 '.;; ai- *: do Sr. /osé Sa./.s. < • _T """"B.
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' f' - ^^fl^n 'I ^r- ^ose' •/"ve5. auxiliar do commercio

 nT_______g', "^ ' ¦' nesta capital.

Sr. Mario Vieira da Silva, approvado no
ultimo concurso para pratico licenciado

de pharmacia.

O Tico-Tico distribue lindos prêmios ás
creancas.

Sr. Archidemio Bittencourt e sua
familia, residentes em Glycerio

(Estado do Rio).
Leiam Leitura para todos, magazine men-

sal illustrado.
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DISSOLVE O ÁCIDO URICO

A OPINIÃO MEDICA
Apraz-me declarar-vos

que, tendo empregado
freqüentemente o vosso
URODONAL em todas
as fôrmas de uricemia,
nas suas manifestações
mais ou menos graves,
em indivíduos de tempe-
ramento arthritico, con-
statei sempre resultados
inesperados, que nunca
pudera conseguir com

. outros medicamentos an-
tiuricos. Continuarei com
constancia e confiança a
empregal-o em todos os
casos indicados. — Dr.
Aversa Joseph, Inspector
de Hygiene de Palermo.
(Sicilia).

Attesto-vos com pra-
zer que constatei a mui-
to grande efficacia do
URODONAL, num
doente, victima de gotta
arthritica . deformadora,
incurável. Todos os re-
médios até agora não ti-
nham produzido nenhum
allivio nem nenhuma
melhora; mas com o
URODONAL meu
cliente está enthusiasma-
do com os immensos re-
sultados obtidos e eu
mesmo estou decidido a

preferil-o a todos os ou-
tros remedios- indicados
para essa moléstia. —
Lamberti Pisani, Doutor
em Montebello (Pavia).

Gotta

Gravelle (Areias)

Cálculos

Ema

Nevralgias

Soiatica

âáas

Merio-Esclerosa
O Imperador dos dissolventes do Ácido Urico

O URODONAL adquiriu uma enorme reputação nos meios da Medicina mundial; todos
os paizes o têm experimentado e reconhecem-lhe a sua grande efficacia. Numerosos tra-
balhos scientificos e eommunicações ás Sociedades Scientificas attestam todo o valor deste
remedio, que hoje é verdadeiramente clássico,

(ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS, EM 10 DE NOVEMBRO DE 1908
COMMUNICAÇOfc-b : [ACADEMIA DE SCIENCIAS DE PARIS, EM 14 DE DEZEMBRO DE 1908

GRANDE PRÊMIO NAS EXPOSIÇÕES DE
E RIO DE JANEIRO EM

MONACO DE
19 2211923

192011921

Todos os arthriticos devem cada mez ou depois de qualquer excesso de refeição^
fazer uso do URODONAL, que drenando o A cido Urico, os colloca ao abrigo, d'uma ma-
neira segura, dos ataques de Gotta, Rheumatismo ou de colicas nephriticas. Desde que
as Urinas se tornem vermelhas ou contenham areias, logo apoz a primeira dôr ou que se
produzam estalidos nas articulações, é necessário recorrer sem demora ao URODONAL.

ESTARELECIMENTOS "CHATELAIN", 2 RIS, RUE DE VALENCIENNES — PARIS
AGENTES EXCLUSIVOS PARA O BRASIL:

Rua dos JUiariidas, 165 — FERREIRA BUREL & C. — Caixa Postal, 624
RIO DE JANEIRO

F U R O S Y L
O melhor tratamento dos Furuneulos,

Abcessos, Anthrazes, etc.

N O C T Y L
O mais efficaz dos tratamentos da In-

somnia e das AtTeeções norvesas.
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LUIZ M. SOARES (Sorocaba) —
Eis uma formula muito recommendada:
copai, S; gomma dairmiar, s; terebenthina
de. Veneza, 4; álcool, 4; misturam-se até
obter pasta consistente, á qual se addicio-
nam 6 partes de oxydo de zinco. Peque-
na addição de ultramar ou de azul Prus-
sia communica ao preparado maior appa-
rencia de brancura. Aquece-se até conse-
guir a expulsão do álcool, e, derretido
tudo, utiüsa-se para tapar as fendas e
os defeitos do esmalte. Quando o produeto
esfria e se torna consistente, pódc-se
pulir.

CURIOSO (Rio Grande) — 1° — Não
encontrámos nenhum exemplar do livro
a que se refere. — 2° — O processo
clássico empregado pelos horticultores de
Drevil, Fcmtainebleau, Groslay, etc. para
obter fruetos grandes, consiste no empre-
go de soluções de sulphato ferroso em
agua. Como se sabe, esta solução absor-
-vente das folhas (funeção chlorophyllica),

as quacs pódem assim accumular grande
quantidade de carbone atmospherico; a
formação de seiva e o desenvolvimento
dos fruetos por modo extraordinário, são
uma das conseqüências immediatas. A
porpoção mais conveniente é a de 1,5 gr.
por litro de agua; banham-se os fruetos
com esta solução quando não lhes dá o
sol. A operação deve repetir-se tres ve-
zes: quando os fruetos tiverem attingido
um quarto do volume natural, quando al-
cançam a metade e finalmente quando che-
gam a 3(4 do tamanho.

J. M. PIRES (Maceió) — 1° — Elstá
certo. — 2o. — Parece-nos que o seu in-
formante não estava bem "informado"
do caso. — 3° — Gainbetta (Léon), ad-
vogado e homem político francez, nasci-
do em Caihors. Membro do governo da
Defeza Nacional em 1870, fez patrióticos
esforços para organisar a resistência aos
exercitos allemães victoriosos. Depois da
guerra, tornou-^se, pela iua admiravel elo-
quencia e pela largueza das suas vistas po-
liticas, um dos chefes mais prestigiosos

do partido republicano. Foi presidente da
Cantara dos Deputados em 1879 e presi-
dente do conselho em 1981.

ESTUDANTE (São Paulo) — x° —
Era o nome que os antigos davam a duas
regiões :GaIIia Cisalpina (para cá dos Al-
pes, em relação aos Romanos) que com-
prehendia a Italia septentrional e que foi
muito tempo occupada pelos Guaiezes; e
a Gallia Transalpina (para lá dos Alpes),
situada entre os Alpes, os Pyfeneus, o
Oceano e o Rheno, habitada por grande
numero de povos bellicosos rivaes: Celtas
ou Gaulezes Iberos Kymris, etc. César
submetteu-a de 58 a 50 antes de Christo,
e Augusto dividiu-a em quatro províncias:
Narboneza, Aquitania, Lyoneza e Bélgica.
Os Romanos protegeram-na muito tempo
contra as invasões germanicas. Os Visi-
godos e os Francos invadiram-na no se-
culo V. A França, a Bélgica, a Suissa e
uma parte da Allemanha occupam hoje o
territorio da Gallia Transalpina. — 2" —
Peça á Livraria Alves (rua do Ouvidor
n° 164).

gScSESHSHSÍSaj
O MALHO

pmço DAS ASSIONATOBAS
Ura anno (Serie de 52 ns.) 25$000" semestre (26 ns.) 13J000
Estrangeiro (1 anno) 65$000* (Semestre) 281000

PREÇO DA VENDA AVULSA
No Rio  $500
Nofl Estados  $600

A a asslgrn aturas começam «empre no dia 1 do mer. cm que forem tomada*
e kO «crfio accettns annnnl ou semestralmente. Toda a correspondência,
como toda a remessa de dinheiro, (qiie pôde ser feita por vale postal ou
carta registrada com valor declarado), deve ser dirigida A Sociedade
Aiionyma O MALHO — Ilua do Ouvidor, 104. Endereço telegraphfc-o i
OMALHO—Telephones: Gerencia» Norte 5402; Escriptorlos Norte 5818.

Annnncios; Norte G131. Offlcinasi Villa 6247.
Succnrsal em 8. Paulo dirigida por Gastfio Moreira — Rua Direita

n. 7. sobrado. Tcl. Cent. 5940. Cuba Postal Q,
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55, URUGU A YAN A, 55

CASA RAUNIER

Para liquidar a secção de Chapelaria

Chapéos de palha .... 8$ooo Chapéos duros (coco) 2o$ooo
" " " 

lebre 21$ e 25$ooo Cartolas . .. 5o$ooo

Chapéos Clark 3o$ooo

Acaba de receber as ultimas novidades para as secções de

f*zenp*s mEias
£ Rfl\ R I N H mEHINOS

ROUPAS BR*NC*S T*PEÇ*RI*S

(para senhoras, cama e mesa)

Meias para Senhoras.', Homens e Crianças

EJ

 ,rTn7^''iI»77rr,",,i'|i"*"" "i""! ""'mmiimu minimi-

j| 
55, URUGUAYAN A, 55

OASA RAUNIER 
|

Para liquidar a sec<;ao de Chapelaria I

Chapeos de pallia .... 8$ooo Chapeos duros (coco) 2o$ooo |
" " " 

lebre 21$ e 25$ooo Cartolas . .. 5o$ooo |
Chapeos Clark 3o$ooo
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Acaba de receber as ultimas novidades para as sec^oes de:

f*zenp*s mEias

IflRm^RlHHO mEHINOS

ROUP^S BR*NC*S T*PEC*RI*S

(para senhoras, cama e mesa) JlLF?ll?lT?lRlfl |

Meias para Senhora®, Homens e Crianpas
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Doenças

i>o

Coração!!

Comer Muito Beber Demais Z

Quando tiver praticado alguma Imprudência ou extravagancia, comido demais ou
bebido muito Vinho, muita Cerveja, Licores ou outra qualquer Bebida . Alcoolica, para não
apanhar alguma Indigestão ou outro Desarranjo do Estomago, do Figado, do Baço e Intesti-
nos, convém muito tomar á noite, quando fôr dormir, Duas ou Tres Colheres (das de Chá)
de Ventre-Livre em Meio Copo de Agua!

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

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

*

Estomago Sujo !

Um Perigo !

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

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

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

Ventre-Livre é o Remedio de Confiança para tratar Prisão de Ventre, a In-
flamação da Mucosa do Estomago, Vontade Exagerada de Beber Agua, Fastio e Falta de
Apetite, Gosto Amargo na Bocca, Vomitos Causados pela Indigestão, Arrotos, Gazes, Dô-
res, Colicas, Fermentações e Peso no Estomago, Dores, Colicas e Inflamação Intestinal
causada pela demorada retenção de Resíduos Pútridos e Toxicos dentro doa Intestinos, Do-
res, Colicas no Figado e Hemorroidas causadas pela Prisão de Ventre!!

Ventre-Livre é um Vigorizador Especial das Camadas Musculares dos Intestinos
e exerce uma acção muito salutar sobre a Mucosa do Estomago!

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

garantidos!!
Tem Gosto Muito Bom!

D
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5* TORNEIO — SETEMBRO E
OUTUBRRO

Um prêmio para o que fizer maior nume-
ro de pontos; um outro para o que con-
seguir dois terços; e um terceiro, de
consolação, para o que obtiver metade.

CHARADAS NOVÍSSIMAS .61 a 75
2—2—Um espectaculo triste corre ago-

ra m nossas vistas.
Saoca Dura (Macau. Rio Grande do

Norte)
1—2—Suspenda! o peixe já está no

navio.
R. A. C. H. A. CS Paulo)

3—1—Sobrepuja a nota e leva ao teu
inimigo, que muito tem padecido.

Scott Mallory (Belém, Pará)
4—1—Regatea na compra, porque o

consumidor tem recurso parco.
Rosa do Adro (Belém, Pará)

3—2—Quem se defende, disputando a
posse <fo baculo. mostra que sabe fazer
sua defeza.

Procopio d'Annunciação
1—1—Tem sua mulher onde viva com

a mana juntamente?
Seixas (Pernambuco)

Ao confrade H. Pito:
a—2—Tome sentido que a cheia do

Assú não leve a barraca.
Soagilres (Natal, Rio Grande do

Norte)
4—-i—Que foi descoberta a America por

Colombo, todo mundo tem conhecimento
deste facto patente.

Pescador (Estado do Rio)
1 2I3—1|3 1—O sitio que provoca a rai-

va só serve para a cirurgia.
Thisbe (S. Paulo)

2—1—Esta mulher para sua roupa só
gosta deste tecido.

P. Q. Nina (Belém, Pará)
3—2—Não se zangue com a filha do

Machado por ter ella nas mattas lançado
chamma3.

Pay Sandú (Bahia)
4—1—Na guerra, como na paz, tem pan-

no para as mangas quem qriier evitar ser
bisonho.

Nicoláu Coláu (Do Pentágono CEdipico
Amazonense, Parintins, Amazonas)

¦2—1—Não arranho a cara da Lúcia por
ter sido sempre uma boa moça de cos:nba.

Orlando Figueiredo (Recife)

2—1—Satisfaça o pedido, porém com
odio por inteiro.

Tom^s Tejo (Bahia)
3—1—A mulher esconde-se no galho da

arvore para apreciar o Piedade desenvol-
ver-íe no jogo da bola de assucar.

Tiburcio Pina (Bahia)

ENIGMAS CHARADISTICOS 76 a 85
O todo sem derradeira,
Sendo embora esta central.
Apanhou nos meus extremos
O prêmio deste total.

Pedro Canetti (Do Bloco dos Tr.es, Ba-
hia)

t J */

ClLbum^
duo—

"'JJqtcllodoj*.

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

Pedidos á S. A. O MALHO."

Quando passei nas centraes,
Achei segunda e final,
E, por não ser de comer,
Não quiz fazer tal e qual,
A terceira com primeira,
Pois acha que fiz bem mal,
Quem anda, agora, a chamar-me
De fanfarrão do total.

Pelicano (Bahia)

Qualquer tercia com final
Termina sempre em segunda,
E' esta segunda já. foi.
Se já foi (que barafunda!)

Tal qual prima ler-se-ha;
Mas veja lá, não confunda,
Expõe em juizo o tocTo
Deste tão banal engodo.

Rolando Candiano (Pernambuco)

Quem faz finaes deste todo
Para obter a primeira
Com segunda mais a terç a
(Sem a letra derradeira),
Certamente alcançará.
Se o fizer com firmeza;
E, terá também total
Como meio de defesa.

Solon Amancio de Lima (Grêmio C*
Paráense, Belém)

Todo o mundo — a prima com
Segunda sem sua final —
Foi p'ra o presidio do total
Por bradar contra o casamento
Da primeira com a terceira
Com a primeira e derradeira.

Tenente Coronel (Casa Forte, Pernam-
buco)

A primeira é um romano
E segunda e mais terceira
Nesta ordem 'stão na carta
E a que neste é derradeira,
Vale dez cem vezes mais
Em valor, do que primeira.
Inda total é o mesmo,
Que gostar da brincadeira.

Poincaré Paulista (São Paulo)

Ao Perknust:

Que a prima mais segunda,
Faz esta parte central.
Lida de inversa maneira,
Isto é mais do que real.

Se tens, collega, as finaes,
Aqui nesta nossa arte,
Trata, pois, de decifrar
Este meu trabalho, e em parte,

Eu te dou, logo, o conceito:
Se déres pois, um passeio,
Darás a volta, o total
Deste que fiz sem receio.

Spartaco (Belém, Pará)

Das amigas má collega,
Primeira, tercia e final
Fazia as finaes do todo
Uma com as outras por mal.
Era gorda e rechonchuda
Como os extremos do todo

H I Y KL

O calçado que todos devem usar pela sua commodidadc, qua-
lidade e preços.

RUA DA ASSEMBLÉ A N. 4 G
T. C. 5477

D1
0
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r Estão venda.
CRUZADA SANITÁRIA, discursos de Amaury

Medeiros.
CASTELLOS NA AREIA, versos de Olegario

Marianno.
ALMA BARRARA, contos gaucbos de Alcides

Maya.
NOITE CHEIA DE ESTRELLAS..., versos de

Adelmar Tavares.

IOE

BOTÕES DOURADOS, chronicas sobre a vida
intima da Marinha Brasileira, de Gastão
Penalva.

LEVIANA, novella do escriptor portuguez An-
tonio Ferro.

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

Cada volume, pelo correio, registado 5$000. —
=30=301 toe

I

S

IOE S0C30C
Mas quem quizer conhecel-a
Procure em Paris o engodo.

Nick Carter (Ingá, Parahyba do
Norte)

Ao Beija Flor:

Se duma coisa que temos
Duas letras, camaradas.
No principio collocares,"Grande numero", na charada,

Então verás
e matarás.

Strelitz (Do G. C. P.. Pará)

Disse-me tercia com segunda
Que eram finaes

Do interprete da barafunda
E nada mais.

E que por ser desengonçado
— Nâo se confunda —

Inda affirmava que não era
Prima e segunda

Za La Mort (Do Pentágono Gvdipico
Amazonense, Parintins, Amazonas)

CHARADAS ANTIGAS 86 e 87

2 — Quem soffre uma grande offensa, '
Não deve ficar medroso,

í — Sem pesar, mate o offensor,
Qu'importa ser criminoso.

Mosquitmho (Sorocaba, S. Paulo)

Me farás grande mercê
Se me explicares em que —2
Logar eu posso encontrar
Uma folhinha tal como —r
A do Faraldo — sem chromo —
Somente de d;sfolhar?

Folhinha de novidade...
Tem um X — difficuldade! —1
Para o Solon é kalENde!
Muitas iguaes tenho visto...
— Na terra de Jesus Christo
Em qualquer parte se vende!

Paraedes Thaliense (Umarisal, Cachoei
ra, Marajó)

LOGOGRYPHOS 88 E 89

Aos meus amigos Bisturi, Castor e Mr.
Trinquesse:

Um caso Bisturi, vou te contar, —8—1—5
15—4— 5

Que has de ficar bastante atrapalhado,
Quando este eu acabar de te narrar, —I

te-10
Pois é caso deveras engraçado.

DOOI 5
Uma visinha rubicunda
Esguia, feia, rabujenta. 4—12—8—3—12.
Embora moça, uma pimenta —12—8—12.;
Igual assim não ha segunda. —6—2—4.

De gênio horror, velha apparenta
Sempre zangada, furibunda 9—3—12—n

[12.
Em polvorosa barafunda.
Traz os visinhos em tormenta.

Todos se afastam de tal bicha 1—9—7
[<S-uCerta noite na Liga, a decifrar -2~5-3 Po;s ella em tudo mette a lixa

., Lo 4 Ninguém nó mundo é mais perfeitoEstava ja o Castor muito zangado, —4
to—7 Do que a megera e seu marido

De ler todo o Simões e não achar,
A solução do tal ponto encrencado!
De repente parando de folhear

Embora não matasse a tal charada, —
Para dar uma grande gargalhada. —2—5

[1-8

Moranguinho, disse-me elle, me parece
Que vi mui bem teu óculo piscar.
P'ra madame piteira do Trinquesse...

Moranguinho (L. C. P., S. Paulo)

Que zonzo vive em mau partido 10—5—9
E da mulher guarda respeito.

Valete de Espadas (Ttabirito, Minas)

PRAZOS

Terminarão: a 4, para os decifradorei
desta capital e localidades próximas ser-
vidas por linhas férreas, ou via mariti-
ma; a 9, para os dos outros pontos mais
afastados de S. Paulo, Minas e Estado

A^é*

TB bW^

5,emano-Oporíivcu-

1 f \ V
\ N. \

BREl/EMEMTE
Edição da Sociedade

Anonyma
«O MALHO"

VINHO de CHASSAING
Contra as Dl

BI-DIOESTIVO
ÕES DIFFICEI Sm toda* at Pharmacia»

PA BIS, e, Rue de Ia Tacberla.
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do Rio, e bem assim os do Paraná e Es-
pirito Santo; a 15, para os da Bahia, San-
ta Catharina e Rio Grande do Sul; a 17,
para os de Sergipe, Alagoas e Pernambu-
co; a 19, para os da Parahyba até ao
Piauhy e para os de Matto Grosso; a 29,
tudo de Outubro proximo, para os do
Maranhão e Pará; a 3 de Novembro para
os restantes. As justificações para os
pontos recusados devem ser feitas dentro
dos dois terços dos respectivos prazos.

SOLUÇÕES
Do numero 1.138:
Ns. 1 — Levantado; 2 — Palhetada;

3 — Glaucoma; 4 — Alface; 5 — Raíia-
do; 6 — Migado; 7 — Monteador; 8 —
Paradouro; 9 — Revelho; 10 — Escar-
chado; n — Desvanecido; 12 — Numis-
mal; 13 —• Lixivioso; 14 — Toada; 15

Amortecido; 16 — Pousadia; 17 —
Sorriso; 18 — Raul; 19 — Murraceira;
20 — Gilvaz; 21 — Ribaldo; 22 — Arre-
matadora; 23 — Bnscapé; 24 — Rapioca;
25 — Paracmastico; 26 — Emérito; 27

L"'gio; 28 — Rostolho; 29 — Mereci-
mento; 30 — Nada acima de Deus; Deus
acima de tudo.

NoTa — Amadio para 17 e Rematada
para 22, exigem justificação dentro do
prazo regulamentar. Lixiviado não resol-
ve o problema n. 13.

DECIFRADORES
Do numero 1.138:

Edgar Romeiro, Scott Mallory, Aco-
liz, Solon Amaneio de Lima, Beija-Flor,
Mileno Amaneio de Lima, Spartaco, Stre-
litz, Luigi Vampi, Hugo Marialva, Vale-
te Vertus.lho, Lord Jackson (todos do
Grêmio Charadistico Paraense, Belém.
Pará), 28 pontos cada um; Accacio, o za-
rolho (Bahia), Ferra Braz (idem), Car-
los Costa (idem), Marquez de Castigliotie
(idem), Coníessa Istolz (idem), Angero-
na Angélica (idem), Clara Déa (idem).
D. Carvalho, (idem), 26 cada; Stuart

LOTERIA FEDERAL

I 00:0008000

(Bahia), Aurelios (idem), Lebrum (idem),Palmirussú (idem), 25 catfa; Civilista
(Bahia), 24; Ave da Sorte (Bahia), Dama

Verde (idem), Áureo Marques Vidal
(idem), Pedro Canetti (do Bloco <fos
Tres, Bahia), 21 cada; Zé dos Grudes
(Recife), 17; Edgard Martins de Souza
(do Bloco dos Tres, Bahia), 15; Tiburcio
Pina (Bahia), Joselita Pina (idem), 3
cada.

FÓRA DE COXCURSO
ENIGMAS CHAKAOISTICC.S

Lá voe poeira, Trinquesse:
E' muito cedo, para eu ser perfeito
E entre pichotes viver é minha s'na.
Não te arrojes assim tão contrafeíto;
não me venhas assim-de lamparina...
Se só mestres houvesse no Pará,
como dizes no tom de uma chalaça,
tu não terias lições assim... de graça,Pois bem sal>es aqui não tem guará.
Quem ao lobo não quer se parecer,
A pelle não lhe veste, caro amigo;
aqtieüe que também diz o que quer,
ouve o que não quer —- isto aqui é com-

[sigo.
Muita attenção, agora, bom Trinquesse,
já que tudo você mata e alardeá,

O MELHOR LAXANTE

8IURETIC0 E

D1SS0LVENTE

DO ÁCIDO

no
GOTTA

DIABETES

«REUMATISMO

DOENÇA DE BRIGHT

Neata balburdia não achas
Os extremos do total
Pois é finaes da palavra
Quer primeira, quer final.

Parafuso (Sant'Anna, Pernambuco)
NOVO CLUB CHARADISTICO

E' sempre com manifesta satisfação quedamos noticias de aggremiações cheradi -
ticas, que se levantam em diversos pon-tos em pról da nossa artè, que se desça-volve promissoramente.

Agora mesmo tivemos conhecimento de
que cm Dois Corregos, cidade prospera de
S. Paulo, acaba de ser fundado o clubdos Cinco Turmas, constituído por Saio-viar, Cdesi, Rapajo, Algo e Sinto, modes-
tos rapazes que tomaram a pe'to a disse-
m inação da magnífica arte de (Edipo pelointerior do seu Estado.

Por mais este serviço importante pres-tado ao charad'isino, ficámos summameti-
te agradecidos.

MELHOR TRABALHO
Recebemos para es'..e fim 2 traia ' os <'e

Royal de Beaurevéres e mais 1 de Valete
Vermelho, de R.:k'm.

CORRESPONDÊNCIA
Charadistas que enviaram trabalhos: K.

Ni vete (Recife), Solon Amaneio de Lima
(Belém), Spartaco (idem), Valete Ver-

mel lio (idem).
D. Carvalho (Bahia) — A 6 do cor-

rente puzemos no correio ema carta a si
dirigida e com destino á rua do Fabricio
n. 86. Recebeu?

Renato P. Guimarães (Campinas) —
Annotamos" a nova residencia. Recebidos
os trabalhos.

Lord Jackson (Belém) — Registrada á
mudança de resídencia.

ERRATA
No numero passado, na charada novis-sima do Dr. Ximenes, a numeração queesta antes.'; deve ser assim: 1—1(2,—1)2 t.

MARECHAL

Inteiro.
Décimo.

K111 27 de Setembro
7$700

5 8 00

I MCA officialjl MCA fiscalisada pelo Governo Federal.ÚNICA por eujo3 prêmios responde o Thesouro Nacional.ÚNICA extrahida à vista do publico nesta Capital.CAPITAI, de 3.000 contos e DEPOSITO de 500 CONTOS no Thesouro.PRÉDIO próprio — Rua 1° de Março 116 e Visconde de Itaborahy 67Extracções diarias às 2 1|2, e as 3 horas aos sabbados.redidos de bilhetes acompanhados da mais $900 para o porte.

Valete Vermelho (Do G. C. Paraense,
Belém)

ENIGMA PITTORESCO 90 este então que é difficil, bem carece
que o mates para se livrar da " fe;a ".
Não é certo, eu vos digo sem canseira,
que, quem, tendo as finaes (quem não du-

[vida )faça os extremos sim, de outra maneira
com a prima da primeira repetida.
Eu quero desta, logo o resultado,
posto que tu és o todo tão afamado.

Tenente (C. C. C. de Campos, Estado do Rio)

Nas finaes deste eirgma
Que foi feito com " arte"
Quem de riso faz prima
Com a segunda parte
E1 doido, é maluco
Porque clle não tem graça —
Até em Pernambtxo
Quem igual outro faça
Faz tercia com segunda
Ser mui bom charadista
Apesar, não confunda
Deste não ir p'ra lista.

Nicoláu Coláit (Do Pentágono CEdipieo
Amazonense)

MAI0
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(22)
Ha neste mundo, leitores,
Muita cousa Interessante.
Verbi-gratia os taes amores
Da Cabra com Elephante.

(23)
Eu, a falar a verdade,
Nunca os vi, mas faço fé:
Escutei, á saciedade,
O Carneiro e o Jacaré.

(24)
Que escandalo o tal derriço!
Quasi me deu na veneta
Aos ouvidos levar isso
Do Porco e da Borboleta.

(25)
Mas desisti dessa idéa,
P'ra não fazer mais angú
Xo quadro da patuléa
Onde ha Gallo, onde ha Perú.

(26)
Desses dois bichos de penna,
Tenho muita: valem ouro.
Prefiro vér só na scena
A Vacca e mais o seu Touro.

(27)
EUes que contem, portanto.
Os amores nus- e crus
Do casal... em Esperanto,
Língua de Tigre e Avestruz !.. El

DR. ZOOTECHXICO

PRISAOdeVENTRE

cOoco

O Melhor Remédio

O Mais Pratico

OMaisEconornico
VERDADEIROS

GRÃOS deÒAUDE

obDTRAINCK
A 'venda EM TODAS AS BOAS FARM ACM

A.TRONON 4J.HUMKRT, 96.Rue dA/nrterdam.PARiS |

ÁLBUM DO PARA TODOS... significa: elegancia,

gosto e distincção — Apparecerá em Dezembro.

Escrevam pedindo a amostra gratuita de meu tratamen-
to, um exemplar de meu livro e mais detalhes sobre a. minha

GABANTIA DE 500.000 KEIS
Isto não ê uma affirmação insensata de um indivíduo Ir-

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

O meu livro, uma copia do qual enviarei a V. S». como maior gosto, explica claramente como V. S*. pôde curar-se, a sl próprio, por este systema, sem dor alguma nem in-commodo.
Eu mesmo descobri este systema depois de ter soffrWobastantes annos de uma herenia dupla, a qual os médicos di-ziam que era incurável. Curei-me e julguei-me no dever dedar ao mundo inteiro o beneficio da minha descoberta, re-sultando que ha muitos annos que estou curando hérnias emtodas as partes do mundo.V. Sa. interessar-se-ha provavelmente em recebendo, como livro gratuito e amostra de meu tratamento, differentesattestados assignados por uns poucos dos muitos pacientes cura-dos. Não perca tempo nem dinheiro em procurar obter em

outra parte o que o meu tratamento offerece, pois só soffrerâ
contratempos e decepgões.Tome uma pena e encha o coupon que está ao fundo des-
te annunclo, queira env!ar-m'o pelo correio e o meu livro, a
copia da minha garantia, amostra de meu tratamento e outros
detalhes que V. S». necessite, serão enviados lmmediatamente.

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

COUPON PARA AMOSTRA GlItATUITA:
Dr. TV. S. RIce (S. 472) 8 e 9 Stonecutter Street, Lon-

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

formação e amostra para eu poder curar a minha hérnia.
Nome
Direcçâo.

Lie». D. N. S. P. n». 2690 de 30—6—92*

BREVEMENTE
"SEMANA SPORTIVA"

Revista de todos os sports
no Brasil e no Estrangeiro

Edição da Sociedade Ànonyma O MALHO

PRIffAO PE VENTRE

PO LAXATIVO DE VICHY
Cio Dr Tj. SOULIGOUX

LAXANTE CERTO - AGRADAVEL AO PALADAR Em todas as PharmactasPARIS, e, Ruq de Ia Tachcrie. Jf
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BREVEMENTE
"SEMANA SPORTIVA"

Revista de todos os sports

no Brasil e no Estrangeiro
Ed:s&o da Sociedade Anonyma O MALHO
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AS MAIS RECENTES
CREAÇÕES DA
MODA EM

Vestidos toilette
Vestidos para baile
Vestidos para rua
Costumes, Capas

e Manteattoc

E OS MAIS SUBLIMES PADRÕES EM

Sedas fantasias
encontrará V, JEop.
pelos menores

preços na

ROYflL-STORE
187, Rua do Ouvidor, 189

PHONE N. 6717
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Ij_cuinnil-e=se de qualquer eocommniemida de peixe e camarão

para a Capital coimio para fora.

i, despaclha e fornece o gelo para conservação do

RECEBE PEIXE A CONSIGNAÇÃO

§ e
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^ê><)

End. Telegraphico GIRONDINOS - Telephone N. 7560

MERCADO NOVO

RUA V dc . a 7 e RUA XI dc 38 a 52

CÃES DELVECCHIO 240-254
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ENCONTRAM-SE EM TODAS AS BOAS CASAS DE ELECTRICIDADE
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= CAIXA =
D'0 MALHO

AMADOS LEITORES (Toda parte) —
Como de costume, pelo menos ha uns
vinte annos, embandeira-se hoje esta
secção para festejar especialmente os
que fornecem a "materia prima" con-
stitutiva do maior attractivo desta Caixa.

E' justa essa homenagem aos intrepi-
dos fornecedores do "gaz hilariante",
no dia em que O Malho completa mais
um anniversario. Se não fossem elles,
de quanta semsaboria teríamos de Ian-
çar mão para encher este precioso es-
paço? Além disso, elles nos obrigam a
aprender muita cousa para lhes ensinar;
e desta espécie de intercâmbio sempre
sae algum beneficio.

Ha, é verdade, os que ás vezes se
queixam do rigor do "páo" — nota dis-
sonante que, felizmente, vae rareando,
em abono do nivel intellectual dos nos-
sos amados freqüentadores; mas isso é
vida; é sal; é pimenta para o "tempe-
ro" contra a monotonia insossa do esto-
pante ramerrão...

Amados "fornecedores" desta Caixa!
Por mais este annivexsario que O Ma-
lho hoje celebra — hurrah! — tres ve-
zes — hurrah! a vocês, que nós aqui
estamos sempre firmes para — com
perdão da palavra — os agüentar!...

MARIO CAMPELLO DE ANDRADE
(Itabayanna) — Foi remettido á secção
— Como elles pensam — o soneto —
Quatro amigos. Comnosco, pois, são
cinco...

G. R. (Picos, Piauhy)
soneto — Seu adeus:

Começa o

Rigidez
do Pescoçq

A RIGIDEZdopescoçomui-*"•* tas vezes provem de uma
corrente de ar, cujo resultado
e mui to doloroso e desagrada-
vel.

O Linimento Sloan
é o remédio que com maia
rapidez e efficacia^ penetra
no logar dolorido; sem ne-
cessidade de massagem: não
mancha a pelle, nem a roupa.
Ê o mata-dôr de excellencia;
não deve faltar em logar al-
gum.
(Vende-» em todas as PharmacU*)

Linimento
de Sloan<

"Quando ella veiu dizer-me adeus, tris-
tonha — 11

Nem parecia aquella flor florida."—10
Nem podia parecer! Isso de flor fio-

rida é um pleonasmo difficil de aturar,
quanto mais de uma pessoa se enfeitar
com elle e vir á scena dizer — adeus!
Mas que teria dito essa... poliflor, que,
além disso, era
"Santa demais para esta triste vida."

Ouçamos o poeta:
"Adeus! me disse pallida e sentida:
Desculpe as minhas faltas e disponha
Desta sua creada agradecida."

Ora, gaitas! Era tudo aquillo, todo
aquelle solemne florilegio, e disse um—
aíeus — de copeira pernóstica!..."Desculpe as faltas e disponha de
uma creada... "

Por essas e outras é que ha gente
que se devia limitar a exhibição da "es-
tampa"... Nunca devia abrir a bocea
senão para bocejar... Tal qual certos
poetas que empunham uma lyra, mas,
quando a dedilham, sae som de vas-
sourada!...

DR. CABUHY PITANGA

TRICALCINE
RECALCIFICflTION OE L0KGAH1SME

MM
Primeira Dentiçao

SEM NARCÓTICO

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

Primeira Dentiçao.

Exigir o Sello da União doa Fabricantaa

ESTABELECIMENTOS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denio = PARIS
e nas Principaes Pharmacias
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O primeiro vestido de Eva
A fantasia

humana comme-

teu todos os ex-

cessos e excen-

tricidades em ma-

teria de modas.

E' a velha

historia que data

dos tempos"mais

primitivos da hu-

manidade. Ves-

tidos, jóias, pel-
les, etc, tudo

isto, inventou a

vaidade do ho-

mem para em-

bellezar a "obra prima do Creador".

Tudo isso, porém, nunca poude nem po-

dera eclipsar a formosura, magestade, gra-

ça, desse imperial adorno natural com que

Deus dotou a mulher, coroando a sua ca-

beca com o magnífico e formoso manto dos

seus cabellos.

Nada de postiço havia sobre o seu cor-

po, a não ser a maliciosa folha de parreira,

primeiro vestido paradisíaco, após o

peccado.
Mas tinha o manto esplendido dos seus

cabellos, com o qual, cheia de pudor, se co-

briu, desde que
soube que amar

era um peccado.
Adão ficou

"épaté", que é

como quem diz
"besta", quando
a sua gentil com-

panheira, tiran-

do os ganchos, os

quaes consistiam

de espinhos de

plantas, deixava

cahir em casca-

tas de louros ca-

racóes, a magni-

fica cabelleira que, dizem, segundo os dados

fornecidos pelo próprio Adão, lhe chegava

até aos calcanhares. As nossas mulheres de

hoje podiam cobrir-se com egual vestuário

que usava a mãe da humanidade, se em vez

de queimar o pericraneo com essas águas

de grande perfume, devido á grande quan-

ticlade cie alcooes e silicatos com que diária-

mente arruinam os seus cabellos, usassem

em seu logar o maravilhoso Tricofero, com-

posto de matérias sãs, simples, innocuas e

de uma acção efficaz e bem patente, que faz

prosperar e crescer os cabellos.
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ELIXIR. PÂTE.POUDRE ou
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BENEDICTIN
SOULAC

HOR.S CONCOUR-S
MCMBRE OU JURV EXPOSITION U NI VERSELLE PARIS 1900
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uBÊNÊDICTINdeSOULAO
ÉOTS.DlR.lPrOTE. POUJUDIRE ouS/WON

«st RIGOUREUSEMENT ANTISEPTIQUE
donneauxdenbuneBLANCHEUR ECLATANTE

posséde une S/VVEUR AGRE/VBLE
rempioteindéfiniment SANS AUCUN DANGER

MCCICTaI/AIIC desdentlfn<:e5 <lu' Provoquem des ACC1DENTS GRAVES
(TI LI I li" V V U V des GENCÍVES et dela MUQUEUSE (eciema medicamentein.etc)
Consultei volre MEDECIN ou votre CtliRURGitN DtNTISTE vouswiterezainsi cesDrVNGEREUX produils

le Bénédidin de Soulac ne conlient ni Salol.ni Sacdwine.ru PttsJnot
Cesl un Ires bon oarGansme excellent pour les fumeurs.

LE BENEDICTIN DE SOULAC £ST UN PfíODUIT FRANÇA/S
UNIVERSãLLEMENT ADOPTÉ

Demander partout: Le BÊIN EDJCTINot SOULAC

tUXIR DENTIFRICE PrtTE<w5AV0N DENTIFRICE POUDRE DENTIFRICE
rV r> r^ r~4 r~ r-,
-.- W- _aÍ m.À a,- . M;

A' VENDA EM TODAS AS PERFUMARIAS E DROGARIAS DE PRIMEIRA ORDEM
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Para cnlrar nos eixos

j|

2
§| — Crê o Sr. pharmaceutico que haja um me- ;
s dicamento bastante efficaz para regularisar as fun- ;
I cções de digestão, etc.? O senhor entende-me?
H — Creio p.ue sim.

 Olhe: eu d'antes era como um relogio.
Como um relogio que regula bem, porque

Ü ha relogios que são uma calamidade... Olhe, se-
§ nhora, esse fez cinco annos que regula que é uma
§ belleza.
1 — Bem; como um relogio perfeito,
s — Exactamente.
H — E agora...

 V. F,x. é um relogio de sol, de noite ou em
H dia nublado.

E' isso mesmo. Necessito, pois, alguma cou-
Ü sa que me ordene, que me regularise... porém, o
j§ caso é que não tenho estomago para medicamento:;.
i§ Os Srs. pharmaceuticos gostam tanto de mixórdias!
g — Senhora...
H  Não; só o vulgo acredita nellas. Eu daria
tü não sei quanto para encontrar alguma cousa que, sem
= repugnancia, operasse em mim effeito...
j§ —. Não continue mais. Eis aqui o que a se-
H nhora deseja,
y — E que é isto?
s Isto? O remedio mais simples, mais singelo,
3 mais innocuo, ao mesmo tempo que mais efficaz. São
Í2 estas as celebres e pequenas pílulas de REUTER,
|§ que a senhora engole com a maior facilidade, e po-
5 dendo comer aquillo que o appetite lh-3 dispertar,
3 certa de que não sentirá as fadigas, as acrimomas
sl e até as dores de uma digestão difficil c penosa.
H Com as pequenas pilulas de REUTER acabou-se a
$ dyspepsia e, por consequencia, os mãos humores. A
P sua respiração é suave e até perfumada; a sua vida,
B emfim, é feliz e pacifica. Pois dê-me, Sr. pharmaceutico, uma duz:a de
ü tubos das pequenas pilulas REUTriR, pois quero
1 "entrar nos eixos", como diz meu marido, e quan-
§§ do voltar á fazenda em visita ás pesioas de minhns
% redações, apresentar-me-ei com toda a minha juven-"1 tude e bjílcza (perdoe-me o senhor a vaidade)...
g — Senhora, tem toda razão; e aqui tem um pa-
§§ cote de boa saúde, tranquillidade e alegria...

Mllllll111

M/ím

II' I i 111 iTTTTTTTii'11

ÕR'Glf1AL LIQUIDO PARA Ll^^

k c 
AES AMAR-ELLOS. MICKEL, PRATfl' "' AÍ

^toda Ciasse de metaes-não ait
NATURAL 00 METAL,HEM 0 PREJuDy/

^S!LH0 ÚNICO POUMENTOPERWjS
antes

*8

8 Àfacae a íempo

íí a influenza
¦Jy LICENÇA N. Gll do 26—3—506
\í Sr. pharmaceutico Eduardo C. Sequeira.»l
V< Immensaniente grato venho trazer também

o meu contingente de .provas cm apoio da erior-
me fama uuu corre sobre a efficacia do Peitora»

%í lie Angico Peloteu.se. Tendo adoecido de grippe,
<lesappareCÍdos os symptomas agudos dessa nu>-

>'« lesiia, ficou-me uma tosse com alguma expe-
V, ctorarão, que muito me aborrecia. Debalde fifl
55 uso dê diversos xaropes e elixires peítoraes. Des-
«V animado pela tenacidade da tosse, por mero des-
// encargo de consciência, a conselho de amigos
«< lancei mão do Peitoral de Angleo I'eloteiitM- «
t ' com Krftnde pasmo meu achei-me restabelecido
íí em pouco tempo, antes de findar o primeiro vidro.
V. Esta é a verdade que autorizo a publicar.
«*'J Pelotas, 20 de Outubro de 1016.

Hnlreirn Fllhi»V, CONFIRMO este attestado. l>r. K. 1.. l er-
relr:i de Araújo (Firma reconhecida).
O Peitoral <1? Angico Pelolense vende-se em to-

das as pliarmacias e drogarias de todos
os Estados do Brasil

|

II *
ft

1
8 ,ÍUW«

Deposito Geral
DROGARIA Eduardo C. SEQUEIRA — IMOI..OTAS

AíiSAri ItAS SOU OS SEIOS, nas dobras de
goixlura da pelle do ventre, rachas entre os dedos
.dos pés, eezemas infantis, etc., saram em tre3
tempos com o uso do Pó Peloicnse.

(Lie 54 cie 16—2—!HSi Caixa 2.000 réis na"Drogaria PACHECO, 4 .'i -17, .Itua dos Anilratlas
Rio. E' bom e barato. l.cia a hulla.
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Associação
justas

Em sessão dc Assembléa Geral ordinária
de 27 de Julho pp. foram eleitos os novos
dirigentes da Associação dos Varejistas da
Bahia para o exercicio de 1924-1925, em-
possados nos respectivos > cargos, ficando,
assim, constituída a sua actual corpora-
ção: Assembléa Geral — Presidente, Ma-
noel Sobrinho Gonçalves; 1° Secretario,
Alcides Ramalhos dos Santos (reeleito) ;¦2o Secretario, Eugênio Andeon Caminha
(reeleito). Directoriá_— Presidente, Fre-

derico Diniz Gonçalves (reeleito); 1° Se-
cretario, Marcolino Figueiredo (reeleito) ;
2° Secretario, Alfredo Castro; Thesourei-
ro, Aquilino Nogueira Perez (reeleito).
Directores — Manoel Falcon Marino (re-eleito), Américo P. da Silva Azevedo,
Manoel Lage Carballo, Pharm. Américo

XAROPE de REUTER
Para

Anemia,
Chlorose

e todas as Doenças que proveem de Qontamt»
nação on Empobrecimento do Sangue.

Jorge da Silva (reeleito), José Taboadas (reeleito). Commissâo Fiscal — Josias
Vidal, Izidro Monteiro, João Manoel A. Joaquim de Oliveira, Durval Pinto de
Garrido (reeleito), José Ribeiro da Silva Aguiar e Esequitl E. da Silva (reeleito).mmmm IODO-TANICO PHOSPHATADO

LYMPHATISMO . ESCRÓFULA
A, OlfiARD. 4-8.Rue dX/ésJa.PAJUS (Fhance)

DeposiUrio:FERRElRA.165,Rua dos Andradas. RIODE JANEIRO

pilllllllllinillllllllllinilllllllllllllllllllllllllllMI GLOSSOP <a c. i
End. Telegraphico

«GLOSSOP» Ml RI Dl CANDELÁRIA, 55-57 Caixa Postal, 265
Tel. Norte 602

R I O D E JANEIRO

Engenheiros e importadores -Fornecedores de machinismos e accessorios
para industriaes

GRANDE STOCK DE ACCESSORIOS PARA FABRICA DE TECIDOS
Accessorios e Machinas para apparelhar madeira, da conhecida casa A. Ransome & C. Ltd. Lubrificantes espe-

ciaes para as industrias de Tecidos mar;a NON-FLUID. Produetos "CARBORUNDUM".

ESPECIALISTAS EM MONTAGEM E FORNECIMENTO DE MACHINISMOS E ACCESSORIOS PARA FA- |
BRIGAS DE FIAÇÃO E TECIDOS DE ALGODÃO, LÃ, JUTA E SEDA, FABRICA DE MEIAS, ETC.

Únicos distribuidores no Brasil dos Específicos seguintes:
MAGNESIA BÍSURADA -- BITRO PHOSPHATO -- LAVONA '-- BITRATO DE ALCATRÃO — TEZAL
GETS-IT — LAVOL — SORET — LAVOLHO — ÁGUA PURGATIVA OSMOS — VIROL — LAXATOL

PHENALGIN — ANION — DELATONE — PASTA DENTIFRICIA PEPSODENT.

mm

RUBINAT LLORACH
A MELHOR ÁGUA MINERAL NATURAL PURGATIVA

ACAUTELAR-SE DAS CQNTRAFACCOES NACIONAES OU ESTRANGEIRAS
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miNORATIVAS

PASTILHAS

Para os DOENTES DO FÍGADO e victimas da PRISÃO DE

. VENTRE HABITUAL

As MINORATIVAS são um medicamento precioso no tratamento das Affecções do Fi-
gado e principalmente nas Hepatites. São um optimo auxiliar therapeutico no tratamento d<
grande numero de moléstias tropicaes.

Conforme a dose empregada, as MINORATIVAS actuam como um laxativo brando ou'
como um purgativo de acção prompta, de modo que, os que sofírem de prisão de ventre habi-
tual, pódem graduar a dose, conforme a sua natureza fôr mais ou menos sensível ao effeito de
laxativos. Quem, pela primeira vez, usar as MINORATIVAS e pretender apenas uma acção
suavemente reguladora, deve, ao deitar, tomar a metade de uma pastilha. As pastilhas devem
ser engulidas com um pouco d'agua; não é preciso esmigalhal-as, pois ao chegar ao estomago
são promptamente dissolvidas.

AS MINORATIVAS NÃO PRODUZEM COL1CAS

A' venda nas Drogarias: Baptista, Berrini, Bragança-Cid, F. da Silva Neves, Granado, J.
Freire, Orlando Rangel, Pacheco, Ribeiro Menezes. Rodrigues, Silva Araújo, SilVa Gomes, V.
Silva, Werneck, Gesteira, P. de Araújo & C., Martins & Liberato e nas boas Pharmacias. Em
Nictheroy: Drogaria Barcellos. Em Petropolis: Pharmacias Central e Petropolis-

Rifle de Repetição

Modelo 12
Cal. .22

PARA 
uso com trez cartuchos distinctos:—

.22 Curto, bom para 70 metros; .22 Com-

prido, 115 metros; .22 Comprido-Rifle, 182
metros.

Excellente para a caça miúda com cartuchos de ponta
ôco. Precisão e alcance máximos com o Cartucho
Remington UMC .22 Comprido-Rifle PALMA.

Capacidade do deposito: 15 Curtos, 11 Compridos
ou 10 Compridos-Rifle. Peça ao seu fornecedor.

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

Travessa di> Commercio No. 2, São Paulo
ARMAS

E2 MUNIÇÕES CUTELARIAS €

I miNORATIVAS I

PASTILHAS 1

Para os DOENTES DO FIGADO e victimas da PRISAO DE

. VENTRE HABITUAL

As MINORATIVAS sao um medicamento precioso no tratamento das AFFEC90ES do Fi-
Gado e principalmente nas Hepatites. Sao um optimo auxiliar therapeutico no tratamento d<

E| grande numero de molestias tropicaes.
Conforme a dose empregada, as MINORATIVAS actuam como um laxativo brando ou'

Gfl como um purgativo de accjao prompta, de modo que, os que soffrem de prisao de ventre habi-

Itual, 

podem graduar a dose, conforme a sua natureza for mais ou menos sensivel ao effeito de
laxativos. Quem, pela primeira vez, usar as MINORATIVAS e pretender apenas uma ac^ao
suavemente reguladora, deve, ao deitar, tomar a metade de uma pastilha. As pastilhas devem
ser engulidas com um pouco d'agua; nao e preciso esmigalhal-as, pois ao chegar ao estomago
sao promptamente dissolvidas.

AS MINORATIVAS NAO PRODUZEM COLICAS I

A' venda nas Drogarias: Baptista, Berrini, Bragan^a-Cid, F. da Silva Neves, Granado, J.
Freire, Orlando Rangel, Pacheco, Ribeiro Menezes. Rodrigues, Silva Araujo, SilVa Gomes, V.
Silva, Werneck, Gesteira, P. de Araujo & C., Martins & Liberato e nas boas Pharmacias. Em
Nictheroy: Drogaria Barcellos. Em Petropolis: Pharmacias Central e Petropolis-
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0 FORTÍFICANTE MÁXIMO PARA

TODAS AS EDADES

Çaicifica os ossos e dá phosphoros

Sempre que os MESTRES DÁ SCIEN-
CIA precisam applicar um fortificante re-
ceitam o VIGOGENIO.

FRACOS, rachiticos, ANÊMICOS, depau-

perados, NEURASTIIENICOS, usem o
VIGOGENIO.

Na fraqueza pulmonar e CONVAL.ES-
CENÇAS o seu effeito é immediato e po-
sitivo.

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

Fluxo-Scdatina
O remedio das senho-
ras. Combate as coli-

cas uterinas, mesmo as da gravidez, em
duas horas. E* o melhor remedio para as
doenças do utero, como FLORES BRAN-

CAS, inflammações, utero cahido, corri-

mentos, catharro do utero. A FLUXO-

SEDATINA é usada com optimos resulta-
dos nos Hospitaes c Maternidades,

Licenciado pelo D. N. de S. P. sob nu-
mero 67 em 28-6-19/5.

Onde quer que o Snr.

se encontre,

nas vastas solidões do
Amazonas, ou nol
sertões de Matto
Grosso, de Goyaz 00
da Bahia, poderá
aproveitar os valio-
sos serviços das nos-
sas Escolas, com vau-
tagens não me no res
que os que vivera nos
grandes centros. Os
DOIS MIL, alumnos
inscriptos desde Janei-
ro nas nossas Escolas

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

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

INSTITUTO LIVI1K DE ENSINO POB
COIlHESI'ONnENCIA

Kon Dr. Almeida Lima, 43 — 9. PAUXO
íórte este coupon © envie-o ao Instituto marcando

com um X o curso preferido e rsoeberi
nosso» folhetos explicativo».

Quarda Livros Constructor . . ,Perito Mercantil Technico Tele^raphlsta
Contador Publico Cõrtes e'Confecções
Tachygrapho Pratico Pharmaceutuso
alligrapho Avicultura

Correspondente Commerclal Agricultura
Desenho Commercial e Ar- Francei

tlstlco InglezPerito Mtchanlco Allemao' Electrlclsta Italiano" Meclienico Electrlcista T^atim
hauffeur Mecliauloo Hespanhol"reparatorlo» SMncrnçAo.

Kndereço - ••••«•
Estado  »••• "ft Maifro*

Chamamos especialmente a attenção dos estudantej
e dos paes de familia para os nossos cursos de prepa-
ralorios por correspondência, cujos livros de texto, que
são completamente gratuitos para os alumnos, são rigo-
rosamente conformes com os programmas officiaei.

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

ÇRANPE DEPOSITO PE HARmONItftS
DO CAV. MARIANO DALLAPE' & FIGLIO

STRADELLA — ITALIA
Peçam catalogos e preços

JOÃO SARTORELLO
SAO JOÃO DA BOA VISTA

E. DE SÃO PAULO
'.WJVAV/AVW

Uma boa acquisição

Um motor Siemens Schuckert Werke,
125 H. P., 400 volts, 730 R. P. M. I.
excitador com caixa de oleo, trilhos e

polia; tudo em bom estado. Vende-se ;
para ver e tratar na rua Visconde de

ltaúna, 419

T I C O -T I C O DISTR IBUE LINDOS PRÊMIOS A' S CREANÇAS
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1 Onde quer que o Snr.

se encontre,

estao espalhsdos em todos os recantos do Brasil.
Queira deitar um olhar a longa lista de artes e

profissoes que lhe apresentamos, escolha a que parecer
mais confo'me 4s suas aptidoes, e inscreva-se no nosso

INSTITUTO LIVI1K DE ENSINO FOB
COIlHESI'ONnENCIA

Ron Dr. Almeida Limn, 43 — 9. PATJI..O
C6rta este coupon e envle-o ao Instltuto mar°an<l0

com um X o curso preferldo e r»oeberi
nossoe folhetos explicatlvos. i

'juarda Llvros ConstructorPerlto Mercantll Technico Tele^raphlsta
j Contador Publico C6rtes e' Confecsdes

I') 

Tachygrapno Pratlco Pharmaceutuso
alligrapho Aviculcura i

Correspondente Commercial Agriculture i
Desenho Commercial e Ar- Francei i

tistlco InglezPerito Mechanfco Allemao '
» Electricista Itallano ]" Meclicnico Electricista T^atim

! hauffeur Mechanico H^spanhol ("reparatorioa Mlnerncfio. (
vome i

|i 
 »•••

I Chamamos especialmente a attengao dos estudantes
e dos paes de familia para os nossos cursos de prepa- |

!! ratorios por correspondencia, cujos livros de texto, que
] sao completamente gratuitos para os alumnos, sao rigo-'i rosamente conformes com os programmas officiaei. ,

J Nao deixe escapar esta occasiao unica de »-
struir-se. i_ _ 
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SYPHILIS!!!
Aboríos! Chagas! Invalidezl

Rheumatismo! Eczemas!

UM H0RR0RII!
A Syphilis produz Abortos, enche o corpo de Chagas, destróe as Gerações, faz os.filhos

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

EJ^LaIÍX / l«T I O melhor depurativo do sangue.
Deve ser usado em qualquer manifestação da Syphilió e da Boba.

LEIAM MAIS!
\J EatLIAlK V I 4 não é só um grande Depurativo como uni enérgico preparado contra a
Syphilis, porque contém Hermophenyl, o qual destróe os microbio3 do sangue. E' o unico sal
que deve ser usado por via gástrica pela sua acção bactericida e porque não ataca o- estômago
nem os dentes, não produz erupções, ao contrario, sécca e faz desapparecer as feridas. Não
contém arsênico nem iodureto, sendo inoffensivo ás creanças.

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

Desapparecimento de todas as manifestações syphiliticas especialmente do Rheumatismo e af-
íecções dos Olhos; finalmente a saude em pouco tem;;o.

E' o unico Depurativo q-ie tem attesta dos dos Hospitaes, de especialistas dos Olhos e di
Dysptpsia Syphilitica,

Não se case sem primeiro tomar 6 vidros de ELIXIR 914
F o mais barato de todos os Depurativos porpe faz.effeito desde o primeiro vidro.

ííâo deixe pa:a amanhã, comece hoje mesmo a tomar o EJ-IXIR. 914

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

NOTA í — Envnrremnos mni livraelbo seientiffico solbre a §y-»
philis e doeniças do sangue. GRÁTIS, a toda a pessoa qus
o desefar. Pedidos á Caixa 2 G. — São Paulo.
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CflROQEnO
Fortificante que se impõe por ser a sua

propaganda feita por todos quantos delle
fazem uso. AUGMENTA O APPETITE, EN-
GORDA, FORTALECE E RESTITUE A BOA
COR. E' sobretudo nas pessoas impaludadas,
nas depauperadas por excesso de trabalho

physico e intellectual, que o "CAROGENO"

realça o seu valor. Com o uso de dois fras-
cos o paciente certificar-se-á da efficiencia
desse importante preparado. Composição de
QUINA, KOLA, STRYCHNOS e ARSÊNICO,
medicamentos já de sobra conhecidos como
de real prestigio ao combate em todos os
casos de fraqueza. Sabor agradável.

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

fl ¦¦¦ m^A é£èb WBaWI Hl DOR
/ J« * -¥M0m Ém_m_mmm

>„ ^ p*»»™^^^asa—
que se emprega também contra a
INFLUENZA B G R I P P B

o GUARAFENO
é o remedio que mais prodígio* tem feito nos
caso* indicado» nos prospectos que acompanham
cada tubo de comprimidos.
Usae o GUARAFENO. — Vende-se em todas as

pharmacias e drogarias.
Depósitos geraes:—(Pharmacia Cesas San-

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

"O TICO-TICO" DISTRIBUE LINDOS PREMIOS A'S
CREANÇAS.
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[ GRANDE LABORATÓRIO E PHARMACIA HDMEOPATHtCA |
F X J*\1> V l> * > Ü9 E »I I !H MO |

Almeida Cardoso & Cia.
| Distinguimos com BRANDE PRÊMIO, a maior rocompensa conferida em homieopatliia na EXPOSIÇÃO NACIONAL DE 1908 |

Fornecedores da Armada, Exercito e principaes estabelecimentos médicos e phârmaceuticos \
MEDICAMENTOS HOaKEOPATHICOS" QUE CUBAM |

ALMEIDINA — Para gonorrhéa chronica, rtcente e suas conseqüências.
CALENDUUNA —Antiseptico: Para lavagem de feridas chronicas e recentes. =
CAPIVAROLEUM — Tônico peitoral e orgânico: contra anemia em geral.
CARDOSINA — Para tosse, bronchites, dores no peito, costas e lados.
CARDUUS CARDO — Para moléstias do coração e hemorrhoidas fluentes.
CHENOPODIUM ANTHEUMINTICUM—P<5 vermitugo: Infallivel contra lombrigas. =
GYPSUM BRASILIENSE — Facilita a dentiçâo e tonifica as crianças.
HEMORRHAGINA — Para hemorrhoidas e hemorrhagias em geral.
PROSTAT.NA—Para inflammações da próstata e da urethra, clareando as urinas. =
SEZORINA — Para a íebre intermittente (sezões ôu maleitas).
SANACANCRO — Para feridas de mau caracter, chronicas e recentes.
SANABILIS — Para hepatites e cálculos biliares. =
SANACOLICAS — Para colicas intestinaes e do estômago.
SANAFERIDAS — Para nso externo: Combate feridas chronicas e recentes. =
SANATOSSE — Para tosses e bronchites rebeldes. E
SANANGINA — Para inüammações da garganta e da bocea. =
SANAINSOMNIA — Para a insomnia e os accessos nervosos. =
SANAOP1L — Para a opilação ou ankilostomiase. =
SUPPURINA — Para as suppurações em geral. s
ROSALINA — Para a tosse coqueluche e como preventivo da mesma. S
TABLELAXO — Purgrativo e taxativo inofensivo. z
CONSOLARINA— Para a fraqueza pulmonar em primeiro e segundo graus. =
SAN ASTHMA — Para a asthma hereditária é adquirida. E
ALB--JGIA — Pd dentifricio. O melhor para limpar os dentes.
DYSENTERIUM — Para diarrhéa de qualquer caracter e proveniencia. =
SANA RHEUMA — Para o rheumatismo em geral. =
SANACALLOS — Faz cahir facilmente os callos sem Incommodo.
OPKTALMINA — Para todas as affecções e inflammações da vista.
SANADÍABETTES — Para a diabettes saecharina e suas conseqüências.
SANAGRYPPE — Aborta a influenza e cura constipações com febre e tosse.
CARICA AMERICANA — Regularisa o ventre e combate o abuso de purgantes. =
BALSAMO DE ARNICA — Para golpes, contusões, frielras e unhas encravadas, jj

= SANA SYPHILIS — Depurativo. Para lympHatismo, rheumatismo, moléstias da pelle e couro cabelludo. jj
= ESCROFULINA — Para escrofulas e todas as manifestações de origem escrofulosa.
| ESSÊNCIA BENEDICTINA—(Odontalgico). Para dores de dentes e ouvidos em 5 minutos.
B DUARTINA— Touíco Reconstituinte»: Para a neurasthenia, anemia, dyspepsia e interites.
= SANAFLORES—Para a leucorrhéa (flores brancas), caracterisadas por corrimentos da vagina.
z DOLOHIFORA-Auxilia o parto, combate as culuas uterinas e mais symptomas das parturientes.
E ÓLEO DE FIGADO DE BACALHAU — «Tônico reparado.-, Para anemia em geral,
i ALLIUM SATIVUM — Especifico para abortar a influenza, constipações, tosses e coqueluche.
= HEMORRHOIDINA — Para todos os incommodos pelas hemorrhoidas seccas e sangüíneas.
= Os medicamentos acima silo aconselhados pelos médicos, licenciados pela Saude Publica e acom- CC
s panbados du modo de se usarem. O nome e o credito de que gosam os nossos productos e a ^5 nossa firma, com 44 annos de existência honrosa e progressiva, são o sufficiente para que
s qualquer incompetente procure confündil-os ou imitai-os. Os imitadores procuram agir de <
z preferencia no interior do Brasil onde com mais facilidade encontram incautos consumidores zz
z e revendedores pouco escrupulosos que os auxiliam nas mistificações. Os nossos productos, W
5 de reconhecida efficacia therapeutica e preferidos pelo publico, sâo revendidos em frascos fe- 5
z citados, pelas melhores pharmacias, drogarias e estabelecimentos commerciaes de todo o Brasil ^5 e. distinguem-se facilmente de todos os outros com a marca que os garante «UM ANJO
E COROANDO UMA AGUIA^, com que illustramos esta publicação, devendo os revendedores -j-j
z e consumidores verificarem si o envoltório e o frasco contêm a dita marca, firma, rua e numero *-
: do nosso estabelecimento. Com a saude, que é a vida, uão se deve facilitar. — Executam-se as 2.
; mais exigentes encommendas de Homoeopathia em tinturas, glóbulos, pilulas e tablettes. £

| íLABQRaio. 10 HOMttOPAT
III. Boa Marechal floriano Peixoto, 11

RIO DE JANEIRO

MARCA #\
REGISTRADA*»»'

Cl

5

A MARCA fi"SUPRA 
t A

GARANTIA DA
LIGITIM1DADE
DE M055OS

.PRODUCTOS^
_UIDADO COMM JU V#UI*1 i

4=""" AS "^
íf A_SI.ICAÇ_E5 >

EM TODOS OS VIDROS '

l PREÇOS RAZOÁVEIS  I¥ão temos Filial |
11-RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO-11

| PRÓXIMO AO LARGO DE SA_ST_V RITA  RIO DE JANEIRO
GHUI-- PRATICO — Enviamos grati.» a qaem pedir'.

-IIIIIIIll||IIIIIIIt<iMiiillIIIIIllllIllllllIIHIHIinilW^

AC) PI IRÍ ICO ^end° chegado ao nosso conhecimento haver no interior do
'**-' * UDUV-U Brasil revendedores que negam a Homoeopathia da nossa
marca Um anjo coroando uma águia para collocarem outra de qualidade inferior, com-
promettendo a vida dos doentes e o credito da nossa medicina, pedimos procural-a sempre
nas boas pharmacias, drogarias e estabelecimentos commerciaes da localidade e quando não
for encontrada, dirigir directamente os pedidos á nossa. casa. Para facilitar o meio de
obtel-a pelo correio e não haver demora na expedição, o pedido deve vir acompanhado da
respectiva importância, de accordo com os preços do nosso catalogo que enviamos grátis
pelo correio a quem o solicitar. As quantias remettidas pelo correio devem vir em carta
registrada com valor declarado ou vale postal. — ALMEIDA CARDOSO & C. — Rua
Marechal Floriano Peixoto N. ii — Rio de Janeiro.
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(Com missão e Consignação)

AGENCIA 

~W~LOTERIAS

MATRIZ

151, R. Ouvidor, 151

TELEPII0N8 NORTR 554

FILIAL

Rua da Quitanda, 
79

(Esq. de Ouvidor)

TELtPHONK NORTE 2534

RIO DE JANEIRO

Casa Caboclo

E' õ que vende mais barato,

calçados, chapéos e

guarda-chuvas

Softimento completo pelos

mínimos preços

SEMPRE NOVIDADES

Minas & Guimarães

Telephone Norte 4161

PRAÇA DA REPUBLICA. 22I

(Ao lado da E. F. Central)

RIO DE JANEIRO

ms» Eiamwimw:

is

I 55

191

m

SEBO, SRBIO E OIiEOS

Breu, Soda caustica, Barrilha, Cimento, Sebo, Óleos

de todas as qualidades, 
alvaidade, V. M., etc.

VENDAS POR ATACADO

PREÇOS SEM COMPETENCIA

j. 
lobarinhas

Rua General Camara, 198 -- Tel. N. 5714

RIO DE

R
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PRÓXIMAS

PARA A EUROPA
"Yorek" 3 Novembro"Werra" 11 »
"Sierra Venfana" 16 "
"Gotha" 25 "
"Sierra Morena" 30 "
"IVeser" 9 Dezembro
"Sierra Nevada" 22 "
"Sierra Cordoba" 31 "

IIMI

IliEMIIi

iMU

llil

para o rio da prata"Sierra Cordoba"."Werra".
"Yorek".
"Gotba".
"Sierra Venfana"."Weser"
"Sierra Morena"."Sierra Nevada".

Estes fiaquetes têm esplendidas accommodações para passageiros•j" rlacç#» rnm ramarote £ 1* rlass#» rnmmiim

24 Setembro
11 Outubro
17
27 »
29

9 Novembro
12 »
28 »

nomica, 3' classe cora camarote e 3" classe commum. 1 S em c'asse ('e Luxo, 1* classe, 2* classe
Para cargas com o corretor Sr. Luiz Campos, á rua Visconde de Inhaúma ntrata-se com os Agentes Geraes •

HER IW. STOLTZ & cAVENIDA RIO BRANCO 6 61/4
Telephone: Norte 6121 - RIO DE JANEIRO _ Telegrammas "NORDLIOYD"

l.'H
^ t

^4- Para mais informações

P,

«ir

Hanibiirfl-Sudamerikanische Dainpfschifffabris-Gesellschaft

VAPORES RÁPIDOS E DE LUXO

Cap Polonio.... 3 heliccs 21.000 I. R. R.

Antonio Delfino 2 behces lt. 0 T.1 . R.

Cap Norte '2 Iielices 14.000 T. R. R.

¦ãi

Li <

próximas saiu das para

Lisboa. Yijjo, Rilbao, Boulogne s(m e
Hamburgo

Sorte 30 dc Setembro

Polônio 13 de Outubro

Antonio Delfino. . U de Novembro

(iip Xorlp DMMrt.ro
Ciip Polonio 15 ae

T H E O D O R W1L L E & Co. — Agentes

Avenida Rio Branco 79, 1' andar — Telepbone Norte 41
RIO DE JANEIRO

Ei
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Graças ás Gottas Salvadoras das Parturienles do Dr. VAN DEU LAAN

Desapparecem os perigos dos partos difficeis e laboriosos. A parturiente
que fizer uso do alludido medicamento, durante o ultimo mez da gravidez, terá
um parto rápido e feliz. Innumeros attestados provam exuberantemente a sua
efficacia. A' venda em todas as drogarias e pharmacias do Brasil. Depósitos
geraes: Pharmacia Homeopathica do Dr. Van Der Laan & C. — Rua Marechal
Floriano n° 116, Porto Alegre, e ARAUJO FREITAS & C., Rua dos Ourives.
Rio de Janeiro.

líquidos e comestíveis finos
Queijos, Manteiga, Conservas e Vinhos
Casa especial em Frios de Petropolis,
Barbacena e Paulistas, Salchichas de Vien-
na e outras especialidades de Charcuterie.

Grande Bar e Rotisserie Progresso
Importação directa da Europa e America

do Norte. Caças da Nova Zelândia.
Exportação e Consignações

JOSE1 MIGUEIZ DOMINGUES
Largo S. Franciscco de Paula, 44

Telephone 3814 — Rio de Janeiro

PENHORES ?
MAIOR OFFERTA

MENOR JURO

COMPANHIA ÁUREA BRASILEIRA

sos ra. 11
RUA 7 SETEMBRO, 187

301=30-- IODO!

CREME ALLED Formula scientifica do Instituto de
Belleza Alled

(Alled Beauty Institute)

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

RRANOLEIA AFORVIOSEIA e CONSERVA a cutis fazendo adherir magnificamente o pó dearroz. Pote grande, 9$000

FARINHA ALLED (amêndoas)
II
O

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

Ho
OE=

PARO ROYAL
3QE--OÍ—lOPOl

e em todas as perfumarias

_o_-=ioi—io.
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INDEMNISADORA
COMPANHIA DE SEGUROS

Rua da Quitanda n, 126
RIO DE JANEIRO

SEGUROS TERRESTRES, MARÍTIMOS,
FERROVIÁRIOS E DE ROUCO

Caixa Postal n° 914
Telephone: Norte 2589

Endereço Telegraphico:

i.
Códigos: Ribeiro, Mascotte e A. B. C.

5' Edição.

DIRECTORES :

S e r a p h i m F . Cl a r c Júnior
Roberto Cardoso
Ernesto Ferreira

REPRESENTANTES EM TODOS
ESTADOS DO BRASIL.

OS

___S__S__S_iS_____í__S_______^_____í_iZS2S___asma
COMBATEM-SE COM ÊXITO OS
HORRÍVEIS ACCESSOS COM OS

Pôs Anti-Asthmaticos
"DESCOBERTA JAPONEZA"

Marca Registrada

SSBf BRAGANÇA, CID & Cia. j
RUA BUENOS AIRES, 17a - Rio de Janeiro

_í$_M!
v_>è!

"I Ilustração Brasileira"
REVISTA MENSAL ILLUSTRADA

Collaborada pelos melhores escriptores e artistas
nacionaes e estrangeiros.

mm

Xíí_5 
°RI6,NAL «-1QUID0 PARA LIMPEZ^

L"ETAES ANABELLOS. NICKEl. PRATA^ffj

\T0£>A 
CLASSE DE METAES-MÂO ALTERA A

í^"ATURAL DO METAL, NEM 0 PREJUD^

>^_LH0 UNlCOPOLIHENTOPERfEJiS

tí3fcffl!| iSS-j^
S——___S£ai

CASA-DE PENHORES
Quimaiães & Sanstvenno

Emprestam dinheiro sobre Ouro, Prata, Brilhantes,
Pedras Preciosas e Cautelas da Caixa Econômica.

COMPRAM E VENDEM JÓIAS
Os Srs. mutuários poderão amortisar o seu debito

mensalmente.
_RASO 1 A G MEZES

5, Rua Alexandre ílerculano, 5
Antiga Travessa elo Theatro — Atraz da

Escola Polj"technica e
LUIZ DE CAMÕES, I—A

•¦5V _S?
v__)_5r
_>_<_•.

1*.mi v
FERRONÜMD

Recommenda-se como tônico para o sangue
e os nervos.

¦ ¦ i ¦ ¦—-»-¦ _ ----

# iÍÍi
mi

O TICO-TICO Jornal semanal, dedicado exclusfa
vãmente ás creancas*
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Musica de HUGO FREY

GRANDE SUCCESSO DA ORCHESTRA PICKMANN

A orchestra P.ckmann ot-
íerece os seu» serviços ar-
tlsticos para bailes, chás
dansantes. recepções, etc.
— RUA TAVARES BAS-
TOS. ¦ — Teleph. Beira l
Mar 239 — Rio de Janeiro. (

•A-r"? -_5?____-Í_5m
Piano
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= BELLEZA FEM I NI NA

CIJTINO
Produeto

II. REIS
scientifico

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

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

'Depositários: ARAUJO FREITAS & C.
!_¦_- um. ______...----------W"**--»»!»-

Bafl^.-;. ¦.-'•-. j^Eywg, '

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

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

OURIVES, 8 8 — RIO
___=-_Ê5-_S

REGULADOR FONTOURA

é o remedio indicado para com-,

bater os incommodos das se-

nhoras, sendo muito efficaz

nos estados mórbidos e nas

desordens f un cci o naes

dos órgãos f e m i n i n os .

REGULADOR FONTOURA

regularisa a funcçâo do sangue,

descongestiona os órgãos in-

flammados, supprime a dôr

proveniente d e irregularida-

INCOMMODOS DAS SENriORASV" «--»"• •ll»'»
Vos distúrbios nervosos.

PARA TRATAMENTO DOS

¦^ yy-.?fft— T.-nT^BsrTnBCgTfr^-^^írary)1**

REGULADOR FONTOURAj
lisxjizas&is&szszzsxKesa

As causas que deter-
minam muitas altera

ç6es no estado de sau
de das senhoras, produzin
do crises dolorosas, alterações
nervosas e conseqüente decaden-
cia physica, devem ser comba
___»__- — tidas com o —

REGULADOR FONTOURA

,*to--_-A_>>__.«

V RESTAURA E REGULARISA

AS FUNCÇOES DOS

Órgãos femr_5n5no8

T^T^^7^SS^?»y!yj»^^'^'^^'^<^^^^

Os satisfactorios re-

sultados obtidos em

grande numero de casos

em que tem sido applicado,

demonstram quanto è mere-

cido o renome alcançado pelo
___.  poderoso preparado. —i —

REGULADOR FONTOURA
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I Ds Pessoas Que Tossem 1

EDISON

EDISON

MAZDA

As pessoas que se resfriam e con-
stipam iacilmente. — As que temem
o frio e a humidade. — As que por
uma ligeira mudança de tempo fi-
cam logo com a voz rouca e a gar-
ganta inflammada. — As que sof-
frem de uma velha bronchite. — Os
asthmaticos e, finalmente, as crean-
ças que são accommettidis de ooque-
luche poderão ter a certeza de que
seu imico remedio é o XAROPE
S. JOÃO. E' a -inica garantia da

I sua saúde. O XAROPE S. JOÃO
é o remedio scientifico apresentado
«ob a fôrma de um saboroso licor.
E' o único que não ataca o estorna-
go nem os rins. Age como tonico cal-
mante e faz expectorar sem tossir.

Evita as graves affecçõcg <fo peito
e da garganta. Facilita a respiração,
tornando-a mais» ampla, limpa e for-
talece os bronchios, evitando as in-
flammações e impedindo os pulmõej
da invasão de perigosos microbioj.
Ao publico recommeffdamos o XA-
ROPE DE S. JOÃO para tosses,
bronchites, asthma, gryppe, coquelu-
che, catarrlios, defluxos, constipações í
todas as doenças do peito.

MUITA ATTENÇAO — Sómente
os bons remedios são imitados; por
isso pedimos com empenho ao publi-
co que não acceite imitações grassei-
ras e exija sempre o verdadeiro XA-
ROPE S. JOÃO.

Xarope São ]oão

Nas casas de Ia ordem

PÍLULAS

(Pílulas de Papalna « Podophyllna)
Empregadas com successo nas mole»-

tias do estomago, fígado ou Intestinos.Estas pílulas al£m de tônicas, são indl-
cadas nas dyspepslas, dores de cabeça,
moléstias do fígado e prisão de ventre.
São um poderoso digestivo o regularlsa-dor das funeções gast.ro intestinaes.

A' venda em todas as pharmscias. De-
positarios: J. M. Cardoso & Cia. Rja
dos Andradas 72. Vidro 2$ã00, pelo ooi •
leio 3S0Ü0. Rio de Janeiro.

DE
£mesto Souja
BRONCHITE
Rouquidão, Asthma,
Catarmos chionicos

GRANDE TONICO
abri o appettls«Broánz i

torça tnucDlir

A "FaseUne Cheseírcugh"

Approvado pelo D. N.
S. Publica sob n. 1313 pp

era 20—2—Q20.
Preço de um vidro 2$soo. Pedidos a Antonio A. Perpetuo — RUA DOS

OURIVES, 85 sob. — Rio de Janeiro.
^nnHiiim!imaimii.Miwii;;i!i!iiH[imimMiiiiiiiiiiiitiiiiiiBiiiiiii)MMMiiMUMiimiiiii'iiiH[iiiiiiiiininniiiiiiiiiniDinriniiBiiiinii;iiBi!i!M!aa

DR. ARNALDO DE MORAES
(da matêrnidade)

PARTOS E GYNECOLOGIA
Cons. Rua Carioca, 30, das 4 ás 6. Re».
Trav. Umbelina, 13, Botafogo. Teleph.
B. Mar 1815.
«imauiiuuiiiiiiiiuiiJiniiiuuiiiraniHmiimiiiuniuuinnnnntiiimnmmiimRiinn»

| Romances d,u0 Malho" |
, =

1 Acham-se á venda os tm- g
1 pressionantes cine-romances J
I de aventuras policiaes, origi- I
1 naes de Eduardo Victorino i
| A MAO SINISTRA |
g 11 fasciculos
| RESURREIÇAO DE "Air |

1 MA DE HYENA" |
17 fasciculos |

[ MIL-DIABOS |
1 9 fa dci^Ios

| O DETECTIVE EA 1
| 

"MORTE" 1

8 fasciculos
= Os fasciculos são vendidos I
H juntos ou separadamente ao g
| preço de 400 réis no Rio j
1 de 500 réis nos Estados. |
| Pedidos a "O Malho", I
| 164 rua do Ouvidor — Rio |
I de Janeiro. 1
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiivii'niiiniiiiiiiiiiiiiiiitiiiniiiiiiiiiiniaiinnniiii'imiiiiiiiiimii![i>i

ESTA' A ' VENDA
O ANHEL DAS 

"MARAVILHAS

Livro para creanças
TEXTO E FIGURAS DE

JOÃO DO NORTE
Preço: 2$000 — Pelo correio mais $500

E']ição de Pimenta de Mello & Cia.
Rua Sachet, 34

elhor unguento par* a cutla.
Deve ser empregada desde a mais tenra infancia. É conhecida e usada
em todo o mundo. Conserva a cara e as mãos macias e rapidamente
allivia aa excoriações, queimaduras, chagas e todas as irritações
menores da pellc. Insistam em receber a ''Vaseline Chejeírcugh"
como originalmente acondicionada e veiam que tem o nome da:

CHESEBROUGH MFG. CO.
(Consoliti&tc d)

NEW YORK LONDRES MONTREAL
A' VENDA EM TODAS AS DROGARIAS E PHARMAOAi» |

Banhos de mar em casa

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

m

A "Vaseline Cheseircugh" e o ^melhor unguento para a cutla. j
Deve ser empregada desde a mais tenra infancia. E conheciaa e usada
em todo o mundo. Conserva a cara e as maos macias e rapidamente
allivia aa excoriafoes, queimaduras, chagas e todas as irrita^oes
menores da pellc. Insistam em receber a "Vaseline Chesebrough''
como originalmccte acondicionada e vcjam que tem o some da:

sB m \±M 
co

NEWY0RI ANDRES MONTREAL
A' VENDA EM TODAS AS DROCARIAS E PHARMACtAb |
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"6ets-lt"

Termina Com

Todos os Callos
Trinta segundos depois de tocar o callo

com este remedio liquido para callos. a
dôr penetrante, como punhaladas, pára
para sempre. Nenhum callo, duro ou

molle, é demasiado velho ou profundo
para que possa resistir ao "Gets-it.
O callo immediatamente secca e murcha,
as bordas separam-se da carne e se
arranca com os dedos com tanta dôr
como quando se cortam as unhas.

Não corte os callos. REMOVA-OS
cora "Gets-it." Custa, uma bagatella
em qualquer pharmacia.

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

Únicos distribuído-res no Brazil:
GLOSSOP & CO.

RIO
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Contendo 22 de phòsphoro assimila* el, extraindo das sementes vegetaes

Da anemia á tuberculose nâo ha mais de um passo
A PHYTINA, recommendada pela alta medicina, RÍSINTEGRA A VI-

TAL»XT>ADE, combate a ANEMIA, a DEPRESSÃO NERVOSA, a NEUR.ASTPIENIA,
etc. Em muito pouco tempo contri-bue para que o APPETITE RENASÇA e para
que os NERVOS SE TONIFIQUEM. .

A' venda nas drogarias e pharmacias. em comprimidos e granulada. — Uni-
COS representantes no Brasil: HERM. SOHÜBACK & C. — Caixa postal 237 —
Rio de Janeiro. — Fabricantes; Société pour 1'Industrls Chimique a Bale, Ba-
siléa — Suissa.

frv2o-Li$:ÕE.$j
.ethodo .

pratico, _

effKQZ.t'
actôiherNte^

^crevcu rr
ou ^AÜL. 'T

RuoL?fogre^o.6.
Piio

^allo para a resposCix)

WàSHINBTGH «. PEREIRft * E.

A UN1CA 0FFIC1NA NO «10 DE JVNEIRO MONTVDA.
HClMINT* PM!A:

fABBICAÇÍODE TBARSFORMADORES. CHAVES
PARA-RAIOS, BOBIMkS DEREACTAiCIA
PARA ALTA TENSÀO.

PO
DE ABYSSINIA

Sem Opio nem Morphina.
Mulio efflnaz contra a

lOatarrho, Oppressão
36 Anuos do Bom Êxito.

Medalhas Ouro e Prata.
H. FERRÉ, BLOTTIÈRE &t>

8,Rua Dambatlt
¦ * PAR'» ^,43 PHkR*1^

r 

ECONOMIA
A o ai ca coisa qne se perde uunio o

TIRO SEGURO
O VERMIFVGO do DR. H. F. PEERY

k o continuado mconaodo qce as Loabrifai ov Sol»-taria cauia a* padecente.
Um lr«u ^ TEMPO, PWÜZIRO, IN-
0UIETAÇÀO • SAÚDE, porqoe

Uma Única Dose Basta
A »eoJ« •• tWu a* priacipMt pkaraaúu t draitrúu,

mmmmm

OSKU 
FUTURO — Qualquer pessoa

que quizer~ possuir utn horoscopo
da sua vida, mande o dia e o mez do
seu nascimento, para conhecer bem o
seu futuro. Cartas a J. Tort, 

~alx«
Postal n. 2.417, Rio.

FABRICAÇÃO DE FIOS isolados
PAR» TEMPO E CAMPMHHA.

FABR CACiO DE FIOS MAGNÉTICOS ISOLA-
DOS A ALGODÍO OU SEDA.

COBCER 0 DE QUAISQUER MACHINAS ELETR1CAS.

TFLEPHONES VILLA, 2527, 2828
FUA BARÃO CE MESQUITA. W- :B4

sm&ys
no

'fp c^Xs\T o
^ ^QoJ?0 %\CALW

Dr. Alexandrino Agra

CIRURGIÃO DENTISTA
Participa aos seus amigos e clientes que

reabriu o seu consultorio.
R. RODRIGO SILVA N.

Telephone C; 1838
28

TAPEÇARIA DE MAURO

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

rECONOMIA

A eoica coi.a que it perJe utaaio o
TIRO SEGURO

O VEKMIFVGO do DR. H. F. PEERY
i o contintiado bcomtnodo qce as Lonbrifa* ea Solt-taria caiuaai a* padecenie.
U» frasco pttapar-TOvta TEMPO, PMHZIRO, 1N-
OUIETACAO • SAUDE, porqoe

Uma Unica Dose Basta
A >caJa (« t»iii a* priecipact pkanuciu t drot

WASHIN9TQH R. PERE1B* i E. ij

AUN1CA 0FFIC1NA NO RIO M JVNEIRO MONNDl # >
hcimim pmu: i

FABRICAQAODE TBABSFORMADORES. CHAVES. .—I «-
: PARA-RAIOJ, BOBIHASDEREACTAiCIA I

PARA ALTA TEHSAO. »£>f^-^''FABRICAQlO DE FlOS ISOLADOS |
; (T? I «8\ PAR* TEMPO E CAMPMNHA.
¦z/r O Y^0"1 F*8R "CAO DE FlOS MAGNETICOS IS0LA- ;

ot DOS A ALGODiO OU SEDA.
I COBCER 0 DE QUttSQUER MACHINAS ELETR1CAS.

TELEPHONES VILLA. 2527, 2828
FUA BARAO EE MESQU1TA. ae- '.I}4

rP p^Xs\T O
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Os mais elegantes estylos de dormitorios e refeitorios a preços de reclame. Attende-se pedidos de catalogos illustra-
dos para os .Estados.

Mt&E ±. 3H5E Í$35E 5

1
&

Sociedade Anonyma 
"0 

MALHO"

A MAIOR EMPREZA EDITORA DO bkhoil,
CR ANDE PRÊMIO NA EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DO CENTENÁRIO EM 1923

Capital realisado: Rs. 2.000:000$000

Séde no Rio de Janeiro - RUA DO OUVIDOR, 164-Te!fipílOB2S 
j ScriptoriS?R.TE mS

Endereço Telegraphico i OlHALHO-RIO \ ANNUNC10S: » bl31

Redacção c efficinas: Rua Visconde de Itauna, 419 -- Telepbone Villa 62+7

Succursal em S. Paulo: RUA DIREITA, 7- sob. = Telephone Cent. 5949 = Cana Posttl — Q

m

lei
si

EDITORA DAS SEGUINTES PUBLICAÇÕES: B

"0 MALHO — SEMANAR10 POLÍTICO ILLUSTRADO
"0 TICO-TICO"— SEMANÁRIO DAS CREANÇAS
"PARA TODOS..."— SEMANARIO ILLÜSTRADO, MUN-

DANO e cInÊMATOGRAPHICO
"ALMANACH DO MALHO"

"SEMANA SPORTIYA"-reyista DE TODOS OS SPORTS

1LLUSTRAÇÁ0 BRASILEIRA" — MENSARIO ILLÜS-
TRAD0 de GRANDE FORMATO

•LEITURA PARA TODOS" — magazine èjensal

"ALMANACH DO TICO-TICO". . ' ANNUARIOS
"ÁLBUM DO PARA TODOS". . . . .)

3SE
w

==3=ES=*iíãl

FSTO^AfiO FKtADO INTESTINOS Digestõss ditficels, gastrltes, dOr e pesofi»i VÍM4ÜV') J! u,iV.V1K no estomago. vertigens, azla, enterites.
hepatites e todas as moléstias do apparelho gastro-intestlnal curam-se com o ELIXIR EÜPEPTICO do professor
Dr. Benicio de Abreu. — A' venda em todas as pharrr acias e drogarias do Rio e dos Estados. Depositários: — AJfre-
do de Carvalho & C. — Rua 20 de Abril 16 — Rio de Janeiro — Em S. Paulc. nas princlpaea drogarias.
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Paj- AmIÃIisif RlbtlPO

FUNDADA EM 1884

IA
WDRE RIBEIRO & O'-'

e

ORANDES OFFICINAS DE TYPOGRAPOIA = UTH0GRAPHIA
—~ 

g
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Especialistas em pastas com chaves, estylo americano, para folhas soltas 0
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= Tlmlbragemni em Alto Relevo =

Deposito e Offioinas: RUA DO LIVRAMENTO, 106

Caixa Postal 94 — Tel. Norte 2386 — End. Telegr. ALEXIS

RUA !>«> OUVIDOR, 72

Rio de Janeiro
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CHAVE CONVERSORA A. C. NEVES"
Para tornar pronunciavcis as palavras tclegraphicas

ou gvupos de dez letras (duas palavras de cinco le-
tras) dos modernos codigos tclcgraphicos cm que cada

palavra ou phrase tem um numero correspondente, —

A. B. C., Borges, etc. Preço no Rio, 4$ooo; pelo cor•
reio para qualquer parte, 5$ooo.

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

Apreciável economia;
Sigillo absoluto se se quizer; e,

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

Encontra-se já á venda em todos os Estados
do Brasil, em Portugal, na Argentina e Uruguay, e
já foi adoptada por muitas casas de primeira ordem.

Resolve um problema importante, porque os Te-
legraphos e os Cabos não rejeitarão mais nem cobra-
rao em dobro as palavras de dez letras.

Se quer melhorar radicalmente o seu serviço te-
legraphico, adquira sem demora uma " Chave Conver-
sora A. C. Neves", que é de real utilidade.

• * 
10N1C0 NUTRITIVO ESTOMACAL
(Arseniado Phosphatado)

ELIX1R INDÍGENA 
Preparado no Laboratorio do Dr. Eduardo França

EXCELLENTE RECONSTITUINTE
Approvado pela Saúde Publica e receitado pela*

SUMMIDADES IYIEOICAS
Falta de forças, Anemia, Pobreza e Impurezi. de íaa-

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

88, Rua dos Ourives. 88

A J ARDINLIRA

Os pedidos pódem ser feitos directamente ao ¦
autor — Caixa Postal 1093, Rio de Janeiro, ou aos ^
editores, Pimenta de Mello & C., rua Sachet 34, que W
serão promptamente attenditjos desde que venham m
acompanhados do seu importe em sellos do correio,
vale postal ou carta registrada com valor declarado.
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CANARIOS, GAIOLAS,
AUMENTOS, MEDICA-
MENTOS PARA AVES

E CACHORROS, ETC.
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ALL AMERICA
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VIA
ALL AMERICA

CABOS SUBMARINOS PAS AMÉRICAS
Communicação com todas as partes do mundo Via os cabos da

ALL AMERICA CABLES INGORPOBATED
" O unico cabo direcfo ligando o Br-sil á Jlrtfen.ina"

e "Os únicos cabos sob uma administração ligando as Américas
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ALL AMERICA CABLES, Inc. VJ ^f
C*m\nho dWto á Amenc» dà líf J^w.A^c-J |t P^ãcWW».
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mando inteiro. if^l appbed for)

Eicripiorio principal: *ií /
Ediferà di Al Ami.it. C.bfci. Kl! {

69 Bioòd Street. New York i^-i f
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COMMUNICACÂO RÁPIDA COM
TODAS AS PARTES DO MUNDO

RIO DE JANEIRO S. PAULO SANTOS
ESQUINA SETE DE SETEMBÜ.O E RODRIGO SILW RIA. 15 DE MEMBRO, 26 RUA 15 DE N
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FONTE DE SAUDE E DE VIGOR ^t
¦ A Saude da Mulher é a fonte de saude e de Para todo O sexo feminino P
BU vigor para o sexo feminino, em todas as edades: f*fe
P as mocinhas, as moças e as senhoras encontram Par& todas _ mocinha8, mocas e senhoras- B
£H neste medicamento uma solida garantia de saude. remedio é um e é unico: - "A Saude da Mulher" M
Qj 

As mocinhas, logo na mudança da edade, preci- que combate todas as enfermidades uterinas, desde I
K sam de um remedio que favoreça o apparecimento os incommodos da puberdade até os accidentes pe- bv
In normal de seus incommodos. rigosos e trahiçoeiros da edade critica. IS
UM As moças, ao longo da mocidade, precisam de En
9 um remedio que as proteja contra as innumeras Indispensável em todos OS lares E&

íJ As senhoras de mais edade, quando chega a S Assim, em todos os lares, "A Saude da Mulher" yj.
¦B época de terminarem definitivamente os seus in- é indispensável, porque este grande remedio consti- E$
Ç^ commodos, precisam de um remedio que seja uma tue a defeza vigilante e permanente da saude das tm
HL defeza segura contra os males da edade critica. .mocinhas, das moças e das senhoras. Jj

Officinas Graphicas d'0 MALHO


