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j4 Independência da Jlfrica

Alquns proprietários — Ora bolas. E nós que ajudamos a civilisar este moleque!...
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COMPRIMIDOS

^ o deswfectante interno 
geral por

excellenciõ. Limpa a BexiCf d,

os Rins e as Pias l/rir?c?ri9S,e

constitue também um 
poderoso pro=

phjlatico 
contra a 

propajjaçao 
c/o

 Typho. 

Sua 
fama 

e' muna/i al.

úonsuite seu Medico

Exigir sempre os Comprimidos de

UrotropinaScherincjf"

em esto/os onginaes

com um tubo a 20 comprimidos

Licenciado em 29-8-923 sob N. 1745.
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RUBINAT LLORACH

A MELHOR AGUA MINERAL NATURAL PURGATIVA

A

m POAUTELAR-8E PAS CONTRAFACCOE8 NACIOMAE9 OU ESTWANGEIWA»«W

00 oo

?

POUPARA VISTA E

PROLONGAR A MOCIDADE

PREFIRA SEMPRE A

PHILIPS

ARGENTA

A lâmpada DE LUZ BRILHANTE
aUE NAO CANSA NEM

PERTURBA A VISTA

íí3v ALAMP;
wx\ sue

PEi

m

' á vcw tn mu u eòu
CASãSDt CLCCTBiaDãK

oo

* • * As paganaes foram instituídas por Servlo

Tullio, rei de Roma, por occasiáo do recenceamento

das aldeias. Eram festas, em honra de Ceres e ou-

tras divindades campestres que se celebraram em Ja-
aeiro. No 4ia das paganaes todos: homens, mulhe-

res e crianças, vinham offerecer uma moeda de na-

tureza ditferente, segundo a idade e o sexo, no al-

tar dos deuses protectores da aldeia. Assim se con-

seguia uma estatística da população ao mesmo tempo

que os sacerdotes arranjavam fartos meios de vida.

••*0 
canal de S. Gcnçalo, no Rio Grande do

Sul, tem a interessante particularidade de não ter

margem direita nem margem esquerda fixas. A mafgem

direita, na estação chuvosa, vira margem esquerda,

na estação secca e vice-versa, isso é devido a que
na estação chuvosa o S. Gonçalo augmenta suas

aguas com a dos rios tributários da lagôa Mirim e,

por isto, ellas correm para a lagoa dcs Patos; na

secca, baixando as aguas do canal, as da lagôa dos

Patos nelle se escoam e correm para a outra lagôa.

PEÇAM INFORMAÇÕES
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Para obter informações escreva ao

Departamento 10 B, Caixa Postal 2105.
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Quando V. Ex. se impressionar pela figura aristocratica

de qualquer dos amigos de sua entourage, pode,

sem vacillação, attribuir esse prestigio de elegancia á —

Guanabara — R. Carioca, 54.
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GRATIS

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

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

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

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

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

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

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

ARISTÓTELES 1TALIA. Só serve para pessoas adultas e não analphabetas. Pedidos ao mesmo, á

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

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

H 

Po de arroz LADY m

rVij Product** da Cul de PeHumarias BEJJA-FLOR \lwL

bd t O MELHOR E NAO E O MAIS CARO /h 
j\jry I®

A ESPOSA DO VICE-CONSUL...

de Portugal e França em Parana-

guá sr. Joaquim Soares Gomes,

padecendo durante muitos annos

de uma BRONCHITE da peor espe-

cie, restabeleceu-se completamente

com o uso apenas de quatro fras-

cos do «Peitoral de Cambará» de

Souza Soares, tendo ante» tomado

inutilmente cerca de^INCOENTA

remedios I

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

——
I

Carogeno

Aíprovado pela Saúde Pubuca do Rio de Janeiro so* o n.° 51Í,

em 17 de Outubro de 1921

Fortificante que se impõe por ser a sua propaganda
feita por todos quantos delle faiem uso. AUGMENTA 0

APPBT1TTB, ENGORDA, FORTALECB B RKSTITOK A BOA

COR. B sobretudo nas pessoas impaludadas, nas depaupe-

radas por excesso de trabalho physico e intellectual, que

e «CAR0GE.N0» realça o seu ya"lor. 
Com o uso de doii

frascos o paciente certificar-fe-á da efflciencia desse im-

portante preparado. Composição de QUINA, KOLA, STRY-

CHNOS è ARSÊNICO, medicamentos já de sobra conheci-

dos como de real prestigio ao combate em todos os casei

de fraqueza. Sabor agradarei.

Vende-se em todas as Drogarias e Pharmacia*.

H 

P6 de arroz LADY m

rvij Products* da Cul de PeHumarias BEIJA-FLOR

|x' 
£ o MELHOR E NAO £ O MAIS CARO 
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INDUSTRIA-O NACIONAL

1924

¦05*

fãbriç&dos etr\
òuperior madeira
de peroba lastrada

txgtf a R\&rca registrada:

Q/o cfe (Janeiro

Z» Cf. </o õrao//

J^^cxxacAiot 1j

f

para TERNO

n0-41.2.3.4

fãbriean\-se eabides

de todas as qualidades,

eolurruvas para filtros,

barvdejas en\ todos os

tanwbos. desearços

para pratos, estrados

de madeira, etc

SVtriDAEMTODAPàRTÉ

m oqosso

? * • 
Ha muito tempo se sabe que os metaes, como

por exemplo, o cobre, tem certo poder bactericida.

Quem descobriu este facto foi o investigante botânico

Naegeli: elle concluiu que o metal actuava estando

em solução, mas em quantidades tão mínimas que sua

comprovação, mediante decomposição, era impossi-

vel: era o effeito «oligodinamico.» Recentemente,

cuidou do assumpto o dr. Paul Saxel que emitte

opiniões oppostas, dizendo que o poder bactericida

dos metaes não se relaciona com a dissolução. Acha

que é uma força efficaz á distaucia, cuja natureza

não é bem conhecida, que se manifesta na superfície

dos metaes.

^^3^2 22  r I

|

j: ,, J. 
|

f. nrtPvncMTe PERrunptoo £
V. MlfTI Of'HOIili *

rinPvriCMTC PCRrunpioo

MA «CA RtCl5V*AOA ^

finíssimo Sabonete sem rival, o mais hygie-

nico e saudavel para a epiderme. conserva a

juventude, 
amacia e embelleza a cutis.

GRANDE PRÊMIO NA EXPOSIÇÃO DE 2419

Licenciado em 5 de Abril de 1922, »ob o N. 761.

GE. EDISON

-oo-

EDISON - MAZDA

USANDO ESTAS MAGNÍFICAS

LAMPADAS

OBTEREIS
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AS MELHORES

General Electric SA.

S. Paulo Recife

Rio

» « j
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Tapetes Congoleum Sello-de-Ouro re-

solvem um dos maiores problemas da casa

com o ofíerecerem um meio de se cobriem

os soalhos com material extremamente attractivo,

durável, hygienicó, e não obstante, barato. Em

vez das fatigosas limpezas que necessitam os

tapetes tecidos, apenas í necessário passar um

pano humido sobre os Tapetes Congoleum e n'um

fechar d'olhos apparecem completamente limpos.

Fáceis de collocar

Estes novos tapetes não necessitam ser pre-

gados. Estendem-se naturalmente e ficam firmes

a lisos e as pontas e bordas nunca se enrolam.

Os Tapetes Congoleum Sello-de-Ouro são ab-

solutamente hygienicos e á prova de insectos.

São feitos n'uma só peça com uma base im-

permeável e superfície firme e lisa que o pó,
óleos, etc., e insectos não podem injuriai.

Os padrões são creações de desenhadores bem

conhecidos. Ha cores a desenhos apropriados

para todos os quartos - desde padrões conven-

cionaes simples aos ricos motivos Orientaes.

As muitas particularidades dos Tapetes Congo-

leum Sello-de-Ouro combinadas ao seu baixo

preço fazem com 
"que 

sejam os mais economicos

que é possível comprar.

Note os preços baixos

0.46 x 0.92 — 9$500
0.9i x I 37 - 28$000

I 83 x 2.75 - 105j0(t0
2.75 x 2 75 - 1 58$< 00
2.75 x 3.GO - 200$0t0

0.92 x 1.33 - 36J000

2.29 x 2.75 - 12ÍSJ000

2.75 x 3.20 - 178$000

2.75 x 4.58 - 250$000

No interior os preços são mais altos devido ao frete.

Congoleum Sello-de-Ouro ao metro

Ha um outro produeto Congoleum com as mes-

mas reconhecidas qualidades dos Tapetes Congo-

leum. Faz-se n'uma variedade de lindos padrões
sem bordas e cores e vende-se ao metro. Recom-

menda-se nos.casos em que se queira cobrir com-

pletamente o soalho d'um ouarto. • Vem com a

largura de lm85 e 2m75.

CARETA 27J- 9 -1924

Tapetes hygienicos e lindos,

Que economisam o seu dinheiro

Sello de Ouro

(ONGOLEUM

^TÍpetes 
Artísticos

Procure o Sello-de-Ouro

Quando compra Congoleum Sello-de-Ouro

compra satisfação. A garantia do Sello-de-

Ouro - "Satisfação 
ou devolução de seu din-

heiro"-cobre todas as qualidades e proprie-
dades do Congoleum - belleza, durabilidade,

facilidade no limpar, etc. Procure o Sello-de-

Ouro quando comprar.

Companhia Congoleum (de Delaware), Rua Theophilo Ottoni 36 - 1*. Rio de Janeiro

Ifl
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ALLIVIO INSTÀNTANEO

O que se deve tomar em caso de cardi-

algia, indigestão, dyspepsia, gazes ou qualquer

outra doença do estomago.

UM CONSELHO MEDICO

Ninguém quer um remedio moroso, quando

está atacado de padecimentos como dyspepsia,

indigestão ou cardialgia; como também nin-

guem quer um remedio demasiado activo que

prejudique o estomago que é um dos orgãos

mais valiosos do corpo humano. E' perigo-

sissimo usar drogas ou digestivos artificiaes,

que simplesmente fazem passar o alimento

acidulado e fermentado para os intestinos.

E' preciso neutralizar os ácidos, a causa prin-

cipal desses males. E' justamente isso o que

faz a Magnesia Divina, alliviando instantanea-

mente os soffrimentos. Encontra-se a Magnesia

Divina nas pharmacias e drogarias, em forma

de pó ou comprimidos, deliciosamente aro-

matisados.

CAPIVAROL

O Kei doai Toniooi

Extracto de oleo de

Capivara

glycero-iodo-phosphatado

0 CAP1YAR0L «ubitita* -o*

vantagem o oleo de figad* de

bacalháo — Tenho empr«{*4o

com muito bom reiolladoi ••«•

magnífico preparado.

Dr. Antomo Alux»

0 joven Walter Pinto,
filho do Snr. Creso Pinto,
residente na Capital Fe-
deral. Colheu admiravel
resultado com • Capivarol

E' o mais racional, o mais

energico e o mais

rápido dot fortlficantei

reconstituintei

Dá força aos fracos,

gordura aos magros

e energia aos exgottados

Licenciado em 10 de Hoveaabro de ItlO sob n® 89

CURE E FORTALEÇA SEU FILHO

Lactargyl

Syphilis hereditaria, uloera, feridas,
furunculose. escrofulose. rachitsm»,
moléstias da pellee sangue em geral.

ESPECIFICO INFANTIL

RESTABELECE AS CRIANÇAS

ÚNICO NO GENERO

Nutramina

(AHINAS DA NUTRIÇÃO)

Farinha fresca, polyvitaminosa do
•rescimento, mineralisadora dos tecidos.
Mlciflcante dos ossos e estimulante do Após a cura das verminoses para

Vermifugo receitado pelos médicos
mais distinetos e adoptado pelo

Departamento Nacional de Saúde
Publica.

POLYVERMICIDA EFFICAZ

E INOFFENSIVO

0 melhor auxiliar da amamentação

od alimentação.

Farinha dextrinisada, 12 variedades.

Pacote até 1$300

Keconstituinte vitaminoso

Anemia, Ivmphantismo, rachitismo,
escrofulosc, fiaqueza, falta de

appetile.

t(Uc. sob n. 1519)

Lactovermil

(Lie. sob n. 408)

Creme infantil

Tonico infantil

appetite. augmentar • sangue (Lie. sob a. 406)

LEITE INFANTIL — FABRICA EM S. PAULO E RIO

Todos os preparado» trazem nos rotuios as fórmulas respectivas — A' venda em todo o Brasil

Laboratorio Nutrotherapico Dr. RAUL LEITE & Cia. — Rual Gonçalves Dias 73 — RIO

EI

" 

CURE E FORTALEQA SEU HLHO

Syphilis hereditaria, uloera, feridas,

^' 
"X. furunculose, escrofulose rachit sow, I ^ Arn

//••kyA molestias da pellee sangue em geral. §.£% I I g\ V |

a tV-GTA ESPECIFICO 
INFANTIL

(L RESTABELECE 
AS CRIAN^AS

V. UNICO NO GENERO '

j Vermifugo receitado pelos medicos #
inais distinctos e adoptadu pelo I TCkt* tfl t I

Depa>"tamcnto Narional de Saude liflLlllV"!

H POLYVERMICIDA EFFICAZ
^^iPP _ E INQFFENSIVO 

(L'C' 

'°b m)

^£93 0 
melhor auxiliar da amamenta^ao

Farinha dextrinisada, If variedades. Creme infantil

Nutramina 

"*1,300 —

Keconstituinte wtaminoso __ an •
fAMIKAS DA NUTRI^AO) 

Anem'a, l\mpliantismo, rachilismo, |lflT$)flTfl

Farinha fresca, poly vitaminosa do escrofulose. tiaquexa, falta de 1 vrlllx^v/ 1111(111111

•rescimento. mineralisadora dos tecidos. appetite.

Mlciflcante dos ossos e estimulante do Apos a cura das verminoses para
appetite. augmentar • sangue '

LEITE INFANTIL — FABRICA EM S. PAULO E RIO

Todos os preparados trazem nos rotuios as f6rmulas respectivas — A' venda em todo o Brasil

Laboratorio Nutrotherapico Dr. RAUL LEITE & Cia. — Rual Gonfalves Dias 73 — RIO

'
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A mulher tem a idade 
que 

ella 
parece!...

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

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

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

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

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

O orême e a loção n. 3, egualmente para durante

a noite, é destinado especialmente para as rugas já
accentuadas (pé de galiinha) e no canto da bocca;
fortalece os tecidos flacidos, endurece os musculos,

fazendo desapparecer os «baujoués» o segundo queixo

(double-menton).

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

Dki^ositaiuos : Em S. Paulo — Baruel & C. — Na Baiii.x —

Raul Schmidt & C., Avenida Sete Setembro fS. Pedro, 22/4).
Em Pernambuco — Montenegro, Simões & C., Rua da Victoria,
n. ICy. — No Rio — A' venda na Casa Bazin e em todas
as bôa» perfumaria! e drogarias.

Únicos concessionários para a America do Sul: Victor

Ruffitr «£- C. — Rua S. Pedro, 128 — Phone n. 4414.

NOTA: Offerecemos a todas as compradoras dos tratamentos n. 2 e 3, um livrinho: «A Arte da

Massagem e os segredos da Maquillagem*. Este opusculo é um verdadeiro thesouro, uma obra de valor

para uma Senhora. — Poderemos envial-o, também peh) correio, mediante a remessa de Rs. 2f000 (em

sellos) a todas ás pessôas que o pedirem.

Não existem mais mulheres feias ou velhas

OS 

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

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

0 

"PlbOGEHIO" 

5K5.S

Se 
jí quasi não tem, serve-lhe o PILO-

OENIÓ porque lhe fará vir cabello novo e

abundante.

Se começa a ter pouco, serve-lhe o PI-

LOOENIO, porque impede que o cabello

continue a cahir.

Se ainda tem muito, serve-lhe o PILO-

OENIO porque lhe garante a hygiene do

cabello.

Ainda para a exttncção da caspa

Ainda para o tratamento da barba e loçio

de toilette O PILOOENIO.

Sempre o PILOOENIO

A' venda em todas as pharmacias, drogarias

e perfumadas.

Approvado pela D. O. da Saúde Publica 4o

Rio ia Janeiro sok o N. 727 tm 21 de Março de 190*

Doenças bronco-pnlmonares

Um medicamento verdadeiramente ideal

para crianças, senhoras fracas e convalescentes

é o Phospho-Thiocol Granulado de Giffoni.

Pelo phospho-calcio physiologico que encerra,

elle auxilia a formação dos dentes e dos

ossos, desenvolve os musculos, repara as

perdas nervosas, estimula o cerebro; e pelo

sulfo-gaiacol tonifica os pulmões e desinto-

xica os intestinos. Em pouco tempo o appe-

tite volta, a nutricção é melhorada e o peso

do corpo augmenta. E' o fortificante indis-

pensavel na convalescença da pneumonia, da

influenza, da coqueluche e do sarampo.

Receitado diariamente pelai summidades

médicas desta cidade e dos Estados.

Appr. D. O. S. P. do Rio de Janeiro sob o N. 478, em 16/9/19*»

Em tmdan a» pharmaeiam e drogaria»

Deposito: DKOGílRI/l GIFFOHI

Rua 1.° de Março, 17 — Rio de Janeiro

¦ II UREM1A, INFECÇÕES intestinaei e do apparelho urinado,

«.L- y. J.. ti V J evitam-se usando Uroformina, predoio antlieptico, desinfe-
""" - — - ~ 

tante e dluretico, muito agradavel ao paladar.

Approvado pela Directoria Garal da Saúde Publica do Rio de Janeiro »ob o N. 371, in 1-10-1901.

Ca todas ai pharmacias e drogarias. Deposito: Drogaria Giffoni, rua 1.» de Março, 17. Rio de Janeiro
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"PlbOGEHIO" 

=." Doencas bronco-pBlmonares

Um medicamento verdadeiramente ideal

JK para crian^as, senhoras fracas e convalescentes

F _ 6 o Phospho-Thiocol Granulado de Giffoni.

LAI Pelo phospho-calcio physiologico que encerra,

elle auxilia a forma<;ao dos dentes e dos

Se ia quasi nao tem, serve-ihe o PILO- ossos, desenvolve os musculos, repara as

OENio porque lhe fari vir cabeiio novo e 
perdas nervosas, estimula o cerebro; e pelo

,bUsned 

comet. « ter pouco, serve-ihe o Pi- sulfo-gaiacol 
tonifica os pulmoes e desinto-

LOOENIO, porque impede que o cabello Xica OS mtestinos. tm pOUCO tempo O appe-

continue a cahir. tite volta, a nutric<;ao £ melhorada e o peso
seated® tem muito, serve-ihe o PILO- do 

corpo augmenta. E' o fortificante indis-

cabelio! 
P°rqUC S*rwite 4 hyg'ene do pensave| 

na convalescent da pneumonia, da

Alnda para a extinefdo da caspa influenza, da coqueluche e do sarampo.

Alnda para o tratamento da barba e lo?io Receitado diariamente pelas summidades

de toilette O PILOOENIO. . medicas desta cidade e dos Estados.

Sempre O PILOOENIO Appr. D. O. s. P. do Rio de Janeiro sob o N. 478, em 16/9/199*

A1 venda em todas as pharmacias, drogarias Em tndan at pharmaeia• « drogaria*

e perfumarias. DEPOSITO: DKOG/lRI/l GIFFOHI
Approvado peia D. O. da Saude Publica do . 

Rio 4* Jautiro sok e N. 727 tm 21 de Marco de 190t Rua 1- de Mar^O, 17 RlO DE JANEIRO

¦ II UREMIA, INFECCOES intestinaes e do apparelho urteario,

V 
J evitam-se usando Uroformina, predoso antiieptico, desinfe-

""" - — - ~ 
tante e diuretico, muito agradavel ao paladar.

Approvado p«la Directoria C«ral da Saade Publics de Rio de Janeiro sob o N. 371, am 1-10-1901.

En todas as pharmacias e drogarias. Depositor Drogarla Qlffoni, rua 1.° de Marco, 17. Rio de Janeiro
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GENEROSIDADE OCEANICA

Certa cantora da Opera, de Paria,

em íournie artistica pelo mundo,

deu um concerto nas Ilhas de Taiti,

na jPoIynesia. Em traça de uma

area da Norma e alguns outros

trechos, devia elia reoeber um terço

da receita. Ao fazerem-seas, contas,

couberam-lhe tres porcos, vinte e

três perús, quarenta e quatrofran-

gos, cinco mil côcos. e uma grande

quantidade de bananas, limões e

laranjas.*Na praça do mercado, em

Paris, como fazia notar a primadon-
na em carta que Wolowskl publicou,
a venda desses animaes e desses

productos teria podido dar quatro
mil francos, e seria uma bella re-

muneracáo por cinco areas. Mas

naquellas ilhas rareava a moeda;

e como a cantora só pôde consu-

mir parte da complexa receita,

vio-se logo obrigada a appiicar as

fructas ao sustento dos porcos e

das aves.

-OO-

• * * 
As formigas brancas ou ter-

mites constituem um verdadeiro

flagello; porque destróem os vi-

veiros, vestuários, construcções de

madeira, etc. Bastam alguns mezes

para roerem interiormente os bar-

rotes das casas, que se derrubam

de repente, sem que haja §ignal
«xterno que faça prever o desas-

tre. Nos portos da índia e na Ro-

chella, têm sido destruídos navios,

que, minados pelos térmites, tive-

ram seus archivos reduzidos a ma-

terias esponjósas.

_L

0 SUCCESSO DE UM DIA DEPENDE DO

ANIMO EM QUE SE AMANHECE.

O senhor, usa na hora do banho, a pasta dentifricia

COLGATE, os sabonetes COLGATE e os talcos COLGATE.

POR 
QUE?

Porque a combinação dos productos

éé

e©LGHTE

pelas suas qualidades inexcediveis e

perfumes delicados garante-lhes um ambiente de bem

estar e satisfação que predispõe aos bons negocios.

Aoentes Geraes: LEGKE & C.

l.o de Março,

RIO

Praça da Sé, 34

S. PAULO

IIM

AO 

SUCCESSO DE UM DIA DEPENDE DO

ANIMO EM QUE SE AMANHECE.

O senhor, usa na hora do banho, a pasta dentifricia

COLGATE, os sabonetes COLGATE e os talcos COLGATE.

POR 
QUE?

Porque a combina^ao dos productos

"e©LGATE" 

gr\

pelas suas qualidades inexcediveis e

perfumes delicados garante-lhes um ambiente de bem

estar e satisfa?ao que predispoe aos bons negocios. Vi 
yrof

aoentes Geraes: LECSE & C. —JjvA 
'•

l.o de Mar^o, 89 Pra^a da S6, 34 }u

RIO S. PAULO ^
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Recusae, a despeito de qualquer circumstancia ou

preço, as imitações e as preparações illegalmente

chamadas 
"Aspirina". 

Só acceitae os comprimidos

de Aspirina que estiverem protegidos, ao mesmo

tempo, pelo nome Bayaspirina, no envolucro e

pela 
"Cruz 

Bayer" em cada comprimido.

Esta marca registrada é hoje o mais alto sym-

bolo de~pureza e efficacia em todas as partes do

mundo.

BAVASpIRINA não affecta o coração ou os rins

nem tão pouco causa perturbações gastricas quan-

do tomada de accordo com as direcções.

BAVASpIRINA (Comprimidos Bayer de Aspirina)

é reconhecida e receitada pe-

los médicos ha muitos annos

como o único produeto origi-

nal e legitimo.

Exigi sempre isto!

llmatiidi Mia OiieiHn» üini « Siolf PMIk». i«b » H- 209 lali-M-HH

Preços do tubo original 
.

. . 5*000

. . 4*500
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Acham-se a venda as creates da famosa

FABRICA FOX, que diariamente lanfam ao mcrcado

os mais modernos estylos de calfados para homem.

A legitimidade do calfado Fox s6 e garantida quan-
do sobre a solla estiver estampado a fogo o c'anmbo

que

O 
mais 

afauiac[o

Calçado de luxo

WÊÊÊÊÊKÊÊI

NAS SAPATARIAS DE LUXO

Acham-se a venda as ultimas creações da famosa

FABRICA FOX, que diariamente lançam ao mercado

os mais modernos estylos de calçados para homem.

AVISO NECESSÁRIO

A legitimidade do calçado Fox só é garantida quan-
do sobre a solla estiver estampado a fogo o carimbo

FOX que indicamos acima.

t»JI

CREACAO

FoX
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O necrolo^ia da 
J-íe£emonia

Quaesquer que sejam os resultados do desastre

final da policia paulista, a que se annexou um grupo
de reformados e de desertores, um delles ficou na ba-

gagem abandonada do saque da Paulicéa.

Esse immenso resultado não entrou ainda em ba-

lanço, devido talvez á sua enormidade : é a decantada

e prestigiosa Hegemonia Paulista.

S. Paulo vinha de ha muitos annos bancando de

leadcr da federação. Apoiado na sua força e na sua

riqueza, o grande estado poude arranjar só para si um

dos pratos da balança dos valores nacionaes.

Si essa prestigiosa e reclatneada hegemonia era um

bem ou um mal, não se pode dizer: é uma questão
meramente opinativa ; incontestavelmente, porém, o de-

senvolvimento paulista se fazia desharmonicamente e

correspondia na proporção de cinco para dois ao de-

senvolvimento geral do paiz.

O desequilíbrio era flagrante e violento. Estados

mesmo, como o do Rio de Janeiro, podem contar a

data da sua decadencia economica e política do dia da

ascensão de S. Paulo ao fastigio.

Para muitos mesmo o grande estado era um peso
na federação, impingindo para o resto do Brasil o seu

café como os inglezes impingiam o seu opio para os

chins.

Um pouco de exaggero. S. Paulo não fazia a sua

fortuna á custa da miséria nacional e até mesmo pre-
feria o trabalho do colono italiano ao do retirante cea-

rense, não havendo exploração alguma do braço dos

irmãos mais pobres, como se faz no Amazonas.

Notava-se já um certo patriotismo paulista que se diffe-

rençava bastante do bairrismo peculiar aos outros es-

tados e que era fácil de metter a ridículo.

Esse signal exterior de predominância era acompa-

nhado de vários outros, dos quaes o mais visível era

o da Policia Paulista, força effectiva, hypertrophiada e

ameaçadora que já não se contentava em vigiar as

ruas e dissolver ajuntamentos suspeitos, mas já ame-

açava de decidir altas questões políticas sinão servir

de núcleo ao futuro exercito nacional que devera con-

quistar a America do Sul.

Até que um dia, essa força tremenda, entendeu de

elevar os seus Caba/Ias e seus Cuestas a chefes de

exercitos políticos. Mas a previdencia dos cégos pela
ambição do mando não enxergou além das vinte e

quatro horas do seu dia aziago.

Izidoro espreitava, lzidoro, como se diz vulgarmente
"manjava" 

a insubordinação megalomanica dos Cuestas

e Cabanas, da hegemonia, e quando a 5 de julho S.

Paulo viu attonito o surto de suas hostes hegemoni-

cas, Izidoro apanhou o movimento com a mão e... bem

lhe haja! estrangulou a Cabanada.

S. Paulo que agradeça a Izidoro a morte irrepara-

vel de sua hegemonia, porque dos bens que vêm de

males, a União tomou hoje o aspecto normal e regu-

lar de doinadora e equitativa providencia única de toda

federação

Imaginemos por um momento que a Policia Pau-

lista vencesse a revolta de julho. S. Paulo tornava-se

virtualmente o verdadeiro Brasil, ficando o resto uma

simples colonia governada pelo Cabanas. Isso cm tra-

ços geraes, porque o proprio lzidoro, bom para arrom-

bar um cofre de delegacia fiscal, ficaria de novo refor-

mado e voltaria a freqüentar corridas.

A hegemonia paulista pertence hoje á historia, nos-

sos netos terão em Rocha Pombo o capitulo paulista,
como hoje nós temos o da Allemanha na Europa em

1914 e o de Sparta na Grécia dois mil annos antes.

Felizmente o exercito nacional, o exercito fiel, teve

occasião de rehaver inteira para a União a hegemonia

paulista que, muito lisongeira para alguns aquinhoados

do cafesismo, torna-se-ia insuportável dentro em pouco

para o resto do paiz que paga o café por preço igu.il

ao que se usa na Australia.

E comprehende-se que não é lá muito patriotico
encher uma única algibeira quando o resto da roupa

está em molambos.

O lzidoro, naturalmente, não pensou em rehaver

para os reformados a hegemonia paulista, mas, ma-

caco velho, lisongeou as verdades policiaes e deu

com os burros na foz do Iguassú. Bem feito.
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Antiquarios...
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Interessante, por evidentemente
comico, esse caso da descoberta
de uma phantastica vida do Christo,

que teria como auctor o famoso
clássico, Tito Livio!..

Quanto a mim, leitores, deixae

que vol-o diga, nunca pude crer
na veracidade de uma tal antigui-
dade histórica. Que o confirme o
meu querido discípulo de Latim,
o culto moço, que é Oliver Lip-

pman. Nas vesperas mesmo da no-
ticia telegraphica, divulgada pela
imprensa de que a policia italia-
na estava na pista do professor
falsario, ou simplesmente gaiato,
eu tivera com aquelle meu aprovei-
tado alumno vasta, e até, acalo-
rada discussão, sustentando feio e
forte aquelle meu parecer: a des-
coberta do antiquario é apocripha,
ou não existe. E isso — 

perorava
eu, entre uma ode de Horacio e
uma satyra de Juvenal 

— 
por dois

motivos archi-potentes e archi-

plausíveis. O primeiro é que a

pretensa obra da Vida de Christo
não podia ter sido escripta pelo
historiador Tito Livio, fallecido,
como se sabe, tres lustros apenas,

depois do Nascimento de Jesus, em
Bfilem, recanto apartado da Pa-
lestina. Pelos Evangelhos sabe-
mos que o Christo, até poucos
annos antes da sua actuação evan-

gelicas, vivia existencia obscura
em Nazareth, obediente aos seus

paes, José e a Virgem. Não poderia
o seu modesto viver repercutir na
Roma orgulhosa dos Cezares, on-
de mal havia tempo para os chro-
nistas descreverem os Petronios,
os recontros dos gladiadores, as
festas do colyseu e as victorias
das legiões, chegando, sob palmas
ao Capitolio, ao Senado, e ao
Fórum. O segundo motivo — e
esse é tranchant — é o local da
descoberta: NápolesI.. Mas, se-
nhores meus, Nápoles é toda uma
immensa e vasta pilhéria.

Ha cidades características. Lon-
dres, por exemplo, é um mercado.
Berlim é uma Universidade. Roma
é um museu. Paris é um passeio-
publico. Sevilha é uma tourada,
mas Nápoles — a tal do vedete

poi rrorire — é uma troça viva,
uma pandega collosal, senhores
meus I

Blasco denominou-a a cidade

que ri, citá ridtnte, precisamente.
Sim, com o seu golpho celebre,
cc m a sua Gruta Azul famosa,

com a alegria que paira no seu
ambiente, que vem do seu ceu
sempre clemente, da sua viração
sempre balsamica, das phisiono-
mias dos seus habitantes sempre
risonhcs, aquillo pode ser uma
terra para umimmenso baile, para
um carnaval eterno, mas não é
um logar propicio a achados eru-
ditos, a pesquizas archeologicas,

que demandam paciência e calma.
Por outro lado, lembro-me ter lido
não sei em que escriptor;ouriste ser
muito em uso em Nápoles darem
um banho chimico em estatuas
novas de Venus, de Júpiter, etc
enterral-as, e depois, a vista bas-
baque de inglezes, collecionado-
res de raridades, apresentarem
ditas esculpturas como sendo con-
temporaneas de Nero e da idade
augusta de Caracalla. Ora, os in-

glezes de boa fé, ja se vê, com-

pram, a peso... pesado de esterli-
nos, aquellas... antigüidades cias-
sicas... já demais. Por isso, e pelo
rr ais que dos alfarrabios se verá,
eu duvidei, com razão, da authen-
ticidade da Vida do Christo, por
Tito Livio.

• • •

Mas, a proposito deantiguidades

e de antiquarios, eu quero esta,
rematar com um episodio da his-



toria contemporânea do Maranhão,

ex-Athenas Governava o Estado

aquelle formoso espirito, que era

Luiz Domingues. Um dia lembrou-

se eile de delegar poderes ao ve-

lho Ribeiro do Amaral para que,
officialmento, este descobrisse em

S. Luiz o logar preciso onde se

dera a morte do famoso Beckmão.

Amaral é um profundo historiador,

forrado de erudito. Metteu-se em

casa, mergulhou fundo no pó dos

archivos, e d'alli emergiu como

esta descoberta histórica ; Beckmão

foi sacrificado no antigo cats, perto
da Praia de S. Antonio. Aquella

affirmação tinha algo de doutorai.

Nào o entendeu assim um outro

velho, residente na Maioba, arre-

dores da Capital maranhense. E

nasceu d'ahi uma disputa formida-

vel: foi,não foi, etc. Um moço do

Lyceu surgiu então na imprensa e

dirimiu a contenda com um rasgo,

que tinha tanto de espirito fulgu-

rante quanto de patriotismo fervo-

roso. "Senhores 
antiquarios, firmou

o jovem, deixemo-ncs de discus-

sões estereis: Beckmão não mor-

reu, nem se enterrou em parte al-

guma.
Beckmão vive dentro do cora-

ção maranhense 1.

A vida do Christo, termino eu

agora, não foi descoberta, nem

escripta, nem achada por antiqua-

rio algum. EUe, o Mestre, vive em

nossas almas pela sua doutrina, e

a sua vida está dentro dos nossos

corações pelos seus ensinamentos

eternos e pelos seus exemplos im-

morredouros.

Assis Memória

? OO 

* * * 
A origem da guitarra é ori-

ental, pois foi introduzida pelos
Árabes na península Ibérica, onde

se nacionalizou. A França conhe-

ceu-a desde o século XI.

*** Ha uma planta, o gombô
ou ketmia comestível, originaria

da índia, mas cultivada hoje em

tcdas as regiões quentes do globo,
cujas sementes, ha tempos tentaram

empregar como succedaneas do

café. Nem se precisa dizer que a

experiencia não teve, absoluta-

mente, êxito...

*** 
A Universidade do Chile

acaba de receber a maior doação

até hoje a ella offerecida. A viuva

do sr. Carlos Newman foi a doa-

dora dos valiosos instrumentos

scientificos e da bibliotheca do

seu finado marido.

•**0 
elemento trabalhador de

Guatemala realizou, a 1° de Maio

ultimo, Dia do Trabalho, uma ex-

posição industrial. Nesta foram

conferidos prêmios no valor de

17 000 pesos. Havia mais de 30

expositores de productos manu-

facturados, obras de trabalhadores

guatemalenses.

INSTANTANEO

C . £)
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j
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Largo do Machado
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MENINA MODERNA

Dá-me um sorriso dessa bocca !

Dá-me a harmonia dessa voz !

O sonho é louco, a vida é louca...

O amor faz muito mal a nós.

Quando tu passas de avenida áfora

Os tubarões mudam-se em menestreis.

A calçada da rua embriaga-se, sonora.

Pela musica inedicta dos teus pés.

Electrisante, eléctrica, flexuosa,

Quem te vê! Quem te viu!

E's nesta artéria maraviihosa

A flor mais linda que se abriu.

Nos teus quinze annos sa7onados,

Explode, em taças e crystaes

O vinho bom de todos os peccados
Mais ou menos sensuaes.

Nas tuas mãos de unhas rosadas,

Numa meiguice ignota e van,

Fremem volupias encantadas...

O' domadôra de Butantan!...

Pelos cinemas da Avenida

Paira num sonho que seduz,

Um perfume que é teu na vida,

Um cheiro que só tu possues.

Pelos teus braços que se esfolham

Como dois lyrios aromaes,

Meus olhos acham, quando te olham,

A' flor da pelle, impressões digitaes.

Alheios dedos, mãos extranhas

Abusam do contacto e vão

Pelos cinemas, como aranhas

Urdindo teias de seducção.

Mas que importa essa vida que descamba

O fim do abysmo por onde vae ?

E's bella, és descarada, és bamba,

Depois, depois eu não sou teu pae.

Pode ter todos os defeitos,

Pode andar com o corpinho quasi nií

Quem tem uns braços perfeitos
E umas mãos ágeis cotjio tu...

Y-Juca-Pirama

SkFjIUI K 
^

Mlra <c

i9| vILi

Club Central. — Soirée Manche.
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Campeonato de Athletismo da A. M. E. A.

St adi um do Fluminense
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Os vencedores das principaes provas.

"'As 
tuimalinas não são em- propriedades de piezo-electricida- mitte medir a intensidade das ra-

pregadas sómente em jóias, como de, ellas são utilizadas na con- diações emittidas pelo radio e cor-

pedras preciosas. Devido ás suas strucção de um apparelho que per- pos analogos.
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Espíritos práticos..
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O que é que você guarda com tanto cuidado ?

São os títulos da minha consciência, que formam o capital da minha opinião.

Que idiota! Eu si fosse você vendia-os por qualquer preço porquê isso quasi não tem valor!...

Vendo e f^e^istando

-=g§ —

Percorrendo o parque de Lackcn,
tivemos ensejo de admirar as bellas
estradas, o rendilhado monumento
a Leopoldo I, mimo architectonico
e de intelligente concepção; o res-
taurante chinez feito a capricho na
fôrma e da decoração do celeste
império, bizarramente colorido, dir-
se-ia um primoroso chrómo ; a tor-
re japoneza e o seu annexo, em
egual estylo; o castello real com a
sua extensa fachada para grandioso
parque; o Bclvédère; a ponte rus-
tica ; a fonte 

"Neptuno" 
de Jean de

Boulogne; a igreja que lembra a
Notre-Dame de Paris; tudo isto
muito bem tratado, muito limpo e
agradavel á vista.

Passada a ponte que liga as pro-
priedades reaes, detivemo-nos a ad-
mirar o paciente, caprichoso e ren-
dilhado caramanchão como jamais
viramos outro egual ou semelhante :

parece que aquelle povo que tão
formosas rendas e bordados produz,
estava obcecado pelas lindas teias

de linho ou algodão, e reproduziu

qualquer dos motivos feitos nessas
matérias primas pelas lindas mãos

de gentil rendeira.

Aquelle ambiente é de arte, tudo

parece indicar que um grande ar-

tista alli viveu, alli sempre esteve a

inspeccionar as múltiplas obras de

estylo feitas numa adoravel mora-

dia real.

Junte-se a tudo isto um asseio

incomparavel, guardas bem farda-

dos, aléas bordadas por bellos ren-

ques de verdura, estatuetas, e ou-

tros ornatos de um parque, a ter-

se-á o que é Laekcn.

Depois de vermos estes encantos,

voltámos para o centro da cidade ;
falam-nos do boulevard Anspach:

para lá nos dirigimos.

Percorremol-o, bem como vá-

rios trechos do centro, e nada

temos a dizer que não seja uma

interminável serie de elogios em

favor da ordem, do asseio, da or-

namentação, das fachadas bonitas, e

bem arrumadas vitrines, lembrando

as de Paris e Londres, magnífica

ornamentação, ausência de pregões
nas ruas e praças, falta de maltra-

pilhos e de... tamancos; bondes cê-

leres e em abundancia.

Depois de uma longa e demorada

visita ao centro urbano, era mistér

um descanço, e no ['alais de G/are,

o primeiro que viamos fomos nos

deliciar com um saboroso chá, ser-

vido com biscoutos e doces finis-

simos, enquanto em baixo, na pista

gelada, patinava-se ao som'de uma

explendida orchestra.

Quando falamos aqui em doces

finíssimos, não é por pura phanta-
sia; não, alli tínhamos realmente

doces magníficos, muito bem feitos,

bem dosados, saborosos... Dizem

que em nosso Brasil, quando appa-

rece um doce, um biscoito, um

manjar, elle se apresenta ao público
de tal modo, tão perfeito, tão sa-

boroso, como qualquer outro de

paiz diverso; mas, uma vez que al-

cança a fama, uma vez que con-

quista os mercados, adeus perfeição,
adeus dosagem, adeus asseio... e o

seu aspecto as vezes é tal, que os pro-

prios cães, levantam-lhe a perna e...

Poderíamos citar exemplos, não

só de biscoitos, como pasteis, em-

padinhas, bolachinhas e outros de-

licados manjares que aqui tiveram

a sua época, mas que actualmente

nem mais sombra delles se percebe ;
ou porque morreram os seus inven-

tores, ou porque as casas passaram
a novos donos. Seja por que fôr, o

facto é que não mais encontramos

em casas de commércio estes de-

licados productos culinários que fi-

zeram as delicias de nossos avós t

até de nós mesmos na época colle-

gi*L
Hoje o 

"pé 
de moleque" está á

altura de um principio; já é ven-

dido a trezentos réis, e nas princi-

paes casas da Avenida Rio Branco.

O pé de moleque a vintém, este

desappareceu quasi totalmente e as

poucas pretas minas ou bahianas

que são encontradas em nossos bair-

ros, já não o fazem por menos de

um tostão e é preciso confessar,

muitos são daquelles que merecem

aquella manifestação canini tão po-
sitiva.

Prof.
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revolução em S. Paulo

Não vê que os canhões estão disparando ? Onde é que vae ?

Eu ? Eu... eu também vou disparar !
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A sra. Embaixatriz de ltalia inaugurando a exposição de Arte Italia.

Lima Barreto

A idéia de se levantar, nesta ca-

pitai, que o viu nascer, a figura,

em bronze, do romancista Lima Bar-

reto, é inteiramente justa. O escri-

ptor, fallecido em plena juventude
do seu grande talento e da sua

extraordinaria capacidade artística,

observador, humorista e philosopho,

para quem a graça, o atticismo e

a singeleza, no conceber e no dizer,

constituíam a faculdade por excel-

lencia, tem direito á homenagem

pelo muito que fez para merecer

da posteridade um gesto de reco-

nhecimento e gratidão. Carioca legi-

timo, elle foi um grande e sincero

amigo da sua terra e da sua gente.
O Rio, aliás, não tem sido feliz

com as estatuas, que possue. Todas

ellas, que eu as conheço, são fra-

camente engenhadas, quando não

se erguem monstruosamente horri-

veis. Vejam, por exemplo, o José
de Alencar, em attitude de quem
lustra as botas por toda a eterni-

dade; o visconde do Rio Branco,

meio escondido e abandonado; o

Teixeira de Freitas, numa pacatez
de cura de aldeia e Floriano, cer-

cado de um alluvião de indivíduos,

numa pose quixotesca, de espada

em punho, que não se sabe se elle

está a desafiar o Monroe, ou se

se põe em guarda para não deixar

os frades e os índios do pedestal
subirem-lhe á cintura. Não me re-

firo aos cavallos que enchem a i/rbs,

com Caxias, Pedro 1 e Osorio ao

lombo, nem a Christiano Ottoni,

nem ao Visconde de Mauá, abso-

lutamente inexpressivos. Também

deixo de lado o Castro Alves, que
mais parece Casimiro de Abreu, e

o Mestre Valentim, no seu busto

de coruja, ambos do Passeio Pu-

blico, porque em torno dos dois a

critica já tem desancado a valer.

As únicas estatuas mais rasoaveis,

que ha por ahi, são a de Barroso,

no Russel; a de Pedr'Alvares na

Gloria; a do escoteiro chileno e a

do guerreiro mexicano, uma no meio

e outra no fim do Flamengo, am-

bas estrangeiras. Vieram encaixota-

das e de importação...

Lima Barreto foi um fabricante

de romances e de contos, singular-

mente notável. Nelle casavam-se o

humor e a piedade. De origem hu-

milde, os humildes inspiravam-lhe

uma profunda ternura. Era talvez

0 núcleo da população a qual elle
mais amava. Conhecia delles a psy-
cologia fiel e com a simplicidade

do estylo que manejava demons-

trava que, se vivia da Arte para a Arte

era somente para as massas ano-

nymas que compunha os seus livros

esplendidos de emoção e de soli-

dariedade fraternal com os peque-
nos. Deante da sua obra, ha occa-

siões em que fico a pensar que elle

tomou para divisa, na literatura, essa

sagrada affirmação dos Evangelhos :

Deus recolhe os soffrimrntos huma-

nos para delles fazer a beatitude e

a Gloria.

Não seria absurdo, pois, que se

collocasse, não um modesto busto

mas a figura completa do autor de

Triste fim de Polyearpo Quaresma
e de Vida e morte de /. Al. Gon-

zaga de Sá num dos logradouros

da Cidade Nova, em posição de

franco relevo, para que todos o

vissem e o admirassem, naquella

triste parte da cidade, de longas

ruas rectas, com uma edificação

muito igual de velhas casas de ro-

tula, porta e janella, antigo charco

aterrado com detrictos e sedimentos

dos morros, que a comprimem, bairro

quasi no coração da cidade, curioso
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por mais de um aspecto. Era assim

que o artista, á brocha larga, es-

boçava a vasta zona da nrbs onde

tanto vagueou a sua imaginação.

Lima Barreto conheceu esse enorme

recanto de uma das maiores me-

tropoles sul-americanas, como antes

já o haviam conhecido França Ju-
nior e M. D. de Almeida: dia a

dia mais intenso, mais povoado e

mais desprezado. A Cidade Nova

de França Júnior já morreu, como

já tinha morrido a do Sargento de

Milícias quando França escreveu,
accentuava o creador desse typo
magnífico de ironia e satyra que é
o Lucrecio Barba de Bóde. E como
este, quasi todos os seus persona-

gens, elle os ia buscar pelas cerca-
nias do pittoresco e immenso ater-
rado. Entre as suas montanhas e
com a sua mediocridade operaria,
surumbatica e scismadora, a Cidade
Nova, se orgulhará de guardal-o,
para sempre, no seu seio fecundo.

M. Paulo Filho

Club da Llght

mmrnm,

Aspecto da feita em homenagem a Mia Ema Armada, dirtch ra do Trafego.

|



~ ~JP' 

^ 
^

j

27-9-1924

o Kari-Kari Caprichos 
da Moda

DO PAIZ DE BCJDHA

 'OOOaDDCJ —

A moda em sua idiota fantasia,
Inventa novas cousas singulares :
De Paris vem agora a epidemia
De pérolas em brincos e collares.

De cada orelha fina e luzidía
Pende um bloco e outro bloco... Assim, aos pares,
Vão dia e noite, voltam noite e dia,

Tapando o ouvido á sensação dos ares.

Si a orelha da mulher antigamente

Ouvia pouco, agora nada sente,

Nem Wagner, nem Schubert, nem Beethoven.

Vae ser o diabo ! As damas, sem ouvido,

Têm que pedir ao pobre do marido

Que escreva os madrigaes que ellas não ouvem"

MÁ Linoua

3 oo 

Entre os hindus, o lotus, que é flor sagrada,

chama-se padma. E* o symbolo solar por excellencia,

graças á particularidade que possue de se elevar
acima da agua, ao naicer do sol, de se abrir pelo
meio do dia e de fechar e mergulhar ao pôr do sol.

O lotus azul ulpúla é especialmente consagrado á
deusa Lakmê. Os budhas têm habitualmente» por
assento o lotus vermelho, raklo paima, emquanto

que os outros deuses de todas as castas se conten-
ta:n com o lotus branco.

• •• A carnahubeira, esta palmeira essencialmente

util, existe em abundancia no Brasil, mas o estado

que a possue em maior quantidade é o Ceará.

— A lei de imprensa limitou o direito de protesto... Mas
alii vem ã reforma (Ia Constituição e roni certeza nos dará ampla
liberdade d* protestar...

 9 't

— ... a japoneza.

Embaixada do México. — Recepção commemorando a data da Independencia do México

WÊÊÊM



CATHEDRAL DE NICTHEROY

Chá dansantc em beneficio da Capei!a do Sagrado Coração de Jesus.

O principe italiano na boa terra! ^

O príncipe. — E in retribuizone dei bom vatapá, mangiaremo um giorno in Italia i macheroni delia

fratellanza e delia confraternisazione dei nostri due belli paesi...
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A Cidade Colosso

XXI

Paris orgulha-se de Notre Dame ;

Londres ufana-se de S. Paulo ; Roma

se glorifica de S. Pedro; o México

tem garbo na sua cathedral; o Rio

poderia envaidecer-se da Candelaria.

Assim, cada grande metropole teni

seu grande templo catholico, Nova

York não podia fugir á regra : tem

S. Patrick.

São Patrick é uma grande igreja

gothica que occupa toda uma qua-
dra, com frente para a Quinta Ave-

nida, entre as ruas 50 e 51. O fer-

vor catholico fica bem demonstrado

só pelo que custou o terreno onde

se ergue o magnífico templo : 60.000

dollars.

Os americanos não consideram

S. Patrick a maior igreja catholica

do mundo. Nisso são modestos.

Consideram-na apenas a maior de

toda a America. O custo da constru-

cção elevou-se a 2.000.000 de dol-

lars. A pedra fundamental foi lan-

çada em 15 de Agosto de 1858 e a

inauguração realizou-se em 25 de

Maio de 1879.

Ha nessa igreja assentos para
2.500 pessoas.

Valerá a pena ir além na descri-

pção de um templo gothico ? Certo

que não. Mais vale a inspecção de

uma gravura.
Comecei por São Patrick, des-

obedecendo á ordem chronologica,

impulsionado talvez pelo culto pagão
do dollar. Que me perdoem as ve-
lhas igrejas, Saint Paul's Chapei,
Trinity Church. Que me perdoem,

principalmente porque, em outra
chronica, já lhes fiz referencia, a

proposito dos pequenos cemiterios

que, em pleno Broadway, lhes são

contíguos. Penetrei com passo res-

peitoso na nave escura e silenciosa

dessas velhas igrejas. A capella de

São Paulo foi construída em 1766.

E' o u-nico monumento eclesiástico

conservado do período revoluciona-

rio. Frequentou-a Washington, em-

quanto Nova York foi capital do

paiz. O logar onde se sentava o

presidente é ahi conservado.

Trinity Church é a terceira que
se constróe no local, desde 1697.

A primeira foi destruída em 1776,

no grande incêndio que consumiu

cerca de quinhentos edifícios; a se-

gunda, tendo-se tomado insegura,
foi demolida para se erigir a actual,

que ficou prompta em 1846. E' de

estylo gothico.

Outra igreja interessante é Orace

Church, no Broadway, canto da

rua 10. Estylo gothico decorado;

desenho do mesmo architecto de

São Patrick. Foi concluída em 1846.

Ainda por concluir, promette ser

magnífica a cathedral de S. João
Divino (episcopal protestante), si-

tuada em uma colina não muito

elevada, entre Morningside-Park e

Amsterdam Avenue, lado norte da

cidade. Abrange tres quadras, da

rua 110 á rua 113, tendo o terreno

custado 850.000 dollars. A pedra
fundamental foi lançada eni 1892.

Calcula-se que a construcção durará

de quarenta a cincoenta annos, de-

vendo o custo elevar-se a 6.000.000

de dollars. Terá sete torres, das

quaes a central medirá cerca de 140

metros de altura. A nave tem 56

metros de comprimento ; a abobada

36 metros de altura.

Esta deslocará São Patrick para
o segundo logar.

Para completar a lista dcs tem-

pios notáveis, haveria que mencio-

nar varias igrejas protestantes, sem-

pre as mesmas, com o seu interior

soturno, a nave guarnecida de assen-

tos, a luz coando-se através dos

vitraux. Como bello typo seja men-

cionada a de São Thomaz, na Quin-
ta Avenida, canto da rua 53, igreja

que tem uma illustre vizinhança:

duas casas mandadas construir pelo
banqueiro Vanderbilt para suas duas

filhas.

E, após esta visitação de igrejas,

podemos concluir que Nova York,

não obstante a febre de trabalho

que a consome, ainda tem tempo

para rezar.

1. Grego

 oo 

« TROVAS

Quanto vale hoje um mil réis ?

Pungente interrogação !

Talvez não valha, meu Deu»,

Talvez não valha um tostão !

M- 

-w -

JOCKEY-CLÜB

Aspecto da exposição leilão.

4a '
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CAttPO DO RIO CRICKET CLUB

Uma partida de Cricket entre os inglczes do Rio e inglezes de S. Paulo. — Venceram os inglczes do Rio.

MUSICA BRAZILEIRA

A alta sociedade culta do Rio as-

sistiu quinta feira passada no Casi-

no Copacabana a um espectaculo

raro. Mareello Tupinambá composi-

tor paulista de grande mérito, uni-

co estylisador da musica brasileira,

encantou o auditorio durante alguns

momentos, com variados números

de musica genuinamente nacional,

que ainda estão ondulando no ouvi-
do das pessoas que lá estiveram.

Não ha paiz no mundo que tenha

uma musica tão característica quanto
a nossa. Na ingenuidade dos seus

motivos, na belleza do seu colorido,

na fascinação da sua tristeza paira
uma expressão inegualavel. Bem ra-

zão tinha o nosso Bilac quando num

soneto maravilhoso disse delia tudo

o que se pode dizer em quartorze
versos...

Mareello Tupinambá como legiti-

mo continuador do poeta, arrebatou

o auditorio chegando a arrancar la^

grimas aos mais sensíveis, tendo a

ajudal-o a voz encantadora de Ed-

gard Arantes que soube commover

pela expressão um publico nume-

roso e selecto.

A musica brasileira, na época de-
lirante do jazz-band, appareceu-nos

como a única expressão do Brasil
de hontem e de hoje, a única, a
verdadeira, porque soube conservar-
se conforme o povo a fez.

Gavarni

Feita dos escoteiros do S. Christovam A. Club
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A VISITA DO 
^RINCIPE JtALIANO
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Na Bahia. — A visita ao S. Paulo.

— No Palacio do Governador.

m
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Alguns aspectos das excursões do príncipe a cidade de S. Salvador.

ANNUNCIOS DE EMPREGOS

Precisa-se de indivíduos com pra-
tica de applaudir, na rua Marechal-

Floriano, todas as casas.

Precisa-se de pessoas com pratica
de ouvir descomposturas, sem repli-

car, na Light, sçcção de reclama-

ções.

Precisa-se de homens incapazes

de ter remorsos, para chauffeurs,

em todas as garages.

Precisa-se de creaturas com pra-
tica de vêr si está chovendo, para
inspectores de vehiculos, nas ruas
importantes.

Precisa-se de soleiras de portas,
para mendigos. Paga-se bem.

Na Avenida:

Você já reparou que o Antio-

cho, com toda aquella elegancia,

usa um bigode que parece um lim-

pa-trilhos ?

Reminiscencias, meu velho. Vo-

cê não sabe que, antes de bancar

o bicho, elle foi graxeiro da estrada

de ferro ?
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/\ visita do Príncipe Italiano
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I — No palacio do Governo da Bahia.

II — A assistência ao baile offerecido pela sociedade bahiana.
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/\ visita do Principe Italianoiano

— Assistindo a uma festa sportiva no Campo da Graça.

II — Posando para um film no desembarque.
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— Estou achando voce hoje meio isidorada,
Por for?a, filho, sonhei que arrombava urn cofre.

A' noite (míseros bardos!)

Todos os gaios são pardos,
Vive um provérbio a affirmar.

JoAo Rialto

? OO 

Como, em pleno verão, estás
a pintar effeitos de neve ?

Sim, pois assim não terei ne-

cessidade de pôr folhas nas arvores,

terei menos trabalho e me custará

mais barato! Quando vender meus

quadros, lucrarei mais...

? OO Q—

No lar:

Laurinha, você hoje já escovou

os dentes ?

Escovei, sim, senhora, mas só

do lado direito.

Por que só do lado direito ?

Porque do lado esquerdo eu

estava chupando uma bala.

BALADA

DO

Dona dos meus pensamentos,
Que doces são os momentos

Em que te posso ir contar

Do meu amor o segredo,

Andando sob o arvoredo,

A' meiga luz do luar!

De longe, á tua janella,
Te adivinho, loura bella,

No teu amante a scisníar!

E o coração, no meu peito,
Orgulhoso, satisfeito,

Mais activo entra a pulsar!

Quando o meu vulto divisas,

O sorriso que improvisas

Quasi me faz delirar!

E por instantes sou mudo,

Querendo dizer-te tudo

E não podendo fallar I

Doce emoção, doce anceio,

Que também ha no teu seio

E o faz longamente arfar!

Nada digo, nada dizes,

Mas nos sentimos felizes,

Pois é ser feliz amar!

Depois a noite se escoa...

Sem dar fé que o tempo vôa,

Tudo olvido a te mirar !

E assim ficará, querida,
Toda, toda a minha vida,

Desperto, mas a sonhar!

Quando me vou, que tristeza,

Embora tenha a certeza
De que vais em mim pensar!
Também penso cm ti sómcnte,
Porém parto tristemente

Por não te poder levar!

Dona de meus pensamentos,
Que doces são os momentos

Em que te posso ir contar

Do meu amor o segredo,

Andando sob o arvoredo,

A' meiga luz do luar.

E sabes, querida minha,

Por que razão não convinha

A' luz do sol me mostrar ?
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Os encantos dos nossos jardins.
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O Divorcismo Americano

O numero dos divorcios pronun-
ciados, passou nos Estados Unidos

de 112.036 em 1916, á 148.554 em

1922, isto é, 112 por cem mil habi-

tantes. Ao passo que em 1890 se

contavam 17,1 celebrações de casa-

mentos para cada divorcio decreta-

do, não se contavam mais de 12,7

em 1900, 12,1 em 1906, 9,3 em

1916 e 7,6 somente em 1922. Esta

multiplicidade dos divorcios nos Es-

tados Unidos tem principalmente

por causa a extrema divergencia e

variedades das disposições adopta-

dos pelos differentes Estados da

União.

Os dez Estados nos quaes o lia-

me conjugai é mais precário são:

em primeiro Iogar, o Nevada, onde se

não conta senão 0.9 casamentos para
um divorcio ; depois o Oregon, com

2,6 casamentos para cada divorcio;

o Wyoming, com 3,9 ; o Montana,

4,3; O Missouri e o Arizona, 4,7;

o Oklahoma, 4,8 o Texas e o Ida-

ho, 4,9; a Califórnia, 5,1 ; em sum-

ma, a maior dos Estados do Oéste.

Em compensação, e deixando de

parte a Carolina do Sul, onde o di-

vorcio nãô é admittido, os dez Es-

tados, em que a instituição do casa-

mento é mais estável, são : o dis-

tricto de Colombia, com 35,8 casa-

mentos para cada divorcio pronun-
ciado; o Estado de Nova York, 22,6;

a Geórgia, 19,4 a Carolina do Norte,

17,8; o Maryland, 16,1 ; o New Jer-
sey, 13 ; a Luisiana, 12,5 ; o Cunne-

cticut, 11,7; a Vir5ina Occidental,

11,6; o North Dakota; 11,3; isto é,

salvo este ultimo que é um estado

de Léste.

nnERICA FOOT BALL CLÜB

'

Festa commemorativa ao annivcrsario da sua fundação.
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CASAS INDIANA

CAMISARIA, PERFUMARIA,

CHAPELARIA e

ALFAIATARIA

é quem offerece as maiores

vantagens ao Publico,

o maior deposito de meias

de SEDA para senhoras.

Uma visita a estes

estabelecimentos é muito

lucrativa.

Casa Matriz:

Largo São Francisco de Paula,

24 a 26

Casa Filial:

134 Rua do Ouvidor 134

Vitrines da Filial da Rua do Ouvidor.

Telephone norte - 1409 e 6471

Rio de Janeiro
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O ESPIÃO

A família do Chico era revolto-

sa. Na esperança louca de ver fa-

zer-se no Rio o que se fez em S.

Paulo, quando por ali passaram os

bandos negros do ex-nilismo deli-

rante, o Chico convenceu a mulher

e as filhas de que um novo gene-
ral reformado havia de requisitar-

lhes a mobilia e a despensa para
indemnizar com juros quando fosse

arrombada a delegacia do thesou-

ro, ou o proprio thesouro.

E aquella gente se meteu a re-

voltosa e fez como todos os outros

collegas de idéia, isto é, passou a

redigir boletins oraes, a impingir

boatos e a ler ás escondidas os jor-
naes manhosos da opposiçáo ccn-

dicional.

Viviam assim assustados, a ver

fantasmas e a achar em cada es-

quina um bando de soldados em

revolta. Mas o tempo foi passando
e passando, até que o desastre da

fuga dos camaradas de Bauru aca-

bou por deixai-os a falar sozinhos

e a dormir com as pulgas.

O Chico, entretanto, persistia nos

seus intentos de próxima insurrei-

ção, a ponto de desconfiar de todos

e a ver em cada cavalheiro an-

dante um espião.

A idéia do Chico tomou corpo,

cresceu, germinou, arraigou-se, fio-

resoeu, virou tiririca.

Um dia o Chico chegou á janella
e viu um rapazola qualquer para-
do na esquina, enviando de lá in-

sistentes, demorados e furiosos

olhares em direcção á sua casa.

Nào havia duvida. O Chico es-

tava sendo vigiado; a policia ti-

nha-o como suspeito e perigoso.

No dia seguinte o mesmo typo,

a mesma insisteneia; e nos outros

dias ainda e sempre. Era um es-

pião.

Entretanto nada de novo na vida

do Chico. O sujeito Ia estava e

nào se decidia a cumpriras ordens

da policia, invadindo-lhe a casa e

dando-lhe ordem de comparecer á

delegacia para explicações.

Em vista do que o Chico, o vi-

lente revoltoso, resolveu dar uma

licçâo nequelle typo,'representante

legitimo do governo e, portanto,
um impecilio a que as tropas isi-

dorescas alcançassem a desejada

victoria.

E assim uma tarde o Chico ves-

tiu-se, sahiu e foi ao encontro do

espião.

O rapazola tremeu quando o Chi-

co, avizinhando-se, fez um largo

gesto e o convidou a ir até a sua

casa, para falarem mais á vontade.

Em la chegando o Chico fechou-

lhe a porta por dentro e, erguendo

um formidável e isidorico porrete,
ia rachar-re o craneo cm quatro

partes, quando a filha irais velha

do Chico pulou na frente a bradar:

Meu 
pai, não mate o meu

Luiz...

O teu Luiz... — fez o Chico

esbugalhando os olhos — O teu

Luiz... Pois este bandido não é um

miserável, um covarde espiio go-
vernista ? Mato-o...

Então a menina, a ex-revoltosa,

esclareceu tudo.

Era o seu namorado, o seu fu-

turo noivo,futurissimo marido; um

simples apaixonado romântico, que
nada tinha que ver com as politi-
cas da reacçâo e menos ainda com

a marcha dos acontecimentos re-

beldes ou officiaes.

Qual espião... qual nada... Isso

eram sombras doidas da cabeça

maluca do Chico, um desses cario-

cas impenitentes que sonha com

revoltas e que acaba sempre por
um casamento ou por um carna-

vai...

Peru de Bronze

Meu caro, está passando a época do ponta-pé...

Quem reina agora é o socco! O povo nos abandona...

Povo ingrato! Está mettendo as mãos pelos

pés...

r

m
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Aspecto da assistência na Com memoração de 20 de Setembro

k VENDA EM TODAS AS PERFUMARIAS

Depositários: SMITH, SOUSA & C. — Rua dos Ourives 67 Rio de Janeiro



NOVO TRATAMENTO DO CABELLO

Restauração—Renascimento —Conservação

PELA

X1

PATENTE N. 5.739

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

Recommendada pelos principaes Institutos Sanitarios do Extrangeiro

A Loção Brilhante é o melhor especifico
Indicado contra:

Quéda dos cabellos — Canicie — Embranquecimento

prematuro—Calvlce precóce 
— Caspas—Seborrhéa

— Sycose e todas as doenças do couro cabelludo.

Cahfftlec Hranrec Segundo a opinião de muitos sábios
waveuea ui ducca 

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

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

pintar, e em prestando-lhes maciez e brilho admiravel.

Caspa- Quéda dos cabellos 
MultiP'«. e variadas «°

as moléstias que ataram o
couro cabelludo dando como resultado a quéda dos cabellos.
Destas as mais communs são as caspas. A LOÇÃO BRIl MAN-
TE conserva os cabellos, cura as aflecçôes parasitadas e des-
tróe radicalmente as caspas, doixando a cabeça limpa e fresca.
A LOÇaO BRILHANTE evita a quéda dos cabellos e os fortalece.

Calvicie 
^os casos c*lvi«® c m três ou quatro semanas
de applicaçôes consecutivas começa a parte calva

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

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

haja elementos de vida os cabellos surgem novamente.

Seborrhéa e outras affecçces peTsè-

borrhéa ou outras doenças do couro belludo os cabellos caem,

quar dizer despegam-se das raizes. Em seu lugar nasce uma
penugem que regundo as circumstancias e cuidado que se
lhe dá cresce ou degenera.

A LOÇÃO BRILHANTE extermina o germen da seborrhéa
e outros microbios, supprime a sensação de prurido e toni-
flca as raizes do cabello, impedindo a sua quéda.
Trirh«ntilfl«» "a uma doença, na qual o cabello,

em vez de cahir, parte. Pôde partir bem no
meio do fio ou pôde ser na extremidade, e apresenta um as-

pecto de espanador por causa da dissociação das fibrinhas.
Além disso, o cabello torna-se baço, feio c sem vida. Essa doen-

ça tem o nome de trichoptilose, e é vulgarmente conhecida

por cabellos espigados. A LOÇÃO BRILHANTE, pelo alto poder
antiseptico e alimentador, cura-a facilmente, dá vitalidade aos
cabellos, deixando-os macios, lustrosos e agradaveis á vista.

VANTAGENS DA LOÇÃO BRILHANTE

l.o —E' absolutamente inoflensiva, podendo portanto ser
usada diariamente e por tempo indeterminado, porque a sua
acção é sempre benefica.

í.«— Não mancha a pelle nem queima os cabellos, como

acontece cam alguns remedios que contém nitrato de prata
e outros saes nocivos.

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

K." — 0 seu perfume é delicioso, e não contém oleo nem

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

MODOS DE USAR

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

A LOÇÃO BRILHANTE pôde ser usada cm fricções como

qualquer loção, porém é preferível usar do modo seguinte:

Deita-se meia colher de sopa mais ou menos_em um pires,
e com uma pequena escova embebida de LOÇÃO BRILHAN-

TE frícciona-se o couro cabelludo bem junto á raiz capillar,

daixando a cabeça descoberta até seccar.

PREVENÇÃO

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

Pôde-se ter graves prejuízos por causa dos substitutos.

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

cabello que teve ha annos passados.

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

as caspas.

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

cabello.

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

parasitarias do couro cabelludo.

Nada pôde ser mais conveniente para V. S. do que experi-
mentar o poder maravilhoso da LOÇÃO BRILHANTE. Não se es-
queça. Compre um frasco hoje mesmo. Desejamos convencer V.
S. até a evidencia, sobre o valor beneflco da LOÇÃO BRILHANTB.
Comece a usai-a hoje mesmo. Não perca esta opportunidade.

A LOÇÃO BRILHANTE está á venda em todas as drugaiias,
pharmacias,_barbeirose casas de perfumarias. Si V. S. não en-
contrar LOÇÃO BRILHANTE no seu fornecedor, corte o coupon
abaixo e mande-o para nós, que immediatamentc lhe remette-
remos, pelo correio, um frasco desse afamado especifico capilar

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

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

(Careia)

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

NOME

RUA

CIDADE

ESTADO
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I — Um aspecto da Exposição de Arte Norte Americana.

II O Sr. Embaixador Morgan apos a inauguração.
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O NOSSO ARAME

EI G

Entre as reformas que o Brasil
deixou de fazer em 89 figura a
do dinheiro. Conseguimos separar

a igreja do estado, divorcio que a
muitos pareceria impossível. Con-
seguimos mudar o nome da E. F.
Dom Pedro II. Conseguimos reti-

rar as coroas do gradii do jardim
da praça da Republica. Consegui-
mos transformar o antigo Paço
Imperial em Repartição dos Tele-

graphos. Conseguimos substituir o
«Deus 

guarde a V. Ex.» pelo «Saúde

e Fraternidade», que é, pelo menos,

trinta e sete vezes peior. Conse-

guimos, em summa, substituir uma

infinidade de cousas velhas por
outra infinidade de cousas novas.

Só o arame ficou.

A bem da verdade seja dito que
também o arame soffreu algumas

modificações. A ultima geração já
não sabe o que é meia pataca,
um cruzado. Permanece, comtudo,

resistindo á republicanisação geral,

o obsoleto mil réis, réis plural de

real, moeda tão fictícia como foi

a realeza n* sta terra.

O velho Portugal, que por ser
velho tinha todo o direito a mos-
trar-se conservador, aboliu essa
moeda, que tresanda a João Sexto
e seus antecessores mais ou me-
nos balaios.

O ridículo do nosso dinheiro
consiste primeiro no nome, que
representa um anachronismo, e de-

pois no facto de serem necessários
muitos algarismos para represen-
tar uma quantia insignificante. Para
se escrever um conto de réis, ma-

gra importancia hoje, são necessa-
rios nove (nove I) signaes: 1 :C00>0C0.

Os estrangeires, embora não seja
este o mais forte argumento, es-

pantam-se com isso. O americano

pensa logo em um milhão de dol-
lars, o inglez em um milhão de
libras, o francez em um milhão
de francos, sommas, todas essas,
muito respeitáveis.

Certo, o nosso systema moneta-
rio é tão bom como o americano
ou o francez: e é melhor do que
o inglez, com a sua arbitraria dí-

visão da libra, em vinte shillings
e do shilling em doze pence. Po-
deriamos manter o mesmo peso e
a divisão decimal. Tudo, porém,
aconselha a que mudemos a deno-
mireção do mil réis.

Supponhamos que o novo nome
fosse cruzeiro. Seria muito mais
elegante dizer mil cruzeiros do

que um conto de réis; dez cruzei-
ros e setenta centavos do que dez
mil e setecentos réis. Não lhes pa-
rece ?

A geração que assistisse á chris-
ma teria, durante es primeiros
tempos, necessidade de comparar
mentalmente a nova com a antiga
moeda, para se dar conta dos va-
lores. Isso, porém, seria transito-
rio.

A maior difficuldade a vencer
talvez fosse a do novo nome a
dar ao mil réis. Cruzeiro estaria
bom ? Brasil ? Tiradentes ?

Ahi está excellente matéria para
um concurso jornalístico.

Ha, entretanto, um nome que
preliminarmente deveria ser rejei-
tado. — Arame.

Cs acontecimentos de S. Paulo

Leve essa granada lá p'ra fôra, Justino !!

Que e isso, mulher ? Você está com medo de um ãssucãreiro hygienico ?!
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Dôres nas costas

Não ha nada melhor do que o Linimento

de Sloan. Sente-se alivio rapida e indubitavel-

mente. E' tel-o sempre á mão para dôres

Rheumaticas, Nevral-

gia, Sciatica, Entorses

e outras. Penetra sem

ser preciso fricção.

Vende-se em todas as

Pharmacias.
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CURSO DE ENGENHARIA

por correspondência, sys-
tema UNIVER-SITY EX-

TENSION, podendo ser
estudadoem qualquer par-
te do Brasil. Livros, ques-
tionarios e problemas en-
viados por conta da Escola.

Prospectos, revista offi-

ciai da Escola e programmas remettem-se pelo
Correio sob pedido acompanhado de 400 rs. em

sellos para porte registrado

ESCOLA LIVRE DE ENGENHARIA DO 1110 DK JANEIRO

Rua Itorja Castro II, 1.° andar

• • * Nas altas montanhas do Peru e do Chile, ha-
bita grande quantidade de uns manmiferos roedores,

chamados «chinchillas,» cuja pelle é estimadissima,

servindo para fabricar regalos, mantas e outros ar-

tigos de agasalho, tapetes, etc.

? * * 
O primeiro paiz productor de prata do mundo

é o México. Suas minas forntcem 30 °o da produ-
cção mundial.

•••A cultura das roseiras na Bulgaria é tào in-

tensa que ellas produzem por anno 5.760.000 kilos de

rosas, que, transportadas em essencia, dào 1.800 kilos,

pois cada 3.200 kilos de rosas fornece apenas 1 de

essencia.

I

Eu, Doutor Nilo Taboza Freire, medico

pela Faculdade da Bahia.

Attesto que tenho feito uso em minha

d nica do 
"ELIXIR 

DE NOGUEIRA", do

conhecido Pharm. Chim. João da Silva Sil-

veira, com excellentes resultados em todas as

af/ecções de fundo leutico.

O referido é verdade e affirmo in fide

gradus.

Quixadá (Ceará), 25 de Março, de 1916.

Dr. Nilo Tabcza Freire.

«pprovado pelo D. N. de Saúde Publica do Rio de Janeiro

em 23 de Setembro de 1910 sob o n.« 88.

ir

ê

Dr. Nilo Taboza Freire,

Vende-se em todas as drogarias, pharmacias, casas de campanha e sertões do Brasil.
Nas Republicas Argentina, Ufuguay, Bolivia, Peru, Chile, etc.

0
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O super-medicamento recentemente descoberto e

que já muito afamado, graças as suas qualidades
therapeuticas, vae assombrar o mundo inteiro.

Lii en«;a 1506 cie 19/0/923

Nas bôas Drogarias e Pharmacias

Mendes <t- yinrin — Ouvidor, 157-2.0

FAI.A UM EMINENTE MEDIC O

Emprego freqüentemente o «Urolithico» em casc s

de catarrho da vesicula, dos bacinetes, da bexiga,

com o melhor êxito.

Rio 10 de Setembro de 1924

assig. Miguel Couto

Flavio acaba de entrar em sua casa, muito alegre, e

bastante satisfeito. Assentou-se á mesa cantarolando

depois de haver offerecido flôres á soa senhora.

E' um facto que não acontece todos os dias e

Mme. examina seu esposo. Seus olhos são attrahidos

para uma mancha branca que o marido traz no

hombro. EUe approxima-se, e olha de perto.
— Que é isto ?

O sr. Flavio olha.

Isto I... Ah sim... é muito simples... é o giz
de que se servem os jogadores de bilhar, bem sabes

que se põe giz no taco, assim... Somente algumas

vezes, isto vôa sôbre o hombro... então...

E, Madame voltando para seu legar, diz:
Sim, sim... Em todo o caso é muito bem de

empregarem agora giz de bilhar perfumado a hélio-

tropio...

O jantar foi um pouco frio.

Si! M

[gill 
m

OVO-LÉCITHINE BILLON

RECONSTITÜINTE POR EXCELLENC1A

E* INDICADO:

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

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

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

as enfermidades infectuosas; Nas Phosphaturms, etc.

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

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

ORANULADO de 0 gr. 10 por colher de café

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

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

INJECÇÕES intra-musculares, uma por dia.

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

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

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

OVO-LECITHINE BILLON

—a RECCNSTITUINTE 
POR EXCELLENC1A

¦LgS E» INDICADO:

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

periodo da AmammenlafOo; Para as crian^as quando o seu Dtsenvolvi-

KStsFSj J— S* mento physico se retarda ou € insufficiente; Na Convalescenfa de todas

5? tj nas enfermidades infectuosas ; Nas Phosphaturius, etc.

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

I; 
|Fj Licenciado 

sob o N. 223 de 21-12-01

-1 -r '^{ ORANULADO de 0 gr. 10 por colher de cafe

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

INJECCOES intra-musculares, uma por dia.

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

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

Agente geral para o Brasil: A. J. LARRAT — Rua General Camara 31 — Caixa Postal 904 — Rio de Janeiro
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A mulher e a felicidade

V

(Ilurlent de se trouver ensemble...)

Uma lenda antiga
conta o caso de um Rei:
"Um 

rei, que era bemquisto do seu povo,
vivendo n'uma roda sempre amiga,
a respeitar a lei,

um dia adoeceu
de uma moléstia grave.
"Que 

penal" — se dúzia. "Um 
rei tão novol"

E houve logo um conclave
de toda a sábia e douta medicina.

O Reino estremeceu.
E os médicos melhores

que havia na cidade
e arredores,

que havia pelo vasto Reino emfim,
reuniram-se um dia
na anciedade

de salvar o monarcha que morria.

Disse um doutor assim :
" O Rei está muito mal"...
"Para salval-o então, o que é preciso?..."

E o doutor principal
a gravidade friza:

"E' 
preciso arranjar-lhe uma camisa:

a camisa do homem mais feliz

que existe no paiz."

Emissários sahiram

por todo o Reino, á cata, urgentemente,
desse feliz vivente

que podesse emprestar

sua camisa ao Rei.

Andaram, procuraram, inqueriram,
no desejo de achar

o homem "mais 
feliz",

porém por toda aquella vasta grey
não encontraram nada:

fosse inverno, verão ou primavera,
por isto, ou por aquillo, por um triz,
ninguém se considera

ser um "homem 
feliz".

E os taes "pro:uradores,

quando um dia

encontraram, sem penas nem cuidados,
um sujeito feliz que lhes sorria.

"Tu és feliz?" — logo inquiriam,
E o tal sujeito diz:

Sim, eu sou feliz.

Então, depressa, uma camisa ao Rei I
E o typo ingenuamente :

Então, o Rei precisa?...
Precisa, sim ! Tem de entregal-a! E' lei.
"De bom gosto daria,

mas não tenho camisa."

Emissários voltaram a sentir
o mal de uma ironia declarada,

que n'aquella verdade se continha:
esse feliz não tinha...
não tinha nada...

não tinha uma camisa p'ra vestir."

Ora, essa mesma historia
vae agora contada de outro geito.
E' que applicar "el 

cuento" é um direito
com que se leva muita banca á gloria...
O Rei adoeceu...

O Rei estava mal,..

(Isto agora, talvez, modernamente
na Avenida Central)
O medico melhor, um dos melhores,
da cidade, talvel, dos arredóres,
disse., etc e tal:

"O Rei está mal...
Que é preciso fazer? diz um doutor.

E o doutor principal,
malicioso assim como qualquer
"almofadinha", 

diz :
"E* 

preciso arranjar-lhe uma mulher:
a mulher do sujeito mais feliz

que houver pelo paiz."

Emissários sahirpm
á cata urgentemente

desse feliz mortal

que podesse emprestar
sua mulher ao Rei...
Andaram, procuraram, inquiriram
no desejo de achar

o doce felizardo que tivesse

uma mulher ao seu lado...

Por toda aquelle interminável grey
não encontravam nada.

Indagavam, sorriam, procuravam
qual seria o sujeito

que, tendo ao lado uma mulher amada,

se julgasse feliz.

Mas nenhum deites, nada, não achavam,

elles todos, sem geito,
não respondiam, nada, silenciavam...

Por um triste matiz

nenhum era feliz...

E os taes" procuradores". 
— um tormento

maior a nova busca lhes requer...

E não encontraram nada.

Os que tinham mulher, tinham deslizes,

a vida atrapalhada,

nem um rocego minimo siquer,

diziam-se infelizes...

E dentre os que diziam ser felizes

nem um tinha mulher...

J. Brito

? OO ?-

Pensamento avulso de um cavalheiro qualquer:

• Como se pôde fumar, sem queimar os dedos,

póde-se amar sem perder a reputação.»

I

8B
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DEVE CONSERVAR-SE AINDA DEPOIS DA JlYENTUDE

- AQUELLA Ql'E E' «FEIA» TENDO PODIDO EVITAR

A FEALDADE», COMMETTEU UM «FEIO» PECCADO...

O iiles I de um rosto bonito não é só a bellez» da fôrma,
mss a limpeza da cutis, a ausência de espinhas, manchas,
escoriações, verimlhidôes, cravos, póros muito aliei tos —

A cutis deve ser bem unida, sem quasP perceber-se-o» póros,
branca ou moreca, conforme a pessôa, porem, de um tom
uniforme, limpa, sem mancha, sem pannos e «em asperezaj.
emOm, deve ter a semelhança da porcellana. Este é o se-

gredo do CREME POLl»AII — que transforma as cutis pouco
agradaveis em rostos delicado», curando, modilicamlo, unindo,
e. devido a cj.se retultado, é que o CREME POLLAII, da
AMERICAN REAUTV ACADEMY - (Academia Americana de

Relleia), está cada vci mais

procurado em todo o mundo._ \ 

procurado 

em todo o mundo. ^

|Lli 

pollah

Careta — Srs. Representantes da «American Iteautv Academy» — !• de Março, 151, 1» andar — Rio dc Janeiro

Nome

Cidade

Rua

Estado

Agentes geraes: Sociedade Produetos Chlmicos L QUEIROZ — Rio — S. Paulo

r
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lifUCO

usado com

para a

preparado

i/anTaaem

eXTrarrào

de par\nos, saraas c espigas,

fomndo a 
pelleaDdludada,

fir\a 
e.n\açia- itef\de-se

nas (rer/umamSeQTOqarias.

Leitão Irmãos & C.ia

Fornecedores do Governo

Casa Leitão

Importação e Exportação de Fazendas, Modas.

Armarinho, Perjumarias,

Roupas Feitas, Tapeçaria, Alfaiataria etc.

Largo de Santa Rita n. 2

Rua Vise. de Inhaúma — Rua Municipal

Travessa Santa Rita

Teiephone Norte 767 Rio de Janeiro

0«e8=

f 
DENTES BRANCOS,

BOCCA LIMPA,

HÁLITO PURO?

LOÇÃO MEU CORAÇAO e é de inebr ante perfume.

A' VENDA KM TODO 0 BRASIL

CIA. DE PERFUMARIAS BEIJA-FLOR

oo

Pedidos do interior devem ser feitos

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

atacadista do Rio de Janeiro.

Sim, usando-se a

PASTA ORIENTAL
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Illustração do mechanismo de segurança. Uma das

particularidades que «automaticamente» protege

os possuidores de COLT contra accidentes.

Insista em adquirir um COLT.

PROTECÇÃO

COMO 

o pharol é a protecçào dos navios no mar, assim as armas COLT

significam protecçào para o seu lar — uma garantia contra os perigos

invisíveis da noite. Ura Revolver ou Pistola AutomaticaCOLT sempre se sobre-

sahiram pela sua precisão, serviço infailivel e segurança — 
por esta razão o

COLT é a arm» officlal das forças N-Americanas de terra e mar. Nenhuma

outra arma pode melhor proteger o seu lar e a sua propriedade. Porque nào

preferir a melhor?

COLTS PATENT FIRE ARAS ttFG. CO

Hartford. Conneclicut. E. U. de N A

Procurem as casas que vendem

armas COLT e peçam informações

stbre todas as suas condições de

segurança.

A ARMA DA LEI E DA ORDEM
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JUVENTUDE ALEXANDRE

ETERNA MOC1DADE DOS CABELLOS !

A JUVENTUDE desenvolve o

crescimento do cabell*

dando-lhe vigor e belleza.

REMEDIO EFFICAZ

Os cabeilos brancos voltam i c&r

primitiva com o uso da

JUVENTUDE ALEXANDRE

CONTRA A CASPA

Preço do frasco 3|000 — Pelo correio. .....

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

Nas boas Perfumarlas, Pharmacias e Drogarias

Depositários: — CASA ALEXANDRE — Rua do Ouvidor,

5*000

148

00= oo

Gongo-soco é o nome de uma

mina aurifera do Estado de Minas,

perto de Caeté. Dizem que esta

mina foi descoberta por um es-

cravo congo, que durante certo

tempo guardou o seu segredo, mas

as suas ausências freqüentes e as

despezas que fazia, attrahiram a

aitenção dos seus companheiros e

estes o surprehenderam um dia,

assentado sobre um monticulo de

terra aurifera, na posição de uma

gallinha que chóca óvos, de onde

lhe veio o nome esquisito de

Congo-chôco e, por corruptéla, o

lugar continuou se cíiamando Con-

go-Soco

•**0 sebo vegetal mais co-
nhecido é o da China, fornecido

por uma euphorbiacea, vulgarmente
chamada «arvore do sebo» dos
chinezes. As sementes delia têm
um albumen riuissimo em óleo;
tratando-as pela agua a ferver, ti-
ra-se-lhes um sebo excellente para
a illuminação. E' muito consumido,
sobretudo na Inglaterra, para fa-
bricaçáo de vélas.

OO

•** 
Um grande passo na indus-

tria das fechaduras acaba de ser
dado com a invenção de um novo

systema. Todos conhecem os co-

fres que só se abrem mediante a

cifra que lhe é própria. Ora, acot>-

tece, ás vezes, que ladrões con-

seguem descobrir esta cifra. Ago-

ra, o Sr. Cíiubb, fabricante de fe-

chaduras, em Londres, kiventou

um systema combinado nào só

com letras, mas também com o

reiogio. Só pode o cofre ser aberto

a certa hora, quando os emprega-

dos estio na casa ou fabrica.

00= =OQ; =00
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AMAMENTEM SEUS BÊBÊS I

Se não lhes for possível fazel-o, não deverão

hesitar em recorrer aos optimos * •

PRODUCTOS NESTLÉ

Os nossos leites condensados MOÇA (estran-

geiro) e ARARENSE (nacional) são garantidos

puros e não podem ser falsificados.

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

deverá dar ao seu petiz a deliciosa FARINHA

LACTEA NESTLÉ que contém todos os elemen•

tos necessários d formação dos ossos.

Para informações, queiram dirigir-se á:

COMPANHIA NESTLE'

CAIXA POSTAL N.o 760 RIO DE JANEIRO

00

-
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Belleza 
— 

Mocidade 
— 

Alegria

— Pode-se rejuvenescer de uma maneira extraordinaria e embellezar ao mesmo tempo, fazendo
uso regular dos productos

RADIO ACTIVOS AZYADEA

Estes productos s5o a ultima palavra daSCIENCIA ea ÚNICA GARANTIA CONTRA A
VELHICE.

Os 3 tratamentos RADIO ACTIVOS AZYADEA contêm preciosas substancias que são inteira-
mente absorvidas pela pelle que nutrem, tonificam, insuflando-lhe vida nova.

O crême e a loção n. 1 são o tratamento diurno: refresca a pelle, braqueia a cutis mais morena,
fecha os póros mais abertos e dá um «éclat» incomparavel á tez.

O crême e a loção n.- 2 que são o tratamento para a noite, realmente únicos no

seu genero, fazem desapparecer as pequenas rugas e todas as imperfeições da pelle,

como sejam: pannos, cravos, manchas, sardas, pontos pretos; combinados com o

regimen lácteo e as applicações de raios roxos, combatem acertadamente o eczema e

acne mais rebeídes, apagando os signaes de bexiga.

O crême e a loção n. 3 são destinados especialmente para as rugas mais accentuadas (pé de

gallinha); fortalecendo os tecidos flacklos, endurecendo os musculos, fazem desapparecer os «bajoues»

e o segundo queixo (double-menton); rejuvenescem o collo e as mãos de um modo extraordinário.

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

A' VENDA NA CASA BAZIN, DROGARIA RODRIGUES E CASA ORLANDO RANGEL

Únicos concessionários para a America do Sul: Victor Ruffier & Cia. — Rua São Pedro 128 — Phone 4414

OONSULTORIO O A. MULHER

NOTA: Offerecemos a todas as compradoras dos tratamentos n. 2 e 3, um livrinho: «A Arte da Massagem

e os segredos da Maquillagem». Este opusculo é um verdadeiro thesouro, uma obra de valor para uma

Senhora. São lições dadas por uma especialista diplomada e Mestra da Arte de Embellezar a Mulher, actual-
mente em voga em Paris e Londres.

Poderemos envial-o, também, pelo correio, mediante a remessa de Rs. 25000 (em sellos) a todas as

pessoas que o pedirem.

Nesta secção responderemos a quaesquer consultas que nos enviarem sobre o tratamento e

embellezamento da cutis.

P«]UCtÍt3 — S. Paulo : O preço do tratamento n. I (creme
e loção) é de Rs. JoSooo; o de n. 3 (creme e loção
também) Rs joSooo. Pôde mandar o vale postal aos
Sr». VicUr Ruffier & Cia., concessionários, Rua S. Pe-
dro 128 Em breve haverá um depositário em S. Paulo.

Paca seus cabellos posso mandar-lhe uma receita
muito recommendada que a Snra. poderá dar ao phar-
maceutico para aviar. Se quizer tel-a mande a sua
direcção.

Madame Villa — jí nie enviei a Arte da Massagem e os
segredos da maquillagem que pedio; 

— espero que a
tenha recebido. Muito obrigada pelos seus votos,

Madame C. S. L. R. : As sardas são geralmente produii-
dis tu pelo sol ou por alguma doença do fígado: são
também devidas ao atavismo e á natureza «Ia epiderme.
Deve, pois, cm primeiro logar faier examinar o seu
fígado pelo seu medico.

• Depois faça o tratamento leguinte: appliraçõei
locoej d'agua exvgentda a 30 ou 40 volumes tendo o

Odette

maior cuidado de com o pinsel somente tocar as pro-
prias manchas. Se cam este meio a Snra. não for feliz
devido talvez ás sardas dos braços que são as mais
diffíceis de tirar experimente este outro ; humedecer
as sardas com agua fervida tepida; enxugar; tocar
varias vezes a strda com o pincel embel>ido d uma
loção "sulfoiodada" 

que o seu pharmaccuticô pode
preparar. Repita a lavagem e o tocar -i a 5 vezes por
dia — depois de 5 /lias a maniha desaparece.

Pôde então usar a loção e o creme n. 2 que impe-
dem a volta das «ardas, pois operam ama continua
descamação da pelle sem ninguém poder perceber.

Aeonselho-lhe vivamente cessar o emprego dos

productos anounciados para as sardas, pois em gc. 1

tão á base de sublimado corrossivo, o ^ual pôde pro-
vocar grandes distúrbios no seu organ.sino devido á
intoxicação inevitável.

0 pé de arroz Azyadea custa tOJOOÓ a cai\a ;
branqueia a tez divinamente e sahe bastante economii o,

pois devido a ser — linissimo e adherente baita
uma sô applicaçáo por dia — Existe em duas cores.

Correspondência para Consultorio da Mulher — Caixa Postal 1085 — Rio de Janeiro
s.
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A primeira ruga

Causa sempre um profundo des-

gostoás senhoras bonitas, e vós

o sois todas, minhas

senhoras !

Podeis evitar

esta fatalidade em-

pregando regalar-

mente na vossa toi-
lette o incomparavel

f\ff IS #

H

Chème Simon

Ele conservará á vossa epiderme

juventude e beleza e impedirá essa

ruga, desagradavel presagio dè

muitas outras, se vós não tomardes

cuidado. Completai os felizes efeitos

do Creme Simon com o emprego do

PO de arroz SIMON

e do

SABONETE SIMON

rjH

JSifioN it."
W- -H"—* ** *** «.

Cabellos brancos ?

A Loção Brilhante faz voltar a côr primitiva
em 8 dias. Não pinta porque não é tintura; não

queima porque não cotém saes nocivos. E* uma
fórmula scú ntifica dos grande botânico dr.Oround,
cujo segredo foi comprado por 200 contos de réis.

E' recommendada pelos principaes Intitutos
Sanitarios do Extrangeiro, e analysada e autori-
sada pel*s Departamentos de Hygiede do Brasil

Com o uso regular da Loção Brilhante:

l.o — Desapparecem completamente as caspas
e affecções parasitarias.

2.o — Cessa a quéda do cabello.
3.o — Os cabellos brancos, descorados ou

grisalhos voltam á côr natural primitiva sem ser

tingidos ou queimados.
4.o — Nos casos de calvicie faz brotar novos

cabellos.

5.o — Detem o nascimento de novos cabellos
brancos.

6.0 —Os cabellos ganham vitalidade, tornam-
se lindos e sedosos e a cabeça limpa e fresca.

A Loção Brilhante é usada pela alta socieda-
de de S. Paulo e Rio.

Approrado pela D. 0. da Saúde Publica do Rio de Janelr»
em 6-2-1923 lob o n.o 1.213

A' venda em todas as Drogarias, Perfumarias

e Pharmacias de l.a ordem.

Antônio A. Perpetuo

Rua dos Ourivta n. 85 (Sob.)
Caixa Pastai I <12 — Tal. Horta 2701 — RIO DB JANEIRO

CAPIVAROL

Rei dos Tonicos

Extracto de Oleo de Capivara

— Glycero Iodo-Phosphatado —

E' O MAIS RACIONAL, O MAIS

ENERQICO E O MAIS RÁPIDO

DE TODOS OS FORT1F1CANTES

: : RECONSTITUINEES :

Dá força aos fracos,

gordura aos magros

e energia aos exgottados

Licenciado em tO-t 1-910, sob o n° XI I). N. S. 1».

**• 
Segundo dados publicados pelo Suplemento

Comme,rcial do «Olasgow Herald and Shipping Buil-
ding and Engineering>, o total dos navios mercantes,
construídos em todo o mundo, durante o anno de
1922, foi de 1963, arqueando um total de 2.897.886

toneladas, distribuídas pelos principaes paizes con-
structores do mundo da seguinte maneira.

Navios Toneladas

Inglaterra 542, 1.043.590

Allemanha 240, 631.485

E. Unidos.* 178, 259.647

Hollanda 402, 245.168

França 136, 220.049

Japão 101, 149.587
Italia 63, 117.900

Brazil 0, 000.000

~1

Um exemplo

lia cerca de dois meies que eu, abaixo
asilgnado, lofreodode uma t nível tosse,
e tendo tomado ditersos prrparados sem
o menor proveito, a conselho de um

pratico de pharmacia osei o \nsso mura-
viltioso PEITOU Al. DB CAMBARA' de
Souta Soares ruraado-me rapidamrnte
um dois vidros.

Joateiro, Bahia, Novembro de 19t7.

Duarte A/fonso de Mello.

(Firma reconh« cida).

App. pela Junta de Hygiene Publka d*
Brasil e aut. por decrttã de 30-6-t884.

>

Cabellos brancos ?

A Lofao Brilhante faz vol tar a cor primitiva
em 8 dias. Nao pinta porque nao 6 tintura; nao

queima porque nao cotem saes nocivos. E* uma
f6rmula scit ntifica dos grande botanico dr.Ground,
cujo segredo foi comprado por 200 contos de r6is.

E' recommendada pelos principaes Intitutos
Sanitarios do Extrangeiro, e analysada e autori-
sada pel*s Departamentos de Hygiede do Brasil

Com o uso regular da Lo;ao Brilhante:

l.o — Desapparecem completamente as caspas
e affecfSes parasitarias.

2.o--Cessa a queda do cabello.
3.0 — Os cabellos brancos, descorados ou

grisalhos voltam a cor natural primitiva sem ser

tingidos ou queimados.
4.o — Nos casos de calvicie faz brotar novos

cabellos.

5.o — Detem o nascimento de novos cabellos
brancos.

6.0 —Os cabellos ganham vitalidade, tornam-
se lindos e sedosos e a cabefa limpa e fresca.

A Lo?ao Brilhante 6 usada pela alta socieda-
de de S. Paulo e Rio.

Approvado pela D. O. da Saude Publics do Rio de Janelr*
em 6-2-1923 sob o n.o 1.213

A' venda em todas as Drogarias, Perfumarias

e Pharmacias de l.a ordem.

Antonio A. Perpetuo

Ru« dos Ourivaa n. 86 (Sob.)
Calza P»atal f 122 — Til. Norte 2701 — RIO Dl JANEIRO

n
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9 Os Revolvers e as Pistolts Automaticas Colt acham-se a venda nas prind. I

|RmT paes casas de armas e /erragens. Pedilhes que os mostrem.

Escrevei-nos pedindo o Catalogo ijlustrado, gratis, e a bella gravura -• 
"Ra- 

I
-•> ¦.' pariga do Revolver."

i Colt's Patent Fire Arms Mfg. Co., Hartford, Conn.t E. U. da A.
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Um COLTá
%

mão é o amparo

do 
"Braço 

Direito
»

do Mundo"

Os Revolvers e as Pistolas Automaticas Colt acham-se a venda nas prina-

paes casas de armas e .ferragens. Pedi-lhes que os mostrem.

Escrevei-nos pedindo o Catalogo ijlustrado, grátis, e a bella gravura o 
"Ra-

pariga do Revolverá"

CoIt's Patent Fire Arms Mfg. Co., Hartford, Conn.t E. U. da A.
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* Os Revolvers e as Pistolas Automaticas Colt acham-se a venda nas prind- I

paes casas de armas e /erragens. Pedi lhes que os mostrem.

Escrevei-nos pedindo o Catalogo ijlustrado, gratis, e a bella gravura i 
"Ra- 

I
¦." pariga do Revolver."

k¦ 
t'-- Colt's 

Patent Fire Arms Mfg. Co., Hartford, Conn.t E. U. da A.
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RUBINAT LLORACH

A MELHOR AGUA MINERAL NATURAL PURGATIVA

•O

| a,'o

d-5

ACAUTEIAR-SE DAS CONTR*FACCÕES NACIONAES OU ESTRANGEIRA»

OO

0 jornalismo e o terremoto de 1755, em Lisbôa

E' curioso como o jornalismo de outros tempos

entendia a sua missão. Assim, por exemplo, no seu

n.° 45, a -Gazeta de Lisboa», de 6 de Novembro de

1755, noticiava em 5 linhas de composição um dos

acontecimentos mais notáveis que se tem registrado

na historia: o terremoto de 1.° de Novembro daquelle

anno, que reduziu Lisbôi a um montão de ruinas.

Dizia essa noticia textualmente

«O dia l.o do corrente ficará memorável a todos

os séculos pelos terremoto* e incêndios, que arruina-

ram uma grande parte desta cidade, mas tem havido

a felicidade de se acharem nas ruinas os cofres da

fizenda real e da maior parte dos particulares. (O

grypho é nosso).

E por ahi se vê que a preoccupação dos jornalistas
estava toda entregue aos cofres de onde provável-
mente lhes vinham os elementos de prestigio e de
convicção.

Perdia-se a fazenda, os bens e a vida dos homens
do povo, mas salvavam-se os cofres reaes...

Confere.

D OO ?-

Os estabelecimentos bancarios foram fundados

pelos israelitas lombardos da Italia, que lhes deram
o nome de banca (que quer dizer banco) porque, até
então, trocavam-se dinheiro em bancos e mesinhas,
installados na praça publica.

O primeiro banco foi fundado 
'em 

Veneza, em
1550.

Hoje os bancos têm palacios e governam as
consciências políticas.

-OO-

HEMORROIDES

Produclo cuja marca é sufficiente para provar

ao mundo inteiro sna bía qualidade

Pode-sc assepinu com uma reilcu que jamais exhttu,
que curam-se hoje as liemorroidas cm uni curto espaço
de tempo.

Os famo> os * - LÜt |W)R ATOR I OS MIDY» de Paris rol'oram
ao al *anre de lodô* i»s «jue soflrvm desse mal dolorrsn e
insu|i|MMta\el, o medicamento verdadeiro, fácil e decisivo.

Tudoa que |-aderem desse SOÍTrimenlo cru oi encontram
na .fOMAUA MIDV«, cm» no» «SWOSIlORIOS HIDY.
sob a forma a tn;iis romnvwla e a mais «impfes, a ueltor
maneira de faxer d<Mj>pjt. or as hemwOHlas. de acafma»
as ddres c ts piuridos. de de*cong?siionar os tecido»
inchados e dilatados.

< > Ml 1IIIKIH111111111 i II1II111111; 11111111 llíl

n

&

.r,TifImm

Representantes exclusivo»

e

responsáveis no Bnzil:

CANOBBIO, JULIEN,

BATAILLE & ROUSSEAU

App. pelo D. O. de S. P. do

Rio de Janeiro

em 27-1-1916 sob o n.® 46

174, Rua General Camara

Rio de Janeiro

¦¦
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fe Exposigoes permanentes I

de 1

I -***" IS i

Vestidos 
Modelos

I 
/• 

J> 
para I

jj 
W 

5er|hora5 e 5enh°r'ta5 |

i (¦ ,

'••••' !

Visitem os 
^randes

estabelecimentos: 1

P 

Notre Dame de Paris |

182 Ouvidor - 
|

Ao 1! Barateiro j

Av. 
Rio Branco 100

| 
A' Brazileira |

Exposições permanentes

Vestidos Modelos

para

Senhoras e 5enh°r'ta5

Visitem os 
grandes

estabelecimentos:

182 Ouvidor

Ao 1! Barateiro

Av. Rio Branco 100

A' Brazileira

Largo S. Francisco 38 a 42
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MS sos que sejam os contomos de um rosto, perderi

iff sen attractivo si os labios, ao descerrarem-se num Yj|

sorriso, mostrarem uma dentadura suja e mal cuida-

Uma dentadura perfeita, alva e sS, 6 uma das B

condições essenciaes á belleea. Por mais harmonio-

sos que sejam os contornos de um rosto, perderá

sen attractivo si os lábios, ao descerrarem-se num

sorriso, mostrarem uma dentadura suja e mal cuida-

da, e gengivas descoradas e doentias.

KOLYNOS dí aos dentes uma brancura attrahente, endurece as gengivas, desinfecta a

cavidade oral e é insubstituível como elemento da toilette diaria.

É UM COMPLEMENTO DA FORMOSURA E DA SAÚDE

Consulte o seu dentista e use KOLYNOS diariamente.

A' VENDA EM TODA A PARTE
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PAUL 
J. CHRISTOPH COMPANY
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