O

valor do dentifricio
"SVNOROL"

É CONFIRMADO POR EMINENTES
ARTISTAS
QUE POSSUEM LINDOS
DENTES.
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As minhas gentis patricias recomendo o
do SYNOROL, cujo perfume
subtil dá a bscca uma frescura deliciosa,
além d• esplendida alvura
empresta aos ddntes.
Trianon, 10-8-1922
Abigail Maia.

Os mais notaveis dentistas tambemaffirmam
que o "SVNOROL"
melhor dentifricio, receitando diariamente

Uso SYNOROL, e só
Lais Areda

aos seus clientes.
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MAXIXE CARNAVALESCO

Lettra e Musíctt
de

F.J.Freire Junior

PIANO
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Eu gostei de uma pequena,

Esta joven não foi só ...

Que tambem gostou de mim;

Uma velha bem idosa, -

Era bella, era morena,

Que mesmo usava xinó,

Tinha os dentes de marfim,

Tinha a bocca tão formosa

Certo dia, perturbado,

Que podemos comparai-a

Eu cheguei junto a donzella,

Com o dia no arrebol,

Perguntei-lhe interessado:

Procurei felicital·a:

O que usas minha bella?

Certo usa o SYNOROL?

Estribilho :

Estribilho :

É SYNOROL! ...

É SYNOROL! ...

Me diz com firmeza

Me diz com firmeza

É SYNOROL!. ..

É SYNOROL!. ..

Que da-me a belleza

Que da-me a belleza

É SYNOROL! ...

É SYNOROL! ...

Mais forte que o Sol

Mais forte que o Sol

É SYNOROL! ...

É SYNOROL!.:.
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Producções musicaes com· que se apresenta F. J. Freire Junior, o feliz autor do
AI AMOR! marcha victoriosa do Carnaval de 1921,no carnaval de 1922

Como se explica o grande successo do SYnDRDL
O S V NO R O L entre os preparaaos para a hygiene da bocca e dos dentes, é o que mais rapidamente conquistou a
popularidade em todas as camadas sociaes, sendo hoje usado t. aconselhado em todo o Brasil, devido ás suas preciosas qualidades de
um perfeito dentifrício. Approvado pelo Departamento Nacional de Saude Publica sob O!l N.os 1759, 1758, 1760 e 1.57. O I n s t i t u t o
Freuder, em cujos laboràtorios é preparado o SVNOROL, foi montado com todo o rigor scientifico, com os mais aperf~içoados machinismos importados directàmente da A:temanha e dirigido por um notavel pharma ceutico e chimico especialista em preparados para o hy,;iene boccal. Não medindo sacrifícios para obter um producto rigorosamcnie scientifico, e portanto merecedor de toda
a confiança do publico, o I n s t i t u t o Freuder convidou para seu consultor scientifico o Snr. prof. Dr. Frederico Eyer, da Faculdade de Medicina do Rio, e Presidente do Conselho Nacional da Federação Odontologica Latino Americana, e cuja probidade e
valor profissionaes são por demais cc>nhecidos em nosso paiz e nó extrangeiro.
Usando pela manhã e a noite a pasta SVNOROL .e depois das refeições o elixir dentifrício SVNOROL,
obtem-se uma perfeita hygiene da bocca, conservando-se os dentes sempre claros e diminuindo-se a probabilidade de ficarem cariados

O CESSA TVL é outro producto lambem de.grande valor do Instituto Freuder. Faz cessar por completo qual
quer dôr. Empregado com resultado garantido nas constipações ou resfriados, na grippe ou influenza, nos accessos febris, nos accessos de
tosse, nas coHcas de fígado, das colicas de rins, nas colicas menstruaes ou do incommodo, nas nevralgias, na enxaqueca, na dôr de
cabeça, na dôr de o ~.o vi do, na dôr de dente, nas dôres intercostaes, no lumbago, na dôr sciatica, no rheumatismo, etc.
APPROVADO

PELO

DEPARTAMENTO

NACIONAL

DE

SAÚDI!:

. ··- .

PUBLICA

DO

BRAZIL,

SOB

N.

1959

INSTITUTO FREUDER- Caixa Postal 1751- Rio de Janeiro.
Depositarias do '' SYNOROL" e do "CESSA TVL"- Drogaria Evaristo Rua dos Andradas, 29- Rio

VAMOS NAMORAR?

AI CABOCLA BONITA •

VAMOS NAMORAR?

líl ClíBOCLl1 BONITri

MARCHA CARNAVALESCA
Estribilho
Vamos namorar?
Vamos namorar?
• bis
A vtda é muito curta 1
E' preciso aproveitar.
. 1.•
Os solteiros, os casados,
Os viuvos e outros mais
Quando estão soltos na rua
Tocos elles são eguaes,
Bo!em aqui, mexem acolá
E ninguem disso se queixe,
Tudo que cahir na rede
E' considerado peixe.
Vamos namorar?
etc., etc.
As sabidas hoje em dia
Cá no Rio de Janeiro,
Deixam' os moços bonitinhos
Pelos velhos com dinheiro,
Ambos tem utilidade
Quer o ·joven ou o «coronel''
Dá o moço a nota chie
O velho a nota papel.

Vamos ,,a morar?

SAMBA CARNAVALESCO

etc., etc.
O homem na flôr da edade
Se bonito e sacudido
Basta olhar com asseduidade .
Para ser correspondido,
Mas se velho inda conquista,
E' bem triste o seu papel,
Traga a carteirinha a visfa
P'ra bancar o (( coronel )).
Vamos

namorar?

etc., etc.

Nos confins iá da Bahia
Eu deixei meu coração

( bis
(

Nun.:a mais tive alegria
O~sde que vim do sertão

( b 1's •
(

Esirebiiho

A mulher quando mocinha
Crê no amor e na paixão
Pois qualquer almofadinha
Leva a ((zinha)' no arrastão,
[>1as quando fica «maduran
Abandona o coração
Um maridinho procura
Que lhe garanta o feijão.

As mocinhas da Av<!nida
( .
Que aqui causam sensação ( bts

• lVamos namorar?
etc., etc.

Não tem a graça e a vida ( bis
Do cabocla do sertão
(

Ai cabocla bonita! ..
Que pancadão! ..
Me leva ... me le.va
Lá p'ro sertão.

bjs

Ai Cabocla bonita!.
etc. etc.
Lá no sertão adorado
O que agente mais deseja
E' um abraço ·demorado
Da cabocla sertaneja.

( bi
(
s
( brs
(

Ai cabocla bonita
etc., etc.
Que saudade da Bahia
Eu morro aqui de paixão
Nunca mais tive alegria
Desde que vim do sertão

bis
bis

Ai Cabocla bonita
etc., etc.
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