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A humanidade c sempre a mesma

A VELHA Accacia — E' o que eu digo: desannemos os homens e elles não brigarão mais!...

O velho Tempo — E no tempo em que não havia armamentos?...
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g Tosses rebeldes.

LicençaN.o 1.825 de I.SI 0-923.
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0 SUCCEHO DE Un DIA DEPENDE

DO AHIHO EN QUE 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

COfeGATe

pelas suas qualidades enexcediveis e perfumes delicados, garante-lhes um ambiente de bem

estar e satisfacção que predispõe a felicidade.

Os extractos e perfumes COLGATE, virão rematar deliciosamente a sua toilette.

Agentes Geraes

Leone & Cia.

l.o de Março

Rio

Praça da Sé 34

S. Paulo

Lá
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Amostra por

¦milróis 
tn EHYELOPPE KOI3TRAPO

o H. Dindcp. Caixa 2014-. í?io.

.j, Pai»a evitar extravio, não mande seUoa
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Wups ARy

A VENDA EM TODAS AS

BOASCASAS DE

ELECTRICIDADE

LIVRETOS GRÁTIS

Elisa slo Mtaa com papel incoru».
"DEN ISSO N", • multo facete de confec-

i cionar. Nâo é hkmmHi Mp«n«ncl« previa,
bastando os livros de in*tn>cçlo. distribuídos
grátis. Poderá começar Immedlatamente a

^ fazer cestas, bandejas, vasos. etc.

Ptçi Üis PapcUrlii: rim. CKEFE ERC0U0AD0

§)241ivk>014^

Escreva pedindo livretoe de Instrucçâo
gratos á

SWwiâOWfiMeimfctluó*^ S», L»Ul.

caixa postal no» RIO OE JANEIftO

T

T

T

M» fr i» E T~F

Para obter llvretos grátis escreva ao

Departamento 9 B, Caixa Postal 2105.

-? ü

r
AGUA do REGIMEN dos ARTHRITICOS

Oottosos 
— 

Rheumaticos 
— 

Diabéticos

Ás refeições

VICHY CÉLESTINS

Elimina o ÁCIDO URICO

IC!

U

Wups ary

AVENDAEMTODASAS

^BOASCASAS DE^

Welectricidad^

—a

•»

LIVRETOS GRATIS

-r ceo&zA n-r

Ellaa sAo fertas com papel »ncofdoa3>^ ^"DEN IS SON", • muKo facets de confec-
r-g-. cionar. NJto * necesa aria eiperiencle previa, _

bastando os livroe de Instruccfto, dlstribuldos
gratis. Podera comecar immedlatamente a

 fazer castas, banders, vasoe, etc.
T" V

Pf(i tus Pipe La rili: PA PH. CREPE EHCOttOADO

•V 
SDimwaom T

Escreva pedindo livretos de instruccAo

gratis A

fj SWiiOH^lawu(iicliKm^ So. L»U.

caixa postal mo oe janom

E«* [» E» fr E» E» £3

Para obter livretos gratis escreva ao

Departamento 9 B, Caixa Postal 2105.
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A mulher temfa idade 
que 

ella 
parece!...

Não existem mais mulheres feias ou velhas

OS 

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

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

O crême e a loção n. 1 é o tratamento para durante o dia : re resca a pelle, bran-

queia a cutis a mais morena, fecha os póros e dá ao rosto um «èclat» incomparavel,

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

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

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

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

O cróme e a loção de cada numero constituem juntos um
tratamento e não são vendidos separados.

Depositários : Em 3. Paulo — Baruel & C. — Na Bahia —
Raul Schmidt & C., Avenida Sete Setembro fS. Podro, 22/4.).
Em Pernambuco — Montenigro, Simões ii C., Rua da Victoria,
n. 269. — Em Porto Alegre — A. de Oliveira & Castro, Rua das
Flores n. 2. — No Rio — A' venda na Casa Bazin e em todas
as bòas peifumarias e drogariai. .

Únicos concessionários para a America do Sul: Victor
Ruffitr í C - Rua S. Pedro, 128 — Phone n. MU.

NOTA: Offerecemos a todas as compradoras dos tratamentos n. 2 e 3, um livrinho: «A Arte da
Massagem e os segredos da Maquillagem». Este opusculo é um verdadeiro thesouro, uma obra de valor
para uma Senhora. — Poderemos cnvial-o, também pelo correio, mediante a remessa de Rs. 2#000 (em
sello») a todas ás pessôas que o pedirem.

MAES!

ÚNICA GMTIA C0II1AVH

g^rzfgfQp

AMAMENTEM SEUS BÊBÊS!

Se não lhes for possível fazel-o, não deverão

hesitar em recorrer aos optimos

PRODUCTOS NESTLÉ

Os nossos leites condensados MOÇA (estran-

geiro) e ARARENSE (nacional) são garantidos

puros e não podem ser falsificados.

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

deverá dar ao seu petiz a deliciosa FARINHA

LACTEA NESTLÉ que contém todos os elemert-

tos necessários d formação dos ossos.

Para informações, queiram dirigir-se á:

COMPANHIA NESTLE'

CAIXA POSTAL N.o 760 RIO DE JANEIRO

<E>
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írH/l viPt Si quer ser feliz em negocios e em amizades, gozar saúde, viver longo

%lVi <t-# tempo, não perder ao jogo, saber como hypnotisar e magnetisar de perto e á

^ 
Hv í lü distancia; exercer a clarividencia, augmentar a memória e o poder da vontade,

ÊHjkç? n livrando-se de máos hábitos e adquirindo faculdades productivas; conhecer a
'al.V-' fundo 

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

se das más influencias extranhas e dominal-as, vencendo as difficuldades da

vida e alcançando a verdadeira felicidade e a paz, peça já o MENSAGEIRO DA FORTUNA, de

ARISTÓTELES ITALIA. Só serve para pessoas adultas e não analphabetas. Pedidos ao mesmo, á

CAIXA POSTAL 604 — Secçào U — 
(Avenida Passos, 25, loja) — Rio — Nio deixe para amanhã.

Pede-se muita clareza no vosso nome e no vosso endereço.

20 - 9-1924 CARETA
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A MAIS LINDA ÍOIA

não Vaie os '

BONS DENTES

S. sMflITE

cíarea os denfes"

Refres-ca a

bocca

pek 
maior 

fdbnu 
k mundo Jr/frfigos Dentários

Casa Souza «oare»

desejando fazer uma propaganda ho-

nesta de seu incomparavel depurativo

tonico LUESOL, deliberou submetter

o mesmo a expertencias pratica?, nos

diversos hospitaes, para cujo fim en-

viou aos mesmos estabelecimentos uma

grande quantidade do referido prtpa-

rido. Os resultados foram surprehen-

dentes, como attestam os médicos!

App. pelo í. N. S. P. em 4-1Í-917, «ofc n.« 335.

Grande Deposito de Harmônicas

do Cav. M ARI ANO DALLAPÉA FIGL10, Stradell* Otall»)

PEÇAM CATALOGOS E

PREÇOS

Joào Sartorello

Estado de S. Paulo

São João da Bôa

Vista

X

' 
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GRATIS !... I

V>lfl) S|| Si quer ser feliz em negocios e em amizades, gozar saude, viver longo

w*&\ iC 
tempo, nao perder ao jogo, saber como hypnotisar e magnetisar de perto e £

~fJVr 
V,A 

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

BHV l| livrando-se de m2os habitos e adquirindo faculdades productivas; conhecer a

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

se das mas influencias extranhas e dominal-as, vencendo as difficuldades da

vida e alcangando a verdadeira felicidade e a paz, pe^a j4 o MENSAGE1RO DA FORTUNA, de

AR1STOTELES ITALIA. So serve para pessoas adultas e nao analphabetas. Pedidos ao mesmo, &

CAIXA POSTAL 604 — Secc&o U — 
(Avenida Passos, 25, loja) — Rio — Nio deixe para amanhS.

Pede-se muita clareza no vosso nome e no vosso endere^o.
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• * * O para-quédas foi conhecido no principio

do século XVII. No anno 1617 fizeram-se experien-

cias de um, do Qual se encontra a descripção e o

desenho num manuscripto de Veneza. Durante quasi

todo o século XVIII, a idéa pareceu esquecida, mas,

em 1783, Sebastião Lenormand deixou-se cahir de

uma altura de um primeiro andar, tendo em cada

mão um guarda sol de 80 pollegadas. O para-quedas

usado hoje é o mesmo que Garmerin experimentou

em 1797.

•¦"'Além dos variados usos do papel que são

geralmente conhecidos, ainda se emprega o papel

mascado ou papelão-massa para formar taboas, nas

quaes se pôde trabalhar como na madeira, mediante

a collagem de folhas de papel, umas sobre outras,

com a ajuda da dextrina ou amido e a compressão

em uma prensa hydrauiica.

NÃO SE ESQUEÇA

Incluir hoje na sua nota de compras o remédio

necessário para ricos e pobres, que deve existir e»

todas as casas»

Nada superior para doenças da pelle : eczemas, ftiel-

ras, empingens ou golpes, escoriações, ulceras antlg**i

etc., etc. Não suja a roupa nem se conhece a apphcaçao.

Se preza a saúde e quer poupar dinheiro compre

hoje mesmo um vidro de Dermol e leia o livro q«*

o acompanha, citando remédios para varias doença

difficeis de curar. ...

A' venda em todas as pharmacias e drogirl*

Importantes. ..

Exija Dermol do pharmaceuuco Henrique C. Pi-

Santos, e nio acceite imitaçBes baratas.

Approvado pela D. G. de Saúde Public» do Rio d« JaMÍr*

em 6 de Junho de 1900. — Licença N. 45.

/rin i 
I 

ri li A Heroico medicamento contra qualquer 
dôr.

LI HA MUNA 
Indicado na Dôr de cabeça - Febre - Enxaqueca

W 1mf l\Ju\illl il — Colica uterina 
— Rheumatismo 

— Dôr de dentei.

 Licenciai* H-IH1
¦ ¦ 

Kffloazi poderoso & infallivel »ok». 1205

Hi

/?in 
i I /III! A Heroico medicamento contra qualquer 

ddr.

Llll A llllll A 
Indicado na D6r de cabe<?a - Febre - Enxaquec.

Vl v flmJ 111 IE — Colica uterina 
— Rheumatismo 

— D6r de dentei.

 Licenciat* 22-10-1924,
¦ ¦ 

Kffloazi poderoao & infalllvel »ok». 120s
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As mais famosas orchestras

satisfarão na Victrola o seu amor

pela 
musica

Oiça na sua própria casa as delicadas melodias

das grandes orchestras simphonicas, as arias alegres

que se ouvem nos cafés da moda, e as cadências

encantadoras das orchestras de baile. Fix-se nas

marcas registradas da Victor—a palavra 

"Victrola,"

a figura do cãosinho Victor e a phrase 

"A 
Voz do

Dono"—quando comprar o instrumento e os discos.

Victor Talking Machine Company •

Camden, N. J., E. U. da A.

Victrola

REG. U. 5. PAT. OFF. MítR MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA

Paul J. Christoph Co.

Distribuidores exclusivos para o Brazil

Rio de Janeiro Sào Paulo

Rua do Ouvidor, 9d 45. Rua Sào Bento

i

?



10 CARETA 20-9-1924

|o UNiCO EM 3SBOMETE 2.®t00 OMElmOR e m d O iacjOO I
B I ii I111 in 11 It HI H III! Ill III III 111 I M 11111II It It IM II11II III I I 11111 It I I 111! It 11 H II1111II1111 M H 11IIII 111

Depositários Qeraes: — M. GONÇALVES & C. — Rua Municipal N. 13 — Rio

oo oc oo

T" *** No municipio de. Curvello, em Minas Gera-

es, ha umi notável gruta, a io Mi/wiè, onde um

notável scientista dinamarquez, que a visitou, des-

cobriu uma substancia que contem iridio.

Ha em Madagascar uma industria, nova aín-

da, mas que tem toii.ado um grande incremento. E'

a da seu d> ar ma. De facto, certas especies de
aranhas, da família das epeiras, produzem uma seda
muito bella, que se trata como a seda commum.

••*0 verniz do Japão é produzido pela secre-

ção de uma planta, o <unnre vermz wruski, quando
se lhe f iz uma incisão no tronco. O liquido que es-
corre, ficando secco, constitue a «laca do Japão».

OO—— ——— OO oo

licenciado pela Directoriat Geral de Saúde Puklica

em 20/3/919, sob o d.o 831.

ROUGEFLaOY I

Productos da Cia. de Perfumarias BEIJA-FLOR ^

Superior a todos pela sua Colorado natural, S

KP j/E==~ £ 
inoffensivo e invisivel r

PrEC° 

^S' 28500 ~ Pe'° correio R». 3S500 ^

Pr»?a 

Tiradenlcs. 36 e 38 | 
{^|Q !jj

Grandes exportadores de perfumarias nacionaes e rxtraneriiu. f
\ r. (jj1 i

NSo nos responsabH/samos pelo producto vendido por menos dos precos acima. £

I 
i

Para 
o banho so o SABONETE DORLY" \

E X

R0UGE LADY

SUPERFINO

Productos da Cia. de Perfumaria» BEIJA-FLOR

Superior a todos pela sua coloração natural,

firme e duradoura.

É inoffensivo e invisível

Preço: Rs. 2£500 — Pelo correio R». 3*SOO

Vende-se em lodo o Brasil.

=r Perfumaria Lopes nm

Praça Tiradentes. 36 e 38 | D|f"\
e Rua Uruguayana. n. 44 j ^

Grandes exportadores de perfumarias nacionaes e rxtrangeiias.

NSo nos responsabilizamos pelo producto vendido por menos dos preços acma.

Para o banho só o SABONETE DOPT ."V

ROUGE^LAOY \

|jj|jjjp^EE Productos 

da Cia. de Perfumarias BEIJA-FLOR \

Vj|A Superior a todos pela sua Colorado natural, S

Fi?§ j/E==~ £ inoffensivo e invisivel r

Preco: Rs. 2S500 — Pelo correio R». 3tSOO ^

Pra^a Tiradenlcs. 36 e 38 | 
|^|Q ^

Grandes exportadores de perfumarias nacionaes e rxtrancriras. f

/ r' 'U1 ,<
NSo nos responsablllsamos pelo producto uendido por menos dos precos acma. ^

I 
3

Para o banho so o SABONETE DORLY" \

S
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DESEJAR E VIVER

A sabia, invisivel mão

Que traça os nossos destinos,

Pôe deante

Do nosso olhar delirante,

— Como bolha de sabão

Ante os olhos dos meninos—

Toda a pompa allucinante

Do desejo e da Ambição!

Uma rebrilha, e corremos

Delia em pós;

No entanto não lhe toquemos,

Que 
—ai de nós! —

Logo a bôlha, arrebentada

Ao toque de nossa mão,

Nada mais é do que 
"nada"

3onho desfeito . , illusão ...

Mas ah! quantos 
soffrimentos nos assaltam nesse

perpetuo 
correr empós das bolhas frágeis! Fadiga,

depressão nervosa, malestar geral e dor de cabeça

são as conseqüências mais communs de nossas luctas

quotidianas. Que felicidade é, em casos taes, ter

á mão uma dóze de

CAFI ASPIRINA.

Não só proporciona 
allivio immediato, como dá

ao organismo uma deliciosa sensação de bemestar

Sua efEcacia é idêntica tratando-se de dores de gar-

ganta 
e ouvidos, nevralgias, excessos alcoo-

licos, resinados, etc.

Não affecta o coração.

Vende-se em tubos de vinte com-

pnmidos 
ou em

"Enveloppes 
Cafiaspirina'

de uma dóze.

Licenciado p«--la D«:«ctofia Geral da Sai^íc Publica com

O No. 208.de 1 10-1916.

.1»

Preços do tubo original 
( Bayls^iíina ! 4*500

E



NOVO TRATAMENTO DO CABELLO

Restauração—Renascimento —Conservação

PELA

PATENTE N. 5.739

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

Recommendada pelos principaes Institutos Sanitarios do Extrangeiro

A Loção Brilhante é o melhor especifico
Indicado contra:

Quéda dos cabellos — Canicie — Embranquecimento

prematuro—Calvice precóce 
— Caspas—Seborrhéa

— Sycose e todas as doenças do couro cabelludo.

Cabellos branccs 
Segundo a opinião de muitos sábios
está hoje completamente provado que

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

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

Caspa- Quéda dos cabellos 
MultiP|as(. e variada» »ào

as moléstias que atacam o
couro cabelludo dando como resultado a quédados cabellos.
Destas as mais communs são as caspas. A LOÇÃO BRILHAN-
TE conserva os cabellos, cura as affecções parasitarias e des-
tróe radicalmente as caspas, deixando a cabeça limpa e fresca.
A LOÇaO BRILHANTE evita a quéda dos cabellos e os fortalece.

Calvicie 
^os 08805 de ca,v'c'e cnm tres ou quatro semanas
de applicações consecutivas começa a parte calva

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

pecia de mezes e até de annos.
Ella actua estimulando os folliculos pilosos e desde que

haja elemento» de vida os cabellos surgem novamente.

Seborrhéa e outras affecções 
^^âs peTse-

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

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

Trichootilcse 
"a tamt>em uma doença, na qual o cabello,em 

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

VANTAGENS DA LOÇÃO BRILHANTE
1.° — E' absolutamente inoflensiva, podendo portanto ser

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

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

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

4.® — 0 seu perfume é delicioso, e não contém óleo nem

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

MODOS DE USAR

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

A LOÇÃO BRILHANTE pôde ser usada em fricções como

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

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

PREVENÇÃO

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

Pôde-se ter graves prejuízos por causa dos substitutos.

pENSE V. S. em ter novamente o basto, lindo e lustroso
cabello que teve ha annos passados.

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

as caspas.

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

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

parasitarias do couro cabelludo.

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

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

A LOÇÃO BRILHANTE está á venda em todas as drogai ias,

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

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

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

(Careta)

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

NOME

RUA

CIDADE

ESTADO
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illusões revoltosas

O brazileiro estava acostumado a fingir que brigava

e a vencer em vinte e quatro horas.

Si o sol do dia seguinte aos de seus arreganhos não

¦Iluminava as apotheoses theatraes de seu triumpho,

era certo que tomaria um trem e se metia no matto.

A fácil victoria de algumas mascaradas revoltosas

animou grupos de aventureiros políticos e descon-

tentes da vida a tentar golpes descabellados com a

tactica nova de prolongar a victoria por mais vinte e

quatro outras horas, educando assim folego para resis-

tencias incalculáveis.

Como ha sempre quem anime as irrupções das des-

ordens que tomam por espectaculos e gozam como

sensações extranhas, nunca faltou entre nós, sobretu-

do entre os cariocas, cavalheiros formados e reforma-

dos que se propunham, nas horas de ocio, conspirar

contra o governo e apparecer ao basbaque nacional

como salvadores de situações que o povo ignora e que
elles mesmos embrulharam.

Isto é um resumo geral de todas as revoluções na-

cionaes, inclusive esta ultima que passou um pouco o

prazo indígena do sol a sol.

Mas parece que ao lado de trenamento de folego

revoltoso exercitou-se o folego da reacção. O governo,

alvo obrigatorio de todas as insubordinações, aprendeu

a se defender, adestrou-se na arte especial de respon-

der gesto por gesto ás capoeiragens revoltosas e, pela

mostra, tem ido a contento das intoleráveis situações

do ferro e do fogo que lhe arranjavam quasi que de

anno em anno.

Agora ja se faz abstracção do tempo nessas coisas

de isidorismo agudo.

Querem brigar? Pois vamos brigar.

Em regra geral, como em preceito particular, a força

se combate com a força e a victoria fica com quem tem

a força maior. Aquelle que tiver cincoenta por cento

apenas de força joga uma partida negra ; mais umzinho

por cento de quebra basta para virar a gangorra ; de

modo que a contra-tactica governista, com o folego

educado, se limita a ter, em todas as emergias, um

pouquinho mais de força para o desempate da partida.

Tem-se visto em vários e memoráveis casos que as

revoltas estão condemnadas a fracassar em nosso paiz.
O bom senso nacional acaba por acceitar os factos

taes quaes evoluem dentro de uma ordem qualquer,
ordem que ninguém sabe qual seja vinda de uma in-

surreição de policias ou de quartéis.

Houve ja quem dissesse ha alguns annos que o

governo de então havia encerrado o cyclo das revolu-

ções, estrangulando com dedos de ferro a hydra do

militarismo.

Esta phrase foi antecipada ; ella não exprimiu o que
então aconteceu, porém o que iria acontecer alguns

quatriênios depois, agora, quando os governos apren-

deram a fazer largo uso da mão de ferro, preparando-
se intensamente e extensamente para destruir os fortes

de Copacabana e os quartéis de S. Paulo.

Resistiram ainda alguns cavalheiros muito de indus-

tria em theorizar as revoltas e a dar de mamar aos

filhos espúrios da republica pondo polvora na cachaça

e pimenta no leite.

Elles dizem em duplo sentido que a resistencia é o

factor máximo da victoria, sem explicar que essa victo-

ria até hoje ficou sempre ao lado dos governos ata-

cados.

Com um pouco de clareza nas idéias os theorizan-

tes do isidorismo acabariam por ver na republica, não

uma vasta mãe Joanna hospedada em quartéis mas uma

dama cujos filhos querem viver em paz e prosperar
dentro da ordem constitucional.

Essa coisa de brigar para não vencer, de matar

gente e occupar posições estratégicas em torno do

thesouro e das delegacias fiscaes, ja não serve ao paiz,
e si é exato que o habitante da capital, leviano e cos-

mopolita, leva de troça a desgraça que cae no lombo

dos outros, não é menos certo que os provincianos do

Amazonas ao Prata não acham graça alguma nas re-

voluções e revoltas de aventura, preferindo natural-

mente tratar da vida e esperar que a morte não lhe venha

da fome ou das granadas isidoristas.
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Na Avenida:

Você quererá associar-se a mim

numa industria nova?
— Que vem a ssr?

— Descobri uma nova fórmula

de remedio para a tosse.

Optimo! Vem mesmo a pro-

posito a sua idéia.

— Serio ?

Muito serio. Imagine que eu

estou lançando uma nova marca de

cigarros que fazem tossir! •

Cruzador Britannico Delhi - Capitanea

Recepção d Sociedade Carioca
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Esquadra InglezaEsquadra Ingleza

Baile de de3?:dida á Colonia Inglezs rezidemte no Brazil. A bordo do Delhi e do Dragon.
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Exposição de Arle Allemã

Latim e latinistas...

oqq oao
ao ??

Escassciam cada dia os cultores

preciosos do marmoreo idioma dos

Cezares. Está restricto, sim, a um

pequeno numero de eruditos o co-
nhecimento da lingua formosíssima,

em que arrengaram Cicero e Petro-

nio, em que versejaram para a im-

mortalidade Horacio, Virgílio e Ju-
venal; em que escreveram epopeias
e jornadas fulgurantes as centúrias
de Júlio Cezar e as legiões de Va-
rus. Aquelle senatus popultisque ro-
manus, que as aguias triumphaes

levaram, invencíveis, aos confins da
África adusta e da Germania barba-

ra, é hoje tão somente uma legen-

da morta, que, nos estandartes da

Egreja, figura como um tropheo, e

porventura o mais glorioso, que o

Christianismo conta na sua victoria

contra o paganismo ua Roma dos

imperadores, da Roma dos colyseus

e de Júpiter, o capitolino.

Entretanto, não sei porque entre

nós, povo latino, idioma tão opu-

lento e bello está assim relegado

para os archivos. Não sei. Ramalho

Ortigão, na sua obra A Hollutuia
— conta-nos que em Haya, a pa-

tria augusta dos congressos... da

guerra, digo eu da Paz, aquillo

que mais o maravilhou foi a devo-

ção que aquelle paiz de saxonios

consagra á lingua latina. E' assim

que as theses universarias, os do-

cumentos nobres, os grandes trata-

dos são gravados n'essa lingua. E

nós, que temos de procedencia la-
tina o nosso vocabulario, as nos-

sas tradições, a nossa historia, os
nossos costumes, tudo, votamos ca-
da dia mais acentuado menosprezo

por aquillo que é tão nosso, com
ser, por igual, tão digno de vene-

ração e de respeito. Ao tempo do

império possuíamos, é verdade, gran-
de numero de latinistas, até mesmo

por esses sertões a dentro. Hoje,
aquelles mesmos que deviam culti-

var o latim, não fazem, e isso com
immenso prejuízo para a sua pro-
fissão, como os bacharéis, os repre-

sentantes e interpretes do Direito.

Com honrosas e rarissimas exce-

pções, nossos magistrados apenas

conhecem do idioma esses velhos

logares communs, essas phrases
corriqueiras, que andam esparsas

pelos formulários dos rabulas e pelos

praxistas dos tabelliães. E uma tal
incultura é bem feito! — tem
trazido a mais de um juiz, a mais

de um causídico pela rua da Amar-

gura, e de canto chorado. A propo-
sito contou-me outro dia o meu
illustre amigo, dr. Bernardino, alto

funccionario da Prefeitura, um caso,
verdadeiramente typico por ser evi-
dentemente comico.

Foi no Engenho-Novo, em casa
do seu distincto sogro, o commer-
ciante sr. Francisco Franco, que
após o jantar, o Dr. Bernadino, rom

aquella verve de causeur magnífico,

que todos nelle reconhecemos, nar-

rou o episodio interessantíssimo.

O mei: amigo accabara o seu curso
de preparatórios no famoso Semi-
nario de Mariana, o antigo e acre-
ditado seminário de Minas. Para re-

pousar das sizudas lides escolares,
transportou-se para a cidadesinha,

de onde é filho, nas A/terosas. Alli

pela Mantiqueira, ou pela serra de
Tiradentes, não me occorre bem.
O certo é que se tratava de uma
localidade, onde havia uma séde de
comarca, um mestre-escola, vários
boticários com o contrapeso dos bar-
beiros e mais o sobrecargo apavo-
rante de rabulas, solicitadores, be-
leguins de policia, alguasis, emfim,
todo o arsenal tremendo do Fórum
com as suas chicanas e dos carto-
rios phrases tabelliõas. Mas, o Ber-
nadino alli chegou e poz-se a re-

pousar.

Um dia deu-se o facto caricatu-
ral e inédito. Um rabula, por sinal,
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latinista, advogava a causa d'um
caipira apatacado. Em razões envia-
das ao juiz de direito que julgaria
a demanda, — era uma eterna ques-
tão de limites e de aguas — o raio
do rabula, sabendo que o juiz não
entendia patavina de latim, arrumou

em cima do magistrado uma tal co-

pia de phrases latinas, que o bor/a e
capêtlo ficou estupigaitado. As orações
simples e conhicedissimas, como
matatis mutandis, verbo ad verbum,
mortuus est pintus in casca, dura
lex, sed lex, etc, etc, o doutor foi
traduzindo e triturando facilmente.
Eram velhos chavões, que elle apren-
dera, mesmo em creança, quando,
na aula do professor local, o mes-
tre Antonio, os decuriões citaram
entre um bôlo de palmatória e um
cascudo. Quem não ouvira o mestre
traduzir, com a sua voz roufenha

e entre uma pitada de rapé, aquel-

les decrepitos ditos latinos ? ! To-
dos, desde o malandro até o decu-

rião. Havia, porém, no meio da-

quellas phrases, uma, que, positiva-
mente, poz em calças pardas o to-

gado. Dizia assim : Quando natura
dat, nemo negare potest. O juiz cor-
reu as ruas, á procura dum la-
tinista para o tirar da entaladela,

traduzindo o latinorio, e não encon-

trou senão o boticário, que, assim

mesmo, verteu a phrase deste modo:

quando natura dat, nemo negare po-
test: 

"quando 
a natureza é d'agua,

não há pote que chegue." E o juiz, sa-

tisfeito com a traducção, ia para
casa, quando encontrou, por accaso,

o Bernardino, e expoz o caso E'

desnecessário dizer que o meu ami-

go riu-se a bom rir da versão do

boticário, e, por piedade, por ex-

trema compaixão, verteu em portu-

guez perfeito a phrase Tudo isto

porem, é bem arranjado para que
se trate com melhor conta quem
tanto vale: — a língua immortal

dos Cezares, o idioma do Lacio

immortal.

Assis Memória

? oo 

No lar:

Felismina quando o quitan-
deiro vier você compra ovos.

Uma hora depois :

Você comprou os ovos, Felis-
mina ?

Não, senhora. Elle não tinha.

Ora ! Que transtorno !
Alas eu comprei sers gallinhas

que elle garantiu que estão com
ovo, sim, senhora.

RETALHOS DA RUA

Eu fui sempre um estudante

muito caipora.
Levou muitos paus ?
Não. Não foi por isso. E' que

durante o meu curso nunca houve

uma grippe, um levante, nada, em

summa. Gramei em todos os exames.

*
* *

Você fuma charuto ?

A's vezes, quando me dão.

Você tem ahi algum ?

Pois si eu perguntei para vêr

si você tinha...

*
* *

Andam os astronomos atra-

palhados com a interpretação dos

signaes de Marte e, no entretanto...

Você quererá talvez dizer que
os entende.

Mas sem duvida.

Pois diga lá.

Muito simples: elles viram de

lá os nossos turumbambas e estão

perguntando si precisamos de arti-

gos bellicos.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦•¦a ¦ • •

GABINETE ttEDICO LEGAL

Visila do Centro de Acadêmicos.
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"(Ç/ 
toro de los pampas" foi batido

O Americano — Vá-se embora que você já está muito surrado de mais...

Vendo e F^istando

Bruxellas monumental tem muito

que vêr: abramos o nosso caderni-

nho de notas e vejamos o que mais

nos impressionou. O Pa/ais deJus-

tice — soberbo! egreja Sainte Gu-

dule — bellissima e magestosa : Ho-

tel de Ville — rico, opulento de or-

natos e formosíssimo ; Bolsa

muito bonita e digna da metrópole

adiantada, como é a Bélgica; Lae-

ken — estupendo, apesar de sempre
termos ouvido que a flora da Eu-
ropa Septentrional é pobre... O
Banco Nacional, o edifício dos Cor-
reios, as egrejas de Notre-Dame de

Ia Chapel/e, de puro estylo ogival,

Notre-Dame des Victoires, gothico
com difficilimos tarbalhos rendilha-

dos.

O palacio de Justiça é realmente

um edifício soberbo, enorme ; sua
fachada principal além de extensa,

é de estylo severo, condizendo mui-
to bem com o recinto augusto; o
monumento é encimado por um no-
tavel zimborio. Segundo nos infor-
maram os nossos amaveis cicerones,

o interior é magestoso, bem mobi-

lado e com riqueza, e opulentamente

decorado.

A egreja de Sainte-Gudule é um

dos templos que mais trabalho mos-

tram em todas as suas faces; na

frente, precedida de vasta escadaria,

erguem-se duas elevadas torres de

puro estylo ogival, rica e grande-
mente ornamentada de estatuas,

abundantes vitraes, arabescos, torre-

ões cinzelados, verdadeira plethóra
de modelagens: é bem um optimo-

attestado da cultura e da arte de

um povo intelligente e operoso.

Dizem maravilhas do púlpito (La
chaire de veritf) o qual infelizmente

só conhecemos em photographia.
A Camara Municipal, situada na

Grande Praça, é de estylo gothico
de formosas ogivas; do meio da

fachada eleva-se a 144 metros de

altura, uma torre leve e muito bem

trabalhada: o edifício honra a ci-

dade, é um rico palacio da edili-

dade.

Fronteira lhe fica a Maison du Roi,
o mais lindo monumento daquella

capital, em nossa modesta opinião;

sua fachada principal é toda de co-

lumnas e arcos em ogivas ; a Grande

Praça, em sumiria, é toda ella edi-

ficada com muito gosto e muita arte,

nenhuma fachada destoa do conjun-

cto harmonico e estylizado, parecen-
do ter sido ideado e executado por
um único artista e de extraordina-

rio valor.

A entrada principal da Camara de

Bruxellas é um desses trabalhos

que, por mais que se examine e

observe, mais pormenores appare-

cem dignos de admiração e reparo;

é até inacreditável que se consumis-

se tanta paciência em tão farta or-

namentação.

Desse monumento é ainda digno

de menção e registro, a escadaria

dos Leões (esealier des Lions) no-

tando-se logo após o sétimo degráu;
uma porta esculpida de uma delica-

deza assombrosa.

O Musêu de Bellas Artes é sin-

gelo e data de poucos annos, porém

grandioso e bem proporcionado. A

Bolsa é, como a de Paris, um bello

edifício que honra a graciosa cnpi-

tal da Brabant, fica em uma praça
de bôas dimensões.

Deixemos agora o centro urbano,

tomemos um ehoeolat (nome por

que são conhecidos os bonds ele-

ctricos, por serem envernizados de

côr castanha), sigamos pela avenida

Louise e apeemo-nos á porta do

Bois de Ia Cambre justo no ponto

que se oppõe á extremidade da re-

ferida avenida: ha muito que apre-

ciar, tufos de verdura, arvores col-

lossaes não parecendo da zona tem-

perada e quasi sempre fria; lago,

ilha, caprichosas alamedas, bosque-

tes..., passemos algum tempo nesse

aprazível sitio e depois, como a

nossa curiosidade é insaciavel, dei-

xemos este parque e partamos mais

ligeiro porque nos destinamos a

pnnto diametralmente opposto, a

Laeken onde vamos nos deliciar com

uma farta porção de bellezas.

São mais ou menos 4 horas da

tarde, a temperatura está leve, corre

um delicioso favónio que nos de-

leita e, graças aos bons companheij

ros que nos encantam, tudo alli e

gòso, tudo dá vontade de viver!

Prof.
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1NSTANTANEO

Ali, na Praia

Eu, vendo o mar assim, manso, me lembro da minha sogra quando está dormindo.
— Ella toma banho de mar ?

Qual banho ! E' que ninguém julga de que ambos são capazes...

t:
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Um banquete no Gloria...

Jantar no Gloria. A sala regorgita...
Tanta cara romantica e bonita !

A um canto, o Graça Aranha estende a vista

Observando a camada futurista

Que vae e vem pelo salão doirado...

Como está linda Dona Herminia Prado !

Bôa noite, Caio! O' lyrico insensato !
Fumas ? Então, dá cá um mata rato.

São cigarros de Italia que encommendo

Só para mim... São péssimos. 
— Comprehendo..

E a caixa, aquella caixa proniettida ?

Espere. Hei de esperar por toda a vida.

— Mas que tens tu que estás tão satisfeito ?

Vim ao jantar do Sérgio! — Bom proveito.

Nada de cxtravagancias, tem cuidado,

Champagne faz mal ao figado... Obrigado.

Em ser notável toda a sala timbra.
Lá está, perto da escada, o Estacio Coimbra.

Fala baixinho... Quasi lhe não ouço...

Cada vez mais sympathico. E mais moço.

Chi! Não falta ninguém ! Até o Duque,

Diplomata jazz-band, de batuque,

Compareceu com o seu sorriso á bocca...

Sua figura agrada, mas é ôcca.

Não tem nada por onde se lhe pegue
Então que vá pr'a o diabo que o carregue...

Queres acaso um cock-tail ? — Acceito.

O Victor diz que isto faz mal ao peito.

Comtudo vamos ver... Abre o appetite

E cura a minha velha apendicite.

Vamos á sala ? A cousa está na hora,

Veio doutor Machado ? Veio agora.

O Corrêa do Lago toma conta,

Da prima... A prima é linda e está na ponta...

Tão bonitinha, lépida e nervosa,

Tapicída da bocca cor de rosa...

Madame e sua irmã olham quem passa
Em sorrisos de espuma e ares de graça.

Sérgio distribuiu por toda a mesa

Bichos de louça... Sèvres ? hollandeza.

Cahiu um bode para mim... Que bóde!...

Quem pode, em tudo e em toda a parte pode...

E o que foi que cahiu para a senhora ?

Um cachorro com a linj^ia tão de fóra...

Exquisito... E o banquete continua...

Cada um que conte uma anedocta sua,

Terminando num brinde á toda a brida :
- Sérgio, bebemos pela tua vida!

Que tenhas sempre aquillo que quizeres :

O sorriso de todas as mulheres!...

Y-Juca-Pirama
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Jardim Zoologico
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Dois aspectos do interessante festival organizado pelas alumnas do Instituto de Musica em bemfkio

das fjmilias dos soldados da Lfgalidade.
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A Prefeitura do Rio de Janeiro 

— Está aqui o pagamento pontual do coupon da minha divida, mas...
4 Deus sabe quanto isto me custa, e como tenho de tirar dos meus, para lhe dar o que devo...

ê
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POBREZA ENVERGONHADA

O PRÍNCIPE

Devido aos acontecimentos de

S. Paulo deixamos de ter a visita
do príncipe real da Italia. Sua alte-
za, que vinha direito ao Rio, de

que por certo já ouvira dizer ma-
ravilhas, resolveu passar de largo,

tocando para Buenos Aires.

Fez mal.

Admitte-se ainda hoje que as via-

gens constituem um processo edu-
cativo de primeira ordem. Presume-

se sempre que um indivíduo, via-

jando, encontra nas estranhas cousas
novas, cousas bôas, cousa applica-
veis, como beneficio, ao seu paiz
de origem. Não é só por isso, en-
tretanto, que as viagens instruem.
O effeito é duplo. Aprende-se tam-
bem vendo nos outros paizes cousas
velhas, cousas ruins, cousas que
nem por sombras poderíamos que-
rer vêr transplantadas para a nossa
terra.

E' verdade que os brasileiros vi-

vem num estado de espirito muito

especial relativamente aos paizes
estrangeiros : imaginando-os ou ven-

do-os, inclinam-se a consideral-os

sempre sublimes. Defeitos só o

Brasil os tem. D'ahi a preoccupa-

ção mórbida com o que é estran-

geiro, desde a successão no throno

da China até os cachações trocados

no Reichstag, cousas a cujo respeito

se enchem nos jornaes paginas
inteiras com telegrammas, emquanto

em Pekim e em Berlim se ignora
'Candidamente a nossa existencia.

Voltemos, porém, ao príncipe.
Apezar da situação anormal que

aqui iria encontrar, Sua Alteza po-
deria muito bem haver desenibar-
cado 110 Rio de Janeiro. Nada o
incommodaria, nem mesmo a es-
cassez de talharini, que lhe havia
de ser servido pontualmente, feito
mesmo, si a S. A. appetecesse, por
algum consinheiro italiano.

Os príncipes, mais do que os
outros mortaes, têm necessidade de
viajar para intruir-se. A própria côrte
de Lisboa o reconheceu quando
mandou dizer a dom Pedro que
devia voltar á Europa e percorrer
terras para aprimorar sua educação.

O príncipe de Galles já foi á In-
dia, onde provavelmente viajou de
elephante e caçou alguns tigres de
Bengala.

O proprio Roosevelt, que não era

príncipe mas apenas e prosaicamen-
te coronel, e que já havia gover-
nado os Estados Unidos, veiu via-

jar pelo sertão do Brasil, onde apren-
deu a caçar onça e tomar canja de

qualquer bicho parecido com gal-
linha.

O motivo por que S. A. resolveu
ir á Argentina, renunciando á idéa
de nos visitar, não pôde logicamente
ser invocado. A existencia de per-
turbação da ordem no Brasil deve-,
ria, ao contrario, attrahil-o, pois a
um futuro chefe de estado o co-
nhecimento dessas cousas é extre-
maniente util.

Subsiste em nossos dias a velha
figura de rhetorica — a náu do
Estado , embora sem haver des-
bancado o carro do estado- que,

no dizei inflammado de um dos

nossos grandes oradores do segun-

do império, em certo momento na-

vegava sobre um volcão . Ora, quem
vae ser o timoneiro de uma náu

não deve limitar-se a navegar com

bom tempo. Precisa conhecer algu-

mas bôas amostras de borrasca.

Assim, pois, o príncipe invocou,

para não vir, precisamente a razão

que mais fortemente o devia con-

vencer da necessidade de vir.

Onde estaria elle, meu Deus,

quando a Italia entrou na guerra ?

Y.

3 OO 

Uma resposta ao pé da lettra

A duqueza de Richmond, que re-

cebeu ultimamente em sua casa o

rei Jorge V, freqüenta, por ser sua

visinlia, a senhora de um novo-rico

que faz ostentação de sua fortuna

recente. Ella é principalmente muito

orgulhosa de suas jóias.

Eu com as minhas jóias, tomo

um cuidado extremo, dizia ella á

duqueza. Eu lavo meus diamantes

com ammoniaco, meus rubis com

vinho de Bordeaux, minhas esme-

raldas com agua ardente de Dantzig

e minhas saphiras com leite... Sem

dúvida procedereis de modo iden-

tico?

Eu ? respondeu a duqueza. Oh !

não, senhora.

Quando ha poeira em meus dia-

mantes, eu os jogo fóra!
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Club de Natação e Regatas. — Baile em homenagem aos vencedores da Prova C/assica America do Sul.
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Um Mecanas

— Aquelle sujeito comprou o teu estudo de nú ?

Não. Veio pedir-me o endereço do modelo...
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Festa da Co/onia Al lema no Club Gymnastico.

'Mlle. 

Lucy

Foi um encontro casual, ali á porta
daquella loja de figurinos e revistas

da moda. Eu ia meio despreoccupa-

do, pensando em Bergson e em

Einstein cujas controvérsias, em torno

da já famosa Theoria da Relativi-
dade, me haviam interessado de-

pois da leitura resumida que fiz dos

escriptos desses dois illustres philo-
sophos, Bergson, parisiense, munda-

no e maravilhosamente intelligente ;
Einstein, allemão, retrahido, calcu-

lado e rigorosamente erudito. De

repente, sem que atinasse de onde

me vinha a encantadora apparição,

dou de cara com o perfil pertuba-
dor de niademoiselle Lucy, a mais

gentil, a mais amavel e a mais terna

das minhas novas amiguinhas.
— Abençoada tarde, senhora car-

tellã destas planuras! Abençoada,

pelo feliz ensejo que me propor-
ciona de ver os seus olhos lindos e

a sua mocidade radiante !

Mademoiselle teve um sorriso de

leve indifferença, repellindoa lisonja.

Mas, o gesto ainda a tornou mais

graciosa. Si Fragonnard a conhe-

cesse, faria delia, com certeza, o

modelo predilecto para as suas fes-

tejadas figurinhas de biscuit. E ati-

rando-lhe os madrigaes á queima-
roupa, sem nenhum medo do ridi-

culo, muito menos da policia, com

a verve esfusiante nesse dia, pro-
segui:

Andar só, andar triste: Eu da-

ria hoje, se as possuísse, toda a for-

tuna de Henry Ford ou a corôa do

rei da Inglaterra, unicamente para
ter a incomparavel ventura desse

encontro.

Lucy ageitou os cabellos e mu-

dou de conversa:

Sabe que vivo agora a correr

as livrarias ?

Não, não sabia. Ella, porém, se-

guindo direito a tangente de seu

pensamento, adeantou :

E' verdade. Ando a freqüentar

esse lugares. Digo-lhe, entretanto,

com a maxima franqueza : não é por
causa dos livros; é para escolher

figurinos. Elles são tantos e o gosto
das costureiras mais em voga varia

tanto, que nós outras, desta banda

do Atlântico, não achamos um geito
de acertar, escolhendo em defini-

tivo.

Pensei 
que 

lhe não fosse de

todo desagradavel, por esses livrei-

ros afóra, folhear Anatole, Aicard,

Bourget, Barrés, Loti, mesmo o

Mareei Prevost, sem contar o Shaw

e o Wells, cada qual mais lido e

glorificado...
Mademoiselle soltou uma risada,

que quasi me esmaga. E antes que
eu voltasse a mim do meu espanto

de gaffeur incorrigivel, ella concluiu:
— Tudo isso vae ficando para

traz. Os melhores livros são aquel-

les que nos ensinam a viver a hora

actual, a hora que passa e que
não é, evidentemente, a que mar-

cava o relogiode Mark Twain. Não

ha nada mais contradictorio do que a

ideia-progresso ligada á ideia-chris-

tianismo. Eu sou inteiramente diffe-

rente da maioria das mulheres.

Christo foi um deus pouco dra-

matico, embora por diversas vezes,

servindo a uma divina missão, liou-

vesse elle de representar papeis de

effeito mais theatral do que espiritual.

Desprezava os gestos violentos (não
me refiro á expulsão dos vendilhões

que deshonravam o Templo) e abo-

minava as attitudes solennes. Era

um grande temperamento artístico.

As suas palavras, sem embargo da

confusão dos Santos Evangelistas,

são memoráveis. Veja você, por
exemplo, esta maxima que a Egreja

elevou á categogia de um dogma

de fé: Não te preoccupes com o dia

seguinte. A alma é superior ao corpo,

I
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lackie Coogan. (Da Metro)
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Carta enygmatica

Decifraçâo da carta anterior

Sr. Director de «Careta»

A proposito da apprehensão de

um livro considerado ímmoral, o

juiz deu um despacho interessante.

Entendeu o magistrado que a

accusaçâo não procedia, porquanto
os factos escabrosos descriptos no

mencionado livro tinham um fundo

moral e estavam disfarçados sob

uma linguagem decente.

Temos portanto o caso do nú

artista amçnisado pelo manto dia-

phano, ou pela classica folha de

parreira.

Pinto Machado

oo ?

A Cidade Colosso
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Chegar a Nova York em Março
ou Abril e depois em Julho ou
Agosto é vêr a cidade sob dous
aspectos muito differentes. O mo-
vimento nas ruas é considerável-
mente menor. Custa a crêr que o
Broadway do verão seja o mesmo
do inverno e da primavera; que
a Quinta Avenida continue a ser
aquella magestosa artéria que nasce
em Washington Square e morre

para além do Central Park.

No elevated e no subwiy, á hora
do rahs, os encontrões não são
tão furiosos. Nos restaurantes a
agglomeração de freguezes dimi-
nue. Nem todos os theatros func-
cionam.

O calor é intenso. Neste verão,
como em outros, foram registra-
dos casos de insolação.

A intensidade do calor, comtudo,
não impediria a população que
trabalha de continuar a trabalhar.
A questão é outra: é que os ame-
ricanos, terrivelmente activos, têm
muito nitida a noção de que o
repouso periodico é indispensável
á machina humana, contribuindo

para tornal-a mais produetiva. Por
isso, quando chega a estação ca-
lida, só não abala quem não pôde
abalar. As praias se enchem. Os lo-

gares nos transatlanticos sàodispu-
tados com grande antecedencia.

Aquelles que a gente vê traba-

lhando provavelmentetambem irão,

mais hoje mais amanhã, tomar fres-

co, descarregar os mezes de acti-
vidade febril consumidos na for-

midavel officina.
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O cammercio ás cinco da tarde

fecha. Tem-se a impressão de

Londres em sabbado, ajlttnotn.

Bem entendido e bem merecido

descanço I

Claro que nada se perde com esse

interregno. Ao contrario: quando
o verão se váe e volvem as ando-

rinhas de inverqo, o organismo

refeito, o cerebro acalmado, a luta

se retnceta proveitosamente.

Meu Deusl Os proprios irracio-

naes mudam de hábitos segundo

as estações, e até em matéria de

amor. Cedem ao império das leis

naturaes. Só o homem, emquanto

não lhe dá para pensar no caso,

consegue, por um artificie penoso,
manter a mesma attividade du-

rante todo o anno.

Radicou-se a crença de que só

os rico» podem gosar do repouso,

alternando-o com o trabalho... ou

com a vadiação.

Radicou-se, digo, em um certo

paiz da America do Sul, muito

nosso conhecido, onde a organi-

sação do trabalho está inteira-

mente por fazer e, conseqüente-

mente a organisação do descanço.

Quando lá chegarmos, iremos á

Praia Formosa dizer aos diários,

nós, os pobretões:
— Nos quoque gens sumusl

I. Greoo

OO ?

**• 
Na índia Central ha um

povo, os Gcnds, que vivem nas

florestas, sendo exímios caçado-

res. A maioria delles só presta
culto aos máus gênios que pro-
duzem as doenças, ou ao tigre.
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I — O Jizz-Band dos Cegos que tocou na Exposição.

II — Exposição dos trabalhos dr s Cegos

1
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Uoronoff, Koltzoff & SiLacacoff

O bi"logista russo KoltzolV descobriu um meio de sp
investigar ^cientificamente a paternidade.

(De um telegramma de Moscou)

N # 
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v0 
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V

Sof

Agora pode-se saber se o filho de um cliente

de Voronoff é filho do rejuvenescido, ou meu...

Th es ou ro 
perdido

'Uu 
não calculas o pezar que eu tive

Quando te vi da trança despojada,
cDzssa 

trança tão tinda, tào domada,

Que hoje só na memória minha vive.

Como alguém pôde haüer que assim se prive

Sem que a mão lhe estremeça horrorisada,
<De 

uma prenda tân linda? 
'Uresloucada!

<5 eu que não vi! Que a mão não te sustive!

Üiase thesouro immenso — a tua tranca,

Só me resta um annel, louca criança,

Que hoje de amargas lagrimas eu régo.

ü\[ada mais que um annel, e esse querida,
'Pouco 

consolo traz á minha vida,
'Pois 

nem siquer o posso pôr no prego.

João T^ialto

? OO 

f
*** Nos municípios de Cabo Frio e Araruama

(Estado do Rio) ha innumeras salinas, que produ-
zem 500.000 saocas de 80 kilos, no período de No-

vembro a Março, que é o mais proprio para a ex-

tracção.

? OO 

• • * 
As irregularissimas costas da Noruega, cara-

ctorizadas pelos innu meros fiords, apresentam espe-

ctaculos admiraveis. pois nos logares onde as penhas
se levantam em penhasco» abruptos, também mergu-

lham no mar em rápidos precipícios; a diffcrença

entre os pontos mais altos e os mais baixos em ge-
ral, não é menor de 4.000 metros. Em muitos dos

fiords (golfos) vêm-se cascatas saltar do alto dos

morros, de mais de 600 metros de altura e precipi-
tarem-se de um só jacto no mar, de medo que as

embarcações deslizam, em baixo, entre os rochedos

e a parabola das cascatas. Quando as nuvens ou o

nevoeiro occultam as bordas dos terraços donde se

lançam as aguas, parece que estas cahem do céu.

Movimento de Livraria

Bohemio, por Arthur Bomilcar.

E' um artigo encantador, posto
em folheto, e no qual o sr. Arthur

Bomilcar revela, numa synthese ca-

rinhosa, o que se deve entender por
bohemio.

O bohemio, typo de excepçào

na vida e que tem uma dupla

nobreza de espirito e de coração,

parece quasi desapparecido da cir-

culação. A vida se renova, os am-

bientes mudam, as idéias e sen-

sações se embotam, e o bohemio

é naturalmente envolvido e tragado

nosorvedouro doterreá terree da

vida pratica. Arthur Bomilcar, es-

tudando o termo bohemio, estuda

também o typo e, como tem ainda

a nostalgia dos bellos gestos e

das nobres attitudes, procura re-

hatxilitar lhe a figura social e mo-

ral digna de melhor sorte.

* * * O uso dos guizos, na Edade

Média, não era limitado á sela-

ria e á montaria; muitas veze?,

faz-se menção delles nos vestua-

rios e até nos costumes liturgi-

cos. Conservam-se ainda, na ca-

thedral de Sens, guizos de prata
dourada collocados na extremida-

de de uma estola e de um ma-

nipulo.

Entre os Judens a fimbria da

túnica dos sacerdotes tinha nume-

resos guizos.
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CONFEITARIA COLOMBO

00

^o° anniversario da sua

fundação

A elegante confeitaria Colombo,

que é indiscutivelmente o ponto

de reunião do nosso mundo chic,

e que reúne, alem do seu grandioso

conforto, um serviço irreprehensivel,

festejou a 17 do corrente o 30°

anniversario da sua fundação.

Os seus esforçados proprietários,

Snrs. França & C.;», tiveram naquella

occasião mais uma vez ensejo de

verificar o quanto são estimados

pelos seus numerosos amigos e ha-

bitués, assim como pelo seu nume-

roso pessoal.

Attingindo assim o 30° marco

de existência, em constante pros-

peridade, porquanto dispõe hoje a

Confeitaria Colombo de cerca de

180 empregados, os Srs. França Sf C.a

bem merecedores se tornam e cada

vez mais da admiração e preferen-

cia do publico carioca.

-•

/ — O magestoso edifício da elegante Confeitaria Colombo.

H — O pesioal da Colombo, cerca de f$o rapazes em excursão de recreio na Quinta da Boa Vista,
no dia do 3O" anniversario da sua fundação.

1
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/ _ O Fivc, i doei: Tea•, da Colombo, o marj freqüentado e o mais chic da nossa capital.

// — A Colombo em suas tardes elegantes. O salão do andar terreo literalmente cheio.
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Também na China.

— Você já vio como a China progredio ? — Proclamou

a Republica e de vez em quando faz a sua revolução !

As Chuvas de Peixes

e as trombas dagua

A chuva de peixes mais remota

data dos fins do segundo século

da nossa éra. Entre esta e a se-

guinte constatada houve um inter-

regno de treze séculos, pois só em

1666, em um campo de criação de

gado, em Kent, se observou a exis-

tencia de enorme quantidade de pe-

quenos peixes, cahidos durante uma

grande tempestade, com trovoada e

copiosa chuva.

Em outra occasião, registrou-se,

em 1771, em Cathus, ua Allemanha,

uma formidável trovoada, acompa-

nhada de uma chuva de peixes,
tendo de 12 a 15 centímetros de

comprimento. Disse-se, então que
esse phenomeno se verifica devido

á tromba d'agua ou por effeito de

um transbordamento, de rio. Esse

transbordamento, todavia, não pôde
explicar o facto de haver tombado,

com abundante chuva, grande quan-
tidade de peixes, sobre um certo

numero de soldados em marcha,

nos arredores de Pondichery, em
1809, tendo ficado as equipagens

desses soldades cheias de peixes,
mortos, mas em perfeitas condições

de serem comidos.

O caso mais recente que se co-

nhece é de Agosto de 1918, na In-

glaterra. Num espaço de 50 metros

por 25 numerosas testemunhas vi-

ram tombar, durante forte chuva

com trovoada, muitos peixinhos, de-

pois encontrados até sobre os te-

lhados, em quantidade considerável.

Este aguaceiro de novo aspecto du-

rou cerca de 10 minutos, deixando

cahir peixes ás centenas com 7 a 8

cms. de tamanho.

Essa especie de pequenos peixes
é encontrada também nas partes do

mar em que ha areias descobertas

e maré baixa, em immensos cardu-

nies, ao longo da costa, a peque-
na distancia da terra. Ora, a loca-

lidade seguida fica a 400 metros do

mar, comquanto os peixes nella ca-

hidos tivessem sido transportados

de um ponto situado a 800 metros,

mais ou menos. A' falta de outra

qualquer explicação acceitavel, é de

crer que uma tromba tenha aspi-

rado areia, agua e peixes e que
haja tudo vehiculado até ali. E',

comtudo, lamentavel que ninguém

tenha positivamente verificado a

existencia ou formação desse me-

teoro. Mas, evidentemente, não ha

outra maneira de explicar as chu-

vas de peixe, que têm tido, aliás,

numerosas testemunhas. Note-se

ainda 
^.aqui que o espaço sobre o

qual tem sido elles arremessados é

grandemente restricto, o que não

deve, ainda mais, surprehender, no

caso de se tratar de facto de uma

tromba.

Os peixes encontrados estavam

mortos e já rigidos; comtudo, é re-

almente de admirar que alguns te-

nham sido encontrados vivos, pois
é sabido que os animaes que ca-

hem de alturas de 50, 100, e 200

metros devem ficar, senão mortos

ou mudados, aos menos contundi-

dos.

Mas é preciso distinguir que a

quéda de que ser trata deve ser obli-

qua e lenta sobre o musgo, obliqua-

mente, devem soffrer um choque

menos violento. Nem se deve, ad-

mirar ninguém de ver transportados

pela tromba peixes mais volumosos

que esses, visto que ella pôde ele-

var a vehicular, muitas vezes, obje-

ctos muito maiores e mais pesados
ainda e a grandes distancias.

Agora uma explicação, succinta,

da formação de um desses pheno-
menos que são as trombas marinhas :

Fórma-se uma columna de ar em

rotação rapida, cuja base, no mar

é de dimensões variavtis, 20, 10 e

50 metros de diâmetro.

Essa columna, por um effeito po-
deroso de sucção, aspira a agua e

com esta os vários objectos, ele-

vando-se até uma nuvem tempes-

tuosa e, então, obediente á direc-

ção da ventania, toma, no sentido
obliquo, uma velocidade variavel de

30 a 50 kilometros a hora, ás vezes

na direcção da terra. A velocidade

inicial, porém, percorridos 600 ou

800 metros, mais ou menos, perde
a sua força de rotação, o que faz

com que a agua aspirada e elevada

ao ar recaia sobre a terra com o

seu conteúdo, tendo já tombado so-
bre o mar os peixes mais pesados.

Em summa, a hypothese da trom-

ba d'agua é a unica de natureza a

explicar a chuva de peixes, pois
este é um phenomeno perfeitamen-
te authentico e verificado, se bem

que raro.
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Escola Wenceslau Braz

Na hora da sahida.

A revolução em S. Paulo

— Os senhores podem me informar por onde se vae á Santa Casa ?

E você quer ir a pé até lá ?! Fique ahi mais alguns minutos que irá de automovel...

5*



EM RECREIO

Em viagem de recreio, estive ha
um mez passado, excursionando a

zona sul mineira, fazendo o meu

ponto prediiecto no proximo ar-
raiai de Santa Rita do Jacutinga,
município da velha cidade do Rio
Preto. Localidade decadente até

ha bem pouco, vae, entretanto,
agora, tomando considerável im-

pulso, pelos elementos que se estão

congregando para incentivar as

organisações industriaes, que por
certo trarão o progresso rápido,

dando áquella terra o logar de

destaque que ella bem merece, en-

tre os centros populosos de Minas.

O clima é adoravel como poucos;
a gente é bôa e hospitaleira de

tal modo, que faz germinar no co-

ração do hospede o fructo da gra-
tidão. Installado confortavelmente
num dos hotéis á margem do rio

Jacutinga, passei dias maravilho-

sos, no doce recanto silencioso,

longe do borborinho fatigante da

Capital. Logo á primeira manhã,

tinha eu acabado de enrolar o meu

cigarro de palha, e me dispunha a

accendel-o com a isca de um senhor

que se sentava a meu lado, depois

de sorver o café da manhã, quando
entrou na saleta do refeitorio o

capitão Honorio da Cunha, pessoa
de real destaque em todo o mu-

nicipio. Expansivo e agradavel, fa-

miliarmente emprestou-me o phos-

phoro, reoommendando-me que não

apertasse o cigarro poraue o fumo

estava meio humido, Dahi puze-
mo-nos a palestrar, com tal cor-

dialidade até que chegamos á des-

coberta do nosso parentesco. Aca-

bei eu de desvendar o tronco ge-
nealogico da família do meu pae
cujas ramificações se espalharam

pelos quatro pontos cardeaes. Em

signal de regosijo pelo nosso laço

de affinidade, convidou-mp o Ca-

pitão a gyrarmos pelo arraial onde

quasi toda a população me aco-

lheria decerto com grande satisfa-

çâo, em homenagem á tradição

que conserva ainda dos meus an-

tepassados. Depois de dezenas de

apresentações, visitas, abrcços, e

cafés, chegamos ao fim do arraial.

Ahi sentamo-nos sobre á relva. á

margem do rio, referindo-me o Ca-

pitão á pessoadeum tal Chico Leão,

indivíduo rústico e uzurario, que

pelos seus cálculos, dava como

resultado ser meu primo em se-

gundo grão.
Concordei plenamente com o re-

sultado e, quando já me dispunha

a voltar ao hotel, o capitão apon-

tcu-me um casebresinho ao pé da

ponte, para onde tínhamos que nos

dirigir ainda para a ultima visita

do dia. Seria algum parente ainda ?

Pensei eu. De facto. Pela apresen-

tação notei logo que se tratava de

uma prima em quinto gráo, a Ma-

rocas, casada com o Juca Veado.

Illumirados por uma candêa fume-

gante, sentamo-nos sobre as canas-

tras que substituíam os assentos.

Dahi, palestra bordada de interrJ-

gações e curiosas por parte do

Juca Veado.

A cada pergunta desparatada do

Veado o Capitão me dizia baixi-

nho — "Você 
já viu gente jeca

assim —Quando iamos sahindo,

a Marocas puxou me pelo braço e

diz: — Ah! primo Guayó, tenho

pelejado com Juca para elle levar-

me ao Rio, e... atí agora nada...

E cora uma expressão de melanco-

lia, a Marocas proseguiu 
— "A

única cousa que me faz dó nesta

vida, primo, é pensar em morrer

sem morder um pedacinho daquil-

lo que tam lá no Rio... Como se

chama Juca? 
— Pão de Assucar,

Marocas.

JoAo Guayó

OO

Actualmente, é o Brasil o

maior productor de cèra, em todo

o mundo.

•••O 
gwgnol é um genero de

representação mais antiga do que
se per^sa; foi conhecido na China

desde tempos immemoriaes. Na

Europa foi conhecido primeiro na

Italia, passando dahi para a França,

de onde se ger.eralteou por tcdo

o Continente.

MM V 
3111*

Festa dos Escoteiros da Gloria
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Com a futura reforma da Constituição, esta questão cia capital no Planalto 
'Central, 

vae ficar resolvida.

Irá sem duvida para alguma cidade grande, não í

Nada; na capital não se mexe. Ouvi dizer que o Senado, considerando que a edificação de uma

cidade fica por'um dinheirão, proporá que se mude o planalto para a area que o Castello occupava...

A Tenebrosa ka-Klux-Klan

^

Nos E. Unidos iniciou-se cila,

logo após guerra entre o norte e

o sul do paiz, em seguida á abo-

lição da escravatura; e tinha por
objectivo o extermínio ou expul-

são da raça negra. Cavalleiros,

todos de branco irrompiam entre

as populações de origem africana

aterrorisando-as, até que pouco a

pouco as foi dissolvendo.

A grande guerra impulsionou no-

vãmente os filiados da Ku Klux,

que hasteou o lemmú já existente
A America para os Americanos

naturalmente com o fito de não

ser augmentada, com a collabora-

ção nacional, a opposição armada

á Allemanha.

Depois da guerra, os dirigentes

da sociedade buscam que a evolu-

ção americana se continue de ac-

côrdo com o espirito da Constitui-

ção e da republica primitiva, ha

nidas as leis, costumes e usos que
não sejam totalmente americanos

do norte; assim, se oppõe á im-

migração de todas as raças infe-

riores, em cujo numero inclue os

povos meridionaes e bate-se contra

o seTitismo e pela eliminação do

israelita, ao qual accusa de fazer

baixar o nivel moral da população,
levando-a a adoptar costumes asia-

ticos, da mesma maneira porque

combate o catholicismo, vendo

nelle um perigo capaz de se con-

trabalançar á religião do Estado,

fazendo acceitar dogmas contrários

aos princípios da liberdade. Com

menos força, porém com egual

firmeza, continua o combate á

raça negra e o alcoolismo.

Os objectivos cultuados por essa

sociedade secreta são a raça An-

glo-Saxonia, como o idéaldas vir-

tudes cívicas e domesticas, o pro-
testantismo, como a religião mais

compatível com a dignidade do

cidadão americano e sobretudo, a

manutenção sempre em pé do or-

gulho nacional, a par da descon-

fiança do estrangeiro.

Si os seus meios de acção fos-

sem tão recommendaveis, como os

princípios a que servem, o povo
americano adoptaria a sociedade

com todo o enthusiasmo.

"* 
Pelas ultimas noticias rece-

bidas de Quito, capital do Equador,

sabe-se que já se está utilizando,

por meio de bombas movidas ele-

ctri;amente, a agua de «El Sena»

como agua potável para a capital.

Este melhoramento contribuirá para

que a capital tenha neste parti-
cular, um serviço tão bom como

o de qualquer cidade moderna.

? oo 

• • * Em 1923, os Estados Unidos

forneceram á America Latina cerca

de 43 milhões de Dollars de pro-
duetos de petroleo e cerca de 22

milhões de dollars de automóveis.

D QO 

" *' 
Uma recente noticia diz que,

em Guatemala, vae se estabelecer

uma fabrica de tecidos de lã, com

machinismos importados da Bel-

gica e Italia e empregando peti-
tos tecelões italianos (pois per-
tence a um italiano a empreza).

Até o fim do anno, prompta a

funccionar, produzirá tecidos tão

bons como os importados.
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INSTANTANEO

Pra^a Duque de Caxias

Nomes, não! São pseudonynios. E' que eu sou muito modesto e não gosto de ver meu nome nos jomaes...
Então você é ladrão e usa oito nomes, hein ?
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OVO-LÉCITHINE BILLON

RECONSTITUINTE POR EXCELLENCIA

E' INDICADO:

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

período da Amammentaçúo; Para as crianças quando o seu Desenvolvi-

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

as enfermidades infectuosas ; Nas Phosphaíurias, etc.

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

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

QRANULADO de 0 gr. 10 por colher de café

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

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

^ INJECÇÕES intra-musculares, uma por dia.

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

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

Mente geral para o Rrasil: A J. LARRAT - Rua General Camara 31 - Caixa Postal 90i - Rio de Janeiro

IliP 
—

* >-

••• 
Uma das 10 villas do Territorio do Acre, a

de Bolpebra, tem seu nome formado das primeiras

syllabas de Bolivia, Peru, e Brasil, porque fica nos

limites destes tres paizes.

* *" 
O guaraná é um prrducto extrahido da se-

_ _ f r> i * 1

pela primeira vez em 1P26 por um naturalista bavaro

Carlos Felippe von Martius.

••* 
Basella é o nome de uma herva, que se co-

me como o espinafre commum. Ofructo é uma baga

preta que dá um succo purpura empregado, segundo•••O 
guaraná è um prcaucio exiraniuu ud ac- muv- -¦» 

;uvw * ^

mente de uma sapindacea e a sua analy»e foi feita se diz, em fomentações ?as pustulas das bexigas.

OC-

CAIMBRA

Não soffram — o Linemento Sloan fará

desaparecer a dôr instantaneamente. E' tel-o

sempre á mão para pontadas Rheumaticas,

Entorses, Contusões, Nevralgia

e todas as dôres nervosas. Pe-

netra sem ser preciso friccionar.

Vende-se em ledas as

Pharmacias.

11 III MIM• iiii mu ^

Machinas • BRUNSVIGA» para cálculos de addição,

subtracçâo, multiplicaçãc, divisão, Fracções, Juros,

Descontos, Trigonometria, Cubagens, Cambio, Loga-

rithmos, Raizes quadradas e cúbicas, Progressões,

etc. Com capacidade até 99 trilhões de algarismos.

Modelos aperfeiçoadissimos. Adoptadas nos Bancos,

no Commercio, na Industria, nas Repartições Publi-

cas, nas E de Ferro e Escriptorios de Contabilidade.

Agencia da fabrica no Brasil:

Otto Scliloenbach Filho & Cia.

Largo S. Francisco 1—S. Paulo e

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

Telephone Norte 978

OVO-LECI THINE BILLON

reconstituinte pcr excellencia

ij| E' INDICADO:

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

C periodo da Amummentafio; Para as crian?as quando o seu Desenvolvi-

¦jjSfifSS; =1 mento 
physico se retarda ou e insufficiente; Na ConvalescenfQ de todas

¦CtSCiflK* "7\ as enfermidades infectuosas ; Nas Phosphaturias, etc.

^liiniiin | ¦ r! Emprega-se 
em: DRAOEAS de 0 gr. 05, 4 e 6 por dia (meninos 2 a 3). !

S? ; j'il Licenciado sob 0 N. 223 de 21-12-01

. ... QRANULADO de 0 gr. 10 por colher de caK

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

JKj 
Licenciado 

sob 0 N. 224 de 21-12-01

INJECCOES intra-musculares, uma por dia.

1-^" Licenciado sob 0 N. 225 de 21-12-01

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

Afenle geral para o Rrasil: A J. LARRAT - Rua General Umara 31 - Caixa Postal 90i - RlO DE JANEIRO
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a^PHO^'nORO 

clemenlo essencial

] UMA MEDICACAO PHOSFHATADA DE

j GRANDE VALOR E ACTIVIDADE

iiini i»nii» raisiwm

BASE: Hypophosphitos — f*oz-voml«a

MOLESriAS NERV06A8 E Ofe CARf-NCIA
COMVOLe5rtNtR5 PROLOH6ROR5

OYSfEPSIAS NERVOSAS ^
m OEPRESSAO UlTRl R3
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SYPHILIS?
USE SOMENTE

Cuineto dehydrirqirio Iniccçóes
indolcres SILVA ARAÚJO

UMA PODEROSA E EFFICAZ GARANTIA

.— da—. saO de

Creme de Magncsia

6oSSSSs

Silva ara

AUGMENTA O
PLfcO C DA*

BOAS CORES

É o melhor lonico dos Ntivos
do Cer*bro,do sipque.dos músculos

ilLv>A ARAÚJO

Recommendavel paro
odultos e crianças, em
casos de

Intoxicuyio tlimenlai

Acidez gisinca

frreguUuidades intesiimes

LAXATIVO

ABSORVENTE

NEUTRAUSANTE

5* nle tèiw coAlmio
<00 qMlqoer MMbr

__ 3

PHOSPHORO elemento essencial
aos nervos e a vida.

j UMA MEDICAÇÃO PHOSPHATADA DE

j GRANDE VALOR E ACTIV1DADE

111111 imiti hhiisheii»

5ILUR ARRUMO

BASE: Hypophosphitos — fioz-vomle®

(•STRYCHN1NA*)
MOLÉSTIAS NERVOSAS E Ufc CARÊNCIA

CORV/RLESfCNCRS PROLOrs6RORi>
uyspepsias nervosas

OEPRESS^O UlTRl
PNOSPNAI URI A

IMRPETEnCIR
PESNLTTRIÇÃO

nNEmiR

S«m periga pata adulto* 12 «olharr* O* «obrameio no «•)«
M" I »< «l •ci-r«n.»io n» íi»l
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Attesto que tenho empregado muitas

vezes o preparado ELIXIR DE NOGUEIRA,

do pharmaceutico chimico João da Silva

Silveira, contra varias manifestações tercia-

rias da syphilis, obtendo sempre os melhores

resultados.

Rio Grande do Sul. — Pelotas, 27 de

Agosto de 1913.

Dr. Ariano de Carvalho.

(Firma reconhecida).

Approvado pela D. N. de Saúde Publica do Rio de Jaoeiro

em 23 de Setembro de 1910 sob o n.° 88.
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Dr. Ariano de Carvalho

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

Nas Republicas Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Chile, etc.
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Chapellinho encarnado

(Nem sempre o vermelho é signal de guerra)

O chapéo encarnado
de Margarida

vivia agora tão em moda na Avenida

que até dava cuidado.
Por 

que será que essi galante Margarida
ostenta agora esse chapéo tão encarnado?

perguntava com malicia toda a gente.
A vida

é a vida 1

E no Rio de Janeiro simplesmente,
ou simplesmente na Avenida,
em bom ou máo sentido,
com cuidado ou sem cuidado,

já não ha um bom chapéo todo encarnado

que não seja discutido
de certo modo mais ou menos... estudado.

Finalmente, toda a gente já sabia

que Margarida desconfia
d'aquelle "litterato" 

seu marido.
Elle era um... bom rapaz,
mutissimo capaz

de andar por uu caminho distrahido,
e de enganal-a todo dia.
Margarida finalmente desconfia.
Mas não diz nada a ninguém.
Toda a tarde ia á cidade,

passeava nas calçadas da Avenida,
bem vestida, chapéo preto,
e aquelle ar de quem procura sempre alguém.
Antes disso, Margarida,
simples typo de bondade,
não sabia,

lá vivia calmamente em S. Clemente.
Certo poeta futurista
lhe fizéra certo dia um máu scneto.
Mas aquella encantadora
Margarida intelligente
não sahia... só sahira finalmente
a ver se achava o "litterato" 

seu marido.

•
• *

Mas era sempre de preto
que Magarida sahia.
Bem vestida, um ar faceto,
o ar de antiga fidalguia.
Vendo-a assim, ninguém diria

que haveria

nesse caso um "caso 
preto":

sempre aquelle andar faceto,
sempre aquella ccrtezia:
um vestido que a fazia

sempre um lindo poemêto,
sempre aquella bizarria,
sempre aquelle chapéo preto.
Os rapazes

da Avenida,

maldizentes que de tudo são capazes,
docemente se sorriam

dessa linda Margarida.
— Então, ella anda á procura
do finorio do marido?. .

Diziam

na certeza de que a doce Margarida
nunca mais encontraria

o marido que anda todo enthusiasmado

por uma diva persistente,
que anda insistindo

na Avenida o seu chapéo (odo encarnado.

Margarida então pensou
nesse instante resolvido:

" Si meu marido
não repara no chapéo que me comprou,
e anda agora enthusiasmado

por um chapéo todo encarnado

que encontrára ha poucos dias na Avenida,
eu tenho agora uma só cousa a resolver
na minha vida :

e em vez de ter
este sisudo chapéo preto,
vou ver si compro um chaspelinho parecido,
pequenino, encarnadinho

a ver si fico com o todo mais faceto.
e se consigo conquistar o meu marido."

*
• •

De começo, Margarida não sahia,
mas depois

que se dispôz
a ir á cata do marido todo dia,
acostumou,

achou aquillo interressante,
e quasi, quasi que em verdade já sahia,
não tanto a procural-o,
pois de tal busca finalmente se cansou,
mas por sentir que era constante
certo sorriso dos rapazes da Avenida.
Depois então que ella adoptou
o seu chapéo encarnadinho, era um regalo:
olhares vinham procural-o,
de uma maneira sorridente,
de forma tal que Mirgarida se esquecia
totalmente

de que vivia

toda a tarde na Avenida,
a procurar o tresmalhado do marido,

que andava por ahi de déo em déo
a sorrir e dizer phrases...
Ella esquecia... Elle ficava um esquecido,
e Margarida

andava em busca dos olhares dos rapazes

que namoravam seu chapéo

Vingança?... Não se soube o resultado...
Mas o marido por sentir
talvez o caso um tanto mal parado,
prohibira Margarida de sahir
cora o tal chapéo en:arnado...

J. Brito

88
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Na Grécia antiga, Sapho, Phrynéa, Lais, cantadas nos admiraveis poemas de

geaiaes poetas, só conseguiram a celebridade de suas bellezas porque jamais se

descuidaram da cutis. Nào deve pois nenhuma mulher a quem a natureza concedeu

o incompiravel prêmio de um lindo rosto abandonal-o á acção do tempo descuidan-

do-se da sua conservação.

POLHH, o maravilhoso Crême da American Beauty Academy, representa a

ulUmi oiiavra da sciencia dermatológica e nada o iguala para EMBELLEZAR,

CONSERVAR e CURAR as imperfeições da cutis. Como Crême de toilette deve ser

usado POLLAH diariamente para dar a oôr clara, suave, paíelha, e adherir o pó
de arroz, protegendo ao mesmo tempo contra o vento, sol, poeira e calor.

Haverá por accaso algo que proporcione a uma Senhora maior prazer que a

oerteza de sentir-se admirada? POLLAH proporcionará essa certeza 1

O CREME POLLAH encontra-se em todas as principaes perfun^irias do Brasil.

Remetteremos gratuitamerte o livrinho ARTE DA BELLEZA, a quem enviar

o «coupon» abaixo aos representantes da «AMERICAN

Rua 1* de Março, 151, sobrado. RIO DE JANEIRO.

Careta — Srs. Representantes da «American Beauty Academy» — 1» de Março, 151,

lo andar — Rio de Janeiro.

A/&J Nome.

Cidade

^ Rua...

> Eitado

p?

BEAUTY ACADEMY» -

Agentes Oeraes: Sociedade Productos Chimlcos L. QUEIROZ

RIO - S. PAULO
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Todo o homem deleita-se em que a sua esposa seja forte, robusta

e carinhosa e somente abundante saúde pode dar estas qualidades.

Si esta saúde falta, ahi está a verdadeira fonte de robustez para os

debilitados, a justamente famosa

t
—

Carogeno

ArPKOVADO PELA SAÚDE PUBLICA DO RlO DE JANEIRO SOB 0 N.» 51 i,

e* 17 de Outubro de 1921

Fortifi cante que se impõe por ser a sua propaganda
feita por todos quantos delle fazem uso. AUGMENTA 0

APPETITTE, ENGORDA, FORTALBCB E RESTITUE A BOA

COR. E sobretudo nas pessoas impaludadas, nas depanpe-

radas por excesso de trabalho physico e intellectual, que
• «CAROGENO» realça o seu valor. Com o uso de dois

frascos o paciente certificar-se-á da effleiencia desse im-

portante preparado. Composição de QUINA, KOLA, STRY-

CHNOS e ARSÊNICO, medicamentos já de sobra conheci-

dos como de real prestigio ao combate em todos os cuoi

de fraqueza. Sabor agradavel.

Vende-se em todas as Drogarias e Pharmacias.

ONDULAÇÃO DOS CABELLOS

CABELLOS CRESPOS COM POUCAS APPLICAÇOES DO

CRESPODOR

—===== SÃO COM SEGURANÇA OBTIDOS. =====—

Vidro  10*000 - Pelo Correio.. 12*000

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

Perestrello Filhe & Cia.

Km Nlctheroy i DROGARIA HABCELLOS

O uso das toalhas de mesa remonta, segun-

do vários autores, a Luiz o Bonacheirão; segundo

um poeta contemporâneo de Luiz I. as toalhas com

que se cobriam as mesas deste monarcha eram de

velludo ou de pelúcia. Nos séculos XII e XIII e até

ao emprego dos guardanaposque, seguodo Montoigne,

só no seu tempo se começaram a usar, cada conviva

limpava-se á porção de toalha que tinha na frente.

Aliás, hoje, na falta de guardanapo, também

quasi todos fazem o mesmo...

••• 
Todos sabem que a carne da tartaruga flu-

vial oonstitue um bom alimento; além disto, os ovos

deste chelonio se aproveitam para a fabricação de

um azeite empregado não só na illuminação como

também no preparo de conservas. A exportação deste

olee constitue para a Região Amazônica uma das

melhores e mais abundantes fontes de receita.
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Vende-se em todns aa casas

de Perfumarias

EU CURO A HÉRNIA

Escrevam pedindo a amostra gratuita de meu tra-
tamento, um exemplar de meu livro e mais detalhei
sobre a miüha

GARANTIA DE 500,000 REIS
Isto não é uma affirmação insensata de um individuo

irresponsável. E' um facto absolutamente verdadeiro,
o^ qual será apoiado com gosto por milhares de in-
dividuos curados não só na Inglaterra como também
em todo o mundo. Quando digo curar, não quero
simplesmente significar que forneço uma funda, al-
mofada ou qualquer outro apparelho que os paci-
entes terão de usar contlnuadamente e sómente com
o fim de conservar a hérnia no seu logar. Eu quero
explicar que o meu systema permitte ao herniado aban-
donar tão incommodos e irritantes apparelhos e con-
verte a parte herniada tão boa e tão forte como
antes de occorrer a hérnia.

LIC.» D. N. S. P. n.° 209U de 8U/5/Ü

O meu livro, uma copia do qual enviarei a V. S.»
com o maior gosto explica claramente como V. S.»
pôde curar-se a si proprio por este systema sem dôr
alguma nem incommodo. Eu mesmo descobri este
systema depois de ter soffrido bastantes annos de
uma hérnia dupla, a qual, diziam os médicos que
era incurável. Curei-me e julguei-me no dever de dar
ao mundo inteiro o beneficio da minha descoberta,
resultando que na muitos annos que estou curando
hérnias em todas as partes do mundo.

V. S.a interessar-sè-ha provavelmente em rece-
ber com o livro gratuito e amostra de meu Tra-
timento, differentes attestados assignados por uns
poucos dos muitos pacientes curados. Não perca
tempo nem dinheiro em procurar obter em outra parte
o que o meu tratamento offerece, pois só soffrerá con-
tratempos e decepções.

Tome uma penna e encha o coupon que está no
fim deste annuncio, queira enviar-me pelo correio
e o meu livro, a copia de minha Garantia, amostra
de meu tratamento e outros detalhes que V. S.» ne-
cessita serão enviados immediatamente.

Queiram fazer o favor de não enviar dinheiro. V.
S.« poderá escrever-me em qualquer lingua, como

portuguez, hespanhol, francez, allemão ou inglez, o
que será perfeitamente comprehendido.

" ' -—

COUPON PARA AMOSTRA ORATUITA

Dr. Wm. S. RICE (S. 1168)

8 e 9 Stonecutter St., Londres, E. C., Inglaterra

Amigo e Sr. : — Queira enviar-me gratuitamente a in¬
fo riTiar.il) e arnostra para eu poJer curar a minha hernia.

Nome

DirecfOo

i

PETROLEO 
JARDY

NAO HA MAIS CASPA 
, NAO HA MAIS QUEDA I j)
; DOS CABCLLOS [A

nAo ha mais calvos \;J Para
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J| ^suOij queda 
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• nM MM M •**' ti
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r 
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LEON BIZET fij

Vende-se em todas as casas

de Perfumarias

1

-—

COUPON PARA AMOSTRA ORATUITA

Dr. Wm. S. RICE (S. 1168)

8 e 9 Stonecutter St., Londres, E. C., Inglaterra

Amigo e Sr.: — Queira enviar-megratuitamente a in-
formafao e arnostra para eu poder curar a minba hernia.

Nome

DirecfOo

' ¦ ¦
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Vê-se livre 

dos sofrimentos que a doença das vias uri-
nártas lhe proporcionava, lodo aquele que

Comprimido* ,/Saygk" de Helmiiol

E' rara a doença que é acompanhada de dores
16o violentas como as doenças das vias uriné-
rias. Se estas enfermidades nèo forem combati-
das de inicio, insiala-se uma enfermidade crô-
nica de conseqüências graves e incalculáveis,

que se manifestará sobretudo na velhice, por
dores violentas.

Licenciado pela DirectoriaGeral»

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

CASA STEPHAN

LEMBREM-SE

Que todos podem

vender Meias, mas

ninguém pôde offer*-

cer ms vantagens

da CASA. STECUAN

nos preços, quali-
dade e variedade

Wl^ /'?¦ ' '- aiMSBKaOfrtiimBrimB

Jpk \ 

-\

..IM

Sé vendemos

Meias perfeitas e

garantidas.

RUA URUOUAYANA, 12

Para o interior, pelos mesmos preços da Capital

PEÇAM rCATALOGOS

(Única Casa só de Meias da Capital)

COMPROU UM SÓ VIDRO E FICOU BOM

Da cidade de Jaicós, no Piauhy, escrevem o seguinte sobre as maravilhas do Peitoral

de Angico Pelotense :

Cidade de Jaicós, Estado do Piauhy, 31 de Outubro de 1923.

Amigo e Sr.

Achando-me doente de uma constipação, da qual só faltava era cegar dos olhos, vi, na

«União» do Rio de Janeiro, os annuncios de vosso afamado remédio «Peitoral de Angico

Pelotense», Comprei um só vidro e fiquei completamente curado, graças a Deus e a este santo

remedio em Outubro de 1922. Dihi para cá, tenho aconselhado a umas poucas pessoas as

quaes todas tiveram bom resultado, entre estas um meu primo que foi accoamettido de grippe,

ficando muito abatido e sempre com grande toese, deitando muito sangue pela bocca ; estava

prompto para ir á distancia de 20 léguas onde ha medico. A conselhos de um meu mano,

tomou o vosso peitoral e está completamente «ào. Escrevo este attestado a conselho do sr.

Conego Miguel Reis, que me disse que eu devia dar este attestado do que peço desculpa da

letra e peço-lhe resposta si recebeu ou não esta. Sem mais, sou Am. att. e menor cr.

Firmino Pereira de Maria

CONFIRMO este attestado. Dr. E. L. de Araújo (firma reconhecida).

LICENÇA N. 511 de 26 de Março de 1906.

O PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE

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

Deposito Oeral DROGARIA Eduardo C. SEQUEIRA — PELOTAS

ASSADURAS SOB OS SEIOS, nas dobras de gordura da pelle do ventre, rachas, entre

os dedos dos prs, eezemas infantis, etc. saram em tres tempos com o uso do PO' PELOTENSE

(Liç. 54 de 162/918). Caixa 2.000 rs. na Drogaria Pacheco, 43 47, Rua Andradas — RIO.

E' bom e barato. Leia a bulla.
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Os amadores da telephonia e telegraphia

sem fios poderão de ora em diante com-

prehender os mínimos detalhes desses uti-

lissimos meios de communicações rapidas

e commodas, bastando para isso terem co-

nhecimento das facilidades do seu estudo,

v Existe em Chicago, E. U. da America

do Norte, o Instituto de Engenharia de Chi-

cago, uma instituição que trata especial-

mente desse assumpto com os methodos

mais aperfeiçoados, que em breve contará

com o auxilio de uma bem montada secçâo

transmissora, já em construcção, para esta-

belecer communicações com todos os paizes
latino-americanos

. Tem ainda o «Instituto de Engenharia»

como prova de sua idoneidade o facto de

ter sido «Escola officisl» dos Estados Uni-

dos, preparando nessa occasião mais de 2 000

estudiosos para a marinha mercante norte-

americana, dedicando-se em seguida, exclu-

slvamente ao preparo de estudantes latinc-

americanos, o que o tornou objeto de re-

comniendações dos representantes consula-

res, em Chicago, dos respectivos paizes,
entre os quaes que fai escripta pelo cônsul

de Cuba, naquell» cidade.

£ Offerece prêmios áquelles que informa-

rem com exactidão a hora em que recebe-

ram, por intermedio dos seus apparelhos

receptores, certa musica ou confert nda que
fôr transmittida pela sua Estação transmis-

sora, do que damos noticia, afim de habi-

lltar a todos que o queiram tomar parte no

Concurso de Radio, que o «Instituto» pretende insti-

tuir brevemente.
~ 

Os annuncios para melhores informações serão

em portuguez, hespanhol, lingua esta de facilima

comprehensão para os povos latino-americanos.

E' por considerar a 'utilidade dessa instituição;

é por verificar a efficacia do ensino por ella minis-

trada, e, finalmente, por levar em conta que esses

meios rapidíssimos de communição serão mais um

élo a unir todos os paizes que não trepidamos em

dar-lhe a acolhida a que faz jus, e a qual já paten-
teamos nestas linhas.

Engenharia Electrica

Curso Pratico Por Correspondência, em Doze Lições

O nosso curso de

Engenharia Elec-

trica comprehende

Doze lições e Seis

livros de estudo e

fará de V. S. irn

Hábil Electricista

Preço: $50.00 moeda americana, em mensalidades de

$5 00; ou $45.00 pagos adiantadameirte.

Radiotelegraphia e Radiotelephonia

Por Correspondência, em Vinte Liçõet.

O preço deste curso, iucluindo livros de estudo e Appa-

relho Transmissor e Receptor Automático, é de $70.00 moeda

americana, pagando-se $10.00 na occasião da matricula e

$5.00 por mez; ou $63.00 â vista.

Inglez Commercial o Technico

Por Correspondência, em Vinte e Quatro Lições.

Preço: $50.00 moeda americana, em mensalidades de

$5.00; ou $45.00 pagos adiantadamente.

Testemunhos de mais de 1.000. alumnos. Designado

Durante a Guerra Instituto Official do Governo.

THE JOSEPH G. BRANCH

INSTITUTE OF ENGINEERING

3917 Grand Boulevard Chicago, E. Ui A.

Se V. S. Desejar Uma Collocação, Escreva-not.

A batracina, que os hespanhóes chamam

posadaraso, é uma substancia lactescente que os

indios Chacoanos costumam extrahir da pelle e de

certas glandulas de um pequeno batrachio do gênero

phylobates, aquecendo-o espetado num páo. Basta

um só individuo para produzir veneno sufficiente

para cincoenta settas, tendo a qualidade de se con-

servar por muitos annos.

Os animaes feridos com as settas envenenadas

morrem em convulsões, mas (interessante 1) sendo

tomado pela bocca o veneno é inoffensivo. Talvez

mesmo o chá sirva para curar indigestões.

OO-
=00= =00

Engenharia Electrica

Curso Pratico Por Correspondencia, em Doze Licoes

O 
nosso curso de

/^J) Engenharia 
Elec-

trica comprehende

SIS 4^ -W|" k' Doze licoes e Seis

.7/ holi 
Hvros de estudo e

Habil Electricista

Pre^o: $50.00 moeda americana, em mensalidades de »

$5 00: ou $45.00 pagos adiantadameirte.

Radiotelegraphia e Radiotelephonia

Por Correspondencia, em Vinte Licoes.

O pre^o deste curso, incluindo livros de estudo e Appa-

relho Transmissor e Receptor Automatico. 6 de $70.00 moeda

americana, pagando-se $10.00 na occasiSo da matricula e

. $5.00 por mez; ou $63.00 & vista.

Inglez Commercial e Technico

Por Correspondencia, em Vinte e Quatro Liqoes.

Pre?o: $50.00 moeda americana, em mensalidades de

$5.00; ou $45.00 pagos adiantadamente.

Testemunhos de mais de 1.000. alumnos. Designado

Durante a Guerra Instituto Official do Governo.

THE JOSEPH G. BRANCH

INSTITUTE OF ENGINEERING

3917 Grand Boulevard Chicago, E. Uj A.

Se V. S. Desejar Uma Collocaf&o, Escreva-nos. 
%
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ex Director-Gerente de Mappin & Webb do Rio

Telephone Central 959

PRESENTES PARA TODOS OS FINS

Joalheria Fina, Pratarla, Marroquinaria,

Metal Prateado (ELKINGTON), Fantazia etc.

67 Rua Gonçalves Dias Elevador situado á entrada

2.o Andar da Casa Flora

i •

i > o ig

SABONETE

Preço por preço é o melhor

A varejo um. . 1$200 — trez. . 3$000

E' de interesse de todos ler o prospecto que

envolve cada sabonete.

A' VENDA EM TODO 0 BRASIL

CIA. DE PEDFUMARIAS BEIJA-FLOR

Para espinhas, sardas e manchas BORICAMPHOR I

 I

PARA O ESTOMAGO

UM REMEDIO EXCELLENTE

Pedidos do interior devem ser feitos

a J. Lopas * C.'« ou a outra qualquer casa

atacadista do Rio de Janeiro.

Usa-se ha muito tempo um remedio que é altamente efficaz e

admiravel. Trata-se de um bicarbonato aperfeiçoado, superior e agra-

davel ao mais delicado paladar. Eminentes médicos demonstraram

que esse bicarbonato esterisado é optimo, pois as pessoas que soffrem

de azias, gazes, más digestões, etc., encontram com o seu uso um

allivio immediato. Convém ter presente que este bicarbonato esteri-

zado como se chama na AUemanha só se encontra em nosso paiz

em vidros bem fechados.

1

E3

D

—————

Gk ZE3I. TATTERSALL

ex Director-Gerente de Mappin & Webb do Rio

Telephone Central 959

PRESENTES PARA TODOS OS FINS

Joalheria Fina, Prataria, Marroquinaria,

Metal Prateado (ELKINGTON), Fantazia etc.

67 Rua Gon?aIves Dias Elevador situado a entrada

2.o Andar da Casa Flora

i

i

• 

PARA O ESTOMAQO

UM REMEDIO EXCELLENTE

Usa-se ha muito tempo um remedio que i altamente efficaz e

admiravel. Trata-se de um bicarbonato aperfeifoado, superior e agra-

davel ao mais delicado paladar. Eminentes medicos demonstraram

que esse bicarbonato esterisado i optimo, pois as pessoas que soffrem

de azias, gazes, mis digestOes, etc., encontram com o seu uso um

allivio immediato. Convem ter presente que este bicarbonato ester)-

zado como se chama na Allemanha so se encontra em nosso paiz

em vidros bem fechados.

i
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Companheiros inseparáveis

WAHLPEN

EVERSBAAP

PONTA 

estriada no Ever-

sharp, cylindro de metal na

caneta Wahl, e idêntico de-

senho em ambos, identificam os

melhores utensílios de escrever.

Ha-os 
gravados 

com os mes-

inos desenhos artísticos. Os

que 
convém no tamanho, estylo

e 
• 

preço, 
encontram-se entre

elles.

A venda nos melhores 
"estabe-

lecimentos de todas as partes.

"AS 
LAPISEIRAS EVERSHARP E AS CANETAS

TINTEIRO WAHL SERÃO VENDIDAS COM

O DESCONTO DE 20 % ATÉ 3i; DE OUTUBRO"

Aqentes Geraes

Leone &, Cij.

Rua l.o de Março, 89

Rio de Janeiro

Praça da Sé, 34

São Paulo

?i hII

1



50 

^ 

^ ^''''c 

ARETA 

^ 
^ 

' 

I 

* 

^ 
^ ^1 

^

Licença n.o 610 — 19/6/1907.

•*' 
As principaes jazidas de turfa do Brasil es- das são horizontaes, sendo a turfa de tio bôa qua-

tio na Bahia, a uns 120 kilometros ao sul da Capi- lidade que destillada pôde dar 400 kilos de óleo
tal. Têm uns 15 metros de profundidade e as cama- combustível, por tonelada.

PREFIRAM

CHOCOLATE BHERING

A' vencia em toei» a parte 

ÇH6RING 
& C.

Rua 7 de Setembro, 113 RIO DK ./.I.VfJWO V

¦



Vestidos 
últimos modelos

para Passeio;

para Theairo;

para Soirée;

para Sport.

Em exposição nos grandes salões de :

Nolre Dame de Paris

Ao 1.° Barateiro

A' BRASILEIRA
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Leite Maltado Horlick's

o unice substituto ao leite materno, pois é um pre-

parado puríssimo de leite rico e inadulterado e de escolhidos

cereaes maltados; preparado isento de contaminação, acondi-

cionado em vasilhame esterilisado; constante na sua composi-

ção, mantendo-se por tempo indefinido em qualquer clima.

NA FALTA DO LEITE DE PEITO

JMjfQfc)

que adapta-se perfeitamente ao methodo de alimen-

tação progressiva que tem em vista o grào de

tolerancia das mais traças creanças.

i

Indicado com 
proveito 

especial nos distúrbios

gastro-intestinaes 
da infancia

-? oo ?—

Únicos Agentes para o Brasil :

Paul J. Christoph Cempany

Rua do Ouvidor, 98

Rio de Janeiro

Rua S. Bento, 45

SAo Paulo

3G s


