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Edições PIMENTA DE MELLO & C.
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~ E^tão â venda -
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GASTELLOS NA AHEIA, versos de Olegario {
Mari&nno.

ALMA BARBARA, contos gaúchos de Alcides
Maya.

j NOITE CHEIA Dl ESTRELLÀ8 .., versos de
Adelmar Tavares.

BOTÕES DOURADOS, chronicas sobre a vida
intima da Marinha Brasileira, de Gastão
Penal va.

LEVIANA, novella do escriptor porluguez An-
tonio Ferro. 6

OBOE

0¦ERFUME, versos de ünestaldo de Pennalort. o

' COCAÍNA..., novella de Álvaro Moreyra.
- Cada volume, pelo correio, registado, 5$000. —
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r*LC0£TmtÁ?7*. Modernismo íífrazacío c!:"05/!cAt;íu-
mo iüustrou idéas franee */VV J1 

a*aUU aportando par» a Academi.
uma serie dc abstracções in-

Ai

de

ias com uma porção de exemplos nacionaes inconse-

queotes; Villa-Lobo«s, debtissyista zangado, Brccheret,
escu_ptof de assumptos, e eu sobretudo, escriptor roman-
tice de livros velhos c scntitr.eniaes e actual cultivador
d.-i madeira brasileira em poesia. Não posso perdoar a
Graça Aranha me ter posto no meio dos brilhantes re-
novadores subjecto-dyuamico-objcctivos que com tão sa-
era fúria amarrotaram a Academia na sua ultima sessão.
E maior despeito me causou o inventor de Malazarte,

quando, conseguindo me identificar com uma perícia dc

gabinete policial, num trechoziuho da sua palestra, dei-
xou de pôr meu nome e

qualidades.
Lede: "Os escripto-

res que no Brasil pro-
curam dar de nossa vida

a impressão de sc.vage-

ria, de embrutecinicuto,

de pa-alysia espiritual,

ri 
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úteis c querendo impor, como modernistas, alguns dos es*
piritos mais tardos do paiz.

Contaram-mc o seguinte de Eduardo Prado, que,
tendo sabido de São Paulo para ir a Itú, num burro
caseiro, dormiu e, quando acordou, estava de' volta á
cocheira, para onde o animal o reconduzia, depois íe um
vasto passeio. E' o caso actual, com a differença de
que burro será apenas o acadêmico que se deixar levar

pelas indagações excessivamente intelligcntes do bem iu-
tencionado rhetorico da
Es the ti ca da Vida.

BREVEMENTE

são pedantes litterarios".

E, adeante: "ser brasi-
leiro não é balbuciar uma
linguagem imbecil, rebtts-

car os n.otivos da poesia
e da littcraíura, única-
n.ente numa pretendida
Ingenuidade popular".

Eu, pelo menos, nte

sinto ahi á vontade, dc-

pois que publiquei o meu

Manifesto da Poesia Páo
Brasil. E, francamente, muito mais á vontade do que
de braços pe-a Avenida das Nações com o barulho me-
taphysico do Renato Almeida e a sabença do meu ainda

caro _\iario Andrade, atraz da charolla do emboaba

Graça Aranha.
¦* »

Graça Aranha é dos mais perigosos phenomenos de
cultura que uma nação analphabeta pôde desejar. Leu
mais duas lirdias do que os outros, apanhou tres idéas
além das de uso corrente e fakirizado por uma hypnose
interior, credr.lo e ingênuo, quer impor á outrance os
seus últimos conhecimentos, quasi sempre confusos e
cahüticos.

Chegou ao Brasil amigo de Camille Mauclair, en-
thusiasta de Barres e alto commissario das idéas nietzche-
bergasonianas. Encontrou o Brasil lendo Max Jacob, Cen-
drars, Cocteau e Marinetti. Imme liatamente a sua fiam-
ma celebrai imantada voltou-se para esse lado. Adheriu.
Ficou futurista. O seu temperamento agitado levou-o aos

graciosos excessos da Semana de Arte Moderna. Hoje,

quando da revolução encanecida, brotam os caminhos T

If-ORT
Revista de todos os sports no Brasil e no estrangeiro

EDICÇÃO DA S. A. "O MALHO"

¦
Graça Aranha entrou

em contacto com o cubis-
mo apenas ba tres scir.a-
nas, tomando chá com*
migo c Paulo Prado no
atelicr da pintora Tarsi-
la do Amaral, que pos-
sue em São Paulo, além
de alguns quadros seus,
dc transição, filiados a
esse movimento, uma
boa collecção de telas

cubistas, fraucezas. Viu,

mas não precisava ver,

porque já tinha lido al-

guus volumes da revista
Vcsprit nouveau, onde existem catalogadas as theorias

que agitaram Paris até o armistício. E não tendo titulm-
ma vocação especial para entender de arte, o nue o in-
tereqsava ¦». «ómente a rhetorica especulativa.

Provo que Graça Aranha entrou em coi^acto com o
cubismo ha pouco tempo. A noção que elle trazia da
Europa sobre a ultima revolução pictorica, fora condeu-
sada nas seguintes passagens da Esthetica da Vida: "Na

pintura o que se espraia é a decoração. E nessa fantasia
do colorido, rebusca-se, diverte-se, brinca uma arte fácil
e superficial". Depois: "Como explicar essa superficial!-
dade em um instante tão trágico do destino humano ?
Parece que o artista hesita deante do abysmo e disfarça,
brincando com a fôrma, a côr e o som".

Ora, na sua conferência sobre o Espirito Moderna,
o cubismo pecca justamente por defeitos oppostos: "O

grande erro do cubismo é o seu excltisivismo intellectitaP \
E, na indicação detalhada de que a nova escola remontou
na sua grave pesquiza até Platão, Kant, Cicero e Bossuet,

(!. .1:. revista cout-__ G4 p.iginni.)
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eiljo que só demonstra uma coisa — que a pintura im*»

derna não é "uma arte fácil c superficiar'.
Esta contradicção só pôde ser filha dc ura chá ele-

gante, onde sandwichs e broinhas exaggeram a impor-
tancia espiritual dos primeiros quadros da escola, avista-
dos pelo erudito CSthetS que em Paris, acreditando nas
insignej raivas dc seu amigo Mauclair, nunca visitou
um atelier cubista ou uma galeria moderna.

O que estraga Graça Aranha é a monomania ver-
bai — o foguinho littcrario dc que elle enche a sua e a
cabeça dos outros, cultivado já cm Chanaan, na abun-
dancil das coisas cacetes.

Esse empolado palavrorio mental que o faz passar
no juizo dos crédulos por homem de super-eultura, tira-
lhe toda autoridade para sc metter em movimentos mo-
dernistas.

Pódc elle ter repetido o ponto capital da lição que
Cendrars deu aqui no Conservatório, mascarando dc
"constância lyrica", a lei dc constância intellectuaJ, for-
mulada pelo equilíbrio de Rcmy dc Gounnont; pôde ter
decorado como uni bom aluinno as formulas de Léoncc
Rosemberg, Albert Gleizes, Jea.nicret e outros exposi-
tores do cubismo. A sua lição peccou pela íórma em que
foi feita, antiemada. hugoaiia c bombástica.

Porque elle produziu apenas uma conferência ro-
©antica com invectivas, imagens c expressões que têm
pelo menos cincocuta annos de belchior: "forja do fu-
turo","união immorredoura", "loucura das forças da na-
tureza", "alavanca do espirito", "inconsciente collectivo","clava da c^ualdade''.-

n
A Academia Brasileira está pagando caro a sua in-

cúria. Nunca estudou os phenomenos estheticos moder-
nos. Eechada numa estreita egolatria parnasiana, usa
apenas sorrir para as renovações que sc annunciam em
todo o mundo.

Agora, eis a Academia assombrada por este espa-
lhafatoso tiro de pólvora sceca, soltado na acústica do
próprio Syllogeu. Talvea nesse grêmio, onde no cmtan-
to vivem e trabalham homens instruídos c alguns nobres
escnptorcs, pouca gente esteja nas condições dc egualda-
dc para a lucta. Andam, quasi todos, elegendo o prin-
Cipe dos poetas como na Fiança dos cafés, meio seeulo
atraz.

¦
A minha situação obriga -me a repellir a falsa e er-

rada offensiva de Graça Aranha, pois se não faço questãodo continuar entre os Espalha-Brazas Hlustres onde a
Generosidade tradicional do confcrcncista i,c 

'collocou,

nem por isso abdico das conquistas actualisías, por que«nc tenho empenhado ha alguns annos no Brasil e na
Europa.

-*, em nome dessa actualidadc, que os loopings me-
taphysicos de Graça Aranha chegam a negar que dis-
cordo da discurseira passa lista do illustre representante
de Nictzche, Bcrgson e Jcanncrct, entre nós!

São Paulo, 22 de Junho de 1924.

OSWALD DE ANDRADE.
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VIGOGENIO
O FORTÍFICANTE IVlAXima PARA

TODAS AS EDADES

Çciícifica 05 ossos e dá phosphoros

Sempre que os MESTRES DA SCIEN-
CIA precisam applicar um fortificante re-
ceitam o VIGOGENIO.

FRACOS, rachiticos, ANÊMICOS, depau-

perados, NEURASTIIENICOS- usem o
VIGOGENIO.

'Na fraqueza pulmonar e CONVALES-
CENÇAS o seu eííeito é immediato e po-
sitivo.

licenciado pelo D, N* de S. P, sob nu-
mero 833 em 20-11-1919.,

Fluxo-Sedatina
O remédio das senho-
ras. Combate as coli-

cas uterinas, mesmo as da gravidez, em
duas horas. E' o melhor remédio para as
doenças do utero, como FLORES BRAN-
CAS, inflammações, utero cahido. corri-
mentos, catharro do utero,¦ A FLUXO-
SEDATINA é usada com optímos resulta-
dos nos Ilospitaes e Maternidades.j.

licenciado pelo D* N, de S. f, soo nu-

mero 67 em 28-6-1915.
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LARGM-ME.DEIXA MEGRITAR!.
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1 É O MELHOR PARA TOSSE E DOENÇAS DO 1
PEITO - COM O SEU USO REGULAR! |

mente

~ 
~~~ ~"1

I Bom Dia! Bmm \
11 ... I ii

2."

3.*

4.»

5."

6."

A tosse cessa rapidai
As grippes, constipações ou defluxos, cedem

e com ellas as dores do peito e das costas.
Alliviam-se promptamente as crises (afflições)
dos asthmaticos e os accessos da coqueluche,
tornando-se mais ampla e suave a respiração.

As bronchites cedem suavemente, assim como
as inflammações da garganta.

A insomnia, a febre e os suores nocturnos des-
apparecem.

Accentuam-se as forças e normalisam-se as
funcções dos órgãos respiratórios.
O XAPope S oodb encontr»-*.-st» n.-s PH<»ii'm«acifl3

V. S. nunca conhecerá c

prazer dum perfeito esto*
mago*, senão quando final-
mente se decidir a tomar as

PRSmHflS S? BICHflBDS
Estas scienüficàs pastilhas
tornarão saudável o seu

estômago, ajudarão a sua

digestão*, e darão um bom

appetite, melhor do que
Va Si nunca teve*. Tome.

as hoje* I |

As lições de Vovô d"" O TiCO-TICO", interessam i
todos.

*K*itr*»*«*--*»t*>r*j*-*^

ALVIIU «íi FREITAS — Rui «io Carmo o. 11 -Sob. — I. Paulo.
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GREÜIE ALLED Formula scientifica do Instituto de
Belleza AUed

(Alled Beauty Institute)

Maravilhoso para ESPINHAS, PA1WOS, SARO AS, MANCHAS, RUGAS, VERMELHIDOES, etc.
Efficacia garantida. E' o CREME DA MODA e o ideal para o toucador ~

BRANQUEIA, Aft OMIOSEIA e CONSERVA a cutis fazendo adherir magnifieamcnle o pó dc 2
arroz. Pote grande, í)$000 ||

FARÍNHA ALLED (amêndoas)
Artigo fino c excellcnto para a lavagem da cutis

AMACIA, EfttôELLfCZA e evita as RUGAS precoces. — Lata: 7$000

IM O fP.A R O R O Y A L» e cm ,odas ¦> perfumaria^

i i i
FONTOURA

^^S^*
BlOTCts* *0"_

y sangue Vj lll
/ músculo 5\ II

UG-^7rif51y ¦

_H_TT~»it——i—T—r .TTtrrrnlílll _H

COM 0 SEU USO OBSERVA-SE 0 SEGUINTE •
I" — Sensível augmento de peso.
2" — Levantamento geral das forças.

Desaparecimento do nervosismo.
Atig-mento dos glóbulos sangüíneos.-
Eliminação da depressão nervosa.
Fortalecimento do organismo.
Maior resistência para o trabalho physico.
Melhor disposição para o trabalho mental.
Agradável sensação de bem estar.
Rápido res«abelecimento nas convalescenças»

É__*

0 MAIS COMPLETO
FORTIFICA NTE

NÃO HA QUEM NÃO TENHA DUVIDAS NA VIDA

c a r.mai-ao, «__,.__ um. orU-nração segura e.!______,?2m»Í"eH^*^}-_f*TB,e ™*°TK« ^^

i

"«*.'

mente a ..tuacío drulo 1 
'""¦•*'•. u#n«_ consulta (Analyse ASTRO-PSVCHOLOGICA) póde-1-uu<,uo, dando-lha uma orientação segura e absolutamente positiva a respeito da mesma.

 a^

EjcrmraAHAii adma, Caixa Postal 2362, São Paulo, enviando eimioppe soltado para a resposta

^r^"^t*^*S**é>~**+>*****+m**^^ m 
m m »*-- --.-^ _._._»_»  _ _ ^_^

As lições do Vovô d'"0 TIC 0-TICO", inte ressam a todos

»¦
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OS LIVROS DA SEMANA
O Sr. Ribeiro Couto, ao pingar o ponto final do seu

livro, A Cidade do Vicio e da Graça, leve a venturosa
illusão, talvez, de haver escripto e produzido obra esc^in-
dalosa. Não levou em linha ile conta a me.guice, a deli-
cadeza, a sensibilidade de sua alma de poeta, que devia
irradiar, e irradia, como uni clarão sem cstridciicias,

por quasi todas as pagina.*, do'livro. Observadas, trata-
das e descriptas por unia alma árida e fria, a.s scenas
ignóbeis do vicio elegante e do vicio barato, seriam pin-
tadas á lama. Entretanto, o delicioso creador do Jardim
das Confidencias encontra sempre uma luva macia e

perfumada para oceultar os dedos de mãos roidas pela
syiíhilis.

O que o trabalho do Sr. Ribeiro Couto revela, é
uma alma cheia de piedade pela miséria humana, trans-
bordante de ternura pela
desgraça alheia. Quando jul-
gamos que, arrastados e ias-
cinados pela sua prosa cheia
de selucção e de belleza, va-
mos penetrar num alcouce
e levar as mãos aos olhos,

para nos poupar-nos, a nós,
o ultraje de testemunhar sec-
nas de sórdido caualhismo,
elle abre, cariciosamente, uma

porta que deita para a ala-
meda embalsamáda do So-
nho eternamente sonhado, e
nos põe um sorriso casto nos
lábios e uma aurora doura-
da no coração...

K' assim que em As
noitadas da rua do Passeio,
de tão flagrante verdade,
depois de nos levar câmara-
riamente, ao Assyrio, ao Pa-
lace. aos Políticos c ao Con-

gresso dos Tenentes, onde a
noite é rematada por scenas
violentas de jogo e ditos im-
moraes de mulheres embria-

gadas, d i z - n o s dolorosa-
mente:

ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA"
.NUMERO BSr_>fIAI_ DEDICADO AO CENTENÁRIO DA

CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR

JA. 8t3 encontra em oirculnyão o numero dc Junho d.a
ílluslraeão Brasileira, dedicado ao Centenário da Confc-
dcrayão do Equador, a gloriosa data que ora se cclcbríi.

Apresenta-se, a primeira tel revistas nacionaes, com
um texto abundante e profusamente illustrado, offeiecendo
náo somente o completo htletorieo do fflorioso acontoci-
mento, mas ainda um optimo registro te actividade cs-

piritual e pratica de Pernambuco, nos últimos annos.
]_' assim que se encontram, neste numero, artigos de

palpitante inte-res.so como: A Confederarão do Equador, com
suggestivns gravuras da época; Summula histórica de Per-
nambveo, por Mario Melo; "Bê en fOr para Pernambuco serei
víctima'*. por Adalberto Mattos; O aleijadinho ila ocaeina,

por Adelma-r Tavares; A Imprensa em Pernambuco, por
Aníbal Freire; Periutmbitco, por Oswaldo de Souza e

Silva; Pernambuco e a sua situação financeira, por José

de Góes; As igrejas do Recife; Departamento dc Viação e

Obras Publicas, onde se tem uma n-tida visão do grande

progresso material do listado; Tributo de Sangue, por

Duseb-o de Souza; Frei Caneca, por Bianor de Medeiros;

A Faculdade de Direito do Recife, por Sérgio Loreto Filho;

Pernambuco e o problema sanitário do nordeste, por

Amatiry de Medeiros; Frei Caneca, por Mario Se ..te; A»

artes em Pt enaiiibueo, por Joaé Campello, arí.i_o iüuslra-

do com fcxellentes roproducç/>es da quadros celebre»;

A evolução da llttcralura cm Pcrnambuto, por Manoel

Arao; Seis sonetos, por Olegarlo Mariamio; etc. etc.

São também dignas de monção as duas magníficas

triolu-omia.s que traz este numero, sendo uma deílaé

primorosa reproducejao do retrato de ... E. o Cardeal

Arcorcrde, pelo illustre Rodolpbo Chambelland; e

vibrante... Veiu pela primeira vez aqui honrem.*, Ain-
da ninguém provou..."

Mas é horrível.
WV o (jue ouvem os tclephofie. deste bairro. K ha

embustes. Creaturas perdidas, arribadas de outras cida-
des, põem luto e se apresentam como viuva». "'Olha, te-
nho agora uma viuva..." Porque ha lirectoreâ de com-

panhias (jue só apreciam viuvas. K como provar que uma
mulher dc preto não é viuva ?

Cynico !
Chamas cynismo ás coisas mais dolorosai que cu

digo..."
E termina como num surdo e vibrante g'rito dc ço-

lera sagrada: • ;
tudo... O3 telephonee deste
bairro ouvem coisas peo-
re?... "Palavra, doutor, tem
apenas treze atuto...... A'_

quatro horas. Ad.uainho".
Ah ! não queiras saber de

certos pormenores que cu te
contaria * propósito de me-

Eu não te disse

duzindo a outra
Victor Mc.rellea.

"Tres da manhã. Os
cafés estão fechando. as
ruas escuras. Raros vultos
de mulheres erradias, parati-
do junto a homens, ou an-
dando apressadas. Vem do
lado do mar um vento fres-
co, saudável, que faz pensar
nos grandes sonmos reparadores, dc janella aberta para
o jardim, nos lares tranquillos..." E mais adiante, fa-
laudo do "amor 

que se esconde", cochicha-nos subtil-
mente aos ouvidos: "Vês estas ruas que se estendem ?
Por ahi oceultarás a mulher que te disse: "Si alguém
me vê, como ha de ser ?" E a quem respondeste: "Nin-

guem te verá, filhinha. A rua é discreta..." EntretaM-
to, a rua nâo é discreta. E quando ella entrar, as pessoas

que passam, sorrirão, por conhecerem a casa.
Vultos que cruzam na claridade mortiça da praça

dão ao scenario nocturno um pittoresco de água forte.

De um lado, aos fundos, os morros de Santa Thereza

se denunciam pelas pequenas luzes picando a treva.
— Também poderás dizer ás proprietárias: 

"Quero

para amanhã uma loura, alta, carnuda, com o ar marmo-

rco..." Ou então, se fores mn abastado director de com-

panhia e vantojoso cliente da casa, de vez emquanto terás

uma telephonada: 
"Boa tarde... Olhe... tenho agora t

repi

a famosa Batalha dos Guararapcs,

um typo que é exactamente o seu gosto: pequena, magra, f perseguil-a e não lograr jamais tocal-a, e que e

ninas... Sentiria, uma dôr

tão funda como se fossem
tuas filhas..."

E, finalmente, ú* volta de

Nictheroy. "onde assistiu' a

um dramalhão muito diverti-

do num theatrinho vibrante
e honesto", já adiante ;da
"cidade do vicio e da graça"
balbucia como pasto mun

assombro:
"Está porto a cidade. Já

se detalham os eüficios, as

arvores da Praça 15* P*r«"

ce que muito tempo andamos

longe e que x cidade agora

nos acolhe em festa.
— E' a cidade do amor...

Eu digo : Jo amor. Knten-

úa<,? Não julgues que o meu

pensamento pousa nas mulhe-

res çommerctaes... Eu di-

go: o amor1, Comprehendes

que são as possibilidades eu-

cantadora:** que podemos ler

em todos 03 olhos, no rythmo

de todos os corpos que fio-

rescem na cilade... Si sou-
besses !. A felicidade t ura

bem que se atHnge aqui...
Porque a cidade é innocente no seu instineto de pec-
cado...

E chegamos ao cács. De roldão com os outros passa-

geiros descemos. Caminhamos para a praça, indecisos na

direcção a tomar.
— Para onde vamos ?
Não sei o que responder.
Não achas que seria pratico dormir ?
Não sei o que responder. De novo na cidade, entre

as arvores poeirentas, sinto o vasio da minha illusão sen-

timental. Tudo o que disse ha pouco foi talvez, inspira-

do nessa illusão generosa, para enganar a mim mesmo,

l>ara convenecr-me do erro desta irreparável melancolia..

E cheguei a julgar-me um momento feliz...

Sim, sou feliz. Somos felizes quando andamos á

procura da felicidade..."
Mas -essa felicidade — a relativa, além de precária,

felicidade humana — reside exactamente na anciã de
fada-

O "TICe-TIÇP" publicafl f § t 9 1 j[i m e n te retratosdecreanças
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rio dos verdadeiros artistas. E nesse numero figura,

sem benevolência, o delicado cantor das sombras discre-

tas, que são o encanto do Jardim das Confidencias",.

•ir *ír *ír

O Sr. Marques Pinheiro, que é um esclarecido na-
cionalistt, apresentou á Academia Brasileira de Letras
uma '"these sobre o melhor modo de divulgar o ensino

primário no Brasil" — these essa que enfeixou em
opusculo.

Nelle, o autor expõe os processos indirectos, capa-
zes, e únicos, de dar combate ao analphabetismo que nos
envergonha. Não é tarefa que se leve a cabo com a fa-
cilidade e a rapidez das mutações das scenas mágicas.
Ao contrario, é uma obra lenta, uma empreitada cheia
de morosidade. Mas, ao fim, benemérita e luminosa.

Depois de proclamar 
"a 

grandeza do nosso território
e a pouca densida 'e da nossa população, como os allia-
dos terríveis e quasi invencíveis do analphabetismo no
Brasil'', o Sr. Marques Pinheiro entra na explanação
de sua these, e aborda vários aspectos da palpitante
questão social. Em capítulos como "O valor das Estatis-
ticas nas legislações", "O Funccionalismo e o analphabe-
tismo", "A fun.rão social do Exercito e a Lei do Sor-
teio Militar na lueta contra o analphabetismo", "As fa-
bricas como núcleos de instrucçáo", "O analphabetismo
nas zonas rurae.s", "O Clero e a cruzada contra o anal-
phabetismo" expõe os processos indirectos de combate
ao nosso máximo mal por meio de taes vehiculos, e con-
chie pela necessidade do "Congresso decretar immediata-
mente a lei do ensino primário obrigatório".

O folheto do Sr. Marques Pinheiro é um subsidio
valioso para o estudo da magna questão, que preoecupa
a tolos os dirigentes conscios das responsabilidades! de
sua elevada missão..

•£r -ir ir

Na carta prefacio das suas Fagulhas a C. 
'(que 

mais
adiante, em Conferências, nos apresenta como sua prima
querida) o Sr. Sou/a Passos 

* 
(Felippe Gil) confessa

que mudou muitQ (diremos radicalmente) do seu modo
de pensar. Quando começou a conhecer os homens, co-
nieçott | mentir... Pura viver, precisou valer-se dé to-
dos os recursos: mentir, ser hypocrita, ser calholko,
aíhcit. republicano, monarchista, socialista e communis-
ta". Dahi, pois, não surprehender que adopte como ma-
-.imãs:

^ 
"Freqüentar 

a igreja é uma fraqueza; amar a Deus
e amar o absurdo; ser atheu é desafiar a cólera dos deu-
ses, é ter heroísmo, é ser sublime".

"Dou ás vezei uma esmola com a mesma intenção
com que daria uma bofetada: cheio de nojo e desprezo por
quem a recebe..."

5 U VII ~ 924
* Aprendi a rir, falando do mal dos outros; a falar

mal dos outros, com os amigos; a sinceridade dos a..nigos
é igual a dos credores: vejo-os pelo prisma com que elles
me vêm a mim,.."

E, eu, parodiando, a mim me pergunto: 
"Mudaria

Felippe Gil ou mudei eu ?"

LEONCIO CORRETA.

Onde quer que o Snr.
se encontre,

nas vastas solidSes do
Amazonas, ou nos
sertões de Matto
Grosso, de Goyaz ou
da Bahia, poderá
aproveitar os valio-
sos serviços das nos-
sas Escolas, com van-
tagens não me no res
que os que vivem no3
grandes centros. Os
DOIS MIL alumnos

.-, .--.',»:-,.,,, „nmm inscriptos desde Janei-
m2^r^mj.í^mkmWM\m ro nas nossas Escolas
estão espalhados em todos os recantos do Brasil.

Queira deitar um olhar â longa lista de artes e
profissões que lhe apresentamos, escolha a que parecer
mais conforme ás suas aptidões, e inscreva-se no nosso

INSTITUTO LIVRE DFJ ENSINO POR,
CORRESPONDÊNCIA

Rua Dr. Almeida Lfma, 43 — S. PAULO
Cóite este coupon e envle-o ap Instituto marcando

oom um X o curso preferido e receberá
nossos folhetos explicativos.

Guarda Livros Constructor
Perito "Mercantil Technico 

Telegraphlsta
Contador Publico Cortes e Confecções
Tnchygrapho Tratico Pharmaceutico
Calligrapho Avioultura
Correspondente Commercial Agricultura
Desenho Commercial e Ar- Francez

tistico Inglez
Perito ãMcchanlco Allemilo

" Electricista Italiano
¦ Meohanico Electricista Latim

Chauffeur Mechanico Hespanhol
Preparatório» 3S Inernçflo.
Nome. -.„. „-,^ .T....,-sis
Endereço .,,. ...
Estado  «Pura todo» . . .?'

Chamamos especialmente a attenção dos estudantes
e dos pães de família para os nossos cursos de prepa-
ratorios por correspondência, cujos livros de texto, que
são completamente gratuitos para os alumno3, são rigo-
rosamente conformes com os programmas officiaes.

Não deixe escapar esta oceasião única de in-
struir-se.

*f**tl^ -... :--—.-,; ,.

Pri_rieir«a IDentição

SEM NARCÓTICO

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

Primeira Deritição.
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Cp^ojiÃoLO Cjin._
AVISO

Temos inutilisado innumeras cartas, umas

escriptas em papei pautado, outra*; não as-

sitjnadas com o nome legal e outras, final-

mente, escriptas a lopis.

falsemos r. le aviso para que os contu-

lentes nJo percam mais tempo esperando

respostas, e tratem de enviar outros pe-

didos regularmente escriplos: a tinta, le-

çalmcnte assignados e em papel liso. O

pseudonymo só i Permillido pura a res-

Posta,

Nevralgia
dures dc onvidoí c de drntrs param ir^inn-

tanparnmtí rom o Liai*
mtulo liloan.
É l**l-o ittrpre « u.íto—
evita lcngRB ho.ss de
ap<:iiia • Ff.ffvimfnio.
Penetra tem Ml pircieo
fri<<ü<>.

VeaiiNH cm ioii»> m
ri.arm&fta.s.

m

VOFARSA (Rio) — O ponto culmi-

nante do mu temperamento c a actividade

do espirito c a sua lhaneza c sinceridade.

Esta sc manifesta, até mesmo na vaidade

que tem da sua pessoa c dc seus dotes.

Sim, porque é «rm tanto prcsumpçoso 1

Tem, é certo, boas qualidade* intcllc-

ctuacs; possue, dc facto, vontade tenaz e

poderosa; ó patente a sua rectidão <lc et*

|>irito; mas o quc pensa de si, excede

muito esse padrão aliar, excellente c muito

honroso. Pôde ser criticado por uma cer-

ta leviandade de pensamentos c ainda por
algum egoísmo. Considera >e talvez ir-

resistivel ao bello sexo c delle exige cm

<lcmaNia demonstrações de apreço... Mas

isso c mn defeito insignificante e com-
•pensado plenamente por uma grande uon-
<ladc cordial;

li. DE o. (Recife) — Homem pra-
tico. Bossa commercial bem desenvolvida
c capacidade pasmosa de trabalho. Não
lonha, mas almeja muitas vezes o que não

i possível obter immediatamente. Falha
ahi um potCO o apontado senso pratico.
Além dtao tem pronuncida tendência para
o cabotiní-nw. Gosta de annunciar tudo

quanto vae fazer c faz, inclusive aquillo
a quc a generosidade do seu coração o
Wipelle. Por que, em summa ao seu semo

pratico não escapou que o cabotinisino é
uma alavanca de suecesso...

INCÓGNITO (Sertão) - Franqueza
<lc caracter, Espirito calmo, porém deci-
dido. Vontade externa, cería e firme.
Bondade cordial, Expansibilídade. Idea-
lismo precário. Predomínio materialista
em todos os se íiíi<!i»s.

GLORIA SWANSON (kio) - Com-
prelicndeu muito bem. Só respondemos

por esta secção. A sua letra revela um cs-

pirito indócil a concelhos e suggestões,
<lti,x.k quc eontrariem o seu modo de en-
tender. Tem a franqueza dc mostrar a
NM conlraricdade — o qoe é muito apre-

litfvof. Jdea!:sa muito, mas não tem grau-
d? força para ícaÜar. Todavia, sabe mos-
ti ir resignação, contentando-se com o me-
m.6 quc consegue alcançar. Tem amor

UNÍMENTO

SLOAN <*_

próprio, mas* não c vaidosa, c sabe con*

qui.-tar . ympathias eom a lhaneza do tra-

to. Falta-lhe, porém, alguma bondade

cordial.
HERCIUA (Petrõpolis) — Nessa st-

titrde bcatifica rm quc sc conserva pôde

conquistar o reino do céo. Maa o da ter-

ra chorará a ausência dc um ente que

podia ser uma unidade útil... (E ásaím

proseguiríamos, se não descobríssemos o
"true" com o qual pretendeu illudir a nos-

sa boa fé...).

MONTMORENCY (Kio) — Nio ba

necessidade alguma (le benevolência. Seu

coração é realmente muito generoso e seu

espirito muito sonhador — duas qual ida-

des quc se completam e fazem systema Tia

determinação de uma personalidade útil a

-«ÇUl semelhantes, lia ainda outro caràctC-

ristico excellente: o da vontade forte c

pertinaz para levar a cabo as boas i (caa

ou emprezai com que sonhar, Tem tam-

bem a cxpansibilidadc sincera — outra

formosa qualidade de espirito. A única

cousa que seria para reeeiar — a audácia
— apparece acompanhada pelo signa] da

prudência e do capricho em querer tudo
muito bem feito — o quc exclue a possi-
bilidade de qualquer desgosto causado

pela irreverência e pelo destemor nos seus
actos.

A. S. L. (Rio) — Os instinetos sinec-
ros oecupam larga arca da sua individua-
lidade. Não são exaggcrados. Apenas
muito permanentes e como que presidindo
todos os actos. IC que o espirito c curto
e falho. Predomina o senso pratico, sem-

pre viseinho da materialidade gosadora e
arredado dc tudo quanto é pensamento tra-

balhoeo e estéril... Deve ser tuna exccl-

lente utilidade domestica, não obstante

cctIos pruridos dc grande amor próprio
t mesmo de impertinencia.

GLOSSY (Amparo) — Apezar da sua

phrase prefere viver a sonhar... O sonho

fica relegado para quando se sentir sacia-

da... Was como é muito vaidosa, c bem

capaz tíe k fingir idealista, sc isso con-

Concorrer para a seu renome. Tem o cora-

ção frio para o amor... platônico. E* ex-

pansiva c alegre, dc vontade forte mas

muito discreta.

ESTA' A VENDA

O LIVRO
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NA TERRA

Esquinas cm que uma pai-
oieira megalomaníaca planta-
se dc senti nel la c por toda a

í parte flores, verdura, passari-
-¦¦mrty uhos sob um céo tm que/.a.

Por traz dc um rosei ral, porem, re-

apparcccu o americanismo: uma gi-

fc*_utesca coustrucção de vidro refleete esplcndorosamcn-
tt oa raios do sol.

O Brunton, diz-me a estreita. Aqui trabalham
as companhias independentes: Mary Pickford, Iiayakawa,
Frank Kcenan, Douglas Fairbanks, é aqui que fazem
seus films. Estou com a cara muito lustrosa ?

PtSSOtl pelas faces a esponja de pó de arroz, nos
lábios o baton, e com as pontas dos dedos assentou os
supercilios. Na entrada do studio podia-se ler estas pa*
lavras: "Casting Director. Plcase kept azvay'\ que se

pôde traduzir: Director dos figurantes. i\'ào é permittida
a entrada. Na porta, uma abertura permittia a passagem
da cabeça. Pessoas passavam, dc todas as idades, dc lo-

das as csihcticas, moços, velhos, cplicbos, mulheres rnadu-
ras com creanças que cilas levantavam á altura do gui-
chel. Do interior uma voz marcava cada nova appariçao
com uma phrasc monótona: "Notlung Boing"

(Não ha logar). Minha companheira recebeu
a resposta tremula de indignação.

Vamos ! Este sujeito está doido
disse-me cila.

Ia-me afastando, quando fui inter-
pellado por um individuo a quem cedera
o logar, respeitosamente, cm homenagem
ás suas immensas botas c esporas c o scu
chapeo de abas largas.

Mas tu tambem cs franco: ?
Achei dc bom al.ilrc imitar a fami-

Maridade desse tratamento, dc rigor nos
asylospara noctivagos,hospitaes c prisões.

E' verdade, meu velho. E eu que te ia comendo
como um cow-boy !...

.Sou coiv-boy tambem quando não ha necessidade
de montar a cavallo.

Cavalleiro a pé, então ?
Justamente, maganão.

O sujeito tinha uma barbinha crescida c maltratada
e cheirava a zvhisky.,

Na dez annos que vivo por aqui. Outr'ora era
ben melhor, hoje ha concorrência demais. Todo inundo
quej trabalhar no cinema. Sou do Beaugolais. Ha qua*
renta annos que não provo o vinho de minha terra. Exer-
ci todas as profissões. Fui creado de quarto dc um rei,
Kalikas, a quem se chamou o Napolcão do Pacifico, o
ultimo soberaiíb das ilhas Hawal I Ah ! Quc bello tem-
po ! As dansas das mulheres canacas á luz do luar ! Mas
os americanos chegaram, obrigaram os
indigenas a Vestir camisas, c agora Ho-
nolulú está envenenada pela fumaça )das fabrica*:.

Nesse momento, porém, minha
companheira mtervinha bruscamente.

5 - VII _ s>-4
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olhando para o meu companheira cor-

desagrado:
Pois não tem vergonha dc es-

tar falando com esse vabagundo ?

Acompanhe<n.e; vamos á Metro.

Segui-a, mas antes tive o scguii.u

convite do falso cozv-bo^:
Procure-me ás 5 horas no

Squarc Central. Talvez com isso acertes o caminho...
Pa...mos diante do studio da Metro. Talqualmente

no Brunton, uma parede impenetrável por traz da qual
sc adivinha a actividade laboriosa de uma colmcia.
Como no Brunton, uma portinha com a mesma inseri-

pção: Contracto de artistas. E' prohibida a entrada.
Com grande espanto meu, entretanto, entramos. Um gi-
gante ruivo fez-nos uma simples menção de transpor a en-
trada. Sentei-me na beirinha de uma cadeira c o dire*
ctor disse:

Cara senhora, todos os dias chegam a Los An-

geles milhares de amadores, vindos de todos os pontos
da America com a esperança de se converterem cm um
novo Carlito ou uma segunda Mary. Trezentos c sessen-
ta e cinco mil candidatos por anno. Não perca debalde

o scu tempo. Volte para sua casa. E'
um conselho de amigo.

A futura estreüa ficou livida, tão pai-
lida que o director leve pena:

Pôde ser que se dê bem na Cerne-
dia. Repuxe os cabellos para traz, ar-
ranque um ou dois dentes, vista-se com
trajes burlescos. Iv' a única esperança.

Achci-inc na rua diante da estreita.
Seus olhos fulguravam com clarões si-
nistros:

Miserável ! Fizeste um signal ao
director. Eu bem vi !

O sol californiano com seus raios per-
pendicularcs é torrido. Coniprchcudi então. Veiu-me á
memória o conselho salutar de um alienista: "E' mister
não contrariar os doidos". Respondi em tom conciliador:

Tem razão.
Ai de mim I Uma sombrinha ergue-se e cáe com

força sobre a minha cabeça. Só tinha um partido a to-
mar: a fuga. Prccipitci-me atravez dos campos. A in-
feliz maluca perseguc-me. F/ o primeiro episódio em
que entro, sem scenario porem, sem director, sem obje-
etiva. Sinto a sombrinha a ameaçar-me as costas. Re-
dobro de velocidade, saltei um fosso, fiz tres vezes o
giro cm torno de um bosquezinho, acabando por perder
de vista a demente. Estava porém perdido no campo.
Errei durante algumas horas antes dc encontrar o ca-
minho para volver á cidade. Como não tinha ambi-
ções, apromptei as malas para deixar Los Auge*,
les e volver a New York, quando ao atravessar

o Squarc Central esbarrei com e cx-
creado de Kalikas esticado sobre um
banco.

'(Conlinúa 
no próximo numero)
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Quandu a ti-
va luz dos

lançadores
revelar que
cs rugas ap-
parecem a o

redor dos
oll:os c q:ie

c sorriso
tambem fio*
d t: s rugas

nos cantos
da bocea
FOI J.AH

deve ser
mado sem demora.

... e pando a beilesa

do rosto está ameaçada pe'a im-
perfeição dl cutis, rugas, pardas,
esirnhas, manchas cravos, verme-
Ihldõcs, enpigens, aspere/.as, quei-
maduras pela acção do sol ou do vento —I dever de
toda mulher que deseja conservar ura rosto a'trahen-
te, dar á cutis os cuidados hygi.nico, necessários, de.
volvendo a perdida louçania, uniform;dade e belleza.

o creram que representa tudo o que
a seieheia dermatológica encontrou
de n-ii.> precioso para a cutis evitará

e corrigirá todas a., imperfeições da eu is, aformo.can-
do o rosto o conservando a frescura da juventude." POLI.AH" n3o contém gordura — é o creme in-
dispensável tanto para a cura das imperfeições da
cutis como para branquear e adherir o pó de arro...

DEVE CONTSERVAR-SE AINDA DE-
POIS DA JUVENTUDE—AQUELLA
OUE fi "FEIA", TENDO PODIDO
EVITAR A "FEALDADE", COM-
METTEU UM "FEIO" PECCADO....

O ideal de um rosto bonito não é só a belleza
da fôrma, mas a limpeza da cut;s, a ausência de

espinhas, manchas, escoriações, vermelhidões, era-
vos, poros muito abertos — A cutis deve ser bem
unida, sem quasi p-erceber-se os poros, branca ou mo-
rena, conforme a pessoa, porém, de um ton. uniforme,
limpa, sem mancha, sem pannos e sem asperezas, em-
íim, deve ter a semelhança da porcellana. Este é o se-

gredo do CREME POLLAH —¦ que tran.forma as
cutis pouco agradáveis em rostos delicados, curando,
modificando, unindo, e, devido a esse resultado, é

que o CREME POLLAH,
da American Beauty Aca-
DEmy (Academia Americana
de Belleza), está cada ver
mais procurado em todo o
umu do.

fc/-*J <?

iSè

cru MAUPUÁS

voivenao a per

POLLAH

Confirmo o que lhes escrevi
!.a tempos — o uso do CREME
POLLAH curou completamente a
minha cutis.

O anno passado, ainda tinha a cutis desparelha,
manchada, com muitas espinhas pequenas, sobretudo
r.o queixo, poros muito abertos.

Actualmente, con_ o uso do POLLAH, minha
cutis parece artificial, branca, unida, sem uma uni-
ca mancha, emfim, sinto-me orgulhosa de possuir
uma pelle tão boa. Continuando a usar o POLLAH

para segurar o pó de arroz, espero nunca presein-
dir de tão maravilhoso produeto. •— Octavia Ferrini.

S. Faulo.

O CREME POLLAH encontra-se na Casa Crashley
remos gratuita

representantes da American Beauty Academy.

"•¦ * '¦ .•:- ".."¦" .".",.'... - |..r.,l,. ARTE Í,A Bfcz^.^uem-.nv™. ^^^I*^

PARA TODOS... --- Srs. Representantes da
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NOME
CIDA D
RUA
ESTADO

American Bcautv Academy¦ •_-* i« de Março,
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/[""í //;;/ pequeno espaço no

\^J universo, um retiro branco,

j/ktocado ae verde pelas folhagens,

com um pouco tle ouro cm cinta,

junto da lâmpada. As jancllas

esguias rcjuirtcm-se uiumi cliiisiim

dc jancllas menores tio que um

rosto. Ellas fazem o jardim estar

sempre 'sorrindo... Daqui, vejo o

eco, vejo uma montanha, vejo

arvores-. Aqui, bemdigo a sina que

DetiS me cul regou. . . Porque,

quando penso cm m i m . nos

caminhos andados, nos enter

conhecidos, não descubro, para

lembrar, nen/iiimu tlesilittsuo . . .

Novos enganos envolveram os

enganos mortos... Sinto a doçura

^^-^m.

\

tle ser. Não tire dias iguacs. .1 rida parecia a mesma. Xuuca mais foi a mesma... A'quella,

longe, que sc chamava adolescência, eu queria dar, agora, um nome tle bailada romântica ou

de fila ciiiciitalograpliica. . . 
"i.irio 

partido", por exemplo. . . li dizer-lhe: "SH 
qne te perdi

Mas não sei se te encontrei.. . Tudo lao irreal, o que acabou. .." A noite desce. De

que distancia vem!... Para aprcssal-a, misturo a fumaça do meu cit/arra á </randc

sombra vagarosa, .. li fico, no silencio sem fim, a imaginar que outras est nulas

existem... H não errei o rumo... lira bem a este jardim que eu devia

chegar eom a minha verdade primitiva...

ia

.\ V A R O M O R E V R A

ki
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Rosa, rosa... flor muy mia...

Dime pronto de lu mal

y prometo que en un dia

te transformo en un rosai. . .

Rosa, rosa... flor muy mia...

ya no tienes cl color.. .

que Otras veces presumías

con orgulloso candor.

Rosa. rosa... flor muy mia...

ya no luccs el car min. . .

que seguro cnvidiaría

la ca me lia o cl jazmín.

Rosa, rosa*., flor muy mia...

se llevaron tu esplendor

POR LUDOVICO I.óIZAGA

y la caja dc ar mon tas. . .

que cuidabas con fervor...

Rosa. rosa. .. flor muy mia. . .

Es tu esencia que ha perdido su -calor

o cs tan solo nueva savia

que hacc falta de otra flor?...

Rosa, rosa. .. flor muy mia, ..

Si es así yo curaria lu dolor,

más no alejes lu alegria...

que es cl signo dei amor...

Dr. Ludovico Lóizaga, Secretario da
Embaixada da Republica Argentina,
intellectual que figura entre os mais
bellos espíritos da geração nova do seu
paiz. Critico de ampla cultura, histo-
riador, interaacionalista, na sua' mão a
penna tem sempre lampejos. 

"Mas, 
an-

tes de tudo. Ludovko Lóizaga é 11111
poeta, e nm poeta delicadíssimo, y prometo que en un dia
como se mostra nos verso-, que neste
canto, Para todos... se envaidece de
publicar. Diplomatas assim honram as
nações que representam e dão ás queoa hospedam um prazer maior.

Rosa, rosa. .. flor muy mia. ..

Vinte pronto de tu mal

te transformo en 1111 rosai,
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^BWW BBBgifl F^^Ti Kl R"^TéB * <| I
¦ikv VsBEffl ^3*PRtW3K; 1' ' ^H

fl x \^mÉ<B BT ^és».w. st TB» ^Wlçf•' « ffl
HÉ*»a» X V V. 'AJfl mW -at«*|^fl^. Jm a» TH a» V\*m\u °*fl flaK-J\\VNffl W ^*mmm\ ^^./t-W^ mLV>JI ^^fl
fl iStfNkJK. Vfl É^.'' JmW

^^P* *t*w** ^K*flK^^^M B-fl^. YSl mt*>^s\^smm
¦BbW ^9 ¦¦¦¦¦¦¦¦*» uc m*Bmm\m\¦a*.» ^bbbI bbbbbV. »f»Vv l*m\Atm*

L. fl», »B». »MULJL^m\\

ll^^^^^^^B^B^B^B^B^B^B^B^BflBÍB^B^B^B^BW^Bfl^B.lBHaiaHail^^^^BV^ '^tlil^^i^»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»B»»»»f ^B^bBmSm*».*! ' **^*"' . (j? gU Lfl

\&mk I IffTf^ tgsM I
PBbbF*. ^..^fl ^H*V ^H ^HBwflB^P^PV*'**''' flflfl Vflflfl ÉHfflKJSKL * flflB fl*fl fl

m^rm flafl Püy? .«JÉL,. . »#fl fl

HT mmm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\mm^Émmm^ VmfW *«*.*"*"'". *Hl

flflfliTlS.lifl RTmiB fl B

fc^^^^^^^WWj ^B*1**^B fl^Tl**afl

E» •* *• - ^^ij ¦
LBÉbbbbbbbbMO^uI \W^- aaBafl LbbbbW. 

^afl II

0 Rio moderno —- Vi vc.Hla do Sr, Commandante Otávio Guedes de Carvalho



VII — 924
PARA TODOS...

"PARA

TODOS, a."

PERNAM

BUCO

.«I i ^BB_jS______________________Pr _,-__ -. m ^^ 
^H ___* ffí~i ^H

¦'ii_^__________r^l__Í^^__B *^"*_!____________r ¦¦ ___H__É -4Éfl_____________________________r

jMfl__________________________________-H^v'' ,-.--¦.-"^-X'*' >__&? _____________________H-_________H ___r *_BH ______H ________L___________________PP*»< * __*s«í I --_.:>. _J> ! jPHH-_____________________-F ^H »_.-.___,
B»^ W BL.- _______________________Í__________H ^ÊmwJmW 

' 
J& 

;^^fl-__________________________________r 
_____________

í , «___ ¦« i"*'ç__k_«_____l ahi-k»--. ____T1 I
____. fll ^ iji 1* jjfl B____, ______ ___P

^m^j^^âr I ^llklVkllBlkll*l*l*aar---_---------a-______^BM_____________ *¦• ^*! *W *fl( 
^^^V**^I|[|^^^^^^^^^^^^^H 

I 
^^^***l*a1aB 

ft ¦

I __É___I ________ ____________«__. •'*.' l

|il - 
¦-¦ - x 

.- tf,, | 
|L_.__ 

, , . _, ,__j£iL .

Sá^É 

fl ...r" _d_fl

____¦» ImPII*^-^ ^^~-^~~ ~~-^r -^ .^^^^^fl»**^^^ ______¦ JHt*s^t*tMm4mj^^ -¦^_Mí-"s|^&v«Sí; ;¦¦ __»-**^^_---*^*^\-----««***'àl**t*t*^^^^^^^^^^',,'*1**1**'«»*»-^«_^N^^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦P'^ i- .-.¦ *WaH í»'fl^"'F?^"!fl^^^^^H
^*52_flV «' __^-' 

^^^*»>*l---_^*sj_^-«w_ 
__^^HP*^^^'- _r\ *^ 

^^^__________________*l V yflfr- * ;:".. :¦ Ja_---------fl

au lio c t'imlo Annibal Fernandes

Helena Severino Pinheiro

Irene e Jorge Baptista da Silva

Lourdes Carlos Ribeiro
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I. 1 X G ü A S D K P R A T A

Eu não sei como é que o Praxedes consente que a esposa saia só !
*— I,' verda le. 5*01(1 íó...

{Desenho de J. Carlos)

() p 0 '•• M A T R l C 0 I. 0 R E E R O T I C O D A Q U E L 1. E P A U X O
1 Par a J o r g e A 1 ra a d a )

l
/ em, minha anemona desvairada

vem ' Enlaça me o corpo com as tuas
carichs, tuas ardentes caricias de fogo
«• lava .'... Vem, flor de labaredas,
rem saciar a minha anciedade .' Oue-
ro SOffrer OS espasmos, os for mi,l,in.
dos e violentos espasmos de /uns vio-
lentas e formidandas caricias .'.., Chi-
cotea-me, oh chicotea-me com o açoi-
tc de lus dos teus olhos febris!..,
I em, quero ter ti nevrose do verme-
lho '...

Afoga-me no rio candente de teus
cabellos desalinhados .'..

II

NOUVEAUX RICHES

Não. não sâo as tuas ardentes cari-
cios que me saciam, eu bem vejo que
não são, liu quero antes a tua cintura
verde, oh minha aspide egypciaca '
Onen, os tes cffluvios chlorophila- ÜUCr° 

meU busto 'K.' frcnte' se"
dos!.., "1""' artista. As minhas amigas dizem

Dd-me oh minha sylphidc os teus que eu tenho um perfil detestável!..

braços de beryllo .' Sim. eu quero, eu
desejo, eu anceio pelo histerismo rer-
de de teu corpo .'...

Ah .' ./ minha Salamandra de esme-
ralda e de folhas vivas, afoga-me na
lago chlorophilado de teus sonhos flui-
drCos c phantasmasgoricos .'...

Ill

• •*: **
Mas... Eu vejo tu-do negro ft, li'

u tua sombra que eu desejo, que cit
sempre desejei c que nunca senti que
desejava, sim è a tua sombra espectral
c triste'... Onero sentir o pavor ia
noite mergulhando <j minha alma na lua
sombra.... /•" ,, tua sombra que eu
amo, eu bem u'o sinto qae c... Dir-
se-ta que eu sempre amei a tua som-
bra.'.. Deveria sempre tel-a amado.
CU bem n'o eomprehendo. . . \'em, que-
rt> sentir a volúpia do negro .'... Vem
afogar-me na lua sombra espectral :
triste !.. .

\i.i:\.\o Di'. Moraes.
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A ESTACA O

Com a estréa da companhia Piérat, uo
Municipal, começou definitivamente a es-

tação dc 1924... Agora c que a gente
sente frio, dc verdade... Agora, é que c
o inverno... Tudo mais era paisagem,
natureza... futurismo...

Antes do almoço offerecido pelo Instituto Brasileiro de Architectos ao seu presi-dente, o Dr. Gastão Bali ana, em regodjo pelo brilhante desempenho na coinmis-
sao de techimcos que estuda os planos de melhoramentos do Rio.

m¥**Y Ul Íi JÈ mf-mmmrX£_A ¥ M * J É^l Pl
-Z-^-WF^__JM_\\_ kmm- Tm ____Mm\ IMA ^ii^a Bfl BSÍ^fl

W_n
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Despedida do Dr. Afranio de Mello Franco, representante do Brasil na
Liga das Nações.

Miss Margarida Haymes, da alta socie-
dade de New York, actualmente no Rio,
a frente de um grande emprehendimento

de modas, estylo parisiense.
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Chá dansante offerecido ás Embaixadas Acadêmicas, pela Commissão Central do Congresso Interestadual de
Kstudantes de Medicina.
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Ahi a reportagem como sc faz hoje!
Viva, surprchendente, inesperada, cheia
de sensações novas, de detalhes estupe-

faéientes, minúcia Iodos os factos, bis-
bilhoteira e ávida da nota escandalosa,
que ha de emocionar o leitor curioso.

.1 noticia c agora a alma do jornal.
Nesta época de trabalho, de pressa, em
que a gente em algumas horas do dia
tem múltiplos e emaranhados negócios
ti tratar, a resolver, não ha tempo para
se ler mais tio que a local gritante, o
telegratnma ou o artigo pequeno, quando
muilo pequeno.

I: como a legião de repor le rs serve
bem o publico! Como, pressurosa, dá os
detalhes mais particulares do caso vul-
aar, dcliciaiido-se com a publicação de
informes Íntimos e cartas ainda mais
intimas. ..

0 facto mínimo é o prulexto amplo
para detalhes. Nada escapa á argúcia e
á finara do repórter de hoje. Tudo elle
sabe, tudo, e quando ha pouco, inventa
pura que a noticia apareça bem esfusi-
ante e escandalosa.

Conta Fialho dc Almeida que o duque
dlileliiiigem disse tlJima feita :

Bu estimava bastante .1/. de 11'oes-
lyne. Mas desde que o sei jornalista, começo a embirrar com
elle. I: se H'oeslyne fosse então
um repórter. . .

. I propósito tle reportagem re-
corda-me uma anedocta contada
por nm jornal paris-
iense, logo depois da
morte ile Fillaucs-
sanl, que linha mui-
Io talento e espirito

e que foi o funda-
tlor tio Figaro.

Bra no tempo do
império, no reinado
de Napoleâo lll. A
propósito iliim duel-
lo rHlemessant, tes-
h/nnnha, teve de ir
fiar o seu depoimen-
lo. Succedeu-lhe po-
rém ter tle esperiir
largo lempo, antes
tle ser convidado a
entrar no gabinete
do jui.:: cnctirrcgado
tia inslrucçáo do processo, e im-

pacientou-se.
,1'rcvina ao juiz disse ao

continuo do tribunal, que, se elle
não me chamar dentro de cinco
minutos, eu volto para a minha
redacçáo, onde lenho que Jazer.

0 juiz que linha ouvido ludo.
irrompeu furioso, e disse-lhe in-
terpellando-o bruscamente :

0 senhor lem de ficar aqui
emquanto me aprou-
•¦cr. For acaso igno-
ra qual é o poder
de um juiz instru-
etor.' Se amanhã
eu citasse o princi-
pe Napoleâo, e elle
/¦(•casasse obedecer»
me, eu tinha o di-

reito de fazel-0 tra-
zer até aqui entre
dois soldados. Cal-
culc, portanto, (/unes
sáo as minhas al-
tribuiçôes.

/ illemcssanl, que
linha reconquistado

\y%L " mW ^^k. HfefliflHÍBF-b

Mlle. Maria Sabina de Albuquerque, di-
plomada pelo curso "Angela Vargas" e
poetisa de fina sensibilidade, que realisa,

hoje. um recital de declamaçáo, uo
Instituto Nacional de Musica.

c que o senhoi acaba

. *mt\\mm^tmmm |
lll ..a«..t...artiafll Hi ¦?'•'*¦ in «?¦«yf •• • n§» ¦ir«%ae
nl fl H ¦fl 
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a calma, r c s p o n d e u modesta-
mente :

Pois bem, Sr. juiz, se cu esti-
vesse no seu logar, não persistiria no
seu projecto dc fazer prender o princi-
pc Napoleâo, quc, no caso da morte do
príncipe imperial será o herdeiro do
throno e que pelo menos é senador,
general de divisão c governador geral
dc .digeria.

Estou vendo que não fui compre-
hendido, replicou o juiz. Fu quis tão
somente recordar-lhe que, se quizesse
fazer tal cousa, tinha poder bastante
para isso.

Afinal de contas, o senhor fará j
que quiser, continuou fleugmaticamente
rUlemessant, mas prender assim o prin-
cipe Napoleâo é cousa muito grave!

Fu, porém, nunca tive semelhante
intenção.

E, continuou Villemcssant, quando
o imperador souber que o senhor quer
arrastar o seu mais próximo parente
pelas ruas da cidade entre dois solda-
dos. . .

—¦ iMgs é inexacto, não ha tal! gri-
tava o infeliz magistrado, com a cabeça
perdida .

Quanto a mim, não posso deixar
de referir amanhã aos leitores do Figaro

de me communicar; cu intitularei o
artigo: Prisão provável do
príncipe NapoleãcK.

0 juiz, receiando algum es-
candalo, que viesse a prejudi-

car-lhe a carreira, fez
immediatamente en-
trar o jornalista para
o seu gabinete, •*> as-
sim que o interroga-
torio terminou, acom-
panhou-o até a poria,
supplicando-lhe que
não divulgasse a con-
versa que tinhaííi
tido...

Raui. nt Azi:vki)o

ENTRE
DOIS

NÓS

Para Álvaro Morcyra

NA SOCIEDADE BRASILEIRA DE Hlvü.AS ARTES

A mesa que presidiu a notável conferência que sobre"A casa brasileira", José Marianno Filho fez. ha dias.
com applausos unanimes: í) conferencista está entre o
Prof. Baptista da Costa, e os Srs. lEd«iardo de Sá e
Marques Júnior . Em baixo, instantâneo- do auditório.

o meu melhor amigo
uma falta pequeni-
sorrio. Quando elle

numa falta maior, qnc o
talvez, prejudicar. . . si-

^B !a»i ^^^» l^af^B K^fj! B^T^ ^FlrWm^m ' ffC^ ^¦^^CZaa^aaaH^^ft
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Quando
commette
na... eu
incidi

possa
lendo. F quando per preta uma
falta grande — oh! Deus! qne
horror! — cerro immediala-
mente os olhos, eolloco as
mãos sobre os ouvidos, como
sc não a tivesse visto, nem per-

cebido...
Mas. . . qne men-

tira estou pregando'
O meu melhor ami-
go — juro pela mi-
nha vida! — nunca
commette faltas.

Carlos A. Lima
¦

Pasta ter soffrido
muito para desco-
bnr que a renuncia
pôde tornar-se uma
fôrma de felicida-
dc... — EnouARu
tElBTAUME.
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A Empreza Paschoal Scgrelo, com a

jidalga gentileza que a caracterisu, ac-

ceitando idéa que aqui expendemos, instituiu, no Sào José,
o Dia da Corista, tendo levado a effeito, com brilho, a

primeira dessas festas no dia i". quando commemoravt

o décimo terceiro anniversario da companhia daquelle

theatro. Nào é preciso descrever o que foi a festa, come,

decorreu jovialmente, havendo o publico, sempre prompto
0 apoiar os movimentos sympathicos c generosos, a ella

se associado, com abundância de coração, que Iransparc-

cia do cnthusiasmo com que
applaudiií todos os artistas e.

de modo especial, todo o in-

teressante acto de cabaret, a
cargo, exchtsÍ7'ameule das

coristas. A idéa. julgada boa

desde o primeiro instante.

alcançou naquelle dia sua

consagração, podendo-se con-
siderar como vencedora no
nosso meio, nelle devendo-se

integrar como um dos nossos

mais expressivos hábitos.
Sendo esse um modo, na
verdade hábil, de alargar os

proventos de classe theatral

que. embora muito concorra

para a bellcza de determina-
do gênero de espectaculos, é
modesta, pois que delia ape
nas se exigem conhecimeii-
tos rudimentares de canto e
dansa, mais influindo para
0 sen suecesso attributos

physicos como a formosura
c a graciosidade. nào ê para
desprezar um oulro intento

que, sob o ponto de vista

geral é. sem duvida, da
maior valia: a opportunidade
oceorrente de se estimularem

valores, trazendo-os á luz,
'le maneira a tornar possi-
vel o seu aproveitamento
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- Actriz Marianna Soares, Lão querida do publico do Rio,

em pequenos papeis, — o 
'. 

actualmente no Rio Grande do Sul, entre as primeiras
primeiro passo, talvez, para . figuras da Companhia Dramática Maria Castro.
o apparecimento dc novos
artistas. A certeza, por parte das coristas, de que seus

esforços nào mais passarão despercebidos, que a elenaii-
cia com que se movem e dansam. a clareza de sua dicçào,

a afinação de sua voz, e até mesmo seus. até entào igno-

rados, predicados de actriz, serão, periodicamente, pos-
los em evidencia, produzirá viva emulação de que resul-

tara, forçosamente, a melhoria dos CÓros, tornando-os,

além disso, viveiro de artistas. Para isso ver-sc-ão for-

¦¦¦¦¦;

çadas a illustrar melhor o espirito, aperfei-

Coando suo educação literária, adquirindo co-
nhecimentos imprescindíveis ao aceesso na carreira que
desejam perluslrar; a freqüentar aulas de canto e dansa.
onde, sem velleidades .;ue o caso nào comporta, aprendam
a jazer intencionalmente e com maior proveito, o que
<uc aqui tém feito por mero impulso natural. E para que
us coisas assim se passem deve-se cuidar desde já do pro-
gramma da festa futura, instituindo concursos de repre-
scntaçào, cançonetas, monólogos e composições semelhan-

les, e dansa. entregues todos

ao julgamento do publico, e
tendo, como prêmio, ou pe-
queno augmento de ordenado
ou distincções honoríficas,

além do racional aproveita-
meu Io das premiadas nos

pequenos papeis da revista

que, em seguida, tiver de en-
Irar em ensaios. IV assim que
desejávamos se encarassem,
depois dessa brilhante festa
do dia i", a instituição que
a Fm preza Paschoal Segre-
to acaba de inaugurar, rcali-
soda, ainda, uma alteração

na sua economia para tornar

possivel a sua repetição de
tres em tres ou de quatro em

quatro mezes: Xão deve o
Dia da Corista ter o cara-
cter de um ônus para a em-

preza que 0 institua e mui-

to menos o de uni beneficio

cm favor da classe a que
diz respeito. Organisado um

programma deveras a ttr a-

hente. apoiado por uma ré-

clame intelligcntc e bem di-

rígida como é, por exemplo,

a dessa mesma Fmpreza

Paschoal Scg reto. o theatro

se encherá, pela expontânea

affluencia do publico; sobre

a receita será prclevada a

despeza do dia. cabendo o

saldo, por distribuição uni-

forme, ás coristas. Resta agora que a Empreza Range!

& Cia., que organisou companhia de revistas para o Re-

creio, com caracter permanente, estabeleça tambem o

Dia da Corista, nas bases que vimos de expor como, na-

titralmente, já lhe estarão solicitando seus sentimentos

liberaes e seu desejo de cooperar uo desenvolvimento do

theatro entre nós.

MARIO NUNES.
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Ha onze annos não nos visita uma companhia de

opera cômica franceza. Como o gênero tem grandes
admiradores no Rio as emprezas Lombart & Cia.,, da1

Argentina, c José Loureiro, desta Capital, resolveram

trazer á America do Sul este anno uma grande compa-

nhia, especialmente organisada para essa tournée, com

os elementos ie
maior relevo. 0
trabalho exigiu
muito esforço,
mas foi conclui-
do de maneira a
sc confiar tran-

qui Ua men te n o
desideratum. A
companhia já se
acha cm viagem

para Buenos Ai-
res, onde irá tra-
balhar no theatro
da Opera; depois
virá representar
no Lyrico, desta
Capital, seguindo
daqui p a r a o
Sant 

' 
Anna, d e

São Paulo, e da
Paulicéa i r á a
Lisboa, cumprir
a ultima parte do
seu contracto, no
Trindade. 0 repertório é o
seguinte : Mam'zellc Nitou-
che. o grande suecesso de
Anna Judie; François le bas
blcu; l.a filie de Madame
AngOt, da qual cxlrahiu Ar*
thur Azevedo a popular parodia A filha de Maria Angu;
llans, o tocador de flauta,</t* Luiz Canne, aqui pouco

conhecida, quando é, todavia, tíndissima; Os sinos de
Corneville; A bella Helena, de Oj fcnback; Les brigands;
La poupée, que os cariocas conhecem na edição portu-
gueza da Sra. Palmyra Bastos; Le grand Mogol; Rip;
Les mousquetaires au convent; Mascotte, a inspiradissi-
uta opereta dc Audran; Surcouf, pouco representada aqui

no original, mas

que ha trinta an-
nos, com a Lopi-
cotio, o Mattos c
o Colas fez gran-
dc suecesso, no
Phenix; Madame
Favart; La filie
du tambour ma*

jor; Amour mas-

quée; Ciboulette;
Madame; etc.
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A bordo do " Almanzorra", sabbado passado, á tarde,
quando chegou Mme Marie-Theréze Pierat com a
sua companhia, que tem como director artístico M.
Lugné-Poé e, cuja estréa, segunda-feira, foi uma

das mais bellas noites do Municipal.

A Bm preza
Pasclwal Scgre-
to acaba dc fir-
mar contracto
com os directo-
res da Grande
Companhia Ita-
liana dc Operetas
Lom bar do - Ca-
ramba, que ora
oecupa o theatro

da Opera, cm Buenos Aires,

para uma temporada no São
Pedro. Essa companhia, que
está obtendo suecesso na capi-
tal argentina, ê, segundo a cri-
tica portena, a mais completa

no gênero, que ali tem ido. Suas montagens são luxuosas
e o seu elenco artístico o melhor vindo á America do Sul.
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A futilidade dc

espirito: define-sc

de vários modos,

c um 'delles sem

duvida é a anciã

da novidade. Para

os bébés o boné-

qninho de cellu-

loide de dois tos-

toes que acabam

de lhe dar c pren-
da de maior valia

que a Dolly de

cem mil réis com

que o vovô o pre-
senteou ha duas

semanas. 0 pu-
blico do Rio c um

pouco assim, seu
enthusiasmo não
sc manifesta se-
não pelo que i no-
vo, não sendo, por-
tanto, difficil ava-
liar o quanto de
temerário tem a
vinda dc U m a
companhia como a
Velasco, que já
aqui esteve no an-
no passado, tendo-
sc-lhe feito a rc-
cepção que cabe
ás noíHdades c que
agora, se bem que
nos embebede dc
luz, som c côr, e
nos apresente ma-
ravilhosa collecção
de carinhos boni-
tas e corpos cheios
de graça, é coisa
já vista, c pou-
pée com que mui-
to se brincou já. A for-
tuna, porém, ajuda os au-
d azes, e se houve d escon-
tentes que, na primeira noite,
diante do esplendor dos scena-
rios c do guarda-roupa custo-
sissimos c dc apu-
rado uos: o, das
dansas idear es, da
musica nervosa, do
canto e dos mui-
tiplos attractivos
de Las Maravillo-
sas, clamassem

que Arco-íris era
um espectaculo da-

q u elle g e ner o
como sc a Velasco
devesse represen-
tar em turco algu-
ma pantomima chi-
neza, a impressão

geral foi exe ell ente
e a concurrencia
não tem feito se-
não crescer, o que evidencia

o brilho e belleza dos especta-
culos que a sympathica troupe
hespanhola offerece aos seus
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freqüentadores, p
assim todas
as noites R o-
sita Rodrigo, Pi-
lar Marti, Clara
Milani, Torre, Ma-
ria Fuster, Mauri.
Russell Gudini, Pc-
reda c o grupo en-
cantador das se-

gundas tiples todas

formosas e gracio-
sas bailarinas, ou-
vem da sala, qua,-
si cheia, quentes
applausos.

Conta a cidade
dc Santos com
mais um bello thea
tro, o Colyseu San-
tista, cuja festiva
inauguração sc ef-
fectuou com as

presenças do Sr.
Dr. Carlos de
Campos, Presiden-
** do Estado de S.
Paul o, General
Abílio de Noronha,
commandante da
Região Militar, sc-
cretarios do gover-
no, ajudantes de
ordens, autoridades

federaes, represen-
tantes dos jornaes
paulistas, etc.

Foi representa-
da "A bella ador-

mecida", de Carlos

e _>_._._• »_ tr* . 'àc Campos, queSenhora Bebe Lima Castro, tao querida e admirada de alcançou cnthusiasticos ap-
todo o Rio, que este anno applaudiremos na Companhia 

plausos,, assim como os
Lyrica official, da Empreza Walter Mocchi. interpretes, Sras. Hcrmi-

nia Russo, Leontinc Kncese,
Alice Carvalho c Elvira Mon-
dco e Srs. João Guahdelli,

Armando Mondcgo
c Ramon Romeu,
de ten to res d o s

principaes papeis.

Está, actualmcn-

te, dando especta-

culos. cm Santos,

com grande êxito,

a companhia or-

ganisada pelo sym-

pathico actor Pin-

to Filho, da qual
fazem parte as

festejadas aetrizcs Mariska,
Rosalia Pombo e Guilhermina
Rodrigues.
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Artistas que tomaram parte 110 ultimo concerto
do Centro Artístico Musical, no Instituto.
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^*ll llf^-Mr^^m. JA* A bonequinha da Colombo

PARA TODOS..." *}J '

Pura a festa do sol fez-se boneca:

Pitas, rendas, ponpons c laçarótes.

li num vestido cor dc folha secea,

I:oi para a rua cm passos de fox-trotts.

Os flanneurs costumeiros da cidade

Deram-lhe a graça do melhor sorriso.
I

h cila passou cheirando a mocidade.
— Tanta belleza com táo tão pouco siso!

Passeou pela Avenida, lorde ainda,

Tocando os pés uo asfalto do passeio...
Pinha um e murmurava: cita c tão linda!

E cila a sorrir: Jesus, como cllc é feio!

Entrou no "Gamicr". 
Cheia de graça,

Abriu os lábios num sorriso franco:
—• Dê-me, faça favor. 

^ 
Cida que passa"

Do lindo poeta Caio Mello Tranco!

Depois, ás cinco cm ponto, apparecia

No ascensor da Colombo. Surprchendcnte!

LI ouve um frêmito louco quc corria
Pela espinha dorsal dc toda a gente.

JOÃO D A

PARADOXOS DO PENSADOR

COLOMBINA

Porcelanas

de

Chelsea
Do Céo viera-lhe aquella anciã atordoante

de sorver o Infinito pelas retinas...
E, á força dc tanto embeber as pupillas

sombrivcladas, nos Espaços, parece quc ellas an-
davam, sempre, abysmadas da nostalgia azul do
Empyrco...

Muitas vetes, no abandono triuuiphal das
noites silenciosas abria, para a ronda luminosa
das Esphcras, em cruz amarguradamente, os
braços, cm cujas hastes, as mãos, como flores
do Or*io crispavam, nervosas...

Na bocca floria-lhe, agrilhoado no parcn-
thesis sangrento dos lábios, o surdo vortilhão
das pragas violentas.. .

E ao léo. punha-se dc andar, como epile-
ptico, rasgando, no ar, destrambelhados gestos
de funambulo raivoso...

Dc uma feita o surprchenderam a falar para
a lua * Minha madrasta dc cabellos brancos, —
morreu a minha alma..."

Ao resto da Humanidade denominava " os
outros... "

Ninguém sabia dc seu nome; chamavam-lhe,
todos, — o Poeta; até diziam que elle cnsan-
decera. . .

Emtanto, era apenas um homem a quem a
Cida torturara com os espinhos amarissimos do
J'cdio...

Um dia, passantes descuidados deram com
elle, de bruços, num banco de jardim publico...
Quiseram dcspcrtal-o. Estava morto. Sorria
amargamente como si, ainda na morte, houvera
encontrado Tédio... Correram-lhe as algibeiras. Um papel.
Abriram-no, ás pressas:" O Pensador, {Iluminado de clarividencias, aventurára-se
á viagem penosissima, adorando as mulheres e amando as
flores. . .

ARLEQU1M
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Como cila é bôa! E que attitudes toma!

Quantos annos terá? Tem pouca edade.

Nasceu para se ter numa redoma

Symbollsando a terna mocidade.

Pediu torradas dc Lisboa... Come

Sem pejo, com o maior desembaraço.

Eu gosto muito dc mulher com fome...
Acho elegante. — Acha elegante? Passo.

Agora apanha a trousse. A cigarrara

Abre c tira um cigarro, displicente,

Encaixa numa cxplendida piteira

E fuma ali, diante de toda gente...

IV natural quc cm torno delia, salte

O commcntaro... — Mas que gente a toa.

Ella abre os lábios humidos de esmalte

Num sorriso enigmático, c perdoa.

Deus do eco! O melhor mesmo é deixal-a

Viver como cila quer. Talar adianta

Dc quem tem tanto aroma quando fala,

De quem tem tanta graça quando encanta?

AVENIDA

insultuosa
mencando

- E-

Longo, o itinerário. De cada rama farfa-
lhante, como os segredos feminis, um ninho

punha-lhe gorgeios suavíssimos nos ouvidos, e

as flores, dos hastis, accenavam-lhe adeuses in-

no centes.
Cançou. Interrogou:
Arvores, não sonhacs? c as arvores mudas,

quietas...
Pedras, não pensaes? e as pedras mudas

quietas....
Flores, não amaesf t as flores mudas,

quietas...
Ah! só eu sonho, só eu penso, só eu

amo..
Então, nuns pedroiços millcnarios, coroados

de musgos vclludosos, sentou-se á orla da es-

Irada, que se estirava. para a frente, em coi-

leios... Inqucriu dc si; c a primeira lagrima,

rcveladora dos infernos interiores hydrovclou-lhc

os olhos, esmorecidos como diamantes offusca-

dos... E exilando-se na extrema renuncia dos

Eleitos, enterrou, desconsoladamente, a fronte,
nas mãos cm concha, pondo-sc a recordar, sereno,

quc o recordo é a ultima victoria dos vencidos...
Largo tempo. Um velho octogenário, cujo

peito a barba vcneravcl dos patriarchas pati-
nava, animado ao vetusto bordão dos caminhei-
ros invioláveis, andarilhando, — talvez o Tem-

po — pergunta-lhe, mona voz de propheta:
Que fazes?
Estou á espera da Telicidadc...

—i E ella, onde está?!
Creio que já passou... 

"

Pasmos, entreolharam-se os do grupo. Uma
bufada de vento arrebatou o papel. E, um delles,

a cabeça, pausado :
ra um Poeta en-te-di-a-do...

Paulo de Oi.ivkira
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A MENINA Dos

PASS< >S

UENTi rS...

Cogiioininarain-n a
dc menina dos pas*
sos lentos. Tiveram
ração/ I ndus OS

dias, sol a pino, eu
a Vejo naqucllu mes -

ma altitude de quem
sonho c de quem
resa, olhos scistna-

rentos, encoberto',*

prin réu tênue aa

melancolia, passando,
leve como as plu-
mas, pela frente da
minha casa. 0 sol,

rindo gargalhadas de

/fí,.", parece ir polvi-
Unindo no sua cabe-
e i n h a asevichada
manelieuis dc pó
douro, um pó fino,
sub til... 0 seu cor-

po esguio parece,
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Enlace l.iria Colapietro-Víctorino do Valle Moura

mino, uccendendo i
malícia da minha ima-
gínaÇÕO, eom traços

ligeiros <• fortes,
compus a h i s t o -

r i a il a q u e I I -/

m'iu:iia. Silenciei
me. por minutos, pa-
rodo numa esquina,

que desperta em mim
saudades de outras

esquinas, e com os
meus botões disse :

— . ///.' por isso c

que a coi/iiomiiiarani
de menina dos piis-
sos lentos.'. , .

EtDisoiN Macai.ii,\v:s

/," agradável, annbó-
ra apenas no fim de
uma manhã, deixar
dc ser o que sempre

se foi. . . - K'im)-
VAKD ESTAUNIÉ.
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Pamilia Motta Bastos, em Cambuquira
i

naqucllii serenidade tão doce, lao suave, iiiu.i W*
torre a orar. Quando eu a vejo, fico, por 

•
muito tempo, eom us relimis impressiona-
das por seu porte elegante de uma figu-rmlhi de biscutt, delicada, fina, impressio-
uante. Os seus seios afiados, dans.,ndo sob
0 ryihmo do corpo, intuiu ondulação de de-
sejos, vão sal fitando, leves e musicaes, quasirompendo a blusmha de crêpe esvoaçante.
Recatada c desconfiada, sob ,, impiedoso
soprar do ;rnto que douso. cantando em
redemoinhos, em torno delia, fica ,, ageitar
o vestido branco, que esVOOÇO e corre', eon-
tornando as linhas puras ,lo seu corpo
frágil, lenho por esta menina uma minu
ração que SC transforma em um desejo.
lenho por ella um respeito que me fere,"h' ntagôa... Hontem, domingo, quando a
noite ja liaria envolvido a terra „o seu
manto de trevas, eu a vi por uma dessas
ruas inji,idoviis. impea •arclinele 

a mesma.
sosinha. andando quarteirões inteiros. .1
lu::. exeassa da rua se assemelhara a uns
poucos einos pallidos e bruxolantes, pisem,-
do causados e doloridos. . . Num poste te-
lephouieo, tal senlinella noctivago, um vul-
to masculino, soltando e.xpiraes de fumaça.
acena, chamando-a, «j menina dos passos
lentos, li cila foi ler com elle, recatada ,•
desconfiada.. . Conversaram muito, li com-
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O Sr. Thiera Victor ívíoreira, do
City Bank, de passagem na Ilha
São Thomax, de caminho paraNew ^ orle, em burrico.

NTo Parque das Águas, em Caxambú (Photo ./. João)

Nos não vivemos senão de alma a alma.
e somos deuses que se ignoram.. . — M.\i.
TKKI.IMK.

A V A C C l N A CO N T R A A
T U B E R C U L O S E

./ VOCCina contra ii tuberculose. que fes
objecto de recente communicação do profes-
sor Calmcite ã Academia de ^Medicina, c
constituída por uma raça especial de baeil-
los artificialmente obtidos por duzentos C
trinta culturas SUCCCSSivaS, eireumslancia que
lhe lira „ poder de provocar a formação de
tuberculos. ./ cultura é inoffensiva para
todos os animaes sensíveis ã tuberculose, in-
clusive o macaco, o que quer dizer que OS
vaccinas nunca poderão tornar-se fonte dc
Contagio. .1 nova Vaccma pode ser applicada
cm mfecções sub-cutaneas ou ingerida pela
DOCCa sempre com efficacia. O Dr, Hcurjau-
ÇOH, da Academia de Medicina, declarou em
entrevista quc a descoberta do professor
Calmcttc autorisa as maiores c mais funda-
das esperanças.

-ls mulheres corrompem os costumes mas
formam o gosto, — MoNTESQUIFU
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Walvea fosse de frio, que lá, nn alio, tremiam us

cstrcllinltas d'ouro... Pois aqui, em nossas
Plagas, é a noite de S, João considerada a mais
fria do anuo. Xa varanda, onde subiam enlaça-
dos bouguinvilles e madresilvas, tinham ficado a conversar o
joven secretario de legaçáo e um velho celibatario seu amigo.
Mergulhados nas confortáveis poltronas de estylo inglcz, e
fronteiras uma a outra a grisalha cabeça experiente c a cas-
tanha cabeça ondulada, diziam de seus amores com a mesma
mdifferença com que cxhalavam fumaça os seus havanas.
Talaram depois em viagens, costumes e usos característicos,
das terras por onde haviam andado os seus passos vagabun-
dos. Ecmbrando então hábitos
e tradições nossas, que vamos
cada vez mais a esquecer, fa-
Uni o mais velho : " . / noite de
S. João, por exemplo, porque
a deixam morrer? Era tão lin-
dit outr'ora com os seus lumi-
nosos e alacres folguedos, oue

pareciam reolisar a festa cliris-
tã do Eogo. Balões subiam e
se perdiam, pontinhos rubros e
andantes, na immeiisa e noclitr-
na solidão emquanto, nas mãos
infantis, ardiam aos punhados,
estreitas que se vinham desfa-
zer na terra humida e orvalha-
da de Junho. Alaridos de cre-
ouças, desafios ao violão e pti-
res bailando cm torno ás gran-
des fogueiras crepitautes. Tão
lindo tudo! e que suave calor
tambem nos corações dos mo-
ços, que auciosos viam deitar
a sorte, emquanto repousavam
ao sereno as bilhas transporei! ¦
tes, onde as claras de ovo te-
ciiini o destino das raparigas
A' meia-noite, vinham todas es-
perar a surpreza que lhes re-
servára S. João e cada uma
via ou acreditava vêr desenhar-
se, dentro dos recipientes de
crystal ou vidro, uma nave de
altos mastros, uma linda dithe-
dral de portas abertas em par.
e ainda a grande alameda </<'
MMI parque OU uma esguiti e
isolada torre de igreja. E eram

risos cryslallinos e
olhos a brilhar.

Sinto sou-
dades, porque não
dizer, desses tem-

pos idos e dessas
noites de outPora,
falou commovida a voz, que tão glacialinente ex-
hu má ra as mulheres amadas do seu passado, li
que falta sobretudo, na noite escura e silenciosa,
dus alegres fogueiras de fulvas e doidas labaredas
a aquecerem do frio que trazemos todos, uns nas
pontas dos dedos, e no mais profundo d'alma,
outros.

Pois, se não me atormenta a saudade dos
tontos amores de accaso, dóe-me por vezes, nos
longos serões taciturnos, a nostalgia das mãos
attentas e adoráveis duma esposa meiga.

Pois a mim, não fazem ellas falta, asse-
(juri)-te, pas plus d'ailleurs que as louras foguei-
ras da tua exaltação Em matéria de brazeiros
OU chammas. lembra-te meu caro, que se aquecem,
tombem queimam.

Julgas então, deveras, (jue não fazem
falta as fogueiras (ou melhor ainda o foyer) ao
frio da minha velhice isolada e ao mais terrível

PARA TODOS...
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não

ainda da tua moeidade seeptica .'
Como Bilac, podes dizer: " tenho
amado tanto e não conheço o amor"
e o teu sceplicismo calmo de hoje

la amargura e do frio, OUVCSi* do frio que
Olha, por exemplo, meu sobrinho, continuou

rústico do caramancháo a figura

fl

__________ _______F ^P|
____________¦ ^i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H

_________¦ mt- /zÊÊSm

__________ _______r '^wm^—_yi____^______MÊÊÊmT^^^

s, I ivesse-os eu encon-
no meu caminho quando

te salvará
um dia virá.
elle, apontando no banet
sympat/uca^ dum joven, braço passado num amparo carinhoso
a cintura da lioivo. A esse sim, conipreheudo que não façam
falia as fogueiras tradiccioiiaes, junto aquelles olhos de car-
VãO f fui gores de braza, aeariciadores e envolventes como 

"
chammas para os corações tiritantt

trado
rapaz, meu caro! Como são
para meu sobrinho, em fim, con-
formo-me. Ahi as lindas fo-
gueirinhas daquelles olhos de
brasileira e como faz bem o
meu rapaz de se aquece? a ellas,
nessa noite triste de S. João!
Sintamos a lieçáo que nos tra-
zem (ao dolente celibatario
qúe sou eu e ao egoísta c riso-
nho SCepÜCO que és tu) os
si'iis vinte e dois annos espiai-
didos e commovidos! Lá em
baixo, no banco rústico _• verde,
cercado da parede vegetai dum
jasmiuelro em flor, se uniam
lentas, as lindas cabeças adoles-
centes, unt grande sonho ao
fundo das pupillas... E era
talvez de frio, que lá no alto
t f e m i a m as estrellinhas
d'ouro...

CAT ilára í
* * ttrimeir

pela

Mademoiselk Lili Nunes Coimbra, da sociedade pernambucana

Mademo;selle,
primeira vez, na platéa do

Municipal e Como estheta im-

pressionára-se pela sua máscula

figura, encrg:ca e viril. O per-
fll acceutiiadameiite romano de
fronte severa, nariz recto e

queixo voluntário, recordava-
lhe o Spartacus de Eoyaticr,
cuja physiononiia de rebellado
rri/. ao seu vêr, enlre o povo
branco das estatuas do Ptuivrc,
a expressão mais alta de soffri-
mento e revolta conjugados.

Queria assim o seu
ideal e capazes
tambem de romper
algemas a alma e 0
braço fortes sobr.'

que se apoiasse.
Era decerto assim

o seu Spartacus em casaca do Municipal, adivi-
nhava-lhe a energia nos traços e nos gestos.
'Moradora, que é, nas proximidades do Elumi-
uense, convidam-n'a certa tarde algumas amigas

para assistir ao banho ua piscina. Pogo á entrada,
avista Mademoiselle, de pé, e braços cruzados
sobre 0 maillot preto o seu bello conhecido do
Municipal. Atravessam o grande tanque lageado
corpos jovens de nadadores; rcflcctcm-sc nagua,
a se balançarem nos trapezios, vultos ágeis de

gymnastas. Anciosa, espera Mademoiselle as
proezas do seu athlela. Segue-lhe os movimentos,

que elle não sabe espreitados. Já no ultimo de-
grau, toca elle de leve com o pé a superfície
da agita. Retira-o depressti, num susto, .liguem
convida-o: "Não te decides/" E elle offegante,
a voz recciosa: "Está tão fria a água! nunca a
vi assim gelada 

"...

Snobinkttiv

m
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ORGULHO

Aquella niu-
Iher me causa-
ra unia impres-
são indefinivel,

vel, que desusava pelas ruas desertas e fcericamcntc illu-

minadas do hclio Rio adormecido, junto á cila, sentindo-

lhe as sinuosidades perfumadas do seu vestido degantissi-

mo, haurindo-lhc o olor dos cabellos, eu me ia impregnan-

do mansamente das suas seducções. Na pequenina alço-

va eu ficara só; a obscuridade tepida das pequeninas ca-
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os seus olhos
luzindo dc um
brilho intenso,
semi - cerra-
dos eterna-
mente, como
si uma peren-

nc volúpia lhe perpasse pelo cor\po, dominaram-me; os seus

gestos lentos, fadigados, obedientes talvez, a um secreto r\-
thmo interior, tinham a harmonia dulcissima das musicas
levemente bordolinadas; a bocea, a pequenina bocea, o
rubi rubro c perfeilo dos seus lábios, fendidos pelas niveas

pérolas dos dentes, exalavam o perfume subtil das flores
ao cahir dos primeiros negrores da noite; c cila passava,
serena como um templo antigo, sob os olhares cupidos c
o murmúrio apaixonado dos admiradores Diziam coisas
cxlranhas dessa formosa creatura; uns, ainda cbrios das
voluptuosidades da sua plástica, alva c perfeita como os
mármores da eslatuaria hellcnica, entoavam-lhe epinicios
de louvores; outros, recordavam uma legenda de vicios exo-
4,ieos. sensuacs, requintados na quinta essência do goso è
da luxuria. Unia noite, um capricho curioso fes-me acom-

panhal-a; chovia docemente sobre a cidade, e no automo-

maras de amor; o abat-jour, a
ottomana coberta dc alnwfa-
das fofas c macias, as fio-
res, o mysterioso perfume in-
definhei que desperta vagos
desejos dc um longo prazer.
Alfim, cila voltara; despira
a vestidura dc vclludo, orlada
de pellcs ricas c quentes, e
trazia uma túnica, transpa-
rente, ondulada dc dobras on-
dulantes, que lhe modelavam
os encantos mais tentadores.

— A sua historia, per-
guntei-lhe, conte-mc o roman-
cc da sua vida; as mulheres
têm sempre uma historia in-
teressante a contar; um amor
infeliz, as illusõcs perdidas, e.
empoz o grande resvalar pelo
abysmo da deshonra c da in-
felicidade.

As minhas palavras feri-

mnmA-fim^ M_hEk*^_^W_
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DO JOCKEY CLUB

ram-na talvez; um vivo rubor coloriu-lhe as faces; c ella
sorriu num sorriso fino c impenetrável, os lábios contra-
hidos numa crispadura impertinente, dc enfado ou dc sobe-
rano desprezo.

— Interessa-lhe a minha historia, c simples, ê muito sim-

p^s, e não tem a tristeza das paixões desgraçadas e dos

bio c a desven-
ra ? Onde?
Não viveis do
vosso talento,
das irradiações
au gus tas d a

MMHA ~gm 
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sentimentos incomprchendidos.
Bra um temperamento dc ar-
tista, quc ama a bclleza com
hypcresthesia; orgulhava-mc c
reconhecia a perfeição dc mim
mesma; quando só, contempla-
va-mc longamente ao espelho,
c via, com intima vaidade, na
Superfície polida do vidro a
imagem da minha carne encan-
tadora. A's 2'czcs. procurava
reproduzir as altitudes celebres
dos mármores immortacs, e
Creava novas obras de arte,
mais elegantes, mais sonhado-
ras, mais apaixonadas c scre-
nas, c duma bclleza animada

pch ard-r magivifico de uma

grande vida interior. Deshon-
ra? Infedcidadc? Dizicis ha
instantes; vós outros compre-
hendeis mal a nossa condição
na sociedade. Onde o oppro-
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vossa intclli-

gencia ? Não
mer c a dc jaes
burguez mente
os vossos tra-
bal hos int elle-
ctuaes ? Nós
outras, as mulheres de vida airada, vivemos das graças,
das luxurias c da bclleza do nosso corpo. Bu tenho um
immcnso orgulho desse meio de existência que floresceu no
Héllade, viveu em Roma, c impera entre os povos moder-
nos. Ha até uma similitude mysteriosa c funda entre as
cortezãs e os homens de letras; vós sacerdotes da espiri-
tualidade, imaginaes os encantamentos da alma; compon-
des as elegias das palavras, quc insufladas pelo fogo das
idéas, arrastam-nos ao paiz longínquo das illusões doira-
das; nós devotámo-nos ao culto da religião da carne, c
realisámos os cnlanguescimcntos da matéria, do contado
das opidermes, c conseguimos os frenezis das vo'upias.

que nos alam delirantemente aos paramos da luxaria.

E orgulhosa, altiva, despiu a leve túnica que cingia,

c apparcceu-me luminosa, bella, estellar, na nudez g'orw*-
sa da sua plástica adorável. — Chermont de Brjtto.



PARA TODOS' VII - 924

TTLCZmjOL rmmS

rp-CLTXLbdoj..

etTodos os o nu os costit-
muni as grandes emprezas
ciiicniiitographicas n o rlc-
americanas reunir em uma

grande convenção todos os
seus funecionarios cspa'ha-
tios pela superfície do ttr-
ritorio dos Estados l 

'nidos,

a que se vau utimumente juntando os dos departamen-
tos dt outros paizes.

Paro representar este anno na conz'cnção da Pa
mons Players, o departamento dessa cnipreza — a Com-
panhia 1'ellieit'os de Luxo da America do Su! — como
c chamada, seguiu um moço brasileiro, que ha longos
annos se entrega ao trabalho da exploração tio commcr-
cio cincmalographico entre nós, já nesta, já naquella em-

preza, o Sr. Ary Lima,
Conhecedor como ,' da lingua ingleza. que fala com

facilidade, difficuhladcs não ttvt no desempenho da nus-
são c o departamento brasileiro foi por sua actuação
mais justamente apreciado 1I0 <//)." ate
agora o tem silo, o que poderá tra-
zer vantagens futuras paro o seu des-
aivo!-. intento, que aliás sc faz a olhos
vistos, como o prova a installação dc
novas agencias 110 norte e sul do paiz,
devidas á visão segura do aetual rt-
presentante da Paramount 110 Brasil,
J. A. Vinhaes Junior.

Regressando dessa viagem, fazem
poucos dias. natural foi que pro-
curássemos colher algumas impres-
soes da bocea do representante hra-
sil eir 0 na grande convenção cinema-
tographica.

Novidades de vulto não soube-
mos e não podemos Iransmittir aos
nossos leitores, sempre ao corrente
que estão de quanto nos Estados
l nidos se passa, pelo cuidado que
tem Para todos... de OS fazer sa-
bedores, por meio da leitura acurada
das revistas de classe e eorrespon-
dencia de lá direitamente recebido,
tle tudo quanto dis respeito á cine-
niatograpliia, encarada sob seus diversos aspectos artis-
tico, industrial ou commercial.

.Sáo mais impressões de ordem geral que servem
para demonstrar, entretanto, a justeza e o acerto dos
nossos conceitos em varias oeeasiões manifestados a pro-
posito de varias questões ciuemalographicas.

.Sobre o mercado einematographieo norte americano
por exemplo, em sua funecõo de produetor, sua inipres-
SÕO corrobora os nossas opiniões já varias vezes expen-
didas sobre a iuaiiid.ide dos esforços dos proditctorcs
europeus, para resistir á onda avassaladora dos films
yankees que vão Jazer vantajosa concorrência nos meios
europeus aos seus congêneres,

— Setenta e cinco por cento da rendo bruto da ex-
pi oração com mercio! dos films yankees, diz-nos elle,
são arrecadados dentro do território norte-americano'
nos 20.000 cinemas por elle espalhados. 0 quarta restvt-
le da pereenliigrm é que toca a todos os dema:s paizes-
do globo. Segue se que basta o merca lo americano bara
compensar Iodas as despezas da producção c cinemoto-
qrapliieomeute podem os listados Unidos viver indepen-
dentes do resto do mundo.

li' nisso que reside o segredo da formidável vitali-
dade dessa industria c torna impossivel qualquer concor-
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em "A dansarina •.espanhola"

rateia ao film yankee, prt-
sclitcmcntc. Não sc pódc,
entretanto, afjirmar que
existe nos Estados Unidos
mais competência, melhores
artistas, nem mais intclli-

gencia para a exploração
da sétima arle. 0 film fran-

ccz, porém, como o italiano, como o allcmão, carece absolu-
tamente dc outros mercatlos, que não os internos, c nesses
outros mercados lem a luetar com a concorrência yankee,
que pôde se contentar, se quizer, com menores lucros, c

por isso mesmo ha de gosar da preferencia do cxhibidor.
A producção americana c formidável, como sabe, po-

rém, como ha fagots <* fagots, tambem h.i films c films.
A Broadway na extensão entre a 4211a c $&th, ruas

eom os seus grandes cinemas, o Capito!, 0 Rivoli, o Rialto,
0 St rand, o C rit criou, o State, é o thermometro que marca
o valor dc producção. Film que é ali cxhibido é film con-
sagrado. Os mais, os que passam só pelos outros cinemas

da grande urbs, já são considerados
de 2* categoria, li ha mais a produ-
cção destinadas ainda aos pequenos
meios cumpesinos, as ingênuas aven-
furas de cow-boys, as series, as far-
Ças... Fabricas existem que sé> dt
exploração desse gênero é que tiram
scu lucro. Mas voltando aos cinemas

que é matéria tanta vez tratada nos
editoriacs tia sua revista, são OS ci-
tados estabelecimentos imponentes do-
tados de todo o luxo. de todo o con-

forto. 0 fihn constitui a parte prin-
cipal do espectaculo nesses estabeleci-
mentos, mas outros números, uma or-
chestra grandiosa formam outros tan-
tos attractivos a que não resiste 0 pu-
blico. Quando estive cm Nezv York

passaram na Broadimy, filais da Gol-
dwyn-Metro, no Capito! e Strand, nò
Criterion. ttm da Paramount e um
da First Nationaf e nos outros tres,
somente films Paramount. Freqüentei
todos elles. buscando fazer um estudo
comparativo dos met had os lá empre-

gados, para a apresentação dos films. Não tem. os cine-
mas de lá, musica nas salas de espera, eomo aqui; tcm-<
na cm compensação e excellente sempre nos salões de ex-
Jübiçáo c muita gente os freqüenta mais pelos concertos
do que realmente pelos films. .Ipparelhos de refrigeração
e aquecimento (conforme a estação) entr et eni no interior,
uma atmosphera agradabilissima. Junte a isso o luxo da
decoração, a abundância de flores e luzes, o programma
escolhia o c confessar-se-á que o preço pedido para assis-
tir aos Dez mandamentos, de Cecil B. de Mille, por exem-
pio, 2,20 dollars (4.500 réis, cambio ao par) não pódc
scr taxado de cxaggcrado.

Pos studios, que lhe direi, que seus leitores não sai-
bamt Visitei unicamente os da Paramount. únicos que
me interessavam. Sempre em actividade, preparam as
40 supcHhroducçõcs já aitnuiiciadas pe'o seu jornal. U
trazer, como trouxe, e Iht forneci essa lista de obras pri-
mas da cincuuitograpliia que a Paramount começou a
editar, não foi para mim a menor gloria — porque cs-
tou certo <le que com essas pnrdueçõrs incgualavcis o
prestigio da formidável empresa prodttelora mais c mais
sc cimentará no Brasil'".

OPERADOR.
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HELENA CHADWICK foi

parar ao cinema de uma manei-
ra bastante curiosa.

A joven est reli a da Goldwyn-

Cosmopolitan tinha então \y an-
nos c exercia a profissão pitto-
resca, mas pouco remuneradora,

de modelo. O artista para quem
ella trabalhava nessa época, Har-
rison Fisher, tinha-se inspirado
no seu rosto para compor um
desenho destinado a illustrar a

capa dc unia revista, a American
Magazine. O encanto e a graça

que se desprendiam deste retrato
attrahiram a attenção dos cliri-

gentes de uma companhia de ci-
nema. Procuraram imme-

diatamente pôr-se em re-
lações com o artista cita-

do, para conhecer o ende-
reco do seu modelo, mas

o American Magazine

desconhecia onde habita-

va o seu collaborador e

pretendia que o desenho

não tinha silo inspirado

por um modelo, e antes

que seria devido á imagi-
nação do pintor.

Os cinematographistas

teimaram. "Se essa ra-

pariga habita New York,

encontre-a", ordenaram
elles ao seu chefe de es-
criptorio artístico. Este
ultimo, não sabendo já a

que santo se dirigir, to-

mou a decisão de recor-
rer aos pequenos annu-

cios. E Helene Chadwick,
almoçando, no dia seguin-
te, leu no jornal que per-
corria: "A' 

joven que

pousou para a capa do
American Magazine, pe-
de-se para se apresentar

com urgência nos esm-

ptorios da Pathé. Foi o

pé no estribo.

Miss Chadwick con-

quistou rapidamente o

posto de cstrclla e depres-
sa foi contractada em
brilhantes condições pela
Goldwyn, para a quai
tem representado papeis
de destaque em numero-

sos films.

O ultimo que interpre-

tou foi o famoso Reno,

esse curioso film sobre a
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Mlle Meia-noite

PARA todos...
legislação americana do divorcio,

que Rupert Hughes poz em
scena.

Digamos, para terminar, que a
artista tornada cstrclla não es-

queceu o artista a quem deveu
a sua fortuna, pois, um grande
retrato executado por Harrison
Fisher constitue o ornamento

principal do seu bungalow, em
Los Angeles.

ft ir <r

O noivado de Ruth Rolland e
Cliff Durant, o millionario sport-
mau tle San Francisco, embora

por ambos officialmente admitti-
do, parece que ainda se prolonga

rá por algum tempo, an-

tes que os laços matri-
moniaes os venham li-

gar. Para verificar se
de facto o affecto é du-
radouro, Cliff vae fazer

com um grupo de ami-

gos um longo cruzeiro

pelo grande oceano, ao

passo que a actriz irá

veranear no Canadá. Se
ao cabo de alguns me-

zes, quando se encontra

rem de novo, persistirem
os sentimentos ternos,
então terá o pretor a pa-
lavra.

ir ir ir

Demmy Lanson é o

marido de Virgínia Vai-
li, e ambos confessam

ser summamente felizes

no matrimônio. Isso para
desmentir as más linguas

de Hollywood.

ir ir ir

Carmelita Geraghty

filha de Tom Geraghty,
autor tle scenarios e di-
rector de scena, está
noiva tambem, segundo

boatos correntes na

Filmlandia, de J o h n

Considine, gerente das

producções de Joseph
Schenck.

ir ir ir

P a u 1 i n e B u s h ,

que foi artista muito po-

pular da tela outr'ora e

anda ha muito retirada,

reapparecc agora em

The Salamander, produ-
cção de James Cruze.
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Jiilaniio Juhnsto-

ne, quo I) niglas

Fairbanks lançou

em "O ladrão de

Bagdad", e^tá noi-

va dizem oh co-

ehlchofl d« Hot.

lywood, dc John

Patrick. aetor ca-

racteristico.

ft it tr

George O' Brtea
vao casar-se com

Dorothy Mackaill.

Kllo 6 um rapagão

desempenado, ido-

lo das moças casa-

Be E s t e 11 o

T a yIO f não

existisse

e 1 n preciso

i n v e n t a 1 - a . . .
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douras; muito pa-

recido com Wal-

laço Reid, está

trabalhando para

a Fox, actual-

mente. Dorothy

d ingleza e tem

feito successo

como artista em

Hollywood. Actu.

almento está tam-

bem com a Fox.

Dr it it

A Pathó vao

distribuir os films

de Charles Ray

para Thomas Ince.

Uma s c o n a do
"Tho 

Bwamp An-

gel", da First,

com Colleen Moore

e Anna Q. Xilsson.
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CORAÇÃO E MÚSCULODe preferencia a

acceitar o idoso noivo

que lhe escolhera seu

pae, Virginia Carew, única filha de Sir Julian Carew, deu

o seu coração ao filho de Beydach, rei de uma valente tnbu

cigana. Annos decorridos, a morte lhe rouba o esposo, e

pouco depois ella própria o acompanha na Morte. Valerio,

unico filho dessa união, um menino de cinco annos, é então

levado a seu avô que jul idoso o recebe, na esperança de que

elle perpetue mais tarde as brilhantes tradições da nobre fa-

milia. Não ob-tant* todos os esforços de Sir Julian e mau

grado os sentimentos que procuraram imbuir nelle OS seus

^receptores, Valerio torna-se porém apenas um adaniado ja-

nota, a completa antithoe de Ralph Carew. outro sobrinho

de Sir Julian, agora de volta do Continente, perfeitamente

instruído em todas as artes mundanas, notadaniente a.s do ga-

lanteio e da intriga.
Ralph. tão depressa chega, faz captivas da sua personah-

dade Dorothea Forrest, sobrinha de Sir George e Lady For-

rest, c bem assim a aia desta, Jeanette que, de.*de menina,

quando ert differente situação social, lhe dera todo o affeeto
do seu coração.

Sir e Lady Forrest são dois requintados velhacos que

se servem da sobrinha para attrahir á tavolagem que expio-

ram toda a jeunesse dorce da cidade de Bath, ao tempo, o

centro social mais afetivo de toda a

Inglaterra. Essa funeção, Dorothea

deve notadaniente excrcel-a num

grande festival que se vae reali-

sar essa noite e que promette reu-

nir tudo quanto a cidade tem de

mais nobre e graduado.
Antes da festa Ralph e Vale-

rio encontram-se em casa de Sir

Julian e o marcado contraste entre
as maneiras do.s dois '— um es-

tudante de virilidade, o outro ef-
feminado e timorato — arrasta
Sir Julian a uma violenta discus-
são em seguida á qual eUe substi-
tue Ralph como seu herdeiro uni-
versai, em vez de Valerio.

Essa apparencia de Valerio,

Film da International
sob a direcção dt

Valerio Carew . . .

Merodach . . . .

Dorothea Forrest .

Sir Julian Carew .

Ralph Carew . . .

Beydach 
Briggs
Sir George Forrest .

Ladv Forrest . . .
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que tanto desgostava
seu tio, era entretanto
apenas uma mascara

sob a qual elle escondia a violência dos instinctos que lhe

vinham da sua raça bohemia. Tão depressa elle se via longe

das vistas do tio, ed-o logo a trocar as suas casacas de renda

pelas simples indumentária de Merodach, o cigano batalhador,

com a qual se lançava á aventura. Na mesma noite da sua

altercação cem o tio, o vemos ir juntar-se a um grupo de

foliões, que celebravam o próximo match em que elle devia

enfrentar Brooks, o campeão, num encontro de box deci-

sivo. l'm bando de perversos, desejosos de favorecer a sua

ganância. raptam-n'o á sabida da reunião e, amarrado, des-

acordado, depositam-n'o na primeira casa que encontram

aberta, justamente aquella donde acabam de fugir Sir George

e Lady Forrest, sob a pressão de um meirinho.

Dorothea, de volta á casa que seus tios desertam, en-

contra-se frente a frente com Valerio Merodach que, em

troca da sua libertação, põe a menina a coberto das instâncias

amorosas do meirinho Briggs, empregando nisso argumentos

tão decisivos que o serventuário da justiça logo se decide

a pôr-se ao serviço da gentil dona da casa e do seu galhardo
defensor.

Com grande espanto dos que o pensavam impossibilitado

de comparecer, Merodach alcança o local marcado para a sua
lueta de box a temp) de enfrentar
0 seu contendor. O vigor que lhe
vem da sua raça, a anciã dc voltar

quanto antes para junto de Doro-
théa, de quem se fez defensor,
vestem-n'o como de uma couraça
de fei ro, e não tarda que Brooks
cairia a seus pés vencido.

Ralph Carew consegue illudir
Dorothea e leva-a para uma esta-
lagem longínqua, onde lhe diz te-
rem encontrado refugio seus tios.
De volta da sua lueta, Valerio sabe
disso, e ainda que foi expedido um
mandado de prisão contra elle,
como assassino de seu tio, morto
na noite anterior. Merodach corre
ao Retiro dos Alegres e, graças ao

4rtists, produzido em 19-tJ
J. Stuart Blackton.

DISTRIBUIÇÃO:

Georges Carpentier

Flora Le Bretcn
Sir Simeon Stuart
Rex Mc Douglas
William Luff
Hubert Carter
W. D. C. Knox
Norma Whallev
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seu hábil disfarce, ali

surprelu-nde Rate», j 
a

quem castiga exemplar-

mente pett ***a pe"-d-a<
Leva então comsigo a sua

galante protegida. Mas

Ralnh não se da por

vencido e vae de novo

cm perseguição de seu

primo com uma escolta

armada cujo zelo o seu

dinhc'ro luhrifica.
Consegue afinal^ con-

duzir Dorothéa á Granja

das Cnzas. de sua pro-

priedade, mas é obrigado

a fugir dali. antes que la

chegue Jeannette. com a

prova da sua innocencia.

Ik-ydach, o chefe da tri-

buegana em que nas-

eeu Valcrio, cabendo do

perigo que este corre, re-

solve rebentar a compor-

ta que retém as águas do

rio avolumadas pela en-

cliente. Mas o carro que

condiu Dorothéa e Jean-
nette já está a meio-rio.

Jeannette é salva por Bal-

lard, o fiel criado ciga-

no, mas Dorothéa, essa,

só com risco da própria
vida consegue Valerio ar-

rançai a á morte. A esse

tempo a escolta perse-

g u i d O r a. commandada

pelo perverso Ralph, é

avassallada p.-la torrente

8 o infame tem a sorte

que merece.

Quanto a Dorothéa
Merodach, á luz da lua
nascente, Beydach OS lan-

ça nos braços um do
outro, c cum todo o lu-
xuoso ceremonial de

Um casamento cigano,
dão os dois o primeiro
passo na sua nova vida
de felicidade e de amor!

& ti ti

Na pequena saleta
da ca*a de Za-Su Pitts
em Hollywood ha uma

grande photographia de
íK.rich Von Stroheim com
esta dedeatoria: — "A'

ma:or trágica (pie tenho
conhecido".

Da parte de um ho-
mem como Stroheim, tal
elogio eonstitue a mais

preciosa das aprec:ações
e o juven'1 talento de Za-
Su Pitts hem o mereceu
pela maravilhosa inter-

pTetação de "(íreed", 
que

o grande director se oc-
cupa neste momento de
" cortar" e que em breve
será mostrado em Broad-
way.

Za-Su, (pie conqrs-
tou a Mia reputação como
com ca excêntrica, só ha
poucos annos deixou a
masc.ra do riso pela
tragédia. A

primeira vista ella

personifxa o typo ideal
da cômica do écran. mas,

quando se examina atten-
tamente a sua encanta-
dora physionomia, descor-

a,
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Dorothéa volta casa
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tina-se — por detraz do
seu sorriso — a lagrima

prestes a surgir que de-
nuncia as qualidades de
trágica que Stroheim lhe
reconhece.

Za-Su é casada com
o joven irlandez Tom
Gallery.

Vivem ambos, entrei-
tamente unidos, numa
" villa" que se ergue no
alto de uma colina nos
arredores de Hollywood.
O seu interior é alegrado

pela presença de um gato,
um cão, um pasiaro e
sobetudo pela de um

grandioso bébé de 18 me-
zes, — a pequena Za-Su
Ann que é objecto da
adoração de seus pães.

Ha inda na ca.'a um
outro ohjecto votado á
admiração do joven ca-
sal: é o fogão electrico
em esmalte branco que
adorna a cozinha. Traba-
lha a electricidade e é
graças a elle que, regres-
sando dos trahalhos dos
studios, Za-Su Pitts pre-
para ella mesma as refei-
ções de seu marido e do
seu pequerrucho.

Quando os visitantes
vão á pequena villa do
alto da coll na c depois
de terem admirado o

gato, o cão, o pássaro, o
fogão electrico e o petiz.
perguntam aos jovens es-
posos qual o film seu
preferido, elles respon-
dem: — " Honcymoon"
e é este que nós filma-
mos juntos todos os dias
desde que nos casa-
mos...

%*t 6 it

Os americanos rea-
Usaram para o film
"Under 

The Red Robe"
uma marvilhosa recon-
stitnição do palaco do
Louvre. tal como elle era
sob Luiz XIII. Os d:ri-
gentes do film entrega-
ram-se para esse film a
profundos estudos sobre
a architectura franceza
época e inspiraram-se em
quadros dos grandes mes-
tres. E' assim que, numa
cfas 'scem-rs rebentando
o interior dos aposentos
do Cardeal de Richeheu,
se poderá vêr uma repro-
ducção exacta do celebre
quadro de Jeróme 

" A
Eminência Cinzenta".

O ca^tello fortifcado
do Cocheforet foi igual-
mente reconstitirdo por
exigências do film.

*& ú ti

Gladys Walton cfie-
gou a Los Angeles dis-
posta a voltar, á tela.
Mas seria tão bom que
ella fizesse uma outra
Rainha do ar, p<or exem-
pio. ou então tomasse
parte, em mais uma Da-
diva secreta!.. .
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E' mister adeantar que du-

rante os ultimos quinze dias

Jackie ouvia falar dos cuida-

dos necessários para formar

0 ambiente, para preparar o
"meio" que são o pesadello

dos stud.os americanos. As-

sim, pois, não se espantou

com a coisa.
E eu então ? perguntou

elle batendo as mãos. Porque

é que mamãe não me cara-

ctcrisou também ?

Paciência ! Paciência

disse Carlito. Tua caracteri-

sação não ha de ser muito

difficil. Has de ser um po-

bre mendigo como eu. E isso,

porque, meu filho, nós ambos

não somos ricos na historia

que inventei, pelo contrario...

Somos muito menos ricos do

que, por exemplo, o meu

chauffeur, que acaba de me

trazer aqui.

A idéa fez rir Jackie.
-* Escuta e presta atten-

ção. Inventei uma historia

para o grande publico, capaz

de emocionar todo o mundo, fazendo rir e chorar ai-

ternativamente; são aventuras de pobres diabos, mali-

gnos, porém, honestos, incapazes de causar grandes pre-

juizos á sociedade, desde que essa os

deixe viver em paz, um com o outro,

ganhando os poucos vinténs que bas-

tem para comprar o pouco alimento

de que carecem. Assim, tu deves

comprehender, que nessa historia não

pôde haver festas nem palácios, nem

perseguições em caminho de ferro ou

automóveis, em aeroplanos; não ha-

verá também crimes, incêndios, cow-

boys... nada disso.

Então, com que é que a gente
vae se divertir ? perguntou Jackie,
com ar tão agarotado, que Carlito

não poude se conter e beijou-o nas

duas faces.

lias de ver, pequeno. Havemos

de nos divertir, o publico divertir-se-á

também com as caretas que lhe fize-

res, com a maneira porque exprimi-

remos os dois os sentimentos de que
estivermos possuidos, nossas alegrias,

nossas tristezas... Tu bem conheces

o publico. Já estás habituado a apre-

sentar-te deante delle, a vel-o asso-

biar de satisfação quando teu traba-

lho lhe agrada. Pois bem, o mesmo

acontecerá na tela. Só ha uma dif fe-

rença, é que não te sentirás electri-

sado pelos applausos de centenas de
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espectadores. Só terás ao teu

lado teus companheiros de tra-

balho e os olhos de vidro das

câmaras photographicas...
Aprenderás a dispensar o pu-
blico e suas manifestações, e

isso será para ti uma vanta-

gem. Um dia çomprehenderás

porque motivo é o cinema su-

perior ao theatro: é justa-
mente porque nelle nada nos

faz lembrar que representa-

mos. Se a gente gosta do tra-

balho, apezar dos scenarios,

da decoração, do apparelha-

mento, a gente sente-se nesse

ambiente como se estivesse

em qualquer occasião ce nos-

sa vida normal. Conversa-se.

passe'a-se como sempre se

faz, de ordinário. Trabalha-

se deante de apparelhos insen-

siveis, não deante de especta-

dores. Verás isso com o

tempo.

Os olhos de Jackie demons-

traram bem como elle compre-

hendia a explicação, appre-

hen lendo o sentido das pala-

vras de Carlito. Sua attenção, porém, já estava des-

viada para outro ponto.
— K como é que eu me vestirei ? perguntou.

—' Mais ou menos no meu gênero,

como um pobre diabo, de garoto que

não tem familia, que não tem dinhei

ro, um pequeno abandonado. Eu, um

pobre vagabundo, encontrei um dia

este pequeno no recanto de uma rua.

Levo-o para casa, cuido delle, sirvo-

lhe de pae e quando elle tem cinco

annos — tua idade — elle já me aju-

da em meu officio.

Que officio ?

De vidraceiro.

Então, eu também subo em uma

escada, para collocar os vidros ?

Nada disso. E' muito mais fa-

cil. Tu passeias pelas ruas, com os

bolsos cheios de pedras. Quando nin-

guem estiver attento, tu com uma pe-

drada, quebras uma vidraça.

Ah ! Gosto d'sso.

Jackie exulta. E Mrs. Coogan ar-

risca uma observação maternal.

Que educação vae dar ao meu

pequeno, Mr. Chaplin ! Que apren-

dizagem ! Comtanto que elle nãD

queira exercer esse officio nas ruas

dc Los Angeles...

Ah ! Isso não, mamãe. Nas ruas

tem policia.
(Continua)

**
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2_±Í__1J_^___^^ facilita fazer a barl,.,.
pois, produz rapidamente uma espuma densa c branca e
amacia immediatamente a barba mais forte que seja.
Este sabão e perfumado ate o fim a -enuina Água de
Colônia Xív$l qualidade que nenhum outro sabão parubarba possue.

A' venda em todas as casas boas.

Depositários exclusivos para vendas por atacado:

l 
* e ' & C (> h « !1 Uda. "Casa 

Hamburgo"
Andradas 44 - Teleph. Norte [986. Caixa postal 1890
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do men-^mbram-se da Mina do
''<>¦ da Universal, em que Harry

fey interpretava COOI perfeição n„i

admiravelmente característico ?
¦ ae ser r

Papoula viçosa", "As duas mulheres", res dc ausência, trabalhando em
*Mofr4t sorrindo", sào films que nin- vatilevilles. para esquecer a criti-

guem esquece t... ca impiedosa sobre sua Dama rfw

( amelias, consentiu em firmar um con-
' ' " ¦ » Dela mesma fabrica, Alia Xazimova volveu ao ci-

'¦** William Desmond iiema Depois de vários me

tracto com a Firsl National, por insis-

tencias de Richard Rowland.
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O processo de divorcio Remsen cau-

sara indiscriptivel surpresa. Apezar de

joven e de possuir, além do seu nome

aureolado de escriptor theatral, todas

as qualidades necessárias ao triumpho

na vida de ostentação e de prazeres
Paulo Remsen era conhecido pelas suas

virtudes caseiras. De sorte que ninguém

comprehendia os motivos daquelle su-

bito desfecho. O próprio juiz, que co-

nhecia a reputação do dramaturgo, sen-

tia-se perplexo e penalisado, por saber

pela experiência do seu meticr, quão
facilmente um drama conjugai dessa

ordem arruina a mais brilhante carrei-

ra. Mas o dever era imprescriptivel e

não lhe era dado impedir o resultado

pleiteado pelos esposos litigantes. O

julgamento proseguia, aliás no tom

mais cordial possível, quando de subi

to uma nova personagem entrou em

scena — a pequena Peggy, filha do

Casal e unica victima, coitadinha ! do
mal entendido que separava os dois en-
tes queridos. O juiz
chamou a criança, e

passou o braço em

volta da cintura, num

gesto de carinho paterna!. 
"Como sc

chama você ? perguntou elle com cari-
cia". u Peggy Remsen — respondeu a en-
cantadora criança, dizendo mais que
tinha 4 annos de idade e dando a sua
residência". "De 

quem gosta você mais
•*•**¦ de mamãe ou de papae ? tornou o
magistrado". "Ah ! eu Rosto de todos
dois". O juiz sentiu uma nuvem de
humidade nos olho», e voltou-se para

'v
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...cedendo ao trabalho de tentação...

O DIREITO DO AMOR

os cônjuges, interrogando-lhes se niw,

podiam elles transigir, por amor da fi-
lhinha. Alas o orgulho impediu o gesto
que a ternura ditava, e o tribunal pro-
nunciou«se, concedendo o divorcio e
dando a cada um dos cônjuges o direi-
to á companhia da filha por períodos
de seis mezes alternativamente. Rhoda
retirou-se para 

* casa de seus pães,
muna pequena villa de provinca, bus-
cindo entre os seus amigos de infância
consolo á solidão do seu coração. Mas

o conforto que'ella ali encontrou nã
foi differente da tristeza que torna\

para Paulo insupportavel o antigo la;
tão cheio de recordações de Rhoda e d,.
adorada Peggy. Nunca mais consegui

elle trabalhar, como dantes. O seu c»
rebro seccara como seccam os veio

d'agua, tios estios abrazadores. A
idéas já não lhe vinham com a antiga

facilidade, não vinham absolutamente,

e horas a fio passava elle diante da

typezvrite sem produzir uma linha. Foi

nessa situação que uma noite, procuram
do distrahir-se, Paulo resolveu jantar
num restaurante nocturno e movimen

tado. Ao lado da sua mesa estava Ignez

Lamont, actriz, e tuna dessas creaturas

cuja idéa unica é vencer na vida, sem

attenção aos meios. Lamont ouvia com

interesse a captivaute offerta que lhe

fazia o cavalheiro grisalho que a acom

panhava; arranjasse que escrevesse

uma peça para ella e elle a montaria.

Nesse momento Ignez descobriu Reni-

sen: era a providen

cia que o enviava.

Mas Paulo, abordado

pela ambiciosa crea-

tura um instante anos, escusava-se de-
licadamente: ha muito que não escre-

via, nem mesmo pensava nisso. La-
mont, porém, sabia o valor da persis-
tencia, tanto mais quanto conhecia os

motivos do retrahimento do escriptor,

acabou vencendo a repugnância de

Remsen, e este iniciou «a composição d';

peça de collaboração com «a actriz e se

gundo o thema por ella suggeridu.

—Has de precisar dc mim—disse o fjalt

llfltí _P^
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Igncz agora visitava fre-

quentemente o escriptor,

e era evidente que o seu

interesse não estava ex-

clusivamente na peça.
Paulo, porém, com o

pensamento longe, em

duas creaturas que sus-

piravam por elle, alheia-

va-se de tudo que o cer-

cava, e até mesmo do
seu trabalho. Essa in-

differença era, talvez, a

unica razão que explica-
va mostrar-se elle com-

placente com a vontade

da actriz, que propunha
um desfecho para o dra-

ma, que positivamente
lhe repugnava. "Penso

que devo fazer o esposo — Penso que devo fazer o esposo
voltar novamente ao lar, para junto da
esposa e da filhinha, observava Paulo".
"Não seja tolo ! atalhava Ignez. Va-
mos fazer coisa nova, e ha de ver como
0 publico gostará. Abandone essas idéas
de antanho. Todos os dias estamos
vendo homens que deixam suas espo-
sas, pelas mulheres que elles amam..."
Paulo acabou, afinal, vencido no drama,
como vencido cahiu na realidade, pou-
cos dias depois, cedendo ao trabalho de
tentação pacientemente feito pela actriz.
E Ignez cantava victoria, recebendo o
primeiro beijo do escriptor, quando in-
esperadamente Peggy surgiu em scena.
Viera de longe, como Alexandre, por-
qne papae não queria ir vel-a nem a
mamãe, dizia a intelligente e linda cri-
anca. E Ignez, assistiu desapontada, ás
ef fusões paternas do homem, que es-
queceu completamente a sua presença
POr alguns instantes. Mas a peça es-
tava acabada, e, ensaiada com activi-
dade. teve prestes
annunciada a sua
Prcmiére. O Direi-
to do Amor era o
seu titulo. Appro-
ximavft.se a hora
(lo espectaculo. Ia

grande azafama

por traz do.s bas-
tidores. Ignez, a
estrella da peça,
estava nervosa e
quasi desmaiou,

quando o galã,
candidato ao amor

No restaurante
Paul foi abordado

voltar !

fl ÚípJÊmm ^HflB
m^^^^^^^^m MW *yÊ*^MM mm
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...Peggy surgiu cm scena
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PARA todos...
(la actriz c despeitado

pela preterição que sof-
fria, annunciou que não
entraria em scena. A si-
tuação era critica. Ignez

appellou para Paulo.

Elle era o autor, conhe-
cia palavra por palavra
toda a peça e ninguém
interpretaria melhor o
espirito da sua própria
obra. Paulo era o au-
tor, e a sua emoção era
naquelle instante mais
forte do que a de qual-
quer outro. E elle cor-
reu a caracterisar-se.

Nesse momento houve

um pequeno reboliço na
caixa do theatro. Peggy
entrava sobraçando o

seu fiel "Alexandre", á procura de seu

pae. Ignez sobresaltoinse e não gos-
tou, dando ordem para que a pequena
fosse conduzida para o seu camarim.
Pouco faltava para o lever du rideau.
Rhoda, apezar do telegramma de Pau-
lo informando-lhe a chegada de Peggy,
inquietava-se e viera a New York. Na

caixa do theatro não a deixaram en-

trar; Ignez percebera a sua presença e

dera ordens terminantes. Desanimada,

ella ia retirar-se, pois, nem mais entra-

das havia, quando o juiz que servira no

seu divorcio, reconheceu-a e convidou-a

para o seu camarote. O espectaculo

começara e desenvolvia-se normal-

mente. Teria mesmo sido o triumpho

para a gloria de Ignez, se não fosse um

pequeno incidente. No momento em

que Ignez, surprehendida pela esposa

com o marido desta, respondeu: "Vós

sois sua mulher legitima, mas o meu

direito é maior !" Peggy surgiu em

scena a gritar:
"Onde está p meu
"Alexandre"? E'

que ella dormita-

va sobre um sofá,

e acordando assus-

tada e não encon-

trando o seu "Ale-

xandre", que não

era nem mais nem

menos do que um

gallo que ella trou-

xera da fazenda

do seu avô, corre-

ra afflicta á sua

•

(Termina no

fim da revista)
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Sidney Chaplin. irmão de Carlito, Lf.w Conv, Percy Marmont,
nasceu em Cape-Town, África do Sul, GEORGE SlEGMANN, Mae Bush
i foi educado em Londres, lá foi de '• BARRARA La Marr, INTRR-

theatro. Na Keystone, onde'começou f™* 
"Jhí Shootinc or

11w M.u Grew . da Metro..1 trai.amar para o cinema, o seu me-
lhor lilm loi 0 pirata submarino, com que nos rimos "farra" em I
';»'«•>¦. ;"i"'. ii" Palais. Ultimamente, tem obtido algun* Willard Louis
papeis le destaque nos films da First National.

ti ti -ir

Ben Lyon, Noali Beery e Raymond Griffith fi-
.'iirani ao lado de Pola Negri em Compromised,

ti ti tíV

// 'here 
is the Tropic of (\/

pricorn, da ,\*mi

ciated Exhibitors, \\

reúne l Iwen Moore,

Mafguerite De l.a

iVíott-e, Ralph Le
wis e Êddie Grib
bon .

ti ti ti

Andeis Randolph,

aquelle extraordi-
nario actor que
ain la h a pouco
lempo o vimos em O milagre da
Rosa, até agora o melhor film
deste anno, ó dinamarquês e na*
sceu em 1875. Já trabalhou no

mas

— Ku JÁ 1'ASSKI pot

PEOB XAS SERIES. . .

theatro e com William Farnum. Na
Vitagraph, foi onde teve as suas me
lhores interpretações.

ti ti ti

Conta-se que 110 meio de unia gross,"
lollywood, .'ilguem chamou a attenção de

( )ra, Willard, é melhor ir para casa ago

Você di/ que sua esposa é "camarada",

hoje ella pôde mu lar de idéa 1
— Não faz mal, — disse o pa

tusco actor, — eu mudo a e^

pos.a
ti ti ti

Al. St. John,
conhecido comice

actU .'d men te n l

Fox, nasceu en

Santanna, Califor

nia, e ahi mesnn

foi educado.

'»'* -t Margaret Li viu

gston tomou o lo

gar de Mac Bush em Morriag.
Vow, da Warner Brothers.

it ti ti

^\ II- B. Warner nasceu em I,on

dres no anno de 1X76.
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PARA TODOS...

MODO DE FAZER DESAPPA-

RECER UMA MA' EPIDERME

(Do 
"London 

Fashions")

Os cosméticos nunca melhoram uma
má epiderme e freqüentemente são
damninhos. O modo racional de livrar-
se do véo escuro, morte do rosto é
deixar que a pelle nova que está êm
baixo, possa sahir e respirar, mostram
do sua frescura e juventude. Isso se
faz de uma maneira muito simples e
suave. Applique-se ao rosto purê mer-
colized wax (cera pura mercolized)
pela noite como se fora cold cream,
e lava-se pela manhã. A boa puro
mercolized wax (cera pura mercou-
zed) se adquire em qualquer pharma-
cia importante.

Absorve a pelle desfigurada de uma
maneira suave e sem dôr, deixai.-
do a cutis natural e brilhante. Tira,
naturalmente, quasi todas as imperfei-
ções do rosto, como manchas arroxca-
das, pallidez, sardas e queimaduras do
sol, etc, etc.

Como inimigo das sardas e aformo-
seador geral da cutis, esse antigo re-
médio não tem rival.

ir ir ir

Qualquer pessoa poderá tirar gran-
de proveito de uma visita á casa dc
joalheria, prataria, marroquinaria e
objectos de adorno c fantasia, r.o 2"
andar da rua Gonçalves Dias, 67, com
elevador. O seu proprietário, Sr. G.
H. Tattersall, ex-director-gerente de
Mappin & Webb, no Brasil i um co-

casamento é o do nhecedor perfeito deste delicado ramo

mastodontico fack Dempsev com He- 
(Ie commre]"cio. 

f"^ 
admirável o seu

tino profissional na esCOl-19 das mais
len Ferfuson attrahentes novidades parisienses.

Mary Astor

Outro boato dc

** •r^r^^»S^^V^"^i ' l**^-i"^*&Br)Btf;-'^ 
*^*W*lfBHflflflflflflflflflr
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Cleo... de Portsmouth...

Ha olhares que se cruzam como ospa-
das..- — .Infio do Itio
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Lois Wilson

ULTIMAS NOVIDADES AMERICANAS

")\ 
5aude da pelle"

Tira sardas, pannos, cravos e rugas. O único usado e approv..do pelas artistas de
cinema. E' o creme ideal para o nosso clima. Não é gorduroso e adhere extra-
ordinariamente á pelle. Quem o usar uma só vez ficará obrigado a usal-o sempre.

E' o segredo da belleza das lindas americanas.

"AGUA 
DE LOTUS M

Edna Flugrath

Doroiny uallon

Betty Lompson

Para lavar a pelle. Substitue o sabão mais fino. Não é irritante; refresca a
epiderme, fecha os poros e acaba como por encanto com todas as imperfeições
da cutis. Depois de usal-a por algum tempo as physionomias mais cansadas

adquirem um tom de mocidade e frescura surprehendentes.

A' venda em todas- as Perfumarias.

(Marca Registrada)

Licenciado pelo D. N. da Saúde Publica sob n. 2.199
Pedidos para J. Lacerda — Av. Rio Branco 133, Io andar, sala 8, Rio.

t,-"."»»WFrfw*-.i*yv»%v^*vv,.w.

Diana Allen
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Priscilla Dean 5
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OpequenoSidneycomlOTnezes de edade
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qUC *í" de Ze,ar Pel° maior thezouro

cTm.i fllh°sMPrecisam 
conhecer o valor do Nutrion

attestado"'^ 1 
fortlf™n,te" 

/«,*• 
***** ***** publicamos oa testado aba.xo, no qual o Sr. José Maurani nos com»n.ca os surprehendentes resultados obtidos por seu f.Thl-nho S,dney com o uso do poderoso fortificante M

Srs.

graphia
o valor
menino,

traço e

Estava <-

Daudt, Oliveira é'r ('. - . Unvio.lhcs % photQ_
de men filho Sidney. para que Vv. Ss. vejam
incomparavel do seu preparado Nutrion. Este
com 6 mezes. pesava apenas 4 kilos, e era tão

magro que julguei mie não pudesse crial-o,
esanimado, «punido a titulo de experiência com-

prei um vidro de Nutrion. e ( ()li ! milagre) em 20 diaS
0 pequeno estava mais forte, corado e gordo ! Continuei
com o preparado até elle completar 10 mezes. Pesava
então 15 kilos ! K/ admirável ! Foi quando tirei esta php*
tographia. que junto lhe envio.

Jundiahy — $, Paulo, 15-5-924. — José MaubanL
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UMA PRINCEZ A, -EST 

R ELLA"
C I N E M A T O G R A P H I c A

De uma chronica de Miguel de Zarraga sobre a
aventura da filha de S. A. Príncipe D. Francisco
Maria de Bourbon:

"A 
princeza Maria é feliz. Acha-se a meio cami-

nho da realisação dos seus sonhos, e n&o se acha sósinha.
A seu lado, tecendo uma dupla novella espiritual, marcha
um homem, todo coração, feliz tambem porque no mundo-
das almas encontrou uma, gêmea da sua, que lhe alegra
a vida com o sorriso de suas illusões. Os nomes de Ri-
chelieu e Bourbon, uni los ha tres séculos pela Historia,
tornam a repetir-se, agora, nesta babelica New York
onde o neto do fundador da Academia Franceza estende
a sua mão fraterna á neta dos Bourbons, dando-lhe como
coroa os laureis da Arte. Sua Alteza a Princeza Maria

de Bourbon não
se es que ce rá
nunca desse que
para ella quiz
um throno. E o
Richelieu de ho

je em nada tem
<pie invejar ao

que serviu a
Luiz XIII, por-
quanto todo o
seu c o r «a ç <ã o,
elle o poz ao
serviço de uma

y SAR DAS ••
• PAN NOS *i

ESPINHAS
RUGAS CRAVOS

E MANCHAS
JDA PELLE:

TELePHONE <*^^-^* C. 2616

RUA DO URUGUAVANA m\9

COSTA BASTOS & FERNANDES

 grande
moda em calçado de
camurça preta com
vista gri5 perle.(^/âr/õéé

mãâttt c/eseé/tâm,
r# âertfiom.

¦
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NOVO TRATAMENTO DO CABELLO
RESTAURAÇÃO- REN A8CIW ENTO-CO N 8 ERVAÇÀO

PELA *_é^y

PATENTE N. 5739

Caspas-Quédas dos cabellosirBEti

Formula Scientifica do Grande Botânico Dr. Gronnd, cujo segredo foi comprado por 200 contos de réis
Approvada e Licenciada pelo Departamento Nacional de Saúde Publica pelo Decreto N. 1213 em 8 de Fevereiro

de Ittl
Recommendada pelos principaes Institutos Sanitários do Estrangeiro

A LOÇÃO BRILHANTE E' O MELHOR ESPECIFICO

INDICADO CONTRA:

Queda doa Cahellos — Canlcle — Erahranqaecimento pre-
niataro — Cal«l<-ie precoce — Ca*paa — Srhorrhéa —

Sycoae e toda* a» doenças do couro cabelludo

^ . .. Segundo a opinião de muitos sa-
I Qr\Q AC nroriPAO bio» ^tá hoje competentemen-
Vu»ClUCMUo UlUlitUo te provado que o embranqueci-

mento dos cabellos nâo passa
de uma mol^-!&. O cabello cabe ou embranquece devido
à débil 1a le da rali.

A LitVAo Hriibnnte. pela sua poderosa acçào tônica e
antiaeptiea agindo directamente sobre c bulbo. é pois um
excellente renovador dos cabellos. barbas e b.godes bran-
coa ou grisalhos, devolvendo-Ihes a côr natural primitiva,
sem pintar, e erap res tan d o -lhes maciez e brilho admirável.

Múltiplas
sào
ias

que atacam o
eour» cah*rudo dando como resultado a quAda dos ca-
be_U>». Destas a m*ii com mum sào as caspas. A Lnvâo
Brilhante conaenra os cabellos, cura as affecções paras -
tanas e destr.*>e radicalmente as caspas. deixando a ca-
beca limpa e fresca.

A Loçfto Brilhante evita a queda des cabellos e os
fortalece.

N*n« casos de calvicie com tres eu quatro
semanas de applicaçfies consecutivas come-
;a a parte calva a ficar coberta com o cre-
«cimento do cabello. A Loção Brilhante tem

feito brotar cabellos apôs períodos de alopee.a ie BMM* e
até de annos.

Ella aetúa estimulando os folliculos piloaos e desde que
haja elemento de vida oa cabellos surgem novamente.

Em todas as
reclas d--

mina-
ias p-ia se-

borrhéa ou ou'ras danças do couro cabelludo os cabeilrs
cabem, quer diier. desp-gam-»e d*s raixe». Em s^u locar
nases uma penugera que segundo as circumstancias e eu.-
dado que se lhe d* cresce ou degenera.

A i <>c*« Brilhante extermina o germen da seborrhéa e
outros micróbios; supprime a sensação de prurido e toni-
fica as raizes do cabello. impedindo a sua queda.

Ha tambem uma doença, na qual o
cabello. em v*-z de cahir. parte.
P<'-ie partir bem no me o do fio ou
p.Me ser na extremidade, e apres*n-

ta um aspeo-o de espanador por causa da d ssociaçào das
fihr.lhaa A^m disso, o eabsllo torna-se haoo. fala e temvida. Essa dornqa tem o nome de trichoptilose e é vu'-srarmente conhecida por cabellos espigados, a Loção Bri-lhante. p-lo seu alto poder ant?septico e alimentado- cu-a-afacilmente, dá vitalidade aos cabellos, deixando-os macios
lustrosos e agradáveis à vista.

Calvicie

Seborrhéa e outras affecções??''

___________ ______F -

________________ W^'~ / 
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Trichoptilose

PREVENÇÃO

Nio aeeeite-m nada q>.- »- .tva ser a "mesma coisa"
OU "tio bom" como a l ••<.*.. Brilhante.

PMe-se ter graves pr-juiog p_r causa dos substitutos.

PENSE 
V. S. em ter novamente o basto, iindo e lustroso

eab-".o q-je teve ha ar.nus passados.

PENSE 
V. S. em eliminar essas escamas horríveis que«ào as caspas.

PENSE 
V. S. em restituir a verdadeira cír primitiva ao

m*-\i cabello.

PENSE 
V. S. no ridículo que é calvicie e outras moles-

tias parasitárias do couro cabelludo.

VANTAGENS DA LOÇÃO BRILHANTE

|a _ E' ab.oTut^mente inoffensiva. prendo portan-o•er usada ilartamnaU e rer tempo indeterminado, porquea sua ac«;à: é sempre benéfica.
•¦ — Nào mancha a pelle nem queima os cabellos

como acontece com alenn* remédios que con:?m nitrato de
prata e outros saes nocivos.

K 
~ A 

A*ua> m^ko «'¦talisante sobre os cabellos bran-cos. i-íc.radui ou grisalhos começa a manlfeatar-se 7 ouS d:as d«-pois. devolvendo a côr natural primitiva grai Ve progressivamente. 6

-*»-*' 
~r*° ¦"? p,,rfumí * delicioso, e nio contém olsonem grrdura de espécie alguma que, como é sabido, pre-judicam a saúde do cabello. »*"*^u. „..•

MODO DE ISAR

An-es de app'5car a I «c*o Brilhante pela p-meira v*t

garrem 
:erte ' * ***** *** à*Ui * «^o e ínlu-

A l.or«« Brilhante p.V.» ser usa ia em flllüa c^mo
qua.que- ...çào. p rem ê preferível usal-a d- --.•• ,T^-V™°

De:ta-se rr.e;;í ccll-r ie sopa ma.s ou menos~Vm'"um
g^?1 e c,orn um» ?-r--ra escova embebda d- L<w*«Brilhante fr.ee r-a-se o couro cabe ludo bem y-?- l*t_\eapil.ar. daixando a cabeça dascoterta até sescar."

Nada pôde ser mais convincente para V. S. de que ex-
perimentar o prder maravilhoso da Lafla Brilhante

Nào se esqueça. Comp-e um f-aseo hoje mesmo. Pese-
jamos convencer V. S. até a evidencia, sobre o valor be-
nefico da 1.<k*« Briihnnte CoflMCa a usal-a hoje meeme.
Nio perca esta o p port un dade.

A I «K-fto Brilhante es.â à venda em todas as drogarias.
pharmao as. barH-ir-s e casas de pe ri urrar ias. S: V. S
nio encnntnr 1 .»vA,i Brilhante no seu fornecedor, corte
o coupon aba;xo e Miti o :>a-a n6s. qu»» imme-i'atamen-
te lhe rem-n-r-n ^s. ?-:0 C:rrcie. um frasco desse afa-
mado esr>»»cif:ro capilar.

«Rirrli... fmmmmatmMmm de reprodnrcftn total no parcial»Ini...» mn^aarias para a \mer|,a do Sul:  U.HM
at FHE1TAS — Hua rfo Carmo || . ,„hr  * P\LLO

c\iw rartài i.:t9

Srs AL VIM & FREITAS —
Caixa 13T3 — S. Paulo

O o 11 j> o ii
(Para todos...)

tmmÃ*™?- 
wyft^-ihei um vale pmMbAÍ ia quantia de ris

. íf-m -"e r:e me seja enviad: re- e - um '-xs:-
de 1 ¦•< Ao Brilhante.
NOME 

RUA " \ 
" ' '

CIDADE 
ESTADO ""*"
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E GLORIA! Edmund Lowe será galã
Hollywood figuram Anders de Florence Vidor. no seu pro-

*ndolp_, Bettv Blvthe. Pesrsrv Shaw e Charle- Me- ximo film. Barbara Frietchie, que será distribuído peli
l3th. . 

Hodkinson.
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Ainda uma me-
nina ! E o impul-
sivo fidalgo, que
sc casara mais

pelo desejo de dei-
xar um herdeiro,
recusa-se a ver a
esposa, a atten-
del-a na sua sup-

plica para que a
fosse ver, pela ul-
tima vez, aliás.

E a recém- na-
scida, m o r t a a

progenitora, foi
creada ao léo, á
vontade da natu-
reza, entre a crea-
;lagem do palácio,
de gente de pessi
mos costumes, no
meio da meninada
sem freio.

Durante nove
longos annos, Sir

Jeoffry manteve a
sua resolução de
não ver a filha,
a sua ultima filha, que nessa id

montava como um rapaz e blaS]
Va como um limpador de cavall
Emquanto isso Anna, a outra
filha viva de Sir Jeoffry, no

grande palácio, expiava tambem
o crime de não ter nascido va-
rão !

De uma feita, soube Clorinda

que o pae dera ordem para que
lhe arreiassem Bakc, o seu ea-
vallo favorito, o aninia! (pie cila
considerava seu. Protestou, in-
utilmente, e, furiosa, resolveu

penetrar, pela primei r.a vez, no

palácio, levando a sua reclama-

ção pessoalmente a Sir Jeoffry.
Em presença do pae, tão ahi-

va e enérgica se mostrou, que
o fidalgo virou se para uma das
•^Ihas camareiras e perguntou-

^Lfmí • ¦

^r^ _ Tb-B HS**- _
W^Ê Kvu % _____________* vi

U rl 1 i_ I

___________y__Ki___K^^|

__________________________________________________^_____ir _'*__&*_*^mh__I
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ade já
ihema-
ariças.

VI LLAN I A

(A LADV OF QUAUTY)

Film da Universal, produzido em 1923 sob a di-
recção dc Hobarl Hcnlcy.

DISTRIBUIRÃO

Clorinda Wildairs Virgínia Vallí
Eduardo, duque de Osmondc Milton Sills
Sir Jeoffry Wildairs Lionel Belmore
Anna, irmã de Clorinda.... Patterson Dial
A rainha Anna Aileen Manning
Lady Wildairs Margaret Seddon
A pequena Clorinda ''eggy Cartwright

A pequena Anna Wonne Armstrong
Sir lohn ()xon  I.arle Loxe

lhe: "Quem é
este gatinho bra-
vo !"

Soube então que
era o seu ultimo
rebento, que era
Clorinda e, en-
cantado, com os

gestos masculinos
daquella que nada
tinha do seu sexo,
resolveu abrir-lhe
os braços.

Clorinda conti-
nuou a crescer,

gosando de uma
absoluta indepen-
dencia, como se
fora um rapaz,
como se fora o
varão (jue Sir

Jeoffry tivera a
desgraça de n?o
haver do seu ma-
trimonio com a
nobre e pobre se-
nhora que Deus
chamara ao seu

seio. As festas se suecederam no pala-
i cio, como se suecederam as caçadas rui-
dosas, os motins, as attitudes audaciosas

de Clorinda, por cuja salvação
o bom vigário de Wildairs re-
ceiava, tendo até escripto neste
sentido uma carta enérgica a
Sir Jeoffry, que a leu, para os
amigos, entre gargalhadas !

Um dia, já era Clorinda uma
creatttra de radiante belleza, 110
esplendor dos seus dezoito an-
nos, chega ao palácio um joven
fidalgo, com uma carta para
Sir Jeoffry. Não estando o

pae, Clorinda, que recebera o
rapaz de um modo que lhe cau-
sara extranheza, toma-lhe das
mãos a missiva, uma missiva de
apresentação, firmada por Lord
Porkfish, e lê-a. O fidalgo,

«\ \\ __l I «__________. ' >V*rK_____t •¦ M'mfi\ V,^__B _^^B l_i __'\M_ ___ -_ÍV
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John Oxon, protesta, ao que Clorinda
responde, puxando de sua espada, or-
denando-lhe que se ponha em guarda.

Chega Sir Jeoffry e evita que o in-
cidente tenha outras conseqüências,
achando, no emtanto, deliciosa a attitu-
de da filha, do seu "herdeiro"!

John Oxon passa varios dias no pa-
lacio. Aos poucos, approxima-se de
Clorinda, faz-lhe, depois, uma corte as-
sidua e acaba por conquistal-a, a ella
que sempre tivera nos lábios um sor-
riso de desprezo para os homens que
lhe falavam de amor. Tendo de re-
gressar a Londres, para se reincorpo-
rar á tropa, John Oxon promette a
Clorinda que voltará, sellando esta pro-
messa com um longo beijo.

Km caminho, porém, John Oxon, que
se quizcra, apenas, vingar da primitiva altivez de Cio-
rinda, escreveu-lhe estas linhas terríveis para ella: "E

esta servirá para
lembrarmos, quan-
do o.s outros fa-
larem da desde-
nhosa belleza que
ri dos homens,

que não sois mais

que uma mulher
e que John Oxon

provou-o, conquis-
tando-vos tâo fa-
ciImente como já-
mais nenhuma ou-
tia mulher con-

quistara. Adeus.
I'artirei dentro de
poucos dias, para
juntar-me ás for-
Cas cm operações
em Flandres e, as-
sim, sem duvida,
nunca mais nos
encontraremos".

Clorinda sof-
fren fundamente
no seu orgulho.
() golpe fora ru-
de d e m ais. A
morte do pae e
outros aconteci-
mentos, porém, fi-
zeram-na esquecer o miserável "Anna já me
que delia zombara. Clorinda
transportara-se para Londres. Cinco annos haviam de-
corndo. A victoria sorrira aos soldados da rainha Anna
e Clorinda tinha os pensamentos voltados para o noivo,
0 duque de Osmonde, que regressava á frente do seu
exercito, coberto de glorias.

John O.xon tambem voltara e, vendo falar da belle-
*• fascinante que deslumbrava toda Londres, quiz vel-a
e fazer-lhe recordar o passado. Pouco antes de uma
das famosas recepções de Clorinda, Oxon compareceu
ao palácio, cynicamente. A moça recebeu-o altiva e
friamente, gesto que não demoveu Oxon do seu infame
propósito. Agarrou Clorinda e tentou beijai-a. Ella pro-curou repel-
Ül-O, sem o
conseguir. A
iucta foi rapi-
'Ia e violenta
c. inexplicável-
mente, quando

• • »*tí que John
0.von cáe ,

morto...

PARA TODOS...

_^_^M _T___^_^_—\ m^m^m^m^.
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...tentou beijal-a...

parecia vencedor, eis que John Oxon
cáe, morto.

Os primeiros convidados chegavam.
A situação era terrível. Clorinda, en-
tão, arrasta o corpo de Oxon para bai-
xo de um grande sofá.

Durante o tempo que durou a rece-
pção, passou ella momentos de terrível
anciedade, horrorosos instantes de an-
gustia, vendo todos os olhares como
que voltados para o ponto onde jazia
o corpo do infame.

Pretextando a necessidade de um re-
pouso fora da cidade, Clorinda deu or-
dem para que uma larga parede inter-
ditasse, dali por diante, o salão onde
se haviam passado os incidentes da
véspera.

Partiu, escrevendo uma carta ao du-
qua de Osmonde. Não o amava mais, enganara-se, e
desfazia o compromisso tomado por ambos. A conseien-

cia ordenara-lhe
que assim proce-
desse, pois, iá
não poderia ser
a esposa do ho-
mem mais nobre
e mais valoroso
da Inglaterra.

A surpresa dc
Osmonde é gran-
de. Procura es-
clarecer as coisas
e Anua, a irmã
de Clorinda, sua
confidente, diz-
lhe toda a ver-
dade.

Osmonde parte
em b u s c a da
creatura amada
e, n u m longo
beijo, dizllhe,
porfim: "Anna

já me contou tu-
do, Clorinda...
O amor é tão
forte quanto a
morte. Não hi
água que apague,
n e m torrentes

que o submer-
contou tudo., d' jam..." Isso foi na Ingla-

terra, a Inglaterra de ha du-
zentos annos, logo após o reinado alegre e dissoluto de"arlos 

II, a Inglaterra dc Guilherme e de
Maria, da "Boa rainha Anna", a Inglaterra

a historia, emfim !

if if if

Albert Roscce nasceu em Nash-
ville, Tennesse, em 1887. Trabalhou
15 annos no palco como actor e di-
rector. E' casado com Barbara Be-
dford, de (piem se enamorou ao tra-
balharem juntos em O ultimo dos

mohicanos. Foi elle
o celebre S. João
Baptista sem barbas
na Salomc, da Fox,
a la J. Gordo 1

Edwards...
if if if

Irene Rich f ir-
mou novo contracto
com a Warner Bro-
thers.

L.rH
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Marie Prevost é a primeira fi- K E N N E T 11 HAR 1. A N
gura feminina le Hcing Respccta-

bU, film de Lubitsch para a Warner
Bros.

. ir ir ir

Vera Reynolds terá um papel de

proeminencia em Feet of Clay, o

novo film de Cecil B, De Mille.

ir ir ir

Raoul Walsh (liz que- perdeu

22 libras ao filmar Thicf of B*

dgad. Douglas Fairbanks jura qu
não foi elle quem roubou...

ir ir ir

Fair Binney éa partenaire de Johnny
Mines em Speed Spook. da C. C. Burr.
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FRED STONE (Santos) — O primeiro. Hotel GIo-

ria, Rio de Janeiro... Os demais, Universal City, boi

An<í*les, Califórnia.

ELYET (São Paulo) — Boa amiguinha, bem po-
diamos fczer e^íe favor, mas o mais difficil é encontrar

o numero cr» fo: publicado. Infeüinhente não nos resti

tempo para folhear collecçoes. Pede a uma pessoa co-

nhecida. qualquer coisa serve.

CHARLES (Rio) — Não, não dissemos que o film

era as.-ini. Julgamol € até bem passavel e bom como film

nacional. A parte tcclmica é quc era um desastre, auxi-

liada pcla falta de observação. Mas, disto, havemos sem-

pre de falar, por vários motivos... Koi ironia... não foi

vendido. Você anda interessado, hein?..»

E'SOJ (Campos) — r. Charlote Mirriam é a que casa

com elle. A filha do banqueiro é Lucille Ilulton. 2".

Está na Fox, presentemente, trabalhando em Last Man

on Uarth. 30. Universal City, Los Angeles, Califórnia.

4". Idem. 50. 1'ox Studios, Western Avenue, Los Angeles,

Califórnia. Deve consultai a nossa lista de endereços...

WITIIEFFAZ (Bello Horizonte) — Não saldamos

que tra literatura. Foi entregue ao encarregado da se-

cçao e com elle é assim: sc presta, sahe logo publicado,
se não 1 rei 'a, cesta.

\VM. BARKER (São Paulo) — Rodolph Valentino.

Agne3 Ayres, Adolphe Menjou, Walter Long, Ruth

JMillcr e F. R. Buíier. Era da Paramount.

ANACUvTO (Santos) — Qualquer um delles* Uai-
versai City, I.os Angeles, Califórnia.

LOUISE (Rio) — Está trabalhando em Argentine
l.ove, da Paramount, com Bebe Daniels. 6 pés e 1 políe-
£ada, 175 libras. Endereça para Christic Hotel, Holly-
wood. Society Scandall.

C. DE MILEE (Rio) São destas coisas que nos
aborrecem, meu caro. porque sabemos o certo. Era Bobby
e não Baby, assim como tambem Vicor em vez de Victor.
Não, tambem, Rosa de Damasco. Oh, homem ! Não viu
Violeta, de Pola Negri ? Elle era o galã.

DIVA (Rio) — Se soubesse quem é... indicaria
certo, mas... Ponha de parte qualquer outra intenção
interesseira, mas fique certa que a historia dos 70 é par<i
constar. Ella está lá e á esquerda... E é o mesmo. Ei-

peramos que comprehenda.

MARIASINHA (São Paulo) — Consulte a nossa

iista de endereços.

A. PAQUIM (Rio) — Idem, idem.

MISS DAVE GILBERT (C. Branca) — I*. To-

dos, Universal City, Los Angeles, Califórnia. 2\ Jack
Ilorne, Renée Adorée, James Marcus, C. A. de Lima,

Cario Liten, Florence Malone, Jean Gauthieur e senho-

ra, Geo Harrison Ilunter e outros. 30. Para os Estados

Unidos, 200 réis somente.

C. M. (Bahia) — Fica-se até pasmo, como póJe
existir um camarada como você !

ÜLTBMãi BgTOâgM PARISIENSES
retiradas da -Alfândega pela

RAUNI
tecidos para senlioras:

Jersey jaspé, Crepon brodé, Marrocain givré, Jersey soie bouclée
Novo sortimento de Tapetes e cretones modernissímos

LIQUIDAÇÃO DEFINITIVA DA SECÇÃO DE CHAPELARIfl — ALGUNS PREÇOS:
Chapcos cartolas

Clark

¦ • • • •

»

»

. 55$ooo ! !

. 35$ooo ! t

duros (cocos) . . 24$ooo ! !

lebre a partir cie 2i$ooo ! !

de palha a partir de 8$5oo ! .1

Puranfe as obras enn todas as secções (excepfo jtffaUTaria)
DESCONTOS DE IO A 50 al.
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O DIREITO DO AMOR

(him)

cata. A platéa achou immcnsa gra-

ça. Ignez enfureceu-se, c falou rispi-

da a Paulo que fizesre sahir a menina,

senão o desastre era inevitável. Mas

Peggy protestou: 
"Você n^o pôde

man 
'ar-me embora dc perto de papae.

Elle go?ía de mim*'. A platéa applauditt.

EntiO o autor falou as palavras que

não tinha escripto, mas que pensara:
"Sim, pela primeira vez. Você fala no

direito do amor. Pois bem, agora, pela

primeira vez, você vê quem tem o di-

reito do amor''. E apertou nos braços

a criança que se avançara a seus per-

nas. Os applausos estreitaram. A es-

posa do theatro Bahia furiosa « des-

percebida de scena; mas a outra esposa

real, que da platéa, assistia ao drama,

comprelienileu que não lhe seria preci-

so esperar mais tempo, curtindo magoas

c saudado, para tomar o sen logar.

Dr. Arnaldo de Moraes,^;
Partos e Gynecologh. Carioca, 30- Tr,

Umbelina, 13, Botafogo. B. M. 1815.
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Preço da venda avulsa

1$0C0
Preço das assignaturas

rn anno (Serie de 52 na.) 4??000
- semestre (26 ns.)  2Õ$000

Estrangeiro (1 anno)  7^°
(Scnnstre)  40?000

Xo Rio |
Nos Brtadoi j" 1 V

A« assinaturas « omcçnm sempre 1:0 dia 1 do meai cm que «orem tomada*

co.no ioda O remota de dlnfcelro. <W P«Je ^^^JfSa^ RSÍSLS

oSSffiô-ilí ^feSü^eS^-el.. táto ^a+gHSF No'U ""*
Annunclosi Nortô 0131. Oíflclnnsi \illa OJ4T.

iMtWMl cm S. Paulo dirigida por Ouniílo Moreira — Rua Direita
a. t, «obrado, Tel. Cení. 5040. Caixa Po«tal tt.ru fl, 7, gourauu. *v-». »>«•».. «»w.~.  uj

Dentes artiiiciacs I Romances d*o my>
KEAUÜMA DIFFEREWCA DOS

NATURAES

Dn Sá Rego - Especialista
PERFEIÇÃO ABSOLUTA

Dnrnçfio Indefinida. Technica moder-

nn. Raa do Ouvidor, 07 <E»q. da rua do

Carmo). Tcleyhon* N. 481 tm Rio de

Janeiro.

L t| &$ § á h$ sr M l «í11 h nu UL ia y
Fortificante nue se impõe por ser a sm

propaganda feita por todos quantos dellí
fazem uso. AUGMENTA O APPETI-
Tl\ ENGORDA, FORTALECE E RES-
TITUE A BOA COR. E' sobretudo nal
pessoas impaludadas, nas depauperadas por
excesso de trabalho physico e intcllectual,
que o "CAROGENO" realça o seu valúr.
Com o uso de dois frascos o paciente cer-
tiíicar-se-4 da cfficiencia desse importante
preparado. Composição dc QUINA, KOL A,
STRYCHNOS e ARSÊNICO, medica-
mentos já dc sobra conheci Jos como de
real prestigio ao combate em todos os ca*
sos dc fraqueza. Sabor agradável.

Vciiüe-se cm todas as Drogarias e Phar»
macias.

- § \t_

IMANA
PORTIVA

BREVEMENTE-

Revistas de todos os sports no T-rasil

c no Extrangeiro

EDIÇÃO DA S. A. "O MALHO"

Acham-se á venda os im«

pressionantes cine-romances |
de aventuras policiaes, origt- I

naes de Eduardo Victorino 1

A MAO SINISTRA |
11 fasciculos rt

RESURREIÇAO DE "A& 1

MA DE HYENA" |
|| 17 fasciculos 1

| MIL-DIABOS |

9 fasciculos |

| O DETECTIVE E 1

y 
"MORTE" fi

II 8 fasciculos

Os fasciculos são vendidos I

juntos ou separadamente ao j
preço de 400 réis no Rio e I

de 500 réis nos Estados.

pl Pedidos a 
"O Malho", |

j| 164 rua do Ouvidor — Rio |
p dfi Janeiro
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Leiam Leitura, para iodos, magazine
mensal (Ilustrado* colíaborado pelos mie-
lhores escriptores nacionaes © estran3

genros.

j ILLUSTRACÀO BRÀSILF
rtHUKÜllillUIllll^

rn i w I
fA 1

Revista mensal /Ilustrada I
| Collaborada pelos melhorei I
| escriptores e artistas nado- 1

naes e estrangeires,
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•! KlfmfW n A mir lim MCI 
Vtnaem-S** 60° *** r.as prlnclpaei pharmaciai • «roRurlai * na Ba» l« Çl

> IMÍf IÍU 5 llC lal m \Â\ã 
^-Co.lõl-E^llr.m * niarca registrada onde * 16: -Banhoi áo mar tm oa*1 j

J 
±/UUI*U>J U\J U1UI V/lil UIJU uaiooa analysacoj e rwomtnenáadoa per dlttiaotoi cilnlooa daata CapWfcJ
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I (omeo dosB

H pulmões. E' dc effeito sesuro nas seguintes mo!esti3s -M

¦ Debilidade Geral. Brcnchites. Lymphatismo, I
Tosses. Em todas as Drogarias do Brasil. H

^^ 
Lk. S. Pt n.° 78K - Deposito no Rio: GLORU, 62 M

JÊ ?
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SABONETE'*£CLAT"de
COLGATE

^1 Guarde este nome

'"IMPADA'

.

?

AGENTES G E E A E S

UONE & CIA.-
Rio de Janeiro — São Paulo

Dr. Alexandrino Agra
Cirurgião Dentista -

Participa aos seus amigos e clientes quç
reabriu o seu consultoro.

RUA RODRIGO SILVA N. 28

Telephone C. 1838

CARTOMANTE
celebre, faz consultas certas em qualquer
distancia. Mme. J. Tort — Caixa Postal

2417 — Rio de Janeiro,

O "TICO-TICO" 
publica gratuitamen-

te retratos de creanças.

Deuza da Paz

kimmtoefáor*

MmW
\\\V'V\\\\Vv

erctwa- dei

LOTERIA FEDERAL
C OO COITOS

Por ;$7oo
SABBADO, 12 DE JULHO

UNICA OFFICIAL
UNICA FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL
TJNJCA POR CUJOS PRÊMIOS RESPONDE O THE?OURO
UNICA EXTRAIU DA A' VISTA DO PUBLICO NESTA CAPIT*r
CAPITAL- 3.000 OONTOS COM DEPOSITO DE 500 CONTOS NO THESOURO
PRÉDIO PRÓPRIO A' RUA 1» DE MARÇO 110, £3 VISCONDtó DS ITAtíüKAHY. 

*%

EXTRACÇÕES DIÁRIAS A'S 2% E A'S 3 HORAS AO.S SABBAD03
Pedidos de bilhete» com mai» 900 réis jpara çt porte.

_____
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aSOFFRE DE NEURASTHENIA?
FAÇA USO DO

ELIXIR DE SORÉT
PODEROSO E ÉFFIGAZ KESTAURAÜOI.

DOS NfoUVÒS.

Soberano nos casas da Perda Parcial
das forças viris.

Experimente c convencer-se-ha!

ELIXIR M SORÉT E' COMPOSIÇÃO VEGETAL

,A' venda *m tolas as Pharroa-ctaij e Drogarlaa. Ap-
proviuio pela Diroctoria *Ae Sao<lè Publica em

•I6-G-1M sob N. 07.

' 
* 

VTT5 - VII - 924
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PARA

DARTROS EMPIGENS.
GOLPES- ERItlRAS,

HERPES-ECZEMAS,
EXCORIAÇÕEb,
MACHUCADURAS."
PICADAS VENENOSAS.

**f*d*Pmf\*n***ar*m*m*»*^

Leitão Irmãos é C.ia \
MCEM D) GOVERNO í

casa |
LEITÃO

Importação e Ex-

portação de Fa-

rendas, Modas,

Armarinho, Períu-

marias, Roupas

Feitas, Tapeçaria,

Alfaiataria, etc.

¦

Ltt.80 DE SANTA RiTA N. 2
Rua Vise. de Inhaúma, Rua Municipal,

Travessa Santa Rlta.

Teleptione Norte 707
RIO DE JANEIRO

1

*¦ ***' <*m9*w<m, ¦ *$*>

j> P^^s ¦•»¦¦¦ sí^twímmt

m*
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A Pasta dentifricia

C H LORODONT
Alveja e conserva os dentes

Evita a Pyorrhêa
m

*m*m*mt*Jr*J*m*J*m****m

O PÓ DE ARROZ

VIVI
E' adhcrente, sem prejudicar

mmmmmm *\ ClltÍS ~~~~

DELICIOSO PERFUME1
oxaoE

m**m**m**m**m*^**^m*m*m*mmmmm*m*^»*»m*^^
S»*»,-»**?

aonoi 30E30. [ccao

Companhia Macit3sial ie

0 Rua da Quitanda, 45
Teleph. Norte 7250

End. Telegr. "Electra"

Caixa 1268

o
D
O

I
8

Materiaes electricos,

Motores, geradores, transformado-
res, pilhas seccas, fios nus

e isolados, etc. i
Secção Techniea appareíhada para

execução de qualquer serviço

de 
electricidadOa o

H
Parafusos, tubos, °

connexões galvanizadas, etc.

óno:
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•— liste anno ficará particularmente lem-

brado pelas pessoas de sensibilidade artística,

pois, nelle apparcccrá o ÁLBUM CUVEMATO-

GIUPIIICO DO "PARA TODOS...", em tudo

superior ao dc 1024, cujo exilo foi imprevisto,

esgotandCHM rapidamente. O ÁLBUM de 1025

excede, sobretudo, no luxo c no numero dc novos

aitsstas notáveis do "ccran,\ „»»-e*IT_/>

^CfUMtXOMIf

#
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REPERTÓRIO DA ORCHESTRA PICKMANN
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^A orchestra Pick-S
fmana offertoi otf
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& 4 los. chia dansan.|
4 --—>.> te.-*, recepç Oes,^
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1 £> Beira M.ar 239 f
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a//za_7_toSemanai io popular, poli
tico e Iiiuuoristico. Re-
portagem pho.ographica

de todos os Estados.
Rcdacção e administração __
Kua do Ouvidor 164-Rio A REVISTA DE MAIOr" TIRAGEM NO BRASII,

Preço da a.sigtu.ufá
12 mezes (--2 números) 2.,$oo°

6 mezes (26 números) 13$°°°

Numero avulso

No Rio Soo""
Nos Estados...,..»» 9» ih



5 — VII — 9->4
• •

PÁRA TODOS...

fa s ^"j"?^ f-j—rr^ *? r f r -—~

hjfij 'lpinL_jj 'Tu f~n
H-_^-%f 5

TRIO

23. )***" *-*nj 
jEJ 

Ln«J ^^BFIflJ

Él^ÉM!! 9= _—-y«~—i¦» - ¦ 
__***********¦ 

¦ -g ¦ **¦*-**¦ «__a_»«--faa*a__ai£^=^SÍÍÍIÍ_Í

_^r.jf_rfz_i

«>
*«.<gj«BPwtet*****^*- Kl?

-A.

lí^S

gpj|j|gp= f ; y".-.^!^-^ 
~s ¦ rf-z ^^^^^^::::^^^^^^^^=' f fr

<£m&=**=*=m.

ta 3 _T__=j

«*^--_— -*^»«y ¦. J -*«¦

4 n* g
-^-^1

/xtf

MURA PARA Í0D05 =
MAGAZINE ILLUSTRADO — COL-

^ã LABORADO PELOS MELHORES ES-
CRIPTORES NACIONAES E ES i RAN-
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£boríos. Chagas! Inv^Ildoz! LRheumaflsmo! Eczemasl
UM HORROR!!!

A syphiiis produz Abortos, enche o corpo de Chagas, destróe as Gerações, fiz
os filhos Degenerados e Paralyíicos. Produz Placas, Queda do cabello e das unhas, faz
as pessoas Repugnantes! Alaca o Coraçío, o Baço, o Fígado, os Rins, a Bocca. a
Garganta, produz o Rbeumatismo, Purgações dos Ouvidos, Fczcmas, Erupções da peüe,
Feridas no corpo todo, a Cegueira, a Loucura, emíim, ataca o organismo. Eliminae a

Syphiiis de casa porque não havendo Saude não ha Alegria.

.ELIXIR 81 A* E' o melhor depura tivo do sangue.

Deve ser usado em qualquer manifestação da Syphiiis e da Boba*

AINDA 
RIAIS!......

não 6 só um grande Depurativo como um grande preparado contra *%
Syphiiis, porque contém Hcrmophenyl, o qual destróe os micróbios do sangue. E' o único sal que deve ser usado
por via gástrica, pela sua acção bactericida e porque não ataca o estômago nem os dentes, não produz erupções,
ao contrario, sécca e faz desapparecer as feridas. Não contém arsênico nem iodureto, sendo inoffensivo
ás cfcanças.

O que o dosnte sente com o uso do ELIXIR 014 :
Appetitc, regularidade dos intestinos, melhorando os que soffrcm de prisão de ventre. Desapparecimento

de todas as manifestações syphiliticas, especialmente do Rheumatismo e affecções dos Olhos; finalmente, a
saude cm pouco tempo.

A tlC Sta Cf OS: li' o único Depurativo que tem attestados dos Hospitaes, de especialistas dos Olhos e da
Dyspepsia Syphilitica.

CflSamentOS \ Não se case sem primeiro tomar 6 vidros de ELIXIR 914.
E' O MAIS BARATO DE TODOS OS DEPURATIVOS PORQUE FAZ EFFEITO DESDE O Io VIDRO

Não deixe para amanhã, comece hoje mesmo a tomar o ELIXIR 01 A*

Vende-se em todo o Brasil e nas Republicas do Prati

IOTA: - Enviaremos GRÁTIS um livriuho scientifico sobre a syphiiis e doenças do sangue, a toda a pessoa que
o desejar. Pedidos á GALVAO & Cia. — CAIXA 2-C. -*- SAO PAULO.
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"qualquer remédio" contra a dor
de cabeça, ouvidos ou dentes, nevrálgíãs; xv
resfriamentos, etc. Tratando-se da saude, hâo deve V. S*pfóòeder ás cegas. Para
evitar conseqüências desagradáveis e muitas vezes fataes, abra os olhos e consiga
os verdadeiros Comprimidos Bayer de Aspirina que se chamam agora BAYASPIRINA,
em sua embalagem^original, identificados pela CRUZ BAYER. Si V. S. nâo quercomprar um tubo inteiro, peça em qualquer pharmacia um

ENVELOPPE "BAYER" 
que lhe dá, em um envolucro trans-

parente, hygienico e hermeticamente fechado, dois compri-
midos de BAYASPIRINA (Comprimidos Bayer de Aspirina,
identificados pela  C^-^/f CRUZ BAYER).

Eí?e è o origina] t .«f-iumo
ENVELOPPE "BAYER"

1'mpo

ÍBAYEIU

'i *

Com.-fioéo

{ggg
'Coote» 

toit
sWgflBg "imi ii ttggg

<"*AYASP»RINA'>
.AVASPIRINA

E=
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R0UGE LADY
SUPERFINO

Produetos da Cia. de Perfumarias BEIJA-FLOR

Superior a todos pela sua coloração natural,
firme e duradoura.

É inoffensivo e invisível

Preço: Rs. 2S500 - Pelo correio Rs. 3$500

Vende-se em todo o Brasil.

= Perfumaria Lopes s—I
Praça Tiradentes-, 36 e 38 | Qirs
e Rua Uruguayana, n 44 | 

IV^*'

J. LOPES & C.IA

Grandes exportadores de perfumarias nacionaes e extrangeiras.

Não nos responsabilisamos pelo produeto vendido por menos dos preços acima.

sí?-\ Para o banho só o SABONETE _D03Rj-__-"!ír -^v}>-

«-^^A-S^^-^^^a ^^ 
*-__ -^ 

vA^__ewj--w:i---lL-*-Z <-, d 
-wry^ 

_^___í__ mL _j__jj_^_\_%

= i

>

*

BELLEZA FEMININA

? OUTISSO
jProdncto scientifico

REIS

Extingue, comple-

tamente. as sardas,

espinhas, cravos.

pannos, manchas,

sem irritar a pelle;

faz a pelle feia ficar

chie e mimosa, e a

velha ficar nova e

hella. Clareia a cutis,

fixa o pó de arroz e

realça a belleza.

As maiores stim-

midades médicas do

paiz, entre ellas os

professores Dr. Mi-

guel Couto, Octavio

Rego Lopes e Rocha

Vaz, attestam a sua

Depositários: AR
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efficacia no trata-

mento da cutis. Vide

os attestados que
acompanham as bul-

Ias. Toda pessoa

que delle faz uso

apparenta a mais

bella juventude. Para

massagens, depois da

barba, é o melhor.

Encon tra-se á

venda nas principaes

Drogarias, Pharma-

cias e Perfumarias

de S. Paulo, Minas,

Bahia e Rio de Ja-

neiro.

V ES, 8 8-RIO
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Devo a forç

Mulher, fonte
tavel de saude

gor e

(Em7í/c7<? daJIÀilrierv
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