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Remedio contra nevralgia

Os remedios mais simples são ás vezes| os melhores…
Eis aqui um que celebre medico inglez| declara efficassimo para combater as
nevral-| gias, muitas vezes tão dolorosas.
Consiste em soprar sal de cosinha, re-| duzido a pó muito fino nas narinas do|
enfermo.
O effeito immediato é desagradavel, os| olhos começam a encher-se de lagrimas|
abundantes; mas a dôr não tarda a abran-| dar e desapparecer completamente dentro|
pouco.
As dôres de dentes, de cabeça e de ou-| vidos não resistem a este remedio tão
sim-| ples e barato.
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Clorudina

E’ um preparado original que| instantaneamente tira toda e| qualquer mancha da
roupa.| Garante-se o resultado devolvendo-se o | valor se não produzir effeito.
Preço de cada pacote 900 rs.
Remettam em sellos essa im-|portancia á “Empreza Feminina| Brasileira”, e
immediatamente re-|cebereis pela volta do correio um pacote de CLORUDINA.
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Adalius

A senhora já adquiriu o “Ada-| lius”? Se ainda não, é pena, por-| que é um objeto
que deve pos-| suir toda senhora; e as jovens,| as senhoritas nuito teem a lucrar|
possuindo o “Adalius”.
Depois… Custa tão barato, que| é verdadeiramente irrisorio.
Para adquiril-o basta que envieis| vosso endereço, acompanhado de| 800 rs. em
sellos do correio, á “Empreza Feminina Brasileira” A-| lameda Glette, 87 - S. Paulo, e|
pela volta do correio o recebereis.
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Dermina

O creme Dermina substitue com van-| tagem a Glicerina e a Cold-Creams, a|
base de productos mineraes que tem o in-| conveniente de alterar o aveludado da| pelle e
de a enrugar no fim de pouco tempo. Uma alga marinha que entra na| sua composição e
que foi descoberta na| Asia pelo professor Fischer, é um pro-| ducto antiseptico e
hygienico de gran-| de valor, recommendado pelo corpo me-| dico. O dr Moret, o
celebre autor da| “Hygiene da Belleza” preconisa viva-| mente o emprego da “Dermina”
nas en-| fermidades da pelle e principalmente| no tratamento da “Seborrheia” (pelle|
gordurenta”) e a da “acneia”.
Esta opinião do sabio hygienista so-| bre a “Dermina” é um attestado de alto|
valor; não é so’ tonico e- suave para a| pelle cujas funções sustem, mantendo-a| fresca e
flexivel senão que, ainda para mais, com o seu habitual se evita ou| faz desapparecer,
quando existem: as| “rugas, as frieiras, as fendas e gretas,| as sardas, as vermelhidões, as
[ilegível], as acneias, as eczemas e em geral todas| as alterações da pelle.
Depositarios geraes e propagandistas| para o Brasil e Argentina -- John Re-| gent
& Salles.
Preço de cada pote 3.000. Remetta essa| importancia por carta em sellos do cor-|
reio ou vale postal á “Empreza Femini-| na Brasileira”, Alameda Glette 87 -- S.| Paulo, e
pelo correio, registrado remette-| remos a “Derminna” para qualquer pon-| to.
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PETALINA| A melhor tintura para ca-| bello até hoje conhecida.
Não tem rival

Não mancha a roupa nem a pelle.
Sua applicação é simples e rapida.
E’ um producto inteiramente vegetal e extrahido de uma planta do Oriente.
Cada vidro acompanha um prospecto com as instrucções precisas.
E’ um producto verdadeiramente maravilhoso.

Preço de cada vidro Rs. 6$000

Remette-se franco de porte para qualquer ponto do Brazil
Pedidos aos unicos| depositarios: John Regente & Salles
Alameda Glette, 87 - S. Paulo
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CONCURSOS FEMININOS
1 SERIE

A Empreza Feminina Brazileira abre| entre suas leitoras seu primeiro con-|
curso feminino de baixo das seguintes| regras:
(1ª O objecto do concurso é a con-| fecção de um avental para menina de| 5 a 10
annos.
(2ª Conceder-se-ão dois premios: o| primeiro será de 50$000, e o segundo| de
30$000, ou um objecto de valor| equivalente.
(3ª Não dará direito ao prem [ilegível]| riqueza do trabalho, mas a sua [ilegível]
vi-| dade na creação, simplicidade e ho[ilegível]eza,| unidas à economia da confecção.
(4ª Haverá um jury de pessoas| competentes no assumpto, que exami-| narão
todos os trabalhos apresentados.
(5ª As Sras. ou Srtas. concorren-| tes deverão conservar seu incognito,|
adoptando um pseudonimo que será| envindo juntamente com o avental con-|
feccionado. e um enveloppe fechado| com seu verdadeiro nome e sobrenome.| e o
peseudonimo que adoptou.
(6ª Feita a classificação dos traba-| lhos. o Jury abrirá os envelopes cor-|
respondentes aos trabalhos premiados| para conhecer o nome da autora.
(7ª Os aventaes premiados (Traba-| lho e modelo) tornar-se-ão de proprie-| dade
da Empreza e delles se publicará| uma photografia. Os aventaes não pre-| miados
poderão ser retirados mediante| recibo, caso as Snr.as e Snr.tas conco-| rentes não
prefiram dal-os aos pobres| de cuja distribuição se encarregará a| Empreza.
(8ª O prazo para entrega dos traba-| lhos terminará no dia 31 de Março| proximo
futuro ás 2 horas da tarde,| para que assim possam concorrer tan-| bem Senhoras e
Senhoritas do interior| do Estado e de outros Estados do Brazil.
(9ª O jury se reunirá no dia 10 de ||10 Março proximo futuro para dar seu|
parecer.
A Empreza Feminina exclarecerá com| muito prazer, qualquer duvida a re-|
speito deste concurso.
As senhoras do interior poderão re-| metter os aventaes pelo correio. sob|
registrado.endereçado a Empreza Femi-| nina Brasileira, Alameda Glette, 87 S.| Paulo.
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AMITALBORO

Novo e excellente pó antiseptico para as-| saduras de creanças e outras molestias
da| pelle, pode substituir o pó de arroz
Vende-se em
Todas as boas Pharmacias e Drogarias
Fabrica e deposito na Phamarcia
SEABRA, rua Bôa Vista, 62
de J. Berthling
Preço 1$500
S. PAULO
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LINDO ALBUM DE DESENHO

Com magnificos modelos| em colorido, mais de 20 paginas| de texto

EDICÇÃO FRANCESA
Temos collecções de 5 exemplares| differentes
CADA EXEMPLAR 800 REIS
Remettemos pelo correio para qualquer| ponto do Brazil

A importancia pode ser enviada em sellos de correio
Pedidos á| EMPREZA FEMININA BRASILEIRA
Alameda Glette, n.87 - S. PAULO
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HELIOL

Pôr absorvente e desodorisante - Supri-| mindo todos os máus cheiros da transpi-|
ração - Garantido sem bismu[ilegível]o.
ultima creação do perfumista Rippert da Paris

O <<HELIOL>> pelos seus principios absor-| ventes e desodorisantes tem
propriedade| de destruir completamente o cheiro causa-| do pela transpiração, sem
comtudo sup-| rimir esta secreção natural e indispensa-| vel ao organismo.
Os seus usos são multiplos:

Inteiramente indicado para o baile.
O Pó <<HELIOL>> impõe-se:
A’ mulher eleganta sujeita á exudação| exagerada das axilas;
A’s pessoas praticando os sportes (golf.| tennis, esgrima, equitação etc.. )
Aos Snrs. cuja profissão exige uma mar-| cha prolongada (transpiração dos pés).
Este pó torna-se indispensavel nos pai-| zes quentes.
Preço 4$000, pelo correio mais $500| Pedidos á Empresa Feminina
Brasileira
ou á casa Edison, Rua 15 de Novem-| bro - S. Paulo.
Em Santos na Pharmacia e Droga-| ria Colombo.
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GRAMMOPHONES E DISCOS
COM 25% á 50% DE ECONOMIA
AGULHAS DE CRYSTAL GRATIS
Porque continuar a pagar discos [ilegível] duplos 5$000, podendo compral-os| á
3$500? Discos duplos Columbia de 4$000 por 2$000! Outros discos| a Grammophones
com a reducção na mesma proporção
A rasão porque vendemos tão barato, é esta Vendemos di-| rectamente ao
publico sem intermediarios.

Quem devolver este annuncio recebera pela volta do correio GRATIS um
coupon que| dara direito a uma caixa de agulhas contendo 25 agulhas de crystal que
tocam 1000 discos
Enviem-nos hoje o seu endereço e dos seus amigos e conhecidos que [ilegível]
grammo-| phones para todos receberem pela volta do correio os nossos ultimos
catalogos e o coupon [ilegível]| [ilegível] 25 agulhas de CRYSTAL GRATIS.
Toda a correspondencia a GUSTAVO FIGNER
CASA EDISON - Rua 15 de Novembro. 55 - S. PAULO
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O calçado VILLAÇA re-| commenda-se pelo seu conforto,| pela sua elegancia,
pela sua durabili-| dade e pela sua barateza. E’ o cal-| çado do rico e do pobre. [|]
Não ha dama elegante que não| use o calçado Villaça.

Calçado Villaça
Depositarios
A BOTA IDEAL Rua — Di-| reita, 6-A, Teleph. 2.057.
CASA IRACÊMA — Rua da| Liberdade, 21 e 21-A, Teleph.| 4474.
CASA VILLAÇA — Rua de| Santa Ephigenia, 84-C, Teleph.| 2418.
CASA S. PAULO — Largo| do Arouche, 41, Teleph. 2415.
CASA COMBAT — Rua| da Consolação, 100, Teleph. 112.
CASA DAS NOIVAS — Ave-| nida Rangel Pestana. 259. Te-| leph. 3458.

CASA CHIC — Ladeira João| Alfredo, 3, Teleph. 3202.
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“CORONA” E’ a ultima palavra| em machinas portateis
A Machina de Escrever <<Corona>> pesa menos de tres kilos. Tem o teclado
uni-| versal (82 caracteres), litas de duas côres, tecla de retrocesso, [ilegível] de am-| os
lados, articulações de espheras para o [ilegível], e escrípta visivel. A <<Corona>> é| de
construcção forte, e seu acabamento é elegante até nos mais pequenos detalhes.
A Machina <<Corona>> está sempre promta para escrever, na casa particular,|
no hotel, no trem ou a bordo do vapor. Occupa pouco espaço e nunca incommoda.
Para o viajante up-to-date, seja estadista, seja profissional, seja homem de ne-|
gocios, uma Machina <<Corona>> é de tanta utilidade como é o telephone no
escriptorio.

Byington & Co
Engenheiros —Empreiteiros — Importadores. Agentes da| Westinghouse Eletric &
Manufaturing Co.
Pittsburgh, Penna. U. S. A.
Rua do Commercio, 4-A

São Paulo
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Amideria e Fecularia Mattarazzo
VENDE-SE
Amidos, Feculas e Dextrina para usos domesticos e industriaes
Informações e preços:
Industrias Reunidas F. Mattarazzo
N. 15 - Rua Direita - N.15
Paulo

São
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Desinfecção pratica| das casas, quarto de doentes| porões, banheiros etc.
As “moscas, [espaço], mosquitos e,| pernilongos” afugentados.
Consegue-se isto pratica-| mente com o HYGIOL, pa-| pel chimico, de
combustão| lenta, do qual persiste depois| um perfume balsamico agra-| davel e que
purifica o am-| biente.
Pratico
Inoffensivo

Higienico
Um pacote com trinta papeis| 1$000 — pelo correio re-| gistrado 1$400 — 3 paco-| tes
reg. 3$800.
A’ venda em todas as dro-| garias e phamarcias.
Depositarios: Laves e Ribei-| ro — Pharmacia e Drogaria.
Ypiranga — caixa, 939| S. PAULO
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CLORUDINA

É um preparado original que| instantaneamente tira toda e qual-| quer mancha da
roupa. Garante-se| o resultado devolvendo-se o| valor se não produzir effeito.
Preço de cada pacote 900 rs.
Remettam em sellos essa im-| portancia á “Empreza Feminina| Brasileira”, e
immediatamente re-| cebereis pela volta do correio um| pacote de CLORUDINA.
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DE COSINHA

Sorvete de limão

Agua. 1 litro; assucar. 500| grammas; casca de dois limões;| sumo de quatro
limões.
Mistura-se tudo e uma hora| depois passa-se por peneira de| seda e faz-se gelar.
Por modo igual se preparam| sorvetes de outras fructas.

Figado dourado

Em uma caçarola fregem-se| umas fatias de pão, que se re-| tiram depois de
promptas; na| mesme vasilha e em manteiga| põe-se cebolla bem picada, alho,| uns
tomates sem pelle, pimenta| e salsa e batatas cortadas finas| quando tudo estiver bem
dourado,| junta-se o figado em finas fatias,| para que tambem se doure. [|]
Ajunta-se agua ou caldo de carne, machuca-se em um mo-| fariz o pão que se
leva á caça-| rola, deixando-se cozinhar com| pouco fogo.

Doce de figos

Escolhe-se os figos sãos que| não estejam de todo maduros,| mas sómente
inchados; descas-| cam-se com faca bem amolada,| tirando a casquinha bem fina| com
cuidado para não offendel-| os; vão sendo collocados n’uma| vazilha com agua fria até o
ul-| timo. São, então, retirados d’essa| agua escorridos e postos em uma| terrina onde são
escaldados com| agua fervendo que despeja-se| sobre elles. Faz-se calda rala na|

quantidade de libra e meia de| assucar para cada duzia, e nessa| calda fervida retira-se a
vasilha| do fogo e deixa-se em repouso| 24 horas para os figos passarem.
Noutro dia leva-se de novo a| vasilha e deixa-se ferver com| pouco fogo e por bastante
tempo,| até que fiquem transparentes,| signal de que| já estão passados.| Se a calda
engrossar, põe-se agua| até passarem bem.

Bolo de neve

Bate-se uma chicara de man-| teiga com 2 ditas de assucar, 4| gemmas e uma
chicara de leite,| 3 ditas de farinha de trigo e as| 4 claras batidas em ponto de| suspiro,
uma colher mal cheia de| fermento inglez. Assa-se em tres| ou quatro fôrmas iguaes,
para| poder-se deitar o crême, que é| o seguinte: 2 chicaras de assucar,| 3 colheres de
vinho do porto, 3 ditas de agua. Ferve-se e depois| junta-se uma chicara de nozes|
raladas e torradas que deixa-se| esfriar e depois junta-se 4 gem-| mas de ovos. Põe-se
sobre cada| fatia de bolo uma camada de| crême, depois bate-se 4 claras| com assucar
(como para suspiro)| cobre-se o bolo e vae ao fôrno| para seccar.

Crême de gallinha

O crême de gallinha é a mesma| cousa que os croquettes, é pre-| ciso apenas ser
um pouco mais [|] molle, mas muito pouco; deita-se| em canequinhas, sendo preciso|
que não fiquem muito cheias;| deita-se em cima claras batidas e| por ultimo queijo
ralado deitam-| se as canequinhas numa frigideira| com agua fervendo e esta dentro| do
forno; tiram-se do forno na| occasião de servir.
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O OVO COMO REMEDIO

O ovo é um alimento para os estoma-| gos fracos e fatigados. Crú ou ligeiramen-|
te aquecido é leve, digestivo e substancial| alimento.
A clara, junta a um sinapismo, evita| que forme empôla no logar em que fôr|
applicada.
Um ovo crú, ingerido immediatamente| arranca da garganta qualquer espinha de|
peixe que por descuido tenha sido engolida.
Para queimadura é excellente remedio| applicar immediatamente a clara de ovo,|
protegendo-se a parte queimada com a| pellicula que ha entre a casca e a parte| liquida
do ovo.
A clara, batida com assucar e limão,| tomando-se as colheres, de hora em hora,| é
excellente remedio contra a rouquidão.
Um ovo crú, em calice de vinho, é um| tonico para os convalescentes.
Associado a batido com café com leite,| o ovo é egualmente recommendavel ás|
pessoas debeis.
Sem o café, batido apenas com o leite,| é optimo alimento, conhecido sob a
deno-| minação de <<gemada>> a que os francezes| chamam lait de poule.
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PETALINA

A melhor tintura para cabello até| hoje conhecida.
NÃO TEM RIVAL
Não macha a roupa nem a pelle.
Sua applicação é simples e rapida.
E’ um producto inteiramente vegetal e| extrahido de uma planta do Oriente.
Cada vidro acompanha um prospecto| com as instrucções precisas.
E’ um producto verdadeiramente ma-| ravilhoso.
Preço de cada vidro Rs. 6$000
Remette-se franco de porte para qual-| quer ponto do Brazil
Pedidos aos unicos depositarios:
John Regente & Salles
Alameda Glette, 87 - S. PAULO
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Trajos e costumes

NÃO negligencie o asseio pes-| soal, não deixe de ser asseado| em cousa alguma;
isto chega a| ser uma questão de moral.
NÃO use roupa branca que| não seja bem limpa especialmente| a que fica sobre a
pelle: é de| bom gosto e altamente hygi-| enico.
NÃO se descuide da limpeza| dos pequenos cabellos que saem| das fossas nasaes
e dos ouvidos,| nem dos dentes, das unhas e da| barba; não deixe que esta cresça,| si usa
trazel-a raspada.
NÃO pratique nenhuma ope-| ração de limpeza, por ligeira que| seja, em
presença de outrem: a| toilette faz-se em casa.
NÃO use roupa de cores ou| padrões vistosos.
NÃO traga (dirigimo-nos aos| homens) nem roupas nem obje-| ctos
intencionalmente escolhidos| para parecerem bonitos: isso não| é proprio de homens. As
roupas| devem ser de padrões discretos,| e o seu córte nada deve ter de| affectado. Roupa
bem feita sem| artificios; que fique bem, sem| “armar ao effeito”.
NÃO use casaca antes das 6| horas da tarde (*)
NÃO colloque o chapeu muito| puchado para a testa, nem em-| purrado para a
corôa: ambos os| modos são desgraciosos.
NÃO saia de casa com as bo-| tas por engraxar; não faça en-| grazal-as na rua.
Este serviço| deve ser feito em casa, como| tudo quanto se refere á toilette.
NÃO abuse das joias; quanto| menos e mais singelo, melhor.
NÃO se apresente a ninguem,| em sua casa, de robe de chambre| ou de chinellos:
isto representa| uma forte grosseria.
NÃO ande indolentemente nem| bamboleando o corpo, nem de| um modo
rigidamente machinal;| nem negligentemente, nem com| affectação: apenas com digni-|
dade. [|]
NÃO traga as mãos nas algi-| beiras; não enfie os pollegares| nas cavas do
collete.

(*) E’ o costume inglez, não observado| em toda a parte.
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O LIMÃO

Duas ou tres talhadas de limão em uma| chavena de chá forte cura a enxaqueca.
O sumo do limão applicado exterior-| mente mitiga a irritaão pelas picadas de|
insectos.
Uma colherinha de limão em pequena| chavena de café alliviará a dôr de cabeça.
Umas poucas gottas de limão em agua| é um excellente meio de limpar os
dentes.
O sumo de limão tomado em agua| quente, ao levantar-se pela manhã, é um|
excellente regulador do fígado: para quem| sofre de obesidade não ha melhor remedio.
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Regras de bem viver para a infancia

A Sociedade Infantil de Cor-| tezia, de Londres, de accôrdo| com o Conselho
Escolar da me-| tropole ingleza, adoptou as se-| guintes regras de urbanidade,| que
muitas outras escolas se a-| pressaram em adoptar igualmen-| te, com o fim de as
propagar| ontre os seus educandos.
Ser honrado, puro e verdadei-| ro. Nunca fazer uso de má lin-| guagem.
Conservar limpos o ros-| to e as mãos, trazer o calçado| e o vestuario em completo esta-|
do de asseio. Apartar-se das| más companhias.
Cortezia em casa - Ajudar os| paes em tudo. Ser carinhoso para| com os irmãos.
Não ser egoista.| mas repartir com os outros as| cousas boas que possuir. Fazer| esforços
para agradar aos paes.
Cortezia na escola — respeitar| o mestre e ajudal-o no que for| possivel.
Observar as disposições| e regulamentos escolares. Nunca| imitar os maus meninos. Não
es-| tragar os objectos da escola nem| escrever sobre os livros. Nunca| deixar que alguem
seja repre-| hendido por sua causa, pois esta| é uma das peióres fórmas de co-| vardia.
Cortezia nos jogos — Não le-| vantar questões com os compa-| nheiros. Não usar
de trampolina-| gem. Ser agradavel e não ra-| nheta. Não irritar os companhei-| ros e
nem lhes pôr alcunhas.
Cortezia nas ruas — Saudar as| pessoas distinctas, aos professo-| res e senhoras
conhecidas que| encontrar, que ellas não negarão| corresponder. Não empurrar nin-|
guem, nem cortar os passos aos| transeuntes. Não fazer nas pare-| des e portas
inscripções de es-| pecie alguma. Nunca atirar pe-| dras. Não destruir a propriedade|
alheia. Não jogar cascas de fruc-| tas no chão, o que póde ser mo-| tivo de desastres
gravissimos.| Nunca fixar os olhos sobre pes-| soas aleijadas ou rir-se de algum| defeito
physico do proximo. Dis-| pensar attenções especiaes para| com os estrangeiros.
Cortezia em toda a parte — [|] Nunca se esquecer do <<faça o| favor>> nem do
<<muito obrigado>>.| Sempre cuidar dos proprios ne-| gocios. Ao entrar em qualquer|
aposento, pedir licença e fechar| a porta atrás de si, quando ti-| ver passado. Ser sempre
cuida-| doso para com os animaes e não| os maltratar. Não ser rispido| com as pessoas
mais jovens ou| mais velhas, mais ricas ou mais| pobres.
Cortezia para com todos — Em| casa, ser activo, decente, humil-| de e
commedido. Não gritar e| não aborrecer a quem quer que| seja. Na igreja, estar calado,|

attento. Não cuspir no soalho,| não bater os pés, não mudar de| lugar e ficar até o fim da
ceri-| monia. Nos bondes ceder o lo-| gar ás senhoras; não falar em| voz alta, não se rir
indiscreta-| mente. Finalmente, procurar hon-| rar a Deus com uma vida pura,| e honrar
aos paes com um com-| portamento limpo. Ser pacifico,| alegre, prestativo e recto nos|
negocios, e, deste modo, a vida| será qual luz que brilha deante| dos homens e que os
leva a glo-| rificar a Deus, pae das luzes, o| qual está no Céo.
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Os concursos da “LUTA MODERNA”

Abrimos a seguinte enquête| sómente para senhoras:
— Qual deve ser o papel da| mulher nas sociedades modernas?
As respostas não devem con-| ter mais de trinta a quarenta li-| nhas, dado a
affluencia de ma-| teria e a carencia de espaço da| nossa revista.
Publicamos em seguida a res-| posta de D. Anna Rita Malhei-| ros, talentosa
professora que pro-| mette honrar-nos de hora avan-| te com a sua collaboração as-|
sidua:
< A mulher em todas as épo-| cas da evolução humana foi con-| siderada a
companheira fiel e a| collaboradora dedicada do ho-| mem.
Nas sociedades primitivas, nos| meios limitados, nas aldeias, nos| nucleos
incipientes de população,| a collaboração mais efficaz e qua-| si unica que ella póde
prestar| ao homem, é a direcção do lar,| é preparar a sopa quente, o lei-| to macio, a casa
calma e alegre,| para que o homem de volta do| trabalho physico violento, encon-| tre o
repouso reconfortante para| os seus musculos exgottados.

Mas a proporção que o ho-| mem sóbe na escala da evolu-| ção, augmentam as
suas neces-| sidades e aguçam-se os obstacu-| los que se oppõem á sua victoria.
Não são mais os musculos,| que no movimento subconscien-| te e automatico do
trabalho quo-| tidiano e igual, podem dar a vic-| toria. O espirito entra em acção, o
homem distancia-se da terra a| lavrar, deixa os instrumentos do| trabalho manual e no
campo| das lettras, da sciencia, das ar-| tes, procura a victoria mais dif-| ficil e mais
completa da intelli-| gencia.
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AMITALBORO
Novo e excelletne pó antiseptico para as-| saduras de creanças e outras molestias de|
pelle, para substituir o pó de arroz.
Vende-se em todas as boas Pharmacias e| Drogarias.
Fabrica e deposito na Pharmacia
Seabra, Rua Boa Vista, 62
de F. Berthling
Preço 1$500

São Paulo
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ADALIUS

O mais elegante livro sobre| cozinha até hoje publicado.
Contem grande copia de re-| ceitas de cozinha doces, licores| etc, todas
experimentadas e mui-| to praticas.
Elegante livrinho util a toda| dona de casa e de grande pro-| veito para as moças.
Preço 800 réis.
Remettam essa importancia em| sellos do correio com o vosso en-| dereço a
Empreza Feminino Bra-| sileira Alemeda Glete 87 — S.| Paulo e immediatamente
recebe-| reis o Adalius pela volta do cor-| reio.
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CARNAVAL

Lança Perfumes “Rodo” e| “Coty”, Serpentinas da melhor| qualidade, Confettis,
Mascaras,| etc. etc.
LOJA DE CEYLÃO
41, Rua Direita
COSTA NOGUEIRA & C.ia
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USEM O LEGITIMO

EMPLASTRO PHENIX
O MELHOR DO MUNDO!
Nas principaes Pharmacias| e Drogarias
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-- SOCIEDADE PREDIAL PAULISTA -“A INTERNACIONAL”
Rua José Bonifacio, 39 - A - SÃO PAULO
26:000$000 POR 5$000
A primeira no genero - Peçam prospectos e informações
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CASA DE PIANOS
DE
JOSÉ LUCCHESI
Rua José Bonifacio, 4-B - SÃO PAULO
Telephone No. 2162
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Agencia exclusiva de
Grotrian Steinweg Nachi.
e Ferdinand Thürmer

Vendas em prestações e Alugueis de pianos no-| vos e usados.
Trocas, concertos e afinações garantidas, ao| alcance de qualquer pessoa.
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PREVIDENCIA

Caixa Paulista de Pensões e Peculios
Auctorisada pelos decretos ns. 6.917, 7.695,| [ilegível].802 e 10.385, do Governo
Federal e com| deposito de 200 contos no Thesouro.

AGENCIA EM TODO O BRASIL
SEDE EM S. PAULO
[R]ua 15 de Novembro, Palacete da Previdencia
[C]aixa postal 553 - Tel. 1431 - Endereço Telegraphico
PREVIDENCIA
SUCCURSAL NO RIO:
[R]UA DA ALFANDEGA, 42 — (1. Andar)

Socios inscriptos, em 7 annos 88.520

[C]apital subscripto até o dia 31 de Julho de 1914| 49.328:200$000
Capital de PENSÕES até o dia 30 de Julho| de 1914: 9.119:103$482
[P]eculios pagos

784:000$000

[ilegível]uotas pagas para funeral

39:200$000

PEÇAM PROSPECTOS E INFORMAÇÕES
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MONTE-PIO DA FAMILIA

SOCIEDADE DE SEGUROS MUTUOS
Auctorisada pelo decreto 7852, do Governo Federal, a funccionar| [ilegível] Republica
Séde: Rua Direita, 31 e 33 (sobrado) — S. Paulo — Caixa Postal, 550
FISCALISADA PELA INSPECTORIA DE SEGUROS COM-DEPOSITO
NO THEZOURO FEDERAL DE 200:000$000

[P]eculio 30 contos de réis, qualquer que seja o numero de socios inscriptos, — A joia
de| [ilegível]:000$00 poderá ser paga de uma só vez ou em prestações conforme a
seguinte tabella:
EM UM ANNO

EM DOIS ANNOS

[ilegível]ia integral…………… 1:000$000
550$000

2 prestações annuaes………

prestações semestraes…..
<

<

520$000

…… 265$000

4

<

7

<

semestraes……. 275$000
<

…….. 200$000

e a inicial, que será de …….. 200$000
[ilégivel] serie de 3.000 socios completa e outra em pleno funccionamento. Fundo de
reserva mais| 2.500:000$000 - Em apolices federaes e estadoaes : 1.300:000$000.
Importancia dos peculios| pagos até esta data: 3.692:604$000. PEDIR ESTATUTOS E
INFORMAÇÕES A’ SE’DE:
Rua Direita, 31 e 33 (sobrado) Caixa Postal, 550 — S. PAULO
Agencias em todos os Estados do Brasil
(Pedimos citar esta Revista sempre que se dirijam a esta Sociedade)
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E’ chegada a hora…
….. de comprar terrenos na CRISE para os vender daqui a um anno, n| ALTA, quando
terminar a guerra…
Os melhores terrenos, os mais vendaveis e mais baratos de S. Paulo, são os d|
VILLA POMPEIA
Situados [ilegível]rua Branca, desde a Avenida, cortando o Parque Antarctic.
A villa pompeia tem uma arca de um milhão e tresentos mil metro|
quadrados dividida em 17 ruas e uma grande avenida que parte da linha d| bonds do
Parque Antarctica e se dirige para a Avenida Municipal fechand| o grande circuito
futuro de avenidas, do largo do Rosario ao largo S. Fran| cisco: — Avenidas S. João,
Agua Branca, Pompeia, Municipal, Paulista e Lu[z]| Antonio. São terrenos de
valorisação fatal: ficam no ámago dos grande| melhoramentos da Capital.

Em 18 mezes vendemos oitocentos| mil metros!

Acaba de ser installado ao alto da Villa Pompeia o grande reser-| vatorio das
aguas da Cotia. Dentro de alguns mezes a Villa Pompeia estar| abastecida com a melhor
agua potavel da Capital e é sabido a valorisação| dos terrenos abastecidos d’agua.

Porque V. não compra terrenos na| Villa Pompeia?

PORQUE NÃO TEM DINHEIRO? Nós emprestamos o dinheiro,| pois
vendemos os terrenos em lotes, SEM JUROS, a praso muito largo, com| qualquer
prestação mensal.
E’ um negocio ideal: o terreno valorisa-se dia a dia, vai portanto| ganhando juros
porque augmenta de valor e V. o vai pagando sem juros, aos| bocadinhos… Quer V.
negocio mais intelligente? S. Paulo cresce esponta-| neamente. Antes de cinco annos
terá o dobro de população. Com a guerra| européa e a miseria subsequente a immigração
augmentará. A nossa crise é| toda de momento: a pujança de S. Paulo será sempre
victoriosa.
E’ no momento de crise que se fazem os taes negocios. Não ha em| S. Paulo
nenhum terreno dos que são anunciados em prestações, que se| possa comparar aos
terrenos da Villa Pompeia.
Para informações LARGO DA SÉ, 3 ou|
VILLA POMPEIA (Bond da Agua Branca)
Trav. II, nº 2 com o Cel. Passos
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Wall, unico remedio que cura con| pletamente a calvicie, evita a| queda do
cabello, extingue as| caspas e as parasitas.

A’ venda em todas as| pharmacias e drogarias.| Por atacado, no deposito
central

RUA CAIO PRADO, 63
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A FELICIDADE
Sociedade Mutua de Peculios por Nascimentos, Casamentos e| Mortalidade. —
Approvada e auctorisada a funccionar em toda| Republica pelos decretos ns. 10.470 e
10.706.
Peculios pagos mais de 350:000$000 — Todos que se inscreverem até 31 de
Dezembro de| 1914, nas séries de casamento, receberão o peculio <<um anno>> depois
da inscripção.
Depois da inscripção os mutualistas podem casar quando quizerem. -- Quem se
inscrever| nas séries de <<Nascimentos>> até o fim do corrente anno, serà chamado
<<10 mezes>> depois| da <<inscripção>> e receberá de <<uma só vez>> o peculio que
lhe couber. O nascimento póde| dar-se em qualquer tempo.
PARECER DO Sr. INSPECTOR| REGIONAL DE SEGUROS

Declaro que estive hoje na sé| de da Sociedade A FELICIDADE.| onde
verifiquei toda a escripta| e documentos pertencentes á mes-| ma Sociedade, achando
tudo na| mais completa ordem e correcção.[|]
S.Paulo, 25 de Setemb. de 914
FRANCISCO DA COSTA CARVALHO

Delegado Regional de Seguros
E’ a seguinte a Diretoria des-| ta Sociedade:
Presidente, Antonio de Figuei-| redo; Secretario, José Eduardo| Ferreira de
Carvalho; Thesourei-| ro, Coronel Nicolau Cardoso.[|]
Conselho Fiscal: Dr. Adalber-| to Garcia da Luz. Juiz de Direito| da 2ª. Vara
Criminal da Capital.
Dr. Sebastião da Cunha Lobo,| 1º. Promotor Publico da Capital.
Dr. Victor Carmo Romano,| Adv. e Juiz de Paz da Consolação.
Supplentes: Durval Alberto de [|] Amorim; José Augusto Saraiva:| José de
Camargo Calazans.
Consultor-Juridico: Dr. Raphael| Corrêa de Sampaio, Advogado e| Lente da
Faculdade de Direito| de São Paulo.
Medico: Dr. Alvaro de Sá. (Da| Beneficencia Portugueza).
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Ser ou não ser, Eis a questão?

E’ a nossa casa a unica que já vendeu por 2 vezes e será ainda a que marcará
época| este anno, vendendo neste Estado o Grande Premio do Natal| 1.00:000$000
nada menos, mil contos de réis| DA LOTERIA FEDERAL| Extracção: Sabbado, 19 de
corrente — Inteiro, 48$000 — Meio, 24$000 — Fracção, 18000
Pedimos tambem vossa especial| Attenção [espaço] para o [espaço]Attenção
POPULAR PLANO das importantes Loterias do Estado| 200:000$000 em tres premios
— 1 de 100 contos e 2 de| 50 contos — Extracção [e]m 31 do corrente. |Uma dezena.
18$000 — Meio, 9$000 - Inteiro, 1$800

Não se esqueçam [espaço] A casa da sorte
Foi, é e será sempre
A ANTIGA AGENDA GERAL
Rua Direita n. 39
Julio Antunes de Abreu & C.
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A ECONOMISADORA PAULISTA| Brazil
CAIXA INTERNACIONAL| DE PENSÕES

Fortaleza
Maceio
Salvador
Victoria
Rio de Janeiro
Santos
Sta Catarina
Porto Alegre

Caixa A: — Paga-se 2$500 por mez| e tem-se direito a uma pensão mensal|
vitalicia em dinheiro, ao fim de 15| annos, de 150$000 (maxima).
Caixa B: — 5$000 por mez durante| 10 annos. Pensão era dinheiro de| 100$000
(maxima) ao fim de 10 annos.
E’ o melhor monte-pio!
DIRECTORIA: — Exmo.sr.dr.Gui-| lherme Rubião, exmo. sr. Gustavo| Olyntho
de Aquino, exmo. sr. Antonio| do Araujo Novaes Junior, exmo. sr. J.| Herculano de
Carvalho.

Conselheiros: — Exmo. sr. Luis M.| Pinto de Queiroz, exmo. sr. Derval|
Junqueira de Aquino, exmo. sr. dr. J. Ribeiro de Almeida, exmo. sr. dr. Francisco Malta.
exmo. sr. Benedicto Duarte Pas-| sos, exmo, sr. Francisco Teixeira de Cravalho. exmo.
sr. dr. J. Soares Hungria exmo.| sr. dr. Evaristo Bacellar.
Acceitam-se agentes — Peçam hoje prospectos á ECONOMISADORA Pala-| cete da
“Previdencia” — Rua 15 de Novembro, entrada pelo Largo da Sé.
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Dioxegen

Para Talhos, Arranhões ou| Pisadellas
EMPREGUE
DIOXOGEN| Primeiro

DIOXOGEN
sem rival para hygiene da bocca

Exigir DIOXOGEN

Amostras gratis a quem apresentar este| annuncio aos Agentes Geraes para o Brazil:
Paul J. Christoph Company
Rua Quintino Bocayuva, 44
SÃO PAULO
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- LA SAISON “A ESTAÇÃO”
HENRIQUE BAMBERG
RUA LIBERO BADARO Nº. 113
Telephone, n. 1013 - Caixa Postal N. 113
SÃO PAULO
GRANDE OFFICINA DE COSTURA| VESTIDOS PARA SENHORAS| E MENINAS
Tem sempre um bonito e grande sortimento| de fazendas, armarinho, enfeites e
modas.
Acceitamos encommendas do interior e para medida e| sufficiente mandar um
corpinho.
Trabalhos garantidos e preços modicos
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MAPPIN & WEBB (Joalheiros)

A visita franca e appreciada
Grande sortimento de joias finas| para presentes e todas de| bôa qualidade a preços|
razoaveis
Prataria e prata “Princeza” de artigos| para uso da casa — da mesma talheres| da
fabricação superior e facas de| aço, Sheppila — Crystaes finos —| Marroquins Bronzes
etc.[|]
28 - RUA 15 DE NOVEMBRO
S. PAULO
TELEPHONE - 2132
Telegrapho:
“MAPPIN”
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BANCO DE NAPOLES (Instituto emissor do Reino| Italiano)
Autorisado a assumir a tutela, emprego e transmissão de economias dos immigrantes
Italianos, nomeou, em data de 1. de| Junho de 1915, sua correspondente officiosa no
Estado de São Paulo

A Sociedade Anonyma Industrias Reunidas F. Matarazzo
a qual desde esta data recebe: as sommas que devem ser pagas por conta de
terceiros: as que devem ser depositadas| nas Caixas Economicas, Banco de Napoles
e Caixas postaes e as que devem ser empregadas em outras maneiras.

Das sommas versadas se entregam recibos que trazem as indicações das quantias em
liras Italianas, do cambio e do to| tal em mil reis, que effectivamente se pagou.
RECEBEM-SE DEPOSITOS EM CONTAS CORRENTES
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MAPPIN STORES
Sociedade Anonyma Ingleza

SECÇÃO DE MOVEIS

Alguns exemplares de nosso stock de moveis para| salão em estylo
“SHERATON” Preços sob applicação

A Belleza e graça dos desenhos dos moveis Inglezes, é conhecido no mundo inteiro|
desde o tempo de “Chippendale & Hepplethwarti”. ha 150 annos atraz. Os moveis| de
que se compõe o nosso stock, são o que ha de melhor nos estylos Inglez e| Francez, aos
quaes uma inspecção, torna-se um verdadeiro prazer, para os conhecedores.

Fornecemos orçamentos para a installação completa de casas, com moveis, tapeçaria,|
decorações, etc. Os moveis podem ser importados ou feitos aqui, com as bonitas|
madeiras do Brazil de accordo com os melhores estylos Inglezes

MAPPIN STORES
RUA 15 DE NOVEMBRO N. 26
PAULO

Telephone N. 4504| Caixa Postal N. 1391

SÃO
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Mobílias que figuram no MAPPIN’S EXHIBITION

MAPPIN STORES — Indubitavelmen-| te a Casa MAPPIM veio| trazer á nossa
elegancia a| nota ultra-chic, em todos os| artigos de que ella é espe-| cialista e que são de
varie-| dade notavel. Tivemos oc-| casião de visitar ultimamente| a convite do seu digno
ge-| rente, que é o espirito da| amabilidade posto ao serviço da ad-| ministração, a linda
exposição de| mobiliarios que elle acaba de organi-| sar. Não é um esposição vulgar;|
não é o pête-mêle confuso e desnor-| teado que geralmente se vê nas étala-| ges do
commercio rotineiro. E’ ao| contrario uma brilhante demonstração [|] do que podem o
gosto e a esthesia| no arranjo de uma casa. O que en-| canta principalmente nos
mobiliarios| expostos é a severa distinção dos| estylos, que guardam na sua puresa|
transigente a harmonia impeccavel| das escolas classicas. A arte nova| está tambem alli
representada, sem| os exaggeros que fazem o ridiculo do| arrivismo, guardando na sua
novida-| de as linhas sobrias das evoluções| proporcionadas. Não nos é possível| pela
exiguidade do nosso espaço fa-| zer a descripção detalhada de tudo| quanto de fino, de
selecto e de dis-| tincto, tivemos occasião de vêr. Li-| mitamo-nos pois a aconselhar ás
nos-| sas leitoras uma visita á Casa Mappin,| com a qual terão uma hora interes-[|] sante
pelo que vão vêr e ao mesmo| tempo encantadora, pela affabilidade| dos gentlemen que
estão a testa do| importante estabelecimento.

A nossa Kodak proporciona ahi| nossas leitoras uma das mobilias que| figuram
na Mappin’s Exhibition e que| é encantadora como simplicidade e| elegancia. O digno
gerente da Casa| Mappin mostrou-nos diversos pedidos| do Interior do Estado, de
installações| completas de mobiliario e tapeçaria e| — dadas as difficuldades que
existem| nas cidades do Interior para uma ins-| tallação confortavel — são inestimaveis|
as vantagens que resultam da bôa| vontade e do zelo com que a Casa| Mappin tem
expedido satisfeito os| pedidos desse genero.
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DE FOGÃO E DE FORNO

Ostras Soufflées

Misture em uma pa-| nella 2 colheres de| sopa cheias de man-| teiga e 2 iguaes de|
farinha de trigo, e| pouco a pouco 2| chicaras cheias de| leite e cosinhe 5| minutos;
addicione| uma colher de chá| cheia de molho inglez, ponha as ostras| picadas em
pedacinhos tirando os muscu-| los e mais 2 gemmas batidas, sal, salsa| e algumas gottas
de limão e no fim 2| claras de ovos batidas.
Colloque em panellinhas untadas com| manteiga cubra com farinha de pão torra-|
do e ponha as panellinhas em banho-ma-| cia 20 minutos. Guarnece-se com fatias de|
limão e serve-se quente.

PÃES DOCES SUPERIORES

(Molho: misture 1 colher de sopa de| manteiga com 1 de farinha de trigo junte|
uma chicara cheia de caldo uma cebola| pequena um dente de alho deixe cosinhar| 5
minutos. Junte 2 colheres de chá de| creme e a gemma de 1 ovo cosinhe um| minuto,
junte 1 colher de chá de succo| de limão). Este é o molho prompto.
Deite 2 pães doces em agua fria 1| hora. Ponha em uma pannela cubra com| agua
fria e faça ferver 2 minutos, ponha| de novo em agua fria. Tire como poder| toda a
gordura. Ponha em panella com| 2 chicaras de caldo algumas talhadas de| cenouras e de
cebollas; cubra com papel| amanteigado e cosinhe 1 hora em fogo| brando. Arrange em
forma ou prato aque-| cido e ponha o molho em cima.[|]
Guarneça com ervilhas e conservas| de nozes.

COELHO EM CASSAROLLA

Frite o coelho bem limpo em man-| teiga até escurecer. Em outra panella| frite 1
cebola juntando 5 colheres de sopa| de manteiga 1 colher de sopa de succo| de limão, 1
colher de chá de assucar 1|2| chicara de leite, 1 chicara de caldo 1 co-| lher de chá de sal
1 chicàra cheia de| arroz cosido. Junte o coelho frito e dei-| xe cosinhar 1 hora;
addicione leite de 1| coco deixe no fogo sem ferver até esquen-| tar o leite, ajunte gottas
de limão e sirva| circundado de arroz.

AMEIXAS RECHEADAS

Leve-se ao fogo meio kilo de assucar| com 1|2 copo d’agua, quando a calda esti-|
ver em ponto de pasta junte-se 6 gemmas| bem desmanchadas, vai a fogo brando até|
formar uma massa consistente, quando| prompto enchem-se as ameixas que devem-| se
ter tirado os caroços fazendo a abertura| só de um lado. — Depois passe-se n’uma| calda
(ponto de bala); para isto emprega-| se para maior belleza deste doce o assu-| car de
Pernambuco que se encontra nas| drogarias; depois passa-se em assucar crys-| tal branco
ou rosa e vai secar; tambem| poe-se em lugar de ovos o recheio com cocada d’ovos.

PUDIM MARAVILHOSO

Faz-se um creme com 2 colheres de| sopa de maizene bôa 1 copo de leite, 2|
gemmas 1|2 colher de manteiga e 4 de| assucar deixe-se esfriar. — Faz-se um creme| de
chocolate e deixe-se esfriar. Tenha-se| um pouco de geléa de morangos prompta| n’um

prato: a mesma de pecegos ou doce [|] d’elle; ainda um pouco de goiabada des-|
manchada em vinho do Porto, e um pouco| de doce de cidra ou de laranja. Faz-se| um
pão de lot e parte-se em fatias vai-se| assim arranjando n’uma forma alta; unta-| da e
forrada de papel branco — uma fatia| de pão de lot humedecido de leite fervido| com
baunilha, uma camada de creme, 1| de pão de lot (nas mesmas condições) ca-| mada de
creme de chocolate, pão de lot, geléa de morangos, pão de lot,| geléa de morangos, pão
de lot geléa de| pecegos; pão de lot a goiabada, ainda| pão de lot e outra camada com o
doce| de cidra e depois por ultimo pão de lot,| bata-se claras d’ovos como para suspiro e|
passe-se sobre todo o bolo que deve ser| assado em forno que fique bem assado,| quando
já tirado da forma é que se passa| as claras batidas com assucar como sus-| piro e então
tendo-se já coco ralado jo-| gue-se com força sobre o bolo até cobril-o| todo; vai então a
forno muito brando, ou| sol muito quente para seccar.

BOLACHINHAS DE FUBA’

5 pratos de fubá peneirado, 1 de| raspa de mandioca em pó 1 de rosca so-| cada, 1
duzia de ovos batidos, 1 litro de| leite, assucar, manteiga, erva-doce, o nos| moscada.
Estende-se com rolo sobre a mesa| e faz os biscoutos e vão assar em assa-| deiras em
forno brando.
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A SAUDE DOS NOSSOS FILHOS!

“BABYOL”
(Xarope confortativo e digestivo, para uso das cre-| anças.)

Analysado e licenciado pela Directoria Geral do| Serviço Sanitario.
Desassocego, agitação, choro exaggerado, colicas| ventosas, desordens intestinaes,
digestão imperfeita,| feridagens oriundas da nutrição vicioa, vomitos,| prisão de ventre,
desordens gastricas no curso do| aleitamento ou regimen lacteo.
Soccorro prompto nas casas de familia.
VIDRO 2$500. [|]

“CALCIPINA”

Preparação calcico-papainada, analysada e licencia-| da pela Directoria Geral do Serviço
Sanitario.
Favorece a dentição e a formação ossea, evita a| diarrhéa, os vomitos, favorece a
digestão, cura o| rachitismo e robustece as creanças.
Com o uso da “Calcipina” as creanças se acalmam,| creçem sadias, fortificam-se e
libertam-se de mui-| tos incidentes da 1.a idade.
CAIXA 2$000

A venda em todas as Drogarias e pharmacias. Depositarios LAVES &
RIBEIRO.
PHARMACIA YPIRANGA. Canto do Viaducto. — SÃO PAULO
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Bebam CAXAMBÚ. A melhor agua de meza.

Hortulania Paulista
Estabelecimento de Floricultua, Horticul-| tura, Arboricultura e Pomicultura

SEMENTES de HOR-| TALIÇA e FLORES [espaço] Arvores fructiferas| e
ornamentaes

Horacio Santalucia
EXECUTA-SE QUALQUER TRABALHO| EM FLORES NATURAES
Corbeilles, Bouquets, Coroas, Ornamentações, etc., etc.

Chacaras: R. Maestro Cardim, 91 Teleph. 4935
Chora Menino (Santanna) C. Postal, 711
Rua do Rosario 18 - S. Paulo
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GRATIS Envia-se sem despeza| alguma um exemplar da| “Chave da Fortuna”.| E’ um
magnifico livro onde se acham| compendiados os melhores preceitos para| se adquirir
fortuna, sem empate de capital.| Não foi de outra fóram que se fizeram as| grandes
fortunas americanas.

Pedidos acompanhados de um sello| de 20 réis á Caixa Postal n.º 412. — São
Paulo
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O crême Dermina, formula do Prof.| Ficher é o grande successo do dia.| Além de
ser um excellente crême de| toilette é um remedio poderoso con-| tra as espinhas, os
dartros, o eczema,| os cravos, manchas vermelhas do na-| riz, irritações da pelle, picadas
de| inscetos, etc.

CASA BARUEL
Rua Direita, 1 — Largo da Sé, 2| SÃO PAULO

As senhoras e Senhoritas que dese-| jem manter sua cutis em perpetuo es-| tado
de juventude, não devem esquecer| que em nossa Secção especial de Per-| fumarias, ha
os mais finos e modernos| Cremes, Cold- Cremes, Leites, Ceras,| Loções diversas e toda
especie de pro-| ductos para Maquillage. Outrosim, re-| commendamos o nosso variado
sorti-| mento de Pomadas, Pós, Cosmeticos,| Vernizes e liquidos diversos para o tra-|
tamento completo de “Manecure”
BARUEL & CIA
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Pasta dentifricia
GRANADO
A melhor para alvejar e conser-| var os DENTES.
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GUDERIN é actualmente o remedio mais| efficaz para o tratamento da|
ANEMIA e Chlorose, AME-| NORRHEA e Flores Brancas,| DYSMENORRHEA ou
falta da menstruação, HEMOR-| RHAGIAS depois do parto ESCROFULAS,
OPPILLA-| CÃO ou amarellidão, IMPALUDISMO e Malaria, NEU-| RASTHENIA e
outras molestias causadas pela POBREZA| OU VICIO DE SANGUE.

E’ o remedio que convem ás jovens durante o periodo| do seu desenvolvimento.
o seu effeito é sempre seguro.| Cuidado com as falsificações e as imitações?

O nosso preparado é conhecido pelo nome de “GUDERIN”| que está registrado
em todos os tribunaes do commercio.| Foi examinado e approvado pela Directoria Geral
da| Saude Publica do Rio de Janeiro.

“Guderin” dá Força e Vida

E’ o remedio soberano para combater a ANEMIA E| A FRAQUEZA. Em
poucas semanas produz um augmen-| to do numero de GLOBULOS VERMELHOS DO
SAN-| GUE, assim como do PESO DO CORPO!!!

Numerosas experiencias feitas em diversos hospitaes| da Allemanha confirmam
este resultado.

Regenera o Sangue e fortalece os Nervos

O GUDERIN deve ser preferido aos outros remedios| porque: 1. E’ um licor
agradavel ao paladar; 2. E’| de facil assimilação; 3. Póde ser usado pelos velhos e| pelas
creanças; 4. Não constipa o ventre; 5. Não pre-| judica os dentes; 6. E, finalmente, é de
effeito sempre| certo em todas as molestias em que é indicado.

Remette-se gratis o prospecto explicativo com| os numerosos| attestados de medicos e
doentes que o têm usado. Uni-| dos fabricantes e proprietarios: Alfred Gude & Cia.,|
fabrica de productos chimicos, Berlim, Allemanha.

Unicos depositarios para o Brazil: Queiroz & CIA. - S. PAULO
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AGUA INGLEZA
TONICA
FEBRIFUGA E APPERITIVA
GRANADO

INDICADA NA ANEMIA, DEBILIDADE,| IMPALUDISMO E CONVALESCENÇAS
EXIJAM A| NOSSA MARCA| RECUSEM AS IMITAÇÕES
MARCA REGISTRADA
GRANADO & CA - RUA 1º DE MARÇO Nº.14
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AO GRANDE ORIENTE Casa Fundada em 1889
J.C. COSTA
MANUFACTURA DE MOVEIS FINOS
Importação Directa de Moveis Austriacos, Louças| Capachos, Tapetes, Colchões e tudo
mais deste ramo.
RUA FLORIANO PEIXOTO No. 3 - TELEPHONE No. 1382
Largo do Palacio - Esquina Largo da Sé
Fabrica a Tracção Eletrica: RUA BELLA CINTRA No. 16

ANNO II SÃO PAULO, OUTUBRO DE 1915 N. 17
REVISTA FEMININA
PROPRIEDADE DA EMPREZA FEMININA BRASILEIRA
DIRECTORA: VIRGILINA DE SOUZA SALLES
REDACÇÃO: ALAMEDA GLETTE, 87 - S. PAULO

(Página 29)

PARA ALVEJAR A ROUPA...
...branca com grande economia de| tempo e de esforço, basta juntar á| água uma
pequena quantidade de chlo-| rudina, que não estraga o tecido, tira| toda e qualquer
mancha e dá á rou-| pa uma alvura de neve. Em todas as| lavanderias da Europa a
chlorudina| é ha annos adoptada. No Oeste de S.| Paulo onde a roupa, devido á terra|
vermelha, é difficil de desencardir, a| chlorudina tem uma grande extracção,| Custa
baratissimo e as nossas leitor-| ras poderão enviar-nos 1$600 em sel-| los novos do
Correio, que transmitti-| remos as suas ordens ao depositario.| para que lhes faça a
remessa de um| pacote de chlorudina.
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O VICIO DE ROER AS UNHAS

Temos em mãos neste momento um| excellente preparado, da Mfg. Drugs| S.
Paulo C.,º para evitar o vicio de roer| as unhas, que é muito commum nas cre-| nças e
sempre prejudicial, provocando| lesões no estomago e casos frequentes de| appendicite
com morte em 24 horas.
Quem vê uma linda creança, com os| dedinhos postos na bocca côr de rosa,|
roendo as unhas, não imagina muitas| vezes os perigos a que ella se expõe| e cuja
responsabilidade cabe ás mães| imprevidentes e descuidadas. Por um| accordo com a
Manufacturing C.º, po-| demos acceitar os pedidos das nossas| leitoras, ao preço de
5$500 o vidro.| de livre porte.
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Conselho ás pessoas| que fumam

FUMAR É SATISFAZER A UM DESEJO

Para que esta nossa satisfação seja| completa devemos ter o maximo| cuidado na escolha
dos cigarros| para nosso uso
OS CIGARROS
Castellões, Olga,| Luiz XV e Gioconda
quer pela pureza do fumo, quer| pelo esmero que superintende| a sua confecção, são os
unicos| cigarros que reunem as quali-| dades indispensaveis a um ci-| garro aromatico,
saudavel e| sobretudo de paladar nutural| e invariavel.

Recommendamos pois, estas| afamadas marcas
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CASA EDISON - Rua 15 de Novembro-55 - Gustavo Figner - S. PAULO
A ARTE DE SER BELLA

O MAIOR predicado da mulher é ser bella. Nada ha comparavel a um lindo
rosto| de cutis homogenea, levemente rosada, emoldurado por sedosos e ondulantes
cabel-| los; nada ha comparavel a uns olhos, sejam de que côr e tamanho forem, desde|
que sejam sombreados por bem traçados sobrancelhas e pestanas, dos quaes realçam| o
brilho e a ternura e dão expressão ao olhar; nada ha comparavel a uma bocca| bem
tratada, os dentes como jaspe, os labios finos e rosados como o coral e o| halito das
rosas; nada ha comparavel, emfim, a umas mãos fidalgas, de unhas bem desenhadas,|
rosadas e luzidas.
Exemas., Senhoras e Senhoritas: Foi para attendel-as e facilitar-lhes estes
grandes re-| quisitos, que ora lhes apresento os “PRODUCTOS DE BELLEZA
ORIENTAL”. (Todos os| pedidos de productos abaixo devem ser dirigidos á Secção de
Perfumarias da CASA EDISON,| rua 15 de Novembro, 55 — S. Paulo: Todas
correspondencia é tratada confidencialmente).

Lait de Beauté Oriental
(Leite de Belleza Oriental)
Attingiu a perfeição este maravi-| lhoso leite, de uso agradavel. Cons.| titue o
mais perfeito ornamento do| rosto. Extingue manchas, as sardas,| as espinhas, cravos,
etc.

Preço 3$500 Pelo correio 4$000

Rouge Oriental Illusion
Não estraga a pelle

E’ o de effeito mais natural e| persistente e de facil applicação.

USA-SE; depois do LEITE ou do| CREME ORIENTAL, com um panno|
fino esticado na ponta do dedo, ou| sò com o dedo indicador toca-se, ligei-| ramente no
ROUGE e applica-se fric-| cionando-se ligeiramente, até que se| espalhe e adhira
completamente.
Preço 2$000 Pelo correio 2$500 [|]

Crême de Beauté Oriental

Pelas suas qualidades emo[l]iente| e refrigerantes embranquece, amacia| e
assetina a cutis, dando-lhe a trans-| parencia natural da juventude.
Preço 3$000 Pelo correio 4$000

Rouge Oriental des Lévres
(DOS LABIOS)
Adhere aos [l]abios, tornando-se ma-| cios e frescos Applica-se do mesmo| modo
que o “ROUGE ILLUSION”.
Preço 2$000 Pelo correio 2$500

Kholl Oriental por les Yeux
(PARA OS OLHOS)
Para sombrear as orbitas, avigora,| dá vida e expressão ás pestanas e as so-|
brancelhas. (Instrucções em cada tubo)

Preço 2$000 Pelo correio 2$500

Email Oriental (Brilhante das unhas)

Para acção mechanica sobre as| unhas, quer usando com polidor ou com| o dedo,
produz um brilho vitreo e dura-| douro tornando as unhas transparentes
Preço 1$500 Pelo correio 2$000 [|]

Poudre de Beauté Oriental
(Branco, Rosa e Creme)
Fino e impalpavel, de perfume| delicioso e penetrante, composto de| pura fecula
de arroz, adhere á cutis, avelludando-a e imprimindo-lhe o seu| delicioso perfume.
Preço 5$000 Pelo correio 6$000

Depilatorio Oriental
(Garantido inoffensivo)

MODO DE USAR: Em um pires| colloca-se em um pouco de pó DEPI-| LATORIO e
uma pequena quantidade| de agua, sufficiente para fazer uma| massa homogenea da
consistencia da| pomada, applicando-se a quantidade| necessaria para cobrir a parte em
que| se quizer eliminar o cabello, o buço| ou rudimentos de barba.

A applicação deve ser feita com| o dedo para que o DEPILATORIO|
fique bem distribuido. Passados 5| minutos depois da applicação, lava-se| bem, com
agua pura.
Preço 6$000 Pelo correio 7$000

“LADY”
Pó de arroz compacto| e adherente. Este pó é| pratico e economico. Dá| á cutis
maciez e frescura| empregnando-a com o seu| fino perfume de flores.[|]

Cada pedido de 10$000 das especialidades acima dá direito a uma| caixa de pó
de arroz LADY. Desejamos introduzir esta especialidade de| real merecimento; fazemos
por isso esta offerta ás gentis leitoras desta| Revista. As leitoras ou leitores que fizerem
um pedido de 10$000 e nos| enviarem 10 endereços de suas relações, a quem possam
interessar estas| e outras especialidades da nossa casa, enviamos gratis, além da caixa
de| “Pó de arroz Lady” uma ou outra lembrança da nossa casa
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Machina de bordar “La Fée du Foyer” com esse pe-| quenino ap-| parelho que
a CASA EDISON de São Paulo acaba de importar, qualquer pes-| soa póde fazer
trabalhos do bordado de extraordinaria belleza, destinados a| qualquer fim, e isso sem
precisa aprendizagem alguma. Este apparelho offe-| rece uma occupação tão util quanto
agradavel e, considerando-se quanto se| gasta usualmente neste ramo de ornamntações,
ve-se que se reembolsa do| pequeno custo desta machina logo depois de fazer o primeiro
trabalho.
Cada Senhora poderá,com o auxilio deste pequenino apparelho, ornamentar| seu
lar a seu gosto e de uma maneira verdadeiramente artistica, tudo com uma| despesa
minima. A CASA EDISON, de S. Paulo, fornece a machina “La Fée du| Foyer” pelo
preço de 6$000 (porte e registro mais $400). Duas machinas de| bordar inviamos por
12$000 livre de porte.

Todos os pedidos do interior devem vir com as respectivas importancia, em carta
registrada com valor declarado e endereçado a| GUSTAVO FIGNER (CASA EDISON)
Secção perfumaria Rua 16 de Novembro, 55 - S. Paulo - Caixa Postal, 398.
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CASA GENIN

Especialidade em artigos para trabalhos de| senhoras: Para bordar; para crochet;
tricot,| filet, macramé, lacet, frivolité, inhanduty (Te-| neriffe). Artigos para confecção
de flôres ar-| tificiaes. Machinas para bordar e todo os| aviamentos para trabalhar com as
mesmas.| Bastidores redondos, de quadro, de collo, com| pés, de todos os tamanhos, lãs
e linhas de| todas as qualidades e grossuras, torçaes de| seda e de algodão e
mercerisados, sedas para| bordar lavavel e de Alger, talagarças de todas| as qualidades,
etamines, setins, pellucias, vel-| ludos, linhos etc.
Papel de seda branco e de côres; Papeis| crespos, dourados, prateados,
pergaminhos| cartonados e de Bristol.
Riscos para qualquer trabalho, acham-se| sempre promptos e fazem-se de
encommenda| bem como lettras e monogrammas. Aviam-se| encommendas para o
interior.
Genin & Filho
RUA 15 DE NOVEMBRO, 8-A — S. PAULO
Telephone 1009
Caixa Postal 204
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COMPREM| este livro
O commerciante pratico| e moderno”

E’ Indispensavel para os homens de nego-| cios, bancos, estudantes, etc.
Approvado pelo Governo de São Paulo,
“E’ livro de merito indiscutivel, unico no| seu genero, na bibliographia
brasileira.”
Opinião do celebre litterato .. Coelho Netto
A’ venda nas livrarias a 5$000
Pelo correio 6$000
Deposito: Rua da Liberdade 17 — S PAULO
Prof, JEAN BRANDO
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CALÇAE VOSSOS FILHOS| NA CASA| COMBATE
Rua da Consolação, 100 - Tel., 112
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O ACEIO DO LAR

Uma das grandes difficuldades que| têm as donas de casa com os creados| é
conseguir que elles não deixem| oxydar-se os metaes, o que além de| deselegante dá
uma idea pouco favo-| ravel do cuidado com que uma casa| deve ser mantida. Com a
<<Lustrina>>| esta difficuldade desapparece pois bas-| ta friccionar ligeiramente com
ella os| metaes, para que elles, pareçam novos.| Como no Interior é difficil encontrar|
este producto podemos envial-o ás| nossas leitoras. O preço da praça é| de 1$200 a lata.
(Mais $300 para porte.)
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OCULOS E PINCENEZ

Sortimento completo de oculos e pincenez finos| de ouro, tartaruga, metal inglez,
nickel etc. Apparelho proprio para se escolher oculos e pince| nez com toda a commodidade
para o comprador.

Officina especial para concertos de oculos pince-| nez e instrumentos finos.
Remette-se pelo correio qualquer pedido.
AO BOTICÃO UNIVERSAL
Rua 15 de Novembro 27 - Caixa postal, 71
JANUARIO LOUREIRO
SÃO PAULO [espaço] BRAZIL
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Indicador da Revista

CLASSE DE PIANO E MUSICA| do prof. Alvaro Lima
as aulas funccionam no salão da Casa| Bevilacqua Rua Direita. Mensalidade| 20$000

DR. HANSON
Dentista e Medico
Formado pela Universidade de Pennsylvania| (Estados-Unidos) e Faculdade de
Medicina do| Rio de Janeiro.
PALACETE LARA, Rua Quintino Bocayuva No. 4
Esquina da Rua Direita — Telephone No, 1767

Dr. DESIDERIO STAPLER
Ex- substituto da Polyclinica Geral em Vienna Ex-| chefe de clinica dos hospitaes.
Cirurgião do Hos-| pital da Beneficencia Portugueza de São Paulo.
operador. Molestias de senhoras.
CONSULTORIO
N. 4, Rua Barão de Itapetininga N. 4
De I ás 3 horas da tarde. TELEPHONE 1.407

DRA. CASIMIRA LOUREIRO
Especialista pelos hospilaes de Pariz. Gynecolo-| gia. Partos e operações.
Consultorio: Rua José Bonifacio, 32. Teleph. 3929| das 13 às 15 horas.
Res. Avenida Hygienopolis, 18 — Telephone, 912

Dr. J. FOGAÇA DE ALMEIDA
Medico — Operador — Parteiro
Rua Arouche N. 7, 9 ás 11 e ás 3

DR, JULIO PRESTES
ADVOGADO
Rua Direita N. 2 — Sala 6 (Casa Tieté)
SÃO PAULO

CUNHA CABRAL & Cia.
Rua de S. Bento, 35 — SÃO PAULO
Caixa do Correio, 666
Vidros, Moíduras, Papeis pintados, Espelhos, Ta-| petes e Capachos

GRANDE estabelecimento de horticultura| de FRANCISCO MARENGO

Plantas de todas as qualidades
Peçam catalogo para a
Caixa, 805 — S. PAULO

CASA DOLIVAES
AGENCIA DAS LOTERIAS DE SÃO PAULO E DA| CAPITAL FEDERAL.
Os pedidos do interior, deverão ser dirigidos a
J. Azevedo & Cia. Casa Dolivaes R. Direita, 10
SÃO PAULO

AO BAZAR ORIENTE
GABRIEL CHUERY E IRMÃO
Louças, Ferragens e Armarinhos etc.
Vendas por atacado e a varejo.
RUA DA LIBERDADE 22 á 24 á — S. PAULO

ANNO II SÃO PAULO, OUTUBRO DE 1915 N. 17
REVISTA FEMININA
PROPRIEDADE DA EMPREZA FEMININA BRASILEIRA
DIRECTORA: VIRGILINA DE SOUZA SALLES
REDACÇÃO: ALAMEDA GLETTE, 87 - S. PAULO
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LOTERIA DE SÃO PAULO

Extrações ás Segundas e Quintas - Feiras
Premios de 200, 100, 50, 30 e 20 Contos de| reis. Bilhetes em todas as agencias
Agentes geraes: J. Azevedo & Cia. J, Antu-| nes de Abreu & Cia. Amancio
Rodrigues dos|
Santos & Cia. e J. U. Sarmento.
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Atelier de Photogravura
GUILHERME WESSEL
Rua Victorino Carmillo, 30-A
TELEPHONE, 4310 [espaço] SÃO PAULO
Executa-se com maior esmero| e maxima promptidão qualquer| :: trabalho em
zincographia,| photogravura ou trichromia| para obras scientificas, cata-| logos e revistas
illustradas.
Trabalho garantido, feito pelos processos| mais modernos.

ANNO II SÃO PAULO, OUTUBRO DE 1915 N. 17
REVISTA FEMININA
PROPRIEDADE DA EMPREZA FEMININA BRASILEIRA

DIRECTORA: VIRGILINA DE SOUZA SALLES
REDACÇÃO: ALAMEDA GLETTE, 87 - S. PAULO
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CASAS VASIAS
Todas as casas, de S. Paulo, antes de rece-| ber novos occupantes devem ser
desinfectadas.
Si vos mudardes para uma casa que não te-| nha recebido o beneficio da
desinfecção, vos ar-| riscaes a contrahir molestias contagiosas, pois| ignorais quasi|
sempre a saude dos que viveram| nella antes de vós. O serviço Sanitario de São| Paulo
vos informará sempre, com segurança, si a| casa que pretendeis foi desinfectada.

ANNO II SÃO PAULO, OUTUBRO DE 1915 N. 17
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PROPRIEDADE DA EMPREZA FEMININA BRASILEIRA
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COMPANHIA NACIONAL| DE TECIDOS DE JUTA

FIAÇÃO E TECELAGEM
FABRICA EM SANT’ANNA

Aniagens --- Saccaria
Tapetes - Lona branca

Lona de côres para colchão, etc. Fios de| JUTA simples ou torcidos, de qualquer|
grossura.

ESCRIPTORIO:

RUA JOSÉ BONIFACIO 3

CAIXA POSTAL N. 342
TELEPHONE N. 872

ENDEREÇO TELEGR.:
“JUTA” - SÃO PAULO

Codigos: PARTICULAR, RIBEIRO,
A. B. C. 4.ª E 5.ª EDIÇÃO, A 1.

S. PAULO [espaço] :: :: [espaço] BRASIL
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Receitas de Toilette

Para evitar o máu cheiro da transpiração

Não pode haver nada de mais mar-| tyrisante para uma senhora elegante do| que
uma exhalação impura qualquer,| por exemplo, o mau cheiro da trans-| piração, que é
impossivel esconder,| principalmente num baile, numa partida| de tennis ou em qualquer
sport. Toda| a belleza, toda a graça, todo o encan-| to da mulher, desapparecem de cho-|
fre; todo o veu de sonho que a au-| reolava, toda a phantasia em que o| olhar
embevecido do homem a envol-| via fundem-se á rajada cruel… A| culpa exclusiva
porém é da mulher.
E’ simplicissimo evitar e eliminar de| vez o suor excessivo ou o seu máu| cheiro; basta
usar o Heliol, que custa| relativamente barato e que sendo um| pó, (como o pó de arroz)
as senhoras| podem usar com facilidade. O resul-| tado é tão extraordinario que, a pe-|
dido de muitas das nossas leitoras,| fizemos vir de Paris, uma nova re-| messa de Heliol,
que não se encontra| á venda no Brasil — e remetteremos| pelo correio a quem nos
solicitar ao| preço de 6$000 e mais 500 réis para| porte do correio. O preço do Heliol|
como de todos os preparados extran-| geiros, subiu muito, devido á guerra.
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BON AMI O unico preparado de| sabão mineral que limpa| todas as superficies e que
póle todos os metaes| Sem arranhar nem fazer riscos

Um limpador de vidraças e espelhos - um po-| lidor de metaes - um sabão de esfregar.
Tudo em um só - Não ha nada que eguale o| BOM AMI - Á VENDA EM TODA A
PARTE
LARGO DA SÉ 2-A

Agente geral: E. H. KRISCHKE SÃO PAULO
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Grande Officina de Costura
Mme. Martins & Comp.

Participam á sua distincta fre-| guezia que acabam de receber| as ultimas novidades de
Paris em

Charmeuse, Gabardine,| Crepom filotê, Crepe de| Seda e Lã, Foulards,| Crepe da
China Brochel,| Gaze Chifon, Gazer Marinette

Incomparavel sortimento de tecidos em| alta phantasia — Especialidade em toilettes| de
luxo e lutos a preços modicos
PRESTEZA E ELEGANCIA
Mme. MARTINS & COMP.
RUA DIREITA, 43 (Sobrado)
Em frente á CASA SLOPER
TELEPHONE N. 5022
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Para ennegrecer os cabellos

Ha innumeras receitas para dar a côr pre-| ta aos cabellos. mas todas as tinturas
exis-| tentes são muito perigosas porque são á base| de nitrato de prata, de saes de
chumbo, de| cobre, de cobalto e até — parece incrivel! - cya-| nureto de potassio, que é
um toxico perigos-| simo, que pode envenenar rapidamente. As| mais communs são as
tinturas progressivas| todas á base de nitrato de prata, cuja absor-| pção dá lugar a uma
intoxicação lenta, que| termina por um cancro do figado ou por uma| arterio-sclerose ou
ainda por accidentes mais| graves.
As duas unicas formulas inoffensivas são| o Henné verdadeiro para dar aos
cabellos a| côr loira ou castanho-claro e a Petalina, que| tinge desde o castanho até um
bello negro| lusente e vivo, que illude á pessoa mais es-| perta.
E’ preciso não confundir o verdadeiro| Henné — que é uma farinha vegetal que
vem| do Oriente e que não existe á venda no Bra-| sil — com diversas tinturas que se
encontram| a venda no nosso commercio, á base de saes| de prata e de chumbo e com o
rotulo de Hen-| né. A pedido de diversas leitoras nós estava-| mos fazendo esforços para
importar do Orien-| te a verdadeiro Henné — para as loiras e cast-| anhas — mas a
guerra veio annular os nossos| esforços.
A Petalina, que é absolutamente inoffen-| siva, nós conseguimos que os
senhores John| Regent & Comp fizessem vir da Europa e| ás nossas leitoras que
desejarem fazer desap-| parecer os seus cabellos brancos, poderemos| servir de
intermediaria enviando-lhes a Peta-| lina, que não temos duvida em recommen-| dar.
Com a Petalina em dez minutos faz-se| a pintura, podendo lavar-se a cabeça em se-|
guida e pôr brilhantina ou qualquer oleo nos| cabellos. E’ sufficiente uma applicação
por| mez. Simples, facil, perfeito e inoffensivo.
Basta enviar a importancia de dez mil réis| e o endereço á Empreza Feminina Brasileira.

Alameda Glette, 87 — S. Paulo.
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CEM RÉIS| DE BRISA!

PARECE UM PARADOXO,| MAS NÃO É!

A BARATEZA DO| CONFORTO!

Com 100 réis de electricidade po-| de-se fazer funccionar um ven-| tilador de 12”
durante 4 horas.
Cem réis proporcionarão uma| noite fresca e agradavel na| maior sala de vossa
casa.
O ventilador electrico é uma das muitas| commodidades de que podereis gozar
no| verão, se vossa casa possuir installa-| cão electrica.
O verão se aproxima; não percaes tempo!
Sêde previdente installando um ou mais| ventiladores electricos em vossa
residencia.

PROCURAI INFORMAÇÕES NO| ESCRIPTORIO CENTRAL DA

THE SÃO PAULO TRAMWAY, LIGHT & POWER| COMPANY, LIMITED.

NO PREDIO MARTINICO [espaço]

PRAÇA ANTONIO PRADO

A CIGARRA
Revista de maior circulação no Estado de S. Paulo
N. 134-- 2.° de Abril 1920-- Anno VII Redacção: Rua S.Bento, 93-A --S. Paulo
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"O Pilogenio" serve-lhe em qualquer caso

Se já quasi não tem, serve-lhe o PILOGENIO,| porque lhe fará vir cabello novo.
Se começa a ter pouco, serve-lhe o PILOGENIO,| porque impede que o cabello
continue a cahir.
Se ainda tem muito, serve-lhe o PILOGENIO,| porque lhe garante a hygiene do
cabello.
AINDA PARA A EXTINCÇÃO DA CASPA
Ainda para o tratamente da barba e loão de toilette - O Pilogenio| Sempre o Pilogenio! O
Pilogenio sempre!
Á venda em todas as pharmacias, drogarias e perfumarias.
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Uma Pastilha| VALDA| na bocca| é a Preservação Garantida| das Dôres de Garganta,
Defluxos,| Rouquidão, Constipações, Bronchites, etc.| é a Suppressão Instantanea| da
oppressão, dos Accessos de Asthma, etc.| é a Cura Rapida de todas as Doenças do Peito.
Vendem-se em todas as Pharmacias e Drogarias

Agentes Geraes: Srs. FERREIRA & VASCHY - Rua General Camara, 113 - Caixa N. 624 RIO DE JANEIRO
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Solas Neolin

Muitas pessoas obtêm maior durabi-| lidade do seu calçado substituindo as| solas de couro por
solas NEOLIN.
NEOLIN foi inventado para dar longo| uso e reduzir as despezas com cal-| çado.
Tem todavia outras vantagens:
As solas NEOLIN são confortaveis, não| escorregam em pavimentos molhados| e são
impermeaveis.
Fabricam-se em preto, castanho e bran-| co e obtêm-se em todas as principaes| casas de
calçados.
Não aceite substitutos, PEÇA| SOLAS NEOLIN| marca de fabrica
nem Borracha, nem Couro
The Goodyear Tire & Rubber Co. Of South America
RIO DE JANEIRO: Avenida Rio Branco 253 SÃO PAULO: Rua Florencio de Abreu, 108
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Lavoura, Industria| e Commercio

Os srs. lavradores e industriaes encontrarão sempre em nossa| casa um variado stock
de machinas de fabricação propria e importação,| para os mais differentes trabalhos das
industrias e da lavoura.
Contractamos installações completas para o beneficio de café, ar-| roz e algodão:
installamos usinas de assucar e aguardente, e serraria,| assim como machinas para farinha de
mandioca.
As nossas machinas são resistentes, de facil manejo e praticas.
Temos variado stock de eixos para transmissão, mancaes de todos| os typos, polias,
correias, oleos, graxas, etc.

Martins Barros & Cia. Limitada
46 - RUA BOA VISTA - 46
Caixa Postal, 6 - - S. PAULO
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Segredo da Mocidade

E’ a preparação| mais delicada e| perfeita que até| hoje se ha des-| coberto para com-| servar e
aformo-| sear a pelle.
Faz desapparecer| o brilho gorduro-| so do rosto, as| rugas, as espinhas| e o dermatodex
(cravo)

O segredo da mocidade| Contra manchas sardas| rugas espinhas| cravos e todas| as affeccoes
da pelle| succedaneo| do Pó de Arroz| A. Bueno| Rio de Janeiro| Marca Registrada
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FRISOLINA (Loção das damas)| preparado ideal
Para ondular e fortificar| os cabellos, tornando-os| flexiveis, sedosos e| abundantes.|
Evita a queda e| extingue| a caspa.
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PNEUMATICOS| TYPO "CORRENTE"| sinonymo de| SEGURANÇA GARANTIDA

"UMA CORRENTE NUNCA É MAIS| FORTE DO| QUE O| SEU| ELO| MAIS FRACO" - é
este o principio porque são| feitos os pneumaticos UNITED STATES tipo| "CORRENTE.
Cada elo naquelles pneumaticos corresponde a uma| parte da SEGURANÇA e CONFIANÇA
que elles| offerecem. A altura dos elos e a sua forma pro-| duzem tal sucção e, por
consequencia, tal agarre,| que os pneumaticos deste typo são já conhecidos| como
pneumaticos ANTIRESVALANTES por ex-| cellencia.
Usae pneumaticos "CORRENTE" - sentireis aquel-| la satisfação que tem todo o
automobilista que de-| posita inteira confiança nos seus pneumaticos.

Nenhum pneumatico satisfaz todas as exigencias
É por isso que os pnematicos UNITED STATES| se fazem em cinco typos differentes:
ROYAL CORD -| NOBBY – CORRENTE - USCO E LISOS.

United States Rubber Export Co. Ltd.
RIO DE JANEIRO
Rua Viconde de Maranguape,5| (largo da Lapa)
SÃO PAULO
Avenida São João, 921
Os pneumaticos "UNITED STATES, são bons| pneumaticos.
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O pequeno Hudson| (4 cylindros)
Conforto luxo elegancia
[imagem do carro] rapidez economia durabilidade
Acaba de chegar nova remessa destes afamados carros| Visitem nossa Exposição|
Sociedade Industrial e de Automoveis
"BOM RETIRO"
Rua Barão de Itapetininga N.12| S. PAULO
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INFLUENZA
No seculo dezesete, os astrologos| italianos, interpretando cabalisticamente| a influencia
sobrenatural que. a seu| juizo, exerciam os corpos celestes, em sua marcha eterna,| sobre os
destinos da Humanidade, attribuiram ao movimento| combinado de certos planetas a causa de
uma epidemia nova que| fez sua apparição nos paizes meridionaes da Europa, e que se mani-|
festava por catarrhos, febre alta, dores e mal estar geral, e inventaram,| consequentemente,
para designal-a o nome de "Influenza"
A "Influenza", hoje mais que nuca é uma verdadeiro castigo de todos os povos;| porem
o intellectual moderno sabe bem que é devida a um bacillo especifico, e que, em vez de| se
perder tempo tratando da investigar a influencia mysteriosa das estrellas sobre a humanidade,|
deve-se combatel-a, assim tambem todas as enfermidades, pelos meios adequados indicados
nas| regras de Hygiene e Therapeutica, e que todos os facultativos aconselham e prescrevem.
Assim, pois, em um caso dado, deve usar-se immediatamente o remedio mais| efficaz
conhecido: os Comprimidos Bayer de Aspirina e Phenacetina, para baixar| a temperatura,

para restabeler a circulação normal do sangue e para supprimir| as dôres, seguindo assim o
caminho mais curto para o prompto| restabelecimento do individuo que soffra de Influenza.
Preço do tudo com 20 comprimidos 3$000
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O QUE E’ O LUESOL
O já popular depurativo do sangue
O LUESOL de Souza Soares, que é um magnifico depurativo-tonico sem alcool, de bom
sabor,| foi submetido, antes de entregue ao uso do publico, a rigorosas experiencias no
principaes hospi-|taes civis e militares, casas de saude e sanatorios do Estado do Rio Grande
do Sul e no| grande Hospital da Misericordia da Capital da Republica, onde realisou curas
admiraveis, sendo| considerado pelos illustres medicos dos mesmos estabelecimentos como
um excellente anti-syphili-| tico, de incontestavel efficacia, facil tolerancia e digno do
acatamento publico!

O "LUOL", cujo emprego é aconselhado pela sciencia não| contem alcool!
O seu uso não exige dieta ou regimen!
O "LUESOL", que é um produto scientifico, cura sem prejudi-| car o organismo!
O "LUESOL" é um medicamento de acção prompta e garantida!| - não falha!
O "LUESOL" cura a syphilis em todos os periodos.
O "LUESOL" depura o sangue e tonifica o organismo.

O LUESOL de Souza Soares encontra-se á venda em todas as| drogarias e pharmacias
Agentes geraes: - Pedro Romer & C., Rua do Carmo, 25 -- S. Paulo
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Para poder trabalhar necessita-se ter boa saude
NESTA época em que os meios de subsistencia tornam-se tão custosos,| o operario não deve
sob nenhuma circumstancia expor-se a cahir| doente por causa da fraqueza renal, pois
necessita de todo o dinheiro| que pelo seu trabalho posssa adquirir, para o bom sustento da
sua família.| A fraqueza nos rins é perigosissima, e quando chega a certo periodo é muito|
difficil de curar. A dôr nas costas é um dos primeiros symptomas de que| os rins não estão
funccionando direito, sendo este o momento opportuno| para attendel-os e remedial-os.
Si o senhor sente fortes dôres ao inclinar-se ou ao levantar-se, enjôos, dôres nas costas
e na cabeça, irri-| tação na bexiga, etc, dirija-se immediatamente á primeira pharmacia, e
adquira um vidro de Piluls de Foster| para os Rins. Estas pilulas teem salvo a milhares de
pessoas, por mais de 50 annos. Entram na sua preparação,| somente ingrediente de primeira
qualidade, não contendo droga que seja prejudicial ao organismos. Não| acceite substitutos;
exija sempre as de "Foster".
A’ venda em todas as pharmacias. Solicitem nosso folheto sobre as enfermidades
renaes que nós lh'o en-| viaremos absolutamente gratis.
FOSTER-McCLELLAN Co. - CAIXA POSTAL 1062 - RIO DE JANEIRO
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Santosina| pomada para feridas
Tratamento rapido, radical,| racional e scientifico| DAS FERIDAS

A SANTOSINA (pomada seccativa) é o remedio| aconselhado para o tratamento
rapido, radical, racio-| nal e scientifico de qualquer ferida nova ou antiga.
A SANTOSINA desfaz as carnes esponjosas ma-| durece e faz rebentar os bitçoes
venereos, panaricios,| os unheiros, os anthrases e os tumores de qualquer| especie, sem ser
preciso rassgal-os a ferro; impede-os| de gangrenar, cicatrizando-os radicalmente.
Cura as chagas ou ulceras, os golpes e as cortaduras,| Desincha as inchações, taes
como as erysipelas,| as penas inchadas, restituindo-as ao seu natual.
Cura as empingens como bolhas, vermelhidão e | destróe as sarnas.
A comichão desaparece em poucas horas com a applicação desta pomada.|
Cura as hemorrohoides externas, allivia como por encanto o prurido ou comichão
desesperada no anus| e desfaz completamente os tumores hemorrhoidarios ou mamillos. Cura
queimaduras.
Esta pomada é muito fresca, não exige resguardo e deixa trabalhar. = Pelo Correio,
3$500.
A’ venda em todas as pharmacias e drogarias.
DEPOSITARIOS: Perestrello & Filho, á rua Uruguayana, 66 - Rio de Janeiro.
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A moda e a inseparavel loção| "BELA CÔR"

A venda em toda a parte

O melhor preparado| para a belleza do| cabello e barba| não mancha a pelle

Bella Côr é, sem duvida alguma, a loção | da moda, usada por todas as pessôas de| apurado
gosto.
São as seguintes as suas vantagens:
1.° - Com quatro applicações, desapparecem as caspas, tornando os ca-|bellos macios e
lustrosos.
2.º - Com seis applicações, faz brotar novos cabellos na mais antiga calva.
3.° - Com dez applicações, os cabellos brancos ou grisalhos, vão ganhando| vida nova, e a sua
côr natural primitiva, sejam louros, castanhos ou negros.
4.° - O seu perfume é muito agradavel, o seu emprego muito simples, e| pode ser usada por
todas as pessôas em todas as idades.
Bella Côr é o verdadeiro mensageiro da eterna mocidade; é o melhor especifico|
indicado contra todas as molestias do couro cabelludo.
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PASSOU A HORA...
Um por um desfilam, em caminho para a Eternidade, para nunca mais| voltarem, os
momentos felizes que o Carnaval nos trouxe. Passou,| no relogio da nossa vida, aquella Hora
Feliz, inesquecivel e novamente| surgem as Horas tristes. Que profunda tristeza se apodera
do| espirito ao ver este desfile sombrio. E, a par desta tristeza, que grande indis| posição, que
cansaço que abatimento, que dor de cabeça! Bem caro temos que| pagar cada momento de
alegria que gozamos neste valle de lagrimas! To-| davia encontra-se para tudo isto um allivio
rapido e efficaz, graças a
CAFIASPIRINA
Dois comprimidos acalmam a dôr mais intensa e, a mesmo| tempo, levantam as forças,
normalizam a circulação do sangue| e fazem desapparecer, como por encanto, todos os
effeitos pro-| duzidos pelo uso em excesso das bebidas alcoolicas, pelas noites| passadas em
claro e pela extrema excitação nervosa.
NÃO AFFECTA O CORAÇÃO NEM OS RINS.
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A Kodak chronista das crianças
Os meninos com sua graça natural apresentam| mil scenas encantadoras. E num
momento a Kodak| está prompta para entrar em acção.
Todas as brincadeiras das crianças como os diverti-|mentos dos mais edosos podem-se
voltar a gosar mais| tarde, graças ás nitidas photographias tiradas com a| Kodak.

Todoas as Kodaks são Autgraphicas
Kodak Brasileira, Ltd., Rua São Pedro. 268, Rio de Janeiro
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OBESIDADE
PARA EMAGRECER| com seguridade e| sem perigo tomem| PILLAS GAL-| TON a base
de extratos vegetaes.| O melhor remedio| contra a Obesida-| de. As PILULAS| GALTON
fazem| emmagrecer mel-|horando a digestão.
Exito constante,| absoluta seguridade
Apr, D.S.P. em 26-6-1917, sob o N° 88
J. RATIE, Pharmaceutico|
45, R. de Techiquier| PARIS
São Paulo: BARUEL & Cia| e todas pharmacias.
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Cabellos Brancos - "O juvenol"

O REI DOS PREPARADOS

Existe muitas tinturas na praça mas nenhuma póde-se comparar com o "JUVENOL"|
por ser elle de facto o verdadeiro inimigo dos cabellos brancos; é rápido, não é complicado e
dá| um unico tom ao cabello com uma só applicação. Encontram-se á venda tres typos do
"JUVENOL'.
O N.1 para cabellos pretos, o N. 2 para castanhos e o N. para louros. Peçam sempre o
typo| que corresponder á côr do vosso cabello; pois assim conhecerão as grandes
propriedades que| possue o "JUVENOL" sendo, como é, o "primus inter pare" de todos os
demais preparados| existentes na praça, tanto em productos nacionaes como extrangeiros.
Cabellos sedosos, macios, sem cans e com suas côres naturaes, só se poderão obter
usando| o "JUVENOL", que é scientificamente fabricado com finissimas dorgas directamente
importadas
Desejando, pois, obter uma optima tintura, é o bastante exigir que lhe vendam só o|
"JUVENOL", não acceitando substituição.
VENDE-SE NAS PRINCIPAES PHARMACIAS, DROGARIAS E PERFUMARIAS
Laboratorio: Rua Visconde do Rio Branco n. 104 - S. Paulo
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Casamentos| o que toda moça deve saber| antes e depois| do casamento!

Minhas Senhoras!

Todos sabem que Certos Terriveis Padecimentos e as mais Perigosas Per| turbações
Genitaes são Soffrimentos que perseguem grande numero de| Mulheres.
Quantas vidas cheias de desgostos e pezares quantas lagrimas, quanta| tristeza e
quantos desenganos produzidos por estas tão dolorosas Enfermi-| dades!!
Quantas Senhoras Solteiras, Casadas ou Viuvas, que padecem de tão| terriveis
Doenças!!
Quanta Mãe de Familia se condidera infeliz, por soffrer assim!
Quem tem a infelicidade de soffrer do Utero sabe bem o que é padecer!!
Palpitações do Coração, Aperto e Agonia no Coração, Falta de Ar, Sufo-| cações,
Sensação de Aperto na Garganta, Cançaços, Falta de Somno, Falta de| Apetite, incommodos
do Estomago, Arrotos Frequentes, Azia, Boca Amarga,| Ventosidades na Barriga, Enjôos,
Latejamento e Quentura na Cabeça,Peso| na Cabeça, Pontadas e Dores de Cabeça, Dores no
Peito, Dores nas Costas,| Dores nas Cadeiras, Pontadas e Dores no Ventre, Tonturas,
Tremuras, Exci-| tações Nervosas, Escurecimentos da Vistas, Desmaios, Zumbidos nos
Ouvidos,| Vertigens, Ataques Nervosos, Estremecimentos, Formigamentos Subitos,|
Caimbras e Fraqueza das Pernas, Suores Frios ou Abundantes, Arrepios,| Chorar sem ter
Motivos, Enfraquecimento da Memoria, Moleza no Corpo,| Falta de Animo para Fazer
qualquer Trabalho, Frio no Pés e nas Mãos,| Manchas na Pelle Certas Coceiras, Certas
Tosses, Ataques de Hemorroidas,| etc. Tudo isto pode ser causado pela inflamação do Utero!

Até o Genio da Mulher pode ficar alterado e ella de| alegre que era, passa a ser
triste, aborrecida, zangando-se| facilmente pelas cousas mais insignificantes!

O Melhor Tratamento é usar Regulador Gesteira| Sim! Sim!

REGULADOR GESTEIRA é o Remedio de Confiança para tratar|
inflamação do Utero, o Catarro do Utero causado pela inflamação, Anemia,| Palidez,
Amarelidão e Desarranjos Nervosos causados pelas Molestias do| Utero, a Pouca
Menstruação, as Dores e Colicas do Utero e Ovarios, as| Hemorragias do Utero, as

Menstruações Exageradas e Muito Fortes ou Muito| Demoradas, as Dores da Menstruação,
as Ameaças do Aborto e as Hemo-| rroidas causadas pelo Peso do Utero inflamado!

Comecem hoje mesmo a usar Regulador Gesteira

Anno XIV N.° 280 A cigarra- revista de maior circulação no Estado de São Paulo
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SEMPRE A MULHER!

Sem duvida alguma, na mulher, a pa[r] de| uma excellente educação, deve haver| uma
epiderme sã

Este predicado obtem-se fazendo uso do| Creme de Cera Frank Lloyd| (PURIFICADO)|
Preço 7$000

Á venda em todo o Brasil
Anno XIV N.° 280 A cigarra- revista de maior circulação no Estado de São Paulo
1.ª quinzena de Julho de 1926
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Deseja crescer 8 centimetros?
[imagens de pessoas antes e depois do tratamento]
Pois o conseguirá promptamente, em qualquer edade, com o CRECEDOR RACIONAL, do
professor| Albert, tratamento unico que garante o augmento de estatura e desenvolvimento.

Pedir explicações, que as remette[r]ei gratis, e ficareis convencidos d[o] maravilhoso invento
Representante na America do Sul: F. MAS
Entre Rios, 130

Buenos Aires – Argentina

Anno XIV N.° 280 A cigarra- revista de maior circulação no Estado de São Paulo
1.ª quinzena de Julho de 1926

(Página 18)

BABY| PEGGY| Estrela da UNIVERSAL em |"Capuchinho Vermelho"

Para conservar a dentadura| sã e perfeito estado é| necessario começar a cui-|
dal-a desde a mais tenra| edade. Costumae, pois, os| vossos filhos a escovar os| dentes
com Kolynos duas| vezes por dia, habito que| lhes será de valor inesti-| mavel durante
toda a vida.
O Creme Dental Kolinos é incoparavel para as| creanças. Não só limpa os
dentes na perfei-| ção, sem arranhar nem gastar o esmalte que for-| ma a couraça
protectora dos dentes mas, graças| á sua benefica força antiseptica, mantém a bocca| e
a garganta livres de m[u]riades de microbios no-| civos. O Kolynos é um dentifricio
digno de toda| a confiança, que as creanças usam com delicia e| lhes conserva a
dentadura sã e formosa toda a vida.
Recommendamos ás mães previdentes que co-| mecem hoje mesmo a cuidar
os dentes dos seus| filhinhos, evitando lhes assim a carie e a ruina dos| molares
Costumem-n'os a usar o Kolynos duas| vezes por dia, de manhã e á noite.
CREME DENTAL| KOLYNOS
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Para Ambos!

AVEIA QUAKER OATS pelo seu valor| nutritivo é o alimento indicado para|
robustecer o organismo humano.
É por isso que os medicos a recommendam| ás mães durante o periodo da
amamentação.
É tambem recommendada para ás senhoras| que estão prestes a ser mães, pois gosarão
de| perfeita saúde e seus filhos nascerão robusto| e sadios
O novo folheto sobre a Saúde tratando do| desenvolvimento das creanças, selecçõa
dos| alimentos, receitas de cozinha ect. será en-| viado [gra]tis a quem pedir a| Oswaldo
Monteiro| Rua Benjamim Constant, 7-a| Caixa Postal 2243-- S. Paulo
Quaker Oats
Em latas e meias latas
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Para que gastar? 12$ ou 14$ em um fras-| co de Loção para tirar| a CASPA em 2 ou
4 dias, se a| ONDULINA| custa a metade e tira a caspa em UMA SÓ APPLICAÇÃO| (5
minutos). Producto scientifico para a hygiene, belleza| conservação dos cabellos.
Á VENDA NAS CASAS BARUEL, FACHADA, E OUTRAS

Laboratorio F. Lopez - Rio de Janeiro - Caixa Postal, 1511
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Pudim deliciosa... Bom para as crianças!
FINO, fôfo, delicioso, o pudim| preparado com Maizena Duryea!
Tão apetecivel á vista, faz cres-| cer agua na bocca. Tão puro e| sadio, é para
todos. E econo-| mico tambem! Pode-se deixar| as creanças comer todo o que| desejam
- não ha nada melhor| para ellas. A Maizena Du-| ryea contém somente as|
propriedades essenciaes e| nutritivas do milho. Todos| os alimentos preparados| com
ella são saudaveis e| de facil digestão.[|]
Não aceitem substitutos. Usem sómente| MAIZENA DURYEA| é melhor e
rende mais

GRATIS - Um livro contendo muitas receitas para| preparar sobremesas deliciosas com a
Maizena Duryea.| Escrevam ao Representante:
E. Martinelli
CAIXA POSTAL, 88 SÃO PAULO| 480
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Para o penteado "A La Gaçonne"

Só PERPETUALI-| NA, o mais perfei-| to assentador dos ca-| bellos.
Absolutamente isen-| to de substancias| gordurosas;
Utilissimo contra a| caspa e a Sebor-| rhéa.
Lic. D. N. S. P| SOB O N.° 50 EM| 25-1-926.
Á venda em toda parte

GRACIONO & CACCURI| Rua do Carmo, 39| 2.° Andar| Phone Central 1399
Deposito Geral: | DROGARIA AMARICANA
Soc. Prod. Chimicos L. Queiroz
Rua S. Bento, 83 --- S. Paulo
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Tornae saudavel a vossa pelle, e ella| ficará attrahente, usando os
PREPARADOS| para Belleza ELISABETH ARDEN

O methodo de ELISABETH ARDEN| tem unicamente por objectivo conservar|
saudavel e pelle, accelerar a circulação| através dos tecidos, estimular o funcciona-| mento
dos poros.

Em consequencia disso, a pelle se torna| attrahente. Em casa phase, o
tratamento| de ELISABETH ARDEN obriga a natu-| reza a prevenir ou eliminar as
rugas, as-| pereza e outros defeitos.
Podeis seguir, em vossa casa, o metho-| do de tratamento de ELISABETH
ARDEN,| pela manhã e á noite, purificando, tonifican-| do e reconstituindo a pelle,
com CLEAN-| SING CREAN, ARDENA SKIN TONIC,| VENETIAN SPECIAL A
TRINGENT| e ORANGE SKIN FOOD.
Os preparados de ELISABETH ARDEN, para toilette, encontram-se á venda
na| PERFUMARIA YPURANGA - Rua Libero Badaró, 110|112 - São Paulo| na Casa
RIBEIRO DOS SANTOS & CIA. - Praça Mauá, 33 - Santos| e PERFUMARIA
CENTRAL - Avenida Rio Branco, 142 - Rio de Janeiro
Estamos distribuindo gratuitamente o livro A´ PROCURA DA BELLEZA, de Elisabeth
Ardem, com| informes detalhados sobre o rejuvenescimento da belleza das senhoras.
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Porque não fazeis todo o possivel para| dar o maior realce á vossa Formosura??
Mais valem uns lindos SEIOS do que| uma bonita CARA

Feições sem belleza e sem regularidade não impedem| que uma mulhers e torne encantadora
e fascinadora, se| consegue alcançar uns Seios bem cheios e de formas bem| arredondadas. O
essencial da verdadeira belleza não con-| siste em ter uma cara bonita, que rapidamente
emmurchce,| mas em possuir um busto perfeitamente desenvolvido, que| resiste ao tempo e
aos annos e faz da mulher um conjunto | harmonioso de graça e formosura A mulher que
attrae| pelos seus encantos, é a que é redonda e bem formada,| cujos Seios são cheios e bem
desenvolvidos. O professor| G. Ricabal diz: - "Nada iguala a uns Seios fórtes e ar-|

redondados para dar realce á formosura da mulher". Todas| aquellas mulheres á quem a
natureza favoreceu dessa sórte| casam mais cedo, são mais requestadas e desejadas e des-|
pertam maiores paixões do que as suas companheiras me| nos avantajadas. Os homens
desviam-se desilludidos das| mulheres deprovidas de Seios fórtes e attraentes, como| se lhes
faltasse alguma cousa absolutamente indispensavel.
A Pasta Russa do Dr. G. Ricabal, Celebre Medico| e Scientista Russo, é o unico
Medicamento existente| no mundo inteiro com que menos de dois mezes a mu-| lher obtem,
sem causa damno algum á Saude, uns Seios| Lindos, Desenvolvidos, Fortifcados e
Aformoseados produ-| zindo rapidamente o endurecimentos e a firmeza dos mes-| mos, em
qualquer que seja a sua edade.
A Pasta Russa do Doutor G. Ricabal é Tonica e Reguladora das funcções naturaes e
que permitte| usal-a até mesmo durante o período menstrual, sendo completamente
inoffensivo á saude da Mulher.
Milhares de attestados affirmam o grande valor curativo da Pasta Russa do Doutor G.
Ricabal.
Modo de Usar: A applicação da Pasta Russa, é a mais simples possivel. Póde ser applicada
em qualquer hora, de| preferencia á noite, ao deitar-se tendo o cuidado de pela manhã lavar
bem os Seios, com agua que| tenha bastante Agua de Colonia de qualidade superior e com um
sabonete medicinal ou mesmo de toilette.
Em seguida deve adaptar-se - o Porta Seios - de preferencia feito de filó sob medida,
afim de suspender com a| maior naturalidade os Seios. O seu uso permanente muito concorre
para officacia do tratamento.
A acção da Pasta Russa deve perdurar nos Seios, nunca menos de quatro horas e a
applicação deve ser feita em todo| Seio até o contorno do mamilo, em pequenas massagens,
affim da Pasta Russa penetrar bem nos póros da pelle. É indispen-| savel fazer
successivamente applicação da Pasta Russa por baixo do SOVACO direito e do SOVACO
esquerdo porque, os| glangliões do sovaco estão em relação intima e directa com as glandulas
mammarias, assim a menos acção sobre os| primeiros (glangliões) tem uma repercussão
immediata sobre as segundas (glandulas mammarias).

Encontra-se á venda NAS PRINCIPAES| Pharmacias, Drogarias e Casas de Perfumarias do
Brasil

Deposito: Rua General Camama, 225, Sobrado (Junto a Avenida Passos)| RIO DE JANEIRO
Envia-se registrado pelo Correio, para qualquer parte do Brasil, mediante a quantia de
10$000, enviada em carta com "valor declarado"| ao Agente Geral- J. de Carvalho
CAIXA POSTAL N. 1724 RIO DE JANEIRO
AVISO Exijam sempre A PASTA RUSSA do Dr. G. Ricabal - A Pasta Russa| do Dr. G.
Ricabal é um Remedio, não é nenhum liquido cheiroso.
É um Medicamento Approvado e Licenciado, pela Saude Publica do Brasil.
"Vide os attestados e prospecto que acompanham cada Caixa"
NÃO SE ILLUDAM!!!
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Luz eletrica ao alcance de todos!| (Luz- Delco)

Uma installação completa de luz electrica em Fazen-| das, Casas de campo, Egrejas,
Estações, Cinemas ect.
DELCO-LIGHT compõe-se de um| pequeno motor a gazolina ou kerozene| e de uma
serie de accumuladores.
O motor é de facil operação, sem| perigo e tem partida e parada automa-|ticas. Trabalha
com gazolina e mais| economicamente com kerozene.

Os motores são de tres capacidades:| 832 velas, 1150 velas e 2500-3200 ve-| as. Este
ultimo tamanho presta-se pa-| ra illuminação de colonias devido á sua| alta voltagem (110
volts).
O gasto do combustivel é minimo,| pois o motor trabalha uma hora e meia| com um
litro de kerozene.
Os accumuladores fornecem algu-| mas lampadas durante a noite não sen-| do
necessario portanto fazer trabalhar| o motor.
LUZ-DELCO é uma verdadeira usi-| na em miniatura.
Peçam os nossos preços e catalogos.
BYINGTON & C.
Exposição: Rua 15 de Novembro, 26| Caixa P.| São Paulo
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Cura Qualquer Callo| Infallivelmente

GETS-IT é Nova e Maravilhosa| Maneira de Curar Callos Sem Dôr
SENTE-SE V.S. desperado depois| de tratar, vezes sem fim, de se ver| livre dos callos, sem
conseguir resultado| algum? Não use mais os methodo anti-| gos, ligaduras e anneis de
algodão que| fazem o dedo do pé mais volumoso.
Não castigue mais os pés usando un-| guentos e pomadas que roem a pelle.
[imagem de um casal] ELLE - "Os Meus Callos Fazem-mo Doido".| ELLA - "Porque Não
Usa "GETS-IT?" E Infali-| vel, e faz passar todo dor."

Os seus callos crescerão mais rapi-| damente se os cortar e esburacar com| navalhas,
limas, tesouras ou bistouris.
Tambem corre o risco de se cortar e| envenenar o sangue. A nova maneira o| novo methodo
nunca antes conhecido na| historia das curas de callos é "GETS-IT"
É um liquido. Applique duas gottas e a| dôr passa, o callo começa a seccar e| finalmente cahe!
"GETS-IT" pode-se| applicar em dois segundos. Nada que| pegue ou que cause dôr e é
infallivel.
Todos methodos que agora existem| para a cura dos callos estão fôra da moda| Experimente
hoje á noite com| "GETS-IT" em qualquer callo, cravo, callosidade ou joanete.
Fabricado por "E. LAWRENCE &| Co. Chigago. III E.U. de A.

"GETS-IT" vende-se em todas as| pharmacias. GRANADO & Cia. Deposi-| tarios. Rio de
Janeiro.

DEPOSITARIOS: Granado & Cia. RIO DE JANEIRO:| Baruel & C. Barroso Soares & Cia.
Companhia Paulista| de Dorogas, Figueiro & Cia. Drogaria Ypiranga. S.PAULO: A. Leal&
Cia.Barroso Soares & Cia.SANTOS.

N. 309-- Anno XV 2.ª quinzena de Setembro de 1927
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Muita gente| se está illu-|dindo a si| mesma!
Limpar os dentes de ma-| nhã e de noite com pasta| ou pó de dentes não é o| sufficente para a
hygie-| ne da bocca.
Para a verdadeira e racio-| nal conservação dos den-| tes, é indispensavel o uso| de um
dentifricio liquido.

O dentifricio ODORANS| é considerado o melhor| pela sciencia mo-| derna, por ser|
verdadeira-| mente me-| dicinal. Evita a ca-| rie e o mau| halito.
[imagem do frasco do produto] Á venda em| todas as boas casas
Unica distribuidora: CASA HERMANNY - Rua Gonç. Dias,54 - Rio
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DEPILLADOR TREVO MYSTICO
E´ a ultima palavra das elegantes, em assumptos depillantes
[imagens do antes e do depois da depilação] Não mais haverá aquelle supplicio da| elegante
"garçonne" que necessitava da| navalha ou gilete para raspar a encanta-| dora nuca.
O uso desses instrumentos deixava| sempre o pescoço cheio de espinhas. O de| pillador
TREVO MYSTICO faz desappa-| recer totalmente o cabello que se não de-| seja, deixando a
cutis branca, lisa e asse-| tinada. Egualmente, com a moda das mangas curtas,| o
DEPILLADOR TREVO MYSTICO veio fazer uma| revolução na elegancia carioca. O
cabello importuno| desapparece em 5 minutos e ao fim de cinco applica-| ções não torna a
apparecer, deixando a pelle sempre| encantadora e attraente. Com a moda em vigor das| meias
de seda finissimas e transparentes outra tor-| tura das elegantes eram os fios pronunciados que
se| viam através das meias. Muitas recorriam á gilette,| o que era um grande mal, pois assim
ficava a perna| aspera a qualquer contacto. Só o DEPELLADOR TRE-| VO MYSTICO
resolveria esse serio problema da maciez| da epiderme.
Faz desapparecer totalmente os fios indiscretos, sem queimar e sem manchar a pelle,
dei-| xando a perna macia, clara, serinosa, uma verdadeira delicia, cujo contacto é agradavel,
devido a| isso exclusivamente aos suaves ingredientes que entram na composição de tão
bemfazejo DEPIL-| LADOR.
VENDE-SE NAS CASAS DE 1.ª ORDEM

Ao Boticão Universal| Rua 15 de Novembro, 7-- São Paulo.
Drogaria Amarante| Rua Direita, 11-- São Paulo.
Succursal da Drogaria Amarante| Rua 15 de Novembro, 162--Santos.
Parc-Royal| Bello Horizonte- Minas.
Parc Royal| Juiz de Fóra--Minas
Drogaria P.A. Granato| Miracema--Minas
A. Violeta, de Diogenes Oliveira Gomes| Cidade de Ubá--Minas.

Fabricantes:| CESPRES & COMP.| Rua Coronel Pedro Alvares, 78-B RIO DE JANEIRO
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Instituto de belleza Ludovig| Ondulação permanente, duravel 8 mezes
[imagem de uma mulher com cabelos ondulados e volumosos]
CABBELLEIRO - ONDU-| LAÇÕES - LAVAGENS| Applicação de "Henne"| e de outras
tintas
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Calçar bem -- eis um dos grandes| problemas das conquistas femininas.
A casa Rocha está de parabens.

O calçado ROCHA reaffirma, na| sua actual exposição,o seu incontes-| tavel prestigio.
Que bellos modelos!
Rua 15 de Novemb.ro 16

O Creme Ludovig É o mais perfeito CREME| DE TOILETTE Branqueia e| amacia a pelle.
Tira cravos, pontos pretos, man-|chas, pannos, espinhas e sardas. Os preparados do|
INSTITUTO LUDOVIG curam e impedem toda e| qualquer molestia da cutis.

Para a pelle e os cabellos usem os productos| de Mme. LUDOVIG - Manicure
O Henneorient (em todas as cores) é a melhor| tintura para o cabello.

Praça do Patriarcha, 20 - 1.° andar- São Paulo
Succursal: Av. Rangel Pestana, 39S- Phone, 2-5850| Enviamos catalogos gratis
RUA URUGUAYANA, 39-- RIO DE JANEIRO

A cigarra| REVISTA DE MAIOR CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE S. PAULO
N. 317 Anno XV 2.ª quinzena de Janeiro de 1928

(Página 5)

Do que| os homens mais gostam

Longe vão os annos em que a mulher era| admirada apenas pela sua graça e suas virtu-|
des Então a belleza era de coisa de somenos| importancia para os homens.

Mas hoje o caso é| differente. Agora, a | mulher tem que ser| realmente bonita pa-| ra fazer
despertar no| homem aquelle antigo| sentimento de conquis-| ta. Ser bella, portan-|to, tem que
ser a legi-| tima aspiração de to-| da mulher.[|]
Começae por conhe-| cer os segredos de| um encanto seductor.| Elle não é difficil de se|
encontrar: é um sim-| ples caso no cuida-| do da pelle.
Abanonae todos os| artificios, pois a agua e| o sabão serão os vos-| sos melhores auxiliares.

EVITAE O GRANDE ERRO DE USAR SABÕES ORDINARIOS. OS SABONETES|
OLIVAN E ROSAN| são puros como o orvalho, tão suaves como| a quéda de um flóco de
neve. Elles não pro-| mettem embellezar a pelle magicamente com| oleos e drogas mas dão os
melhores benefi-|cios que um sabão póde trazer para a pelle-| -limpeza e saúde, base unica da
belleza.

LABORATORIO DE| OLIVEIRA JUNIOR
JANEIRO.

RUA DOIS DE DEZEMBRO| RIO DE

N. 335 Anno XV
A cigarra| Revista de maior circula-|cão do Est. de S. Paulo
SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 1928
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AS GARRAS DA ANEMIA| opprimem e aniquilam milhares de senhoras e|
moças. Pouco á pouco uma pallidez mortal cobre| seu rosto, os olhos perdem seu
lustre, os movi-| mentos tornam-se lentos e toda a attitude revela| esgotamento. Se sua
filha ou esposa queixar-se| de debilidade, enxaquecas, dores de cadeiras, tris-| teza e
falta de appetite é signal que a anemia| está apoderando-se d'ella. E-lhe preciso obter
urgentemente sangue puro e rico. Dê-lhe desde| hoje as| PILUAS ROSADAS DO DR.

WILLIAMS| o famoso tonico restaurador, que infunde no san-| gue o necessario ferro
organico, que dá saúde| vigor e alegria.
SEU PHARMACEUTICO TEM-NAS

N. 335 Anno XV
A cigarra| Revista de maior circula-|cão do Est. de S. Paulo
SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 1928
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Cabello Formoso| nem sempre é apenas um feliz dom da natureza,| na maioria das
casos é o resultado de cuidados| cosntantes. Assim pois, em lugar de invejar o for-| moso
cabello das suas amigas, tome V.S. as| medidas necessarias para que o seu cabello lhes| seja
igual. O segredo de cabello formoso acha-se| an força e vitalidade das raizes. Alimente e
nutra| as raizes dos cabello com Lavona, Tonico dos| Cabellos, e o cuidade ordinario que
geralmente se| dá ao cabello fará o resto. Lavona. Tonico dos| Cabelos, limpa o couro
cabelludo da caspa e| embelleza o cabello mais do que outra coisa o| fará, pois que contem
um certo ingrediente que| não se encontra em qualquer outro preparado para| o cabello, sendo
isto o segredo do seu grande| sucesso. Comece hoje mesmo o emprego da| Lavona. Tonico
dos Cabellos, e conseguirá pos-| suir um cabello formosissimo, que fará a inveja| de todas as
suas amigas.
LAVONA| TONICO DOS CABELLOS

N. 335 Anno XV
A cigarra| Revista de maior circula-|cão do Est. de S. Paulo
SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 1928
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Cabellos Brancos?
A LOÇÃO BRILHANTE faz voltar á côr| natural primitiva em 8 dias. Não pinta,| porque não
é tintura. Não queima porque | não contem saes nocivos. É uma formula| scientifica do
grande Botanico dr. Ground,| cujo segredo foi comprado por 200 contos| de réis. É
recommendada pelos principaes| Institutos Sanitarios do Extrangeiro, ana-| lysada e
autorisada pelo Departamento de| Hygiene do Brasil| COM O USO REGULAR DA|
LOÇÃO BRILHANTE
1.°) Desapparecem completamente as caspas e| affecções parasitarias. - 2.°) Cessa a quéda
do| cabello; - 3.°) Os cabellos brancos, descorados| ou grisalhos, voltam á sua côr natural
primitiva| sem ser tingidos ou queimados. - 4.°) Detémo| nascimento de novos cabellos
brancos. - 5.°)| Nos casos de calvicie, faz brotar novos cabellos.| - 6.°) Os cabellos ganham
vitalidade tornando-|se lindos e sedosos e a cabeça limpa e fresca.
Loção Brilhante| USADA PELA ALTA SOCIEDADE| Cessionarios para a America do Sul|
ALVIM & FREITAS| Rua do Carmo,11-- SÃO PAULO

N. 335 Anno XV
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ADEUS RUGAS!| 3.000 dollares de premios se ellas não desapparecerem| A MULHER EM
TODA A EDADE PÓDE SE REJUVENESCER E| EMBELLEZAR.-- É FACIL ONTER-SE
A PROVA EM VOSSO| PROPRIO ROSTO E EM POUCO TEMPO|
Experimentae hoje mesmo o RUGOL
Creme scientifico preparado segundo o celebre pro-|cesso da famosa doutora de belleza mlle.
Dort Le-|guy, que alcançou o primeiro premio no Concurso| Internacional da Productos de
Toilette;

RUGOL opera em vosso rosto uma verdadeira| transoformação, vos embelleza e vos reju|venesce ao mesmo tempo.
RUGOL differe completamente dos outros cremes,| sobretudo pela sua acção sub-cutanea,|
sendo absorvidos pelos póros da pelle os preciosos| alimentos dermicos que entram na sua
composição.
RUGOL evita previne as rugas precoces e pés| de gallinha, e faz desapparecer as sardas,|
pannos,espinhas cravos, manchas, etc.
RUGOL não engordura a pele. Não contém dro-|gas nocivas. É absolutamente inoffensivo.|
Até uma crinça recemnascida poderá usal-o.
RUGOL dá uma vida nova á epiderme flacida po-|rosa e fatigada, emprestando-lhe a ap-|
parencia real da juventude.
GARANTIA - Mlle. Leguy pagará mil dollares a quem pro-|var que ella não tirou
completamente as suas| proprias rugas com duas semanas de tratamento apenas.
Mlle. Leguy offerece mil dollares a quem provar que ella| não possue oito medalhas de
ouro ganhas em diversas expo-| sições pela sua maravilhosa descoberta.
Mlle. Leguy paragrá ainda mil dolares a quem provar que| os seus attestados de cura
não são expontaneos e authenticos.
AVISO - Depois desta maravilhosa descoberta innumeros| imitadores têm apparecido de
todas as partes do| mundo. Por isso prevenimos ao publico que não acceite subs-| titutos,
exigindo sempre:| RUGOL
Mme. Hary Vigier escreve:| "Meu marido, que em sua qualidade de medico é muito
des-| crente por toda a sorte de remedios, ficou agradavelmente sur-|prehendido com os
resultados que obtive com o uso de RUGOL| e por isso tambem assigna o attestado que junto
lhe envio"...
Mme. Souza Valence escreve:| " Eu vivia desesperada com as malditas rugas que me|
afeiavam o rosto e, depois de usar muios cremes annuncia-|dos, comecei a fazer o tratamento
pelo RUGOL obtendo a | desapparição não só das rugas como das manchas, modifi-|cando a
minha physionomia a ponto de provocar a curiosida-|de e admiração das pessoas que me
conheciam".

Encontra-se nas bôs pharmacias, drogarias e per-|fumarias. Se v.s. não encontrar RUGOL no
seu for-|necedor, queira cortar o coupon abaixo e nos man-|dar, que immediatamente lhe
remetterems um pote.
Unicos cessionarios para a America do Sul: AL-|VIM & FREITAS. Escriptorio Central: Rua
do | Carmo n. 11- sob--- Caixa, 1379-- S. PAULO
COUPON
Srs. ALVIM & FREITAS, Caixa 1379- S. PAULO
Junto remetto-lhes um vale postal da quan-| tia de Rs. 15$000, afim de que me seja en-| viado
pelo correio um pote de RUGOL:
RUA............
CIDADE...........
ESTADO.........
(QUEIRAM ESCREVER COM CLAREZA)
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ACABAM DE CHEGAR| NOVOS MODELOS LEGITIMOS| do "Original PunktRoller"| tambem para a massagem facil.

Unicos apparelhos de adelgaçar, que| gosam de calorosas recommendações das|
maiores summindades medidas, não sómet-| te para casos de obesidade como tambem| para
cura de Rheumatismo, Ischias, Indo-| lencia intestinal, Falta de vigor e para Des-| portistas.
AO STADIUM PAULISTA| A maior casa de artigos para Esportes e Brinquedos. -|
Completamente reformada. - Novos proprietarios| Novas mercadorias.
RUA LIBERO BADARO’, 63 E 65 (ANTIGO 173-175)
IRMÃOS FIGNER
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Annuncios
Furtado de Mendonça
Leiloeiro official do Real Consulado Inglez.
Matriculado na Junta Commercial do Estado.
Agencia e Escriptorio: Largo da Misericodia n.4
Faz pagamentos immediatos á venda. Acceita em seu es-| criptorio toda e qualquer
mercadoria para ser vendida em| leilão
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Café puro| a 500 e 600 reis o kilo| TORRADO E MOIDO| Da União dos Lavradores de
São Paulo
N. 33- Rua José Binifacio- n. 33
Rua de S. Bento,29- Telephone, 572
Entregas a Domicilio
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Casa de Moveis São José
Miguel Spina
Rua do Commercio 8A- S. PAULO
Compram-se e vendem-se moveis novos e usados, louças e| utensilios de casa de
familia. Empalham-se cadeiras.| Encarrega-se de mudanças e engradamentos por|
preços modicos.
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MAGALHÃES, BARKER & C.
importadores de Louças, Vidros, Cristaes, Christofles, etc., etc.[|] End. tel.: BARKERS.PAULO| Caixa, 297 Telephone, 699
Rua Direita, 44-S.PAULO
Completo sortimento de apparelhos de porcelana para mesa e| toilette, copos, taças e
calices de vidro, cristal, e de fantasia| bibelots, christofles e objectos para presentes de
varios gostos.| Armazem de louças, vidros, cutelaria,| ferro esmaltado,
lampeões,etc.,etc.|
Por atacado e a varejo

Preços modicos

Alfaiataria Rival| DE| MANOEL BENTO GOMES

Apromta-se qualquer obra com a maior brevidade possivel
Rua de São Bento N. 2-A
S. PAULO

Casa Americana [|] Rua do Rosario, 8-A| São Paulo
Casa especial de Artigos inglezes e novidades americanas.| Artigos dentarios,
Perfumarias, Livros, Revistas,| Jornaes, Conservas, etc., etc.

Deposito dos afamados preparados do Dr. Hanson
Rua do Rosario, 8-A
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LIVRARIA MAGALHÃES
Rua do Commercio N. 29

Acaba de receber Novissimo e completo manual| de dansa tractado theorico e pratico
das| dansas de sociedade, contendo| todas as regras e conhecimentos para aprender| a
danças, seguido de um guia do COTILLON| e vocabulario dos termos mais usados na
dança| com indicações do professor de dança 2Alvaro| Dias Patricio.1 1 vol. em 8.° enc.,
3$000.
Á venda na
Livraria Magalhães
Rua do Commercio N. 29- SÃO PAULO

Loteria de S. Paulo - Unica que vende sortes
Estas loterias recommendam-se ao publico:| Pelo escrupulo e bôa fiscalisação que
preside ás suas extracções.| Por beneficiarem exclusivamente estabelecimentos de
caridade e instrucção do Estado.| Por serem livres de sello adhesivo.| Por não estarem
seus premios sujeitos a desconto algum.
Os pedidos do interior devem ser dirigidos| á Thesouraria, ao Dr. Amazonas Pinto, ou a
DOLIVAES NUNES & C.
Rua Direita N.10 - SÃO PAULO- RUA DIREITA N.10
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PENSÃO PAULISTA
Rua Direita N.33
Acceita-se pensionistas e externos. Preços: 80$| mensais e 50$, 60$ e 70$. Pensão a
domicilio 55$.| Almoço ou jantar 1$000| Serviço á brasileira e à francesa, asseio,
presteza, etc.
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Dentição das Crianças
MATRICARIA | de F. DUTRA
Receitam a Matricaria de F. Dutra nos soffrimentps de dentição das crianças e atestam
a sua efficacia.| Inventor e fabricante: F. DUTRA, rua Vieira de Carvalho, 10- S.
PAULO
Vende-se em todas as Drogarias do Brazil
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CAFÉ GUILHERME| PURO E ESPECIAL
FABRICA: Rua do Seminario, 21-Telephone, 96
[|] É o melhor do mundo! O seu afamado e puro café continua a ser vendido|pelos
preços antigos.| 800 réis o kilo

Reducção de preços para Negociantes| FILIAES Rua João Alfredo,28-Be 29
Distribuição de bonitos brindes
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A APPARECIDA| Antiga e grande casa de paramentos
J. da Silveira & Comp.| Rua 15 de Novembro,9
É esta casa uma das mais antigas e fornecedora| de todas as casas religiosas,
encontrando-se todo| o necessario como:| Setins, Sedas, Franjas, Galões, Ren-| das,
Imagens, Medalhas, Metaes| Alfaias, Ornamentos para Igrejas, etc.
Grandes Officinas| de Paramentos, Batinas, Roupas de Anjos Bordados a| Ouro e Prata,
encarregando-se de qualquer trabalho por muito| urgente que seja.
A APPARECIDA| Rua 15 de Novembro, 9 –S. Paulo

Vida Paulistana: semanario illustrado
ANNO 1. São Paulo 12-13 de Dezembro de 1903. N.° 14.
(Página 2 do PDF)
Annuncios
Professor de Musica|
Violoncello e Piano| O professor ANTONIO LEAL| aceita discípulos leccionando
Violoncello e Piano| Largo da Memoria, 4- sobrado
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Annuario Commercial do Estado |de São Paulo
Inicio do “Grande Annuario Commercial dos Es-| tados Unidos do Brasil
Approximadamente 500 mil informações antheu-| ticas.
Acha-se em publicação e, brevemente, será entre-| gue ao publico esta obra de grande
formato, con-| tendo cerca de 2.000 paginas, abrangendo todo o| Estado, com uma
secção desenvolvida de materiais de| reconhecida utilidade a todos que a consultem:
Tarifas das Alfandegas, Nova Lei de Fallencias,| Codigo Penal, Constiruição do
Estado, Tabellas de| Camio, Regimento de custas-federaes e Estadoaes,| Regulamento
do imposto do sello Federal e Esta-| doal, Registro do papeis, Orçamento da Receita e|
Despeza do Estado, Taxas do Imposto de indus-| trias e profissões, etc., etc.
Nomenclatura e direcções dos profissionais,| lavradores, etc., etc., de todo o Estado.
De cada Municipio trará o 2Historico, Topogra-| phia, Clima, Distancias, Vias de
comunicação,| Lavoura, Aspecto geral, Bellezas Naturaes, Direc-| tórios Politicos,
Camara Municipal, Administração| Publica e da Justiça, Commercio, Industria e Pro-|
fissões, etc.
No fim da obra há dois grandes indices-indica-| dores, alfabéticos, pelos nomes e pelas
profissões| de todo o Estado.
Não obstante as publicações congêneres, que ha,| esta é a unica, que vem preencher por
completo,| a grande lacuna ainda existente.
Proprietários e organisadores:
Medeiros & Comp.
TRAVESSA DA SE’ N. 2
CAIXA DO CORREIO N.1 – TELEPHONE N. 1000
SÃO PAULO
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SALÃO DE BILHARES
IMPORTADORES E EXPORTADORES| DE| BILHARES E ARTIGOS PARA OS
MESMOS

TELLES & COMP.
S. PAULO – LARGO DO THESOUREIRO- S. PAULO

Vida Paulistana: semanario illustrado
ANNO 2. São Paulo 20-21 de Fevereiro de 1904. N° 24
(Página 2 do PDF)
Annuncios

Casa de Louças| A’ Faïence
Vendem a preços-sem competencia| Louças, Porcellanas, Crystaes, etc.| Importação
direta
N. 44, RUA DIREITA N. 44
Objectos finos para presentes, bibelots, miudezas etc.| O maior sortimento que existe
nos artigos:| Louças, porcelanas, crystaes, vidros, etc. etc.
Preços sem-competencia
Magalhães Barber & C.
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Tamares DEGLA9
Marca BÉNA & COMP.| DO DJERID TUNISIEN
Incomparaveis e excelentes - As melhores do mercado| Encontram-se na casa|
CHARLES HÜ & COMP.—Rua Libero Badaró, 115
Não confundir com outras marcas da praça
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AO VIOLÃO MODERNO| Grande Fabrica de Instrumentos de corda
Casa importadora de acessórios para fabricantes| Especialidade em Violões, Bandolins e
Violinos| Violões desde 20$000| Bandolins de 30$000, Violinos de 40$000. Única casa
que | não tem competidor em preço,| nem em sonoridade dos instrumentos que são
garantidos
TRANQUILLO GIANNINI- Rua de S. João,84| Deposito das verdadeiras cordas
napolitanas
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Não ha mais queda dos cabellos!| Não ha mais calvicie!| Extinguiu-se a caspa.
Preparado Lacreta| Primor
Este preparado, ou único que infalivellmente faz nascer os| cabellos dentro de pouco
tempo de uso, tambem impede a| quéda dos cabellos, extingue completamente a caspa e
mata| toda a sorte de parasitas.
O PRIMOR não tem rival como uma das melhores aguas| de tollette e o seu uso, muito
breve, se tornará indispensavel| no toucador do mais exigente consumidor de
perfumarias finas.
Para mais informações queiram se dirigir á rua Episcopal| N. 45—S. PAULO, [ilegível]
os representantes dos snrs.
LACRETA & Comp.
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CASA EDITORA MÓFREITA
12, Rua do Rosario, 12| Caixa 593, Tek. 833 S. Paulo
Com filiaes em Rio de Janeiro, Minas Geraes, Paraná, Rio Grande do Sul,| Santos,
Campinas e Rio Claro
Typographia- Livraria- Papelaria
Grande sortimento de livros em branco por preços razoaveis. Objectos| para escriptorio,
chromos para parabéns, albuns, etc.
Encadernações modernissimas! Trabalhos typographicos: facturas, enve-| loppes,
jornaes, qualquer livro, etc. com perfeição e modicidade.
Esta Casa Editora tem agora em publicação: O Diabo na Côrte, Il| figlio rubato e La
Figlia Maledetta.
Brevemente serão publicados os esplendidos romances:| Os Dramas da America, Ricos e
Pobres e| O Anjo da Guarda
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HIGH-LIFE CLUB
Rua da Boa Vista, 52
O PRIMEIRO ESTABELECIMENTOS DE BILHARES DA CAPITAL
Este antigo e acreditado estabelecimento acaba de passar a um novo| proprietario que,
pela sua reconhecida competencia e sympathia, garante| aos frequentadores um
tratamento a capricho.
Situado no centro da cidade, com todos os bonds á porta, em vasto e| arejado salão que
comporta onze superiores bilhares francezes, providos| de legitimas bolas de marfim e
de soberba tacaria, dispõe ainda de bem| sortido buffet de modo a satisfazer os mais
exigentes e exquisitos paladares.

O proprietario-gerente tem a honra de convidar os seus amigos, fre-| guezes e bem
assim o publico em geral para visitar o High-Life que es-| tará aberto diaramente até 10
horas da noite.
Rua da Boa Vista, 52-sobrado
(Esquina da Ladeira Porto Geral)
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GRANDE LIVRARIA PAULISTA
Casa Editora e Importadora| Rua S. Bento 65 S. PAULO Brazil
N. FALCONE & C.
Encontram-se neste casa| livros em todas as linguas| de Direito, Engenharia, Instrucção,
Litte-| ratura, Sciencias, Religião, Artes, etc., etc.
Papelaria, artigos escolares e de escriptorio
Agencia de assinatura de qualquer Jornal Nacional| e Extrangeiro
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LOJA DA INDIA|S.PAULO
Trabalhos em flores| naturaes, artisticamente| executados| Bouquets, Cestas, Orna-|
mentos para Festas etc.| Sementes de |hortaliça e flores| Batatas de flores, plan-| tas, etc.|
Todas as qualidades de plantas ornamentaes| Fructas, etc., etc.| Chara e| Cultura de
Orchidéas:| RUA DA CONSOLAÇÃO N.º275
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Restaurant Luzo-Brazileiro
Joãp Gonçalvez
Petisqueiras a Portuguesa e Bebidas finas| com especialidade em Vinho Verde
Comida a toda a hora| com asseio e prontidão
Rua da Boa Vista N. 9- S. Paulo
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Contas de vendas pagas á vista| Recebe qualquer genero| á consignação
DARIO DE MORAES| Negociante e Commissario
N. 37, Rua da Boa Vista N. 37| SÃO PAULO
Deposito de Arroz de Iguape e de Superior| herva-mate do Estado do Paraná
Generos do Paiz- Commissões e Consignações
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Casa Ideal
Mario A. Guarisi
Cigarros Ideal maço 300 Rs.| Khediva 200| Cigarros Lyrios maço 200 Rs.
Rua do Rosário, 3-A- S. PAULO
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SALUTARUS| A PREDILECTA| DOS PAULISTAS

Salutaris| A MELHOR AGUA DE MESA| A preferida dos Paulistas
Agentes:| Em S. Paulo—A.R. DA SILVA, Rua do Palacio, 2B| Santos—SOUZA
SANTOS & COMP.| Campinas—JOAO JORGE, FIGUEIREDO & COMP.
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Xarope das Creanças
O unico remedio| experimentado e| aprovado contra as tosses, catharros e bronchites|
das creanças.
Preparado ha mais de 30 annos| Preço de cada frasco Rs, 1$500
Preparado unicamente por| L. QUEIROZ & C.
São Paulo| Alameda do Triumpho N. 56
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Aos comissários do interior e lavradores de café
ADOLPHO PUJOL & C.
Commisarios de Café com escriptorio á travessa da Sé, 14| Compram qualquer
quantidade de cafés miúdos e escolhas de que são os maiores| exportadores para os
outros Estados.| Offerta de preço mediante amostra; e pagamento á vista do
conhecimento de embarque com frete a pagar, sendo que a offerta do preço é liquida|
livre de frete, carreto, comissão, ou qualquer outra despeza após embarque. Pagam o
sacco velho 300 réis.
RECEBEM CAFÉ E QUAESQUER GENEROS Á COMMISSÃO – CONTAS DE
VENDA PAGAS Á VISTA
Caixa do Correio, 409 – Armazens e Deposito: Rua Paula Souza Ns. 13 e 15 – S.
PAULO

