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POR TODO O BRASIL!

pjjg^sr A PROPAGANDA DAS

REVISTAS DA S. A. "O

MALHO", FEITA POR

MEIO DE CARTAZES

i'ar/iazes com as diimn-
soes de 112 x 76. exe-
ditados pelo desenhisti

O R E S T E S

ACQUARON E

A tiragem total das
r e i' i s t a S editadas

pela S. A. "O Ma-
lho", é superior.
em somma, á de to-
das as outras pu-
blieações nacionaes

reunidas.

"lllustração Brasilei-

ra" — Revista men-

sal, collaborada por
brilhantes escriptores

e artistas nacionaes e

estrangeiros. Bellh

simas trichromias.

O

181
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"Para todos..." é o mais ar-

tistico semanário do paiz, com
informações completas sobre a
cinematographia. Literatura e
finas charges pelos melhores

artistas do lápis.
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REtffSTAMAIS POPULAR
0 BRASIL

ft.il

MfHt

'i Malho" Semanário p*--
•alar, político e humorista.
.'eportagern photographica de

todos os Estados.

o -
l'KEQOS DAS A88IONATUKAS

"Leitura 
para todos"

Magazine mensal
illustrado, de Scien-
cia, Arte, Literatura,
Historia, Viagens.

Agro-Pecuária, Sports, etc.

Reproducções de quadros ce-

lebres, a duas e tres cores

"O Tico-Tico" é o único se-
manario infantil que alcançou
no Brasil o seu objectivo:
educar a creança recreiando-
lhe o espirito. Paginas a cô-
res para armar, e concursos

que são o encanto da infância

0 Malho
12 meses 25$

6 13$

O Tico-Tico

12 mezes 15$

6 8$

Para Io./o.s..

)¦: meses 18?
r> 25$

I.rit ura para
iodos

i Registrado.
i.' mese* 20$

« 111

Hl H straijão II ra .si/. • írn
( Registrado 1

12 mezes 60$ 6 mc/.es 30$

As assignaturas começam sem-
pre no dia 1" do mez em que
forem tomadas e só .serão acce
tas annual ou semestralmente.

Os pedidos de assignaturas de-
vem vir em vale postal ou ordem
para qualquer <*;isa commercial
desta praça.
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íí A CIDADE DO VICIO E DA GRAÇA"
M livro í.Caiba dc ap;>ai;£cer nas montras das livra-

rias. Chama-se lindamente A Cidade do Vicio e
da Graça, e é dc Ribeiro Couto. Iito que aqui

está duo bastaria para recommendal-O. Porque quem
conhece o superior poeta c o artista inconfundível quc
é o Sr, Ribeiro Couto, sabe o quanto de graça, de fi-
nura, de verdade c dc alma elle põe cm tudo que ecreve.
Falamos cm poeta. Km verdade, o livro é de prosa. K
de muito boa prosa. Mas é um delicioso poema todo cheio
daquclla ironia sentimental quc é característica do poeta
WO Jardim das Confidencias, que ao seu apparecimento,
em 1921, tanta discussão levantou, escandalisando, por
per ntfvo. O Jardim das Confidencias era a derrubada
final da eloqüência na poesia brasileira. Depois da sua
hlidosa estréa, o poeta viu quc lambem podia ser prosa-
dor. Escreveu A Casa do Galo Cinzento c O Crime do
Estudante Baptista, livros dc contos. Ficou também poe-
ta na prosa, deliciosamente. Agora, A Cidade do Vicio
e da Graça, veiu confirmar todas as excellentes quali-
dades quc já haviam feito do Sr. Ribeiro Couto uma
personalidade inconfundível no nosso novo mundo litera-
rio. Falamos cm qualidades. Quaes são cilas ? Uma admi-
ravel technica. no verso c na prosa, e, sobretudo, o in-
cresse. O interesse irresistível, crescente, envolvente.

Dc um pequeno aspecto, de um gesto surprchendido, de

ptn rápido olhar para o quotidiano das creaturas, humil-
Pes ou venturosas, de um simples instante de fida; de
W nada, o Sr. Ribeiro Couto tece um enredo, põe para
?óra a alma das gentes, e das coisas, faz prodígios de
observação, mergulha na alma humana, crêa a verdade
3o momento, a verdade de cada um. que é também a sua,
incauta, commove, fascina c faz pensar. Isso com a iu-

jenção 
artística que ha sempre na sua ironia sentimental

com prazer, a volúpia que elle sente em ir buscar os
Motivos dos seus contos e poemas entre as creaturas hu-
Wldes que passam na vida poeticamente, simplesmente,
iem a prcoecupação dc viver, mas vivendo da sua pro-
>na vida instinetiva, torna-o delicioso, original. E tão
Ptimo, que fica logo no coração como o poeta do drama
Quotidiano (perdoem a repelirão) das pequenas tragédias
ie todo o dia, que são as mais trágicas e as mais ver-
ladeiras porque silenciosas c solitárias. Não é, entre-

Unto, um poet. par, „ povo. Elle ten muita cultura
mwta sensibilidade c intenção artistica para tal. Por issofica paradoxalmente isto: uni poeta dc humildes para ar-,-
toentas. Assim, A Cidade do Vicio e da Graça veiu
por mais uma vez em relevo o queridissimo artista. Li-
vro de prosa, mas livro de poesia ! O subtítulo indica o
assumpto: vagabundagem pelo Rio noctuíno. E o leito.
ve mesmo a cidade, atravez dessas pagina, dc puro en-
canto c de grande observação, com verdade e com poes:a"0S. *cus cincmai * Avenida, nos seus theatros do"
Rocio, na melancolia dos bares, nos cinemitograpli *
d« bairros, na alma viciosa da Lapa, nos cabareU
da gentalha, nas noitadas da rua do Passeio, na
Salsugem do porto, nos jardins abandonados, na beira-
mar dos românticos, no cheiro dos arrabaldes adormeci-
dos, os domingos da cidade, nos subúrbios, nos amores
quc se cscon.lem.na illusão da velha Mcrc Louise, na
mocidade do Café Lama?, o ultimo refugio da madruga-
da, no becco do ópio, na> imitações nacionaes da ffigolctte,
nos typos da meia noite, á hora das villas tortuosas c vi-
ciosas, na sua graça c nos seus vicios, que são ingênuos
dc tão primitivos, de tão humanos. O poeta, entretanto,
(elle mesmo é um instincío que caminha) não perde op-
portimidade neste volume realista de observação. Ha por
todo o livro aquella doçura melancólica que fez do Sr.
Ribeiro Couto a mais doce figura de poeta. A Cidade do
Vicio c da Graça é o Rio pela voz dulcissima de um poe-
ta e de uni novellista vagamente irônico e triste (elle é
dos que 

"riem com lagrimas nos olhos") que sabe ver
a dupla face das coisas, a cômica e a dolorosa, commo-
vendo-se com ambas.

O Sr. Ribeiro Couto, que não se parece com ninguém,
é sob certos aspectos um dos raros representantes daquclli
coisa deliciosa que Remy de Gourmont chamou a ironia
sentimental. E felizmente ainda não libertou a sua intei-
ligencia da sensibilidade. A humanidade que vive nVl
Cidade do Vicio e da Graça, como nos seus outros livros,
sobre .ser real, verdadeira, humana, é sua, completameme
sua. Talvez não me comprehendam bem. Mas o Sr. Ri-
beiro Couto e alguns outros mais comprehenderão. Isso
basta.

ONESTALDO DE, PENNAFORT.

QDORANS
PEDTIFRICIO r)€DICIf1flL, 0 OfHCO Q0€

eVITA A CARie E 0 MÁO HÁLITO
UMA EXFERIENCÍA Pasta, i a a a a a a$5oo

CUSTAAPENAS Liquido. ., m , , m 3$ooo

/' venda em toda parte, - Atacado CASA HERMANNY -• Rio
Boas vantagens a revendedores.

(l.sía rcvinta coiitéui Gl p:i£.;-.:isj
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*— Este anno ficará particularmente lem-

brado pelas pessoas de sensibilidade artística,

pois, nelle apparceerá o ÁLBUM CIXEUIATO-

GRAPIIICO DO "PARA TODOS...», cm tudo

superior ao dc 1925, cujo exilo foi imprevisto,

esgotando-se rapidamente. O ÁLBUM de 1925

excede, sobretudo, no luxo c no numero de novos

artistas notáveis do "écran* 1OM/»rM

eles para
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ontad Y 
*í*. CXCTOr * chrivid™™- ¦«—»* a r-emorh * o poder d.made, hvrar-sc dc raio, hábitos, conhecer a fundo o oecuitismo e a magl LZbater -vencer a .nveja e a calum„;a, livrar-se da, mâs influencia, extran- ,ommaf-as, vencendo as difficuhlades da vida e aicanrand. a «SLTSÈL

TAL A ErVir! 
"^iSAGEIR° °A F°KTUNA- - Sr- AMBwES

Indat 
a CA1XA.F°STAL *« <SECCAO P) - AveniJa Passos, 2S, ,„M, R,„Ma da-se pe.o corroo, graí.s. ou dá-se em mão. Não deixe para amanhã. Man-de hoje mesmo. So serve para adultos e não analphabetos.
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í/ SANGUE \«
7 Ton.jr,-.*. oí V

músculos
NERVOS
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FONTOURA
O REMÉDIO DAS FAMÍLIAS

do ^ii^^"013 
* á VdhÍCe' Cm t0daS QS cda(JeS' verifica-se a ***> benéfica

O Biotonico é o remédio quc tem alcançado os maiores triumphos. forque a
sua efficacia é real e positiva em todos os casos cm que o organismo se sinta aba-
tido e enfraquecido, quer em conseqüência de moléstias debilitantes, quer seja d.í-
vido a exgoltmiento nervoso.

A efficacia do Biotonico verifica-se em ambos os seixos e em todas as edade s.
sendo benéfico aos homens, ás senhoras e ás creanças e por isso é chamado o re*
médio das famílias, remédio querido c abmçoado em todos os laços.

0 MAIS COMPLETO

FORTIFICANTE

GRAÇAS ÁS GOTTAS SALVADORAS DAS PARTURIENTES
do DR. VAN Í)ER LAAN

Desapparecem os perigos dos
difficeis e laboriosos.

ra^:

partos

A par t uri ente que fizer uso
do alludido medicamento,

t duraiifà o ultimo mez
da gravidez, terá uni parto

rápido e feliz.

Innumeros attestrdr* provam
exuberantemente sua efficacia
e muitos médicos o acons:-

lham.

Vende-se aqui e em todas as
— pharmacias e drogarias. —

Deposito geral:
ARAUO FREITAS & C.

RIO DB JANBIXO
r**n**tm*<-_w>

*
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A expressão que classifica a
vida como um "mar 

tempestuoso"
é a que mais se ajusta á vida
das pessoas fracas physicamente.
Nessas tempestades da existência
em que a saúde é vencida aos
golpes da Debilidade, da Magre-
za, do Fastio, do Desanimo, —o
"Nutrion" 

tem, symbolicamente,
o valor de um salva-vidas atirado
cm meio ás ondas traiçoeiras.

O "Nutrion" 
salva a humani-

dade do aniquillarnento a que con-
duz a fraqueza geral.

O "Nutrion" 
combate o Fas-

tio e a Magreza, fortifica os de-
pauperados, levanta as Forças or-
ganicas, estimula a energia e des-
perta a alegria de viver que só
sentem os que têm boa saúde.

O "Nutrion"—contendo 
em

sua formula o arsênico, o ferro e
o phosphoro — é um poderoso
tônico dos músculos, do sangue e
do cérebro: o arsênico revigora
os músculos, o ferro enriquece o
sangue e o phosphoro tonifica o
cérebro e o systema nervoso.
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Ecomo 

Clay Warwick tinha a alma sensível dc ver-
dadeiro artista, áquelles soluços que vinham do apo-
sento visinho, atravessavam as paredes do seu ale-

licr como se lhe varassem o próprio coração. Levantou-se,
bateu á portai, e como a porta não se abrisse, abriu-a elle.

Mas não chore assim ! consolava clle, ciando pai-
madas carinhosas no hombro da rapariga. Diga o que
tem e talvez eu possa auxilial-a.

Na verdade a pensão da Sra. Mac Ginnis era uma
espécie de auxílios mútuos, onde todos os moradores se

• soecorriam uns aos outros, com aquella facilidade que
caracterisa os artistas bohemios, sempre sem vintém.
Clay, pintor, e Zoe, musici.sta, eram mais do que qualquer
outro naquella casa, legítimos representantes da respeita-
vel confraria de arlistas.

E como não hei de chorar, respondeu Zoe, se
hoje é o grande concerto e eu estou sem vestido de
soirêe, para comparecer.

Mas representa muito dinheiro esse concerto ? in-
dagou Clay.

Dinheiro... Vocês americanos só pensam no di-
nheiro ! sV a minha chance que eu

perco de revelar-me como uma

grande violinista.

O rapaz ficou pensativo um
momento. O caso era realmente
serio, e Zoe era um diabinho cn-
cantador. Espera, Zoe deveria fi-
car muito bem com o seu corpinho
coberto por aquelle brocardo verde

que elle tinha no seu alelicr, pen-
sou Clay, que nesse momento lem-
brara que só abrira a caixa de tin-
tas, contrariando os desejos, intimo..
do pae, que teria estimado ver o filho seguir a sua no-
bre profissão de alfaiate. E por isso, Zoe, pouco depois,
saltava de contente, mirando-se ao espelho que reílectti
o seu vulto graciosamente drape na seda verde, embora
com algumas dúzias mais de alfinetes do que seria para
desejar. E depois, contemplando-a, tão linda e encanta-
dota, Clay não poude reter um suspiro:

Ah I se eu pudesse ir ao teu concerto !... Mas
não me posso dar ao luxo de um bilhete. Em todo caso,
mesmo de longe, meu pensamento estará junto de ti, fa-
zendo votos pelo teu triumpho.

E sonhos de artistas e as leis ferozes do "aluguel

adiantado", tudo foi esquecido naquelle doce instante pc-
Ias duas creaturas. Mas a Sra. Ginnis, inopportuna como
toda dona de pensão, veiu interromper o enlevo:

Sinto muito, meu caro Sr. Clay, mas o senhor
ja está atrazado dois dias com a sua pensão, e se não
pagar hoje...

Mas hoje ? ! Como poderei arranjar dinheiro
agora á noite, lamentou o rapa?:.

Oh ! por favor, Sra. Ginnis, interveiu supplice
Zoe, com o seu ar de candura que nunca falhara quando
o punha a serviço dc qualquer desejo, conceda lhe ao me-
nos uma semana, uma scn.ru.azinha ao menos... E ex-
pltcavi que a esse tempo ella já teria ass.ignado um con-
tracto para uma tournec e que, então, pagaria generosa-

FUNNY) 
||
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(LIFE'S DARN

Film da Metro, produzido cm 1921

DISTRIBUIÇÃO

Zoe Viola Dana

Clay Gareth Hughes

!'Miss Dellarock... Eva Gordon

!| Gwendo.yn Kathlyn O' Connor
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mente o vestido que Clay lhe acabava de improvisar.
Zoe partiu para o concerto com a alma transbordan-

do de esperanças, pela sua consagração definitiva, mas
algumas horas depois, quando a ultima nota do seu Stra-
divarius vibrou, ella sentiu que os applausos da platéa
eram mais uma cortesia á graça da mulher realçada por
um admirável vestido do que á artista. No camarim, ati-
rou-se a um divan e só voltou á realidade, guando aos
seus ouvidos chegaram os bravos enthusiastico.. qut aba-
favam o final da área cantada pela soprano Gwcndolyn
Miles. Pouco depois esta entrava tambem no camarim e
agradecendo os cumprimentos que lhe dirigia Zoe, per-
guntou-lhe pressurosa quem era a modista que lhe ha-
via feito o seu soberbo vestido. Zoe estremeceu ao cia-
rão de uma idéa que lhe passou rápido pelo cérebro, e,
com grande presença dc espirito, alinhavou uma resposta.
Sim, a sua modista... era um homem, mas não sabia <e

elle poderia acceitar mais trabalho... tão a.ars.a.lo...
tantos freguezes... Ma.s a outra insistia. Oh f seu pae
pagaria tudo para vel-a vestida com o chie de Zoe. R
Zoe recebeu um cartão cm que estava uma adresse da

Quinta Avenida.

Mais tarde, quando ar. la.lo dc
Clay, ceiando com o dtt.-.c.-O que
lhe havia rendido o cottcer.o, Zoe
annunciava-lhc no seu acceuto de

parisiense:
— Escuta, mon cher ami, eu não

sou uma grande artista, mas tu és
um portento 1

E ali mesmo ficou combinada a
firma Warwick t% Robert, laliieur
de fama, e no dia seguinte Miss
Gwcndolyn recebia um aviso dc que

o seu nome havia sido inscripto no registro dos fregue-
zes da grande casa. Era uma grande felicidade, con for-
me leve ella oceasião dc verificar, surprehcndei.üo um
resto de dialogo do aíamado artista ao tc.ephotie: "Só

para o anno, voltasse para o anno, que então se veria
se era possível acceital-a como cliente; por emquanto
não havia vaga". Devemos aqui esclarecer que ua nutra
extremidade do fio estava apenas Zoe, e que os atelicrs
da firma nãô eram mais do que o apartamento que uma
sua antiga, por se ter de ausentar algum tempo de New
York, lhe pedira habitar, para não deixal-o entregue a
extranhos. Miss -Miles. fez a sua enco.nmer.da, mas como
a firma não dispunha de capital para a matéria prima,
apezar da boa freguezia, os negócios correram de tal
sorte que, pouco depois, o atelier era visitado por um
official de justiça, que vinha, em nome de um credor,
apoaerar-se dc tudo em boa e devida fôrma. /\contece

que nessa mesma noite, antes da visita importuna, Zoe
chegara á casa exultante; o director do theatro lhe tele-

phonara, pedindo-lhe que fosse substituir um dos músicos

que adoccccra repentinamente, e o concerto não podia
deixar de rcalisar-se. certa como era a presença do prin.
cipe Karamazov. Mas a penhora dos moveis da firma,

deixou Zoe atarantada. Clay supplica-lhe qne não per-
desse a rara opportunidade de fazer-se ouvir pela alteza,

e Zoe partiu effectivamer.te. Pouco depois, porém, re*
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grassava com um punhado de notas e Clay teve a expü-
caçr,o: Zoe mandara ao diabo o concerto c Sua Altcza, c
deixara o seu precioso violino numa casa de "prego".

Agora, tome, seu estúpido, leve cem dollars por
conta c deixe os trastes.

Qual cem dollars, on o dinheiro todo ou a remo-

ção da trúlka. obtemperou o nieirinho; c a tralha foi mes-
mo removida.

Tanto esforço, tanto sacrifício inútil ! K lagrimas
abundantes cascatcaram dos olhos dc Zoe. Clay, então,
enternecido, quando deu accordo de si tinha a sua sócia
nos braços e seccava-lhe o pranto com beijos commovi-
dos. Era a primeira vez que o coração tomava parle
nos negócios da firma, mas essa intromissão foi accclla
como um facto consummado por ambos os sócios. Pouco
depois batiam á porta, e 2'oc sobresaltada pelos aconteci-
mentos anteriores, pedia a Clay que não abrisse; era
naturalmente um outro credor que vinha reclamar o que
lhe era devido.

Tola, que mal íaa ? Pois não vês que já não
fca mais nada para levar ? observou o rapaz, indo abrir.

W o atelier dc Warwich & Robert ? indagou 0
homem de figura imponente que entrou.

E como Clay respondesse afirmativamente, o cava-
llic;ro ia dizer ao qnc vinha, mas interrompeu sc ex-
abrupto, com os olhos fitos cm alguma coisa, K, depois
de um íüencio, exclamou:

—¦ Maravilhoso í Que imaginação, qnc techniea, que
ientfinentO de coloração ! De quem são esses quadros ?
E apontava para uns cavalctcs onde estavam alguns qua-
dros ce Clay, que o official de justiça deixara de levar,

por julgal-os coisa á tòa.

E Clay cheio de pasmo viu que o homem lhe passa-
va uni aheque, explicando que era algum dinheiro por
conta, até assentar o preço das pinturas. Km seguida fi-
tando Zoe, o homem observou:

WSSsSSSmm

I
!j
i;
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Mas me parece que ahoraste ? Qual a cau3a da
sua tristeza ?

«— E' que ella tinha dc tocar num concerto no St.
Regis, explicou Clay, a que devia ouvir o príncipe Ka-
ramazov, mas foi obrigada a empenhar o seu violino
para salvar og nossos moveis.

Náo se apoquente, respondeu o homem, porque eu
promello que o príncipe ha de ouvil-a.

Nesse momento os olhos de Clay baixaram sobre o
cheque que trazia ua mão, e elle leu cm bello cursivo o
noaic de Karamazov.

Sim, sou o Karamazov, confirmou este, respon-
dendo á pergunta que estava nos olhos do rapaz, e vim
aqui porque minha filha pediu a unia Miss Milcs o no-
me da sua modista, cujos modelos lhe agradaram immen-
lamente. Mas, por emquanto, vamos buscar o violino da
senhorita.

Em companhia do príncipe, os dois seguiram para a
casa de penhor, c Zoe, ao pegar de novo o seu querido
Slradirarius. ali mesmo, com a alma exaltada por tantas
emoções, roçou o arco nas cordas do instrumento e a
Elegia de Massenct foi como nunca interpretada com sen-
timento tal, que fazia vibrar dc emoção o auditório de
tres pessoal que a ouvia.

E dizer que ainda hontem eu lastimava a falta
dc inspirarão artística na America, exclamou o príncipe,
quando a ultima nota morreu. .Mas tu, minha menina,
tu tens a scentelha divina, e has de permittir que eu me
encarregue do teu futuro artístico.

Zoe, sem at tender aos circumstantes, cahiu nos bra-
ços de Clay.

E agora, uma coisa, interrompeu-os uma vor,
posso dizer á minha filha que o senhor lhe fará os ves-
tidos ?

Pôde dizer a sua Altcza Graciosa, que eu vestirei
toda a sua familia durante toda a minha vida, respondeu
Clay.

NAO HA QUEM NÃO TENHA DUVIDAS NA VIDA
m aJE?JS£.£ 

Q 
T 

K5nc'',° ÚC dlfflcUKa(Ies' qutT srJ* «nanceín, physlea, moral ou sacia!, mesmo que a cau-
iLSTrtSS a VÍrCnatma1'. 

ülra Ccnsulta (Anal-vsc ASTRO-PSYCHOUX3ICA) pódeSe eeWcrVrírita-mcr.x a trtMçào, dando-lhe uma orieotaçio segura e absolutamente positiva a respeito da mkma. 
esüaxeccr mrWM

I Escrever a AH AM aditya, Caixa Postal 2362, São Paulo, enviando etmíoppe seilado para a resposta
___—mHm^ - --'hu
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.trado tas cartas das pessoas mais notáveis do
inundo Inteiro e cujo theor èxhibiremos. Na mesma oaca.
está a venda por doase mil rWa, o Importante livro llus-
liado do DU. J. LAWRENCH — Hypnotismo Afortunante.
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Some .. ., ..
Rua e numero .
Logar e Estado

[llllüill^^

'_

_ I.Hli.llllill

li ^''P/iR^TINGIR EM 5^^

lllll ii° 
UN,C°ij____u^^B0Ni_____ 2/5°° I

II |o 
"ELHOR En F>0 *1> 500JM I

DEPOSITÁRIOS GERAES: M. GONÇALVES & C. RUA MUNICIPAL, 13 — TELEPH. N. 195

Primeira IDentição

\'T!3m^^>V*li^ •?'r/'./*j''

SEM NARCÓTICO

Usado era fricções sobre as gengivas, facilita a salada

dos Dentec c suppriiue todos os Accidentes da

Primeira Dentição.
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Cjxyj/jíblooki
A vontade é pouco pertinar, e o co-

raçlo bastante indifferente e clu»"o.
VIOLEÍA (Santa 

"Rita) 
— Natureza

caprichosa, de espirito frio, ma$ exigen-
te dc varias, cousas... alheias. Amor
próprio muito apurado. Tendência cole-
riça para répellir oü prótçètar. Predo-
rftinio dos interesses matériaes. não

J

AVISO

Temos UtutilisaJo mniimeras cartas, umas

escriptas em papei pautado, outras não as. ', ' ' k" •¦—¦•-; ^ "¦•••¦' "« "¦;«
• x • V x- ODStanM querúr-sc mcujoar como grandestgnadas com o nome legal e outras, final e;on!)adóra< gosta imensamente do

mente, escriptas a lápis. ..»-....

Fatiemos eAe aiiao para que os con<u-
lentes não percani mais tempo esperando
respostas, t tràlcm de enviar outros pe-
didos regularmente escriptos: a tinta, le-

çalmcnte assignatlos e em papel liso. O

Pseudonymo só i Pernúllido para a res-

tosta.
COLOMBINA GENTIL (RcIIo Hon-

xonle) O que ha de mais notável na
sua graphia é o travo da rectidão do
espirito, que é tambem muito calmo,
comquanto enérgico e, por vezes, ex*
pansivo. Pouco idealismo sonhador. KL-

11 - V!: - OH

Dores ie Garganta

¦¦¦' llll .. -.l»J .1 »J».'-'.l I.IIW '. II .1.1.' ij I v. U<-

manop. Entretanto, a vontade tem ape*
nas alguma violência de forma. Àlcàn-
ça pouco quer com ella, quer com o
espirito. E com o coração não sabe al-
cançar sympatbiat.

FRANCISCA SPINELI.I (SiÂo Paulo)
— O sen temperamento é muito idealiá-
ta, cheio de imaginação, ao mesmo tem-
po que muito activo è amigo da conj-
municabilidade, Tambem tem muita per-
spicac.a, apezar do seu todo lhano,
amável c como que apparcntemente bo-
nacheirâo. Sua vontade é insinuante,
mais hábil que forte, e com a qual
não lhe são dlfficeis as victoria*». Pa-

rouquidão, e dores uo pe.fco1kttm sotfrer. O Liai-
to-ento Sloau fará dea*p«*-
recer a dor inat*n.-T.üfíü-
lui-nte. Pu» toda» o qiuea-
quer dòrftl, tende aempre
é idSo o Liiiimeuto Sloau.
ftâo «á preciio *rlrijnitr
Penetra por si próprio.

Vende-ie era iodai aa
Fliarmaclas.

ia èvP*
I WÍ S AT^*'I' Ti i w <**
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pansh
gum egoísmo moral e material, o pri-
meiro subordinado ao amor, e o outro,
menor, a desejos de fortuna. Crande
coração: vibrante, terno e generoso, não
obstante susceptível de intimas revoltas,
ao sentir-se menosprezado. Sensualidade
notável, mus iiifcnuittente.

MELANCÓLICA (Rio) —. Fará o f.;-
vor de escrever em papel stm pauta,
«im?

IBAR (Rio) — E' pnsmoi?»a a sua
força de vontade! Não conhece obsta-
tu los caparei dO impedir ssut surtos.
Ou pela violência ou pela pertinácia,
vence-os facilmente. O SOU espirito é
frio, calculista, methodJco, mas sabe ter
arroubos que surprehendem. Transffgu-
ra-se entio e é capaz de passar por uma
lirande Idealista... se isso Jhe der in-
teresse. Tem bondade cordial, ma?, em
•mor, entrega-se muito ao eittsne.

NE-LLY (Rio Crande)— Espirito mui-
to vibrante, mal perfeitamente equili-
brado, coheso e prompto sempre a pro-
pugnar por seus interesses matériaes.
Nao perde tempo em quaosquer fanta-
sias e raramente Mealisa lóra dos limi-
tea do seu tecto. O coração não lem
ph.lantropU, 6, porém, muito cioso dos
direitos que julga ter e apaixona-se fa*
cilmente. Sua vontade é tranquilla, con-
Victa, e tem apenas a força resultante
destas qualidades. Aliás, é o bastante
para levar avante o que deseja

XICOBOIA (Kio) — O seu caracter
e pertinaz. Tem a teimosia dos conven-
tidos de unia grande força e a anda*cia dos que abusam um pouco dessa
pretensa qualidade. Quando não eonsc-
gue tudo quanto imagina, vira bicho...
z anga.se... ameaça... nill.s afina-contrac a sua cólera e... deixa correro marfim. Com o que não se conforma
mmea é com o prejuízo de interessesmatériaes, apezar de ter a fantasia de
passar por um sonhador

J!Í5S»A 
(Nicther°y) -O seu tem.

peramento parece tor muito de artista.Ua, pelo menos, grande influencia dctraços estheticos, Den todos, aliás di*sttactoi e de bom gosto. Mas, inquestio*navclmcnte, preoecupa-t muito o andai•sempre a chamar sobre si, a atíencão

Z SS*) e f, "O** **" '»'"'»*•
que anua fs voltas. O trato é delicadomas frio c de pouca sinceridade.

rece, is vezes, ceder tudo, mas ape-
nas experimenta meios hábeis para ob-
t«.r o que dc.cja. E' perigosissima net-se
seu modo de agir... Tem explosões de
vaidade, mas o seu coração nunca dei-
xa de .<er terno, bondoso e muito pro-
penso ao amor.

L. T. F. N. (Guarany) — Espirito
frio e muito inclinado ã opposição, por
excessivo amor próprio, na presumpçào
de ser um espirito superior. A vontade
é peremptória. Nào perde tempo em de- DESILLUDIDA MAR.A (Bello Hon-
lortgas e quer lugo tudo decidido. Nem 70me.) — O que sobresae na sua píT»
sei.inre. Wkttrám rllcm".*. ,.-, .»-.»,»'*,,. f„~~.. Sonalidade A uma aiirariani» ««-.„..:j_ >.
lortgas e quer logo ....... ,...,,,,,,,, -,,,,,
sempre, p«jrém, dispõe da precisa força
e cae por vetes em inesperados abati-
mentos. Predomina a materialidade, mio
obstante poísuir um coração bondo.-o.
Acima de tudo colloca os seus interes-
ses monetários e nesse ponto quasi se
mostra intransigente.

LULY (São Paulo) — Natureza pou-co amorosa, cheia de caprichos autori-
tarios e vontades absurdas. Nào ha a
precisa reflexão em seu espirito que,
lliáS, se mostra frio, affeetando impor-
tancia que está longe de possuir. A
vontade é desarvorada, impertinente,
nmbitáOia, Não se sabe bem, desde logo,
o que pretende, e, ás vezes, seria muito
conveniente que nunca se soubesse...
Seus instinetos sensuaes promettem re-
velaçõet de grande intensidade. Já são
notáveis e exigem o que ainda nâo de-
viam exigir... Não tem grande bonda-
cie cordial semlo para quem lhe satis-L.z todos os caprichos.

DOLORLS (Rio) — Sua grspliia éa exnres-ão de um ssr forte, multo cor..
vencído de sua preponderância sobre cs
que a rodeiam. Nào é, porém, muito
vaidosa. Acha, apena»s, que fem direito
a considerações e.ípe?iaí9. Mo as so!;.
cua, nem se zanga se HVas não ren.
dem. Tem, sim, uma rantado de ferro
extensa e pertinaz, quá; empr ?a paraconseguir os seus fias, sejam quaes fo»
rem. E se os não consegue, entio. tm,
demonstra alguma cólera. Tèm garridiV?'
mas prefere passar por não a ter corro
se i.sso lhe realçasse mais as outra,
qualidades de que se presume cheia

DESILLUDIDA MAR.A (Belío Hon-

«tonalidade é uma attrahente solenidade
espiritual, que encanta ainda os mai!
exigentes. II' certo que não ha perfeitaMncendade nas suas expansões. Elias
obedecem antes a umi necessidade «io
•en espirito que se sente disposto a lan-
çar os outros num dedaio de du*idaí.
para i\ssim lhes despertar mais interes-
se por sua pessoa. Ha uma certa vai-
dade nesse feitio conquistador 

"de 
ado-

rações... QUer ser rainha na galante-na, para quem sabe? experimentar a
fraqueza dos corações humanos e os
fazer sangrar de amor ou mesmo de
ódio, por se verem desprezados...

Tem uma vontade incerta, mas sempre
diplomática, a conseguir tudo por meios
brandos, cheios de biantíicias e dissinr.i-
laçoes. E' de um gosto fino e apurado.
Mias inclinações para a arte satisfazem,
ine o intimo e é nesses momentos que«*>onha e gosa ainda mais que quando«sitia os homens com a sua belleza e:ier»
Vv\mv? » «w graça irresistível...

/¦t./.b (São Paulo) — Destaca-se
muno uo seu temperamento o traço dos

, instinetos sensuaes. E' poderoso, conii-
Fcrtificante que se imoõe por ser a sua 

"Ur -Ü ^V10, que res««-e toda a sua
rupaganda feita por todos quantos VS! SSÜÜÍ^*!*' Ci*™> Pois, que é um

GAR08ENO

[Mos de mar em

mentos ja de sobra conhecidos como de ,' , r- , "
real prestigio ao combate em todos oi d t 

aZOeS e VüIta« sendo Precis0» a
sos de fraqueza. Saboi¦ ^radavel r^omeçar todos o», seus esforços pela

Vcncfc-se em todas as DroS'Ís e Ph^r 
conre5u^P *° fon que tem em vista. O

macias. - 
•»»-Jroga»^s e Phar- coração 6 ultra dissimulado e poucobondoso.

rx*U-i^ Veneem-v-e a 600 rí!3 na» \\r\nZZ ^^^"JVWM¦V^V•W^•AA,,'",U,'
Marco,XH-UxlJam I m"ca ^2íJT!ac,M 

6 dr°^r,fi3 * na Ra* ,f " 
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* R1SINH0 (São Paulo) — Buddie, Universal City,

|Los 
Angeles. Califórnia. Do casal, não ha nenhum" actu-

lahnente com segurança. Elle nasceu em Nashville, em
AM7, e foi educado na Universidade de Vandcrbilt.
Olhos castanhos e cabellos pretos. Ella, em Patrie du
Chien, Wis.

RUBEM REIS (Rio) - São endereços para «serem
[usados na oceasião, senão... i°. Lasky Studios, 1520
Viiie Street, Hollywood, Califórnia. 20. Elaine está ago-

Ira contractada pela C. C. Burr, cujo escriptorio fica
lem 1609 Broadway, com a Columbia Productions mas
esta não é um endereço seguro. 3'. Fox Studios, 

'\Vcs-

tem Avenue, Los Angeles. Califórnia. 40. Ince Studios,
Culvcr City, Califórnia.

TOM (São Paulo) — Já assistimos em sessão pri-
vaia. E' um bom film. O trabalho de Mary e Pat O*
Malley é magnifico ! Em Agosto, aqui no Rio.

EXTRA GIRL (São Paulo) — Bem sabemos o que
(fazemos, minha filha, é assim mesmo. Nas revistas ame-
íicanas, soas respostas imaginárias, enviadas pelas fa-
britas, para reclame ! Recebemos também aos punhados
e vae tudo para a cesta ! Não, ao que nos recordamos,
só um teve duas copias vendidas a Itália, e se soubesse
por que ! Naturalmente a Paramount assim procederá.
Demais, já ouvimos algo (não é letreiro da Fox) a re-
Bpeito. E qual foi a tal negativa ? Não foi por querer,
pois não ?

PARAMOUNT (Campinas) - Resolvemos dar um
fim a questão, como deve saber.

ROBERTO (Rio) - Cario Campogalliani, marido
de Laetitia Quaranta, conhecido director italiano, actual*
mente no Rio, vae fazer aqui um film por conta da Mun-
dial Film, de Buenos Aires. Para tal está precisando<*e gente apresentavel para completar o elenco, porque

Nío se apresenta ? Elle attende aos candidatos na Ita-
Füm, Becco da Carioca, 24, depois das 2 horas da tarde.

JOSÉ' (Quintino) -- Depende tudo de quem fizer
a adaptação. Sendo bem feita, ha effeito cinematogra-
1 llco c a)2uma coisa pôde ser modificada sem nada

lonccno
PARA TODOS._,

matar. Dem..,, os elemento, de eteerip^ do cine

2 
** bm d.ííercntes do livro K' preciso _«,o,-sa•rn. Gostar,amos de saber detalhes dos films que citou

«ao no. falha a memória, era Genesio Arruda, o prott*gomsta. Das outras, nunca ouvimos falar
LAKg (Ido) _ I."izcmos um esf

*********** o seu nome, mas não foi possível. MU des-culpas, caro Lake ! O corte foi notado por _m.it. £e„-te. Entretanto, agradecemos immenso. E quando £#'-vãmente o trabalho destes alfaiates, £.„.„„, . snnáíob. qtuo de diter. Dorothy está aetualmente em i-o,

-',';•» iA?'" 
AVem'C' L°S An8ele». Califórnia.

MILION (Capivary) - Ambas solteiras. Vioh
26 annos, Lasky Studios, Vine Street, Hollywood Cali-forma. A outra, 20 annos, Universal City, Los Angeles
Califórnia. *

ALICE (Rio) - Mas não se pôde garantir que ne-
nhum delles não virá ! Demais, são films até bem fa-
ce» de chegar até cá. Espinhos e flores dc laranjeira já
passou aqui. no Parisiense, ha muito tempo 1

REX IIEMJXG (Bello Horizonte) - E' pena, por-
que pretendemos iniciar nma secção no gênero. E'rea!-
mente um bello film e o caso do chapéo foi muito com-
ir.cntado. E... que podemos dizer por aqui ? E' uma ar-
tistazinha muito sympathica, que ha longo tempo traba-
lha no cinema. Não tem fabrica certa

_ 
PERNAMBUCO FILM (Gravata) _ Se bem quenao seja da nossa alçada, vamos tentar responder ao bom

amigo. i°. Se sahir coisa apresentavel, é vir com elle e
tentar vender a quem mais dér. Mão exemplo, escolheu
você. Aquelle film não valia pelo enredo, só pela te-
chnica ! E aquelles efteitos de luz, etc, as suas pro-
prias collegas americanas raramente fazem igual. 2\
Não sabemos o que venha a ser o D X, que vem depois
da primeira, cujo preço aqui é de 4 contos, na mão de
um particular ! Pathé não existe aqui. Debrie, ao que
sabemos, só na Franca. Custa 22 mil francos. A ulti-

* *^_^T BdjjHjH flÈ.,_ .
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ma, com tal nome, não conhecemos. Você refere se tal-

vez a WUliarasoti. 3'. Não se pôde dizer, ha de tuio,

nenhum predomina. 40. Achamos. Entretanto, ó Bom cor-

rigir a atmosp!icra de far-tvest Naquella scena da dis-

cussão, ha gente mal caracterisada. Emfim, assim não se

pôde fazer um juízo perfeito. 50. E' coisa tambem que

nâo ha por aqui, só procurando muito entre os profissio-
naes locaes. Negativo, i$500 ao metro. Positivo, entre

850 a i$ooo, conforme o fabricante. A sua objectiva é

boa, mas deve ter 50 m|m e não 5, como nos enviou..1

E como podemos publicar, se ainda não começaram, ao

menos ? A's ordens, que se não diga que o Para todos...

é contra a cincmato^raphia nacional...

NELLY (São Paulo) — i\ Seitz Studios, 1990

Paris Avcnuc, New York. 2'. Nasceu em 1883. 30. Se é,

nunca soubemos. 4'. Pirate Gold, The Sky Ranger,

Pound and Gaged.

JACKIE (Rio) — Estão aqui, sim. Acord, com um
c só. Devido a falta de espaço, ainda este numero, dei-
xou de sahir. Não só entrevistamos, como fomos com*

panheiros de passeios.
KAXINAUA' (Campos) -~ i\ Voltou. 2*. Mas em

•que fita ? 30. Rua Copacabana, 6$2. 4*. Paulo Rosanova
c Rosita de Oliveira. Estimamos muito. Vamos conti-
nuar. 5*. Ricardo Cortez não c brasileiro, Ricardo Cor-
tez é franecz. E note mais: Elle está nos Estados Uni-
dos e não no Rio. E' que anda por aqui pelo Rio, um
idiotazinho se apresentando como tal...

JUSTO CLÁUDIO (Belém) - Formou agora a
Itieda Baia ProJuctions, mas isto è reclame, ella não
quer ser esquecida. Desde dc que deixou a FoaX, está
í-cn.pre para voltar a tela... Virgínia está casada, aban-
donou o cinema provisoriamente, pelo menos. De Lydia
nem se sabe mais ! Paulinc nasceu em 1882. E' de facto]
um iilmzinho agradável.

ANT. O. SOARES (Rio) - Lasky Studios, Vine
Street, Hollywood, Califórnia. Johnnie, Universal City,
Los Angeles», Califórnia.

BÍLL RUSSEL (São Paulo) - i\ Fannie Ward,
Sessue Hayakawt, Jack Dean, James Neill e Hazcí
Childers, isto <*, estes dois últimos não nos recordamos
Fe correspondiam exectamente, porque houve grande mo-
dificação no scenario. 20. Nasceu em 1897. Pôde escre-
ver quando quizer, isto não nos aborrece, pelo contrario.

TEDDY (Recife) - Não temos recebido as suas
cartas. *'. Não. 2». O homem mosca. ?. Não, está nos
Estados Unidos mesmo.

NANCE E8TOIXA - Ma, a amiguinha quiz abor-
dar um aatumpto tão vasto e merecedor de detalhaes te-
chmcos e phrases com verdade e observação só para di-
Hr num. cr.r.a longa qut o Brasil é posEuidor dt linda
nâtar*. p.., fa2Cr BI»? Nfa temos dito por .qui.
que em O mlcgr, ia rosa. O Pifo, Redemoinho ia viiae outrtaj, não hivi. **mma*m ? E não temo, dito que«•".tas das vezes M conseguem a, vistas mais bcllit do«"melo, dentro do ttuiiot As outras cartas são de outrosassunrpto, Para f,l„ M cinematografia nacional ínusier conheeer e «,tt, ao par de- uma, tantas cci',a,
que mnguem quer levar cm conta. P0is olhc, á$ ^ch^mo. a pen». que não precisamos mai, do qu. «at!wachina em condições e um director ás direitas. Ns,
temos mais a carta e p#de enviar a tal critica.
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TI60RERI0
O FORTIFICARTE MÁXIMO PARA

TODAS AS EDAOES

Çakifica 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, NEURASTHENICOS. usem o
VIGOGENIO.
'Na fraqueza pulmonar e CONVALE3-
CENÇAS o seu effeito é immediato e po-
si tivo.

licenciado pelo D. 2V\ 
'de 

S. Pm sob nu*
picro 833 em 20-11-1919.3

Fluxo-Sedatina °9r7dít 
f 

"i5
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, inflammaçoes, utero caliido. corri-
mentos, catharro do utero.» A FLUXO-
SEDATINA é usada com optimos resulta-
dos nos Hospitaes e Maternidades.*

licenciado pdo D. N. de S. P.: sob nu*
mero 67 cm 28-.5-1915..
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EMPIGEM, DARTHROS. ECZEMAS, IB IIII //SÜ BI Ufl I

VERMELIIIDOES MM' / ' LX II 
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SYPHILIS, ULCERA, FI3TULAS, FE- IBfHk 
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RIDAS. C1ILOROSE, ANEMIAS, IflBMMfc-''/ 4/ 

'/ " 
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DOENÇAS DA PELLE

DOENÇAS DAS SENHORAS
E EM QUALQUER MAL PROVENI-
ENTE DE UM SANGUE IMPURO E

FRACO DEVE-SE EMPREGAR O

TAYUYÁ
S. Joglo cüa 13arra.

\f-rn
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Aquella que é feia, tendo podido evitar a
lealdade, commetteu um feio peccado.

A belleza deve conservar-se muito
-mm^mummmmmma

além da primeira juventude...
Quando a viva luz dos touca-
dores revelar que as rugas
apparecem ao redor dos olhos,
e que o sorriso também produz
rugas nos cantos da bocca,
POLLAH deve ser usado sem
demora

„..r.../,rande 
numcro de mocas, observando a formosura de certos rostos femininos vindos do«trange.ro commt.n_.tues denominados " Rellezas Profissionaes - , devido t instnulcôes de«rto wstitutoi europeus, eheSou a convencer-se de ser possivel ESMALTAR o rosto -o ou«

a u ; ,'raCmoTacfon.r^ __S? 
W 

T*??' -° ^d° de c«tM f™~ ** *_-UOS

par ítlva *üm T eliminai 
C°' 

7* 
predoumina a aUSencÍa de *ordura e é «"endida a

O pioccsso que indicamos para esse fim - O CREME POU.AH, da American BeautyA.adcmy A,,dcm,a Amencan, de Bell*»), - repinta verdadeiramente o idéa. para o rosto
para . belleza. - bem gordura, produz rapidamente a transformação da pelle modificacura, ehnuna a, manchas, cravos, espinhas, elc, alimenta a pel.e. '

m^JLf^ÍS 
P0U<A1Í ~ encontra-se em todas as principaes pt-rfumarias do Brasil Re-metteremos gratuitamente o Iivrinho a ARTI- D\ P,1«ITT»"/a ,¦_*Trr*_^^_^^

^íssfr sr, rir«*st ^íjS"^d* **-*-
-VOJÍJB ...

«si
CIDADE

ESTADO

•»•• ••
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Rio dc Janeiro, ij Ji Julho de 1924

SIMPLICIDADE

\.\l IXII \.\K )S, ao longo do tempo, da

simplicidade para a simplicidade. Mas.

durante a viagem, quantas complicações!. . .

Ao fim, restam em nós, com um pouco dr

fadiga, algumas palavraf . . . Palavras

velhas. . . Outras boceas, em outros dias,

as disseram... Repelidas sem pre. parecem eada vez mais noras.

e tem uma doçura major pelo que guardam... Ainda estou

longe do termo dà viagem. Não me cansei ainda . As, pequenas

historias que eu conto a roces são historias aprendidas mv

estrada. . . Pôde ser que duas ou Ires aeonteeessem çommigo. . .

Não me lembro.. . .1 memória as encerrou transformadas em

poesia. . . .1 poesia é a. nossa divindade neste mundo. Xa voz

dos poetas a vos dos deuses eeôa. nostálgica. Cada_ pensamento â

uma creaçào dentro da creaçào. um rythmo do espirito, do amor.

da bondade, da belleza, da essência universal que movimenta

a vida na mesma harmonia e na mesma esperança. Não

lia homens máos. Ifat homens dcs/iarmouiosos e

desesperados. Ii todos têm o seu insjaule de

poesia. Se ella não desperta completameule

ao menos sorri, na ahna, comei num

sonho, e esse sorriso perdoa

tudo, consola de tudo. . .

A L V A R O

MP^BW
*J^"*Vm*xrJf

M O R E V K A
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LIVROS EM
VOGA

// moda tomou
conta das edições
Pimenta dc Mello
& C. Ii' signal de
bom ç/osto ter em
casa os livros ulti-
mamente publica-
dos pela grande
firma. No bonde,
no omnibus, ler
nm dos lindos vo-

.lume», sabidos do
numero 34 da rua
Saclict. c altitude
elegantíssima. 6

nunca a moda foi
m c no s desperdiça-

i Jv «itíJK I Má T~ÈL \í-> rrJj' Br jH T ^xiàmr <f* r- vr___
1 _|Í __¦ m\\\\\\\\\rmmm\m\W ^É m***^mT mmW _¦_¦ ____IF AÍ_H

v ^^HBPi
Na Academia Brasileira, antes da sessão em que foi entregue

Alves ao Sr. Júlio Nogueira.
o prêmio Francisco

da, Com cinco mil
réis apenas, ella
dá ás creaturas um
aspecto dc intelli-
gene ia e dá belleza
c pensamento a
toda a gente.
Quem não possuc
ainda, por lamenta-
vel descuido, uni
exemplar das cdi-
çòes Pimenta de
Wlello & C., trate
de procural-o, hoje
mesmo, em qual-
quer livraria. Não
são muitos os que
restam. Amanhã,
poderá ser tar-
de...

^\-^r"*-w| • ©3
^Irct t/X oJto^flT

I n s t a n t
'Iarde 

paradisíaca! A Avenida

Tem um aspeeto quasi que invulgar:
Um colorido de estação florida,
Muito sol, muita lu» pairando no ar.

Luz nas calçadas, luz no asfalto quente,
Perfumes orientae», finos, pagâo»
Que põem tonta a cabeça a toda a gente,

E deixam beijos pelas nossas máos...

Na multidão que sc avoluma c passa
Uo tons brancos, Iui tons verdes c azues.

A tarde dá-me a idéa de uma taça
Transbordando, entre nós, licor de luz.

Que carteia macia c voluptuosa
Ondula sobre a terra c sob o céo:

Em cada bocea uma pequena rosa

Abre um riso cscarlatc ao beijo meu.

Pela calçada cantam pés pequenos
Musica siwxthir, notas sem fim...
S» Venta rssurgiue... pobre Venusl
Não pisaria certamente assim.

mi e o s o o o

Ha nessa nova geração que aponta,

Um tal donairc, uma elegância tal,

Que a gente fica de cabeça tonta...

Essas meninas fazem muito mal.

Agora mesmo, cm gestos estourados,

Passou zumbindo certa abelha... Tem

A a elegância dos braços delicados,

Volúpia» quentes dc prender alguém.

E»»a outra que patina na calçada

Mexe tanto com o corpo que alguém diz:
Pobrcsinha daquclla! E' deslocada!...

Olhe que é minha noiva! — Homem feliz!

E a Lourinha do Leme, como é bôa!
Sorriu... Ouviu pilhérias!... Não corou.
Pisa tão leve que não pisa, vôa...
— Tem Coronel? — Não tem, tem gigolô..

E todas vão e vem apressadinhas,

Essa c um beijo, a outra apenas um bon-bon.
Os braços mis e as pernas dclgadinhas...
Os janolcs dc esquina tiram linhas...
B cilas erguem os hombros: Cá «A-.,. Dou...

Iv°

F«!__________l __T* _n_____ -E * r >_______i.____________________K**fl ______->>w^_^_l __^^________ ____«^^____ _______M-____I I \ ^r*ffckp ^w^__ta__ÊÍ_^^^'^^______r^ \ JP ^t ^^riK_ I -r^K .3-* tet^lif^W T« * m 
*______!

a_ __________ a________ ^_T ——•* ______¦ _H _H _^_l __aP^___ __»^__P%_1 ____.» 
~^_T 

_l _P" -* __E__0<\_^ MT^f peli ¦_' I -tri »^W ¦' L **t 1 ^W' ^^|

Na sede do Orfeão da Juventude Portuguesa
Na festa de annivcrsario do Grêmio Republicano Portugucz
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OS PÁSSAROS DA CARIOCA
Ao largo da Carioca, á noitinha, ha uma iinmcixsa chil-

rcada. Quem desprevenulanieiile vae passando, sente-se. dum
momento para outro, cercado, envolvido de pipilos joviaes.
D.r-se-ia que todos os passarinhos da cidade e redondezas ali
se reúnem, quando o sol sç vae. para, em grupos familiares
mt de tema amizade, se contarem as aventuras do dia. E
da continuidade das suas vozes, que aos ouvidos humanos se
confundem num delicioso alarido, só se
pude deprehender que falem todos ao
mesmo tempo. ..

Entretanto, 00 redor, não cessa o buli-
cio urbano, na sua mais antipatliica c afu-
genladora expressão. Uns atroz dos ou-
tros, dão volta ao largo, automóveis que,
an, i-etos mouos, como em lunlium outro
ponto, fazem fiineeionar buzinas e sereias,
atroadoramenle, Em razão da visinliança
das sori etárias e casas de chá, sào fre-
quentes OS carros dc luxo, eom o seu
chauffeur fardado e cnluvado c o outro
figurão, mais teso que um manequim.
Esses, em regra, passam nobremente, sem
fumaça nem roncada, resplandecendo e
triiiiiip/iando só por cffdto das suas luzes
e do seu verniz... Sem duvida, porém, a
sua elegância irrita os outros, os de praça,
cujo chauffeur usa um simples boné è
cuja pintura ha muito as intempéries des-
lustraram, enxovalharam. O carro de pra-
ça, á hora, o mero taximetro tomam de cer-
to como proí oeação desdenhosa a passagem
ao automóvel ua alta sociedade, silencioso,
rc sen ado, cheio de fidalga distineção. È
assim elles grilam, latem, silvam, roncam,
se desfazem em estouros e fuinarada, para
mostrar que são plebeus, grosseiros, po-
bre ta nas —- c que têm muita honra nisso.

No meio dc tal estrideneia a que se
junta a algazarra dos garotos dos jornaes,
o pregão infantil, gemente c traspassanlc
dos vendedores de amendoim, o rodar dos
bondes e o badalar das suas campainhas, a
orchestra dos cegos, o discurso do ca-
pielot â esquina — sem cessar os pássaros
gorgeiam. As arvores do largo, verdadei-
ras arvores urbanas, magras c nostálgicas,
constituem todavia o seu doce refugio, o
lar bemdito onde não chega a agitação da
existência humana,
nem as suas luetas.
nem as suas ancias,
nem a sua infinita
maldade. Uma vez
empoleirados, sem
duvida o seu júbilo
é perfeito. Não se
concebe que, entre
esses seres ligeiros
e de tão suave gra-
sinar, se possam
dar conflictos, dis-
sençòes ou sequer
discordai/cias d e
momento, c que um
só delles deixe de se
sentir, no meio dos
ou I r os, absoluta-
mente feliz. Na-
quedas a r v o res
hospitaleiras, ha,
Por mais que elles
sejam, logar para
todos; e quanto
"tais juntos fica-
>'<'///, melhor, para
se defenderem do
frio da noite, da
hostiUdadc dos
chuvisqiieiros . . .
Tão perto embora
da aza fama e dos

M^m Wmft: ^FT^B ^R

tormenlos da cidade, nada perturba o júbilo que cm todos se
manifesta pelo mesmo continuo pipilar. Podem-se dar, sob
aqucllas romarias, os suecessos mais lancinantes ou abalado-
res... Dcbalde os pneumaticos rebentam, como tiros, a garo-toda enche os ares de silvos e apupos, os cavalheiros quemadraçam pelos bancos travam discussões sobre politicamulheres, arte, religião ~ ou apenas sobre o direito, que ò

que está de pé entende ter ao logar do
que está sentado... Vãos rumores, pala-
vras vãs... Os pássaros não ouvem, nada
disso. Voaram o dia in'ciro. querem can-
tar agora soeegados. E cantam. Artistas
de modesta raça, sem a escola dos largos
campos e dos vales profundos, o sen canto
não rivalisa de certo com o do virtuose
Sabiá. Qualquer passarinho da roça, o
Vira-campo ou o Caleiro, daria lições
áquelles tico-ticos e pardacs que ignoram
o próprio abe da arte... Oue imPnrta,
porém? Aquelhi musica satisfaz as suas ne-
cessidades de harmonia c graça, c tudo o
viajs lhes ha de parecer supérfluo, inútil.
Vê-se que cantam para si próprios r não
para a ga'eria, para o publico. E toda7<ia,
nenhum homem ane pnr a'i paste, dntadò
dinn Pouco de scWimcnto. deixará de parar,
dditiwamente surprehcnd<do e invadido'
por uma consoladora emoção...

João Luso

...emfim, o dom supremo de crear em
torno de si o irreal e de fw~er csmiccer
o grosseiro da vida... — Hdouard Estau-
NIÉ.

Armando Erse, o nosso bem amado
João Luso, que transforma com uma
arte só delle, os casos da vida, da vida
quotid:ana, em lindos contos de graça
e melancolia. João Luso acaba de
publear: 

"Reflexos 
do Rio", edição

de Lelot & Irmão, do Porto. "Os 
pas-

saros da Caroca" pertencem a esse
livro encantador.

¦d rrim \m tFtPP8^'*!
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O RIO MODERNO. Inauguração dos serviços de abertura da avenida do Morro

de Santa Maria.

ROMPENDO O SILENCIO

O Sr. J. M. Gomtst Ribeiro, autor
de um livro chamado " Formação e Cul-
tura". publicou ;/'" O Paiz" palavras de
protesto contra o sil°nr;o que fazem em
torno c]n seu nome. Entre essas palavras,
havia estas:

" Agora, todo o tempo é pouco para
a imprensa se ne-
eu par enm o cha-
mado f u t u -

rismo. E que

pensam os leitores

que vem a ser, cm
ul'imn onalyse. esse

moe"ime»to, como

está sendo frito, tu-
mulUindamente?

Nada mais,
nada mcnns, do

que uma offensiva.
em regra, de um

grubn de raPares,
anciosos de notorie-
dade, que onerem
dar que falar dc
si, seja de que ma-
neira fôr. Querem
arrombar, a pulso,
as portas da fama,
em cujo tem hlo de-
sejam airnhar-se,
depois de atirarem

por terra, iconoclas-
ticamente, as ima-

gens dos santos
mais antigos..."

Eis ahi o que
ê escrever mal...

¦
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Ella — Quando você acabar isso ahi, procura

F 0 R T E

meu rougc. Cahiu ali niesino. pertinho, dentro d'agua

{Desenho de J. Carlos)

N 0 C T r R x 0

• / sombra, obscura como a miséria, se expande:
o frio é um gume a*gudo á mão leve do vento
que sopra, triste, na soliddo dessa grande
rua tranquilla... Pelo arvoredo somnolento,
u sombn,, obscura eomo „ miséria, se expande...

Cm galo foge. no silencio, como um duende,
emquanto gane, em desespero, um cão vadio.

¦ I sombra, obscura eomo a miséria, se estende:

.1 0 Ã 0

j

frio corta: as coisas têm um calefrio...
m gato foge, no silencio, como um duende.

./ saudade do luar nesta noite sombria !
' íyl<cmbro-tc num tremor dc emoção que não domo..-

I ma lus suave sáe, tremitlamentc fria.
dc uma janella aberta e anda nas coisas, como
*i sau lade do luar nesta noite sombria !

Dos "Meus Poemas I "assadistas" .

!. P H O N S Ü S
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Xo Instituto Histórico, a 2 de Jnlho, antes da

PETA L A S

sessão commemorativa _ da proclamaçào da Confederação do Equador

O amor c o veneno, a mulicr c a
taça. Vem o homem, insensato, que
sorve o veneno e quebra a taça.

¦
A felicidade no amor c como o

horizonte — foge diante de nós.

¦
O amor c um micróbio quc o mi-

croscopio não at tinge, mas quc os olhos
vcem.

¦
De um lavrador.

0 amor c um carro dc bois quc
a junta arrasta e quc, apezar dos so-
lavancos, vae cantando pela estrada...

¦
De um engenheiro:

O amor c uma ponte ideal lança-
da entre dois corações.

¦
0 amor c um perfume que dc-

Pende do frasco.

Dc um suicida:
0 amor c uma

bala quc nos atra-
vessa o coração.

¦
Só o amor

sobrevive.
Só o amor

morre.
0 amor so-

brevive nos filhos,
perpetua-se nas
recordações...

B o amor
que morre, não
tão as cr ca tur as.

lousas existem sempre vestígios da
lembrança c da saudade dos que fi-
coram — não morreram, mudaram-se
para ali. ali vivem inertes, ali recebem
as suas visitas, ali continuam a ser
para os seus as mesmas creaturas que
já não falam, quc jã não andam — mas
que ali estão ViVOS na memória dos
entes queridos. Mortos são os quc não
possuem amor c quc jazem anonyma-
mente uos cemitérios sem ter quem os
chore...

Isso não c amor — c saudade.
Saudade c amor — tudo c amor...
Mas c a minha t licor ia — só o

amor sobrevive. ..
Thcoria 

falsa. Só o amor faz so-
Dr. Henrique de Moura Costa, chefe beviverem as creaturas... As creaturas

de serviço da Fundação Gaffré-(minle Sl> ntorrcni definitivamente quando se

WÊf * ifl A
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e um dos espíritos mais brilhantes da
nova geração medica, que acaba de che-

gar da Europa, onde esteve em commis-

são de Prophylaxia Sanitária.

Só morre o quc c
esquecido. Aque!-
ws cujas scfultu-
ras estão todos os
Vas cobc-tas dc
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extingue o amor no peito daqucllcs

quc sempre as choraram. 0 esposo, o
amante, o fi'ho, o irmão, os pães, nãc
morrem no momento da morte, passam
a viver uma vida differente intra-cora-

ções, vida que c
uma cspccic de
colcha, dc reta'lios
do passado. B só
aqucVc quc não tem
ninguém, que não
amou ninguém e
quc por ninguém

foi amado, c a uni-
ca pessoa que dc

facto morre no
momento da mor-
te.

¦
— Na minha

mocidade armei
um dia uma arma-
dilha para gazcl-
Ias. Apanhei uma

p ant hera. 0
amor c assim...

flores c cm cujas
Embarque do Sr. Augusto Nogueira Gonçalves, que seguiu para a Europa

em companhia de sua Familia,

I

Luís Carlos

Junior.
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ADQUIRIDOS

A' 1. A G 0 A

RODRIGO I) E FREITAS

N° dia 3, ás 10 horas, a
firma constructora do novo
hippodromo que o Jockey Club
está construindo nos terrenos
adquiridos á lagoa Rodrigo de
Freitas, bateu a estaca inicial
da re fértil a construcção .

Esteve presente o Pr. Alaor
Prata, Prefeito Mutuei fal, em
companhia de sua senhora.

Após a solemnidade, o Sr.
/'refeito Municipal, em compa-
nhia de direet ores do Jockey
í luh, visitou detnoradamente o ....-.* 

¦ ¦*

"¦¦ 
J}'-*e*í-'i*e._Ll*-ntJ_

K^sr:_<_^;t-'
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A PRIMEIRA

E S T A C A

DA CONSTRUCÇAi

FOI BATIDA

local, elogiando calorosametu
as obras quc estão sendo le.
das a effeito para a construcçt
do futuro campo de corrid*
da veterana sociedade.

Terminada a visita, a direct.
ria do Jockey Club offerece
no escriptorio da firma co* -

struetora, café e biscoitos a i
dos os presentes.

Ao meio dia, o Sr. Prcf< -

to Municipal retirou-se agrad ¦

velmentc impressionado com
que observou nas obras daquela
importante emprehendimento.
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Raul Pederneiras, o estimado humo-
rista que tem SÍdo} no nosso meio, tudo

quanto tem querido — até mesmo "presidente 
dc repu-

blica" como diria, obedecendo á sua incorrigivcl, mas
innoccnte mania, de pelotiqueiro de palavras — fez uma
conferência na Sociedade Brasileira de .tutores Thca-
traes sobre mS, Bx. a Critica Thealral". Confesso que
tremi ao receber o Convite que a bonliomia do Sr. Al-
varenga Fonseca me endereçou, mas, sendo o mais eitrio-

so dos noticiarislas de thca tros, que o publico lei ma em
chamar de críticos, corri a assislir a conferência, crente

de que ia ouvir tremendo libello aceusatorio, seguido de

truculenta sentença, sem que, dado o caracter da so-
lemnidade, pudesse articular

nma só palavra, um só gesto

de defesa ou de miscricor-

dia. O Raul p porém, quíz
apenas divertir-set um pou-
co, com a gente, nada disse

de chocante ou de profun
do} citou opiniões varias, a

favor c contra a critica, não
a achou boa nem má — tal-
vez indifferente, como disse
o outro, da vida — mas ac-
centuou que, na imprensa
moderna, cila diminue de
importância. Lembra, a pro-
posito, quc ao tempo dc
Ferreira dc Araújo, havia
actores que. depois do espe-
ctaculo, sc deixavam ficar nos
cafés, a espera dos jor naes,

para saber o que dellcs di-
z.am os criticas. B' o bas-
tante para evidenciar o va-
lor dos juízos então cxpendi-
dos pelos que exerciam tão
alto mister, c a maneira por
que se acatavam seus julga-
ni eu los. Hoje não existe tal
interesse, havendo mesmo
artistas — o Raul nâo o quiz
dizer — quc timbram em não ler o que delles se escre-
ve e actnzes a que não ha remédio senão enviar anony-
mamai te já se vê, o jornal, marcado a t 'pis vermelho,
jara que saibam das lindas coisas, proferi, is a seu re-
spcito, pela critica imparcial e incorruptível. . . De onde
vem esse desprestigio t De nós, não é de crer, porquanto
parece improvável que haja seccado, na joven e robusta
arvore do intellectualismo brasileiro, apenas o ramo da
critica lheatral. A culpa é atirada pelo amável coufe-
renetsta á direcção dos jomaes, quc cada vez dá maior
'mportaueia á parle econômica, sem que a preoecupe a
marcha das idéas. . . Como, porém, a imprensa não c
senão o reflexo do modo de pensar e de sentir geral, de-
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dendo ser responsabilisado por cila. Verificado, porém,
o Jacto, porque não chegarmos á sua extrema conse-
quencia ? — Dcve-sc supprimir a critica thc.ilral ? Não I
grito eu, daqui, c commigo gritarão todos os collegas
que, como eu, oecupem no jornalismo carioca logar es de
critico, chronista ou noticiarista dc theatro — a dest-4
gnação cm nada injluc. Falta autoridade ao que escre-
vemos? Autores c artistas nlo nos lêem ? O publico
não se louva em nossas opiniões ? Oue importa isso ?
Continuaremos no nosso logarp convencidos de que cnm-

primos f com brilho, uma das mais bellas missões quc ao
homem fosse com mel lida so-

bre a Terra... Bssa attitu-

dc traz um proveito real e
immediato: comparecer, cada
um de nóst no fim de cada

quinzena diante do guiche:
do caixa do jornal, e com

franqueza, não sabemos de

resultado de maior relevo a

que possa conduzir o exer-
cicio das funeções jomalis-
Picas. 0 que é que aeonte-
ce com o redactor político,
sociológico ou econômico ?
Dá conselhos} alvitra ideas,
traça planos que ninguém

segue. O jornal, no em-
tanto, não os dispensa. A
vida é burla, o puritanismo

palavra ôca. B depois, a
critica nada vale, carece de
autoridade seu julgamento
mas quando elogia é dc ver
como o quc foi exaltado a

proclama inteUigcntc, per-
cucicntc, clarividente I Por
issor tudo elogio. . .

Mario Nunes.

Quando levaram Jesus ao governador da Jttdéa, que
estava achando "aqutilo tudo" uma enorme massada,
elle disse, entre outras confidencias, ter vindo ao mundo

para revelar a verdade. Poncio Pilotos perguntou: 
"Quc

c a verdade?" O Nazareno não respondeu. Não respon-

deu por gentileza. A verdade é desagradável... Tão abor-
recida, quc a gente de boa educação fógc delia... Poi .>

horror da verdade quc inventou a arte, refugio gentil. . .

Foi o receio delia quc trouxe ás tardes barulhentas dc boatos
do nosso inverno, as vesperaes c vespertinas no Theatro

Municipal. Oh ! o delicioso encanto dc deixar a rua, c

sol. a multidão, e viver duas horas dc esquecimento, numa

sala fechada c elegante!... Já tivemos assim, os baila-
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dos dc PazJcy c Oukrainsky. Magdalena TagSaferro já

tocou para nós, assim. .Issim, cantou para nós Maria

Barrientos, B agora. híorie-Thérése Pierat) ás quintas c

domingos, com os seus companheiros, dá-nos o prazer dt

sentir que as coisas que acontecem são muito mais mier

essantes quando acontecem no palco... Ii dcypois, será

a Companhia l.yrica... A Empresa Walter Mocchi me-

>ece, pela linda idêü elogios gratíssimos. Daqui os en

plantas ao Sr. Bonacchi que, com tanta distíncçâo, a re-

presenla.
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Pedro, da Emprcza Paschoal Segreto: "Com a sala lite
ralmente cheia, representou-sc, hontem, cm premiére n.
Opera, a exceliente opereta dc Mario Costa — Scugnizza
A companhia Lombardo-Caramba obteve um êxito extra
ordinário, só comparável aquelle já obtido com Nei pães.
dei Campanelli". Antes dc mais nadat devemos salien

lar o conscicncioso trabalho apresentado pela caracteris-

tica Braccony, qucf no papel de uma mulher do povo
encarnou^ com grande verdade, o typo da napolitana, tai

qual descreve o libreto dc Carlos Lombardo. A senho'
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0 nosso companheiro Mario Knnej entre as coristas do Theatro São José, na noite da festa a ellas dedicada
pela Empreza Paschoal Segreto. attendendo ao appello desta revista. Estão tambem na photographia artistas da

Companhia do mesmo theatro e da Companhia do Recreio.

O Rio ha doii *_._* ¦ni_i_B_H_in_^_ir?-i-_____TrnMBiHHw~ _-_.-¦__¦———__., _--¦ -
n... fitei Ijidelba,

na protagonista,

fet jús ás palmas
da noite, desta-

cando-sc, sobretu

do, no quartctto
do segundo acto.

Orsini, no Chie

esteve á altura dc

annos apaixonou-

sc pelo Fundai'.

Mas o Randall
não qu's ter melo

do asar do Casin.i
dc Copacabana, do

qual toda ,. aente

foge apavi rala. . .
I' "'• para lá. . .

feito ficha de
consolação a o s

proprietários sem
roleta... A sua
estréa e a tle Mlle
Florellet com oito

girls de contra-

^^___K 
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peso, que desastre t Repre- Assistência á segunda sessão do "Dia da Corista"sentaram a rcvuette ". )h |
Cheri !" que, por demais futil, nâo chegou a interessar.
Randall c a mesma figura sympathica, mas lhe faltou
moldura, de modo que seu br,lho cmpallidcccu. Randall
já nâo c u,„ ídolo. "Jogaram" 

com elle no chão...

seu justo renome,

mais accentuado «

seu s 11 c c c s s o ,

quando, no tercei
ro acto cantou

com I.idclba,

duo tios velhos,

q u c o publico
obrigou ao bis e seguida

mente. a outras repetições.
Merece, ainda, uma referencia especial a montagem, que fl
companhia Lombardo-Caramba deu ú Scugnizza.

São de La Naciotl as seguintes palavras acerca di
companhia que dentro em breve virá oecupar o São

¦

A idade de amar não existe. O que existe e passj
é a idade de ser amado... Tanto peor para o homem
que vae envelhecendo c que, como Ulysses, não fez uma
bella viagem... — Henri Bkraud.



I2 _ yn — 924
PARA TODOS...

^^¦MIÉiÉãÉéi.: Jaí**^* .^Li-saVaBJUalWir*,^».- ,.^.
«?-«**"• ¦•'¦'- '":-:'^':í ^^¦¦^¦Mn-M|a^HHHa---|''MMàBan--B--ra^B3W-a-a>^

áSH/WmW «fl LVk.
•-úW'WàMt mM.

¦* 'jjK^jka^n HHMH . -V

|H|| r' |^s k '
: aaffwÍHHS&l ^F aafl *>WC» 

'431 B^^^^ JM JH Bfc*.

**»tmXm\ MELA m JT áMmM-Jm .-^RraR! H f^^j

K^ü" *r mm***t*9*Wtmm\ li ' wí ííafl^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B

ff'JrHBp , j^^^^^^^^^S»--^v^|^SBBaÍ||^^H^|^j£ .^ '^^vEÊÊÊt^Mm^MMm^MMm^MMm^MMm^MMmwtm

T h e r c z a Cer \* c r a
D A

COMPANHIA V E L A SCO

Virá Jazer uma temporada no
Rio a companhia de operelas que
tem como directora e primiera
figura Féa Candini, qnc fan!o
agradou aqui, não ha muito. Fca
Candini encontra-se em Sào Pau-
lo alcançando suecessos sobre sue-
eessos. A sua rentrée nesta Ca
pitai será com a opereta de Franz
Lear, Prasquita, o grande exilo
europeu e que na Paulicéa re-
gistrou um triumplio. o maior
para Fca Candini. Frasquita c
uma opereta de deliciosa fábula-
ção e dc linda par lit ura, toda
dia cheia de inspiração, cons ide
rando-a os entendidos, no mesmo
nível da Viuva alegre e da Dan-
sa das libellulas...

¦
Fstá sendo aguardada eom an-

ciedade a vinda da companhia
portuguesa de rvistas do theatro
luhn, de Lisboa, que virá traba-
ihar aqui. no Republica, em es-
pectaculos por sessões. As prin-
cipaes figuras são: Fina Demoel
que tanto agradou aqui, ha um
""no, quando veiu pela primeira
ves, trazida pela companhia
Ruas; Zulmira Miranda, que ha
vários annos não vem ao Rio;
Carmen Martins, Álvaro Pereira,
Jorge Gentil, ele. A estréa será
com a revista de grande monta-
gem Fado corrido, de Fuiz de
A quino e Alberto Barbosa.

m
Despediu-se do publico carioca

a excellente companhia portugue-
80 Aura Abranehes. que com tan-
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Ma ri a B lasco

to brilhantismo trabalhou no Pa-
lacio Theatro, rcalisando aU uma
serie deliciosa de espectaculos de
arte. Aura Abranehes e seus
companheiros foram inaugurar o
Theatro Colyseu Sanlista e dali
seguirão para o Rio Grande. A
recita de despedida foi eom a
linda peça de Fiuares Rivas.
La mala ley, que Garcia Feres e
Mario Duarte traduziram com o
nome de A injustiça da lei. con-
stituiu o maior suecesso da época.

¦
Inauguraram-sc, sabbado passa-

do, no São José, as Sessões Ver-
mouth. á tarde. A primeira par-
te foi organisada por Fuiz Pei-

xoto, director artistica do São
José, e constou dos melhores un-
meros das revistas já ali repre-
sentadas. A segunda parte, diri-
giu-a Feopoldo Fróes, quc. inde-
pendentemente dos números a
seu cargo e a cargo dc sua com-
panhia, eontractou outros, fora
do theatro, entre os quaes se des-
tacam: Max oVAftys, quc serviu
como cabaratier, cantando e dan
sando, tambcm, com a estrella de
CabaretS, Scnhorita Bebê, uma
valsa de estylo; o Duo Palácios
cm dansas hespanholas, caracte-
risticas; Harinaiva, cm dansas
orientaes, de fantasia. A concor-
rencia foi numerosa e elegante.

m
A companhia de operelas Cia-

ra Weiss vae oceupar o theatro
São Pedro, dc Porto Alegre,
inaugurando a estação de inver-
no ali.

Cristina C a s t e 1 1 s
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Rosita Rodrigo e sua filhinha, a bordo do "Massilia"
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7Vr«? o mau bcllo exito o primeiro Dia da Corista
tealisado, no Theatro São José, a i° ti*?,?/* mez, data i
anníversario de fundação da Companhia. As duas sessões

foram assistidas por publico que tomou todas as loca.
dades e confratcmisou com a alegria de todos os artis! ¦

e do corpo de coros, applaudindo calorosamente e pr,-
curando evidenciar sua sympathia pelas modestas, mas ef-

ficientes auxiliares do theatro dc revista então focalisa-
das. Constou a primeira porte dc cada sessão de i acto de
AHÔ!... quem fala?... c a segunda dc números pelas
coristas que eram apresentadas ao publico pe'os artistas
da companhia. Na segunda sessão a senhorita Henri-

queta Bricba fez A aneedota alcançando grande exito.
Não destacaremos aqui numero a^gum, pois que todas as
coristas foram applaudidas com igual vigor. Assim acon-

teceu com o Fox-trot cômico do professor Isquierdo e
das Sras. Cclinda Costa e Carmen Varella; com a Sra.
Rosa Assumpção em O meu amor fugiu ; Sra. Maria Coe-
lho cm uma imi-

tação do actor 4

Alfredo Silva ;
Sra. Virgin ia

Paiva, cm uma

romanza; Sras.

Alice e Ar min-

da, em Ai ! ó

linda ! ; Sras.

Annita Mathilde,

Cecília c fracy,

em um baVado:

Sra. C a r m c u

Varella, na can-

ção O manne*

quim; Sras. Ne-

nem e Stclla. cm

um samba; Sras.

Gertrudcs Quei-
roS, Maria Coe-

lho c Alice Fer-

reira, no fado;

S r a . Eeocadia ¦

SUva, que disse..

com graça os seguintes versos do Sr. J. Brito:

Sempre assim modestamente, Tambem soffre, tambem sente,
a corista é como a flor. cultivando o seu labor:
Trabalhando diariamente Violeta, no frescor
sorri lente, destemida de uma graça sorridente,
a corista passa a vida, Sempre assim modestamente
sempre assim, modestamente, a corista é como a flor.

Sra. Idalina Ferraz, cm uma canção; senhorita Dai
ba, cm um tango-canção; Sra. Maria Magdalena. que d,
clamou, com muita expressão, estes versos;

•"¦'¦ ^ai»™»M-£íhi^>*^_B_s.
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Ismael Rodrigo, da Companhia Velase o

Mademoiselle Yára Jordão, bailarina

Diz o verso da canção
0v« o amor nos une, e depois,
Não ha, de facto, senão
Uma alma só ia-a dons...
Aqui. porém, salta á vista
Que essa canção se refez
E o coração da corista
Si-rá um *-ara tres.
Para tres? Sim ! com certeza,
P«i» que 1-em devido lhe é,
Nós o of feriamos a Empreza
Do querido S. José.

Depois á mente nos vem
Que no» resta a olrigpçno
De ao publico dar tambem
Todo o noss«o coração...
E. pnr f-'m. ao nosso Mario
O Mario Nunes, chronista,
Qne. pelo seu semanário,
Ee;* o " D:a rta C<H*ta... 

"

F. a cori*ta offerecendo
tTm coração para tres,
O coração fica «endo
Para todos... de uma vez
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finalisou o acto um bailado cuja

execução despertou grandes app ansos.

A segunda sessão teve um prolonga-
mento imprevisto: a Companhia do Rc-

creio, incorporada c trazendo lindas

corbeilles dc flores naturaes, entrou na

platca cantando em coro os couplets

de A' Ia garçon:ie, vicloriosa revista

dos Srs. Marqus Porto e Affonso de

Carvalho% cm scena nc.quede theatro.

Esse gesto de gentileza e dc confrater-

uisação da classe, foi talvez, a coisa

mais bella da festa. Ao nosso compa-

nheiro offcrcccram as coristas do São

José lindo bouquet de violetas e valioso

mimo. gratas á sua idéa de hwtuar pr>n
instituição do Dia da Corista, o que

foi, sem duvida, um gesto carinhoso,

revelando ao mesmo tempo a bondade

PARA TODOS

Cardoso de Menezes recitou em seu
nome e no do Sr. Carlos Bittencourt,
uns bellos versos. A Empreza Pas-
choal Segreto offercccu, a seguir,
aos seus convidados uma farta mesa
de doces, seguindo-se as dansas, que
correram animadas até ás primeiras
horas da manhã, com o concurso do
jazz-band do Recreio. Os louvores aos
Srs. João Segreto c Dr. Domingos
Segreto, pela maneira gentil por que ac-
ceda ram a idéa do Dia da Corista e
se desobrigaram do compromsso as-
sumido, eram geraes e bastante mere-
cidos.

tradicional da gente de theatro. Fala-

ram os Sr. Alvarenga Fonseca, que Enrique De Rosas, direetor e primrro - ¦.,-... ,.-. .,.. „.-,>., ru,.,,,,, ,><m,n-
rio,, a viia it Companhia io São ac.o^da Compa^ia^A^n,™ *£ lio , ,„„,, cxlraordinario , cm„plclo

A revista Arco íris. com a qual a
Companhia Velasco o anno passado
sc apresentou ao nosso publico logran-

José. dc que foi um dos fundadores, e
cujo discurso pu-
blicamos dentro

cm breve; Osival-

do Paixão, que,
cm phrases inflam-

modas, congratu-

hu-se com o pu-
blíco, pc'o pro-
gresso que o thca-
tro dc revista fez
entre nós, rei cm-
brando ambos a

figura in esqueci-
vel de Paschoa!
Segreto, cuja obra
tem sido continua

; '• sem dcsfallc-
mento pelos

actua es dir ee tores
' Empreza que tem o nome

'aquelle saudoso homem dê
theatro. A propósito o Sr.

pelo Rio, regressando de Hespanha.

_m '^_\\\\\\\\____í ___ ^___\T _S_m HvH^^mJ^h Wl tu>*JB Ã__ __W ^^^UlflM

A Companhia Argentina de Comédias e Dramas, a
bordo do "Cap Norte", na passagem do Equador.

Sttccesso, reapparcccu no Theatro Ly-
rico, com grandes
modificações, qua-
dros 1107'os e dis-

tribuição de pa-

peis que tenderam

a melhorar a re-

presentação, alem

das interessantes

substJuiçõcs feitas
nos prineipaes pa-

peis, no que re-

speita o desem-

benho. O novo

quadro O ópio,

o cabaret inter-

i nacional, o jazz-

band pan-america-
no e muitas ou-

trás novidades,

juntas a todas as demais,

agradaram em cheio, satisfa-

sendo o púbico.

^V^^H ^HRSBrÜP' mP mmmmmmWJmWmWlItW'-^^

____ __ mm¥^mmm\mmxvÍ*Wki^

Artistas do Casino de Berlim,
chegarão ao Rio, em Setembro, inaugurando aqui a sua "tournée" 

pela America do Sul —

"¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦!
(Photo Brasil)

¦
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NOITE DE

AM<) R H M

S E VHHA

A Alvaro Morcyra

( armen 
' 

Quero

nesta noite illumi-

nada diser-te mara-

vilhasl Maravilhas

iln meu coração quc

le ama, da minha

bocca quc te dese-

ja, dos meus olhos

que te contemplam,

aureolados de ex-

tase e ensontbrados
dr zelos...

Nâo occultes o

rosto gentil sob o

teu leque de ren-

dtis! \ íio rias, oh !

trefega andalusa,

12 — VII —
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Almoço offerecido ao Sr. Ary R. Lima, que regressou de New York, onde tomou

parte na conferência Paramount.
filha ardente dc llespanha, rosa volu- SultO-

ptuosa dc Sevilha, gracioso Irophco da terra de la (fralda!
Olha bem para mun! Aja-

eeruleo olhar. . . mas

tas vezes me />.
diste! E agora, _•¦
ciada, oh! Stern
Carmen, Santa d
Perdição e da Do
cura, acenas co-,
leu panuclo rosi
lan gu ida, risonli
— ter ri vel men |
feminina! — 

par,.
Rafaelito, o feio

sujo, o horrível
toureiro que vai

passando!...
E olhas-mc, di

inamente lacrimo

sa, com raiva, com
desdém! Com o co
r a ção sangrando,

aperto-te, sem />/(
dade, as mãos, que
cu reverenciei ile

tantos beijos! In
te. Vou castigar-te! Llto o teu

ga-me o rosto a gloria dos

vinte annos, o beijo da Moci-
dade! O meu ardor juvenil lui
de render-te captira dos meus

galanlcios, escrava amorosa das
minhas cariciasl liei de fazer
de ti. que is altiva e volúvel,
humilde e constante...

. tlegria! Posei mais rumor,
panderos agitados! Explodi
mais vivas, castanholas trium-
phantes! Tiraste o rojo clavél
dos teus cabellos t d'este-m'o
a aspirar!.. . Já teus murmure
os de amor para os meus ou-
vidos! Já me apontas o naran-
jal florido sob o qual me darás,
ao som dolente de uma gaitar-
ra que soluça ao longe, a liar-
moniosa prisão das tuas canti-
gas, dos teus beijos, dos teu*
abraços' Carmen' Carmeneila!
Quanta vo<upia me promeOem,
Sevilhana l.uida, teus paradoxo-
cs olhos tõ% doees. tão calmos
tão azues!... /• tu me encantas:

Ven, mi dulce amado!

AWWWA

A # A <?^
^B ^r ____>* ¦ '-mi smW* ..m*,iJM*~m~r ^mmw MWW ^

f testa
mio!

de est n-
Parece

Mi
Hav,

ira a lima como

Senhorinhas de Cachoeira, no Estado de São Paulo

beiços canalhas do toureiro

que
Hora... P obrei
Po bre d ta! No

puede tomar parte
ea la tertúlia dfel
Infinito... Ej una
amante qua.i nm
erta, una mujer
abandonada... Mi
Duefto! Vo soy
más venturosa que
tl Todo Poderoso!
No tengo íiesta

de astros, ni amo-
rc en agonia...
Pcro tengo la su-

pnema dkha de ser
tuya, para toda.
toda la vida. Yini-
cius! rey <\c mi
corazón, mi hom-
brecito li e r ra o-
so!...

Dárae ya tu
bocal Quiero vien-
te besos de una
vea!

1 Alto. I):os cou SU
está triste. Vinícius

k. ^Hl m*' I Jtftlífc I f IéTÍiiT til HH I* - * ¦—'¦ ¦ mmmtW^ \mWkm*m
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"iEn 
tH9 pupilas aguamarinas

[hav un anhelo

que es imposihle de descifrar...
Pero hav cn cilas algo dei ciclo.
algo dei cielo y algo dei mar..."

/:'/( te perdôo...

Passa agora junto dc num.

em bando irriquicto dc 
" 

mano-

Ias", rosas rubras nos cabellos

negros, amplos 
" 

montones dt

M anula" nos morenos cotios,

uma canção 
"gitana" 

á fló>
dos lábios provocantes... Ca
liem sobre os meus olhos 

"nu-

radas" dc volúpia c fogo! Car-
men! Eu lambem não posso
resistir ao ardoroso chamado
do amor nuevo !...

— Vamos, *mttchachas"'!

Civa Sevilha!. . .
E de li me afasto sen:

saudade, na alacre companhia

que me entontece de apertões.
de ajagos c de beijos, sem te
entregar em frio adios ! adiada
como estás, oh! Carmen! aos

Vinícius Fkrrkira Chaves

RU), Junho, 19-M

Bcijci-te quan-

S* residência do Sr. J. Polak, quando se festejava
Exma. Senhora.

anniversario de sua

Rosas, rosas..
Amo-as até so]

frer... Ellas tem
attracção sombrit
das causas quc dã,

a morte . . . — Ai

BKRT SaMAIN.

A agua cor

rente tem, como i

musica. o suav

poder de transfor

mar a tristeza cu

me lan co lia. A *

duas, pela fuga
continua dos seu

fluidos elementos
insinuam docetnen
te nas almas

certeza do esqueci
mento... — An

D8É MAUROIS.

¦
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Chaqiiiaà
CEEidemoiselle justifica como ninguém os

&Y1 conhecidos versos de François pre-
nrer, o poderoso rei de Prança e de Navarro
c O submisso escravo dos lindos rostos do seu tempo:"Souvcnt 

femme varie
Bien foi est qui s'y //V."

Conta a lenda terem sido elles gravados sobre uma
vidraça do casteUo de Chambord, por um diamante do
próprio annel real, um dia, em que se demorara o galante
monarcha a palestrar com sua irmã Marguerite dc Va-
lois sobre a inconstanca das multeres. Comquanto a in-
justiça feita assim ao bello sexo pelo espirituoso rei, te-
nha sido mais tarde reparada pelo amor nascente dc Luis
XIV, fazendo partir a citada vidraça
por cavalheirismo com Mlle Lavalliére
impossível deixar de acceitar, ás rezes',
como adequado e certo o avisado COUplet.
Assim, pois, em Madcmoisellc,
deliciosa e terrivelmente vo-
luvel, senta elle como cm ne-
nhuma outra, á feição duma
luva. Porque Madcmoisellc é
absolutamente incapaz, cila
própria o confessa, dum sen-
timenfo ou capricho, que dure
pouco mais dum quarto de
hora. "0 flirt é o meu sport,
a minha distracção favorita,
o meu péché mignon" affir-
mava cila um dia desses a
uma amiga. Dc compleição
delicada para os exercícios
physicos c espirito muito mo-
bü, Para fixai-o num enredo
longo de livro ou num bor-
dado interminável, fiz do flir;
o meu passa tempo predilecto
c-adorável. Sou todavia uma
volúvel bem intencionada.
Ris? explico. Tal qual, como
me vês, na minha appa-
rencia frágil de bibelot mo-
demo ou quasi futurista, te-
nho o culto de Themis, a deusa antiga,
morta ha muito na memória dos ho-
mens. Cultivo, pois, cm mim o espirito
da just:ça c assim fazendo, não posso
comprchender 

porque hei dc ser muito Madame Carlos de
severa ao doce o.har dum louro apai- da Sociedade
xonadot sc tão gentilmente costumo
acolher o sorriso franco dum trigueiro admirador. Estu-
do a todos; ana'yso um, observo oulro, interessando-me
do mesmo modo por tal traço physionomico ou tal atti-
tude moral. Assim como agradam-me os aegres e felizes
que confiam ainda muilo nos encantos vários da vida,
commovcm-me os tristes, os desherdados da sorte, nd'
seu orgulho de solitários ou no seu do'oroso sarcasmo de
mundanos desencantados. Perturbam-me as physionomiastímidas c retrahidas, em que só os olhos falam loucamen-
tc, persuasivos, como distraem me as phrases medidas e
os gaanteios cheios de astucia dum consummado homem
dc sa'ão... Collcccioiiadora de lypos, como outros de
jotas antigas ou curios'dades exóticas, attrahcm-mc indo-
les e temperamentos diversos, vendo cu num a vaga re-
producçâo do extraordinário amante de Verona, noutro a
copia acceitavel dum compassado c sóbrio Drummcl. Col-
loca-os assim a minha imaginação, sem ordem chronolo-

¦ /A *%
PARA TODOS...

¦

büisztts.

__________!_______»

gica, no século XVI ll, a esse de
ditos amaheirados como as friza-

_ das perucas e os soulers á boucle
do tempo, aquelle, num torneio medieval, o coração a pul-sar dentro da cota de malha, por seu Deus c sua Dama.
Ccntunão da guarda imperial romana, esse cuja bella ca-
beca lembra o famoso S. .Sebastião de Sodoma, pastor da
Arcadia, aquelle, na sua physionomia de bemaventuran-
ca ingênua. Falam assim todos ao meu espirito, curioso
c observador, c c por isso que sou vo'uvel, singular c cx-
traordinar.amente vo'uvcl mesmo, dizem os amigos c ini-
migos da minha inoffcnsiva pessoa" Rindo, Mademoi*
se lc levantou-se, na sua toilette de crêpe georgette, bran-

ca c vaporosa, coberta a espaços, se-
gundo os ultimos figurinos de grandes
cocardes de plumas de avestruz. A
brisa marinha parecia fazer oscillar

todo o seu corpo frágil c
baloiçante, como o fazia com
a túnica tenuissima e as
pennugens niveas dos gran-
des ronds de pleureuse. Li-
gcira, ligeira, leve, leve, cila
se ia, e na nossa memória
acordava o fim do couplet
histórico:
uUne 

femme souvcnt
N'est quune pi ume au venT.

01nem ao lado de Madame
sc queda alguns momen-

tos, fica logo captivo dc seu
encanto e espirito fascinan-
tes. Por isso a attenção en-
levada dos dois jovens c in-
sinuantes offieiaes c a do
conhecido c talentoso tribu-
no, no ultimo grande baile
de caridade. Entre as figu-
ras vivas e irreflectidas dos
primeiros c a severa cabeça
de pensieroso do ultimo, Ma-
dame ouvia c falava, pren-

dendo-os ao invencível charme de seu
sorriso cm flor e de suas encantado-
ras palavras, levemente repassadas dc

. ironia amarga. E nós, que examinava-
Lima Cavalcanti, mos 0 scu espiritual e formoso perfil
de Recife. dc joven sibylla, tivemos cm mente

aquella phrase do Journal des Gon-
court: "Physionomie de femme et parole d'homme; lá
seulement est mon plaisir, mon intérêt". Pois a linda

poetisa allia os dois grandes predicados, que os celebres
irmãos francezes apartavam como apanágio dc cada sexo.

CKWademoiselle tem uni desgosto cruciante, um fundo pc-
^ zar:o dc possuir dois oUiitos tão pequenos c aper-
tadinhos, como os duma habitante do Celeste Império. Dc-
vc Madcmoisellc lembrar se que a China está na ordem do
dia, tendo Paris posto cm voga as toilettes em broderie
chinoisc, o penteado de franja lisa sobre os o'hos c o jogo
do Mah-jong, segredo antigo das famílias imperiaes e dos
mandarins. Paris que baniu, certo tempo, as louras bclle-
zas c as brancas encarnações, pode ainda ordenar a cos-
tura dos o'hos como comp'emcnto á moda actual... E á
Madcmoisclle será poupado esse sacrifício, dona que ê
desde o nascer, daqucllcs olhitos adoravelmente chinezes.

¦¦¦¦¦
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ChAs declarações fei-

ias á nossa imprensa

pelo casal de arlistas ci-
' A t S 1 Oi ã Ç é

nematographtcos norte-

americanos., qne ora nos visitam, rciu novamente

pôr em fóeo a cincmatographia nacional.

— A America do Sul foi para nós um assom-

bro, dizem elles; lindas paisagens, scenario gran-

dioso para os mais bcllos films do mundo. . .

Já estamos fartos dc

elogios á nossa unatura-

lega", exaggeradamcntc

feitos por quanto viajan-

tc tiporte ás nossas pia-

gas e aqui suba ao Cor-

cor ado ou ao Pão dc

Assucar, faca o circuito

Garea-Tijuca ou dê cota

os costados nas praias dc

Copacabana e Icarahy. . .

Disso estamos far-

iissimos de saber.

h que esses, scena-

rios dariam films sober-

bos nenhuma duvida

resta .

TTJJllCa^
nãcaonal
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Corinne Griffith em "Lilies 
of the FiekT da

First National.

Mas...

•_flfltifl\ ''Vil P9.

Wm '

é aqui que a per l a o parafuso,

onde o capita,] para a execução,

onde os technicos, os artistas, os

s.ccnarislãs ?

Não nos adianta nada a dc-

claração dos dois artistas dc

aventuras cinemajtographicas, por
isso que nos escasseia o princi-

pal, aquillo justamente que con-

sagrou o triumpho da cinemato-

çraphia norte-americana, man-

tendo-a indemnc a todas

as competições das pro-

ducções de outros pai-

ces financeiramente do-

tados. Quer isso dizer que teremos por muito tem-

po ainda de considerar as nossajt paisagens como re-

serras cincmatograpJiicas, que só serão exploradas

no dia em que o capital s.c dispuser a encarar a se-

rio esse problema,, tão interessante entretanto â

nossa propaganda no ex-

te rior.

Recebamos, pois, com

nm sorriso desranecido

mais essx elogio ás

nossas praias, ás nossas

montanhas, ao nosso

cto, a tudo quanto

os, bons fados nos de-

ram,

Mas que ess,as pala

iras não sirvam para des-

pertar infundadas espe-

ranças.

A natureza c linda..

mas o dollar c tudo.

Quando mais não sc

ja, em cincmatographia. ¦ Operador.

•tt a ft

Tom Mix pretende fazer

outro film, assim do gênero do

"Sangue 
corre nas veias***, fnti-

tular-se-á "Oh. You Tony", o

director será Jack Blystonc, a
"portenaire" 

Claire Adams, e nos

demais papeis, Dolores Rousse,

Barl Fo.x, Mathilde Brundage c

Charles K. Prcnch. "" ^

'* 
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Quem não andava desconfiado com

as constantes photographias de Bert

Lytell e Claire Windsor. sempre jun-
tos. que andavam nas revistas ameri-

canas ? Então quando estiveram na
África, a filmar A Sou of Sahara...

Kvelyn Vaugnn, esposa de Bert Lytell,

acaba de ser a instauradora de mais

nm processo de divorcio... O heróe

romântico de tantos films da Metro, e

que ha pouco fez aquelle "Rassendyl"

«.¦ni Rupert of Hentsau, que era da gen-
te desejar dar pancada, já co-

meçou a preparar o terreno

das desculpas. Diz que desde

ha muito tempo cultiva a ami-

zade da loira "Madeline" do

Libcllo tremendo, a quem cias-

sifica como a mais linda mu
lher do mundo e (pie a exo-

nera deste processo, porque
antes de partir para a Afri-

ca. já tinha ¦'combinado" com

a esposa a separação. Mrs.

Bert, entretanto, allega aban-
dono do lar...

tt a -tt

IIcr Own Free Will é o ti-
tulo do primeiro film de Ile-
Iene Chadwick como estreila

da llodkinson. llolmes Hol-

bert, um destes actores real-
mente extraordinários, que an-
dam por ahi despreza los, será

a principal figura masculina.
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Antes de entrar para o cinema John
Bowera exercia a advocacia. Rex ln-

gram dedicava-se á esculptura. Bar-
bara La Marr era uma dansarina de
cabaret. Marguerite De La Motte i-

Julanne Johnstone eram dansarinas.
Milton SiHs foi professor de psycholo-
gia. Rodolph Valentino, dansarino e
desenhista de figurinos. Ramon No-
varro cantava e dansava. Ainda ago-
ra, em Paris, (h'u tão excedentes de-
monstracções que logo lhe offereceram

um contracto. Mary Thurmaií
era professora. Etta Lee. tam-
bem exerceu esta profissão em
Efawaii. .Monte Blue e Will

Rogers foram cow-boys, isto é,
0 segundo continua a ser até
agora... Malcolm Mac Gregor
trabalhava como architecto e

Eric Von Stroheim como jor-
nalista e mestre de equitação

( !). Francês Marion. a conhe

cida scenarista, desenhava an
núncios.

it it it

Coadjuvam Reginal 1 Denny
em Husbands of Hdith, Laura
l.a Plante. Ethel Grey Térry,

Lee Moran e a garota Mu ri ei
Francês Dana.

it it it

Em Clinging Fingers, o pro
ximo film de Virgínia Valli

para a Universal, figuram Nor-
man Kerry e Louise Fazenda.
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Herbert Brcnon dirigindo Pola Negri e Antônio Moreno em UA dansarina hcspanhola", da Paramount

AS IDÉAS DOS
"ASTROS"

Graças a uma idéa

patrocinada pelo as-
tro Antônio Moreno,

já é possivel saber a
nacionali lade de mui-
tos astros e est reli as
de Hollywood, por
meio dc suas jóias.

Antônio Moreno,

quando visitou um
negociante de pedras
preciosas outro dia,
gostou de um dia-
mante amarello •¦ de
um rubi côr de san-
gue, — as cores da
Hespanha, sua terra
natal. Elle mandou
fazer um annel com
essas pedras e 0
mostrou orgulhosa*
mente ao pessoal do studio,
Seja lá como fôr, — a idéa
agradou a muitos,
e Thomas Mei-

ghan agora usa
um annel com
u m a es me ral da
em honra da lr-
landa. Pola Ne
«ri trai no dedo
um annel de dia-
mantes brancos e
saphiras azues,
como lembrança
da Sua terra, a
Polônia, o fran
ce/ Charles Ro*

Viola dorme num

paralama e não...
cm cimo di' seus

louros.

MW _¦ m^LmM —mr^MMMM^M
m _J_H _^LJ ' —mm»*lmmm\ _^_M_fl _^H> V.1-H _^_^HÍ_9
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( harlcs Rache e Leatrice Joy pondegando, numa
entrescena dos "Dez 

mandamentos"'. da Paramount.

—E H ;'.* jM

m» _B AM» Mw —Ww&^'—^—\I lá yàWa-W
WT-A 

W-mmWmM W
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che, o russo Theodo-
re Kosloff e o hun

garo Victor Varco
ni tambem encom-
mendaram anneis no
mesmo sentido.

Kathleen Clifford,
irmã de Ruth. a be
roina d u m famoso
film de series que foi
um fracasso para «i
Paramount. e q u e
ainda no anno passa-
do foi a Frou-Frou
em A revolta do hu
milhado, é açora uma
das satellites d a

Christie.

Mae Alurray na-

sceu em Portsr.ioutb,
Vra. Quando era ainda cre-
anca, o scu pae que era ar-

tista. falleceu c

ella foi para a

casa de uma tia.

em New York,
onde se iniciou
no theatro, como
corista. Depois,
fez-se dansarina e
até hoje leva dan-
sando nos seu-.
films. . . mas ha

q u e m conheci,
films seus, onde
Terpsychore não
mettia o bedelho
e o seu trabalho
era realmente uma
verdadeira mara-
vilha...
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SEGREDOS ROUBADOS
-) prefeito da cidade

andava em sérios apu-

ros. A gatunagem se desenvolvera de tal fôrma, que os nio se

jornaes, não podendo calar os factos, ti-

nham iniciado uma séria campanha contra

o que chamavam elle*. a inércia da policia.
E Norton ficou em maiores apu

ros, quando Evans, o chefe de poli-
Cia, lhe veiu «dizer ser inútil qual-
quer tentativa de repressão, pois os
larápios gosavam de poderosa prote-
cç.ão, escapando sempre ás malhas da

justiça. Assim, vendo inutilisados os
seus esforço-, renunciava ao cargo.

Norton, disposto a uma acc,«ão
enérgica, não querendo perder a sua
força política, dirigira-se ao celehre

criminalogista Manning, convidando-o

a assumir a direcção da policia. Re-
spondeu-lhe elle que não o poderia
fazer immcdiatamentc. pois trabalhos
le responsabilidade o prendiam no

momento.

Estavam as coisas neste pé, quando i
imprensa começou a divulgar as aventuras
de um ladrão elegante. Kra o ''Enguia"

cujos feitos se lUCCediam, cada qual mais

jÁm Mm _i-'_í* 
'.

Jmm ^K *ÊÊf ."__
ÁjÃM _. __--- '.: .-3_a

.' '¦ . W
kmm t^k*m} ' _.trlw_____H ___L

_____________________________________________________________________.» ^^^^^^^*^B ^A

Jmm WÉ^mmmmmmwt H* * ^^fl|

0 "Enguia"...

sensacional. Trabalhava

elle por conta própria,
ligando á quadrilha organisada por Hoggins, o

político adversário de Norton.

O prefeito sabia das malandragens de

Hoggins, mas não tinha provas positivi .

que o levassem a chamal-o a cont;'-.

Cordel ia resolveu auxiliar o pae

por intermédio de annuncio, entr-

em entendimento com o "'Enguia'

Iriam á casa de Hoggins. Applicani':
os seus methodos, poderia o ladrão f. -

cilmente se apossar de certos cadê;-
nos de notas cujos assentament
constituiriam a prova mais positiva
criminalidade cie Hoggins.

O "Enguia" vae, mas não parece

ganhar a partida, pois Hoggins é ma
esperto do que elle. E estaria elle (
apuros, se não tivesse tomado
suas providencias, encarregando
criado de communicar o caso á polic

Tudo se esclareceu. O "Enguia

não era um ladrão, mas o próprio Mar-
ning, que tomara essa duvidosa persona'
dade, para mais facilmente agir, provam! -

{Termina no fim da rerista)
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"Eu creio, Hope, que aquelle homem

está nos seguindo. Já dobrei hoie, pelo
menos vinte esquinas e, de cada vez

que olho para traz, vejo-o infallivelmcn-
te." "Oh! respondeu a outra, elle pens.a.
naturalmente, que somos um 

"flirt" fácil
i* que a opportunidade é excellente par.i
un agradável passa-tempo. Mas, espera,

elle vae experimentar a força do

nosso motor. Segura, Edith, que vamos

sr". E dizendo isso, Hope apertou o
-inho no accelerador e a baratinha ar-

ou como um raio. Mas, quando, ao

o de algum tempo de doida carreira,
'ith 

aventurou os olhos pari traz, rão
conteve: "Meu Deus! Hope, lá está o

omem, sempre na mesma distancia!..."
antes tpie Hope pudesse responder

alc.uer cousa, sureriu-lhe pela frente
inspector de vehiculos na sua mo-

ycl.etta. 
"Eli! 

pare!" A moça parou,
contra-gosto, e o guarda começou:

"ntão 
a senhora pensa (pie isto acpii é

ta de corrida? Sessenta milhas á
ra..." "Mas 

quem foi que lhe disse'
ruçou a rapariga; se o senhor enten-
se de automóvel, veria que essa ba-

'inha 
nio dá mais de trinta e cinco

lhas". "Sim, 
elles todos dizem isso,

'as a mim ninguém conta historias.
'dia p'ra cá o seu nomezinbo c depois
lera contar as suas caraininholas ao

iz". Hope estava furiosa, mas não
e remédio senão submetter-se e, só

'ando acabava de dar as informações
• igidas pelo representante da lei, foi

»ie ella notou a presença do seu perse-
lidor que se approximara e sorria do

cu dialogo com o guarda. Hope teve um
gesto de enfado e declarou ao guarda
que se ella correra a culpa era desse
h^mem, que as perseguia. Mas o desço-
nhecHo avançou cortez c declarou one,
effectivamente, fizera bem urnas vinte
milhas a seguil-as, e isso exclusivamente
para lhe entregar um objecto que ella dei-

xará cahir do automóvel. E as-.im fal-

lando, estendeu a pelle de zibelina, que
Hope não vira cahir. Um muito obri-

gado desdenboso, foi tudo quanto o ca-

valheiro recebeu d*, moça; do guarda, re-

cebeu elle o amável convite para com-

parecer também perante o juiz. No dia

seguinte, effectivamente. iá estava Hope

com sua companheira Edith, no banco

dos infractores e, sentado ao lado dellas,

o rapaz, que respondi.i pela raes._IM_ m-

fracção. Hope, filha do rico engenheiro-

construetor Alexandre Warner, nâo se

podia conformar em se ver tratada como

qualquer mortal e respond*'U «~o magis-

trado com máos modos. O resultado foi

_¦__! __r ¦ -^_" -.'— _-^*^-__R

^f*_d_____. ^HH____fl______B__t -_tóÜ^* ^__________________________________________R^
B^^_____________fl _______________ ____! it---; laf _B__b
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_./ ar tin conhecia

a multa dc 50 dollars, que o juil amea-

çou de elevar para 100, deante dos eeus

modos desrespeitosos, quando elle lhe

disse que não acccA'va cheques e sim

dinheiro. Do contrai,o seria recoHuda áo

estado-maior de grades, valendo cada dia

de prisão por um dollar. O rapaz, cr.-

tão, interveio, offerecendo emprestar-lhe

a importância. 
"Obrigada, cavalheiro,

orefiro ir para a prisão", retrucou ella
'¦om desdém. Mas quando o guar.la
•ivançou, Hope pensou duas vezes e viu

que o melhor era acceitar o empréstimo.

Nesse momento o magistrado chamava

o rapaz a fallas, e Hope ouviu, com

surpreza, que o homem, depois de dar

o seu nome — Martin van Huisen —

decbrava trabalhar para Alexander War-

ner, pae delia. Mais tarde, nesse mesmo
•lia, ella sabia de seu pae que Martin
-ra um hábil engenheiro, rapaz de excel-
'entes 

qualidades, e Hope surprehen-
•leu-se a pensar na esbelta figura do

mancebo, com insistência fora do com-

mum e (pie certamente causaria a mais

viva contrariedade a sua mãe, mulher

orgulhosa e presumida, «apezar da sua

modesta origem, que nunca se confor-

maria em ver a filha casar-se com um

simples engenheiro, empregado do seu

marido, contrariando assim os seus de-

íügnios de mãe ambiciosa em casal-a com

o rico, elegante e inútil Archie Pem-

nrocke, a quem, de resto, Hope não li-

Kava a menor importância. Os dias pas-

.-.avam e cada vez era mais forte a im-

pressão de Hope. Tornou-se imperiosa

cin seu espirito a necessidade de ver e

talar ao rapaz. Assim, poucos dias de-

pois, o joven engenheiro era surprehen-

dido com a visita de Hope, sua mãe, Ar-

chie Pembroke e outros mais, guiados

pelo velho Warner, á construcção que

elle dirigia. Os visitantes subiam e des-

ciam longas escadas, arriscavam-se atra-

vez de altos andaimes. Dc repente um

grito despertou a attenção de todos: era

Hope que, procurando apanhar o seu ca-

chorrinho, avançara imprudentemente

por uma taboa e estava a ponto de des-

penhar-se daquella altura de quinze an-

dares. Martin, com risco da própria

vida, não hesitou e correu a salval-a.

Esse incidente decidiu os acontecimentos.
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A Sra. Warner des-
maiou, quando a fi-
lha lhe communicou
os seus desejos, mas
0 velho Warner de-
ela rou a Martin que
Eiopc nunca tivera
frito cousa tão acer-
tada em sua vida.
O casamento foi
contratado, porém
M arti n tinha unia
apprehensão em seu
espirito: Hope ama-
va-o, sem duvida,
mai não podia dei-
xar de possuir a
dose de Btiobismo
de menina rica que
era. Ora, como se
portaria ella quando
conhecesse n reali-
dade das cou sas;
quando por exem-

pio, elle a levasse

para ;ipresent;il-a a
seu velho pae, que
morava num,a ca:;a
de commodoi de um bairro pobre, onde
0 prendiam as recordações da mulher c
de onde não o pudera arrancar o filno,
quando vieram os dias da sua actual
prosperidade? E tinha nuão Martin, por-
que Hope nio ponde resistir ao ambiente
de sordidez que se lhe deparou no mo-
destO lar do velho líruisc. Aquillo en-
cheu-a de nojo, e ella tirou o annel de
noivado do dedo, devolvendo-o a Mar-
Hn. O rapas supplicou-lhe que pensasse
betlL não se precipitasse. Hope pos no-
vãmente o annel no dedo. mas sahiu d'ali
nr.ito triste. No emtanto, ella amava
demais a Mnrtin para romper, e o casa-
mento foi imitado. Entre os convites
Hope encontrou o que era dirigido ao
ve'ho Peter Huisen, e a lembrança do
miserável aposento e o velho a fumar
num cachimbo mal cheiroso, fel-a rasgar
insttnctivamente o enveloppe. Martin
pastando mais tarde em revista o
maço, notou a falta do convite ao seu
pae. Amargou em silencio e, no pensa-
mento de snavisar o golpe que o paedevia soífrer, comprehendendo a razão
porque o esqueciam, comprou-lhe uma
entrada pars um concerto na noite do
Casamento. Hope, entretanto, á medida
que se approximava a hora das cerimo-
nias, sentia o espi-
rito desassocegado
pelo remorso do
acto (pu- praticara.
Afinal, não podendo
mais supportar a
voz da sua con-
sciencia, abriu-se
com o seu "cx-íu-

turo" Archie, e este
promptificou-se a
ajudal-a na repara-
ÇiO do mal. E
Hope, já vestida de
noiva, precipitou-se
acompanhada de Ar-
chie, á easa de l'e-
ter Huisen. O ve-
lho ouviu-a e, quan-
do ella terminou pe-
dindo-lhe perdão da
sua feia acção, hloti
bondoso : 

" 
Perdoar

o (pie, minha filha?
tu és um anjo. Eu

Pr e po r a n d o o
enxoval
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Peter Huisen o uv i u - a

te estimo duas vezes: por ti mesma e
por Martin". E, attendendo aos rogos
de Hope, elle foi ao quarto vestir-se para
assistir ao casamento. Uma expressão

r«»v-*eV-.^^.«*v-_v.--_*^^
^VENCIDA PELA FORÇAÍ

DO AMOR í

(The Love Piker) í

Fiim da Goldwyn - Cosmopolitan, í
nroduzido em 1923, sob a direcção de 1
E Mason Hopper.

DISTRIBUIÇÃO

Hope Warner Anita Stewart
Peter van Huisen.... Wm. Morn's
Martin van Huisen . Robert Frazer
Archie Pembroke.. . Carl Gerrard

de espanto desenhou-se no rosto de
Hope, quando ella viu surgir a figura do
velho correctamente por.ta em bem ta-
lhada casaca, (pie lhe dava ares de um
diplomata extrangeiro. "Mas como! que
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linda roupa é essa
exclamou a n, ,a."Foi 

Martin q_em
me trouxe, par., eu
ir ao concerto", re-
spondeu Peter.
Hope compreli n-
deu, então, que À ar-
tin conhecera-a ,ne-
Ihor do que : lla
mesma, e sabia
seu pae não deixa
ria de assistir ao ra
samento. E um
riso de commovida
alegria inundava-
lhe a face, ao sahir
ella, orgulhosa, pelo
braço do seu futuro
sogro.

-d -ü ft

A NOSSA CAPA

John Bowers, um
dos galãs mais sym-
pathicos da tela

americana, appareceu aqui no elenco da
World, com todos os seus films interes-
santes que passavam quasi despercebidos,
no Parisiense.

Depois, como é bem melhor andar sem
contracto e trabalhar aqui e ali, conforme
lhe convier, o sorridente John tem figu-
rado em numerosos films de diversas ou-
trás companhias, entre ellas a Goldwyn,
Association Authors, Metro, onde, ha
pouco, nos appareceu em "Desejos" 

e"Em 
Pleno Abysmo", First National,

tomando parte em " Lorna Doone", que
ter«í breve apresentação nas nossas telas.

Todas as tardes, ao terminar o seu
trabalho nos "studios", 

levanta as vellas
do seu Uncas, um "yacht" 

que lhe custou
25 mil dollars, o objecto de mais esti-
mação na sua vida.

No próximo numero: Pauline Garon

tt -Cx -à

"The 
Follies Girl", é o titulo do fiim

da Hodkinson que servirá para estréa
de Margaret Livingston como estrella

d ú £

Elaine Hammerstein firmou um con-
tracto com a C. B. C, para appare r

como estrella ie
"The Foolish Vir-

gin". Robert Fra-
zer é o galã.

fr -k Ht

Quando termh «r

a direcção de 
" i e

Fight", fiim e

Norma Tal mai -'

para a First Nat.o-
nal, Sidncy Olc tt

tomará conta
"Quality Stree'",
fiim de Marion Da-
viés.

-b -b ú

Secundam Viols
Dana em "Opefl

Ali Night", da Pa-

raniount, Adolphe
Menjou, Raymond
Griffith, Jetta Gon-

dal e Maurice
Flynn.
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Robert Anderson é dinamarquez AI I L D R K D DAV IS, em muitas outras coisas, o bom e o va-
ceu em [890. Lembram-se de Cora- a POPULAR "i-artenaire" fl lioso é justamente o que pouca gente
s' do mundo, Coração da humanidade KSP08A nK HAROLD LLOYD. conhece.

I} luiile da família Silva/... Agora, * * *
I lie Lullaby, acaba de conquistar nutro triumpho, cou- John l,arrymore. o extraordinário interprete d'0

'iscenando com Jane Novak, unia dessas actrizes tão medico c o monstro e um dos grandes actores da tela
¦ tiaorflniarias. . . e tão desprezadas... \o cinema, como num liai, tem 42 annos.
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Olá compadre, eu não te quiz
dar o alarme hoje de manhã, mas fica
sabendo que os contractos não se fazem
nos studios.

Porque é então que elles- ficam
de sentinella ás portas dos studios ?

Para desanimar os candi latos,
ora essa ! O cinema tem seus myste
rios que vou te desvendar a pouco e

pouco. Anda commigo, vamos á Agen-
cia.

A agencia. O falso cozv-boy pro
nuncia esse nome em voz baixa com»-1
faziam os antigos ao se referirem ao-
logares perigosos...

II

THEDA PARA, A "VAMPIRO"

Si bem que um cartaz ameace <h

expulsão todo o figurante surprehendi
do em flagrante delicto de estar fu
mando ou escarrando, pouco caso disso
fazem em geral os extras. A sala di
agencia apresenta um aspecto repellen
te com o seu conjuncto de gente mal
educada, mal vest da, de tudo se des

prendendo um cheiro de cachorro de-

pois do banho. Uma parte da peça é reservada as ladics.
() feminismo yankee com essa denominação comprehende
a mai* suja e maltrapilha das figurantes. Entre ellas
busco etn vão um vulto de moça cujos olhos claros me
asseguram: "Estou aqui porque a sétima arte me attrahe.

porque tenho confiança nella c em mim". Ai de mim:
o que meus olhos contemplam são aspectos da miséria.

E quando um director de scena tem que arran-

jar novidades para um salão de baile ou de theatro,
como sc arranja ?

Para i*so ha extras que têm toilettcs e que o agen-
tc conhece. Esses não vêm por aqui. A agencia telepho-
na lhe*, directamente. Se agradares ao pessoal e se tive-
res boas roupas talvez um dia te te'ephoncm tambem.
Mas agora é preciso principiar pelo principio.

Comprehendi e metti-me resolutamente no meio da-

quella multidão mal cheirosa. A porta do fundo abre-se
dc quando em quando e a um appelio breve, um felizardo,
acompanhado pelos olhos compridos
dos demais, marcha para os 5 doi-1
lars. Mexo-me. aco-
tovello os visinho.,,
adianto me. Ouço ja
o tilintar das cam-

pa.nhAS dos appare-
lhos telephonicos. Na
marcha para a gloria
o passo mais temero-
so, que é o primeiro,
já está dado, o (pie
leva o estreante á
sala da agencia, da
agencia em que só
ousam penetrar os

que possuem grande
coragem, ou então
têm muita fome.

— II ali o ! ouço
dizer a uma voz por
detraz do tabique.

IIalio ! Typo es-
trangeiro ? Alto?
Moreno ? Está bem.
Amanhã lh'o envia-
rei, pela manhã.
Entreabre-

se a porta. Earl Fox e Virgínia Valli, quando trabalhavam

DO FILM
U A Ç A 0 )

EM « L O C
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Dois olhos me encaram, um dedo es-
tica-se para meu lado.

E' a primeira vez que vem tquij
perguntou o agente com essa (Ie>coii-
fiança instinetiva, que aqui todos tem
pelos chegados de novo á Eilmlandia.
Tem ao menos pratica do serviço :

Eu que nem ao menos sabia o que
era uma objectiva, mas já estava ini*
ciado no biuff americano, respondi
friamente:

Trabalhei dois annos em Pai .,
na Pathé.

O sujeito tranquillisa-se.
Então vae tudo muito bem. No

studio encontrará um uniforme. Ann-
uhã, ás nove horas da manhã, vá pro-
curar a Fox.

No dia seguinte entrei no studio da
Fox em companhia de uns cincoenia
figurantes dos dois sexos, vestidos já
de conformidade com os papeis que
estavam destinados a desempenhar. Os
homens estavam de cartola e casaca;
as mulheres em vestuários de gala.
Atttudes correctas, elegantes mesmo, ás
vezes. Eram sem duvida os taes figu-

rantes aos quaes se "telephonava directamente". Tinham-
me dito que fosse á secção dos vestuários. Ahi, sem outra
qualquer explicação, já me esperava um traje completo.
Vesti-o indagando de mim para commigo que diabo de
papel ia eu desempenhar com aquelle casquei te: moço dc
recados de restaurante ou official prussiano reformado ?
No camarim em que mudara de roupa os outros extras
caracterisavam-se diante de uma fila de espelhos. Ahi
estava uma formalidade que não entrava nas minhas
previsões.

-— Pôde emprestar-rae seu material ? perguntei ao
meu visinho da esquerda.

-— Pois vem trabalhar no cinema sem trazer ao me
nos com que se caracterisar ? Ahi tem, mas olhe que
custa dez centimos.

Passei o dinheiro. Espiava o que os outros faziam em
torno, buscando imitai-os. Em primeiro logar eo'd-crcam,
depois uma tinta amarellada. Os olhos histralos. Por

desgraça lembrei-me das faces ru-
A T I O N bicundas dos artistas de theatro

pensei acertar pondo
carmin nas maçãs do
rosto. O dono do
material interrom

peu-me no meio d--
trabalho.

— Mas você est
maluco, homem de
Deus ! Pôr meu rou

ge nas faces ! C
rouge é só para o
lábios. Pois não sa
be que o encarnad
sáe na photngraphi
preto. Vae fazer a!

gum papel de tys'co
No interior um

voz gritava ? "Par,

a scena !" Esta re

presentava uma sala
de museu. No cer,
tro um grande re
trato, o de Theda
Bara, vestida dc
dansarina hespa-

nhola.
em Tlie Lady of Qudity*\ da Universal {Continua)
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jornaes têm um tra- 0 esculptor Booth
balho complicado, disse Jac-
queline Logan. Quando pensamos nas innumeras
cias que os jornaes publicam diariamente, não po-
demos deixar de reconhecer que isso representa
um esforço colossal. O meu pri-
meiro emprego foi em um jor-
nal. Tinha terminado os meus
estudos com successo, mas falta-

ya-me a experiência e o traque-
jo de um jornalista. Em breve
convenci-me de que não tinha
vocação para ser repórter e muito me-
nos para ser jornalista. O meu pri-
meiro redactor pediu-me para ir en-
trevistar um homem que tinha rou-
bado alguns documentos de valor e
se possivel fosse obter tambem a pho-
tographia delle. Fui immediatamente
falar com a esposa do tal homem e
pedi-lhe um retrato do marido. Ella
satisfez o meu pedido e eu voltei
para a redacção do jor-
nal, contente. Nem o
redactor nem eu conhe-
ciamos o culpado. Pu-
blica mos o retrato e ho-
ras depois um desconhe-
cido entrou furiosamente
'ia redacção exigindo sa-
ner o motivo pelo qual
tinhamos publicado o re-
trato delle accusando-o
de um crime que elle
nio tinha commettido.
Está claro que fui im*

Tarkington e Thomas Meighan inexatamente dispensada e
fui parar no meio da rua".

noti- O fuH,*Q de Jacqueline Logan não era posirvamente no
jo'-nn1i--mo. Semanas denois j'á repre-
sentava no palco e annos depois con-
seguiu ser estrella da Paramount.

*ír £ m

Blanche Payson, aquella mulher gi-
gante que costuma apparecer nas co-
médias da Century, nasceu em Santa

Barbara, Califórnia. Come-

çou no cinema com a Keys-
tone.

it itt it

Walter Hiers, coitado, an-
da agora pulando de fabrica
em fabrica. Foi contractado

pela Educatonal para uma
serie de seis comédias em
dois actos.

•ir "ir -ir

Amelka Elter, artista que
tem figurado em films
allemães, foi contractada

por Cecil B. De Mille

para um dos papeis do
seu próximo film, Feef
of Clay.

•ti. it -ir

Elinor Fiell nasceu no
L anno de 1902.
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Xo film Three Weeks, da Goldwyn,
numerosos criados fazem evoluções se-
gun ln a» regras do mais estricto pro
tocollo. nas scenas representadas na
corto de um reino balkanico. As suas
idas e vindas foram reguladas por
Charles Green, quo no film desempe-

W I X I F R E D BR Y S 0 X

E

X 0 RM A S II E A R E R

EM
"NO 

AUGE DO PRAZER",

FILM DA METRO

nha o cargo de criado dc quarto fie
Conrad Xagel.

Green foi outr'ora empregado como
mordomo por numerosos membros da
aristocracia ingleza. Tem-se especiaii-
sado no cinema nos papeis de criado
do confiança.
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UM CINEMA MARAVILHOSO
D A

COMPANHIA BRASIL CINEMATOGR APHICA

Projecto e construcção de Eduardo V. Pídkrneieas Installaçóea electricas de Tkixkira. Pinto & C IA.

O.s Srs. Rocha Miranda, Filhos & Cia.

Ltda. e o capitalista Eugênio Ilonold contracta-

ram com o Engenheiro Eduardo V. Pederneiras

a construcção deste maravilhoso prédio, sito nos

terrenos do an- __

tigo convento da

\juda.

O prédio será

i<»do construído

cm cimento ar-

mado, com 6 pa-
\ imentos.

O Sr. Fran-

cisco Serrador,

Presidente da

Comp. Brasil
Ci ne ma to gra

phica, a cujo es-

pirito empre-

,t—4 -*_^^^. -**ÀS..\j:'r-¦-,¦'¦ ¦^^^r^*^^''">'t'íl, \ ! »'/ l_K.._Jf^.''m.. aO| |

hendedor muito

«leve a popula-

ção carioca, já
arrendou o an-

lar térreo e o

pa vi men to ,
•tra installação

ie um bello ci-

ema, talvez
'»" i gual na
-merica do Sul,

ó comparável

grandes cinemas americanos, amplamente
rejado e com capacidade para i .600 pessoas, com

¦¦'iluda 
para os lados e dotado de duas salas de

»pera, uma no plano térreo e outra no plano dos
amarotes, toilettes para senhoras, um palco para

apresentações, telephones, gabinetes dc leitura, etc.

A Sociedade Commercial Marcolino Ltda. e a
()niP* Brasil Cinematographica já iniciaram as

onstrucções de 2 enormes prédios de 11 e 14 an-

dares, respectivamente, tambem nos terrenos do
antigo convento.

Breve O Para Iodos... dará aos seus leito-
res uma descripção completa do que serão estes

formidáveis ar-

ran lia - céo no

Brasil.

O Sr. Serra-

dor não poupa-
rá es for ços .

afim de fazer

umas installa-

ções luxuosas e

confortáveis, e

por isso dentro

em breve a vi-

da cinematogra-

phica do Rio

elegante terá o

sen actual cen-

tro deslocado.

A installa-

ção electrica foi

confiada á com-

petencia da fir-

m a Tei xei ra ,

Pinto & Cia..

uma das mais

acreditadas do

Rio, e o seu

projecto de il-

luminação, na opinião dos entendidos, pode ser
considerado como nm orgulho de technica e de

arte, tal a maneira por (pie souberam os seus auto-

res aproveitar as condições magníficas que offere-

ce o grandioso edifício.

Que os deuses ajudem a Comp. Brasil Cinema-

tographica na grandiosa empreitada, são certamen-

te os desejos dos astrônomos cariocas (pie se inter-

essam pelas estrellas e constellações de Hollywood
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NOVO TRATAMENTO DO CABELL O
RE8TAURAÇÂO-RENA8CIMENTO-CON8ERVAÇÂ

J&*\% PATENTE N. 3Q

Formula Seientifiea do Grande Rotanlco Dr. Ground, cujo segredo foi comprado por 200 contos de réis
Approvada e licenciada pelo Departamento Nacional de Saúde Publica pelo Decreto N. 1213 em 6 de Fevereiro

de 1923
Reeommendada pelos prlncipaes Institutos Sanitários do Estrangeiro

A LOfAO HIULHANTE E' O MIM. II OU

IH DlCâ UO COXTRA :

ESPECIFICO

Cabellos brancos K

<Ui..-iI.i don Cnhflloa — « .iiil.it- — Kii.lir.ii.ii.ie. Intento pre-

111:11111 <« — t'iil\ IH«* |>r»*«'ÍM-e — C.im|>mm — Seliorrhía —¦

Sy.-OMe v todiiN na. doeneni» du couro ca hei ludo.

Segundo a opinião de muitos sa-
1 está hoje competeniemen-
provado que o embranqueci-

mento dos cabellos não passa
de uma moléstia. 0 cahello cahe ou embranquece devido
â ¦!•!¦: i;i ir* da rala.

A l.ovfto lirlihiiiii»*. p.-la sua poderosa acção tônica e
antimptica adindo directamente sobre o bulbo, é pois um
excellen«e renovador dos eabellos, barbas e b.gudes bran-
cos ou grisalhos, dtvolvendo-lhei a eôr natural primitiva,
Sem pintar, e emprestando-lhos maciez e brilho admirável.

Caspas-Quédas dos cabellos :i"£&,.5
que atacam o

euiir* cabelliido dando cumo resultado a quAda dos ca-
lielli.» Destas a niMÍB cniiimiini são as cuspas. A LocAo
HriiiiHiue conserva os eabellos. cura as affeeçfies paras.-
taria» e d.-strAe radicalmente as caspas, deixando a ca-
beca limpa e fresca.

A l.ovAo Itt iilitiiite evita a queda dos cabellos e os
fortalece.

r\ \ * Nos casos de calvlcle com tres ou quatro
( f\ K/iriP 

semanas de applicaçf-es consecutivas cume-
Vs.rQIVIL.IC ;a a parte calva a ficar coberta cum o cre-

scimento do cal.elio. A LocAo llrilhnnie tem
rrito brotar cabellos apus períodos de alopecia de nu-ces e
aié de annos.

Ella actúa estimulando os folliculus pilosos e desde quehaja elemento de vida os cabellos surgem novamente.

OLI' Boa todas as

oeborrliea e outras affecc.Desr.r2r, A
, . das pela se-borrhêa uu outras do-nças do couro cat.elludo us cabelloseahetn. quer dizrr. despiam-se das raízes. Km seu logarnasce uma penunem que segundo as circumstancias e cui-üado gue se lhe dã cresce ou degenera.

A LovAo Itriiliiinte extermina o germen da seborrhéa eOUtrot micróbios; supprime a sensação de prurido e toni-rica as raízes do eabello. impedindo a sua queda.
***** < ,'i lla tambem uma doença, na qual o

rirnonti nçp m*?110* em vt'z de canir- pane.I IIUIlUpUlUOU Podo partir bem no meio do fio ou
,n ,,„ pôde ser na extremidade, e apresen-
SLrtSJ^lSS 

dti t*8l'a"ad,,r {,ur cau,ía da associação dis

«r ,',e,í; dV,n,-'a 
Um ° nome de trichoptilose, e é vul-

cimente 
conhecida por cabellos espiados. A LocAo Hr 1-"" 

«¦'* nVi -TjSSl r"!ler »»l*»*?««0 5 alimentado? u ai.(siin.iiie, dá vitalidade a.m cabellos, deixando-os m*n*u>-7lubtrosos e agradáveis á vista. S 
mdClüS.

VANTA(.K.\s DA Loi'A O IUULHAXTE

e progressivamente. p-nuiuva gradua.

nem4VoTdura"7e r8plUcraf.udn^CÍ°80' e nâ° COn£ém ol«°
judicam a «tide do cabeS!?. ***' 

C°m° é Sabid°' pre"

MODO DE ISAR

* ™ÍÜ! 
d? app,ioar a '"vfi» Urllhante pela primeira ve*

Ulf°KS" 
°te '^ a CUbe<ja Cum a*u* e «aoào V eníu-

quaiqu.,;°^ao,,,;:,,ír* &?„?;:* ssfi 5? ™«*« *o™
Deltn-se nJia SmSJT\S^ 

*£& 
Jj tt*?"**"pires, e com uma pequena escova pmK«. 7 !

llrl.hante frioo.ona^e o co o 5 i udo m i 
d<? 

xL°va°capillar. d.ixando a cabeça dMeíbSrt^atl? mcÍÍÍÍ0 
* raÍI

Wmo^íJ^Lmm \\\\\m

km *mw^SÍt^K 2ET >-.

f
.¦¦ WmmW' f-immmW WR

K ¦¦¦'¦Am mH i

.A**********************^ *^*W y****>*^w>

jl I \m*mr ÁE
mm ****f afl **w -*™ m*.*> •

fl li '" ' ' 
fl

1 ' ':^.v
nWâl^mmA Wmm\\ *mmW\ WWWw ¦ : '-ÍtCÍ •¦*kJ'-*m *

fl ^Br

PREVENÇÃO
Não acceite-m nada que se diua ser a "mesma col?

ou "tão bom" como a l.o«.*Ao Itrilhimte.
P6d»-S« ter graves prejuisos por causa dos substituto

PE.\«E 
V. S. em ter Bovam«utc o bastu, lindo e lustro

cabello que teve ha annos passados.

PENSE 
V. S. em eliminar essas escamas horriveis q

sao as caspas.

PENSE 
V. S. em restituir a verdadeira eôr primitivast-u cabello.

PENSE 
V. S. no ridículo que é calvicie e outras mol<

tias parasitárias do couro cabelludo.

Nada pôde ser mais convincente para V. S. de que I
perimentar o puder maravilhoso da LoVAo Brilhante.

Nào se esqueça. Compre um frasco hoje mesmo. Des
jamos convencer V. S. até a evidencia, sobre o valor b
nefico da LoeAo itrllh.u.f«• Comece a usal-a hoje me<am
Nao perca esta opportunidade.

A l.oeAo iiriiii.,,,*,. es,â â venda em todas as drogari
pharmaoias, barbeiros e casas de perfumarias. Si V. !
não encontrar L**m*m llrlihnnte no seu fornecedor, cór
o coupon abaixo e mande-o para nós, que immedlatame
te lhe remetteremos, pelo correio, um frasco desse aí"
mado especifico capillar.

(Dirt-ltoM r«*a»t>rviidoH de reprnriiircAo total ou pareinl)Inlro*. •'«•HMiomirtoit ,,,.rn n America do ¦•Il — Al. VI
& FI1E1TAS — Itun do Carmo. II - N..hr. — S. PAL LI

CAIXA 
POSTAL 1.-179

t-5 O II 11» tf» li Sra ALV1M & FREITAS¦-W 
y 

ii |> c> CaUa i379 _ g paulo
(Para todos...)

...Ji"1'0 remutto-lhea um vale postal da quantia de ri -
íujiuio afirn de que me seja enviado pelo correio um fras
de LoeAo llrllhnute.

NOME 
RUA
CIDADE ' 

' '

ESTADO 
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REFORMADOR DA CUTIS POR

ABSORPÇÃO

(Do 
"Woman's Magazine")

Si a sua cutis está estragada pela
•i.illidez, manchas ou sardas, de nada

erve o uso de pó, pinturas, loções,

remes ou outras cousas para fazer

desapparecer esses contra - tempos, a

menos que tenha a habilidade de um

artista, desfigurará o seu rosto muito

mais.
<) novo methodo admittido é livrar i

cutis (le tolas as suas faltas offensivas.

Compra-sc um pouco de purê merco-

lized wax (cera pura mercolized) nu-

ma pharmacia, applica-se ao rosto.

como si fora cold cream, e lave-se pela
manhã com água quente e sabonete,

salpicando-se com um pouco de água

fria.

\ purê mercolized wax (cera pura
mercolized) absorve a parte amorte-

ei la da pelle, em pequenas partes, de

maneira que ninguém nota que se está

transformando o rosto, a não ser pelo
resultado que é verdadeiramente ma-

ravilhoso.

Nada a pôde igualar, para conseguir
uma cutis saudável e formosa.

RAYMOND

GRIFFITH

Um conhecido

critico americano

dizia: "Encontrar

Raymond Griffith,

é tocar num fio
electrico, onde

passa uma correu -

te de alta tensão".

Griffith que é,
na hora actual, um

dos actores mais

apreciados dos Es-
tados Unidos, pos-
sue uma solida in-

strucção, conser-

vala e completada

por leituras esco-

lhidas e a sua car-

reira a ven tu ro sa

tem-lhe permittido
conhecer o cara-

cter humano sob

os aspectos mais

diversos. Brilhou

nos salões aristo-

craticos do hotel

Crillotl, em Pitiis.

descascou batatas
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no porão de um destroyer da marinha americana. A .sua

conversação brilhante, cheia de espirito e de philosophia,

apparenta-0 sob múltiplos aspectos ao immortal Oscar

Wilde. Griffith esteve ligado ha muito á Goldwyn, para

S qual tem filma lo numerosas pelliculas. Uma das ul-

tintas foi the Day ôf Faith. Griffith tem na sua vida

uma paixão dominante: — O estudo do caracter huma-

110. IC pars elle unia origem de sensações sempre novas.

á qual elle consagra todos os seus oc".os e de que retira

nma multidão de ensinamentos preciosos para a sua car-

reira de actor, Elle observa e interessa-se pelas acções

dos seus contemporâneos nas variadas situações em que
a vida quotidiana os envolve. Griffith habita, como ra -

### paz, 
o Club

+ *w •# Athletico de

JT SAP DAS ••
• PAM MOS *«

ESPINHAS '

l RUGAS CRAVOS « .-umes „., ,„.,
E MANCHAS l observar,

m DA PELLE: •'""' !xempI°"
a reacçao men-

tal de um num-

cebo parado di*

ante da amos-

tra de uma sa-

pataria e que
hesita sobre a

acquisção que
os seus meios financeiros lhe permittem fazer. "Nós

tr ahi mos sempre os nossos pensamentos mais íntimos por
alguns gestos imperceptíveis, dia elle, um movimento dos
braços, das espaduas ou da cabeça". Como lhe pergun-
tassem porque habitava o Club Athletico, respondeu elle:"K* 

porque tenho por vezes necessidade le solidão, e onde
se está mais só que no centro de uma cidade ?" O pae
e a mãe de Griffith eram actores e o filho fez o seu
debute na scena com a idade de 15 mezes. Obteve o seu

12 VII
924

Los Angeles.

I >e lá gosta
elle de se mis-

turar aos tran-

TBLEPHONE C!_-^^ 
C. 

26l<5

RUA DO URUGUAVANA m\Q

COSTA BAST05 b FERNANDES

 grande
rnodo em calçado de
camurça preta com
viõfa gris perle.^VâmÀt/e

mmm cfeseéjaff.
íõ senhoras.

Vonw-Vm#
primeiro suecesso no theatro no papel de "Little I

Fauntleroy". Griffith tem visitado quasi todas as gi
des cidades da Europa; todos os países á excepçãn

Scan-dínavia. Fez parte durante 18 mezes da troupe
celebre circo Barnum. Estreou em 1917 em films c
cos e trabalhou nas comédias de Mack Sennett. Os

primeiros passos nos films dramáticos foram dado-
a direcção de Marshall Xeilan. em FooVs Pirst, qu
um triumpho na Ameriea, depois filmou Minnie.

•>"-p-"-*v .*Va^.r-.-«r

|" Lois Wilson

Ji Edna Flugrath

flfl Pa
^^fl. ** «rt. S
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ULTIMAS NOVIDADES AMERICANAS

")\ 
Saúde da pelle"

éin7nnSarp\P;Tr; TT 
' rU*aS- ° UnÍC° USad° e aPP™^ pelas artistas de

odTari.mente iarfL^S 
^ ° ""^ *%*' Nà° é *°rdur°S0 e adhere extra'-rdinanamente a pelle. Quem o usar uma só vez fieará obrigado a usal-0 sempre.

E o segredo da belleza das lindas americanas.

aWmm^^S^^^m-
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Doruihx Uaito

E
<( ÁGUA DE LOTUS n

Betty Lompson
*mrTmmmrmr\tm,

láLZ\\? 
'• SuhStÍtUC ° Sahã0 mais fino N*° é irritante- refresca a

u,™' net,s°dePral 1 iT^™" 
PW ^^ C"m »*** « imperf^õe

adqurèm ura nraZ ÍSTa 
"T " ************ "ais cansada,aaqu.rem um tom de mocidade e frescura surprehendentes.

A' venda em todas as Perfumarias.

(Marca Registrada)
Licenciado ptlo D. N. da Saúde Publica mb n. ,.,«,fedidos para 1 1 ArFRnt Ar.™ vAv. R,o Branco 133, i« andar, sala 8. Rio.
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"' *»lPà

Diana A Uen

Priscilla Dean
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Virginia Yalli. a graciosa artista C O I, I. E X M O R uma amiga de Virginia Valli, quem

universal, possue um par de brin- D os comprou no decurso de uma via-
°s do qua) muito se orgulha. "São. F I R S N A T I X A 1. gem em Áustria, e a artista teve de

* ella, OS (pie trazia a princeza Sof-* esconder numa sandwich, para podei
"-'» corte de Francisco José". Compostos de pérolas passal-os na alfândega, os preciosos brincos.

de turqueaas, foram vendidos recentemente num leilão Pedro de Cordoba está agora em Cordoba. Hes-

JOtas imperiaes em Vienna. Foi llelen Uartsook, panha. em visita aos seus antepassados.
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O AMIGO
Estou vendo que

senhor ainda não re-
quereu a patente do seu
invento, falou Jonathan, fitando o rapaz com olhos ve-
lhacos.

John Corbin, o joven inventor, radiante de ver o
seu longo e árduo labor para a descoberta de um pro-
cesso de endurecer o aço, confessou que effectivamente
não, c era justamente por isso que elle procurara o Sr.
Moo-e. homem em condições de auxilial-o.

Este, entretanto, achou interessante a coincidência;
acabava justamente de requerer a patente de invento igual.

Os olhos do rapai fuzilaram de
cólera, comprehendendo elle a patifa-
ria do homem de negócios.

O senhor mentiu, enganou-
me ! Só fez isso depois que
viu o meu projecto appenso
ao pedido de patente.

O seu punho levantou-se
ameaçador, mas Corbin viu-
se agarrado pelo criado, que
aceudira, e que o levava para

porta da rua. sob a recom-
mendação do amo.

Esse rapaz é desiquili-
brado, não o deixe voltar á
minha presença.

Corbin sahiu com o deses-
pero n'alma. Em casa, uma
pobre mansarda, sua querida
mãe doente partilhava das
esperanças do filho. E á me-
dida que os dias passavam, Corbin
sentia a coragem abandonal-o. Um
dia veiu o grande golpe — a morte
arrebatou-lhe a mãe estremecida. Em- .-,.„, ,ua Ci-

Tn 
A Hl n An quanto ÍMO, a Anudga-

t\ A O I U U K ntated Stelle Company
transformava o ferro em

aço e o aço em ouro, para Jonathan Moore, que era um
homem de coração duro e sem escrúpulos. O único pontofraco da sua personalidade era a adoração que elle tinha
pela filha, Joy, linda, encantadora, mas voluntariosa,
como todas as meninas ricas acostumadas a verem todos
os seus desejos satisfeitos. Foi esta personagem que en-
trou aquella tarde no gabinete do poderoso industrial,
quando este acabava justamente de altercar com o seu
secretario, Trevis, a propósito de uma caridade que elle

estava no dever de fazer. Joy vi iha
annunciar ao pae o seu passeio em
companhia de alguns amigos. Na sa*
hida, Trevis tomou-lhe o passo, pe-

dindo-lhe que não fosse áq elle

passeio.
— Desde quando é o se hor

meu tutor ? disse-lhe ella irada.

Mas o facto é que, p ico
depois, declarava aos compa-
nheiros que não iria. E' qB
as palavras de Trevis, mos-
trando-lhe o perigo de certai
companhias a horas da noite,
calara em seu espirito. Os dias

e os mezes corriam. John *-*"*¦'¦

bin, ferido no seu coração peli
morte da mãe, e nos sentimen-
tos de justiça pela ind'gnida-
de de Moore. periclitava ago-
ra á beára do abysmo. Ate a

fome lhe entrara portas a dentro, e

foi a fome que o levou aquella casa
de Missão, onde encontravam pá'1 e

beca ao collo... conforto todos os desgraçados. Miss
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^ parava para encontrar Corl

PARÁ TODOS...

iímplcs escapada, em meio da festa que
ali se realisava, inquietavam-se da sua
demora, jonathan Moore, pcla primei-
ra vez, invocou o nome de Deus>. IC
alguns instantes mais tarde, era uma
pallida e nervosa Joy que se lhe atirava
nos braços. 

'Vinha 
acompanhada dc

ífope. Moore estava commovido, e o
seu contentamento fez-se, por isso, mais
vivo com a presença da outra filha.

Volta para junto de nós, Hope;
ie estivesses aqui tomarias conta de fov
e nâo lhe aconteceria esses incidentes
desagradáveis.

Se nào fosse a minha missão, tor-
dou Hope, você não teria a satisfação
de tel a agora a seu lado.

Moore soube de tudo quanto se pas-
sara e aquella lição modificou-lhe pro-
fundamente o caracter. Alguns dias
mais e Trevis, que de longa data ama-
va em segredo Joy, viu-se chamado por
Moore.

que
sua

J 
TIIK MAN LIFE PASSED BY)

Film da Metro, produzido em 1923
sob a direcção de Victor &chcrtzin-
aer. Será e.vhibido no Cine-Theatro

Republica, de São Paulo.

DISTRIBUIÇÃO

Hope Moore... Jane Novak
John Corbin... Percy Marmont
Joy Moore.... Eva Novak
Harold Trevis. Cullen Landi*
A mãe de John Lydia Knott
Jonathan Moore Iíobart Bosworth
1r>ailIa  Gertrude Short
J?r,7  Ralph E.Bushman
Wssy  Lincoln Steadman

^ro£a!1  George Siegmann
Lco l-ncnd.... André de Beranger
K'ters  Larry Fisher
O advogado... William Humphrey

apresentava, forçando a entrada e indoate o gabinete de Moore. liste ao vero rapaz pegou no revólver.
-Não, disse Corbin. Lu soubeaquella santa creatura da Missão éfilha, e venho pedir a ella -perdão.— L eu ja havia mandado pro-

ar o mal quc vos fiz, porque n_o quc10 que a santa creatura me julgue um
pae indigno delia.

dando Corbin a irem ao encontro deHope, uma detonação echoou e Corbinrolou no chão. Era o criado que vendo
corbin ah. obedeceu ás instrucções queum cha lhe dera o amo, ordenando-o
que impedisse a todo o transe (e fi-zera um gesto dignificativo, levando amao ao bolso) a entrada do rapaz na
casa. Moore cahiu na cadeira abatido;
era o supremo castigo. Quando Corbin
abriu os olhos, Hope estava ajoelhada
junto delle com a sua cabeça ao collo.
Depois veiu a convalescencia e aos cui-
dados desvellados de Hope, Corbin co~
nheceu novamente a alegria dc viver:
Hope amavam.

' 1 c ic ^SEbKEDO ROUBADO

(Pb*)
a excellencia dos seus mcíhodos. ATan-
mg entrega a Norton o tal caderno de

Film

(STOLEN

da Universal
1924

SECRETS)

produzido

i
em

DISTRIBUIÇÃO

O "Enguia" ou
Milea Manniug HerbertRawlinsoi

Cordelia Norton.. Kathleen Myerá
Brooks VVaters... Henry Herbtert
John Norton Kdward Davis
Chapman Hoggius W111. Conklin
Nat Fox George Seigmann
O juiz Alfred Allen
Chefe de policia Joseph W. Girard

~~ Desta vez, disse-lhe este, despe-
ço-te d0 cargQ de secrctari0í

Irevis estava acostumado a taesameaças, poi3 esta era a maneira porque sempre concluía os seus diálogoso.entos com seu secretario, sempre
que1 este, espirito recto e digno, con-*nava as suas maldades; porém• oore nao lhe deu tempo de pensar c

[continuou;~- Dcmitto-te de secretario e dou-te

tma 
r- genr0, E quero *uo fa?as

1'l,,,co^a ,Para mim: vae procurar
.*)«elle Corbin. Quero reparar o mal.* justamente quando Trevis se pre-

| BREVEMENTE |

1["SEMANA 
)

mui
ij ; Revista de

ji todos os jj I

jj i| sports no j

Ij Brasil ij |||

|| e no I j i**JZ^_.i

estrangeirei j|

!| Edição da !;

j; S oc ie d a de |

j; Anonyma ;! r

|Í0 MAXHOj

IToggins, que cáe das nuvens, quando
o prefeito annuncia ter nomeado! o fa-
moso criminalogista chefe de policia
da cidade.

1 ¦

A Pasta dentifricia

GHLORO DONT
Alveja e conserva os dentes

Evita a Pyorrhéa

O PÓ DE ARROZ

VIVI ^—^
E' adherente, sem prejudicar

— a cutis —-

DELICIOSO PERFUME

«/VVVS/S/N/VVN/S/ViN/VVS/v

LOTERIA FEDERAL
IOO CONTOS

Por 7$;oo
SABBADO, 19 DE JULHO

PITAL

ÚNICA OFFICLAL
ÚNICA FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL
ÚNICA POU CUJOS PRÊMIOS RESPONDE O THESOURO
ÚNICA EXTRAIU DA A' VISTA IX) PUBLICO NESTA CAICAPITAL; 3.000 CONTOS COM DEPOSITO DE 500 CONTOS*NcTtHESOURO

BXTRACÇOE3 DIÁRIAS A'S 1-fe E A'S 3 HORAS AOS SABBADOSPedido» de bilhete* eom mato 9QQ réis para o porte.
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E Cariito imperturbável: 
"O temor das leis é o co-

n.cço da sabedoria". Depois elle desenvolve ainda para

o pequeno o argumento do film cm seis differentcs as-

pectos, os principaes incidentes trágicos ou burlescos, a

lueta cem a Assistência Publica, a fuga, o albergue no-

cturno e a apctheose final, a mamãe encontrada por fim

e o lar reconquistado...

O tempo vae sc escoando. São dez horas. Cariito

rciira-se satisfeito com a lição.

— Vae tudo admiravelmente, diz elle esfregando as

mãos a.]\lrs. Coogan. Com aquelles granies olhos, suai

bochechas re 
'ondas 

não ha nada mais pnotOgenico do que

esse petiz. Tenho plena certeza. E depois tem um tem-

feramento ! Até amanhã. Earemos no studio um ensaio,

sem os photographos, já se vê.

Assim começou a coliaboração .YO garoto, c o autor

era tão minucioso nos mínimos detalhes, que em um paiz

como os li.-.ados Unidos, uo qual em tres mezes sc con-

ítróe uni urranha-ccos. nad?. me*.os dc quatorze mezes

foram precisos

para dar o fttxn t-

como prompto.
Tio maravilhosa

consciência en

um trabalho

produz sempre

resultados. O

primeiro rcsul-

tado foi desper-

tar no garotinho
u m a faculdade

de attenção que
fal.a a to laa U
crianças de sua

idade.

Jaekie tem

na verdade um
cx tra o rdi na rio

destino. Foi escolhido para desempenhar, defronte da
objectiva, os papeis de martyrzinho de criança per.-e-
•guida 

pela má sorte, e. no emtanto, cm sua vida real só
corações, que para elle transbordam de ternura, o ro-
deiam sempre a adivinliar-lhe os menores desejo» a se-
n.car-lhe de rosas o caminho.

Cariito faz-se o cmu.o dos esposos- Coogan. com elles
rivalisando na delicada responsabilidade de uma educa-

ção que se conserva a igual distancia da severidade _
tio mino e assume proporções de um verdadeira obra
d'a;te.

Em Hollywood é intenso o trabalho dos artistas ci-
•aematograpbicos. Desde ás sele horas da manhã estão
elles dc pé, promptos para o labor quotidiano.

Aquelles que não têm automóvel almoçam no local
cio trabalho.

E acontece, ás vezes, qne no momento dc eessar o
labor, horas supplementares de trabalho são exigidas dos
figurantes.

#» semana-" <m 1

vi*» ^ *i^l)
V___t- 7^ ^> T* * J P" " !" '"»»_ l TTP' mmmmW
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Rodeado de carinhos, Jaekie nada sabe dessa

existência. Seu trabalho no cinema não excede de quatrJ
a cinco horas por dia, cuiremeiados de passeios e «diver-

sGcs sportivas de que elle vae se tornar um grande er.»
tbusiasta.

E isso se faz justamente para que aquelle trabalho

não lhe pe.-e, não lhe pareça uma tarefa, antes um di*

vertimento, para que sua saúde não se resinta.

E Jaekie começa também a estudar, tornando-se dei-

dc que penetrou nos mysterios do alphabeto, um grande
leitor.

Historias infantis elle as têm aos centos; cançfcj

de crianças elle as aprende todas, enth_siasma-sc com

as aventuras dc Robinson Crusoé e a propósito tem adnii»

raveis reflexões.

Uma noite Cariito levou-o ao cinema da Broadway

Hall. A orchestra tocava a ouvcrtwc do Manfredo. Car.

lito. qnc é um grande amador da musica, desta vez po-

rém não lhe prestava grande attenç«".j. Acompanhava no

rosto de Jack;*
os reflexos que
aquella suecessái

sublime de sons

nelle despertava,

No fim pergu_
tou-lhe:

alegra-te, Ji*

ckic.
—- Eaz - ff.e

medo, disse Ji-

ckie achegande-*

sc a elle como

em busca de pro*

tecção. Mas

um medo <Ic qc

gosto...
E depois c

pensar alguns momentos., elle arrematou :
— E* que me sinto transportado para regiões W

que sinto tão só !...

¦í: * *

Leonce Perret, o conhecido director francez, ao as-

sistir, «agora, em Paris, O corcunda de Notre Djnie,Vzi'
sou um telegramma a Carl Laemmle feliciíando-o p1^1
adaptação e a espectaculosidade do film que tem alça*

çado enorme suecesso na capital franceza.

-V -A -â

Hobart Bosworth é a principal figura do fila *

Fox, Hcari of-Qack} «dirigido Jack Eord.

6 A it

Cotteen Moore mera cm S. Grammerçy Pi«*':c> **

.Angeles, Califórnia.

»^«v

As 1 i c ç õ e s de Y ô v ô d ¦ O TICO-TICO interessam a todos
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Importação e Ex-

portação de Fa-

zendas, Modas,

Armarinho, Perfu-

marias, Roupas

Feitas, Tapeçaria,

Alfaiataria, etc

LAROO DE SANTA RITA N. 2
Rua Vise. de Inhaúma, Rua Municipal,

Travessa Santa Rita.

Teleptione Norte 767

RIO DE JANEIRO
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oxarope 5ão João
É O MELHOR PARA TOSSE E OOENÇAS OO

PEITO - COM O SEU USO REGULAR*.

A tosse cessa rapidamente.
As grippes, constipações ou defluxos, cedem

e com ellas as dores do peito e das costas.
Alliviam-se promptamente as crises (affljções)
dos asthmaticòs 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 nocturnes des
apparecem.

Accentuam-se as forças e normalisam-se a3
funeções dos órgãos respiratórios.
Q Xa.POp-1 fl OOdb encenfr.**.-»»» n«5 PhSnmãCIHO

ALVUrf & FREITAS — .Rua do Carmo n. 11 - Sob. —• S. Paulo.

#
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As nevralgias
mais agudas&e tena-

zes, São alliviadas,
completa e rapidamente

com uma dose de

ÜFIASPIRINA
OMPR1MIPQ5 BAYER DE ASPIRINA E CAFEÍNA
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LAPISEIBA

INDISPENSÁVEL

á venda nus

melhores casas

FABRICANTES

Fforzheim
ALLEMANHA

REPRESENTANTES

COMPANHIA JOALHERIA S. A
Assembléa, 73

RIO DC JANEIRO
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CALÇADO DADO"
A MAIS BARATEIRA DO BRASIL.

VENDAS POR ATACADO E A VAREJO

AVENIDA PASSOS, 120 - RIO
A CASA ClIOMAR OFFERECE LTZYDOS MODELOS POU

PREÇO! VANTAJOSOS

l

I

VlntoRu* em pel] lca cnvrrnlzoda. corafirtdiiM vistas dc pellit-a oiiuso e beije,
c sal.o baixo e alloi

de 27 a ÍJ2..
de 33 a 40

1S$000 BA-TA-CL VN eiu Luii XV, pclllca en.
2»:S0ÜÜ | Terni2„da e buffalo br aaco, ^5$000 «

I

0 a*^t~
D
o

D

DV-TA-CLAN

Sü$ÜÜO

Dr.ArydodeMoraesj^!;
temidade)

fartos e Ginecologia. Carioca, 30. Tr. jjWmbclina, 13, Botafogo. B. M. 1815. g:
>aoea=aonoi —lonoc

Pclllca enrcrnlxnda c em bnfra.o bran.
co, salto nlto e baixot

fi»....™. ,m p.,„«. . .„ nbh.1* ns- 
H 

a 32  20$000 %
branco, snito Luis xv. de ns. 33 a 40  25$00G 3

Pelo correio mais 2$500 por par ®
OS ANNUNCIOS DESTA CASA SAO A EXPRESSÃO DA VERDADE

REMETTEMSB CATÁLOGOS IL LUSTRADOS PARA O INTERIOR A(fcUEM OS SOLICITAR. *^

Pçdidos fl JÜLIO DC 50CIZA 2
=30001 ¦ ¦locaoi—__ipxaoi

:onoBSS5ssaonoi ioao
aocaoc

loaoi

I

Edições PIMENTA DE MELLO & O.
RCJA 5ACH€T 34-RIO DE JADÇIRO 

*

z: Estão á venda :——

I0E30

CASTELLOS NA AREIA, versos de Olegario
Marianno.

I AL*ÍA BARRARA, contos gaúchos de Alcides
g Maya.:

NOITE QIEIA DE ESTnELLAS..., versos de
Adelmar Tavares.

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

LEVIANA, novella do escriptor portuguez An-
tonio Ferro.* g

PaERFUaiE, versos de Oneslaldo de Pcnnafort. g

^«S^SI
0£3L0i

\\ COCAÍNA..., novella de Álvaro Moreyra.,

=: Cada volume, pelo correio, registado, 5.$000.
=no£20: .013.0} aocaoc a o sao

V
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MARCA MUNDIAL

0 MELHOR LIQUIDO PARA LI.V.PAR
METAES AMARELLOS, NICKELADOS.
ALUMÍNIO. PRATA, OURO, VIDROS.

CRYSTAES* JÓIAS ETC.
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^emanano popular, poli
2 

• humorístico. Re-P°^gcm photographici
dJ todos os Estados.

^ do Ouvidor i6a~Rí0

omaffio
164—Rio A REVISTA PB MAIOR .TIRAGEM KO BRASIL

Preço da assignatura
\2 mezes (52 números) 25$ooo
6 mezes (26 números) i3$oc4

Numero Evulso
No Rio <,»,.,.. 500 re,
Nos Estados......... 600 r*>

.
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ÍRILHANTINA CONCRÍTA MEÍj lulíAlAü 1
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SSLrío causa caspa como algumas de
suas congêneres e por isso c a

preferida.

A' venda em todo o Brasil j

k de PERFÜMÃRIASI
REIJA-FL

PEDIDOS DO INTERIOR S

J. LOPES & C. |
ou a outra qualquer casa atacadista do Rio. t
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BREVEMENTE
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Dr. Throtonio Martins

Attcito que tenhe ««pregado cm minha clinica
eom optimoj resuttadbi o ELIXIR DE NOGUEIRA
do P-harmacc-utico Chimico João da Silva Silveira,
nai manifestações de fundo sypl.ilitico e outras d-'
terminadas por impureza do sangue.

Tânia.

Dr. Thcolonio Martins

e

m

¦

IPORTIVA
-ista de todos os sports no Brasil e no estrangeiro

EDICÇÃO DA S. A. "O MALHO"

Wnde-so tm todas ia pbarmaoias « dror:*rlaa
do Rio d* Jeno.ro, casas du campanha e sertões d.>Brasil. Nas Iiepublioa» Argentina, Bolivia, Paru.
ChiJe, «te. e
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ONDULAÇÃO DOS CABELLOS
CABELLOS CRESPOS
COM POUCAS AP-

PLICAÇOES DO

CRESPODOR
SAO COM SEGURAM'

ÇA OBTIDOS.
VIDRO, io$ooo— PELO

CORREIO, i2$ooo

NA PERFUMARIA
"A' GARRAFA GRAN-
DEw — r/> RUA URU-

GUAYANA.

PERESTRELLO FILHO *, Cia»



OS PERIGOS DA RUA
Expor a vida por uma causa justa, nobre e gran-

lá!

Porém, expol-a ao ridículo da humani-

p 
- dade. v uma cousa que não tem desculpa.

A pobre moça atravessa essas ruas, im-
pregnadas de perigos, para levar á clien-
tella ide sua casa as trancas, cabelleiras,"chinos", 

que a preguiça e indolência mo-
derna puzeram em uso, como .substituto dos encan-
tos naturaes inimitáveis, dos quaes deveria fazer uso
absoluto.

As mulheres de hoje tratam os cabellos duma ma-
neira indiffèrente e até com desdém.

Conheço algumas que os cortam para. com mais
commodidade, por postiços.

Mas (pie horror.'
Coma pretexto de que cabem ou de que os têm

desiguaes, mettem-lhes a tesoura com o maior desça-
ramento, para porem em seu logar fementidas cabel-
leiras de pellos de defuntos.

E como seria fácil ostentar os seus diademas im-
periacs próprios, naturaes, offerecidos pelo Creador!

Usando o maravilhoso tônico Tricofero de Barry,
que e o reconítituinte mais extraordinário do cabello,
o que lhe da brilho e perfume, o que limpa o couro
cabelludo, incita-o a crescer e desenvolver-se, mesmo
nos craneos mais rebeldes, as mulheres andariam como
leusas ostentando a principal, a mais attrahente das

suas bellezas.

B ,aM— ¦ ¦ —%

WAO TAÇA ISSO!.
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SYPHILIS !!!

\

JA EXISTE O
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abortos: Chagas! Invalide?! Rheumalismo! Eczemas
UM HORKORü!

A syphilis produz Abortos, enche o corpo de Chagas, destróe as Gerações, faz
os filhos Degenerados e Paral)ticos. Produz Placas, Queda do cabello e das unhas, faz
as pessoas Repugnantes! Ataca o Coração, o Baço, o Figado, os Rins, a Bocca, a
Garganta, produz o Rheumatismo, Purgações dos Ouvidos, Eczemas, Erupções da pelle,
Feridas no corpo todo, a Cegueira, a Loucura, emfim, ataca o organismo. Eliminae a
Syphilis de casa porque não havendo Saude não ha Alegria.

tLIXIR 914 E' o melhor depurativo do sangue.
Deve ser usado em qualquer manifestação da Syphilis e da Boba.

AINDA MAIS!
t.L.I/\ÍR 914- não é só um grande Depurativo como um grande preparado contra a

\vphths, porque contém Hermophenyl, o qual destróe os micróbios do sangue. E' o unico sal que dev* ser usado
r via gástrica, pela sua acção bactericida e porque não ataca o estômago nem os dentes, não produz erupções,

contrario, sécca e faz desapparecer as feridas. Não contém arsênico nem iodureto, sendo inoffensivo
creanças.

O que o doente sente com o uso do ELIXIR 914 _
Appetite, regularidade dos intestinos, melhorando os que soffrem de prisão de ventre. Desapparecimento

todas as manifestações syphiliticas, especialmente do Rheumatismo e affecçòes dos Olhos; finalmente, a"le em pouco tempo.
'"GStâdOS. E' o unico Depurativo que tem attestados dos Hospitaes, de especialistas dos Olhos e da

Dyspepsia Syphilitica.

Casamentos: Não se case sem primeiro tomar 6 vidros de ELIXIR 914.
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 914.
s e e m todo Brasil nas Republicas do Pratie n d e

)1A: — Enviaremos GRÁTIS um livrinho scientifico sobre a syphilis e doenças do sangue, a toda a pessoa que
o desejar. Pedidos á GALVAO & Cia. — CAIXA 2-C. - SAO PAULO.

s?l
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O MAIS ÊFFICAZ DOS TÔNICOS PARA O SYSTEMA
NERVOSO E MUSCULAR

O mais completo
ACCELERADOR DAS FORÇAS E DA NUTRIÇÃO

TÔNICO DOS NERVOS TÔNICO DOS MÚSCULOS
TÔNICO DO CORAÇÃO TÔNICO DO CÉREBRO!
li' indispensável a todos os indivíduos cujo trabalho produza a fadú
cerebral, taes como : literatos, jornalistas, padres, professores, cmprcyad

publicas, estudantes e (jua,rda-livros.
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As parturiéntes não devem nunca deixar de tomar O DYNAMO-

(.KXOÍ. durante a gestação e após a délivrance, pois assim conseguem
filhos robustos e ter abundância de leite rico em phosphato, graças a esla
inegualavel preparação. Utn só vidro de DYNAMOGENOL representa
para a senhora (pie amamenta mais vantagens que tuna dnzia de garrafas

\011-i llir i»*.n °d'Água Indexa.
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MCI ESPECIAES DAS USINAS CHIMICAS
>^0<Z>

MARINHO S.A.
V
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