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O CARDOSO PERDEU SEU TEMPO
Que é isso, seu Cardoso f
B' radiotelephònia. Divertimento para as noites de descanço.
Eu também comprei esse trombone e o visinho da esquerda vae apren-

ier pistão.
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Sede no Rio de Janeiro — RUA DO OUVIDOR, 164—TGlBDhDnBS
Endereço Telegraphico i OBALHO-RIO

Redacção e officinas: Rua Visconde de Itauna, 419 -- Telepbone Villa 6247

Succursal em S. Paulo! RUA DIREITA, 7 - sob. — Telephone Cent. 5949 - Caixa Postal - Q

EDITORA DAS SEGUINTES PUBLICAÇÕES

1=1

"0 MALHO'—SEMANÁRIO POLÍTICO ILLUSTRADO
¦ 0 TICO-TICO" — SEMANÁRIO DAS CREANÇAS
"PARA TODOS..."—SEMANÁRIO ILLUSTRADO, MUN-

DANO e CINEIÍATOGRAPHICO
"ALMANACH DO MALHO"

"SEMANA SPORTIVA"-revista de todos os sports

ILLUSTRAÇÃO BRASILEIRA -mensario illus-

TRADO de GRANDE FORMATO
•LEITURA PARA TODOS — magazine mensai

"ALMANACH DO TICO-TICO" ¦
"ÁLBUM DO PARA TODOS7'.
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O TICO-TICO publica g r a 111 i C a *ui e nl e pei ralos de creanças.
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Para tornar pronunciaveis as palavras telegraphicas m

ou grupos de dee letras (duas palavras de cinco le- |»

iras) dos modernos códigos telegraphicos em que cada jjj

palavra ou phrase tem um numero correspondente, »)

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

)) reio para qualquer parte, S$ooo. )))

I

CflROQEHO

Esta "Chave" transforma em palavras perfeita
)> mente pronunciaveis os agrupamentos de duas pala-

vras codigas de cinco letras, de onde resulta:
— Apreciável economia;
_ SigiUo 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 J
U ) do Brasil, em Portugal, na Argentina e Uruguay, e
2 R 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-
rão em dobro as palavras de dez letras

Se quer melhorar radicalmente o seu serviço tr-
legraphico, adquira sem demora uma " Chave Conver-
sora A C. Neves", que é de real utilidade

Os pedidos podem ser feitos directamente ao
autor — Caixa Postal 1093, Rio de Janeiro, ou aos¦ autor — Caixa Postal 1093, Rio de Janeiro, ou aos m

) editores, Pimenta de Mello & C, rua Sachet 34, que jjjSI =„ nrntnntampntp attendidos desde aue venham

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

U 1o
D
01

R serão promptamente attendidos desde que venham
¦ acompanhados do seu importe em sellos do correio,

üi vale postal ou carta registrada com valor declarado.

¦S^lSBSlSI£I£lSlSlSlS13«S^lSaSl£lSl£ISl
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Vende-se em todas as Drogari.i* e Phar-
macias.
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ffBOMBA PARAHYBA" N. 3 E 4
: Typos iguaes, próprios para grande elevação até 70 metros, sendo a

de n. 3 manual, e a de n. 4 com polia para motor. Occupam tubos de
entrada e sahida de 1 !4". Peçam catalogo illustrado. .Temos para
prompto embarque e faremos condições especiaes de pagamento..

PEQUENOS DEBULHADORES
Os nossos debulhadores manuaes "PROGREDIOR" n. 1 são so-

lidamente construídos e muito accessiveis no preço. A perfeita conjuga-
ção de suas peças permitte que o seu trabalho se realise com o minimo
esforço. Peçam folheto illustrado . Temos para prompto embarque e
faremos condições especiaes de pagamento.

MOENDAS PAULISTA Z, A E B
Com cylindros verticaes respectivamente de 8" x 5" x 6", 10" x 6"

x 8" e 12" x 8" x 10", para movimento animal. E' o typo preferido dos
Srs. Agricultores, sendo de construcção muito forte, e de simples ma-
nejo. Peçam catalogo illustrado. Temos para prompto embarque e fa-
remos condições especiaes de pagamento.

LUBRIFIGAÇÃO AUTOMÁTICA
Os mancaes empregados na machina "AMARAL", são de lubrifi-

cação automática, e de tal forma construídos que conservam entre o
eixo e a luva uma camada fina de oleo, fazendo desapparecer qual-
quer fricção entre as duas peças. Peçam informações. Temos para
prompto embarque e faremos condições especiaes de pagamento..

MARTIN5 BaRR0S§G
CAIXA-6 —S.PAULO.
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ji Cônsul/ante:  }

OTTILIO BUARQUE (Campina
Grande). — Io. — E' o seguinte o en-
dereço dessa revista: Largo, do Pala-
cio n. 5-B, 2° andar. S. Paulo. — 2°. —.
Escreva ás seguintes fabricas: Compa-
nhia Fiação e Tecidos Alliança (rua São
Pedro n. 44); Fabrica de Tecidos Es-
perança (rua dos Ourives n. 92, sobra-
do); Companhia Nacional de Tecidos
de Juta (Avenida Rio Branco n. 46) —
Quanto áos"mineraes: José Ardente (rua
Visconde de Itauna n. 60); Raphael &
Cia. (mesma rua n. 63); Salvador & Vi-
centi (rua Marquez de Sapucahj' n. 93).

JOÃO RANGEL DOS SANTOS
(Rio) — Í°. — E' preferível escrever
virá. A outra forma não é nada elegan-
te. — 2°. — "Nunca assisti aos traba-
lhos", etc., ou então: "nunca vi o Dr. F.
fazer os seus trabalhos". — 3o — Pôde
empregar o artigo indefinido no mas-

culino. — 4". — Não nos veiu ás mãos
a corta a que se refere.

MELLO JÚNIOR (Itú) — Io. — E'
muito difficil a obtenção do lugar que
deseja. Só mesmo com um optimo"pistolão". .. — 2o. — Dentro de pou-
cas semanas será posto á venda o pri-
meiro numero.

GABRIEL TABAJARA (Rio) — 1».
E' o que os professores de gramma-

tica chamam um "gallicismo". Vem do
francez antigo ancestre, e significa an-
tigo, relativo aos antepassados. — 2°. •—
Na' Livraria Alves (rua do Ouvidor nu-
mero 166) encontrará o que deseja. Um
dos melhores, sob o seu ponto de vista,
é o de Aulete.

N. A. (Mar de Hespanha) — Io. .—
Não encontrámos, em parte alguma, no-
ticia da collectanea a que se refere. —
2°- — Infelizmente, não dispomos da
collecção desse orgão official. — 3o. 
Dirija-se á casa A Irradiadora (rua 7
de Setembro n. 96). — Não ha quem
se encarregue desse trabalho, que tem
os seus precalços, e é bem pouao rc-
munerador.

RAPHAEL SANDOVAL (S. Paulo)
A Livraria Alves (rua do Ouvidor

n. 166) com filial nessa capital, tem á
venda a seguinte obra, que correspon-
de perfeitamente ao que deseja: Manual
Pratico de Correspondência Commer-
ciai, por Joaquim José de Siqueira. Con-
tém circulares, cartas de credito, de re-

commendação, de encommenda, de con-
tractos, pedidos de representação, de
amostras, etc., etc. 1 vol. 7$000.

BRASIL-EIRO (São Paulo) — Ve-
mos que está ao par das boas regras
sobre o assumpto. As duvidas que se
lhe anteparam são as de toda a gente,
ainda dos mais instruídos. Só a con-
stante pratica 8os bons escriptores da
lingua permitte ir resolvendo os casos
que se apresentam. O grande principio,
que subordina todos os outros, pode re-
sumir-se cm duas palavras: respeito á
elcgancia e á clareza do discurso.

JOÃO SERGIPANO (Estancia) —
Io. — Cremos que lhe servirá o seguin-
te tratado, á venda por 6$000, na Livra-
ria Alves (rua do Ouvidor n. 166): Ele-
ctricista. Regras c preceitos para monta-
gem e conducção de installações ele-
ctricas. — Pilhas. — Campainhas, es-
tações geradoras, dynamos, motores,
accumuladores. Distribuição, canalisa-
ções, illuminação electrica, apparelhos de
aquecimento, soccorros, etc., etc., por A.
Castro Ferreira. — 2o — Nada encon-
trámos com referencia ao que lhe in-
teressa.

MARANGUAPE (Rio) — Ainda que
lhe pareça incrivel, em lingua portugue-
za não ha nada que preste sobre a ma-
teria. Avise-nos se lhe serve em qual-
quer outro idioma.

O TICO-TICO publica gratuitamenteretratos de creanças.

SIQMfVES PERIGOSOS

E' prudente ter em casa um vidro de PÍLULAS DE FOSTER.
Quasi sempre, a primeira manifestação de fraqueza dos rins é um ataque
rheumatico, lumbago, cálculos, hydropisia, uma constante dor nas costas, nos
quadris, ou irregularidades urinarias. Os rins são orgãos que filtram os
venenos do sangue e suas impurezas. Se ficam sobrecarregados de trabalho
e se se enfraquecem devido a excessos, resfriados, gryppe, influenza, be-
ber demais ou extravagancias, as impurezas continuam circulando no san-
gue e finalmente acarretam sérias moléstias.

Não se descuide dos primeiros symptomas. Elles são signaes perigesos
e desprezal-os é contribuir para longos mezes de dolorosos soffrimentos. As PÍLULAS DE FOS-
TER são conhecidas em todo o mundo como o melhor e o mais antigo remedio para os rins. Per-
gunte ao visinho!

PÍLULAS DE FOSTER

PARA OS RINS
TENDA EM TOPAS AS FHAR MACIAS

1PILULAS DE FOSTER]

I PARA OS RINS I
A TEN DA EM TOPAS AS FH ARMACIAS M

El
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BA» e caminha par os seus fins inflexível e em linha recta. L^v^a

JmLw Impellido por ella vae o homem. Ella porém não o vê, _píw^__m
rtmW <Wmm não o ouve, nâo o sente; com idêntica impassibilidade P^V ^^

aííaga-o ou tortura-o. ergue-o ou derruba-o. cria-o ou ^% ^%

e camkihà par os seus fins inflexível e em linha recta.
Impellido por ella vae o homem. Ella porém não o vê,
não o ouve, não o sente; com idêntica impassibilidade
aííaga-o ou tortura-o. ergue-o ou derruba-o. cria-o ou
aniquila-o.

Entretanto o homem', uzando das próprias forças que ella lhe
fornece, vae pouco a pouco, aprendendo a defender-se.
Assim por exemplo, tratando-se de dores physicás, a sciencia humana-
luctou até .chegaria descoberta da

CAFIASPIRINA
3ue~e 

o analgésico por excellencia,'pois não só allivia rapidamente as^
ores de cabeça, garganta e ouvidos, as nevralgias, os resinados, oj

malestar causado por excessos alcoholicos, como tambem
levanta as forças e nunca affecta o coração.
Vende-se em tubos de vinte comprimidos e em"Enveloppes Cafiaspirina" de uma doze.

Licenciado peU Directori» Ceial da Saude Publica co/n o No. 206, de 7-10-1916. fAfE7

Preço do tubo original] CAFIASPIRINA  5$000
BAYASPIRINA,  .iJL 4$50Q
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A CREAÇÃO DE AVESTRUZES

NA FAZEXDA

As condições cl__tologicas dos paizes sul-americanos
são extremamente propicias á criação de avestruzes 5ob do-
mesticação. Os lucres deste extraordinário ramo da avicultu-
ra são tão attral_i__, que não ha razão plausível que ex-
plique porque não são os projectos desta natureza mais nu-
merosos.

Uma das maiores criações de avestruzes do mundo, que
actualmcnte mantém um rebanho puro sangue de liVzentos.
avestruzes nublamos e transvaalianos, é causadora de ura i íor-
tuna de mais efe dois milhões de dollars. fortuna esía aceumu-
lada pelo seu proprietário em trinta e cinco annos de cr.ação.

Este senhor começou a sua criação com dezoito casaes
importados dos desertbs da África do Sul. Elle manteve essas
aves em captiveino debaixo1 <Te condições climatologieas e
topographicas as mais parecidas com as que ellas estavam
acostumadas.

A sua fortuna foi feita com a venda de pennas e pcnnu-
gem, .fornecimento de exemplares para jardins zoológico.; e
parques, e com a exhibição da sua fazenda a visitantes me-
diante um certo preço por pessoa.

Mai» <fe _n milhão de viajantes e turistas visitam an-
nualmente esta exitraorfiinarioa fazenda de avestruzes, pa-
gando-se vinte e cinco centavos de admissão por pessoa.

Os avestruzes não são tão difficeis de tratar nem de
criar como os leigos na matéria pensam. Por outro lado os
lucros obtidos tornam este trabalho uma das melhores oecupa-
ções para um fazendeiro.

O facto de que a média dos indivíduos desta aristocra-
cia emplurnada vive até oitenta e cem annos de idade, embo-
ra a sua. producção attinja o máximo entre as idades de 35
e 75 annos, garante ao criador um bello rendimento durante
quasi toda a sua vida. Nos dias que correm, os avestruzes
estão custando approximadamente $500 por cabeça na África
do Sul, onde taes aves, no seu estado selvagem, estão come-
çando a ficar escassas. Já são difficilmcnte. encontradas no.
seus logares de origem que são as planícies e os desertos
daquelle paiz.

Durante os últimos annos foram taes os resu1tados_ obtidos
com o commercio de pennas desta natureza, que muitas ex-
pedições bem organisadas têm por assim dizer varrido os
desertos e aprisionado quasi todos -os avestruzes selvagens.
A despeito dos avestruzes terem estatlo sob a subjugação do
homem por mais de mil annos, poucas informações ^ sobre
estes notáveis corredores do. desertos tem chegado até nós.

Comtudo, nós temos mais ou menos ouvido sobre o rasgo
de excentricidade peculiar ao avestruz, que o leva a enterrar
a cabeça na areia quando assustado ou em perigo. O avestruz
naturalmente imagina que pelo facto de não poder ver coisa
alguma, também ninguém o poderá ver.

Os miolos de nm avestruz adulto geralmente não pesam
mais de uma onça e esta defficiencia cerebral deve ser res-
ponsavel por tafes ridículos. O avestruz confia, para protegei-o
quando perseguido, na sua velocidade e na sta habilidade de
escoucear tão forte como um burro. Numa fuga empenhada,
um avestruz desenvolvido pôde manter por varias horas uma
velocidade de 50 a 60 milhas por hora. A distancia abran-
gida por cada passada do adulto commum, quando viajando
a toda velocidade, é de 22 pés. O avestruz escouceia com
a força de uma machina de enterraj vigas e quasi sempre
será necessário chamar a empreza funerária, se algum ser
humano tiver a infelicidade de se atravessar no caminho de
um destes potentes escouceadores.

CONSULTA
Sr. Ottilio Buarque — Parahyba do Norte.

"Si bem me recordo,,
não houve im dia em que

faltasse em casa a Emulsão de Scott."
O que diz este cavalheiro de idade

applica-se a uma infinidade de casas
de família onde se apprecia a saúde e
robustez em todas as idades da vida.

Tantas enfermidades teem a mesma
origem que milhares de pessoas sensa-
tas chegaram a convencer-se de que
quando não basta a Emulsão de Scott,
ha que deixar que o medico decida e
freqüentemente este também diz:

Tome a

EMULSÃO
de SCOTT

A consulta recebida é muito incompleta, faltam elemen-
tos que hoje não podemos avaliar, por não serem explic:tos;
convém cspecifical-os e pedir ao estabelecimento avicola do
Dr. Calmon Vianna, á Ladeira do Ascurra 55, Rio, uma ex-
plicação completa.

O vosso terreno é bom, precisa, porém, adquirir primei-
ramente bons gallos de raça fina, reproduetores de elite para
cruzar com as gallinhas crioulas e umas dez incubadeiras
e outras tantas criadeiras, bem como construir um couvoir
grande para guardar os ovos.

No caso da Basse-cour ter terras para culturas de milho,
verduras, gira-sol, capins e pastos, areia e boa água, a cria-
ção se tornará muito econômica e de resultados auspiciosos,
uma vez que o consulcntc administre e verifique diariamente
tudo.

Paschoai, de Moraes

¦f . 1 . ¦¦___¦_ ._. 11-- ¦ ¦ 1

«DDEROS- T0N1CQ DOS NERVOS E DO CÉREBRO'

Gottas PhysioloQicas
5ILV/* /_K/.U]0

Ãuqmenti) o peso e dá boas cores J
S-W.ll .11— ¦ .11 .1 1 ¦— -¦_¦__.— I II—_-P%,

n:_tt_g___~.
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FERRO NUXADO

Para purificar e enriquecer o sangue e forta-
íecer o organismo.
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GRÁTIS!...

Si quer ser feliz em negocios e em amizades, gozar saúde, viver longo S
tempo, não perder ao jogo, sabe/ como hypnotisar e magnetisar, de perto e
á distancia; exercer a clarividcncia, augmentar a memória e o poder da von-
tade, livrando-se de máus hábitos; conhecer a fundo o espiritismo e a magia;
combater e vencer a inveja e a calumnia; livrar-se das más influencias estra-
nhas e dominal-as, vencendo as diffi culdades da vida e alcançando a verda-
deira felicidade e a paz, peça já o MENSAGEIRO DA FORTUNA, de ARIS-
TOTELES ITALIA. Só serve para pessoas adultas e não analphabstas. Pedidos
á Caixa Postal 604 — Seccão M (Avenida Passo?, 25, loja) — Rio — Man-
da-se pelo correio grátis. Não deixe para amanhã.

yaropepocHEI ^¦VThiocol

¦1 10 I
enfarmidades dos orgaos respiratorios devem ser

I j LSI attendidas cuidadosamente. Para evitar maiores males e I
tSHw Para Prevenir a 6r'PPe> tomc-se em tempo o

mmMT1II1L

JT: || GmWFIsS Hi ° qua' suPPr'me rapidamente a tosse, as dores do peito e ¦
•• |. H| II ein 8Cra* 08 cstados catharraes pertinazes.

III A° mesmo tempo augmenta o appetite, estimuia-se a I
. .. :.jir xl|| H |j disgestao e melhora-se a composijao do sanguc, adquirindo ¦

jt H '"^SwSssr 0 organismo novas energias.
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POÇOS ARTEZIANOS
Para abastecimento d'agua a Fabricas e Cidades,

iE' garantido quanto ao volume e qualidade e dispensa as
linhas aduetoras.

Dispomos de perfuratrizes mecanicas e pessoal especiali-
sado, pelo que damos garantia de êxito.

Lafayette Pereira & Cia*

Engenheiros - Empreiteiros

RUA BUENOS ÀVRES, 41 - 3' ANDAR
RIO DE JANEIRO

N. 8-A, 3' ANDAR SALA 12-S10 PAULO

onoi I0E30E loxaoc iono

D

ANEMIA- ÍMEURASTHEN1A

Feppotonino

FORMULA DO PROF. AUSTREGES1LO

o 0 Mais Poderoso Fortificante o

o (Lab. Dr. Cavalcanti). Rua S. José, 13 — kio [j
A' vencia: Drogaria Berrini, Rua Buenos Aires

18— 7 Setembro 81 — Rio de Janeiro.
ocaoc I0E30E =30E30E soca©

P050S ARTEZIANOS

\ Para abastecimento d'agua a Fabricas e Cidades,

; E' garantido quanto ao volume e qualidade e dispensa as
linhas aductoras.

Dispomos de perfuratrizes mecanicas e pessoal especiali-
sado, pelo que damos garantia de exito.

Lafayette Pereira & Cia.
Engenheiros - Empreiteiros

j RUA BUENOS AVRES, 4! - 3' AN'fiAR (ELLYADOR)
RIO DE JANEIRO ;

ROt DIRCITA N. 8-A, 3' ANDAR SALA 12-SiO PAULO i
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MATÉRIAS PARA CURTIR

O custo de cortar os toros de madeira de quebracho
e*conduzil-os ás usinas de extracção, ou aos portos de cm-
barque por estrada de ferro ou água, é geralmente muito
maior do que o custo de preparar o extraeto. Ordinária-
mente, depois dc derrubada a arvore, os toros (de 16 a 32
pés de comprimento) são despidos da casca, alLnrno e ra-
mos e transportados em carros de bois á usina mais pro-
-SJma ou estação de ferro ou doca cm um rio. O transporte
dos toros é especialmente difficil e custoso do Paraguay,
onde não ha mercado local para madeira ou para o extraeto.
Em geral, o quebracho de Paraguay é embarcado cm gran-
de parte para Buenos Aires. A melhor madeira é geral-
mente reservada para construcção, marcenaria, etc, e a
de segunda qualidade é empregada para a extracção de ta-
nino. Uma grande uzina' na Argentina produz mensalmcn-
te 1.000 toneladas de extraeto; uma outra produz 600 to-
neladas por- mez.

Ha varias que produzem de 200 a 300 toneladas inen-
salmente. Todas ellas estão equipadas com machinas ex-
tractoras modernas. Algumas das companhias achavam-se
até recentemente engajadas no fornecimento de dormentes
para estrada de ferro. Elias descobriram que a mesma quan-
tidade de madeira que rende dormentes ho valor de $3,50,
fornece extraeto que vale de 10 a 12.

Nas usinas maiores, o consumo diário de água chega
á vários milhares dc metros cúbicos. Algumas fabricas que
se acham situadas nas regiões destituídas de água' fresca e
pura para a extracção, e como resultado disto toda a água
necessária para a extracção é purificada por meio dc dis-
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Banhos de mar em casa
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LICENÇA N. 611 de 26—3—906 M

Cura dura de urna influenzd
Com vm vidro apenas de Peitoral de Angico

Pelotense — Cura rápida e solida.
Levado somente pela gratidão ao beneficio im-

menso colhido do uso de um preparado contra to.-
se, bronchites etc, denominado PEITORAL DE
ANGICO PELOTENSE, venho trazer ao publico
a noticia dos optimos resultados que retirei em
uma tosse pertihaz, conseqüência de forte in-
fluenza.

Com um vidro ap:nas do Peitoral de Angico
Pelotense puz-me rapidamente curado e radical-
mente. Por isso aconselho novamente a qu;m
soffrer de bronchite, tosses, resinados e moléstias
análogas que conflantemcnte usem o Peitoral de
Angico Pelotense, pois em pouco tempo ficará ra-
dicalmente enrado e abençoando tão prodigioso re-
medio. — João Ccrda.

CONFIRMO este attestado.. T>r. E. L. fer-reira ãf Arnnjo (Firma reconhecida).
O Peitoral de Anprlrn Peloleiis*» vende-SG em to-

das as pharmneias e drogarias de todos
os Estados do Bra;.-!

Deposito- Gemi
DROGARIA Eduardo C. SEQUEIRA — PELOTAS

ASSADURAS SOB OS SÇTOS. nns dobras de
jçnrdura da pelle do ventre, rachas entre os dedos
dos pés, eezemas Infantis, otc, saram em tres
tempos com o uso do Pó Pelotense.

(Lie. 54 de 16—2—518) Caixa 2.000 réis na
Drogaria PACHECO, 43-47, Rua dos Andradas— Rio. E' bom e barato. Leia a bulla.

I * * •¦"W.IH

tillação. No alto Paraguay existem cinco fabricas q«e se
dedicam ao fabrico de extraeto quebracho.

Durante 1912 estas fabricas cessaram todas as opera-
ções e esta acção causou grande pânico, pois a producção
destas cinco fabricas trazia grande renda ao paiz.,

Com o rompimento da guerra passada, o pieço do ex-
tracto quadruplicou e tres destas fabricas principiaram 3_
trabalhar novamente.

PROCESSO DE EXTRACÇÃO

Na maioria das fabricas de extracção na Argentina t_\
Paraguay, os toros de quebracho são primeiramente redu-
zidos a epquenos fragmentos de cavacos ou lascas, por meio
de machinas semelhantes ás que se usam para madeiras
tfnctoriaes. Dizem que em alguns logares os toros são ra-
chados em taboas, que depois de esgotadas do lannino que
contêm, são usadas para postes, cercas e outros fins. O único
uso para o material esgotado na America é para combus-
tivel. O apparelho mais approvado para escavar o quebra-cho consiste de cylindros rotativos cujas faces são cqui-
padas com fortes lâminas cortantes. Conforme os toros sâo
forçados contra estes cylindros, a madeira é talhada trans-
versalmente ao grão, em pedaços de um oitavo de polle-
gada de comprimento.

Antigamente, a extracção era feita em grandes tanques
de madeira abertos, semelhantes aos que se usam para a
extracçãode sumagre. O liquido, obtido por diffusão, tinha
melhor côr, pois não havia decomposição do tannino, em
conseqüência do uso do calor. Porém, o decoamento era
muito imperfeito. Agora usam-se geralmente extractbres
de cobre encarnado. Alguns destes wctractores tem uma ca-
pacidade de 15 metros cúbicos. O vapor é admittido d ire-
ctamente. A operação é rápida e obtêm-se licores muito
Concentrados em lugar das soluções diluidas obtidas pelasbaterias de diffusão. Estes licores concentrados apresentaria
uma energia de 20"B para cima.,

(Continua no próximo numero)

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.
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AGUA DO REGIMEN
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ARTHRITiCOS
60U050S — l^hcun\aUcos — piabeticos

A's refeições:

VICHY
CELESTINS
Elimina o ÁCIDO URICO

.EXIGIR SOBRE CADA BOTELHA A MARCA

VICHY-ETAT
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FlpíFV DENTE PERfTjnPfDO

ESTE FINÍSSIMO SABONETE SEM RIVAL, 0 IUIS ÜT6IEN1C0
E SAUDÁVEL PaR* A EPIDERME, CONSERVA A il!VENTl'D£.

1HACU E E1BELLEZA A CUTIS.
DISTINGUIDO COM O "GRANDE PREMIO'
HA EXPOSIÇÃO DO CENTENÁRIO DE 1922

IMPALUDISMO
-: MALEITAS SLZ0ÍS:J

in t[kmi t ren re^p
T#£r*1CV£lfe*,

i/jiuuíasat taferana
ADRCU SOBRINHO-RUAíUPAire-RiO

"O TICO-TICO" DISTRIBUE LINDOS PREMIOS A'S
CREANÇAS.
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AS DUAS ESTANTES

Não vês. Senhor, aquella e.tante e mais aquella.
Ambas mostrando em si seus livros e" primores?
Pois bem.., em cada qual ha producção mais bslla,
Ha nomes immortaes de muitos bons cultores.

Nesta, que é tosca e vasta, em mostrado, de tela,
Ha obras colossaes de vários escriptorcs.
Naquella, a mais polida, a se mostrar singela,
Existem cartas mil dos meus senis amores!...

Agora, amigo, abre esta — a primitiva estante,
Que encontrarás ahi trabalhos bons, oclectos,
De Sócrates, Platão, de Séneca, de Dante...

Mas, aquella, não... não! que ali o arcano é triste!
Se alguém abril-a, um dia, ha de morrer de affcctos,
Porque no conteúdo o vedro amor consiste!...

Francisco Brilhante
,(Fortaieza) (Sócio d'Academia Polymathica)

* * *

CALAR... r

Não contes mais esta aventura insana!
Não contes mais teus intimes revezes!
Vezes sem conta c coração se engana...
E nós nos enganamos muitas vezes!

Que á fonte bebas só d'onde dimana
A dôr, mas cales tudo quanto prezes!
Que é vezo da maledicença humana
Da alheia desventura fazer theses.

Possa eu também um dia ter peccado
E esfalma inda trazer negra do crime
Que irei curar-me além, sem ser notado.

E' de sábio que em tudo o senso imprime
Que do homem só devia ser louvado
Esse grande infortúnio que o redime.

Dario de Alemar
(Bello Horizonte — Dos Poemas Rudes, a sahir)

* * *

EXAME INTERIOR

Tento ás vezes traçar um tempo de ventura,
Uma quadra feliz que todos têm na vida.
Devasso do passado a estrada Íngreme e escura,
Na anciã de perserutar uma phase querida.

E dc escarpa em escarpa ando louco, á procuraDe um momento de amor nos desvãos da subida...
E do passado galgo a mais extensa altura,
Infeliz... e infeliz me vejo na descida..,

Nem uma hora sequer de prazer deu-me o mundo:
No passado só vejo o desgosto profundoE a lagrima de fel e de sangue a escorrer.

Assim se d'um prazer pretendo a descripção,
Da penna só me sahe sangrando o coração
Forque somente a dôr se encontra no meu ser!

(Espirito Santo) José Tatagiba
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DÔR
Ao vibrante iornalista Silvino Ferreira — Bamburral:
Dôr infinita ! Sempiterna ! Altiva !
Dôr que maltrata... Dôr que me devora!
Dôr que me conduz á Região-Furtiva...
Relíquia vil da caixa de Pandóra!...
Dôr prepotente; ó agridoce-essencia,
Extrema realidade e Perfeição.
Rcstea de Luz na humana consciência,
Treva espargida no meu coração!
Dôr! Concretizas o meu peito estulto,
Na voragem lethal de quem alinha!
Serei teu Sacro-altar! Far-te-ei um Culto!
O' milha Sacrosanta Ladainha!
Dôr '.o meu peito! Dôr que me maltrata!...
Dôr que me adora sublimadamente!
Eu vejo em ti — a maldição exacta!
Tu vês em mim — um ser indifferente!
Dôr! Eu te sinto no clarão do dia!
Oôr! Eu te tenho no negror da noite!
Tu és condão, encanto; és magia...
E, dentro d'alma, um lacerante açoite!
Dôr! Laivos no meu peito flagellado!
Dôr! Amphora do mal, repugnância!
Dôr! Átomo de luz manifestado
No eterno Lampeão da Ignorância!
Dôr perfunetoria, exhuberante, linda!
Peio meu peito diffundes veneno!
Eu te celebro, ó minha Dôr infinda,
Sentindo n'alma um turbilhão sereno!
Dôr lacrimante! Plástico fetiche
No SaCro-altar da minha adoração!
Teu Evangelho, negro como o pixe,Esteriotypo no meu coração!
Dôr insoiidavel! Magua empedernida!
Subtracção phosphorea d'algum mal!
Tu vives no prurido da Ferida,
Na luz, na côr, no centro universal!
Dôr calcinante, impura, flammejante!
Dôr de minh!alma... Fatua! Indefinida!
Vives alegre, altiva e triumphante,
Crestando o corpo e terminando a Vida!
Dôr! Também te amo como companheira!
Meu corpo vive no teu corpo immerso!
Serás na minha Fé, — gentil Romeira!
Serás no meu soffrer, — eterno verso!

MURILLO BüARQUE
(Catende — Pernambuco)

CONTRASTE
Ambos, seguimos pela mesma estrada,
mas differentes os destinos são...
Levas, no peito, uma illusão doirada...:
No peito, eu levo uma desillusão !
Nos lábios teus, gorgeia uma risada
de rouxinol! Feliz, teu coração...
Emquanto, nos meus lábios, estampada
trago a marca indelével da paixão !
Rosas semeiam todo o teu caminho.
A cada passo, fere-me um espinho !
Como é infame e zombeteira a sorte...
Na mesma estrada, linda e reflorida,
a passos largos, tu, procuras vida !
A passos lentos, eu, procuro a morte...
<Ri°) Luiz Iclesias

fiTiTjl^T^l CREMA DE FORMOSURA
PICA AEPIDERME SUAVE . **E«ÇA.PERFUMADA

A.GIRARDA8,Rue d'Alésia .PARIS (Fbascs)
Depojilario-FERREIRA .165,Rua dos Andradas. RIO DE JANEIRO
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PAOINAS DA VIDA

A' Branca César — pelo amanhecer es-
perançoso do dia dois de Agosto de 1924:

Ha no insurgente e revoltoso Oceano,
de vagas procellosas que se beijam, entre
a branca espuma que aflora refulgindo
conjo medalhas cie oiro e a pedra immer-
gida no abysmo mais taciturno e sombrio
de seu seio, — aguas azues e tranquillas
como a Esperança dos séculos.

Entre a sua superfície que tudo supéra,
d'bnde se mira com desvanecimento o céo
borcado de r.r.vens como um sonho de
Vis tal divina e a sua profundidade nais
dántesca, tartárea e horripilante do que a
Morte, intercalam-se aguãs como as do
monte Hellicon mais mystericsas do queas da Laconia, onde o audaz e ardido Ju-
piler, transformou-se cm Cysnc-Branco na
conquista <fe Leda e apaixonara as aguas
de Enrola.

A .nfesma analogia se nota na immenso
mar de nossa vida; a superfície do ocea-
no é a infancia que brinca e que deslum-
bra; o. meio das ondas, a agua côr do azul
do céo, representa a mocidade com seu
primeiro idyllio e seu primeiro sonho; a
profundeza, trisle e silenciosa cono a noi-
te da amargura, é a velhice que recorda
e que soluça dolorosamente, murmurando
baixinho a queixa de sua triste dôr, olhan-
do em torno as saudades, unindo o céo e
a terra num beijo vago e morno de prece,de resignação e de lagrimas.

Infancia!...
E' o despertar da vida, o levantar da

miragem seduetora do porvir, jardim di
perfumes e de brilhos, que tudo inspira

illumina com os raios dourados da fan-
tasia, que exorna a Natureza com suas
flores ainda em botão, onde se deslisam
as garrulas creanças, que enamoradas da
innocencia e noivas da ingenuidade, des-
abrocham pressurosamente todas as corol-
Ias, - espargem todo o seu perfume, —
suave como o espirito cfo amor.

Mocidade!...
Agora a Natureza vive cantando liar-

momosamente nas apotheoses ao que é
encantador e bemdito, e o coração im-
merso nesse mar infindo de symphonias,
perfumes e flores, marca compassada-
mente coito o resòar cadenciado dos tam-
bores, 05 primeiros ensaios do gênio amo-
roso, os prin-leiros sonhos <fa vida!...

Nesta quadra sublime da passagem ra-
pida da humanidade pela terra, de todos
os lados, os crystacs brilhantes da mai.»
viva scintillação, resaltam da corrente bor-
bulliante e fresca, que banha e lubrifica
as crenças da alma — a viea do coração.

As flores abrindo as corollas em ondas
invisíveis de deliciosa essência, offerecem
em cálices mimosos aos beijos da mocida-
de em festa, o nectar do prazer espu-
mante e quente.

Na juventude, quando a alma é só brin-
car e cantar e se extasiar na contempla-
ção do azul dilatado dos céos, quando quer
levantar-se em vôos de aguia, altaneiro3.

o coração cansa-se, anccia, adormece e...
sonha!...

Amores!...
A cordas do coração agora, tangem em

canções dolentes e mysteriosas. Uma diva,
casta e affectuosa, escuta esses harpejos
enlanguccedores conio os de um violino e
a sua alma dominada pelo amor, presa de
sentimento extranho, cede e abate-se...,
depois o coração do joven tange mais; o
da deusa como um débil resôador, produzesses acordes e por fim ambos numa con-
fusão de sons harmoniosos, que mais pa-recern ciciar de beijos, tornam-se uniso-
lios e unificados!...

E' nessa confusão de harpejos do cora-
çao, que a mocidade volvendo os olhos
humidos de lagrimas ás cinzas d"o passa-do, da infancia extineta, chora... soluça
com saudade e na meditação das grandesdores, contempla a trajectoria da vida.

Em pleno florescer dos vinte annos, a

4inU^CH%

Orkcó IÍOO "
Apparecerá em Dezembro.

Edição da S. A. O MALHO.

mocidade abre de par em par as portas do
coração e da sua alma e deixa que resplan-
deça nelles como o sol de um novo mundo,
a saudade irmã do amor, — a dôr silencio-
sa de um coração que ama! Saudade," gosto amargo dos infelizes! " " Cadaver
da esperança!" Tela onde se mira o pas-sado cheio de risos e de flores, mas trans-
formado em prantos e recordações! "Voz
da garganta de quem ama", sombra inse-
paravel do amor; do amor que é lei su-
perna, intangível, é grandeza, — o fiel da
balança que pera a sensibilidade do cora*
Cão! Lei biologica, lei cósmica, a que to-
dos os seres vivos obedecem consciente
ou inconscientemente; amor que na verve
fluentíssima de Rajanlo é o suprerijo gri-to do instineto, suprema força animal.
Verdade transcendente, liypnóse da carne,
bacillo violento a levantar em turbilhão "o
rubro sangue. Suprema lógica da vida;
vida própria, vida em si, a viver-se, a
transformar-se e a crear sempre e infini-
tamente em Vida.

— Outrosim, muito me constrange ago-
ra dizer algo de contradicção. Porém,

ninguém repara, porque o mundo assimnos ensina, elle que é por excellencia umverdadeiro contrasta e, todos já se habi-tuaram a isso.
£« ainda aos vinte annos, nésse amanhe*cer de esperanças fulgurantes, que gern«i-nam no coração da mocidade, além de tudoo quanto é belleza e bondade, a hypocri-sia, o_ falso testemunho, e o fingimento docoração. —- Quantas e quantas almas têm-se despedaçado de encontro a esses abys-njos?! Quantas juras têm-se averiguado'

falsas ^ nessa me^ma idade tão radiante efecunda, trazendo como conseqüências,
para os fracos e inexperientes o silencioãs vezes da morte e para os resignadose fortes um remorso eterno?!!...

Bemdita pois assin* mesmo, com todaa controvérsia, a mocidade garbosa e viva,em cujo coração sussurra o manso rega-
to do amor e da saudade — (que não sãoculpados da instabilidade do coração) en-cerrando em suas aguas a humida cariciados beijos e uma infinidade de sonhos.

Benedita mil vezes a mocidade fulgu-rante como a belleza de Apolio, cfeslum-
brante como um turbilhão de estrellas,onde reside immortal a gloria do amor
que estreita dois corações e transforma-osem thurybujlos sagrados.* ' * * * * ' 

Velhice!!!...
Recordações, nostalgia, lembranças do-lorosas dos tempos primaveris; são essesos pensamentos dos velhos.
Aquelle feliz casal que via em sua casao ninho da felicidade com a algazarra dacreançada; aquelles dois que muitas ve-zes á janella ouviram satisfeitos as gar-galhadas de crystal do melro no coqueiro

bem perto de sua vivenda, hoje estão a sí
olhar mutuamente, reparando e refleetinde
o que é o tempo e o que é a vida. O
velho ao ver a sua velhinha coberta d«
cans e com a pelle toda franzida, excla-
naa com a voz tremula dos desconsolados;"Tu, oh minha velhinha, já não és aflor, nem a estrella, nem a onda; daiflores só tens a essencia, das estrellas a
alma — e das ondas o gemer surdo deencontro ás praias da saudade!...

Morte!..." Vulto formidável que afoga os astrosradiantes e corta as linhas ascendentes detodos os gestos. Mar de vagalhões, ondecada vaga que tomba é unia porta que s:fecha no invisível e da qual a chave sederrete, como uma mão de cera sobre ummonte de brazas ".
Como a noite, que abafa a ultima sem-tillação do astro que pende para o occaso,a morte ap&ga para sempre o brilho vivo,radiante do olhar da humanidade e fechaeternamente ^ em cárcere estreitíssimo d?

pedra, a estiukivel matéria de que só res-tam depois, recordação sentida e doloro-sa saudade!...
— Assim é a nossa vida como disse rPoeta das "Ruinas".,.

São assim as paginas da rida:Mil amarguras perto de cem floresAo pé do riso, — a lagrima dorida.'.„
(Rio de Taneiro)

Edison Moreira

54

Feliz do homem que se impõe pela sua impeccavel
elegancia aos olhares deslumbrados de uma mulher;

é fácil conseguil-o, vestindo-se na
GUANABARA — Rua da Carioca, 54.
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LAVOLHO
Nós publicamos a formula que allivia doenças

dos olhos. Desejamos que todos os médicos
a examinem—acreditamos que o seu próprio
medico receitará este remédio pois este é o
verdadeiro remédio para os olhos.

Lavolho para oa olhos dolorosos—olhos
Inflammados—olhos enfraquecidos—um tônico
para os olhos cansados. Lave os olhos com
Lavolho para os fazer fortes e bellos.

Não terá que usar este remédio por uma
semana ou um mez para obter resultados.
Ei nao conseguir allivio com o primeiro frasco.
devolveremos o custo do mesmo. Sem argu-
mentos. V. será o juiz. Somente tem que
escrever aos Sres. GLOSS0P & CIA.,

Rio de Janeiro. Com conta-gotas,
nas pharmacias, drogarias, etc
C-ilor. • bor. «c. • nod. chlor. - r. per. - xlnc. aol. - ntr. Mil.

Í«Éiriito.oiÉ
DB

ernesío Souja
BRONCHITE
Rouquidão, Asthma,
Catarrhos chronicos

GRANDE TÔNICO
d ippiHIe i ¦
lor ça mnscnla

abre o appetite i min a
m

wm
CÜLÇÍIDO "DROÜ"

A onais Ibarateira do
Brasil

AVENIDA PASSOS N. 120 — RIO

A CASA GUIOMAR lança no merendo
mais uma marca de «ua creação,

O 
SEU FUTURO — Qualquer pessoa
que quizer possuir um horóscopo

da sua vida, mande o dia e o mez do
seu nascimento, para conhecer bem o
seu futuro. Cartas a J. Tort, Caixa
Postal n. 2.417, Rio.

As "Licções de VôvÔ", d'0 TICO-
TICO, interessam a todos.
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0 Sabonete
de Reuter

está reconhecido de
um a outro confim do
universo como o de
melhor perfume e de
propriedades mediei-
naes mais efficazes.

É ao mesmo tempo muito compacto e dura duas
ou trez vezes mais que qualquer outro sabão.

O ideal para o toucador e banho, e para as creanças.

BA-TA-CLA-I

De vaqueta escura

Dei ns. 17 a 26 , C$500
De na. 27 o 32 G950O
De na. 33 a 40 „ 89500

Envernizadaa:

De na. 17 * 20 , 8$000
De na, 27 a 32 , 1C$000
De na. 33 a 40... ., 12Ç00O

Pelo Correio mais 1$500, por par.

Remettem-se catálogos illustra-
dos, grátis, para o interior, a
quem os solicitar.

Pedidos a
JÚLIO DE SOUZA.

DR. ARNALDO DE MORAES
(DA MATEKNH.ADB)

PARTOS E GYNECOLOGIA
Cons. Rua Carioca, 30, das 4 ás 6. Re»..
Trav. Umbelina, 13, Botafogo. Teleph.
B. Mar 1815.

JANEIRO MONTAI)..
WASHINGTON R. PEREIRA & C

A ÚNICA OFFICINA NO RIO DE J
EXCLUSIVAMENTE PARA:

FABRICAÇÃO DE TRftNSFORBIADORES, CHAVES

PARA-RA10S, BOBINAS DEREACTAKCIA
PARA ALTA TENSÀO. ^^. j&0-&&

*e &$
*&*

_ft*_&\

FABRICAÇÃO DE FIOS ISOLADOS
PARA TEMPO E CAMPAINHA.

FABR CAC_0 DE FIOS MAÍNETICOS ISOLA-
DOS A ALCOOÍO OU SEDA.

CONCERTO DE QUAESQUER BIACHUSAS ELÉTRICAS.

^^^"^ TELEPHONES VIL,LA 2327,eB28
-<^ FUA BAPÂO DE MESQUITA, 96-104

O MELHOR LAXANTE
3IURETIC0 i
DISSOLVENTE
DO AGIDO
URICO

T.ONTRA
A GOTTA

OIABETES
RHEUMATISMO

OOENCA DE BRIGHT

RUBINAT LLORACH
A MELHOR AGUA MINERAL NATURAL PURGATIV^
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PARTIDA N. 22

PELA DIFFUSÃO DO XADREZ

Urge se emprehenda, aproveitando a op-
portunidade, que é magnífica, uma cam-
panha intelligente em prol do progressoda Xadrez.

Não é sufficiente, no entanto, o carinho
que cada um de nós dedica ao jogo in-
tellectual; é preciso augmentarmos o nu-
mero de seus cultores, procurando incutir
no espirito de nossos amigos as vantagens
decerrcntes do conhecimento desse jogo
por excellencia.

Esplendido passa-tempo, magnífico exer-
cítador do raciocínio, exigindo calma, san-
gue frio e uma attenção constante dos quea elle se dedicam, o Xadrez faz esquecer
pezares e aborrecimentos, offerecendo em
troca momentos de prazer.

Quantas pessoas não haverá nesta nos-
sa admirável Sebastianopolis desejosas de
se dedicarem ao Xadrez e que, por este ou
aquelle motivo, vão differindo a realisa-
ção dessa vontade?

Sem duvida, nesse numero se encon-
tram elementos bons que não são aprovei-
tados e cujos conhecimentos permanecem
estacionarios.

No que respeita ao concurso feminino,
elle se limita á collaboração nas secções
de Xadrez e se caracterisa pelo afasta-
mento completo de nossos clubs.

Ha dias, em conversa, tivemos o ensejo
de manifestar nossas esperanças de que,
breve,'a mulher se fará representar nos
meios enxadristicos, maia efficientemente
concorrendo aos torneios instituidosi pelos
clubs.

— E que poderoso estimulo!
Só pelo desejo de não se deixar abater

por tão gentil adversaria, quantos esforços
despendidos no estudo da theoria...

Indubitavelmente, para qu:e se obtenha
alguma cousa, mister se faz o inicio de
uma campanha.

Ella pôde ser desenvolvida:
a) pelas Directorias dos clubs, des_-

gnando um dia na semana, em que as
respecitvas salas de Xadrez estejam á dis-
posição de quem quer que seja;

b) pelos enxadristas, convidando seus
parentes e amigos, para uma visita aos
clubs no " Dia do Xadrez "; sem que isso
implique em compromissos de espécie ai-
guma.

Pulchsb

ERRATA

Em nosso ultimo artigo leia-se!
...forçaram-nos a deixar a feitura...?

etc.
...cuja duração não lhe era dado pre-

ver... etc.
....de accordo com aquella constante... 5
etc. 3

...até o dia 6 de Outubro inclusive.

Ruy LopSZ
Brancas Pretas

G. A. Thomas J. H. Blake
P 4 R P 4 R
C3BR C3BD
B5CD P3TD
B4TD C3BR
0 — 0 C x P R
P 4 D P4CD
B3CD P4D
PxPR B3R
P3BD B2R
CD2D 10 0 — 0
D.R 11 C4BD
C4D 12 C2CD
PxC 13 C2CD
P4BR 14 D2P
B 2 B D 15 P4BR
C3BR 16 P4BD
PxPB 17 CxPB
C4D 18 P3CR
T 1 D 10. T R 1 D
B3R 20 R 2 C R
TDiBD 21 P.CD?
CxB+ 22 CxC
B3CD 23 D.CD
D 3 B R 24 C2BD
T2BD 25 T_D
B 4 D 26 C 3 R
B2BR 2.7 TDiD
TD2D 28 C2BD
R 1 T 29 D 3 B D
T.BD 30 D4CD
TRiBD 31 CiTD
B 4 D 32 R 1 B R
D3TR 33 P4TR
D3CR 34 T_CD
D x PC 35 D 1 R
D 6 T R +; 36 D 1 C
P 6 R 37 abandonam.

SOLUÇÕES
Problema n. 56: — C C.
Problema n. 57: — 7 R.
Problema n. 58:

Io C 5 R, R x C; 2o D D + etc.
1° - , B j C; 2° C B + etc.
1° — ,P6B;2°C4B + etc.

Problema n. 59:
Io D 6 C, B 3 B; 2x N C etc.
Io — ,C3B;2°R4B etc.

PROBLEMA N. 64
K. Laue

PROBLEMA N. 65
O. Deh_,er
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Mate em 2 lances
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PROBLEMA N. 66

C. Chapman
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Mate em 3 lances
T7 — brBRP3 — 2pPp3-

2pdp3 — C3C3 — 3P4 —
5 T B 1 — 8 —

PROBLEMA N. 67
M. Skluxen
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Mate em 3 lances
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1P2P2P-3R4--.

KOLA GLYCERO-PHOSPHATADA
NEVROSIS.ANEMIA CEREBRAL, VERTIGEM

A.GIRARD.4-8.Rue dAlésia.PARIS (FfiMícs)
Depoiitdrio.FERREIRA.165.Rua dos Andrad3s. RIO DE JANEIRO
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PROtOCOLLO
Recebemos e agradecemos :
Pinheiro àlachado — versos cívicos de

Xavier Pinheiro, recitados pelo autor na
sessão fúnebre commemorativa do 9° an-
niversado da morte tragica do inolvidavel
senador gaúcho. E' um elegante e luxuo-
so folheto impresso na Typ. do Jornal do
Commcrcio. Os versos são simples, cor-
rectos e fluentes, exprimindo com proprie-dade e crescente vibração o sentimento
geral, o "crime hediondo".

O Estudo — orgam dos Corpos Do-
cente e Discente do Gymnasio Anglo-La-
tino, de São Paulõ. Excellentes artigos,
versos, curiosidades e informações perfa-zendo um conjimcto attrahentissimo e il-lustrado com nitidas gravuras — gruposretratos, etc.

Brazila Esperantista — offiçiala or-
gano de Brazila Ligo Esperantista. Multointerestante.

Boletim da União Pau-Americana —
a bel!a revista editada em Washington,sempre e cada vez mais u111 ás relaçõesdos paizes do Novo Mundo!

Revista do Centro Acadêmico daEscola S. de _ Agricultura e Medicina\etennaria. Muito technica e instruetiva.Boletim da Associação Brasileira dePh a ri na c cut i c os — publicação bi-mensal de
que é redactor-chcfe o capitão pharmaceu-tico br. J. Benevenuto de Lima. O nu-

mero 3, do anno V, apresenta um sum-
mario importantisímo, por onde se verifi-
ca rapidamente o valor e a variedade das
matérias. Entre outras illustrações do bel-
Io texto, publica o retrato do saudoso
pharmaceutico Luiz Eduardo da Silva
Araújo.

—- Revista Marítima Brasileira — a co-
nhecida e cada vez mais apreciada publi-

CREME DC 
"1

MÃGNÉSIA
Doutor dê-me agora o nome.
O medica accedeu ao pedido

Creme de Magncs/j

Use rcguíai^neate o
DE SILVA ARAÚJO

cação, ora dirigida pelo Sr. Capita» da
Mar e Guerra Jorge Martiniano de Castro
e Abreu.

Rua Nova — orgam literário e ar-
tistico da mocidade do Recife. Em franco
progresso.

Reformador — o sempre estimado e
bem recebido orgam da Federação Espirita
Brasileira. Magnífico o numero de' Se-
tembro.

Revista Bimastrc Cubana, editada em
Havana pela Sociedad Economica da
Amigos dei Pais. Farta e interessante lei-
tura.

-— Revista dos Grandes Hotéis — pri-
priedade de G. de Mattos & C., sob a
direcção literaria de Vito Leão. E' o que
pôde haver de mais interessante no generoe apresenta paginas illustradas de muito
gosto artistico.

Medicina — gazctte illustrée des sei-
ences medicales, fundada por Alphonse
Brunot e editada cm Paris.

O Triângulo Azul — boletim da
prospera Associação Christã Feminina.

Estatutos do Club Internacional de
Regatas.

—¦ Indicador das Firmas"Codigo Mascotte".
¦— Revista da Sciencia e Arte, sob a

direcção de Clemente Brandenburger, edi-
tada pela "Livraria Edanee". Leitura
muito instruetiva.

que usam o

BIOTONICO

FONTOURA

Entre os.muitos preparados de valot que honram a industria pharmaceuíic*brasileira, occupa um logar distineto o Biotonico Fontoura, excellente fortificante
que vae conquistando cada vez mais o apoio da classe medica e a confiança
popular. O Biotonico Fontoura é fabricado no Instituto "Medicamenta", e3tabele-cimento scientifico industrial, cujo programma é fornecer ao publico, por preços ra-zoaveis, produetos de effeito seguro, fabricados com rigorosa technica, eguaes acujnclhores que nos vinham do estrangeiro por preços excessivos.

Dada a solida orientação scientifica do Instituto, não admira o successo alcan-cado pelo Biotonico Fontoura, cuja acceitação sempre crescente confirma a effica-cia deste excellente reconstituinte cm todos os casos de debilidade organica, e demon-Ira que o Biotonico é fabricado sempre com o mesmo capricho meticuloso e com onesmo rigorismo scientifico de quando era ainda misteç lançal-o e fazel-o acreditado.O Biotonico possue também a propriedade de melhorar as funeções digestivas,agradável ao paladar e é bem acceito pelos organismos delicados, sendo o for-iicante ideal para homens, senhoras e creanças.

0 MAIS COMPLETO

FORTIFICANTE
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EXTRACTO PO' LOÇÃO

L»T'PIYER

POMPEIA

PARIS

GERBERA
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IPBSTMHS £ B1GHIBDB

As baterias de mais fama em todo o
mundo para campainhas, zumbidores e
motores de gazolina.r

A venda em toda a parte
por preço modico.

M ais
energia
Serviço
melhor

Nationa! Carbon Co., Ine,
30 East 42d Street

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

I 5QNIT03 [bSy C3I*¦ ro"wimoN AN"AU- _-«flCl*nui nmf^ t

i ***?!?*• 3

Estas scientificas pastilhas
tornarão saudavel o seu
estomago, ajudarão a sua
digestão, e darão um bom
appetite, melhor do que
V. Si nunca teve. Tome.
as hoje.

iLmm WflflMW.WAWW\WV"VWiWAWW^

As lições de Vovô d' 0 Tico-Tico interessam a todos.
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PB E útil naE' útil na
Neurasthenia
Anemia
Débil.dade geral
Escrofulas
Tuberculoses
Phosphaturias

Em todas
convalescenças

e ás creanças

i O LA
SOEL

Phosphatada

IS* regenerador da

Pfl

I

celluLla nervosa

¦mi ¦¦  i—^ssz:
VIGTROLA

MARCA REGISTRADA
DA

VICTOR TALKING MACHINE Co.
A ÚNICA machina fallante que é

Um instrameiHito de mriysSca
VENDAS EM PRESTAÇÕES DE—* i o o s o o o ¦«-—

POR MEZ
A gravura mostra uma VICTROLA N* IX

tamanho 38 x 43 x 52 centímetros que custa

PAUL J. CHRISTOPH
COMPANY

OUVIDOR, í»8
RIO

s. BENTO, 45
S. PAULO

Qualquer pessoa sabendo lêr,

escrever e contar correctamente

pôde estudar

Engenharia, por
correspondência

EM SUA PRÓPRIA CASA ESTUDARA' rece-
b?ndo pelo correio problemas, lições,'explicações, correc-
ções, questionários, com o melhor proveito sob a regência
de professores especialistas, obterá, sem dispendio, além da
mensalidade de 20$ooo, livros (grátis) para estudo, cem-
sultas e indicações bibliographicas.

CURSOS cm efficiencia: Engenharia Civil, Engenha-
ria de Estradas, Engenheiro Agrimcnsor, Engenheiro Ele-
Ttricista, Engenlieiro Mechanico, Engenheiro Architecto e
Constructor, Constnutor Civil. Perito Montador Electricis-
ta. Perito Montador Mcch-anico, Desenhista de Machinas;
Desenhista Architectonico, Engenheiro Industrial, Engenhei-
ro Chimico, Engenlieiro Hydraulico, Engenheiro Rural, En-
genheiro de. Minas, Engenheiro Geographo, Engenlieiro
Commercial.

MATRÍCULAS SEMPRE ABERTAS
Enviam-se prospectos pelo Correio sob 400 réis era

sellos para o registo postal. A Engenharia & Industria
orgam official da Escola, contendo retratos de engenheiros,
seus trabalhos, photos de alumnos, enviam-se com os prós-
poctos sob o envio de 2$ooo em sellos do correio..

ESCOIA LIVRE HE ENGENHARIA HO RIO DK JANEIRO
F lindada cm 1911, incorporada a International Academic
Union, tutelada pelo Instituto Technico Industrial.

SECRETARIA
Rua Borja Castro 11 — Rio de Janeiro
(Entre Rua do Ouvidor e Praça l$ de Novembro)
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poriTia o caso em pra-
tos limpos — que nos
diga em prosa chilra
o que quiz dizer —
passamos a outra par-
te da "ordem do dia",
menos confusa e pe-

LEITORES D'ESTA CAIXA (Todos dantesca...
os quadrantes) — Aqui ficam os nos- O. F. F. tOuro Preto) — Olhar de
£0S agradecimentos a todos os leitores Jesus — chama-se o seu soneto. E prin-
d'esta secção, que aproveitaram a data cipia:
anniversaria d 'O Malho para nos cumu- . , ,
larem de amabilidades, eín palavras tão Olhar triste cheio de melancholia,—11
assucaradas que quasi nos desnortea- ^eit0 d amor e lagrimas divinas. 10
raiSr" , Jesus não está de sorte! — é o pri-h que chegamos a desconnar que, mejrg commentario, tendo em vista aatraz deilas, havia o proposito de um confusão do Sr. Nunes, e, agora, a des-idyllio piccaresco, de fins estratégicos, metrificação do Sr. F. F., repetida peloou, talvez, de um attentado diabético soneto abaixo e aggravada com elisõesnossa integridade physica e moral... d'esta ordem: "assi'o de Jesus" —"qu'o

Predominou, todavia, o bom julgamen- olhar de Jesus", etc. De sorte que ato. E eis porque, agradecendo-as, con- citação da autoridade de Vieira "para
fessamo-nos captivos a tantas honrarias, justificar o emprego da palavra "Opa-
crentes de que desempenhamos uma linus", devia ser precedida de citações
missão devéras apreciada, ainda mesmo que justificassem a falta de métrica e
pelas victimas accidentaes do "fogo sa- o máo gosto d'aquellas supprcssões, al-
grado", acceso pela troça... gumas das quaes ou profonam ou são
. Obrigados, amigos! Muito obrigados! ridículas...

B. S. N. (?) Lendo o seu soneto —• Mudemos de rumo!
Ingratidão —- tão falto de métrica e tão MACEDO (Pouso Alegre) -— Para
cheio de queixas, resolvemos intervir encurtar razões: mande nova cópia dos
com a transcripção do segundo quarte- sonetos não publicados. Fizemos uma
to — aliás, o menos ruim: "faxina" no phenomenal archivo, da

qual, ao que vemos, resultou a "queima"
"Como eu sou infeliz, sem o teu amor! de segundas vias, cujas primeiras não11 haviam sido publicadas.
Tem dó deste coração, que por ti chora, j DE M. (Nictheroy) — Eis a pri-11 meira das tres décimas que nos enviouDa-me o teu amor... e cura esta dor, sob titulo _ q teu não:10
Que ha tanto, meu coração devora."— "Era uma tarde tão linda — 7

D'uma formosura ideal; — 7
...para o auxiliar no seu pedido Como a brisa era agradavel, — 7accrescentar isto aos versos: — Sim, Naquelle dia sem igual!  8

dona! Dê-lhe o seu amor! E' preciso Dia de amarguras, —- 5
augmentar o poder devorador que elle Tarde de desventuras,  6
tem! Devorada até a iunocente metrifi- E eu fui repudiado — 5
cação, é provável que acabe por devo- Por uma joven ingrata, ¦— 6
rar o pronrio poeta... E tal suppressão Uma grande insensata, —- 6
será um bom serviço ás musas patrias. • D'um coração mui malvado." — 7
Sim, dona! Mate-o de amor, sem pie-
dade! D'um coração de pomba!—dizemos nós.

JACK (Minas) — Queira mandar as- Limitou-se a repudial-o, como nos tempos
signatura "legal" para os sonetos cavalheirescos ou de altas cavallarias,
Quando cinoitecc — e — S. João Ba- quando tinha motivos para soval-o! Por-
ptista. Isso de Jack, sem mais nada, 1ue só com uma sova se deve tratar
pôde lombrar o celebre — Jack — um namorado que, banca o poeta, e, a
Estripador —... E os sonetos não me-
recem esse "castigo".

P. NUNES (Campos) — Começa o
seu soneto — A Jehovah:
"O' meu Jesus! quem diz que não te

adora, mente!...

respeito de métrica, nem sabe que 2 mais
2 são quatro!

Erra á bessa no que ha de mais cor-
riqueiro no verso! Solta um —¦ mui mal-
vado — como quem desprende uma pe-rola! E ainda chama —• ingrata a uma
joven que apenas se defendeu de fu-

PAULO DE ALMEIDA (Rio) —Atra-
vês da vida — é assim:
"Atravez da vida, eu sou a sombra que

passa — 12
Na luz merencorea da louca alvorada."

— 11
Um alexandrino defeituoso e um hen-

decassylabo perfeito. Como espelho do
resto da poesia, attesta, pelo menos, queo poeta não acha torto imitar aquelles
profissionaes de — "uma no cravo ou-
tra na ferradura" —- salvo seja e sem
de modo algum fazer allusões... Mas
a orientação está errada. Em matéria de
versos... todas no cravo! E' o que a
lyra quer.

IVO GOMES (Maceió) — Que quero amigo que lhe digamos além do já dito?
Repetimos: tem carradas de razão na
reclamação que faz; mas — e aqui é
que bate o ponto! — por que teima em
não mandar nova cópia? Supponha, porexemplo, que houve extravio... Q::eadeanta o amigo a reclamar e nós a que-rer attendel-o? Falta-nos o "corpo de
delicto" para a devida "exposição". Ora,
mande, mande a cópia e verá! Não seja
tão máosinho, que aqui ha muito quefazer...

AUTOR DO HYMNO (Petrolina) —
Referimo-nos á Homenagem a Dom An-
tonio Malan, versos de um hymno ahi
composto, que trazem a assignatura de
José Raulino... Francamente, não nos
lembramos de haver negado a qualidadede "poeta natural" ao referido autor.
Mas como, da observação escripta á
margem, parece resaltar o contrario,
contrictos batemos o — mea culpa, mea

D esta fatal chimera as lacerantes dores turas cincadas, aturadas por obrigação...Convertem máo feitor, fazem d um ímpio Tudo errado! O ingrato e o malvado é
_. .. .... crente... 0 §r. poetastro da Praia Grande!...Diverge o machinar de idea, os pensa-

dores,"
Começa, pois, fazendo u ma salsada

com os nomes de Jehovah e Jesus —
como se fossem uma e a mesma cousa—
para cahir no salseiso grammatical do
ultimo verso, onde ha uma machinação
de complicado entendimento, visto como
os versos seguintes, que deviam escla-
recer, complicam ainda mais o sentido,
como se pôde ver:
"Será imperceptível tua meiga luz?...
Ai! quem tirar-lhes pôde a dor... o

salso oranto?..."

ÇS2SH5Z5HSE5aJH5H5HSHSlSHSaFHSHSÍSBSES2SHSES25H5H5Bb2SHSílKSHSH5H5ESÍ525a
O MALHO

PÍ*KÇO r»A» A SSTG-iíATUHA S
Cm armo (Serie de 52 na.) 23$000" semestre (26 ns.) 13$000
Estrangeiro (1 anno) 55$000" (Semestre)...., 2SJ000

PHJÜÇO DA VISADA ATÜLS.l
No Hio...  Jõoo
Nos Estados  $G00

Mas. que é isto: perguntamos

Aa assinaturas começai» sempre no dia 1 <lo me* em que forem tomadas*• »<i serilo acceltas nnnnal ou semestralmente. Toda n eorrespondenciacomo toda a remessa de dinheiro, (que p.Mle ser feita por vale postal oncarta reslstrada com valor declarado), deve ser dlrlplda A SociedadeAnonyma O MALHO — Run do Ouvidor, 104, Endereço teleirranhico tOMALHO—Rio. Teleiilioneti: Gerencia: IVorte 5402; Escriptorlo: Norte 58IS.Annnnclox: >orte «J31. Officiniis: Vllla 0247.Succursal em S. Paulo dirigida por -«astüo Moreira — nua Direita- - sobrado. Tet. Cent. 5i)4'J. C.-ilvn Postal a. nMV '   **'• «-•««.%*« u,
nós, afflictos... E, aguardando que nos asHSE5ÍSÍ!SHSESB£ÍSH5aSES?J5Z5HSÍ!S2SHSESHSHSHSHSHSaS3HSHSHSasaSHSHSE

§

ü ilCO-ilCü distribue i i 11 d u s prêmios ás creauças.

ID

BI



ofTIaffio .'47 — Setembro — iu^i

eulpo. — e, tlto e bom som, proclamamos
a naturalidade do poeta.

Mais franqueza não é possivel.
ARACY (Rio) — Multo nos admira

que uma dama se preoccupe com essas
cousas... Deixe isso para os homens,
isto é, para os boateiros de profissão—o que representa "cousa" muito diffe-
rente...

Não tem Tossencia a funeção de —"encanto do lar doméstico"? Se não
tem, trate de a ter, que é a melhor "po-
litica"...

EDUARDO (Bahia) — Não consegui-
mos decifrar o soneto — Cigarras. A.
tinta espalhou-se toda e reduziu a gra-
phia a uma tatuagem Inextrincavel.

— Fica tm nosso poder a carta fe-
chada com o nome do Sr. José Roberto
Brown, residente em São Paulo. Não
sabemos quem se) a tal ddadão, e espe-
ramos que elle mande buscar o que lhe
tstá endereçado.

CHERSONESO (Maceió) — Quervocê uma cousa quo te nos torna
multo difficil de responder. Em geral, a
eouta vae bem. Uma ou outra perturba-
ção que ainda resta, mais dia menos
dia estará sanada. O Governo está atten-
to e domina em todos os quadrantes.

K1TO FRAGA (São Paulo)—As suas"pobres rimas" — como, modestamente,
lhes chama, foram despachadas para a
secção — Como elles pensam. E esta-
mos quites, Sr. KIto!

DOLORES (Rio) — Vossencia é elle
ou ella? O motivo da duvida é querercollaborar na secção delles e usar um
nome e um pseudonymo femininos...
Não póde ser! Tanto mais quanto os
versos enviados são o que ha de ruim,
em todos os gêneros e tentidos.

Queira vossencia começar por se cor-
rigir, de fonde en comblel E, óspois,
appareça.

JAYME S. (Rio)—Volta você á carga
com um novo soneto — Vae vens da sor-
te — e logo pela falta da ligação dos
dois primeiros termos se percebe queanda multo á solta...

D'ahi o desastre:
"Aquella mulherzinha, que ali vae,
Ao peso da idade, ja curvada,
Qu'a ropa, do seu magro corpo, cae,
Ja foi muito feliz... já toi casada."

Aquella mulherzinha que lhe agradeça
a desgraça em que se vê! Até ficou sem
roupa! Tírou-lh'a você t a substituiu
por uma cousa que não se sabe o queé — a tal Qfl'a ropa...

Mais abaixo, converte o próprio chalé
em chall

E não havei» um policial que metta o
chanfalho num criminoso d'essa ordem!
Precsiamos limpar a zona de poetastão... dromedários!...

AMARO (?) — Nada tem que agra-
decer. Sempre ás ordens.

ANTÔNIO DA SILVA (Copacabana)—Faça favor de dizer a seus amigos quenão temos tempo para receber visitas.
Agradecemos a intenção expressa na
sua carta. Basta-nos Isso para ficarmos
perpetuamente captivos, mergulhados na
mais pura gratidão.

Quanto aos novos versos... melhor
será expor aqui uns retalhos. Eil-os:
"O sol baixa morentemente, e o sino
Repercuto em voz sublime e anciose...
Languidamente, como um violino,
Ao incirir uma valsa primorosa..."

E' o primeiro quarteto da — A hora
do crepúsculo. E isso nos obriga a pro-

curar já um especialista para que nos
explique porque o sol em Copacabana
baixa em mora, e o que vem a ser um
violino ao incirir uma valsa... Pelo que
conhecemos do elegante e luminoso bair-
ro parece-nos que tudo isso é asneira.
Mas, quem sabe? As apparencias illu-
dem... e aquelle morentemente póde
alludlr á fallencia do sol, assim como
a voz do violino, ao incirir uma valsa,
póde parecer mesmo a resonancia de um
sino sem badalo...

Copacabana faz milagres! E o Sr. da
Silva aproveita a maré para começar o—

Recordando com esta phrase: As sau-
dades que me envolve... Copacabana
até dispensa a grammatica a quem se
diz alumno de um estabelecimento de en-
sino...

SAMPAIO JUNIOR (Espirito Santo
do Pinhal) — Recebemos os seus boni-
tos versos que, immediatamente, entre-
gamos a quem vinham particularmente
endereçados, e que prometteu dar-lhes
o destino desejado. Cumprida, pois, nossa
missão.

DR. CABUHY PITANGA.
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I COLGATE I
A sua suavidade e persistência encantam. X*fl

SABONETES — TALCOS — EXTRACTOS fl
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1° de Março, 89
Rio

Agentes Geraes
LEONE & Cia.

Praça da Sé, 34
S. Paulo
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Wçw PHAROL

MARCA MUNDIA

PRODUCTO QUE SE OFFERECE METAES AMARELLOS L1MPAR VIDROS E CRYSTAES
AO MERCADO. DE EFFEITO WCKELADOS. ALUMINIO JOlAS E OS MAIS FINOS

RAPIDO, ECONOMICO PRATA E OURO OBJECTOS DE ADORNO

NAO ARRANHA E NEM ALTERA A COR NATURAL DO METAL. E O QUE MAIS RESISTE AOS EFFEITOS DO
TEMPO E AO AR DO MAR. QUALQUER EXPERIENCIA LHE DEMONSTRARA SUA SUPERIOR QUALIDADfi

rab^icant! j ROBERTO ROCHFORT — caixa postal. 1911 - rio de Janeiro

MÍRPIIÍ

I TMflf) VÍITRÍTÍYA R.CTfllüTOMO NÜTRITÍTO ESTOMACAL
(Arseniado Phosphatado)

 ELIXIR INDÍGENA 
Preparado no Laboratório do Dr. Eduardo França

EXCELLENTE RECONSTITUJNTE
Approvado pela Saúde Publica e receitado pela»

SUMMIDADES MÉDICAS
Falta de forças, Anemia, Pobreza e Impureza de na-

gue, Digestões difficeis, Velhic« precoce.
Depositários: Araújo Freitas & C,

88, Rua dos Ourives, 88

FONSECA, AUSIDA & C.

IIYÍPORTADORES E EXPORTADORES

Ferragens, tintas, vernizes, oleos, lubrificante», É
materiaes de construcçâo, tubos, gazetas, jorrelas, 1
cabos, maçamos, metal, etc, etc. Material para ea> H
tradaB da terro e officinas. g

I Armazém e eseriptorio: Rua 1* de JVIarço, 75 |j
Deposito : RUA CAMERINO, 64 §

CAIXA POSTAL 42a
| End. telg. "CALDERON" Rio de Janeiro f
^ifliiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuniuiiiniiiiiiiinmiiiiimiiijiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiijjii^

ASTHMA

/0<k

)Mp^p
uptfi COMBATEM-SE COM ÊXITO OS

HORRÍVEIS ACCESSOS COM OS

Pis Ânti-Âsihmaiicos
"DESCOBERTA JAPONEZA"

Marca Registrada

SS" BRAGANÇA, CID <S Cia.
RUA BUENOS AIRES, 173 — Rio de Janeiro

que se emprega também contra a
INFLUBNZA B G R I P P a

OQUÂRAFENO
é o remedio que mais prodígios tem feito nos
caso» indicados nos prospectos que acompanhara
cada tubo rte comprimido»,
Usae o GUARAFENO. — Vende-se ea todas as

pharmacias e drogaria».
Depósitos geraes:—iPbaxmacja Cesa* San.tos — Rua Santo Antonio, 25 e 27  Pará,Brasil, e Araújo Freita» & C. — Rua dosOurives, 88 — Rio de Janeiro.

c.u*RArin6-

ATE ONDE VAI O CORREÍO...
vão as sabias lições dos notáveis
professores da ESCOLA BRASI-
LEIRA DE EDUCAÇÃO E EN-
SINO. Estudae por corresponden-
cia.e vossa própria língua, -as es-
trangciras, as sciencias e artes de
vosr.a predilecção e alcançareis o
maior êxito na vida — a fortuna
e o poder. Pedi hoje mesmo os
Estatutos da Escola Brasileira de
Ensino por Correspondência, á
Avenida Rio Branco n. 129 —
Rio — dizendo o curso qte preferis.
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O ANNIVERSARIO D'"0 MALHO"
Como de costume, a data do nosso

¦nniversario despertou palavras de ami-
aade e animação, que muito nos penho-
Miram, e a que somos profundamente
gratos.

Vieram-nos de toda parte e sob todas
as fôrmas, sinceras, eloqüentes, capti-
vantes.

Entre ellas, pedimos venia para trans-
crever, hoje, o que disseram os nossos

prezados confrades da grande imprensa
carioca:

"O MALHO"

O numerv. desta semana âi O Malho,
ocriimemorativo de teu 22° anniversario,
attesta sobre a «Mnipetencia do pugillo dc
tntellectuaes que o dirija, assim como o
rigor oom que a veterana representante das
revistas illustradas do Brasil se af firma
a_x_s uma tão longa quanto brilhante exis-
tencia.

¦Com todas as suas secções ampliadas de
modo notável, a clicherie abundante e a
farta e bella matéria litteraria, o numero
da semana é um dfc>s mais vivos e scintil-
láctea editados no paiz pelas publicações
congêneres.

Aos nossos collegas de O Malho apre-
sentamos, pela obra de hoje, sinceros cum.
primemos e nossos me-hDres votos pela 6ua
prosperidade.

(D'_- Pátria, de 20 de Setembro de 1924.)

O Malho, conhecida e apreciada revista
fc_.r_aj___ que se publica nesta cidad-, com-
pleta hoje o seu 22o anniversario.
. Sem soffrer soluçãlo de continuidade em
todo esse tempo, a ap__ciada publicação
mantém o seu chiste de sempre que a fax
justamente querida do publico.

Para comn_emorar esta data que não
deixa dfe ser grata a toda á imprensa, o
nos*, popular collega, apparece, na 6ua
edição de hoje, cheio de vida, e sobrem-a-
ncira interessante. A coincidência do dia dte
sua creação com a grande data italiana «
a recente passagem do Príncipe Umberto
pelo nosso paiz, permittiu a O Malho, além
da sua capa bellissima, (fcadicada ao lendário
Garibaldi, e do seu texto palpitante de ap-
portunidades tratar de assumptos delicada-
mente agrada/veis á Itália.

Aos prezada coll«igas as nossas felici-
tações.

(Do Jornal elo Commercio, de 20 de
Setembro de 1924.)

O Malho — Esta popular revista carioca
entra hoje no seu 23* anniversario de
existência.

Afim de commemorar essa data, apre-
tenta aos seus numerosos leitores uma edi-
ç5o de 130 paginas, amplamente illustradas,
contendo magníficas "charges" de notáveis
earicaturistas patrícios.

As partes litteraria e informativa fo-
ram cuidadosamente organizadas, com tra-
talhos excellentes.

O Jornal do Brasil apresenta ao O Ma-
lho as suas 'felicitações pelo anniversario e
pela esplendida edição.

(Do Jornal do Brasil dc 20 de Setembro
& 1524.)

O ANNIVERSARIO DE "O MALHO"
O veterano O Malho completa hoje 22

annos de idade.
Essa data, que é também um aconteci-

mento da imprensa brasileira, foi comme-
morada condigna_TÍ_inte polo sempre esplen-
dido semanário, tão conhecido e admirado
em todo o paiz, pela verve de suas charges
e pelo seu interessante serviço illustrado.

A edição, que lioje apparece em circula-
ção, está consideravelni-nte augmentada,
organizada a primor pelos nossos distinetos
oollegas, aos quaes cumprimentamos.

(Da Gazeta de Noticias, de 20 de Se-
tembito de 1924.)

IMPRENSA CARIOCA
O ANNIVERSARIO D'0 MALHO
Entra no 23o anno de brilhante exis-

tencia, O Malho, um dos nossos mais po-
pular _s e queridos magazines.

Moldado nas melhores fôrmas do jor-
nalismo moderno, O Malho impoz-se desde
o primeiro numero, conquistando pela
sensata critica dos costumes, as leves
chronicas, as esplendidas caricaturas que
consagraram quasi todos os nosstos artis-
tas do lápis qUb nos são contemporâneos.

Foi elle, que, por assim dizer com o
mais seguro êxito, conseguiu a creação
em nosso meio de uma revista de decisiva
actuação política, sustentando algumas
campanhas memoráveis. Não perdeu, por
isso, a sua feição litteraria contando sem-
pre com os nomes bastante conhecidos das
-ettras,/ que ttie prestaram o inequívoco
apoio prestigioso de suas pennas.

Comnt-Oi-orando a passagem de seu an-
niversario, O Malho numa demonstração
de vitalidade, publica um excellente nu-
mero especial em que não sabemos o que
mais admirar se a copiosa mat-ria de uma
actual idade palpitante, se a magnífica fei-
tura material.

(D'0 Brasil, de 20 de Setembro de
1924.)

"O MALHO"
Fesfijandb o transcurso de seu anni-

versario, o velho e aipplaudido periódico
O Malho, que Jarga acceitação ampara
uos círculos de leitores de todos os pon-
tos nacionaes e com grande procura no
extrangeiro, arpipa-i-ccu, esta semana, com
uma edição luxuosa, de grande volume, e
com farta callaboração dos nossos melho-
res lápis e pennas.

Não a parte intellectual somente, mas
ainda a facão graphica, todo o conjuneto
materiaü desse numero do O Malho, se
apresenta como uma verdadeira propaganda
da perfeição que attingimos na imprensa
illustrada. O Malho, como é natural, fio-
resoe, melhora e desenvolve seus serviços
cada anno que passa, c basta ver-se o dc
hoje para chegar^se á conclusão de quo o
apoio publico merecido pelo periódico an-
niversariante encontra nelle, em correspon-
dencia, a devida compensação.

Juntamos os cumprimentos da A Noite
aos muitos que os nossos collegas do O
Malho vêm recebendo.

(D'_. Noite de 19 dc Setembro de 1924.)

JORNAES & REVISTAS
O Malho — O numero do apreciado se-

manario O Malho, qu; será posto amanhã
em circulação e commemorativo de mais
um anniversario, está um verdadeiro
primor.

Fartamente illustrado e bem collabora-
do por nornss em evidencia nas letras, ti-
vemos lioje por antecipação conhecimento
desse numero d'0 Malho e somos gratos
a gentileza dos prezados amigos.

(Do Rio Jornal ds 20 de Setembro de
1924).

IMPRENSA CARIOCA
O ANNIVERSARIO D'0 MALHO

O Malho — quem não o conhece? — o
antigo campeão do bom humor, commemora
o seu XXII anniversario.

Engendrado e criado por um rasgo de
rooeidade e audácia — assim o declarou —
attingiu aos 22 annos sem se afastar unia
só linha do seu programma. rir, rir sem-
pne, dentro de um lenima nobre — " ri-
detido castigai mores ".

O que foi sua longa jornada na imprí-nsa
do paiz, dil-o o grande acolhimento que o
publico nunca lhe negou, fazendo justiça
ao carinho, ao primor e ao humorismo que
são sempre seus factores primordiacs.

O Malho não precisa de elogio. E' uma
rervista feita e já se impoz 110 meio; quanto
mais velho, mais triumphante. Portanto,
só nos resta apresentar-lhe os nossos vo-
tos de prosperidade e assignalar a passagem
de tão auspiciosa data.

(D'0 Imparcial, de 20 de Setembro d;
1924.)

"O MALHO"
Com um numero de mais de cem pagi-

nas, muitas das quaes finamente coloridas,
entra hoje no seu 23o anno de exis__._cia
este semanário illustrado, Cuja leitura já
se tornou um habito de algumas dezenas de
milhares âi pessoas, nesta capital e nos
Estados.

Acompanhando de perto todos progres-
sos da arte graphica entre nós, O Malho
não tem poupado esforços para melhorar,
aperfeiçoando sempre a sua feitura, e, hoje,
pôde ufanar-se de ser uma das melhores
publicações do seu genero.

O seu nunl.ro de anniversario, que hon-
tem íoi posto em circulação, é um attestado
do que vimos de affirmar.

.(D'0 Paiz, de 20 de Setembro dc 1924.)

IMPRENSA CARIOCA
O MALHO

Apparece hoje ao grande publico, numa
edição extraordinária, Oom uma série ma-
gnifica de trichromias entremeando o seu
texto, a revista semanal O Malho que,
desde que appareceu, fundada por Chris-
pim do Amaral, obteve um permanente e
6eguro suecesso.

O numero de hoje é uma prova do pro-
gresso do grande semanário illustrado. Que
differença do seu prinuiro numero !

llofi O Malho apresenta uma parte ar-
tistica primorosamente executada ao par
de uma parte graphica que honra os pro-
gressos typographicos da nossa terra.

Nada destacaremos do brilhante numero
com que O Malho commemora o s_u an-
niversario, para que a surpreza agradável
do publico «eja perfeita.

Registando o anniversario da popular
revista illustrada desejamos ao O Malho
todas as proçiperida<_ ü que a sua direcção
incansável e inteligente bem merece coino
pretmio dos seus esforços.

(D'0 Jornal, de 20 de 9 .lembro de
1924-)
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SER BELLA
é o ideal de toda moça e para Indo basta o bom tratamento da PELLE e do CABELLO.

A felicidade das mulheres muitas vezes depende da belleza e est a só é a-dmiravel quando se possue uras
pelle bem tratada, limpa, macia e assetinada.

O emprego do ARISTOLINO é racional, pois, combinando-se facilmente com a matéria gordurosa secre-
tada pelas glândulas sebaceas e com o suor, mantém a pelle isenta de secreções irritantes e prejudiciaes.

O ARISTOLINO, sabão em fôrma liquida, de agradável perfume, é com proveito empregado nas
Manchas
Sardas
Espinhas

Rugosidades Comichões i Feridas l Caspa
Cravos Irritações j Perda do j Dores

Eczemas

Darthros ! Queimaduras
Golpes | Erysipelas
Contusões I InflammaçõesVermelhidões Frieiras cabello

NAO VOS DESCUIDEIS DE VOSSA PELLE NEM DE VOSSO CABELLO
O "AltISI OI.I-VO" é o PROMPTO SOCCORRO e por Isso o objecto de maior utilidade em orna CASA,

Experimente lavar os cabellos com o "ARISTOLINO".
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Al PREGUIÇA, molleza, desanimo, a falta
de memória, aversão ao trabalho, calor

no rosto, vista escura, enxaquecas, não são
mais que effeitos da doença do apparelho
digestivo, estômago, figado e intestinos.
Curando a. causa.e, sobretudo, evacuando
diariamente, desapparecerão todos esses
incommodos.

as "PÍLULAS DO ABBADE MOSS"
contêm o que se precisa para recobrar
a saúde e o bem estar.

EM TODAS AS DRCGüRIAS E PHAJ.MAC.ns

Agentes Geraes: SOCIEDADE PRODUCTOS CHIMICOS
L. QUEIROZ. — Rua S. Bento, 83 - S. Paulo
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Mas que c isso, Bonifácio? Você, um homem dc bem, deu agora para roubar gallinlias?Está muito enganado. Eu ia seguindo o meu caminho. Foram ellas que me roubaram ao meu iti-
.nerario honesto. Eu vou Icval-as para u prisão.

(Este numero contém 64 paginas)

y
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EGIHIQS DO LEVANTE MILITAR EM SÃO PAULO
A COLUMNA DE OPERAÇÕES DO SUL
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O illustre General Azevedo Costa, Commandante da Columna de Operações do SuL que tão heroicamente se tembatido contra as ultimas tropas des rebeldes, em fuga pelo interior do paiz. Grupo apanhado no Quartel-General doGeneral Azevedo Costa, em Botucatú (Estado de São Paulo)
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Aos lados: aspectos da chegada a Botucatú do 5» Regimento de Artilharia Montada. — Ao centro: instantâneo to-mado no Hospital da Columna de Operações do Sul, vendo-se officiaes do Serviço de Saúde do Exercito e a CruzVermelha de Botucatú, formada de senhoras e senherinhas da melhor sociedade
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Outros aspectos da chegada, a Botucatú, do 5o Regimento de Artilharia Montada, no dia 3 de Agosto de 1924, depoisda sahida das tropas revoltosas. Esta heróica unidade do nosso Exercito tem o seu quartelem S. Gabriel (Estado do Rio Grande do Sul)
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A FUTURA PRESfiOENGIA BE MINAS QERAES
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A FUTURA PRESIDENCIA DE MINAS OERAES
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Aspectos da Convenção Mineira, realisada no dia 10 do mez corrente, para escolha do candidato á presidencia do
Estado de Minas Geraes, em substituição ao saudoso Dr. Raul Soares. Foi, como já ê do dominio publico, indicado o
nome do Dr. Fernando Mello Vianna. As nossas photographias mostram, em cima, a mesa que presidiu os trabalhos, e,

em baixo, uma parte dos delegados municipaes presentes á reunião.

Brevemente = ALIANACH D 
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Juramento a bandeira pelos escoteiros de Sao Paulo: Urn aspecto da jbella cerimonia civica. A tribuna official, notopo da escadaria da Cathedral, na Prafa da Se, destacando-se os dois bravos soldados coronel Pedro Dias (comman-dante da Forea Publica) e tenente Tenorio de Brito (representante do presidente do Estado).
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Juramento á bandeira pelos escoteiros de São Paulo: Um aspecto da tbella cerimonia civica. — A tribuna official, notopo da escadaria da Cathedral, na Praça da Sé, destacando-se os dois bravos soldados coronel Pedro Dias (comman-dante da Forca Publica) e tenente Tenorio de Brito (representante do presidente do Estado).

Instantâneos tomados no dia do casamento do Sr. Francisco Gomes Soa-
res com D. Anna lannini, vendo-se, á esquerda, os noivos, e, ao alto,

os mesmos cercados de parentes e convidados.
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/1/mopo offerecido, na Gruta "Paulo e Virgínia", na Tijuca, pelo prefeito do Districto Federal, ao Sr. contra-almi-rante commandante da Divisão Naval Britannica e aos Srs. commandantes e officiaes dos cruzadores "Delhi", "Dra-
gon", "Dauntless" e "Danae".
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Manifestação ao primeiro contra-almirante effectivo do Corpo de Commissarios da Armada: — 1)0 contra-almiranteLuiz Emílio Belart, recem-promovido, agradecendo o discurso do capitao-tenente Luiz Silva, interprete dos manifestantes.2) O mimo offertado pelo Corpo de Commissarios da Armada ao seu primeiro official general da activa.
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O CAMPEONATO DE ATHLETISMO I 27 — Setembro — 1924 oftlalfw
FLAMENGO X FLUMINENSE
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No Stadium do Fluminense F. C. Instantâneos das ultimas provas do campeonato promovido pela Associação
Metropolitana. Sahiu vencedor o Fluminense F. C.

Instantâneos do encontro, realizado no ultimo sabbado, entre os primeiros e segundos teams do Fluminense e
do Flamengo. Sahiram vencedores o Io team do Flamengo, por 4x2, e o 2o do mesmo club, por 1x0
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Corredores esperando o signal de sahida
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Assistência ao matcli Fluminense x Flamengo
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Instantâneo da corrida e um aspecto da assistência 4 Outros aspectos da brilhante tarde sportiva



tytnaifLo — 27 —Setembro —1924 -Set.

O HERDEIRO
DA ITÁLIA

27 —Setembro —1924
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Desembarque na lia hia de S. A. B. o Principe Umberto dl S-\oia: a
lancha que o conduziu para borda. — Ao lado: um velho cravo que

ornou os aposentos de Sua Alteza
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_ .

NA CAPITAL
BAHIANA

Aspecto a bordo do "São Paulo", quando este chegava á Bahia. —•
Ao lado: o magnífico presente offereeido ao Principe Herdeiro da

Itália pelo Governo Brasileiro
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Ao centro: Aspectos interiores do Palácio da Accla-

mação, onde foi hospedado o Herdeiro da Itália. —

Ao lado: A comitiva official que foi á Bahia

é recebida pelo Sr. Governador do Estado
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Ao centro: A cama de Sua Alteza, no Palácio da

Acclamação. — Outro aspecto do interior do

mesmo. — Ao lado: Instantâneo tomado por occasião

da chegada do Principe ao Palácio do Governador
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Sua Alteza em passeio pelas
ruas da Bahia.

27 — Setembro — 1924

Çlhegada á Bahia <la comitiva official. Instantâneo tomado a bordo do "S. Paulo" Purante a viagem do "S. Paulo". O Sr. ministro Felix Pacheco em palestra com o embaixador italiano
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O HERDEIRO DA ITALIA

O 
TTlafhn í

CAPITAL BAHIA NA

S. A. B. o Príncipe Umberto di Savoia, ao pisar terra baliiana, acompanhado pelo Dr. Góés Calmon, Presidente
do Estado, e outras pessoas de destaque.

" ~0 Herdeiro da I t a 1 i a dirigindo-se
para o Palacio do Governador.
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Únicos Representantes para todo o Brasil
QUEIROZ SUZARTE & MEYER

Rua dos Ourives n. 124 — Rio
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LOTERIA OA VICTORIA
CONCESSIONÁRIO S

THE0D0R0
SILVA & Clã.

**•"' Contrado celebrado
com o Governo do
Estado em 1 4 de

Maio de 1924

Sede: VICTORIA
E. 00 ESPIRITO

SANTO

DUQUE
DE

CAXIAS, 21
Caixa Postal

3721
Hachinas para Extracçõts da Loteria com as I En(J: Teleeraph.
espheras com os nomeros 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 25 CONTOS

E mais 6+2 prêmios de diversos valores
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0 pequenoSidney com 10 mezes de edade

i i ¦~TT^~~rTautriol
Todas as mães, que têm de

zelar pelo maior thesouro dos
lares — os filhos — precisam co-
nhecer o valor do Nutrion como
tônico e fortificante. Para este
fim, publicamos o attestado
abaixo, no qual o Sr. José Mau-
rani nos communica os surpre-
hendentes resultados obtidos
por seu filhinho Sidney com o
uso do poderoso fortificante.

Snt-3, Daudt, Oliveira & C. — Envio-lhes a photo-
graphia de meu filho Sidney para que V. Ss. vejam o
valor incomporavel do seu preparado Nutrion. Este
menino, com 6 mezes, pesava apenas 4 kilos e era lão
fraco e magro que julguei que não pudesse crial-o. Es
lava desanimado, quando a titulo de experiência comprei
um vidro de Nutrion, e (Oh ! milagre) em 20 dias o pe-
queno estava mais forte, corado e gordo. Continuei com
o preparado até elle completar 10 mezes. Pesava então
16 kilos.' E admirável! Foi quando tirei esta photo-
graphia que junto lhes envio.

Jundiahy — S "Paulo. 15-5-924.
José Mauranl.

"O TICO-TICO" DISTRIBUE LINDOS PRÊMIOS ÁS CREANÇAS
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NAS OFFICINAS D'"0 MALHO
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Dr. Ataliba Leite Lopes, digno Juiz
Municipal de Conquista {Minas).
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Fesía nos sa.ões do "LígAí and Power F. C."

O barítono brasileiro Corbiniano Villa-
ça no papel de "Grande Sacerdote" da
opera Samson et Dalila, cujo 2° acto con-
stará da 3* parte do programma do
festival artístico do illustre artista bra-
sileiro, a realisar-se amanhã, ás 4 da
tarde, no Casino Copacabana-Palace.

A festa de Corbiniano Villaça, que é
ainda o cantor fino que todos ouvem e
applaudem com prazer, tem despertado
uma natural curiosidade em nosso am-
biente ' artístico, promettèndo, ¦" por"*' isso,
constituir uma das mais interessantes
horas de arte da actual temporada.
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O capitalista M. Giovamii Antonaccio, pae do
pequenito Libero

Mme. ítala Antonaccio, sua galante filhinha Italia e o
homenageado Libero, que foi levado á pia baptismal

©oi uma festa ele-
gatite a que se reali-
zou no sabbado 20, na
residencia dJo capita-
lista Sr. Giovanni
Antonaccio, motivada
pelo acto d/í baptismo
na pessoa de um seu
filhinho.

A's 4 horas da
tarde, effectuava-se a
cerimonia com toda a
pampa, na matriz da
Gloria, recebendo a
galante criança o no-
me de Libero, sendo
paranymphos o Dr.
José Moreira da Sil-
va Santos e sua es-
posa D. Quiteria Mo-
reira Santos.

Após os cumpri-
mentos do estylo, na
vivenda da f a m i 1 i a
Antonaccio, á rua
Ipyranga realizou-se a
feista, vendo-se entre

os convidados as fa-
milias das intimas ne-
lações do casal. Ali
vimos: Dr. Lourenço
Méga, Matheus Dona-
dio, Dr. Bigot e fa-

milia, Ricardo Gladulich e esposa, Dr. José Moreira da Silva Santos. ie familia, Marchese Gino Ridolfi e família, Facchetti
Giovanni, Vicente Cinelli e ifamilia, Francisco Pelosi, Dr. José Vieira Calr.ias è familia, Madame Griselda Schledbr Lazzaro,

Dr. Vicenze Maie-
— 'W " ntHBt'9í rota, Donadio Asca-

>¦ nio, Dr. NicoJa San-
£" Jg I-tím-WÊ.néy capitão José Ta-

vares Santos, José
Bonelli e familia,
Giusappe T a r a n -
tó, Tenor Roterto
Mario e senhora,
Carlos Bonettino e
esposa, Raphael Ci-
nelli e familia, Ni-
c o 1 i n o Caaropanelli,
Manoel Moreira,
Antonío Trajano, Jo-
sé Maria, Dr. Ama-
ro V. Boscoli, Al-
ifredo Fonseca, José
F. da Silva, José
Moreira da Silva,
commendadJor Falchi
e familia, e muitas
outras pessoas de
que não nos foi pos-
sivel obter o nome.

Fizeram as hoti-
ras da casa Mada-
me ítala Antonaccio

«e sua galante <filhi-' nha Italia Aintonac-
cio. Após o copo
d'agua, fez-se musi-
ca e tivemos o pra-
zer de ouvir em bel-
k>s números de con-
certo: e Tenor Ro-
berto Mario, D. Ma-
ria lAntonietta Ribei-
ro, Mme. Cesira
V e 1 1 a Filippucci
a mezzo-soprano da
Companhia de ope-
ras d)o Municipal
Sra. Zotti, e Ma-
dame Grizelda Sch-
leder em cançõqs na-
politanas e aoompa-
nhamentos ao pie-
no. O serviço de

O Dr. José Moreira da Silva Santos, o pequenito Libero e Madame Quiteria Moreira Santos,
paranymphos de Libero

O ltl ifho -——   27 — Setembro — 1924
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Grupo dc convidados gue assistiram na matric da Gloria ao baptisado do pequenito Libero

buffet irreprehansivel. Em seguida organizou-se o baile que
se prolongou até tarde, sendo os convidados cumulados de gen-
tilezas. A saudação d* honra foi feita pelo Dr. Lourenço Méga,

.seguiixlo-se o Dr. José Moreira da Silva Santos, e Fran-
cisco Barreiro, respondmdb o Sr. Giovanni Antonaccio,
agradecendo.
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A^o residência do casal Antonaccio, por oceasião do grande concerto em homenagem ao pequenito Libero
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0 EMPATE INFELIZ-0 TITULO IMPERFEITO

O Fructo d'uma longa vida de trabalho

perdido quando o poder de ganhar cessou !
A nossa CONTA LIMITADA offerece todas
as garantias e juros de 4 °/0 por anno,

THE NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK
AVENIDA RIO BRANCO, 83

O maior das Américas = Fundado em 1812

JUêêê Vimos ha dias num jornal um
editorial de vastas proporções,\M "gárrafalmente intitulado: Teria

I Gambetta morrido de appendi-
cite ?

Em vez de ler a surprehendente "xa-
rodada", commentamos com os nossos
botões:

— Se. o estado de sitio continua a
produzir taes "abortos", estamos bem
arranjados... Iremos saber se o velho
Confucio soffria dellas, "e se Venus pa-
decia de flato hysterno...

Desde que se descobriu a radio-
telephonia, tem esta invenção sido ex-
piorada nos Estados Unidos para usos
vários. Já se tem visto mesmo crean-
çás embaladas ao som do radiophone,
mas é a primeira vez que um "metteur-
en-scène" emprega a radiotelephonia
para animar os seus interpretes durante
a tirada de vistas.

Foi A. P. Parker quem apresentou
esta innovação. Durante as scenas de
interior filmadas nos "studios" de Cul-
ver City em que representavam Conrad
Nagel, Alma Rubens e Wyndam Stan-
din, o tradicional phonographo foi sub-
stituido por um " haut-parleur" radiote-
lephonico. Uma photographia, publi-
cada por uma revista americana, mostra-
nos A. P. Parker regulando por suas
próprias mãos a recepção das ondas ele-
ctricas, emquantò Conrad Nagel e Alma
Rubens se preparam para dansar deante
dos projectores.

® 

Noticias vindas ha pouco do
extremo Norte informam que
ao se refugiarem em territorio
boliviano, um capitão e mais

dous officiaes rebeldes levavam em
seu poder quantia superior a 200 con-
tos de réis, retirada de vários estabe-
lecimentos de Manáos durante a mas-
horca que alli houve.

Como já dissemos mais de uma vez
— confere!

Nem é preciso mais "quebrar a ca-
beça" para se atinar com o "ideal" dos
últimos mashorqueiros que pretendiam"salvar a patria". Esse "ideal" está
patente, patentissimo, em todos os seus
detalhes, e em todos os pontos attingi-
dos pela "revolução": foi o saque.

E confessemos que toda essa brava
gente o realizou, á saciedade, "lim-

pando" todos os cofres.
Não tardará, pois, a apfarecer os be-

neficios desse "ideal"... na compra e
construcção de palacetes e demais uti-
lidades confortáveis, por esses "nou-

veaux riches" de nova especie, cujo
lemma primordial parece ter sido este:

— Avançar! — no arame!...

27 — Setembro — 1924

,JêM Paris vae erguer mais um monu-
rX| mento a Santos Dumont. A Mu-
^J I nicipalidade da "cidade luz" acaba^—1 de autorisar a collocação de um
artístico monolitho no Bois de Bologne,
que assignale o logar em que o nosso
patrício — o "Pae da Aviação" — reali-
sou o seu primeiro vôo.

Trata-se, pois, de uma nova consagra-
ção que nos deve encher de orgulho; e,
commentando-a, os nossos collegas dia-
rios fazem resaltar a nossa ingratidão,
isto é, a ingratidão nacional para com
o genial brasileiro que primeiro resolveu
publicamente a dirigibilidade dias aero-
naves e a supremacia triumphante do— mais pesado que o ar — bases es-
senciaes da navegação aerea — e que,no emtanto, ainda não tem um monu-
mento em nenhum logradouro publicodo Brasil...

Devemos agradecer muito a nova ho-
menagem da França ao nosso Santos
Dumont. Elle a merece; e Paris se hon-
ra muito em lh'a prestar, mostrando
assim que tem em grande conta as glo-rias da Humanidade.

Quanto ao mais, não nos devemos im-
pressionar, porque, afinal — "Ninguém
é propheta na sua terra" — corno diz
preventivamente a phrase proverbial da
sabedoria das nações...

JKÊ Vamos desistir publicamente de
f^L] chamar a attenção das autorida-
Jf I des sanitarias para a clamorosa— falta de irrigação que se nota em
toda a cidade, salvo um ou outro re-
canto onde reside algum personagem de
influencia local.

Essas autoridades cuidam estar na al-
tura da sua missão, tratando apenas de
receber seus vencimentos no fim do
mez. O mais é conversa, inclusive o
que pomposamente se chama — Saúde
Publica.

E, afinando todas pelo mesmo diapa-
são de negligencia e casmurrice, é su-
pinamente ridículo estarmo-nos a dar ao
desfructe de lhes mostrar, em beneficio
da saúde geral, o que ella-3 têm obri-
gação de saber, pois é por isso que se
lhes retribue os pseudo-serviços.

Que passem muito bem, embora sob
as pragas dos habitantes da cidade, que
vivem suffocados pela poeira immundis-
cima das ruas, arruinando os pulmões e
contrahindo todas as oastas de mo-
lestias!...

NOS PRIMEIROS DIAS DE
DEZEMBRO

o niiífio
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IMPRENSA CARIOCA
A "ILLUSTRAÇÃO BRASILEIRA" E O

PRÍNCIPE DE PIEMONTE

A Illustração Brasileira marcou um
magnífico êxito com o seu numero espe-
ciai dedicado a Sua Alteza o príncipe
herdeiro da coroa italiana.

Essa publicação, que honra a impren-
sa brasileira em geral e em particular aí
officinas graphicas d'0 Malho, abre com
uma carta autographa do Sr. presidente,
da Republica, estampando em seguida
lindas e nítidas photographias de S. Ex.,
do príncipe de Piemonte, do rei Victor
Manoel, rainhas Helena e Margarida,
Sra. Arthur Bernardes, princezas reaes
italianas e diversas personalidades de
destaque nos altos círculos brasileiros e
italianos.

Grande parte da linda revista é um
hymno de louvor á patria penhisular,
cujo patrimonio artístico dirpõe de va-
rias paginas dedicadas, escriptas pelos
nossos intellectuaes mais em destaque e
ornadas de gravuras bellamente expres-
sivas.

A actualidade brasileira, apezar d'isso,
não foi esquecida, estando também de
maneira carinhosa tratada nesse exem-
plar que acabamos de folhear com in-
fiiiito prazer.

(Da Gazeta de Noticias de 20-9-24).

Promettemos ir apontando al-
[ X I guns senões do serviço da E. F.
JfJ Central e aqui estamos paracumprir a promessa.

O de hoje está levantando
justos protestos do publico. E' aquelle
que difficulta a entrada dos passageiros
para a plataforma da gare onde enco::-
tam 03 trens dos suburbios. Hontem,
entrava-se por todas as borboletas, ex-
hibindo-se o documento da passagem:
cadernetas e bilhetes avulsos. Hoje
não é mais assim: cada fôrma de passa-
gem comprada tem a sua borboleta...
Nas horas tragicas da grande affluencia
e sob o aguilhão da pressa, não ha tem-
po para se escolher o ponto da entrada,
e, d'ahi, a surpreza dos impedimentos,
os recuos, a confusão...

Não vemos motivos para esse sup-
plicio. Desde que o passageiro "mostra"
que tem passagem, devia penetrar por
qualquer borboleta. Quando muito, bas-
tava a antiga selecção das classes: 1°
ou 2".

Dentro dos carros é que está a ne-
cessaria e verdadeira fiscalisação.

Pense nisso o illustre director ou,
melhor, procure "ver" o que se passa
na <;are da Central, das 17 ás 18 horas,
e temos certeza de que modificará suas
ordens, facilitando e não difficuitando

o accesso da multidão anciosa por satis-
fazer a esperança de não viajar de pé
dentro de carros tomados de assalto por
passageiros que gostam de arriscar a
vida ou mostrar suas habilidades gy-
mnasticas...

Não deve comprar outra Agua da Colonia

a única que satisfazsenão a genuina
as exigencias de uma senhora elegante.

Jqude
ologne

A' venda em todas as casas boas.
Depositários exclusivos para vendas por ataoado:

Ewel & Cohen Ltfla . "Casa Hamburgo"
Rua dos Andradas 44. Norte 1986 ' Caixa postal 1896

A pavorosa frequencia dos
fatropelamentos feitos por auto-

moveis está a exigir uma pro-^— videncia heróica. Não ha dia
em que se não registrem uns de-
sastres, muitos dos quaes produzem
logo a morte das victimas. O — "Dia
do chaufíeur" — assignalado pelos
nossos collegas da imprensa diaria é,
assim, uma especie de fúnebre addendo
ao obitucrio geral da cidade.

Convenhamos em que não é possível
continuar essa orgia macabra dos au-
tos! Não nos faltam meios naturaes de
irmos "desta para melhor"...

Qual seja a providencia para acabar
com essa "tragédia" não nos importa
saber. Mas ha uma medida preliminar
cm que todos estão ide accôrdo: é obri-
gar os autos a "andar a passo" no cen-

tro da cidade. Com isso corrigem-se
algumas falhas no serviço policial de
vehicuilos e evita-se, desde logo, a maior
parte dos desastres .pelo prurido da
velocidade.

O centro, o coração da cidade nãoé lugar proprio á exhibição da força da
gazolina!

Outras providencias deverão ser to-madas, e, entre ellas, a effectivação dai e9ponsabilidade dos "chauiffeurs" pe-rante os tribunaes de castigo e de in-
dermnização ás victimas ou suas fa-
milias!

Estudem as autoridades competentes
um meio efficaz de evitar tantos desas-
tres. Não faltam modelos a seguir,
tanto com relação aos atropeladores
como aos transeuntes.

Assim como está é que não pôde ser!

T
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Cofres, Camas e Fogões 

"Wallig"

"GRANDE PRÊMIO" NA EXPOSIÇÃO DO CENTE NARIO DO BRASIL

Fabricantes:

Wallig & Cia.

Porto Alegre

RIO GRANDE DO SUL
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para creanças, solteiros, casaes,
viagens e hospitaes.

á prova de fogo, queda e
arrombamenfo.

Exijam sempre esta
marca registrada

¦ ¦
Filiaes:

IUO DE JANEIRO

Rua Marechal
Floriano Peixoto, 5

SAO PAULO
Rua Rarão de Itapetininya, 61
Endedeço Telegr. "WALLIG"

Mil

|r~~f|Qj a lenha ou carvao M

PE<£AM PROSPEGTOS

ESPINHAS
CR

(RUGAS 

CRAVOS
E MANCHAS
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" O novo regulamento de con-
strucções no Districto Federal

\jfft divide os profissionaes em três
' classes: architectos, architectos-

constructores e constructores. Deyerão ser
engenheiros civis ou architectos os profis-
sionaes das duas primeiras classes; deverão
apresentar aptidões que o regulamento in-
dica os da ultima.

E como taes aptidões são notáveis,
exigindo, realmente, bastante saber pro-

fissional, segue-se que a idéa principal
do novo regulamento foi exigir saber
scientifico de todos quantos têm a res-
ponsabilidade das construcções.

Muito bem!
Está, pois, acabado o predomínio do

"mestre d'obras", d'aquelle velho typo
de que, ha muitos annos, conhecemos
um exemplar, de physionomia grave e
barba á "passa-piolho", mettido num
largo casaco-opa e coberta a careca sob
um vasto e muito encardido chapéo
Chile. Em presença do proprietário
que lhe mostrava o terreno para a con-
strucção, o "mestre Gomes", com a

ponta do guarda-chuva enorme, que
sempre trazia, riscava no chão a divi-
são da casa, dizendo, caballisticamente,
em voz soturna e chiada: — E' de su-
ta... é de compasso... é de verbo...
escantilhão! Aqui fica a saía e aqui
fica o fogão; mas, passa-se-le uma re-
cta... e aqui fica a sala e aqui fica
a "sacréta"...

Estava feito o principal, porque o
resto, o risco externo da casa havia de
obedecer com rigor ao modelo commum
do — caixão com buracos...

— Avé! Novo Regulamento de con-
strucções!...

t

DESEJA CRÇ5CER

ô CEUTIOETROS?
Pois o consegui ri promptimente,
em qualquer edade, com o CRES-
CEDOR RACIONAL, do professor
Albert, tratamento uitico que ga-
raate o augmento da estatura e dei-tlRC" Sr.CAKPS envolvimento. Pedir explicações,com 1 bci Com 3 mt~ .. . _ #•

d, « remetterei grata, e ficarei!
mm«o. lamento, convencidos do maravilhoso uiveato.

Representante na America do Sul:
Entre Rio», 130 — Buenos Aires —

Sr. PI CON 00
antes do traia-

menío.

Sr. PICON (x)
3 metes depois
da tratamento;

F. MAS
Argentina

¦

a
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NOVO TRATAMENTO DO CABELLO

RESTAURAÇÃO- RENASCIMENTO - CONSERVAÇA O

PELA
^^^^//^wm^t^ PATENTE N. 5739

Formuia scientifica do Grande Botânico Dr. Ground, cujo segredo foi comprado por 200 contos de réis
Approvada e Licenciada pelo Departamento Nacional de Saúde Publica pelo Decreto N. 1213 em 6 de Fevereiro de 1923

RECOMMENDADA PELOS PRINCIPAES INSTITUTOS SANITÁRIOS DO EXTRANGEIRO

Seborrhéa e outras affecções t̂er

A LOAÇO BRILHANTE- El' O MELHOR ESPECIFICO
INDICADO CONTRA i

1(.m(1;i iln. CabelloN — Canieio — Eiuhraii<iuc--i_uento lire-
mnturo — Calvlcle precoce — Caspas — Sehorrhén —

Syco**e e todas :is doença» do couro cabelludo.

. -, ¦ Segundo a opinião de muitos sa-
LabellOS branCOS bios «tá ho>e compet.ntemente

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

A Loção Brilhante, pela sua poderosa acção tonxa e
antiseptica agindo directamente sobre o bulbo, é pois um
excellente r.novador dos cabellos, barbas e bigodes brancos
ou grisalhos, devolvendo-lhes a côr natural primitiva, sem

pintar, e emprestando-lhes maciez e brilho admirável.
r\ ' I II Múltiplas e va-

Caspas-Quedas dos cabellos í0ttiassãoquaes
atacam o couro cabelludo dando como resultado a queda dos
cabellos. Destas a mais commum são as caspas. A Loção
Brilhante conserva os cabellos, cura as affecções parasita-
rias e destróe radicalmente as caspas, deixando a cabeça limpa
e fresca.

A Loção Brilhante evita a queda dos cabellos e os for-
talece.
_ . , , Nos casos de calvicie com tres ou quatro sema-

( 31VIPI6 nas ^e appücações consecutivas começa a parte
calva a ficar coberta com o crescimento do ca-

bello. A Loção Brilhante tem feito brotar cabellos após
períodos de alopecia de mezes e até de annos.

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

Em todas as
cias de-
mina-

das pela seborrhéa ou outras doenças do couro cabelludo os
cabellos 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 germ_n da seborrhéa e
outros micróbios; supprime a sensação de prurido e tonifica
as raizes do cabello, impedindo a sua queda.

Ha também uma doença, na qual o ca-
em vez de cahir, parte. Pôde

partir bem no meio do fio ou pôde
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. c é vulgarmente conhecida por cabellos espiga-
dos. A Loção Brilhante, pelo seu alto poder antiseptico e
alimentador, cura-a facilmente, dá vitalidad. aos cabellos,
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« — Nao mancha a pelle nem queima os cabellos,
como acontece com alguns remédios que contém nitrato de
prata e outros saes nocivos.

3» — A sua acqão vitalisante sobre os cabellos bran-
cos, descorados ou grisalhos começa a manifestar-se 7 ou
8 dias depois, devolvendo a cOr natural primitiva gradual
e progressivamente.

4" A O seu perfume é delicioso, e não contém óleo
nem gordura de espécie alguma que. como é sabido, pre-
judicam a saúde do cabello.

MODO DE I N .11
Antes de a,pplcar a Loção Brilhante pela primeira vcis

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

A Loção Brilhante pôde 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 frieciona-se o couro cabelludo bem junto á raiz
capillar, deixando a cabeça descoberta até seccar.

Trichoptilose ***?
partir
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Não acceitem nada que se diga ser a "mesma coisa""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 horríveis 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 Loçfio Brilhante está á venda em todas as drogarias,
pharmacias, barbeiros e casas de perfumarias. S. V, S.
não encontrar Loçfio Brilhante no seu fornecedor, corte
o coupon abaixo e mande-o para nos, que immediatamente
lhe remetteremos, pelo correio, um frasco desse afamado
especifico capillar.

(Direitos reservados «le reproduoçüo total ou parcial)Iniins cessionários para a America do Sult — ALVIM& FREITAS — Rua do Carmo, 11 — sofor.  8 PAULO.
CAIXA POSTAL 1370

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 Rrilhante.
NOME
RUA
CIDADE
ESTA DO
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Enlace Emma Mayrinck - Sylvio Viei-

ra Magalhães, realizado na Usina de

Anna Florencia {Ponte Nova

Minas).

NOS ESTAD

Em cima: os noivos. — Em bai-

xo: grupo dos convidados e dos

padrinhos, tirado no dia do enlace

| especialmente para esta revista.
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H Ampolas BI-IODURADAS Xarope BRONGHENQ H

\ ° 
meU,°r trn<ame",° "" mtOSCHITEs"porama^°?2Sue»!
BLEXSOIUIHIGU te« que «cjain '
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LICOR TARZAN I

JJ (Premiado na Exposicao do Centenario da
^ Iudependencia no Rio de Janeiro 1922-1923) Q^5. O

O MAIS PODEROSO TONI. ||<A
CO DO 9YSTEMA NERVOSO JBT./

• JL
O Preparado unicamente O

Scom 
plantas da flora Bra. D

sileira, 6 um tonico pode- ^rosissimo do system# ner. «
voso e muscular, restaurador Jfgtdas forfas e reconstituinto
por excellencia da fraqueza \

® genital, o que alids, esta B ¦ \ nU constatado por opiniCes de n A I I U
distinctos medicos do nosso ll f
Paiz. De um sabor agra. J
dabilisslmo e sem contra- \ f I
IndicagOe*, 4 um medica.
mento indlspensavel As pes- jeMSsfVH soas exgottadas e neuras- p

q thenicas. °

Finnr/ki XAROPE*LUOCAL BRONCHENO
O melhor recalcificante 0 meihor para a to»-

do. organismo. g
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EM SEU
ATAOULJ

ANTALGINA

(APP. D. N. S. P., N» 1209)

ESPECIFICO DA DOR
DE TODOS O MELHOR

Combate rapidamente as dores de cabeça, de
dentes, enxaquecas o nevralgía» da*

qualquer especie

NAO CONTÉM ASPIRINA

A ANTALGINA <5 um preparado cuja basa
excita a energia vital, tornando-a apta a luctar
contra a dôr, seja qual fôr o modo pelo qual sa
manifeste.

A ANTALGINA apresenta-se sob a fôrma
de pequenas pastilhas, obtidas por um proces.
so especial, desmanchando.se logo que cheguem
ao estomago.

E' facilmente tolerada por qualquer organla-
mo, por mais delicado que seja, sem os inconve.
nientea da antipyrina, aspirina, salicylatos, etc."A ANTALGINA é pois o único medicamento
capai de combater sem damno para o organis-mo, qualquer dôr nevralgica, triumphando sem.
pre com efficacia nas enxaquecas, nevralgias ía-ciaes, intercostaes, ovarinas, etc.

1 THIODEOLc=
Poderoso tonlco recon-
stituinte e expectorante

EUTROPHYL
(Ampolas t gottaa)Excellenta no oombatada Tuberculosa, neurít»-thenia e nu* oonval»-acenças longas
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fj (Premiado na Exposição do Centenário da
^ Independencia no Rio de Janeiro 1922-1923) QO

O MAIS PODEROSO TONI.
CO DO 9YSTEMA NERVOSO

XAROPE
BRONCIIEXO

O melhor para a to»-se por mais rebelde
que seja q
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FLUOCAL
O melhor recalciíicante

do, organismo.

As suas propriedades therapeuticás agem como poderoso DISSOLVENTE a
ELIMINADOR do ÁCIDO URICO na cura do ARTHRITISMO. do RHEU-
MATISMO GOTTOSO, das L1THIASES URICA e BILIAR, das
AREIAS (Gravella urica), das ECZEMAS e como GRANDE ANTI-
SEPTICO das VIAS URINARIAS, na cura das CYSTITES, PYELITES,

das PYELONEPHRITES e das URETHRITES

EXPURGAR das ARtERIAS e dos RI.\S os resíduos calca-

reos com o uso do UROLYSAL é evitar a ARTERIO-ESCLE-

ROSE e suas FUNESTAS conseqüências

Xarope BRONCHENQ
O mnls eftleax nas T03SE3 •BRONCUITES por mais mit«a«te» que «ejain

Preparado unicamente
com plantas da flora Bra.
silelra, 6 um tonico pode-
rosissimo do systema ner.
voso e muscular, restaurador
das forças e reconstituinte
por excellencia da fraqueza
genital, o que aliás, está
constatado por opiniões de
distinetos médicos do nosso
Paiz. De um sabor agra.
dabilissimo a sem contra-
indicações, 4 um medica,
mento indispensável ás pes-
soas exgottadas e neuras-
thenicas.

Ampolas BI-IODURADAS
O melhor tratamento da

blennoruhagia

Formula do Dr. Francisco Silveira

SUaS ProPr'e^a<^es t^erapeuticds agem como poderoso DISSOLVENTE a

Xlrof ELIMINADOR do ACIDO URICO na cura do ARTHRITISMO. do RHEU-
MATISMO GOTTOSO, das L1THIASES URICA e BILIAR, das
AREIAS (Gravella urica), das ECZEMAS e como GRANDE ANTI-

I " \^,\ SEPTICO das VIAS URINARIAS, na cura das CYSTITES, PYELITES,
/ rJL> das PYEI-ONEPHRITES e das URETHRITES

n 1 | EXPURGAR das AR1ERIAS e dos RI .\ S os residuos calca-

!• \ iSc /^7 reos com o uso do UROLYSAL e evitar a ARTERIO-ESCLE-
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e suas FUNESTAS consequencias B

r^SX_Z Ampolas BI-IODURADAS Xarope BRONCHENO
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ACÇÕ ES...

o mamo

POLITIC'

TJouve por bem o Sr. presidente da Republica dirigir-
* se ao Congresso, chamando a attenção dos nossos

legisladores para a anomalia constitucional em que se
debate o longínquo Amazonas, e pedindo-lhes o remedio
mais acertado para solucional-a.

Anteriormente, o Sr. Aristides Rocha, senador por
aquelle Estado, e parente proximo do governador Rego
Monteiro, havia apresentado ao Senado, um projecto de
lei, prescrevendo a intervenção na sua terra.

Ha muito mais tempo ainda, porém, recordam-se
todos, a opposição amazonense, e a opinião publica de
todo o paiz, clamavam pela intervenção no Amazonas,
sob fundamentos diversos que não vale a pena enumerar,
mas que todos elles pesavam sériamente contra a lisura
da administração da infeliz circumscripção da Repu-
biica em que nasceu o illustre almirante Alexandrino.

O honrado Chefe da Nação, no emtanto, escrupulo-
so como é em tudo o que respeita á autonomia dos
Estados, quiz dar tempo ao tempo, para melhor aper-
ceber-se da necessidade em que todos diziam estar o
grande Estado do Norte.

E, afinal, sob applausos geraes, em momento
opportunissimo, acaba de solicitar ao Parlamento o re-
médio indispensável á cura politico-financeira do Ama-
zonas.

Praza aos Céos, agora, que S. Ex. tenha a mesma
sábia inspiração na escolha do interventor federal ama-
zonense, que, na expressão incisiva de Adoasto de
Godoy, precisa ter "pulso de ferro" e "honestidade
feroz" ! Amen.

& a «
A otor da emenda que consignou, no ultimo pacto da

Liga das Nações, o principio da arbitragem, o pre-
claro Sr. Raul Fernandes, segundo referiram os des-
pachos telegraphicos destes últimos dias, teve opportu-
nidade de insistir agora, junto aos representantes da
Inglaterra e da França, pela mais ampla acceitação do
sábio principio que o Brasil desde 1891 inscreveu em
sua Magna Carta.

De como o nosso illustre representante se houve na
defesa do seu ponto de vista, já o disseram os alludidos
telegrammas.

Mas certamente não é demasiado insistir no cha-
mamento da attenção de todos os brasileiros, e princi-
palmente dos fluminenses, para o papel brilhante, para
a figura extraordinaria que continúa a fazer no Velhj
Mundo, entre mestres do Direito Internacional e da sei-
encia da Administração dos povos, aquelle nosso emi-
nente compatriota.

Se o Sr. Raul Fernandes tivesse nascido na Euro-
pa... certamente o principio da arbitragem estaria vi-
gorando em todas as constituições do mundo...

# * *
poi apresentado ao Congresso um projecto de lei que* reforma o nosso processo de alistamento eleitoral.
Seria conveniente, portanto, aproveitar-se o ensejo para
as primeiras providencias attinentes ao estabelecimento
indirecto do voto obrigatorio.

Assim, por exemplo, a nova lei poderia prescrever:A carteira de eleitor é titulo indispensável para
a nomeação e exercício de qualquer cargo publico fe-
deral, estadoal ou municipal;

A carteira de eleitor garante aos cidadãos a pre-

ferencia, em igualdade de condições, nos contractos de
obras, fornecimentos, etc, com a publica administração;

— A carteira de eleitor é documento indispensável
para o registro dos diplomas de qualquer profissão, para
a matricula dos commerciantes e industriaes, dos ban-
queiros, agentes da Bolsa, corretores, etc.

E assim, outras prescripções legaes que valorisas-
sem o titulo eleitoral, dando-lhe uma especie de curso
forçado, de movimenação util, resalvada, está claro, a
prova do exercício do voto, sempre tendo-se em vista
o ultimo pleito.

Meditem os nossos legisladores e ponham mãos á
obra. Ha meios innumeros de coagir o indifferentismo
nacional a praticar a democracia, a exercitar o direito
de voto.

íí &
poR todo este mez, o Sr. presidente da Republica de-

verá convocar uma reunião dos relatores dos orca-
mentos no Congresso, para o fim de lhes fazer presente
o resultado a que chegaram os membros da nossa"Commissão dos Guedes", no estudo que vem emprehen-
dendo, ha dois mezes, acerca da possibilidade do nosso
equilíbrio orçamentário.

Nessa reunião, que se effectuará no Cattete, será
adoptado um critério geral de cortes nas dspezas da Re-
publica, e segundo fomos informados, tal critério não
attingirá o funccionalismo publico, immediatamente.

& » #
\JÃo ha quem não confie na integridade do Sr. Ar-

nolfo Azevedo, presidente da Camara, ha pouco dis-
tinguido pelo Partido Republicano Paulista, que elegeu
S. Ex. membro de seu directorio central.

O Sr. Arnolfo Azevedo é um dos nossos raros ho-
mens pubiicos incapazes, mesmo por necessidade poli-
tlca, de infringir as leis e regulamentos confiados á sua
guarda e execução. Essa tem sido a sua sciencia, sobre-
tudo, para a acquisição do formidável prestigio que des-
frueta entre os seus collegas, e do grande respeito em
que vive entre elles, ha mais de um quadriennio, no
alto encargo da presidencia de nossa camara popular.

Eis porque não tergiversamos em chamar a preciosa
attenção de S. Ex., para o facto que infelizmente se
vae ameudando, de os Srs. deputados, da tribuna parla-
mentar, pronunciarem um discurso, e depois, no Diário
do Congresso, fazerem inserir outro, muito diverso!

Queremos citar apenas o mais recente dos flagran-
tes que apanhámos. O do Sr. Alcides Bahia, em sessão
da semana próxima passada, contrario, em absoluto, á
intervenção projectada para o Estado que ali representa.

Quem ouviu o orador, e depois o leu, no diário da
casa, ficou, certamente, edificado como nós...

^
jnsTÁ se tornando notável a assiduidade do Sr. Modesto

Leal ás sessões da casa legislativa federal a que
S. Ex. não pertence, e na qual perde horas e horas a
fio, confabulando com o Sr. Alberico de Moraes.

Por seu turno, esse deputado, para attender ao se-
nador tão seu amigo, também se fica fóra do recinto,
sem prestar ouvidos aos debates e sem dar numero para
as votações.

Terá havido algum incêndio nos escriptorios do re-
presentante fluminense? Por que S. Ex. não arranja a
sala de algum amigo para o trato de seus negocios par-
ticulares?...
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notícia autorisada sobre o próximo regresso do
Sr. Epitacio Pessoa ao Brasil. Segundo todas as pro-

habilidades, o illustre representante brasileiro na Suprema
Corte de Justiça Internacional estará entre nós em meiados
de Novembro vindouro.

# « *

Por 
que será que o Sr. Thiers Cardoso, de uns oito dias

a esta parte, anda pela Câmara, e por todos os cantos,
a sorrir nervosamente, gostosamente, de fóra para dentro,
assim como quem espera ver realisado, em breve, um so-
nho ha lareo tempo alimentado?...

« * ii

Causou 
enorme surpreza em nossas rodas políticas a

noticia da nomeação de grande e conhecido industrial
para o modesto cargo de 3o supplente da Policia.

O facto está sendo explicado pela necessidade em que
se sentiu o notável homem de negócios de proteger fes-
tejada artista...

Será verdade ?

.0**-
^•••t.£

•••

O melhor presente para uma moça elegante
Apparecera em Dezembro.

Pedidos á Sociedade Anonyma O MALHO.

Que Inferno!
Utero Doente!

Que Sofrimentos Horríveis!
Palpitações do Coraçífc, Aperto e Agonia no Coração,

Falta de Ar, SufocaçSes, Sensação de Aperto na Gar-
ganta, Cançaços, Falta de Somno, Falta de Apetite,
Incommodos do Estômago, Arrotos Freqüentes, Azia,
Bocea Amarga, Ventosidades na Barriya, Enjôos, Late'
jamento e Quentura na Cabeça, Peso na Cabeça, Pon-
tadas e Dores de Cabeça, Dores no Peito, Dores nas
Costas, Dores nas Cadeiras, Pontadas e Dores no Ventre,
Tonturas, Tremuras, Exci tações Nervosas, Escureci-
mentos da Vista, Desmaios, Zumbidos nos Ouvidos,
Vertigens, Ataques Nervosos, Estremecimentos, Formi'
gamentos Súbitos, Caimbras e Fraqueza das Pernas,
Suores^ Frios ou Abundantes, Arrepios, Dormencias,
Sensação de Calor em Diferentes Partes do Corpo, Von-
tade de Chorar sem ter Motivos, Enfraquecimento da
Memória, Moleza de Corpo, Falta de Animo para Fazer
qualquer Trabalho. Frio nos Pés e nas Mãos, Manchas
na Pele, Certas Coceiras, Certas Tosses, Ataques de
Hemorroidas, etc. etc. Tudo isto pôde ser causado pelaInflamação do Utero 11

0 Utero é assim: quando elle está Doente todos os
outros Órgãos sentem também 1

Trate-se 1 Trate-se il

use Regulador Gesteira!
Regulador GESTEIRA

médio de Confiança para tratar Inflamação do Ute'
ro, o Catarro do Utero causado pela Inflamação, Ane-
mia, Palidez, Amarelidão e Desarranjos Nervosos cau-
sados pelas Moléstias do Utero, a Pouca Menstruação,
Dores e Colicas do Utero e Ovarios, as Hemorragias do
Utero, as Mcnstruaçces Exageradas e Muito Fortes ou
Muito Demoradas, as Dores da Menstruação, as Ameaças
de Aborte e as Hemorroidas causadas pelo Peso do Utero
Inflamado I

m

é o Re'

Comece hoje mesmo
• usar Regulador Gesteira? J

s__t_\m_s

_W________\\\\__l^*WÊ%¦'" -mmm^k

Dr.

Surprehendentes resultados
Dr. Luís Costa, medico pela Faculdade de Medicina da Bahia, especialista em mo-

lestias dcrmaihologica e syphiligraphicas.
Attesto que tenho empregado por varias vezes o Elixir de Nogueira, do phar-

maceutico João Ja Silva Silveira, em todas as fôrmas syphiliticas, tirando sempre
os mais surprehendentes resultados.

Fortaleza, (Ceará), 30 de Agosto de 1913.
Dr. Luis Costa

(Firma reconhecida)

Lub Cosia

Vende-se em todas as drogarias, pharmacias, casas de campanha e sertões
do Brasil. Nas Republicas Argentina, U ruguay. Bolivia, Peru, Chile, etc.
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A sensação da semana foi
a nova revista do São José. A feliz
parceria" arvorada em salvadora do thea-
tro popular da Praça Tiradentes, de onde
o publico vinha sendo escorraçado por
uma serie de revistas dormideiras, deu
tudo o que tinha e apresentou a sua " Olha
o. Guedes 1" que, ainda assim, só foi jul-
gada boa depois que a assistência colla-
borou, gritando: isso é páo! chega disso 1
córta essa joça! amaveis suggestões que
foram immediatamente acceitas.

A couisa começa em iima teia de aranha,
fazendo a Marietta Field a Carangueijeira.
O papel devia ser <ía Lecticia Flora, que é,
a nosso ver o único ser vivente capaz de
ficar, como a aranha, 48 horas parada
em um logar só; ella e a Elisa Campos.
Cahe na teia o Alfredo Silva e logo de-
pois a Aracy Cortes, que como Brasileira
pivide de Abobora quer saber se alguém
quer comer quingombô, fazendo no en-
tanto, escandalosa reclame d» melancia;
comidas... Adivinhe o leitor, que não co-
nhece techno-revistographia, o que é que
se segue? Uma apothcose aos crysanthe-
mos! Pelo geito está certo porque agra-
da em cheio. O futurismo é interpretado
pelo Chico Alves e pela Luiza Fonseca.
Só ha de notável a feliz disposição, na
roupa desta, em quadros multicores de
um rectangulo verde. Vem a moça quei-
xosa. E' a Pepita de Abreu. Queixa-se
de que os autores embirraram com ella e
só lhe deram canastrões, (papeis emper-
rados, papeis-Marcilio Lima, papeis-J. Lo-
ipês, papeis-Mendonça Balsemão). Mas
queixa-se na intimidade; alli queixa-se da
outra couisa, do que lhe acontece no cine-
ma, se é que lhe acontece alguma cousa.
Cede o logar aos meninos prodígios, Mar-
tins Veiga e Mary Soler, charge ao Paulo
Magalhães, á Margarida Max, ao novel
autor Brandão Sobrinho e outros takn-
tos precoces. E depois dos crea<Tos moder-
nos, em que o Chico e a Célia nos infor-
mam do que são capazes, vêm as dansas
também modernas shimmy, fox-trot, rag-
Ume, maxixe, todas já mais velhas do que
a Sé de Braga, excellente pretexto para
que os bailarinos da companhia se desman-
chem todos em remexidos e tremeliques,
engenhosa maneira de preparar o^ espitito
do publico para o quadro seguinte que
trata... da venda do leite! E' uma cega-
rega. Não se entende nada, todos cantam
para dentro. Apenas se percebe que a
Aracy, forçada a entrar no cordão, para
esperar a vez, resolve, dessa hora em
deante, applicar aos seus pretendentes
egual medida. (O Manoel Bernardino, que
já poz a funccionar de novo a celebre
rnachina registradora do numero de pes-
sôas que entram nos theatros da Empreza
Paschoàl Segreto — não confundir a ma-
china com a do Terramoto da Zona nem o
Bernardino com o Ferreira —) nos dis-
se confidencialmente que já ha 587 pes-
sôas no cordão. Serve-se o prato de re-

sistencia, o Armazém do Guedes, com que
03 outros riram muito, e fecha o Io acto
uma apotheose a Álvaro Silva que foi ao
Chile e a Humberto de Saboia que foi á
Argentina. Ahi o publico bate palmas á
scenographia do Colomb e ao guarda-roupa
do Luiz Peixoto. Os autores no dia da
premiére vieram agradecer a bondade do
auditorio e trouxeram um austriaço, alu>-
gado só para aquella visagem, para fin-
gir de Hans Dierhammer, o fantastico
autor da partitura compilada pelo Assis
Pacheco e outros.

No 2° acto a cousa afina pelo mesmo
diapasão, mas com uma novidade: a carta
logogrypho, que é assim uma especie de
Patativa. Havia um quadro passado nos
telhados quie foi " um buraco". O Con-
ceição Machado miava, o Costinha latia
e a Aracy... ia a domecilio. Foi corta-
do. Foi pena. Era o momento mais dl-

Miulbu.1L-

Up'w*

A delicia dos amantes do cinema

Elegancia Arte Gosto l

Edição da S. A. "O Malho"
A apparecer pelas vesperas do Natal

vertido da revista... O Albino Vidal, ou-
vindo o quadro desabar, por soiidarieda-
de, logo após matou o Amigo Banana.

^cenários bons, guarda-roupa artistioo,
musica excellente. Se os autores conse-
guissem que o publico comprehendesse o
que os artistas cantam, que successol

NA TABELLA

A Manoela Matheuis recebeu no dia de
sua festa artística tantas e tão valiosas
corbeilles quanto as recebidas pela Mar-
garida Max. Andam agora, as duas en-
crencadissimas para pagar as casa» da
flores. E ha quem faça questão d« ser
estrella!

¦X- Carta de Campos informa qu# o
Brandão Sobrinho não é somente autor
de "A Patatrva", annunciava-se li por
fóra como traduetor dos libretos da " Vim*
Alegre ", " Princeza dos Dollars ''Cast»
Suzanua", e outras ©peretas. Um dia ellt

se apresenta como autor de " O Guarany"
de José de Alencar ou de "Os Sertões"
de Euclydes da Cunha. Quer ser tróço,
subir, celebrisar-se. Por que? Cherchê la
fame. •.

& O Fróes já não vae no anno proxi-
mo, por conta do Mocchi, á Buenos Aires:
vae já, levando na companhia a Abigail
Maia. Como se vê o Oduvalao não de-
sistiu cTo passeio projectado. Acha maia
commodo, porém, viajar com o dinheiro
dos outros...

'3 O Staffá, indignado com o chronic»
— é assim que ella na sua mera-lingua
chama os chronistas — do "O Jornal",
que não quer elogiar a sua "companhia
melhorada" suspendeu o annuncio que
dava áquelle diário. Infeliz collega! Está
ás portas da fallencia...

BANQUETE GLORIFICADOR

A mentalidade brasileira, representada
pelos nossos autore» theatraes que têm
peças a serem levadas á scena no Tria-
non, aoaba de sagrar, com um banquete
pago pelo homenageado, notabilidade do
theatro nacional, o Ineffavel emprezaric
Sr. Jotaerre. O agape realisou-se quarta-
feira ultima, no Tavares, que foi inva-
dido por uma onda de curiosos, soffre-
ga de assistir á divertidissima funeção.

Grande foi o numero de convivas, poia
que, na voz de comer bem e de graça,
isto é, á custa do Jotaerre, compareceu,
denodada, toda a troupe famelica da
porta do München. Viam-se, ali, repre-
sentantes de todas as classes theatraas,
confederadas em torno da figura ve-
r.eravel do presidente da S. B. A. T. —
Sociedade Banqueteadeira de Abortos
Tropicaes — equs assim accudiam ao
appello do joven Paulo Magalhães, qua
foi o promotor do regabofe.

Reunidos os manifestantes no salão
do Tavares, mesmo sem applicar a ari-
thmetica do Guedes, viu-se logo que os
logares eram em muito menor numero
que o de convivas. O Paulo, bancando
o mestre-sala, bate palmas para pedir
silencio. A negrada pensou que era o
signal de avançar, precipitou-se para os
logares, atropelando-se, esmurrando-se,
desvairada. Quando tudo serenou, veri-
ficou-se que faltava logar para o Jota-
erre e para o Alvarenga. Houve quem
alvitrasse pespegal-os em uma mezinha
aó lado, pois que ninguém queria ceder
o seu logar. Depois de muita discussão,
os garçons acompridaram a mesa, mas
como havia sobrado uma boa dezena de
adherentes, houve nova correria, a qua
as duas alentadas notabilidades oppuze-
ram a massa bruta das suas fartas e
nutridas banhas. Aos excedentes distri-
buiu o Paulo esportulas de l$500 para
que se fossem consolar no china.

TRI CALCINE¦' ii'.'1'nniJ'Nr.M.j.i.iiiuii:íninn.-r-'RtCAlCIFlCAIlüN.iJt 
LORGflKÍSWE

tós H Wk

Excellente tonlco contra
DEBILIDADE, NEURASTHENIA

1 para 01 CQNVALESCEHTES
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(VULTOS E FACTOS POPULARES)

O Sr. Manuel aR. Queriiio, propagandista
dedkadissimo do abolicionismo na ex-Pro-
vincia da Bahia, é um espirito bastante
lúcido, um ifino observador das nossas
cousas e que se tornou na gloriosa terra
de nascinijnto de meus saudosos progeni-
tores, um nome querido pelo seu bom hu-
mor e pela memória de anjo que possue,
pois, acontecimentos antigos, de épocas
remtotais, ellb narra com detalhes exactos,
com um bom humor pouco cammum.

Ha dois annos, o apreciado esoriptor e
jornalista deu á publicidade, na Bahia, um
volume de tnais de 300 paginas, que fez
um louco successo no meio intellectual
onde tem os seus penates e só agora é
que temos noticia do apparecimento do
seu Hvro.

A Bahia de Outrora não foi divulgada
entre nós, porque as livrarias desta capital
não exipuzeraan nas suas montras tão in-
teressarute obra.

Mas como nunca é tarde para áe fazer
justiça a quem verdadeiramente tem mere-
cimento, pois, somente agora, atravez da
Livraria Editora Leite Ribeiro, que sj
incumbiu de estabelecer o intercâmbio lit-
terario entre o nosso meio e o dos Estados
do Norte e do Sul, é qub se está conhecendo
o movimento intellectual dos nossos com-
patrícios.

Foi, por intermédio desta nossa melhor
livraria, que recebemos o magnífico livro
do Sr. Manfoel Querino — A Bahia de

a e O u t r ' o r a "
Outr'ora, bastante curioso e empolgante,
no qual estão rememorados os principaes
factos e os vultos mais populares que pas-
saram e se deram na heróica terra, tão
cheia de tradições e de glorias inimarces-
siveis.

E como bem disse Eduardo Prado que" toda acção, todo esforço de natureza a
estimular o estudo do passado será um
acto civilizador", o Sr. Manoel Querino
deu-nos um livro attrahente, que se lê de
uma assentada, *em cansaço, com infinito
pxazer.

Ha uma infinidade de cousas inéditas,
que nunca foraim narradas com tão bom
humor, com tanta graça, com tanta'verdade,
como o fez o talentoso escriptor Sr. Ma-
noel Querino.

O autor do A Bahia de Outr'ora tem,
actualmente, 73 annos de idade, pois nasceu
em 1851, e o que elle tem sido até hoje
deve ao seu talento, á sua dbrça de von-
tade, ao seu amor ao trabalho, á perfecti-
bilidadc da sua intelligencia * ao ardente
desejo de ser útil a si mesmo e á sociedade
onde se tornou um ornaraento. Além de
escriptor é ura desenhista primoroso, um
architacto notável, um professor compe-
tente, um jornalista de camíbate, um pro-
pagandista honesto das boas causas e dos
mais puros ideaes. Republicano sincero e
devotado, defensor da classe operaria, Ma-
nctjl Querino é um nome querido e esti-
mado na sua terra natal e um dos seus
biographos, o Sr. J. Teixeira Bastos,

neste seu bello livro A Bahia de Outr'ora
põe em destaque o seu mérito, faz justiçaao valor desse venerando bahiano como in-
tellectual, estudando oa vários prismas queexornam o cidadão e o intellectual, as suas
virtudes civicas e a sua anria de se tornar
digno do meio em que tem vivido.

O seu livro A Bahia de Outr'ora tem
paginas empolgantes, notadamente sobre o
Notai, Noite de Reis, a festa do Espirito
SantcJ, A procissão de cinzas, A romaria
dos jangadeiros, Os oradores de sobremesa,
A guerra das pedras, O episódio da Inde-
pendência, A Bahia e a campanha do Pa-
raguay,_A viagem do Imperador, O cantor
de modinhas, A lavagem do Bomfim, em-
fim um estudo e critica de hábitos, costu-
mes, vultos e oceurdencias. Essas narrações,
escriptas em estylo leve, ctm linguagem
clara, despreoecupada, despertam attenção,
convidam a se ler todas as suas tresentas
paginas. São cincoenta e novb trabalhos
faiscantes de graça, de sinceridade histo-
rica, de descripções históricas e chistosas
sobre typos que viveram e de factos qu);se deram, de cousas que aconteceram, que
precisavam ficar registradas e ser r^eme-
moradas.

O livro do Sr. Manoel Querino precisaser lido. Lemol-o com grande prazer e
recommendamo!-o, aos que apreciam o que
é bom. A Bahia de OutSora é um livro
leve e bem feito.

Xavier Pinheiro

O banquete é indiscriptivel. Os gar-
çons, a cada prato, soffriam assaltos
arrazantes, tendo tres delles ido parar
na Assistência. O Rubem Gill a todos
assombrou pelos seus botes certeiros e
facilidade com que deglutia croquettes
inteiros. Havia quem bebesse o seu vi-
nho e o dos vizinhos e a cousa correu
assim, como uma feira-livre, até o mo-
mento solemne em que o Paulo levan-
tou-se, olhou em roda com ar dé su-
perioridade, e tomando a attitude do An-
tonio Ramos, no Pilatos, de 0 Martyr
do Calvário, disse:

"Senhores! Eu, o mais joven e o mais
intelligente dos autores theatraes, talen-
to verdadeiramente prodigioso e sem
igual, sentia-me abafar no estreito meio
intellectual em que me debato, quando
me veiu á idéa congregar todos os que
me admiram e me invejam para lhes
falar das minhas extraordinárias facul-
dades e do meu enorme valor. Pensei
um minuto nisso e, como sou inimigo
de gastar dinheiro meu, resolvi procurar
um marchante, a figura, que muito ve-
nero, de um homem de dinheiro, que se
pudesse convencer, sem grande trabalho,
da sua própria importância, muito em-
bora fosse uma nullidade. Foi assim que
tomei a iniciativa desre banquete que é

dado ao homem que tendo fechado com
o proprietário do Trianon um contracto
de arrendamento a longo prazo, por um
aluguel irrisório, mais não tem feito do
que arrancar a camisa e a pelle dos
rapazes que, impeliidos por um ideal,
procuram, na direcção de companhias

BREVEMENTE

Edição da S. A. "O MALHO"

nacionaes, crear, engrandecer, impulsio-
nar o nosso theatro. Glorifica-se aqui,
pois, neste momento, o insaciável sub-
locador do theatrinho da Avenida, quesó é notável porque vae montar dentro
em breve a "Senhorita Futilidade", co-
media de minha lavra, que o Rio anda
louco por conhecer. Brindo, pois, á bella
resolução do Sr. Jotaerre, que está de-
veras convencido de que entende de
theatro e que,%recolhendo os lucros do
seu negocio, muito tem feito pelo des-
envolvimento da arte theatral no Brasil.
Tenho dito!"

Havia lagrimas nos olhos de todos os
páos d'agua. A claque do Trianon, queadherira também, bateu palmas. O ho-
mertageado pediu silencio, quiz falar em
portuguez, não o conseguiu; falou em
italiano, ninguém o entendeu. Ninguém,
aliás, se entendia já. A remoção de toda
aquella gente deu, depois, um trabalhão
enorme ao Tavares, e dizem que a con-
ta de transporte em automóvel que o
Jotaerre pagou foi bem maior que a dobanquete. Os convivas moravam todosem logares exquisitos, Madureira, Cuban-
go, Jacaré, Olaria, Cabuçú, Morro* doVintém, morro do Nhéco...

Jotaerre vae-se apresentar candidato á
primeira vaga da Academia Brasileira
de Letras.

Finalmente, aquelle estado de cousas ia ter um paradeiro. O resultado já se ann
Dona Bebe nao cabia em si de contente. A sua cabelleira, sem vigor, sem brilho, que facilmente cedia a qualqueracção exterior, diminuindo dia a dia, começava agora a mostrar-se com um aspecto totalmente diverso Já não cahia, e a côr que nelie despontava era das mais lindas, como Dona Bábé jamais tivera em nenhuma época da sua vida.Foi então que conhecemos a distincta senhora. Iníerrogando-a alguém sobre a causa d'aquella transformação resnon-
deu ella: Tudo devo á maravilhosa JUVENVUDE ALEXANDRE, o tônico mais moderno e mais seientifice, para os ca-bellos. Preço do frasco, 3S000. Pelo correio, 5S000. Em todas as pharmaeias e drogarias. Deoositarios: — Casa Ale-
iandre — Rua do Ouvidor, 148 — Rio de Janeiro.
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A VENDA EM TODAS AS BOAS FARMAC1A3
A.TR0NC1N 4J.HUMBERT, 96, Ru» dAavtenJam.MWS1

Technikum Mittweida

Director: Cons. Prof. A. Holzt, Eng. diploni.
INSTITUTO TECHNICO SUPERIOR

para qualquer construcção electro-technica
e de machinas.

Planos de estudos especiaes para enge-
nheiros technicos e rnechanicos.

Laboratorios eleetro-technicos optima-
mente installados.

Officinas próprias para praticantes.
Para obtenção de estatutos póde-se di-

rigir á secretaria do TECHNIKUM MIT-
TWEIDA, Saclisen (Allemanha).

CASA SPANDER
ATÍTIGOS PARA

Bolas de footbnll com*
pletoa

Halex n* 1 . 8»000
» " I . 111000

• I . 141000
' • 4 . 201000
» ' i , 22)000

Trainlng n« I 26J009
Rpandio n* 5 28ÍOOO
Spaldic n» E 2S$000
Spander b* t I6ÍOOO

Bombas — Apito» —
Am bolas pelo correio pairam

TALOGOS ILLUSTRADOS
Rua dos Ourives, 29 — Rio de Janeiro

TODOS OS SPOIITS
Cntnaraa de arn* 1. 3»; n* 2. 3J500;

n* 3, 4$; n« 4, St;
n» 9, e».

Meias da ml-
godão: M>6» • . . S*oo«

Veias da pu-ra lft. . 15*00#
Camisas da 7$,

12» e . . 14100»
CalgSes da I).

121 • . . 15)00*
Ehooteira» da

22Í a . . S5I00*
Joelbelras, eto.. ato.

mal* 11500 — PECAM CA-
— A. M. BASTOS * Cia.

As abelhas. — Onde estão as fiores, que tão bello perfume
exhalam ?

As borboletas. — E' esta joven que tem o hálito perfumado,
por fazer uso do « DENT0L ».

O DENTOL (agita, pasta, pó, sabão) é tini denti-
fricio que, além de ser um antiseptico perfeito, possue
uni perfume agradabilissimo.

Fabricado segundo os trabalhos de Pasteur, endurece
e fortifica as gengivas. Dentro de poucos dias, dá aos
dentes a alvura do leite. Purifica o hálito, e é esoe*:aí
mente indicado aos fumadores. Deixa na bocca uma .sen-
sação de frescura deliciosa e persistente.

O DENTOL envontra-'se nos principaes crtabelèci-
mentos de perfumarias e nas pharmacias.

Deposito Geral: Maison frcrc, 19. me Jacob, Paris.

I
PARA

RINS E BEXIGA,

GONORRHEIAS,

PROSTATITES,

FLORES BRANCAS.
INTERNO EEXTERNO

COMPANHIA PAULISTA DE MATERIAL ELECTR1C0

. 
epx0*"*

Rua S. José, 76 — Rio de Janeiro

Apparelhos receptores. Apparelhos
transmissores e Peças
sohresalentes Convidamos os

snrs. amadores a visitarem
nossa secção o

Fornecemos orçamentos, lista de preços,

informações, conselhos etc.
J

BSTalMlaL rfafc JhJ ,

E

Technikum Mittweida

Director: Cons. Prof. A. Holzt, Eng. diploni.
INSTITUTO TECHNICO SUPERIOR

para qualquer construcfSo electro-technica
e de machinas.

Pianos de estudos especiaes para enge-
nheiros technicos e mechanicos.

Laboratorios electro-technicos optima-
mente installados.

Officinas proprias para praticantes.
Para obten^ao de estatutos p6de-se di-

rigir & secretaria do TECHNIKUM MIT¬
TWEIDA, Saclisen (Allemanha).
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PRIMEIRO AMOR

O meu amor, o meu amor primeiro,
Como era puro, tão sincero e santo!
Fervia em mim o meu sonhar fagueiro
Amando um anjo que eu queria tanto!

Tempos felizes de amizade ardente,
De risos mutuos, de affeições, de juras!...
Tinha no peito uma fogueira ingente
Feita de amor e das paixões mais puras.
Como um batei sulcando um mar sereno.
Assim a vida me corria calma;
E, para tudo eu tinha um riso ameno,
Pois a esperança me alegrava a alma!
A da alegria airosa e linda fada,
Que me deixou e vae cantando além,
Já fez commigo uma bem longa estrada.
No fioreo tempo em que me quiz tão

[bem!
Oh! meu bom Deus! que formosura

[aquella,
Que a minha amada tinha outr'ora;

[tanta?!
Eu muitas vezes perguntava a ella
Se era uma nympha, se era fada ou

[santa.

Dizia, então a minha linda amada,
Com um meigo riso que só os anjo3

têm:"Eu não sou nympha, nem sóu santa ou
[fada;

Crê meu amor: — apenas sou teu bem!"

Com que prazer meu coração pulsava
Ao escutar-lhe a confissão sincera!
E, com prazer, com crença e fé julgava
Estar bem longe de uma atroz chiinera!

Um dia voavam umas nymphas brancas,
Vinham além, d'alguma cousa ao encalço;
E me avistando me falaram francas:"Chora, poeta ! O teu bemzinho é

[falso!..."

Ouvindo a voz que me falou do espaço,
Fiquei surpreso, num delírio atroz!
Ergui aos céos o meu olhar, tão baço,
Para avistar quem me enviava a voz...

Então eu vi as divindades alvas,
De voz tão doce como o som da lyra,
Que rescendiam o cheiro bom das malvas
E não podiam me dizer mentira.

E em tudo eu cri... mas oh, meu Deus,
{que dôr,

Que dissabores me assolaram o peito!...
E eis como eu tive o meu primeiro amor
Por uma ingrata e desleal desfeito!!

V.RGiLio Nunes
(Dois Rios, São Fidelis)

ti, de repente, um arrepio electrisante:
á minha vista se afigurou, nitido e lin-
do o busto esbelto de Nice...

Passou-me pela Imaginação a doloro-
sa angustia do nosso amor e uma im-
petuosa onda de sangue suffocou-me na
garganta...

Quiz precipitar-me para ella na in-
genua credulidade dos amantes, sentir-
lhe os lábios quentes e voluptuosos que
já foram rr^us, inteiramente meus...

Mas a macabruosidade da verdade, da
triste verdade, esclareceu: apenas uma
visão ephemera, uma mentira...

Então foi que me lembrei:
— Ella já morreu ha tanto tempo!...
E fiquei muito triste, muito mais

triste do que eu sou... Soffri, o soffri-
mento intensifica a tristeza. Continuei
a andar, porém, afastado da vida —
dessa vida illusoria dos que riem...

Nice viera recordar-me que nunca se
deveria extinguir a chamma do nosso
grande amor...

E eu ainda fico muito triste quando
me lembro!...

(Rio)
Orvagio Santa Marina

RECORDAÇÕES AMARGAS

(íntimos)

Dois annos de soffrimento...
Dois annos que eu não vivi...
Lembrando a todo o momento
Tudo o que nelles perdi...
Conforto, -paz e ventuia,
Iioces extremos de amor.
Da saudade que tortura
A sentir em mim a dor...
Dois annos de soffrimento...
Dois annos que eu não vivi...
Lembrando a todo o momento
Tudo o que nelles perdi...
Carinhos da companheira
E dos filhos... Oh, Jesus!
Eu soffro na vida inteira
Os teus tormentos na Cruz!

(Porto Alegre
L. D. do Amaral
Inédito)

NOITE
*

D E SONHO

A Arnaldo Damasccno:
Noite extraordinaria!...
Ainda me sinto triste quando ms

lembro...
A lua dormia... Uma camada rosea

escurecia o mundo; um perfume suave
o envolvia; parecia que sobre a terra,
cahia uma chuva de violetas, lembran-
do a chuva do "Paccato de Maggio".

Pensava distrahidamente, quande sen-

PENSAMENTOS

Os destinos e aptidões dos homens
muito se modificam com os períodos de
transição.

Àctualmente, quando pedimos o
aluguel mensal de uma casa, os infor-
mantes se equivocam, dando-nos o seu
preço de venda...

Quem discute muito, consegue
pouc<\As grandes transformações porque
vêm passando as sociedades modernas,
têm sua origem na crise de casamentos.

O mundo caminha para um esta-
do mysterioso: as mulheres aspiram vi-
rar homens, e os homens... que fa-
rão?...

A mais espinhosa e ingrata de to-
das as missões que o homem desempe-
nha na terra é a da educação da moci-
dade: d'ahi é que sahem os espíritos
formados para a vida-

Almiro Fernandes
(Rio)

Não ha mais dôr, não
ha mais Soffrimento
desde que Existe O
..inimento Sloan

SE 
não fosse porque alguns Sgno-rara que o

, Linimento Sloane o único remedio effic&z para ma*tar as dores rheumaticas, dos dente*dos hombros, da espinha, do pesco-ÇO, e dos musculos, jamais soffre-riam de taes dores, as quaes muitasvezes constituem a desgraça de umapessoa. V. Sra. não sabe que quempossue um vidro deLinimento Sloanestá prevenido contra qualquer dôrimprevista.^ Quantas vezes nos Sen-timos agoniados, e sem vontade datrabalhar nem gozar por motivo deum soffrimento que com so umaapplicação deLinimento Sloanficaríamos completamente restabo»lecidos,Use-o e fique convencido*
(Vende-se em todas as Pharmaclas)

Linimento

de Sloan©

TEU CABELLO
A' Maria Manoelita:

O teu cabello tu não imaginas
Com que carinho trago junto ao peito!Elle me lembra tuas mãos tão finas,
Que o penetraram com cuidado e geito.
E quando aos lábios levo-o p'ra beijar
Parece que elle diz: — "Beija de leve]Beija-me-, mas sem a.uasi me tocar:
Como faziam suas mãos de neve.
Eu venho de toda ella perfumado,Pois foi longa a existencia que passei,Dormindo no seu collo desnudado,
Bem mais feliz que tu, melhor que um

Rei!"
Então, aos lábios levo-o ternamente
E como um louco muito apaixonado,
Fico a beijal-o convencido e crente,
Que estou beijando um symbolo sa-

grado!...
João Te-xeira Rangel dos Sancto»
(Icarahy)
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Edições PIMENTA. DE MELLO & C.
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Do

CRUZADA SANITARIA, discursos de Amaury
Medeiros.

0 ANNEL DAS MARAVILHAS, texto e figuras
de João do Norte.

CASTELLOS NA AREIA, versos de Olegario
Marianno.

COCAÍNA..., novella de Al varo Moreyra.
PERFUME, versos de Onestaldo de Pennafort.

v-enda
ROTÕES DOURADOS, ehronieas sobre a vida

intima da Marinha Brasileira, de Gastão
Penalva.

LEVIANA, novella do escriplor portuguez An-
tonio Ferro.

ALMA RARRARA, contos gaúchos de Alcides
Maya.

NOITE CHEIA DE ESTRELLAS..versos de
Adelmar Tavares.

Do

Qo

Cada volume, pelo correio, registado 5$000.
tono:

^ RETRATOS oe

GRAPHOLOGICOS

CHAVEZ (Rio) — Franqueza de mo-
dos e de caracter, com grande expansi-
bilidade verbal. Entretanto, não ha
grande correspondência entre tal appa-
rencia e o verdadeiro sentimento cordial,
que é um tanto frio e mesmo falto de
bondade, obedecendo mais a uma fei-
ção rebarbativa do espirito: aquella quea leva muitas vezes a contrariar as pes-soas que a cercam. E é isto que justifi-ca a falta de ponderação de que éaccusada. Não fosse este "ponto negro",
e a sua garrulice passaria como a es-sencia de uma alma exuberante. Sãoboas as qualidades voluntariosas. Tem
ambição moderada e firmeza no querer.

SCHLEDER (Rio) — O maior cara-
cteristico da sua graphia é o que assi-
gnala um coração muito bondoso, frueto
provável de um espirito idealista, sem-
pre inclinado á tolerancia e á piedade.Ainda assim, é facto que não descura o
que se chama interesse material, graçasa uma gande força deduetiva que enri-
quece o seu cerebro, sem comtudo per-turbar a feição intuitiva do espirito. E'
modesto, apenas com o razoavel amor-
proprio que deve forrar o ser humano
em todos os casos da vida.

SATURNO (Curityba) — Natureza

muito incrementada pelas "leis" dos In-stinetos sensuaes, apezar de também
propensa ao sonho e tendo mesmo sur-tos de grande idealismo. E', porém,muito expansivo e gosta de confiar o
que sente ou o que pensa a quem lhesirva de... radlotelephonia. Tem, assim,a vaidade da exhibição e da propagandada sua poesia e das suas idéas. A von-tade é pertinaz e um tanto rude. Quan-to ao coração... tem-n'o para tudo, mas
prefere exercer a bondade, principalmen-te se isso pôde facilitar as suas con-
quistas para o "consumo" de seus in-stinetos...

RAMA VASSALO (Rio) — Não temnada de — "graphia tremula"... Pelocontrario, é das mais firmes, é das
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mais nítidas, e define perfeitamente oindivíduo que tem absoluta consciênciade si mesmo. Pôde enganar-se, julgan-do-se ^ mal, mas ninguém acredita naboa fé de semelhante "engano". O queestá patente, em primeiro logar, é apermanencia dos instlnctos de luxuria,em contraste com a frieza ou indifferen-'
ça de espirito para as outras cousas davida... A vontade é poderosa e seaffirma duplamente: pelo Ímpeto de fir-meza e pela constancia prolongada. E'das que não recuam, mesmo quando malencaminhadas e compromettendo séria-mente a ponderação do espirito. E' umavontade vaidosa, em summa. O coraçãoé enganoso, sem amor e sem philantro-pia, embora pretendendo apparentaresses dois sentimentos.

MÁRCIO EDMUNDO (Santos) — E'um grande materialista. Pelo menos,
prevalecem acima de tudo os instinetosda luxuria e são elles que dominam ossurtos do seu espirito, sempre frio e in-differente para os outros aspectos davida. Quem é assim devia viver isolado,
para não contaminar o que ainda ha debello no mundo da illusão e da fantasia.E' de tal força esse traço da sua per-sonaüdade, que nem vale a pena alludira outreà — de uma fragilidade impres-sionante. E* como se não existissem...

O TICO-TICO distribue lindos pre-
mios ás creanças.
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| i)s Pessoas Que Tossem 
- 

I

EDISON

E

EDISON

MAZDA

As pessoas que se resfriam e con-
stipam facilmente. — 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-
garita inflammada. — As que sof-
frem de uma ve!ha bronchlte. — Os
asthmaticos e, finalmente, as crean-
ças que são accommettidss de ..-oque-
luche poderão ter a certeza de que
seu único remédio é o XAROPE
S. JOÃO. E' a -inica garantia da
sua saúde. O XAROPE S. JOÃO
é o remedio scientifico apresentado
sob 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 affecçõcs do peitoe da garganta. Facilita a respiração,
tornando-a mais ampla, limpa e for-falece os bronchios, evitando as in-flammações e impedindo os pulmõesda invasão de perigosos microbioj.
Ao publico recommendamos o XA-ROPE DE S. JOÃO para tosses,
bronchites, asthma, gryppe, coquelu-
che, catarrhos, defluxos. constipações etodas as doenças do peito.

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

I Xarope São João « i
M Preço de um vidro 2$soo. Pedidos aAntonio A. Perpetuo — RUA DOS

OURIVES, 85 sob. — Rio de Janeiro.
wii<iiiinu!tiiiiiiiiiiiiuuuiiinutiiuiiiíiim]uiiiiiiiniiii!ii[itiiiiiii[tu!iiiim:it:i:iiii''.iiiiiiiii!t:um!iiii!ai!ii:immiii:::!uiuiiii)i!iiiiimiiiiuiiiiiiiii!{iiniiiiiii!!(nit!tt!!n!ncinn]^

Nas casas de Ia ordem

Br. Alexandrino Agra
CIRURGIÃO DENTISTA

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

R. RODRIGO SILVA N. 28
Telephone C. 1838

O Tico-Tico publica gratuitamente re-
tratos de creanças.
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fNão 

podereis ter Lombrigas oa
a Solitaria se não conserteis
que ellas alojam e reproduzam
no vosso corpo.

Quando decedirdei Urrar-roí d'eQas oae o
TIRO SEGUROO VERMIFUCO dp Dr. H- F. PEERY

Uma Única Dose Basta
k TtnJa em to<Ja» ai principiei pLaroucui e droptrüu^OH lirdJ )

(3lfl1[BllBlp][allaliBip[lp)p|[a]^]|Ei|[g)(p j

UMA MERCÊ PARA AS MÃES V
A "Faselixe Chestbrough" é o J melhor unguento pars s cuti>.
Deve ser empregada desde a mais tenra infancia. E conhecida e usada
em todo o mundo. Conserva a cara e as ma03 macias e rapidamente
ai::via as escoriações, queimaduras, chagas e toáas as irritações
menores da pellc. Insistam em receber a "Vaseline Chisebrough"
como cr:ginalmer'.e acondicionada e vejam que tem o noir.í da*

CHESEBROUGH MFG. £0.
(Consolidated)

NEW YORK (LONDRES MONTREÀl
/V» VENDA EM IODAS AS DROGARIAS E PHARMACIA!»

ALFAIATARIA

JAÜCMTES
KPREStliMK

cm
minas*

JSSS

stJk

l\IO Vf .

JIEMETTEM AMOSTRAS
o Systema Pratico de tirar
medidas.PEDIDOS a

Be!miro Ferreira & Gomes j
ESTA' A' VENDA

0 ANNEL DAS MARAVILHAS
Livro para creanças

TEXTO E FIGURAS DE
JOÃO DO NORTE

Preço: 2$000 — Pelo correio mais $500Edição de Pimenta de Mello & Cia.Rua Sachet, 34

VINHO de CHASSÃING

Contra as Dl
BI - DIGESTIVO

IFFICEIS Fm Iodas as PharmactasPARIS, 6, Rue de la Tacherie.

J
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i POBRES FLORES!...
TANGO

Musica de Francisco Pracánico

GRANDE SUCCESSO DA ORCHESTRA PICKMANN

A orchestra Plckmann cs*
ferece os seus serviços ar-
tistlcos para bailes, chás
dansantes. recepções, etc.
— RUA TAVARES BAS-
TOS. _ — Teleph. Beira
Mar 239 — Rio dô Janeiro.
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J?cura Iodos*..* é o mais artístico semanário do paiz, com informações
completas sobre a cinematographia. Literatura e finaj

charges pelos melhores artistas do lápis.
Preço da assignatura : 12 mezes (52 números) 48^000 — 6 mezes (26 números) 2S$ooo — Numero avulso i$ooo

JUdacção fi Administração : RUA DO OUVIDOR 1 6 4 —s R I Q
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SYPHILIS!!!
Abortos! Chagas! Invalidezí

Rheumatismo! Eczemas!

UM HORROR!!!
A Syphilis produz Abortos, encbe o corpo de Chagas, destróe as Gerações, faz os filho?

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.

EjLI/\ll\ 9 1 4 ! O melhor depurativo do sangue.

Deve ser usado em qualquer manifestação da Syphilis e da Boba,

LEIAM MAIS!.....
O EjL-jlyviív 914 não é so um grande Depurativo como Um enérgico" preparado contra a

Syphilis, porque contém Hermophenyl, o qual destróe os micróbios 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, secca e faz desapparecer as feridas. Não
contém arsênico nem ioduretó, sendo inoffensivo ás creanças.

O que o doente sente com o uso do EXJXIR 9 1 4 í
Appetite, regularidade dos intestinos, melhorando os que soffrem de prisão de ventre.

Desapparccimento de todas as manifestações syphiliticas especialmente do Rheumatismo. c af-<
íecções dos Olhos; finalmente a saude em pouco tempo.

E' o unico Depurativo que tem attestados dos Hospitaes, de especialistas dos Olhos e da
Dyspepsia Syphilitica,

Casamentos:
Não se case sem primeiro tomar 6 vidros de ELIXIR 914.

E' o mais barato de todos os Depurativos porque iaz effeito desde o primeiro vidro.
Não deixe pa:a amanhã, comece hoje mesmo a tomar o EJLIXIR 9 I 4i

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

í «— Enviaremos um. livrinho scientifico sobre a sy-
phiflis e 'doenças do sangue. ORATIS, a toda a pessoa que
o desejar. Pedidos á Caixa 2 C. — São Paulo.
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VADEDEMECUM DO RADIO-
TELEPHONISTA AMADOR

III
ANTENA — ESCOLHA DE UMA ANTENA — SYS-

TEMAS SUBSTITUTIVOS DA ANTENA —
TOMADA DE TERRA — QUADRO RECEPTOR

Antena — Chama-se antena o fio ou systema de fios
destinado a apanhar as ondns hertziat as.

Uma antena typo c em geral constituida de 3 a 4 fios
de bronze nú de 12 a 20/10 milímetros de espessura, esti-
cados paralellamcnte na maior altura possível e separados
entre si cerca de um metro (fig. S).
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Fig. 5

As extremidades dc cada fio devem ser fixadas aos
supportcs ou varas, por isoladores ou roldanas de porcel-
lana, que se encontram facilmente á venda.

Dc um lado, esses isoladores serão reunidos por um
fio único soldado a cada um dos ramos da antena, fio este
cjnc descerá até ao apparelho de recepção. Sendo a antena
collectora de ondas tanto mais efficaz quanto mais perfeito
fôr o seu isolamento, comprehende-se que o fio conductor
não deverá ter contacto algum com o local que abriga o
apparelho. Para isso, faz-se um buraco na parede, bastante
grande para permittir a collocação de um tubo de borracha
ou de porcellana, pelo qual passará o fio.

Esse fio de entrada poderá ser substituido por um cabo
de 2 millimetros de forte isolamento : 1.200 a 1.800 me-
gohms (1). _

De accôrdo com o local de que se dispõe, podem-se
estabelecer vários typos de antena, com bons resultados
para qualquer delles (fig. 6).

Pil 

I
Fig. 6

(i) Ohm — Unidade dc resistência cgual a 50 metros'de fio dc cobre puro dc 1 mUlimelro de diâmetro. O megohm
eqüivale a i milhão de ohms± 

As extremidades dos ramos dessas diífcrentes antenas
serão egualmente isoladas por meio de roldanas ou isola-
dores enpcciaes.

Todas as amarrações destinadas a ligar os fios da an-
tena deverão ser feitas com o maior cuidado. As pontas
a ajustar serão lixadas numa extensão dc 20 centímetros,
afim dc se eliminar o .menor traço de ferrugem.

A fig. 7 mostra um systema de amarrar com absoluta
solidez e que evita a possibilidade da laçada correr. Collo-
cam-se as duas extremidades dos fios ao lado uma da outra,
dobram-se as pontas em angulo recto sobre cerca de 10 ccn-
tiinetros, enroladas sobre clles mesmos, como indica a fi
gura 7; cm seguida puxa-se com força, reunindo-se os dois

L

M

Fig. 7

enrolamentos. Quanto mais forte fôr o puxão, tanto mais
solida ficará a laçada.

Escolha de uma antena — Para a recepção da telc-
plionia principalmente, ha a maior vantagem cm se au-
gmentar o numero de fios, porque com isso se nugmenta a
capacidade collectora da antena. O comprimento de cada
fio variará entre 20 e 50 metros.

A extensão dos fios deve ser elevada a 150 e mesme
200 metros, para a recepção das grandes ondas de 5.00C
a 20.000 metros.

A recepção é tanto melhor quanto mais desembaraçada
estiver a antena dc obstáculos tacs como arvores e collinas.

Será também preciso evitar a visinhança das linhas de
redes electricas e telephonicas; quando fôr possivel a an-
tena será orientada na direcção do posto emissor, para dat
o máximo da sua capacidade.

Uma antena pôde egualmente ser constituida por ure
fio único; neste caso a extensão dc onda apropriada á an-
tena é cerca de quatro vezes no comprimento do fio.

Systemas substitutivos da antena — Quando o ama-
dor se encontra na visinhança da estação emissora ou ir-
radiadora, pôde tentar com bons resultados, em substitui-
ção ao typo regular dc antena, as grandes massas metalli-
cas; sacadas, calhas das gotteiras, telhados de zinco, ram-
pas de escada, etc.

Póde-se egualmente utilizar uma linha íelephonica ou
a rêdc dc illuminação, tendo o cuidado, todavia, de inter-
calar entre a linha e o posto receptor um condensador fixo
de 1/1.000 dc microfarad com dielectrico de mica. (2).

Esses differcntcs systemas constituem-resursos de oc-
casião, não sendo, pois, possivel assegurar-se de antemão
um rendimento cfficicnte.

Tomada de terra — A tomada de terra representa um
papel muito importante, tornando-se indispensável que cila
seja estabelecida em boas condições.

Um cano d'agua é uma excellcnte tomada de terra,
com a condição, entretanto, de soldar-se nclle o fio con-
duetor que vae ter ao apparelho.

Na falta de tal cano, basta enterrar no sólo uma gradeou uma peça metallica qualquer, á qual se soldará um fio
dc cobre de 1 a 3 millimetros de sccção, que, estabelecerá
a ligação com o apparelho receptor.

(2) Diclectrica — Elemento de ínfima capacidade ccn-
duetora, chamado também isolante.. O ar é um dielectrico
equivalente á unidade± —  -- - —- —
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Outro processo é ainda o de mergulhar-se uma chapa
de zinco num regato ou poço, soldando-se a ella um fio de
cobre grosso.

No próximo numero falaremos dos quadros receptores,
que substituem a antena e o tomada de terra.,

INFORMAÇÕES

O 
General Ferrié, crefe do serviço radiotelegraphico da
França, fez o mez passado, na Academia de Sciencias,

dc Paris, uma communicação assás interessante para os
amadores semfilistas.

Qual a origem das perturbações .soffridas pelos ap-
parelhos T. S. F. ?

Os Srs. Bureftu e Viant fizeram pesquizas na Repar-
tição Nacional Meteorológica, utilisando todos os postos da
rede radio-telegraphica da Repartição, e verificaram que
taes perturbações acham-se invariavelmente ligadas (na Eu-
ropa, pelos menos) em qualquer estação do anno, aos mo-
vimentos das massas de ar polar, chamadas "frentes frias',
ou, das massas de ar equatorial, "frentes quentes" (fronts
froids, fronts chauds).

A chegada de uma frente fria provoca o apparecunento
de perturbações, mesmo quando não ha tempestades.

A chegada de uma frente quente faz desapparecer as
perturbações.

Parece 
que o "record" da distancia para as transmissões

de amadores foi ha pouco estabelecido por dois sem-
íilistas da Nova Zeelandia e Republica Argentina, respe-
ctivamente.

Cabe a honra de haver entabolado a conversação ao
0'Meara, proprietário da estação 2 AC, em Gisborne, Nova
Zeelandia.

Achava-se elle á escuta, quando percebeu ouvir cha-
mados de um posto que lhe pareceu particularmente lon-
ginquo.

Elle terá experimentado certamente uma das mais for-
tes commoções de simfilista, quando, pedindo ao emissor
que dissesse quem era, recebeu a resposta :

"Aqui fala Carlos Braggio, indicativo 6 OI, Calle Al-
sina, D. F. 42, Buenos Aires."

Uma vez estabelecida a communicação, os dois ama-
dores conversaram durante mais de duas horas. E a nota
não menos curiosa, talvez, é que quando elles trocaram
pelas suas estações a acta da communicação, consultaram
os relógios e notaram : 21h.l5 na Nova Zeelandia e 5h.4S
em Buenos Aires.

Até 
agora os amadores semfilistas da Allemanha eram

por lei obrigados a só comprarem a fabricantes alie-
mães o material de que necessitassem para as suas praticas..

Nada mais illogico do que o "nacionalismo" em um
invento que mais do que nenhum outro, parece destinado
a contribuir para a approximação dos povos. Limitar as
ondas hertzianas é limitar o pensamento humano, diria-
mos, parodiando Guerra Junqueiro.

Mas a administração allemã volveu atraz, e, mediante
um direito animal de 24 marcos apenas, quem quizer po-
dera utilizar apparelhos de marca estrangeira.

Verificou-se que, depois disso, o numero de licenças
para a installação de postos receptores augmentou sensi-
velmente.

Entre 
os grandes inimigos dos semfilistas contam-se oê

"parasitas", isto é, as perturbações electricas da as-
mosphera. Os inventores não tem descansado para cn-
contrar uma fôrma de corrigir essa falha da T. S. F.,-
e, se é verdade o que affirma o engenheiro I. Cuthbcr-
tson, de Newcastle, o caso está resolvido. A Britsh Broa-
dcasting tomou em consideração o invento e, ao que se
affirma, elle teria chegado a Londres e conseguido em suas
experiências, graças a um systema de lâmpadas especial,
receber communicações dos Estados Unidos tão nitida-
mente como dos postos visinhost

AVISO

A Secção de Radiotelephonia d'0 MALHO está á di»-
posição dos sei.s leitores para qualquer informação de qué
o amador radiotelephonista careça para guial-o no as-
sumpto.

A correspondência deverá ser dirigida a: O MALHO
— Secção de Radiotelephonia.

IONIL
O REI POS TÔNICOS

0 BIONIL. devido aos medicamentos que entram na sua formula, E' O MAIS COMPLETO E

ENÉRGICO FORTIFICANTE CONHECIDO.

Os mais valiosos saes de phosphoro — hypophosphitos de sódio, de cálcio, de magnesio e

glycero-phosphato de sódio, estão habilmente combinados neste producto com a pepsina que lhe

dá uma notável acção digestiva.
O BIONIE está sendo cada vez mais largamente receitado pelos nossos mais illustres me-

dicos, nos casos de Debilidade Geral, Neurasthenia, Asthenia, Fadiga Cerebral, Convalescenças,

Falta de Memória, Escrophulose, Rachitismo, Anemia e Inapetencia.

A' venda nas seguintes Drogarias: Baptista, Berrini, Bragança-Cid, F. da Silva Neves, Granado,

J. Freire, Orlando Rangel, Pacheco, Ribeiro Menezes, Rodrigues, Silva Araújo, Silva Gomes,

V. Silva, Wcmeck, Gesteira, P. de Araújo & C. Martins & Libcrato e nas boas pharmacias±
Em Nictheroy: Drogaria Barcellos. Um Petropolis: Pharmacias Central e Petropolis.
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QUE É O AMOR?

NOVAS DEFINIÇÕES,
 P. OR JACY FERNANDES ¦

é o único sentimento que comporta,
a um tempo, egoísmo, vaidade e orgulho..

é, algumas vezes, simples, manifesta-
ção de demência: em casos taes, acha-se
desvirtuado — porque não alimenta ideaes
ou espranças viçosas, mas retém ou ex-
terióra Ímpetos desbragados, inconsequen-
tes, insubstanciaes.

é a melhor carta de apresentação
para o enlace conjugai: deante delle os
maiores proventos mínusculizam-se; as
mais respeitáveis posições sociaes e hie-
rarchias intellectuaes, nada representam; e
o próprio Sol, que é na immensidade ce-
leste o que o leão é nas florestas da Ásia
e da África, passa á categoria de mero
bico de gaz, a evidencia do luzeiro de
amor que, assentado sobre palavra meli-
flua, faz que ella valha mais que um dic-
cionario I

é um sentimento que, si pudera ser
personalisado, assim apresenta-se-ia: cego,
surdo e mudo! — cego... de desejos;
sti"do ás conveniências alheias; e mudo...:
de emoções, ao saborear corações ado-
rados!

é qual scentelha electrica que, des-
prendida do coração, fulmina espiritos
fracos de vontade e carunchados de den-
guices.;

ê, no alphabeto das sensações huma-
nas, o elemento que prevalece a tndo: si
choramos, é por incontido amor aos que
soffrem, ou a nós mesmos, pelo medo que
temos de nos vermis fritos" na vida;
e si sorrimos, de prazer e ufania, e por-
que nos confraternisamos, com a alma na
mão, ante a victoria de um dos nossos ou
tia espectativa, mesmo infantil, de melho-
res dia9, novos amores... de que seremos
o felizardo.

é, na expressão mais elevada, irra-
diação do esplendor divino: denota uber-
dade do coração e opulencia moral da
alma.

é, para as pessoas que não conhecem
uma sciencia das Arábias: comtudo, cin-
ge-se a isso... preliminarmente — os olhos
chamam; a palavra detém; as mãos aca-
riciam; os lábios permeiam-se, reciproca-
mente; os corações roçam-se um ao ou-
tro, como que em sequiosa saudação ou
prefacio de felicidade próxima; as juras
fazem sorrir; emfim... as mentiras "in-
nocentes", sempre numerosas, são o oxy-

gênio que faz subir os mais edificantes
balões, levando como passageira a pessoa
illudida...

é a salvação moral de todos os que
nelle se refugiam da desillusão e da der-
rota.

é a maior força intima do individupí
só poderá vencel-a, ella mesma; vede as
paixões!

é a funeção vital da arvore da vida,
de que somos os galhos, nossos actos as
folhas e nossas victorias os fruetos,;

é a essência que nos aromatisa o co-
ração, enflorando-nos o espirito e fazen-
do-nos fruetificar a vida.

—iéo symbolo do dever, o apanágio do
trabalho, o santuário da consciência: é a
luz e o índice de que somos a projecção,
a synthese.

é como os depósitos de inflamma-
veis e de explosivos: basta a scentelha...
de um olhar, para fazel-o arder, estourar!

—: é o caracter do desejo, a expressão
da vontade, o vinculo que liga o ideal á
realidade.

é uma carta de fiança, cujo endos-
sante é a boa fé, que tem por base a con-
fiança, assucarada ou apimentada pelo de-
sejo...-

é a calligraphia de que os olhos são
os caracteres symbolicos.

é, freqüentemente, idéa fixa que pre-

-^s%s_,^^b\. x>
l^__aO__-,_/:«

significa: elegância, gusto e distincçãçji
Edição da S. A. "O Malho"

Preço do exemplar 5$ooo
Apparecerá em Dezembro)

r Todos 03
Dyspepticos conseguirão

DigcstAo e Sauclô

perfeita, usando á cada refeição
duas pastiíhas

BID l O ESTIVA «^
SILVA ARÀUJQ

—-Í^---fc---—- 11 ¦!¦¦¦¦—. I ¦¦ ¦ i ¦¦ —-a——

pondera sobre aquelles que não podem su*
peral-a. |]

na Geographia dos desejos, o amor,.:
situado na zona torrida do coração, devi»;
do a esta circumstancia, produz apenas:--
suspiros, ânsias, tremores, abalos, sede,
fome e convulsivas lastima...

é o responsável directo, perante a'
sciencia, de avultadas enfermidades nervo-
sas, desequilíbrio de espirito, affecções de,
natureza vária e extensão contristadora 1

é como uma espécie de corridas em
que os espectadores sahem corridos...

é a mais calibrosa das illusões: lem»
bra bilhetes de loteria que, baldedamcnte,
vivemos conferindo, para verificar si sa«
hiu alguma migalha de prêmio...

é a verdadeira religião universal:
não tem doutrina — porque já o é em si
mesma; nâo conhece precursores c após-
tolos máximos, visto sermos, cada qual,
factor realisador e enthusiasta expontâneo
e effervescente; não se exprime por An-
tigos e Novos Testamentos, pela razão de
que uma só é a "escripta" do amor e,
portanto, um somente deve ser o p.iladar
moral, a expressão definidora que o cara-
cterise e faça realçar de si mesme.

é a muralha de bronze que nos de-
fende das invasões ou invectivas da des-
cão como indivíduo social e unidade Intel-
classificação moral da secção lodosa do,
mundo.

é o mais pruriginoso dos sentimentos;
o maior factor na nossa estatura moral;
o melhor " bandeirante", a desbravar o
trevoso sertão do nosso porvir; o excelso
dos excelsos baluartes da nossa affirma-
lectual e econômica do Universo.

Primeira -Dentiçao

SEM NARCÓTICO

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

Primeira Dentiçao.

Exigir o Sello da União des Fabricantes

ESTABELECIMENTOS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Der.is - PARIS
e nas Principaes Pharmaeias
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I lima boa aequisieao 
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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; <<

jj para ver e tratar na rua Visconde de «

Itauna, 
419 

|

INSTITUTO I.IVItE DE F.NSINO POH
COItRESrOMIKNCIAKn.i Dr Almeida Llnin, 43 — S. PAULO

•Oo te este coupon e envie-o ao Instituto marcando
oom um X o curso preferido e receberá

nossos folhetos explicativos.
'.Suaria Livros ConstructorTprlto Mercantil Technlco Telegraphtsta
Contador Publico Córtes e Confecções
Tachygrapho Pratico P^armaeeutico
Callígrapho AvicuVíura
Corrcspondentp Commerclál AgriculturaDesenho Commercial e Ar- Francez

tlstlco InglezPerito Mechanlco Ailemâo* Electricista Italiano" Mechanico Electrlelata Latim"hnuffeur Mechanico Hespanhol!'»« pnmtorlos Mlnernçflo.
¦Vome. .  . • -vivim ..........
Endereço. ••••••»    ...»• •••
Estado.....  "O Molho'-

YIGOGESIO

0 FORTÍFICANTE IYIAXIM0 PARA

TODAS AS EOADES

Çalcifica os ossos e dá phosphoros

Sempre que os MESTRES DA SCIENCIA

precisam applicar um fortificante receitam o
VIGOGENIO.
FRACOS, rachiticos, ANÊMICOS, depau-

perados, NEURASTHENICOS, usem o
VIGOGENIO.

Na fraqueza pulmonar e CONVALESCEN-
ÇAS o seu effeito é immediato e positivo.

Licenciado pelo D. N. de S. P. sob nu-
mero 833 cm 20-11-1919.

ri r O i-emedio das senho-
rlUXO-Sedatina ras. Combate as coli-
cas uterinas, mesmo as da gravidez, em duas
horas. E' o melhor remédio para as doenças
do utero como FLORES BRANCAS, in-
ílammaçÕes, utero cahido, corrimentos, ca-
tharro do utero. A FLUXO-SEDATINA
é usada com optimos resultados nos Ilospi-
taes e Maternidades.

Licenciado pelo D. N. de S. P. sob nu-
mero 67 em 28-6-1915.

Onde quer que o fc*nr.

se encontre,

nas vastas solidóes do" Amazonas, ou n o J
¦ Z3hç-<- : ; "ZWf sertões de J.latto

Grosso, de Goyaz ou

Igil^N aproveitar os valio-
?os Servkos das no3-

\jfSBffif /f?f sas Escolas, com van-
%'K¦ Vtagens não menores
>v>-1\ <' / • i,!C os c,!,s vivem n3i
i/ \y >P~~ srandes centros. Oi

'd°is mil aiumn^5
'/f ^9wr*r™in«* mscriptos desde Janei-[viíí j.:-v.j'kii2ÍS®® r0 nas nossas Escola*
c;!ào espalludos cm toaos os recantos do Brasil.

Queira deitar um olhar á lonça lista de artes e
profissões que lhe apresentstms, escolha a que parecer
mais ccnfo"me ás suas aptidões, e inscreva-se no noss-')

'-V.WWVJW.V.WAV.V/.W.VAV.VAV.
CRANPE PEPOSITO PE HftRmONIÇ^S

DO CAV. MARIANO DALLAPE' & FIGLIO
STRADELLA - ITALIA
Peçam catalogos e preços

JOÃO SARTORELLO
SÃO JOÃO DA BOA VISTA

E. DE SÃO PAULO
V^^WUVyWAVAV.VVAV.WAV.VJ,/AVl

irTtyo qvt 'r'J.o r**Fr cpolo m••'c flintca fjortt.nta• * h-Hfitat"¦ o mfific refylfoJt o VtCOCLSJOjt iUtr.te j}rrpn>a<i-* na o to pilo sDHf03l(J0 CO>aO fltlO l"Cp 'fl.rn tu10 O ÇUf JpTfM'1' OS *»'<•
AníTffli fV'TfO d LO^Pfi,3. /iffro df 19:? «CÍL» HTTO

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
Itaúna, 419

Chamamos especialmente a attenção dos estudante»
e dos paes de familia para os nossos cursos de prepa•
ralorios por correspondência, cujo3 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 in-
struir-se.

At<BUM DO PARA TODOS... significa: elegancia,
gosto C distineção —• Apparecerá em Dezembr$».

: :
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5o TORNEIO — SETEMBRO E
OUTUBRO

Um prêmio para o que fazer maior nu-
mero de pontos; um outro, para o qu _
conseguir dois terços; e um terceiro, de
consolação, para o que obtiver metade.

CHARADAS NOVÍSSIMAS 91 A 111

. 2 — 1 — Trata de olhar para o lado do
céo, afim 

"de descobrir o conceito próprio.
Zé dos Guedes (Recife)

— 1 — O rei e Israel tem inclinação
para a arrogância.

Anatolio (Campinas, S. Paulo)
.._ Dr. Lavrud:

— 1 — 1 — A penna, entre nós, causa
danino.

Audasi (Passos, Minas)
2—2 — A embarcação, de um só im-

pulso, veiu do oriente, conduzindo unv\
mulher afílkía.

Aurelino Costa (Bahia)
3 — 2 — Furte o dinheiro do mariola

jem que haja engano.
Ave da Sorte (Bahia)

3 — 1 — Maltrata o animal, quando em
estado agradável.

Aventureira (Bahia)
— 2 — A ave é da casta de uma ou-

Ira de bom principio.
Bartholomeu José Apomplo (Taperoá,

Bahia).
— 1 — Isto não me apouquenta; mas

causa maçada.
Beija Flor (do Grêmio C. Paraense,

Belém).
— 1 — Cerque esta espécie de pega.

que veiu de longe e está sobre a jaula.
Bútua Camenas (Conceição do Serro)
I y2 — J_ 1 ¦— 1 — Ha uma certa

mulher, que ma de chalaça, quando vê
este tecido.

Bolo & Porta (Itararé, S. Paulo)

— 1 — O panno grosseiro foi tecido
na cidade com grande pressa.

Cantando e Rindo (Valença, Bahia)

3 — 1 — O Manduca, irmão do Do-
mingos, está tão doente que nada tem co-
mido.

Charnma _ (do Quadrado de Fogo, Be-
lém, Pará).

3 — 1 — Quem adorna a casa do ad-
vogado, que em letras é versado?

Chicote (S. Paulo)

(Ao meu noivo)
— 2 — Mostra valor o marinheiro

que sabe apertar a fita de medir navios.
Colette (S. Paulo)

— 1 — Pela segunda vez: queres ser
minha e embalar esta chimera?

Cysne Branco (Belém, Pará)
— 1 — Gozei com a peça que prega-

ram no Roberto, porque é usurario.
D. Frei d'Alpòem

— 1 — Socega, pois nada direi a res-
peito do que aconteceu com o Armando.
Saberei ser discreto.

Dc Souza (A. C. L. B., Manáos)
2 — 2 — Ha tempo deixei uma por-

ção de cevada em infusão durante uma
pausa.

D. Carvalho (Bahia)
— 1 — 1 — A ameixa de Hespanlia

tem raras virtudes, mas no Canadá riva-
lisa com a accacia.

Dama das Camelias (Recife)
— 1 — Quem rompe as letras demis-

sorias do bispo, diz c filho do Cardoso,
perde o dinheiro já vencido.

Dama Verde (Bahia)
— 1 — Procede bem e com cuidado,

porque está bem instruido.
Dr. Mata-Sete (Recife)

ENIGMAS CHARADISTICOS
112 a 118

Vendo na final invertida
Tonta segunda, eu tenho medo;

| pílulas reguladoras
' o* SILVA ARAUJO

\UM verdadeiro • «-gnrotremccíio,'1

Usa-o

. * '

Prlsio Ôí ventre ou conttl-
paçío. Mobttia &o Ug*<lo 00 M*
ptitteren. ftyso d* C_b-V>, fcennjt*
.ili-V.*», djtjí.i*», -_-__i_etóoci2, eíc»

E seu aviso me servindo,
Eu me recolho á prima, lida
As avessas-, emquanto é cedo.

Cebolinha (Recife)

A' cata desta erceira
da segunda com primeira

. com a tercia do total,
eu vi, em douda carreira,
a quinta mais terminal...
Quem, sem finaes, faz-se o todo
torna-se esta segunda,
prima da tercia e final
do centro da barafunda.
Para matar a charada,
quem- não faz esta central?
Conceito dou sem mais nada:
E "reparo" este total.

Braza (do Quadrado de Fogo, Belém,
Pará).

(Ao Qfr, Trinqucssey
Eu conhecia um sujeito,
Que vivia como extremos
E que tinha um certo geito
De com segunda e terceira
Abater tercia e final.
E' unido este total.

Adhcmar de Tremazenc, cavalheiro de
Capestang (Recif:)

Eu tenho os extremos do engodo
De segunda com mais final,
Que é pois terrivel qual o todo,
O que me causa grande mal!

Só falta fa!ar da terceira,
Porém, primeira, te invertendo,
Ficará aquella á tal primeira,
De certo, semelhante sendo.

Djalma Comdê (Recife)

Vamos fazer uma comparação,
Que é total, entre segunda e primeira
Ligadas com a final que não faz
Prima após segunda da brincadeira,
E outra que é os extremos do total,
E é grande a differença, nâò asneira!

E para que este trabalho não deixe
De ser bem derrubado, já se vê,
Eu nâo minto dizendo que segunda
Com orimeira, tem um t. r. d. p.

Alonsinho (Reosfe)

.!?—•¦> "^«ssoa que cura
>..' '• 1 prima e segunda,
• 1-. ...r em tercia e quartaDo total da barafunda.

** B_
Fervendo

J E__4°s- "

PARA TINGIR EM CASA
Seda, lã, algodão, linho, etc, «ítc.

D E P O 8 1 TO :"". -
Casa Raunier — .Rua Uruguayana, 55 — íüo de Janeiro

(Condições especiaes para revendedores) « :

Sem ferver

¦art_£?*v*oiW- •

L^^^ iiiFiiiiiiiiiii _____
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Sempre o total vem no fim
De uma qualquer charadinha;
Por isso, meu Fomr.guinha,
Puz em principio. Está ruim

Porque o lente sem demora
Viu o todo repatido.

Almofadinha (Do Pentagno CEdipico
Amazonesve, Parintins, Amazonas).

Bateião (do G. C. Rccifense, Recife) LOGOGRYPHO POR LETRAS 119

Em uma aula de arithmetica
Certo professor chamou
A' parte um dos seus alumnos
E este problema dictou:
" Vejo abi uma figura"Mas duas queria ver;" E como você, patusco,"Pôde tal cousa fazer?

E o alumno respondeu:
— " E certo e bom natural" Que faço logo o que pede" Com primeira do total;
E mesmo eu tenho final" De vêr o meu caro lente"Assim tão burro julgar-me,"Quando eu sou intelligente.

" Juntou a acção á palavra
E foi mui bem succedido,

Ao mais notável charadista Valete de
Espadas:
A luz de teu olhar, minha Ritinha,
Tem fogo <fe queimar todo mortal. —9

[6-6-9-8
Eu sinto que o meu ser em ti se aninha
Gosando esta affeição celestial. 9—4—2—3
Será maldade o que te digo agora? 4—9—7
Não affirmo; porque, meu doce amor,
Tua; bella cõr o mundo inteiro adora 9—6

[9—4—9—3
jEnvolta pelo olhar abrazador.
Terx lábios, teu sorrir, teu typo emfim, 1

[5—3—4—9
Tem tanta harmoniosa seducção,
Que posso decantar teu ser assim
Sem medo de encontrar contradicção.

Cheichó (Sete Lagoas)

ENIGMA PITTORESCO 120

para os de Sergipe, Alagoas e Pernam-
buco; a 26, tudo de Outubro proximo,
para os da Parahyba até ao Piauhy e
para os de Matto Grosso; a 5 Novem-
bro seguinte para os do Maranhão e Pará;
a 10, do mesmo mez, para os restantes.
As justificações para os pontos recusa-
dos devem ser feitas dentro dos dois ter-
ços dos respectivos prazos.

SOLUÇÕES
Do numero 1.139:
Ns. 31 — Chincado; 32 — Geitoso; 33

Dorso; 34 — Apea; 35 — Reverendas;
36 _ Assevero; 37 — Capitulação; 38 —
Monogenio; 39 — Opportuna; 40 — Ar-
ratens; 41 — Confortado; 42 — Marreco;
43 — Eacultoso; 44 — Voga-avante; 45

Enfiamento; 46 — Vedassa; 47 Re-
je'tada; 48 — Tembroso; 49 — Salsapar-
rilha; 50 — Aguado; 51 — Pear; 52 —
Alevantado; 53 — Setim; 54 — Arara-
cuára; 55 — Mollidiaj 56 — Lenga-lenga,
57 — Marteiro; 58 — Panema; 59 —
Mau; 60 — A juátiça iguala os homens.

Nota — Ccicheirada para 47> e lufa-lyj&
ou Pula-fula, .para 56 necessitam de jus-
tificação dentro do prazo regulamentar.;

DECIFR ADORES

Do numero 1.139: ^ _
Carlos Costa (Bahia), Marquez de Cas-

tiglione (idem), Condessa d Istolz (idem),
28 cada; Lord Jackson (Belém), Valete
Vermelho (idem), Acoliz (idem);< Solon
Amancio de Lima (idem), Beija-Flôr
(idem), Edgar Romeiro (idem), Mileno
Amancio de Lima (idem), Luigi Vamp;

PRAZOS

Terminarão: a 11, para os decifradores
desta captai e localidades próximas ser-
vidas por linhas ferreas, ou via mariti-

ma; a 16, para os dos outros pontos mais
afastados de S. Pauilo, Mina9 e Estado
do Rio, e bem assim os do Paraná e Es-
pirito Santo; a 22, para os da Bahia, San-
ta Catharina e Rio Grande do Sul; a 24,

A' saúde da minha querida espo-
sa, vou beber, em vez de qualquer li-
cor que só pôde prejudicar a saúde, o
melhor dos tonicos!

Que vem a ser...
Então, ainda não sabes? E' o

Oleo de Capivara, o incomparavel revi-
gorador do organismo, preparado que é
uma verdadadeira fonte de juventude e
de alegria.

Preço do frasco 6Í, duzla 54$., abati-
mento para grosa. Exigir sempre o# pre-
parado» de Medeiros Gomes, Mnrca Re-
glstrada Capivara, qne «to os anlco»
verdadeiros. Cuidado com as Imitações
grosseiras, que sfl.0 sempre prejudiciaes
aos ' doentes. A' venda nas principaes
pharmacias e drogarias do Brasil e na
fabrica e deposito geTal Avenida Passo»
86 e Alfandega 213.

Costa Santos (Leopoldina, Minas)

LOTERIA FEDER

200:000$000
Inteiro.
Décimo

Em 4 de Outubro
71700

{SOO

UIÍICA official]
ÚNICA fiscaiisada pelo Governo Federal.
Unica r>or cujos prêmios responde o Thesouro Nacional.
ÚNICA extrahida â vista do publico nesta Capital.
CAPITAL de 3.000 contoa « DEPOSITO de 500 CONTOS no Thesouro.^
TREDIO próprio — Rua 1» de Março 116 e Visconde de Itaborahy 67.,
Extracções diárias âs 2 1|2, e ô.s 3 horas aos sabba/dos.
Pedidos de bilhetes acompanhados de mais $900 para o porte..

I
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(idem), Timoneiro (idem), Jopesil
(idem), Carlos Faraldo (idem), Scott
Mallory (idem), Strelitz (idem), Spar-
taco (idem), 27 cada mu; Aurelios_ (Ba-
liia), Stuart (idem), Simião Mago (idem),
Palmirussi (idem), Lebrum (idem), Fer-
ra-Braz (idem), Accacio, o Zarolho
(idem), 24 cada; Civilista (Bahia), 22;
Pedro Canetti (Bahia), 20; Ave da Sorte
(Bahia), Dama Verde (idem), Áureo
Marques Vidai (idem), 19 cada; Edgar
Martins de Souza (Bahia), Zé dos Gru-
des (Recife), 15 cada; José Ferreira da
C<jsta (Alagoa Grande), 3.

FÓRA DE CONCURSO
ENIGMAS CHARADISTICOS

1Aos collegas Paulistanos:
Eu era bem pequenito
Cursava o primeiro gráu,
E a minha professora
Metfeu-me com raiva o pau,
Por eu ter cahido em erro,
N'uma bem fácil questão,
De uma prova de addicção.

Batelão (Do G. C. Recifense)

Eu julgo que seja impossível
Caber nas quatro finaes, dentro,
As quatro que são as primeiras
Ilidas a começar do centro.

Do total prrmutando a sexta
Por u'a outra igval a terceira
Tem-se o total da mesma fôrma
Sempre tolo, por brincadeira.

Um circulosinho se pondo
Da tal sexta inda no logar
E ninguém pôde duvidar.
Será sempre o mesmo o total

Alonsinho (Recife)

Ao Quadrado de Fogo:

Segunda e prima sendo rico
P'ra o tal, será segunda e tercia
Por certo, final com terceira,
Isto eu af firmo sem solercia.
Do "Quadrado de Fogo" Brasa
Nem chamma e Faísca a não ser
Labareda, ninguém é o todo
Tal cousa se pôde dizer.

¦Adfhemar de Tremazenc, cavalheiro de
Capestang (Recife)

AINDA O AVISO N. 8
Por ter sido publicado com incorrec-

ções reproduzimos, aqui, o Aviso n. 8.

AVISO N. 8

Feita a apuração de um torneio, se liou-
ver divisão exacta—t se se verificar que
não ha charadista com o numero de pon-
tos precisos para a obtenção do prêmio
destinado ao que obtiver dois terços das
•soluções, ficará com elle o que estiver,
cm quantidade de pontos, mais proximo
do numero exacto; o mesmo acontecendo
em igualdade de circumstanc a, com o
prêmio de consolação. Se, porém, para o
effeito do prêmio relativo aos dois terços
houver fracção e esta não fôr maior de
um terço, o prêmio passará pàra^ o que
ficar collocado immediat^mente abaixo des-

se numero, nà lista da apuração final
muito embora haja grande differença de
pontos; no caso contrario, o que estiver
immediatamente acima será o vencedor.

O prêmio de co)isolaç(io só ficara,^ en«
tretanto, com o que .estiver immediata-
mente acima, se d"a divisão resultar um
quociente maior do que a metade, salvo
o caso do numero exacto, que se regula-
rá, então, pelo que está mais acima esta-
belecido.

Este Aviso revoga os anteriores que tra-
tam do mesmo assumpto.

PÍLULAS

(Pílulas de Papalna e Podophyllna)
Empregadas com successo nas n»°lei-

tias do estomago. ligado ou intestinos.
Estas pílulas além de tônicas, sâo lndi-
cadas nas dyspepsias. dores de cabeça,
moléstias do fígado e prisio de yentro.Sâo um poderoso digestivo e r®S"^rlsa
dor das funeções gastro intestinaes.

A* venda em todas as pharmaclas. De-
oosltarios: J. M. Cardoso & Cia. R-ia
dos And radas 72. Vidro 2*500. pelo 001 •
relo 81000. Rio de Janeiro.

Vo°a *#AUfO
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| Romances d'"0 Malho" 
|

Acham-se á venda os im- g
é pressionantes cine-romances n
| de aventuras policiaes, origi- |
1 naes de Eduardo Victorino |
1 A MÃO SINISTRA

11 fasciculos
I RESURREIÇAO DE "AI> 

|
| MA DE HYENA"

17 fasciculos

3 MIL-DIABOS
9 fasciculos

1 O DETECTIVE E A

| 
"MORTE"

8 fasciculos
Os fasciculos são vendidos j

| Juntos ou separadamente ao g
| preço de 400 réis no Rio e |
i de 500 réis nos Estados.

Pedidos a "O Malho'*, g
| 164 rua do Ouvidor — Rio j

de Janeiro.

I" TORNEIO DE 1924 — ENTREGA
DE PRÊMIOS

Foram entregues durante a semana pas-
sada os prêmios destinados ao torneio aci-
ma citadb.

A' Anchieta offereceu a Redacção o
diccionario portuguez de Brunswick; á Ro-
ceirinha Paráense, o Livro das Donas e
Donzellas, de Julia Lopes de Almeida; e
á Braza, uma assignatura semestral d 'O
Malho, a começar de Outubro proximo. (
2" TORNEIO DE 1924 — DESEMPATE

Pela loteria, desta Capital, de 13 do
corrente, foi feito o desempate entre Cccy
de Pery e Ignotus, recahindo a sorte na
primeira, que se pôde, desde já, considerar
com direito ao prêmio, se durante o pra-
zo de 40 dias, a contar do referido dia 13,
nenhuma reclamação apparecer, que modi-
fique o que está apurado.

Nesta occasião também serão expedidos
os prêmios destinados aos vencedoTes dos
dois terços e do de consolação.

LIVRO DE INSCRIPÇAO
Inscreveu-se durante a semana o chara-

dista Maegi, da cidade do Rio Grande, no
Rio Grande do Sul.

CORRESPONDÊNCIA
Enviaram trabalhos: K. Nivete (Reci-

fe), Ave da Sorte (Bahia), Aventureira
(idem), Dama Verde (idem), Vulcano
(Recife), José Ferreira da Costa (Ala-
gôa Grande), Samsão (Recife), Faisca
(Belém), Oisenys (idem), Solon Aman-
cio de Loma (idem).

José Ferreira da Costa (Alagoa Gran-
de) — A Livraria Alves, rua do Ouvidor
166, dirá melhor sobre o Auxiliar _ do Cha-
radista. A apuração de um torneio é fei-
ta, mais ou menos, 4 mezes depois de ti r-
minado o referido torneio. E' mulher.

Formiguinha (S. Paulo) — Assim, á
primeira vista, parece que estão certos
precisando alguns de ligeiras modifica-
ções, que aqui mesmo faremos.

Roceirinha Paráense (Mosqueiro, Be-
lém) — O prêmio foi, com o endereço
aqui existente, remettido para Mosqueiro.

K. Nivete (Recife) — Não conteremos
¦um couraçado com um cordão; é verdade,
seria um absurdo; mas um pequenino ba-
tel, em agua parada, e com o K. Nivete
dentro, estamos certos que até com uma
linha... de pescar poderemos amarrar
com relativa segurança, salvo se K. Ni-
vete, em vez de se postar como homem,
dê para fazer de instrumento e córte o
cordão.

A prima do violão é corda, lá está no
diccionario; e no emtanto não é cabo que
sirva para amarrar navios. Sob o ponto
de vista rigoroso da significação da pala-
vra, o collega tem razão; mas em chara-

I das, esse rigorismo não è levado em con-
ta, ou porque haja pobreza de termos, que
se prestem a uma urdidura exacta, ou por
falta de um codigo, que, acceito por todos,
regule este caso. Não íe atfmitte phone-
tica nos enigmas pittorescos? No emtan-
to, rigorosamente isso não se devia con-
sentir porque vae de encontro á orthogra-
phia geralmente adoptada.

MARECHAL*
 "

por verdes Intestinaes. Cura raplda •
segura com o Phenntol, de Alfredo de
Carvalho. Fácil de usar, não exige pur

«TvmiirDnQ iTTF.STADOq DE CURA — A' venda em todas as pharmacia«
^drogarias drRire^dos^sUdor"- Depositários: ALFREDO DE CARVALHO * C. - Rua 20 de Abril. 16 - RlOjU
Janeiro — Em Sio Paulo — naa principaes drogaria».

O pilaç&o-Anemia. produzida..  TxrvTT-MRTíOS ATTESTADOS DE CURi
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MEZES DE SETEMBRO E OUTUBRO
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(29)
Em "vinte e nove" não fica
O que acceitar meu conselho, •
Mettendo em sua botica
"Tintura" d'A__uia e de Coelho.

.30)

Setembro vae-se hoje embora,
Sahe _a scena para o sacco.
Portanto, leitores, ê hora
Do Camello e elo Macaco!

£1°)
Entra firmo o mez cTOiitul.ro.
Grande mez da Cavação,
E facilmente eu descubro
As caudas d'Urso e Pavão.

Í2>

Que, nessas cousas, sou "bicho"!
Não vou mais no grosso en-

[xurro!. ..
Mantenho meu "carrapieho"
Pelo Gato e pelo Burro!

£3)

Hei de fazel-os felizes
Sob a minha protecçâo
Em que mettem seus nar_<.s
Velho Veado e velho Leão!

(O
Não prosigo: a rima aguda
Faz mal aos nervos — Soccorro!
'Assistência... A scena muda:
Entram Cavallo e Cachorro.

__SJ

¦_y_5v

Iaa
EB

DR. ZOOTF.CHXICO

MANOEL DUTRA SOUTO
GRANDE DEPOSITO DE PAPEIS

E CARTOLINAS
Tem também sempre em deposito: Cacau,
borracha, leite condensado, queijos e outros

produetos do paiz
RUA DA PRAINHA, 3
Teleph: N. 4167

RIO DE JANEIRO

Dr. Beneué. i6.Rue Baliu. Paris.

BMM_ B.NGUE
RHEUMATíSMO-GOTA

NEMRALGíAS
Venda em todas as Pharmacias

VERMIOL RIOS
SALVADOR DAS CREANCAS *>

E' o único Vermifugo-
Purgativo de composição
exclusivamente vegetal»
<]uc reúne as grandes van-
tagens de ser positiva-»
mente infaílivel e comple-
tamente inoffensivo. Pôde-
se, com toda confiança,
administral-o ás creancas,
sem receio de inciifentes
nocivos á saúde. Sua
efficacia e inoffensivida-
de estão comprovadas por
milhares de attestados de
abalisados médicos e hu-
manitarios pharmaceutico..
A' venda em todas as
pharmacias e drogarias.

Depositários: Siira Gomes & C—Rua I* de Março, 151— Rio

CASA SPQRiSMAN Boia Grcgor
ciai n. 5 .

(offi-
... ;o?

Bola Sportic com-
pleta, n. S . . . 28$

Bola G r e g o r i c,
completa, n. 5 . 28$

Bola Clubic, com-
pleta, n. 5 . . 26$

Bola Rex, cora-
pieta, n. 5 . . 22$

Bola Rex, com-
pleta, n. 3 . . 14$

Bela Rex, com-
pleta, n. 1 . . 8$
Pneumaticos n. 1,

3$; n. 2, 3$50o; n. 3,
4$; n. 4. 5$: a S. 6$.
n. 6, 8$ooo.

Shooteiras desde 26$ a 35$ooo.
Meias 6$ — Calções 6$ e 10$ — Camisas desde 7?ooo

Todas as encommenda3 devem vir acompanhadas de
mais 10 °|" para o potte. (Para o porte das bolas 2$).
Raui. Campos—Rua dos Ourives, 25 e 27—Rio de Janeiro.

//¦•••¦}'"' 0%
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— Este anno ficará parti-
culanuente lembrado pelas
pessoas de sensibilidade ar-
tlstica, pois, nelle apparecerá
o ÁLBUM ÇINEMATOGRA-
PHICO DO "PARA TODOS",
em tudo superior ao de 1924,
cujo êxito foi imprevisto,
esgotando-se rapidamente. O
ÁLBUM de 1925 excede áquel-
le, sobretudo, no luxo e no
numero de novos artistas no
taveis do "écran".
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BROMIL 
é o melhor xarope para asthma,

bronchite, rouquidão, irritações

dos bronchios, coqueluche 
'j 

de-

mais doenças do apparelho res-

piratorio.

BROM 
s°lta o catharro, desentope os

bronchios, allivia o peito e faz

cessar as tosses.

BROMIL 
é um calmante e um desinfec-

tante dos pulmões.


