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REGULADOR FONTOURA

é o remédio indicado para com-

bater os incommodos das se-

nhoras, sendo muito efficaz

nos estados mórbidos e nas

desordens fun cci o naes

dos órgãos f e m i n i n os

REGULADOR FONTOURA

regularisa a funcçao do sangue,

descongestiona os órgãos m-

flammados, supprime a dôr

proveniente d e irregularida-

NC0MM0D0S DAS SENH0RASVUes menstruaes e eIimin

Precioso Remédio

PARA TRATAMENTO DOS

os distúrbios nervoso

REGULADOR FONTOURA
As cau s a s que deter-

minam Bl u i t a s altera-

ç6es no estado de sau-

dc das senhoras, produzin

do crises dolorosas, alterações

nervosas e conseqüente decaden

cia physica, devem ser comba-

— — — tidas com o — — —

RESTAURAEREGULARISA

AS FUNCÇÔES DOS

Órgãos femninnlinios

REGULADOR FONTOURA

Os satisfactorios r

sultadoa obtidos e

grande numero de casos

em que tem sido applicad*

demonstram quanto é mer

cido o renome alcançado pe

poderoso preparado. —

REGULADOR FONTOURA
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- mas que só agora me che-

g.,u ás mãos — é claro que

será todo relativo o critério com que lem dc ser julga

do esse, do Sr. Astrogildo Ccsar, que tem por titulo —

Estrellas cadentes. O autor tinha então, segundo sua pro-

pria declaração, 20 annos de itkule. Certo, muito mais

tem prodüaldo, e, certo ainda, com muito mais fulgor.

Comtudo. já nessa obra de estreante revelava apreciáveis

dotes po

s Livros í*Jgemana \%tâi\%3££
*^ largos surtos. Pelas compo-

cticos como se infere deste soneto:

TARA UM POET A. MOÇO

Busca o Sonho. Cultiva o sentimento. Eazfl

Do teu estro um Ideal, da tua idéa um Mytho...

Prende os Males c a Dôf na mudez dc uma phrasc,
E se íoíhes, sè bom. Não blasphemcs um grito..

Cuida a vida no que é: — fragilissima gaze,
Um farrapo dc nevoa a bailar no Infinito...

Ama e ri. Chora e canta. £ sc padeces traze

Alerto o peito a Deus que serás tu bemdito.

Optimista, prosegue avante a marcha. Lança
Flores aos que te dão as urzes deletérias.

Sabe perdoar, comtudo. E ama a Vida c a Esperança.

Faze como eu: Sc poeta cm seus transes medonhos,

E esquece-te da vida e terrenas misérias
Na embriaguez orchestra! dos Versos e dos Sonhos 1

Embora apreciáveis estes quatorze versos, estão, en-
etanto, muito longe dc merecer os rasgados gabos dc

IC-cüio Cavalcanti, quando diz ao poeta: 
"Os seus ver-

Bos, quasi todos, sobre serem de uma sonoridade encan-

pidora, estão sob linguagem escorreita e sob sólidas re-
Tas dc arte". Não sc faz mister, porém, instineto adi-

pinhatorio para descobrir, em quem tão auspiciosamente

ptréa, um pceta digno de figurar na primeira linha, en-

p 
os nessos cultores do verso, sc não desdenhar do es-

pdo c do poiimento dc sua arte.

•Ct Ct Ct

Fy' tambem dc estréa o livro do Sr. Oswaldo San-
Ipgo. Mas a estréa do vatc pernambucano é de recente

compo-
siçucs do seu livro — No reino azul das estrellas...
passa uma onda luminosa dessa poesia que é o frueto do
Sentimento antes de ser produeto da iulcliigencia. Qua
o digam estes versos, que baixam da alma com a fies-
cura virginal do albur matutino:

FLORES DE LARANJEIRA

Branco emblema Jo Amor! Marco formoso e augusto
Que limita a fronteira cxcclsa do noivado !
Flores dc laranjeira ! — Altar engalanado
Campanários cm festa c corações cm susto !...;

Sublime despertar da Carne c do Tecendo |
E o Peccado trazendo eni seu seio combusto
O mal — supremo bom — glorificado e justo.
E o bem — que é todo mal — justo e glorificaío !

E e tes versos que fi/. na quadra alviçareira
Lm que tudo revibra á voz da moeidade...
Meus versos são tambem flores de laranjeira \

Grinaldas que compuz, ou na dôr ou risonho,

Sonhos que hei-dc lembrar no hymcncu da Saudade,

Saudades que cu guardei para o hymcneu do Sonho I

O poeta nos promcttc 
"para breve um novo trabalho

sem tantas incorrecções dc vernáculo e forma". E ei

direi que pelo seu rosai taes hervas daraninhas não se

alastram aggrcssivamenlc; ao contrario: — atravessa-o,

de continuo, um doce reflexo de luz dourada... E' di*-

creta a fôrma e boa a linguagem.

tt Ct Ct

Os rígidos cânones com que os sacerdotes âo remo-

to Egypto immobilisarain a arte na terra das sphinges,

murilando-lhe o naturalismo primitivo e chumbando gri-

lhões nas azas da imaginação dos creadores de pequeni-

nos mundos, — é um crime, condemnado, através doi

tempos, por todos os historiadores esclarecidos. Lem-

bram esses cânones as frias injuneções positivistas. O

positivismo, no campo da arte, com a visão balisada

ODORANS
PEDTIFRICIO neOlClilflL, 0 0DIC0 Q0€

CVITA A CARIC E 0 f)ÁO HÁLITO

UMA EXPERIÊNCIA Tasta. ««»»¦¦ *$Soo

CUSTAAPENAS Liquido. * ¦ • v • 3$OW3

4' venda em toda parle. - Atacado CASA HERMANNY. • Rio

Boas vantagens a revendedores.
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PARÁ TODOS...

pela própria natureza da doutrina, dá-me a impressão

de uma serie de muralhas negras, altas, massiças, cir-

cumdande uma área estreita, e contra as quaes esbarra,

ensanguentando-se, a águia da fantasia. Limita o voo a

imaginação e impõe regras fixas á intelligencia. E uma

perpetua geada sobre a floração do pensamento. Assim,

a sua poesia, toda objectiva, não tem poesia. Faltam-

lhe a ternura, a piedade, a angelitude christãs. Por isso

o impolluto Sr. Teixeira Mendes, o grande e nobre dis-

cipulo de Augusto Comte, que Patrocínio irreverente-

mente cognominou "o coiò sem sorte da Clotilde de

Vaux" sempre que fulmina a anarchia mental do Oca-

dente ou prega, apostolarmente, as theorias do orthodo-

*ismo con.ti_.ta,' vale-se dos versos de Dante, de Camões

e de Gonçalves Dias. Não viceja, por toda a extensão

do jardim do positivismo, uma timida violeta perfuman-

do a gramma que ha de ser pisada por pés adoráveis,

nem nelle alardeia o orgulho dc sol mhutsculo esse fui-

vo heliantho, celebrado por Emilio de Menezes numa das

mais admiráveis jóias poéticas da lingua portuguesa. ^
A arte do Sr. Graco Silveira, que acaba de publi-

car as RhapsodiasJ poema inspirado em interessantes cy-

cios históricos, é prejudicaria pelas tenazes dc aço com

que a comprime o seu sectarismo phijosophico. H é para

lamentar, pois não lhe faham predicados que, livremente

exercitados sem preoecupações de ordem doutrinaria, po-

diam fazer delle um dos bons poetas dessa terra paulis-

ta, na qual florescem tantos c tão belios artistas do verso.

O Sr. Graco Silveira lembra um pássaro gorgeando

em sítios extranhos á sua alma: — ave exul, só desfc-

rindo trinados sonoros e límpidos ao celebrar paizagens

quc já viu, em mudo embevecimento, por paizes dc azul e

de ouro, dos quaes a enxotou o braço hostil do secta-

rismo de luneta enfumaçada...

Porque as paginas formosas do seu livro são aquel-

Ias impregnadas da doçura da poesia christã, mesmo pro-
fanada, como "a dessa musica que canta, tri.ste, e o põe
8 recordar, ao e.^cutal-a, o peiíil de Maria Magclala",

quc assim o inspira :

Começavas a odiar o centurião romano,

Teu apego crescia, extranho, ardente, humano
— claro beijo de sol no oriente rosiclér.

E lega?-te a Jesus, na aspereza da vida,
na tortura do Ideal, a pagina esquecida
do saudoso clarão do amor de uma mulher.*

Muito mais belios esses tercet09, do que a quadra:

Após trinta annos de combates e de gloria,
cheio daquelle Ideal que em moço o converteu,
Miguel Lemos attingc a suprema victoria,

pois que nunca, jamais, na lueta arrefeceu.

E* provável que, em prosa, vestisse o poeta das Rha-

fsodias mais elegantemente o seu pensamento. Todavia,
é linda esta exclamação, cheia de luminosa verdade:

Sciencia c humildade, a crença e altruísmo. Exem-
rio vivo:

Teixeira Mendes ! São Bernardo redivivo l

Se a imaginação do Sr. Graco Silveira pudesse voar
livremente... ¦

I.EONCIO CORREIA.
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VIGOGENIO
O FORTlFICANTE MÁXIMO PARA

TODAS AS EDADES

Çakific* 05 ossos e dá phosphoros

Sempre que os MESTRES DA SCIEN-

CIA precisam applicar um fortificante re-

ceitam o VIGOGENIO.

FRACOS, rachiticos, ANÊMICOS, depatt-

perados, NEURASTHENICOS, usem o

VIGOGENIO.

'Na fraqueza pulmonar c CON VALES-
CENÇAS o seu ei feito é immediato e po-
sitivo.

Licenciado pelo D, N./âe S. P. sob mt*

. mero 833 cm 20-11-1919.

Fluxo-Sedatina
O remédio das senho-

ras. Comfcate a3 coli-

cas uterinas, mesmo as da gravidez, em

duas horas. E' o melhor remédio para M

doenças do utero, como FLORI!S BRA*»-

CAS, inflammações, utero caindo» corri-

mentos, catharro do utero,, A FLUXO-

SEDATINA é usada com optimos resulta-

dos nos Hospitaes e Matemidades*.

licenciado pelo D. N* de S. PA sob nu-

mero Cj em 28-6-1915»:
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PARA TODOS.
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Leitão Irmãos á C./a
FORNECEDORES DO GOVERNO

_E

o Xarope 5ao Joao
t O (V1ELHOR PARA TOSSE E DOENÇAS 00

PEITO - COM O SEU USO REGULAR*.

1.° A tosse cessa rapidamente.

2." As grippes, constipações ou defluxos, cedem
e com ellas as dores do peito e das costas.

3.o Ailiviam-se promptamente as crises (afflições)
dos asthmaticos e os accessos da coqueluche,
tornando-se mais ampla e suave a respiração.

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

5." A insomnra, a febre e os suores nocturnos des*
apparecem.

6.' Accentuam-se as forças e normalisam-se as
funcções dos órgãos respiratórios.
O X&nopo S -uoào eicontr-a-st* nus r>heii->mã*tii.S
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Importação e Ex-

portação de Fa-

zendas, Modas,

Armarinho, Perfu-

ma rias, Roupas

Feitas, Tapeçaria,

Alfaiataria, eic.

LARGO DE SANTA RITA I. 2
Rua Vise. de Inhaúma, Rua Municipal, \

Travessa Santa Rita.

Teleptione Norte 767

RIO DE JANEIRO
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E' O ELIXIR DA NUTRIÇÃO

O "Nutrion" combate a Fraqueza,
a Magreza e o Fastio. Restaura as
Forças e estimula a Energia. - E! o
Remédio dos Fracos, dos Débeis,

os ottados Conv tes
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em frente a cada um de nós há sempre uma mão invisível que quer
ganhar-nos a partida.
Ao amor oppôe-nos a traição, contra o enthusiasmo joga o desanimo;
contra o nosso generoso impulso move a inveja sórdida; ájiossa alegria e
ao nesso bem estar oppôe a enfermidade e a dor.

Combater no campo moral estes lances hostis é o problema, diário do
homem. Combatel-os no campo material é a funeção da Seiencia.

E esta jamais cçnseguiu maior victoria sobre a dor physica que quando
descobriu a

CAFIASPIRINA,

ou seja o poderoso analgésico moderno que não só allivia em poucos
momentos as dores de cabeça, garganta e ouvidos, as nevralgias, os

resinados, o malestar causado por excessos alcoholicos etc, como também-

levanta as forças e nunca affecta o coração.

Vende-se çm tubos de ^vinte comprimidos ou cm
"Enveloppes Cafi&spirina" de uma doze.
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^^^^^^^^B O TEXTO MAIS >^^ ^ ]i
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ENCONTRAM-SE NA

LEITURA PARA TODOS
LITERATURA, ARTE, SCIENCIA, HISTORIA, VIAGENS, THEATRO, CINEMA, MUSICA,

SPORTS, AGROPECUÁRIA, TAES SÃO OS ASSUMPTOS DE QUE HABITUALMENTE

SE OCCUPA EM CADA NUMERO, SÃO CENTO E TRINTA PAGINAS DE TEXTO,
ILLUSTRADAS, TRAZENDO SEMPRE REPRODUCÇOES DE QUADROS CELEBRES, A

DUAS E TRES CORES
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PARA TODOS...

Poucas familias haveria mais feltee» e ligadas do que

os Weston. TVndo realizado fortuna, Jfoíin Weston organi-

iara aos 40 annos a sua vida de fôrma .1 não sc dciícar mais

absorver pelos negócios, e presidia socegadamente o seu lar,

composto «ia mulher, Mary, e dos seus dois filhos, Alice, que

estava pensionista cm um collegio, e Jack, nas vésperas de

noivar com a encantadora Marion Delafield, filha única do se-

nador Delafield, velho amigo e visinho da John Weston.

Poi por essa oceasiáo que, antevendo os dias de solidão
em que mais tarde ou mais cedo a deixariam seus filhos, Mary

pensou em uma companhia e contractou os serviços de Doris

Clark.
A noticia da próxima entrada do novo habitante causou

um certo reboliço na casa. Mandy, a velha preta cosinheira,
rocebeu-a Com a sua inoffensiva hostilidade; Harold Redd,
secretario dc Weston, preferia que a dama não viesse; John
[Weston... John Weston era perfeitamente indifferente a

poris ou a outra qualquer, tanto assim quc quando a moça
entrou, elle nem se dignou levantar a cabeça do jornal que lia,
limitando-se a rosnar " Uhm"„ em resposta ao cumprimento
da revem-chegada.

Mas essa indiifcrer.ça durou pouco.
Um lenciiího tirado do seu sacco dc mão, um soluço, e

Doris conseguia habilmente despertar sentimentos mais aco-
lhedores em Weston, c de tal fôrma, que, meia l ora depois,
quando Jack entrava de braço
com Marion, deparava com o

pae, se;;tado em amável tcle â
tetc com a encantadora creatu-
ra, que de pernas traçadas, pa-
recia perfeitamente á vontade
como em domínios seus.

E' que naquclla meia hora
apenas ella tivera tempo de
"falar á amia "dc 

John, quei-
xando-se da sua desdita de ser
obrigada a viver entre estra-
ritos para ganhar a vida, achan-
de que John era um homem
perfeitament: jovem ainda etc.
Jack não goncu muito do "pro-

gresso" rápido obtido pela jo-
vem, mas os seus sentimentos
se modificaram mais tarde,

guandu 
Doris sentou-se ao piano e provou ser uma artista do" 

rig-time ".

Os dias correram e só correram para firmar o prestigio
Doris, de que todos se sentiam enamorados, com excepção

a velha Mandy, que não perdia oceasião de resmungar para
S*a. Weston:

~- Quá, Sinhá, essa moça num tem boa ten;ão. Os oio
*da é de sereia. Toma cuidado com nhô Jack, sinão quando
gen!e abri os oio casamento tá feito...

E effectivamente a Sra. Weston tinha fundas apprehen-
&l-s, io;s se de um lado via que Jack gyrava como mari-
osa u.ccssantemcnte em torno daquella chamma perigosa,
or oulro percebera que a finalidade de Doris na vida era
n cas*mento rico, fosse com quem fosse.

-No cmtanto Mary Weston estava equivocada quanto ao
eu filho; Jack gostava de Doris como todo homem gosta
'c unia mulher bonita; no resto elle era perfeitamente sincero
'o seu amor a Marion Delafield, e a Sra. Weston um dia

e entrou na bibliotheca e deparou com seu filho na mais
inocente palestra com a moça, teve as medidas cheias.

Doris viu-se enxotada da casa, como a menos considerada
s serviçaes.

O tom rude da Sra. Weston feriu-a fundo e ella excla-
°u cheia do odlo:

Z*J*^-flw^-nrvv**mmm*rj**v**~jv

DISTRIBUIÇÃO

(DOET IT PAY)

1
nim da Fox, produzido em 1923 sob a direccão de

Charles Horan

Doris Clark Ilope Hampton
John Weston Robert T. Haincs
Martha Weston, sua esposa Florenee Short
Jack Weston, seu filho Walter Petri
Alice Weston, sua filha Pcggy Shaw
O Senador Delafield Charles Wellcslcy
Marion, sua filha Mary Tlmrman
O advogado Alden Claude Brooke
Harold Recd Pierre Gendron
François Chavelle Roland Bottomlcy
A Senhora Clark, mãe de Doris. Marie Shotwcll
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•— A Sra. ha de se arrepender da sua brutalidade até co
dia da sua morte 1

-— Amanhã de manhã fal-a-ei conduzir á estaçío, foi ã
única resposta da Sra. Weston. Doris deixou-se ficar só na
sala e pxcparou a scena.

Apagou todas as luzes, atirou uma acha de lenha á cha-
mine c ageitou-se na poltrona deante do fogo, cujas laba-
redas destacavam em rubro a sua figura sobre o fundo da
sala ás escuras. Foi assim que John veio encontral-a pouco
depois. E o que era de esperar aconteceu.

Doris lastimou-se, Weston entcrncceu-sc.
-— Dcspedir-me sem nenhuma explicação, chorava cila.

Nisso resoaram os passos de Jack fora, a subir a escada,
assoviando, c John apontlou.

E' elle a causa de tudo; é a leoa defendendo o seu
cachorrinho, disse elle. Doris, então, fing-u-se admirada:

Como se eu fosse capaz de me casar com alguém sem
ser por amor...}

E John perguntou-lhe carinhosamente si ella amava al-
guem e não levava muito a saber, sem palavras mas p:lto
gesto, que Doris amava c elle era o feliz mortal.

Foi incxprimivel a emoção dc Weston, e quando Doris
adormeceu essa noite estava segura da sua presa.

No dia seguinte, quando Weston se desredia delia, a ex-
dama <Tc companhia soprava-lhe a sra. " addressc" em New

York. A S-n. Weston perce-
beu a extiaordinaria commoção
da despedida entre o marido e
a moça,, e observou a Weston.
Este, completamente subjugado

pela seducção r'.a seroia, expio-
diu:

—Sim vra isso mesmo, com
os seus ciunes estúpidos, cila
lhe arrebatava o único raio de
contentamento que lhe aquecia
O coração; svn, ella nunca o
comprehcndera, porque dc resto
elles não podiam entender-se.

E quando Jack chegou à
casa naqucl'a noite, encontrou
sua mãe com os olho., verme*
lhos de chorar.

Mas a situação era sem rc-«
medio, ou por outra, só tinha um remédio: o divorcio. Tho-
mas Alden, advogado e velho amigo de Weston declarou-lhe
com franqueza que acceitava o patrocínio da cansa não por
achar que elle fazia bem em se divorcia*- da melhor esposa

que já existiu neste mundo sublunar, mas para poupar a
Mary e aos filhos as amarguras do escândalo.

Agora Weston. installado dom a sua nova esposa, verifi-
cava a incompatibilidade que existia entre a»? edades.

Doris com os seus cabarets e dancírgi e todas as suas
outras fantasias egualmente damnosas. tornava a vida um in-
ferno para Weston.

Entre estas eram particularmente aborrecidas para Wreston
as taes lições de musica que Doris recebia de um professor
Chavelle.

Certo dia mesmo, ella pediu ao marido o auxilio para a

fundação de um conservatório de musica.

Weston, que não tinha forças para lhe negar nada, sa-

tisfel-a, consultando, porém, o seu amigo e advogado Alden,

sobre a propriedade que comprara para tal fim.

Alden que farejara o ambiente escuso que respirava o

seu amigo, prometteu syndicar, e, alguns dias depois, voltava

e revelava a horrível verdade a Weston.
— Sim, meu pobre amigo, concluiu elle, tu tens sido

mystificado, ludibriado, roubado por todos 03 lados.
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— Este anno ficará particularmente lem-

brado pelas pessoas de sensibilidade artística,

pois, nelle apparecerá o ÁLBUM CIM1MAT0-

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

superior ao de 1924, eujo exilo foi imprevisto,

esgoiando-se rapidamente. O ÁLBUM de 1923

excede, sobretudo, no luxo e no numero de novos

artistas notáveis do "éeran".*
a* nt#y>
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Cada ccitil que tens dado a esta mulher com quem casaste,
tem ido direitinho para o bolso do pretendido professor de
musica, Chavelle, que lia muitos annos é seu amante, e que
neste mesmo momento talvez, ama placidamcnte tua mulher,
num recanto qualquer.

Apoplctico de raiva, Wesíon saltou no primeiro taxi que
encontrou e voou para casa, simplesmente para ver confirmada
a affirmação do amigo.

No seu boudoir, Duris aninhada nos braços de Chavelle,
falava dos seus projectos em que Weston figura como o into-
lertvel "marchante". 

Weston correu con os doi: meliantes,
e Doris, pela primeira vez revelou-lhe a Itn personalidade;
subiu chasqueando com um riso canalha no rosto e o insulto
nos lábios: — Velho idiota 1

As semanas que se seguiram, assistir;?;*- a completa dé-
bacle pbysica e mental de Weston.

Mesmo os que haviam condemnado severamente o seu
acto, ap:cdaram-se deante do triste frangüho humano.

Todos os esforços eram empregados para .ural-o, mas mu-
tilmcnte. Ura dia Alden niggerin ao mediVj

Quem sabe Dr., que si o levássemos para a sua casa
de campo, para junto de Mary e de sua filha Alice, não lhe
voltar:a a razão?

Mas haverá uma mulher capaz de perdoar a falta queelle commettcu? objectou o velho medico da familia,
Sim, Mary ainda o ama, affirmou Alc'en.

E, effectivamente. Weston não tardot a ser transportado
ao seu antigo lar e a presença da sua querida Alice queeMe amava com adoração, produziu o n.ibffre. Weston ao
ouvir a voz da filha, reconheceu pela primeira voz sua pes-

soa, depois do choque tremendo. Mas estava muito debilitado

para a emoção, e de.sfalleceu.

Felizmente, manifestou-se o que rn esperava, obser-
vou o medico. Agora quando elle voltar a ::, terá recuperado
o uso da razão, mas é preciso o maior Cuidado, e não devo

sabir daqui emquanto não estiver completamente rectabelecido.

Oh! não 1 Nunca mais elle sahirá d*»sta que é a sua

casa, e para onde elle voltou trazendo-nos d* novo a feü*

cidade, exclamou Mary Weston, não podendo conter as la«

grimas que lhe corriam rosto a baixo., abundantes e consola*
doras.

Leiam LEITURA PARA TODOS, magazine mensal

Illustrado, collaborado pelos melhores escriptores na*

cionaes e estrangeiros.

n
«&

PARA
RINS t BEXIGA
QOINORRHEIA5
PROSTATITES
PIORES BRANCAS.
INTERNO E EXTERNO



^™^^^^™™^™™
^^mY^ ^^^^mm^^^mmmm^

r^B *

1' ll2H  
 

PARA TODOS...

mm———¦———^»—mm i ii —______m--m- _m 

r—«t ;

I POWDtqR^J ""-^ I |
O PO' ""\ I j

kl \—J^rW—S Tt » » '•* tm^mr S^ j^""*" "V^ ^. rf)

•á^LrlTF1 ^yC^^^> I II

I '%^É$0P''' t
Rua 1». de Março 89 AGEHTES GERÁLS Rua S. Bento 57 J
Rio d. Janeiro LeOllC 

é CJ" S" Pau,° j



PARA TODOS... ; $ 19 — yji -.

uQôScmaTIO
924 1

V. DE P. PRADO (Bello Horizonte) — Mas você

assim acaba 6 não recebendo nenhum, elles notam logo

quc se trata dc mn colleccionador. Não deve agradecer

com o seu retrato, elles não se interessam por typos la-

tinos da America do Sul... Antes fizesse com escolhi-

das vistas do Brasil, aliás uma coisa que todos os nos-

sos leitores deviam pôr em pratica. Algumas sim, a

maior parte mão. Sabemos tanto quanto você, onde pôde
encontral-a. O amigo vae pasmando bem, não é ? Não

está sentindo na la ?

RAMA VASSALO (Rio) — i° Não. 20. Breve,

Scaramouchc. 3°. Mais ou menos para este fim, mas

actualmente está cm São Tanlo com Art Acord e Louise

I.orraine. 4". Sim se o endereço íôr correcto. 5*. Con-

forme.
WITHEFFAZ (Bello Horizonte) — O Questiona-

rio é cinematographico, meu caro. Sc foi acceito, verá

muito breve publicado. Se demorar muito é que foi...

COTUCIIO (Porto Alegre) — i°. Cremos quc se

Acha actualmente na Allemanha. Nasceu no Pará e foi

educado em Paris. Appareccu aqui, em papeis de des-

taque cm diversos films.20. A predominante é a hes-pa-

ohola, mas assim mesmo, numero reduzido de pessoas.
3". Nasceu em 1881 e não temos endereço actual, está

na Hespanha presentemente. 4'. Nasceu em 1886. Gold-
Wyn Studios, Cul ver City, Califórnia. 50. Nasceu em
1890. Universal City, Los Angeles-, Califórnia. Só re-
spondemos até cinco perguntas.

DESMOND (São Paulo) — l\ 22 annos, solteira.
2". Não, nem sempre. 30. Dentro do anno, apresentados
aqui como especiaes, foram O águia f Corações humanos,
Sob duas bandeiras, Tempestades d'alma, o Plirt A
chamma da vido. Bavu. Bruto Colossal, Redemoinho da
tida, O choque, O irremediável e Brincando com a hon-
ra. 4*. Sim, corresponderão ao anno corrente. 50. Resol-
vemos terminar com a questão, a não ser que venha coi-
5a muito criteriosa e bem feita. 6o Soffrcr, sorrir e bei-
jor, o melhor de todos. Chefe, mestre e amigo, A homi-
cida, Revolta do humilhado e Sangue e areia, considera-
veis. como tal.

V,'IIITE (Rio) — i*. Loura, olhos azues. 20. Está
a Europa. 30. As suas cartas devem ser endereçadas- aos

cuidados da sua secretaria Minifee Johnson, 206 N. Har-
yard Vlv-d, Los Angeles.

SALVADOR ARAGAO (Rio) - Podes apparccer
ás 5 e meia, no nosso escriptorio, á rua do Ouvidor ?

LA MARR (Bahia) — Metro Pictures Corporation,
1540 Broadway, New York City.

MACHETA (Rio) — Casada com Richard Reed,"carnera-man".

^ 
BICIIAO (Rio) - Foi um mal entendido de quealiás não temos culpa. E' escriptor.
I.iTTLE RUSSIAN (Rio)'- _•• ps.u.onymo. Ha

uns oito ou nove mezes que vem fazendo. Satisfação em
saber que está agradando. Sendo funeção pessoal é natu-
ral que haja, as vezes, certo ponto de vista ou gosto,mas é absolutamente sincero e imparcial.

BETTY (Florianópolis)' — Era um film da Para.
mount. maravilhoso aliás. Quasi sempre. Mas ha muit»
ten.po quc vemos os seus filma ! Casado com Maria Sais

VN<V\<V\a-«a~a>V>>»yvV»iaiaV»>N

OS ÚLTIMOS ENDEREÇOS

Rudolph Valentino, Gloria Swanson, Nita Nalci
Glenn Hunter, Doris Kenyon, Bebe Daniels e Ridia..
Dix — Paramount Pictures Corporation, 485 ftfl
Avenue, New York City.

John e Lioncl Barrymore — Lambs Club, 130 WestI
Forly-fourth Street, New York City.

Conrad Nagel, Blanche Sweet, Stuart Holmes, Ma.i
Busch, Aileen Pringle, William Haines, Eleanor Boa...
man, Claire Windsor e Erich Von Stroheim — Goldwy. i

Studios, Culver City, Califórnia.

Fran Mayo — 1708 Franklin Avenue, Hollywood Cm
liíornia.

George Walsh, Francis X. Bushman, Gertrude Olms»
tead, Carmel Myers e Kathleen Key — Goldwyn Pictu*
res Corporation, 469 Fifth Avenue, New York City.

Wyndham Standing — Laurel Inn, 1455 LaurelAvc]
nue, Los Angeles, Califórnia.

Marion Davies e Alma Rubens — Cosmopolitan Pro. j
cuetions, Second Avenuo and One Hundred and Twenty-

seventh Street,, New York City.
Alberta Vaughn, Ruth Roland, Johnnie Wall.er. Ge- j

orge O' Hara, Ralph Lewis, Jane Novak e Dou-glas Mac|

Lean — F. B. O. Studios, 780 Gower Street, HoM

wood, Califórnia.
Colleen Moore, Corinne Griffith, Milton Sills, Coa-]

way Tearlc, Norma e Constance Talmadge, May Mx|

Avoy, Marie Prevost e Ben Lyon — United Studios,

Hollywood, Ca-lifornia.
Madge Kennely — Kenna Corporation, Capitol T..ca-|

ter Building, 1639 Broadway, New York City.
Phyllis Haver — 6621 Emmett Terrace, HollywoM

Califórnia.

Carol Dempster — Griffith Studios, Orienta Poin.|

Mamaroncck, New York.
Betty Compson, Pola Negri, Rod La Rocque, Este!-j

le Taylor, Leatrice Joy, Thomas Meighan, Mary Astor. j
Jacqueline Logan, Lois Wilson, Bobby Agnew, Agr...|

Ayres, Adolph Menjou, Jack Holt, Emest Torranctl

.William Farnum, Victor Varconi e Kathlyn Williams -

Lasky Studios, Vine Street, Hollywood, Califórnia.
Monte Blue e Williard LouÍ3 — Warner Studios, 1

Sunset & Bronson, Hollywood, Califórnia.
Harrison Ford e Menifee I. Johnstone 

— 206 No'"*-!

Harvard Boulevard, Los Angeles, Califonia.
Malcolm Mac Gregor, Alice Terry e Ramon Navarro!

•*. Metro Studios, Hollywood, Califórnia. I
Reginald Denny, Clara Bow, Laura La Plante, M

se Peters, Mary Philbin, Billy SuUivan, Baby Peggy VlJ|

gina Valli, Hoot Gibson, Jack Hoxie, William Desu^J

Josie e Eileen Sedgwck e Madge Bellamy — S-4f--rt|
Studios, Universal Citv. Califórnia..,

*
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A belleza attrahe todos os olhares
SSU BELLA é a aspiração de toda mulher.

isnvi^vii pfifa devido unicamente a defeitos temporários, é
PÂHEUSH 1 &IA um desgosto que só as moças podem avaliar.

II flBFaflF DAI I Inll da AMERICAN BEAUTY ACA-

ü bilLSslE. rULLSil DEMY, que actualmente representa
tudo o que existe c!e melhor para o embellezamento da cutis, é o
maior auxilio que se pôde obter.

Punnos, empigenSi eõpinhas, vermelhicões, cravos, cutis
embac.ada, asperezas, pelle gordurosa, poros abertos e,
sobretudo, as rugas, desapparecercio completamente com

o uso do CRCA-E POLLAH.
Acabámos de receber esta carta:
Verdadeiramente feliz com o que obtive usando o maravilhoso Creme Pollab — envio a

certidão dc meu agradecimento. — Desesperada per ver minha cutis cheia de manchas pardas,
cravos, lustrçsa, com os puros muito abertos, considerava-me horrível. — Recorri a tudo

quanto me indicaram e a todos os profissionaes, sem obter o menor resultado. — Finalmente,
lendo o vosso annuncio, comecei a usar o Creme Pollah, fazendo também uso da Farinha ái
amêndoas Pollah, para lavar o rosto, em substituição^ do sabonete.

Desde os primeiros momentos, comecei a ver minha pelle branquear, ficar mais macia,
r, dentro em pouco, as manchas, cravos, tudo tinha dcsapparccido como um milagre — tor-
naudo-sc minha pelle tão lisa e de côr tão agradável que minhas amigas imaginavam que
ir.c pintasse.

Contentisstma com tanto beneficio fiz votos de fazer que os beneficies que colhi pudes-
sem scr por outra» aproveitados, razão pela qual autoriso e^ta publicação.

BLAXCA RAMOS

PARA EVITAR OS ESTRAGOS DA CUTIS PELO SABONETE
Par.i facilitar os ef feitos rápidos do CREME POLLAH, chamo a attenção para a acção

nociva da maioria dos sabonetes, que é bastante prejudicial.
O que suecede aos tecidos de lã, (pie ao contactò da água com sabão enrugam e arre-

piam, suecede á cutis, que perde a maciez com o uso constante do sabonete.
O sabonete, antigamente, cru pouco usado c ainda hoje. as orientaes possuem as cutis

mais bellas do mundo, porque não as estragam com alcalis c gorduras, matérias primas de
qualquer sabão.

A FARINHA "POLLAH", 
é inegnalavel. Limpa perfeitamente a cutis c evita os es-

tragos produzidos pelos sabonetes.
O uso que na Inglaterra, França e Estados Unidos se faz da FARINHA DE AMEN-

DOAS "POLLAH" 
prova a excellcncia da mesma.

A FARINHA e o CREME "POLLAH", 
encontram-se na Casa Crashley & C. --

Ouvidor. 581 e nas principaes perfumarias — Em Campinas: Casa Euccí.
Remetteremos grátis o üvrinho "ARTE DA BELLEZA", a quem enviar o "coupon"

abaixo:

(PARA TOD OS...) —Corte este "coupon" e remetta aos Srs. Reps. da American
Beauty Acadcmy — Rua i° de Março, 151, sob. — Rio de Janeiro.
HOME rua
CIDADE ESTADO.tó
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UMA TARDE DE INVERNO

MA /(//'(/V (fe inverno. _l saudade daquellas mãos.

daquelles olhos. Andam versos de Musset perdidos

no ar. As ondas. As arvores. As montanhas.

Para OS lados do poente, o céo vestiu-se de

roxo... Um sino, ao longe...
" — FOZ favoP\

W o cobrador que pede o dinheiro da passagem.

...Uma tarde de inverno. Ah! se eu tivesse aquelles*.

cabellos para adormecer as minhas mãos ! Como esta solidão

é triste ! A vós do sino lembra velhas ingenuidades, horas da

infância. Os sinos de Bruges cantam de quarto em quarto de

hora. Os sinos de Malines eram amigos de Baudelaire...

"— Dá licença ft

IV uma senhora torreneialmcnte gorda, que quer sentar-se.

. . .Uma tarde de inverno. Por que, apezar de tudo, ha d:

a gente sempre desejar ?. ..

"— Oh! o amigo como vaeln

W um senhor qm sobe, que toma logar perto de mim, que

desanda a falar no analphabetismo dos brasileiros, na necessidade

de despertar as energias nacionaes. . .

Que coisa terrível, uma tarde de inverno !. . .

ÁLVARO

^

M O R E Y R A

IC\ ^^ I
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.1/. Ilciny Blanchon, dai
galerias Gcorges Petit, de
Paris, inaugurou, segunda-

feira, á ma Gonçalves Dias.
..<>, uma exposição de qua-
dros assignados pelos nom,*.,
mais illustres da pintura
francesa, desde os mestres
da escola de i i^o até os
modernos.

J. F. R A F F E 1' I, 1
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Essa exposição, da ¦ uai

reproduzimos algumas lio-

lograpltias, lem sido eu nc-

to-

ma
¦lh

]\tC

um

mente visitada, dando
dos os que lá entram
hora intelligcntc c fl
ualegria 

para sempre
vem das coisas de be
Este inverno dc 1924
inverno feliz no Rio de /•*-

neiro.

GALANTERlB
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Além de Mcrcié, Raffaclli, Cormoti, Ronipard, t
'nard, 

M. Henry Blanchan trouxe-nos trabalhos de

mentine Ballott Hippolyte Bcllangc, Narcisc Bcrché-

Eugénc Hcrthclon, Albert Bcsnard, A. Binct, Rosa

nheurf Eugcnc Bondin, Cypricn Boidct, Pclix Brissot

War-

le J.>
1. Brown,

Citar les-

l c m c n t

Cal dc ron,

li u g é n t

ia r riere t
Paul Cha-

b a s , E.

(.'hai-

g n e a u,

l. o u i i

C /; a rlol,

Coro! Co-

urbei, H.

C. Delpy,

Detaille,
(i a s tit ve

D o r c

Ilenri Du-

pray, Du

pré (Ci-

c t o r c t

.1 u I c s ) ,
Ilenri Du-

vieux, R.

P a x o n ,
/*' e r r ier

Pichel FERNAND COR M

B|| g' -^-m^íU

WSm**X%mJà^^Am
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¦ ^i-flpr _^^h âW ^h ______ ____& u^^ftJI BP^^ fl fl vHI
Wmmm '*mmmm\m\ ^IH FlllP L * 'I Ifc'
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Wfm Waa m^w* mmWê<< 

'^JêÊm^ 
T '' *M"â Ul

tm/á \*^mmmw (t*A-^mt^, J^êjmáÊ ___Ék '*• ¦' í

O N :

6cr^ /_-a&o\ ítt»*tf. Lambihet, Landcllc; Lcvalley; La-
vicillc, Lebourgy Julcs Lefcbvrc, L. V. Lcgcntilc, Eugc-
nc Lcpoi Hcvin. Luminais, Marilhat, Maxcnce, Meslé,
Muenier, Ju'cs Nocl, Orimans, Pccrus. Gustavc Picrrc;
Reynaudj Richct, Rochcgrossc, Rosier, Henri Rousseau;

i

R o v c r,

R o z i c r

G u i rand

de Scevo-
la, Tavcr-

n i e r ,
T r o yon .

Can Mar-

che, Vey-

r a s s a t

C * or g es
IC a s hiu

gton The-

d o r e

W c b c r,

Z i e m .

c algumas

telas hes-

pa nho Ias,

ho Uon de-

zas, ila-

i a n a s ,
belgas e

russas.

Quando
a mulher

deu a cha-

ve do seul K S Ê R A I L

m ;, Wm ti

***WT ***' '¦- 
mm*iA£*Ís- .m^mmW'^^*^-^-r-mm\

*. ....^'\mimmmmmm*SmW': - '^JM

». mBmMy

-Vm*

-E BOMPARD: LA SALUTE ET LE GRAND CANAL RKNÉ MÉNARD: LE 6 HE VR TER

mille LJers, André des FontaineS. H. Eorcau, Tranc- coração, é muito raro que não faça mudar a fechadura,
my, Goethals Granei, Théodore Gudin, Guillaume; no dia seguinte. — Sainte Béuve.

'¦¦iiillonnct. Hagcmann, Harpiguies, lleuner, Ilenri-Mar- ¦

Hireaui Adolphe Hervier, Victor Hugucl, P. llum A musica... o idioma dos deuses... — C. Balmont.
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A familia econômica

Bebê — Depois da malinée. nós vamos á feira livre
Mamãe — Para que, minha filha ?
Bebê — Para tomar chocolate com torradas.

nao e

(Desenho de J. Carlos)

O H ! . . .

Sâo Cypriano disse: "A ligação com uma mulher
a fonte de todos os crimes
se serve o diabo para apa-
nhar as nossas a'mas".

Que c isso, São Cxpria-
no? .'...

e um visgo venenoso dc qu» de Abrahlo $930; A:

Anjo da Guarda, .-$230; Lavar o criado do Sumo S cr-
dote e pintar-lhe as suissas. i$ooo; Tirar as nodo, ao
filho do Tohiast 2$ooo; Uns brincos novos para a ha

¦ivar

C U R 1 O S O

Recortamos de um jor.
nal do Porto uma carta dis-
eliminando as obras que sc
fizeram, ha annos, nas ca-
pellas do Bom Jesus do
Monte, em Braga. Fjl-a:

uPor corrigir os Dez
Mandamentos, embelezar
Poncio Pitatos e mudar-lhe
as fitas. i$7oo; Um rabo
noro para o galo de S. Pe-
dro c pintar-lhe a crista,
$800; Dourar e pôr penas
novas na aza esquerda do

Ha dois s
(Desenho de Ab

I

e c u 1 o s

e l a r d o

¦
Falcão)

as chamas do inferno,
rabo ao diabo e fazer :
concertos nos condemn
-^400; Renovar o Cen
ranjar as estrelas e li
a lua, [$830; Retocar c
aatorio e pòr-lhe almas
vos, {$400; Compor o f
o cabeleira do Herodes
Meter uma pedra nov
funda do David, engr
a cabeça de Tobias c al.
as pernas de Saúl, 1%
Adornar a arca dc
compor a burrica do I
Pródigo e limpar-lhe a
lha esquerda, $600. 1
-6$i-)o".

nor

ios

Oj»

ir-

iar

ir-
o-

¦ 
c

$,
ia
ir

ar
0;

ii,
ho
¦e-

al.

Os corpos são taaes
imagens de fôrmas eternas,

que estão nalgum logar-"
— Flaubert.
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NO CURSO

ANGELA VARGAS.

SABBADO
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Na iiiifía reu-
nino. foi dado
o ouvir este
programma:

/ — Po'*ia*. por
Carlos .Va.,/. /tuna
rl •.¦.c/ia Carneiro de

Mendonça. A d r i en
Delpeeh. Stella Ra-
mos, Octavto Alves R. da Cunha,
Homero Protes e 8adi Cabral.
Ii — Coselli — a) Rimpiendo (se-
renatai; bt Wifiasxcstei, Masur.
ka. por Magdala da Gama Oliveira III— Is.itura do livro inédito "Jardin 

Sua-
pensoa", de Arnaldo Damasceno Vieira
V 

— L'Abat~Jour — Geraldy. O caçador
de esmeraldas — Olavo Bilac. Angela
\aryai Barbosa Vianna. V  o« rios 
Olavo Bilac. Le Vent — Emile Verharen
Maria Salina de Albuquerque.

Em cima: a i.lustre professora de decla-
rr.açâo com a poetisa Anna Ameia Carneiro

? Mendonça, os escriptores Adelmar Ta-vares. Homero Pratee. Carlos Mau), Cher-mont de Britto. Arnaldo Damasceno
Mevra. Adnen Delpeeh e o Prof. Barbosa

\ianna. Em baixo: instantâneos da
assistência.

VI
Sir eni ti
D'A nu
Luis i

Oliveira. VÜ

Potsias. por
de A Ib u q v.
Maria Malaf
Vera Esqucrd"

VIII — Maldição — Bi
Maria Helena C. Coelh
Profil dc Parisienne —

j5i//in?í(/. .Voiisino-. Madfí
Bébé — Bllhaud. Mme. Jcanne B
A* — 0 lindo conto — .4/rai-o Mo
Poesias — Octacilio Gomes. Ruth
Ihães. XI — .4prr.«ri!i'aç.-0 de alumr
Maria Sabina dc Albuquerque.

La

:\0.
de

m
que>

e

IX
aul

et
ole.
ira 4

ga-
s de

Dormir é a forma interina de morrer...
- Machado de Assis.
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O Centro dos Adores do Prasil re-

centemente fundado e, ao que parece,
estatutos já elaborados e approvados, iniciou

a sua gestão dos • " t e r e s s c s da classe

me pretende servir. Devendo congregar todos os ar-

itas em tomo dc uma SÓ vontade, afim de que se tornas-

i realidade algumas justas aspirações ha muito afia-

/.; iasf de tal modo agiu que alienou sympathias, criou

confiictos de interesses difficeis de solucionar, do que
esultou a scisâo, com evidente perda de sua força MO-

,iliás em cheque desde o momento em que não houve

o cuidado de formar uma directoria com os elementos

representativos da classe. A fundação de uma sociedade

de adores corresponde a uma velha necessidade, conse-

guintcincnlc, a iniciativa SÓ applaitsos merece.

E' tempo de terem os nossos artistas um organismo

que determine quaes são os seus direitos c dcz'crcs e

vele pela observância dc uns e dc outros, emprestando

aos negócios theatraes caracter de seriedade que até

^mi^Triul^^ agora lhes faltou^<mZ^(i_mm>\^ (1(110111 
C <////</(/

PÁRA TODOS...

Èc-hf
entregues, como sepre an-

estão, ao interesse individual
e de oceasião, dos emprezarios c dos emprezados. Ha,-
nesse terreno, muito o que regularisar e ordenar, poi
meio de larga serie de entendimentos com as emprezas
theatraes que teriam interesse em prestigiar a acção do
instituto capaz de tornar estáveis as bases movediças so-
bre que assentam, actualmente, interesses consideráveis.
Preteriu, porém, o Centro evidenciar cm gestos espe-
daculosos. sua importância. Disseiitiit da federação das
classes que trabalham em theatro. cousa que vem sendo
tentada pela Sociedade Brasileira dc .1 atores Theatraes,
por entender que a elle cabe semelhante tarefa. Apenas
constituído, c já com a arrogância de uma verdadeira
sociedade de resistência de molde socialista, exigiu das"
emprezas theatraes o pagamento, a parte, das matinées.
Sua imposição não foi tomada a serio e os artistas
que se acham empregados, preferiram ficar ao
lado das emprezas de que recebem, todas as quinzenas.

¦Sr ' "Õmhm^m*— ^Mfil^lPfslsWiãfl

i ¦ t* • ^ÍÍmBSS fifSSpM^báiM fl flr^H K *r^trmm\ fl

^¦H |,: V<MÍB^BÍfll^^B^^^E^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^

a-mmmm-m-WBmàtSlml j W^M I 
^^ 

ll

M 11 tmÊ<r 11 W^^ Wm flfl

BBÍ^l^^ BÍÉBM ^^^HB B^^ B fl
^^fl B B

'^____W w_____^_w\

Madame Mario Théróse Piórat. a artista que trouxe ás noites do Municipal uma harmonia difíerente, uma

elegância nova. Mme Piórat faz hoje a sua festa, gentilmente dedicada á imprensa carioca.

Jt fl ¦¦¦¦¦
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SUOS soldadas, a deixarem os seus logarcs. indo formai'
00 lado da troupe jamciica tjuc faz ponto á porta do
Miincheii. . . No emtanto. não ha i ica mais defensável Z
mais justo do tjuc essa f 

— serem as matinées pagas em
separado, como sen'iço extraordinário, — c estou certo
de quc as cm prezas ti isso não sc negarão, tlcsdc qm
se lhes Jaca ver quc o quc está cm foco é uma questão
ile rci/imcn c não tle au-
t/mento dc vencimentos. 0
Centro ao se dirigir ás em-
prezas náo sc lembrou do

que OS espectaculos para o\

quaes rec.anuiva retribuição
especial, nÕO eram uma in
novaçáo c que, assim, toios
os artistas rm actividade ha-
viam acccito determinado
ordenado para trabalhar á
noite c, cm tlias determina-
dos, á tarde. Fechado o con
tracto pretender o actor.
apoiado cm uma associação
de classe, quc a importância
total dos seus vencimentos
relribuc, nao a totalidade
dos serviços que se obrigou
fi prestar, mas, apenas, uma
parte, não parece procedi-
mento muito serio c, na ver-
dade, as empresas theatraes,
nào podiam tomar em consi
deraçãt) exigência tão ex-
druxula. Podem c devem,
daqui for deante, ao contra
dar artistas, determinar qua'.
0 ordenado referente aos es
pectaculos da noite c qual a
retribuição devida a caaa cs-
pectacu o diurno. Não have-
rá, assim, razão para dissen
ções c fica morta, de vez,
essa questão do paqamcnto
das matinées. 0 Centro dos Adores do Brasil não deve
Porem, desaparecer. FA preciso entregar a sua direcção
a figuras de prestigio, áquelles dos nossos artista, quc
pela sua autoridade, inspirem confiança aos seus colleqas
e mais ainda aos empresários, de cuja boa vontade dePen'
dera. am ia por muito tempo, a execução de medidas quevisem melhorar a sorte e a situação do artista thea trai noBraM. O lemma deve ser cooperação, e de modo nenhumimposição. - MARK) NUNES.

Scenas daS comédias "Minha 
prima está K,uca" e 

"() 
wbriaho do home:

19 — VII —
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A cançonetista e bailarina mexicana Evan Stachino

A l 
felasco desta vez, não foi feliz na sua visit ao

Rio. muilo embora seus espectaculos se revestisse) de
brilho, e não faltassem encantos ás ditas dúzias de iri-
alias lindas que todas ás noites sorriam ao publico no \ v..
rico c que tão bem attestavam a capacidade de emp, za-
rio thea trai dc D. Fulogio Veiasco, PA que suas féeries

já não constituíam novidade e a cilas faltavam figurai
que aqui muito haviam ,, ra-
dado, como Maria Caballê
Eugenia Gal indo e Christina
Fereda, sem que, cm ÍL;
logarcs. outras viessem de
igual prestigio. Está de via»

gem. agora, para a Bali a c
de lá vae a Recife. Será
nessas duas cidades, a gran-
de novidade do anno e já es-
tamos a ver daqui o suecesso

que alcançará, o mesmo quc
obteve, no anno passado no
São Pedro, como a revelação
de um mundo feito dc luz c
côr. som e movimento, capaz
de embriagar os sentidos ma-
ravilhando e deliciando, como
ideal cocaína tomada pelos
o!lios c pelos ouvidos. . .

E a Veiasco aconteceu
desta vez. o que acontece á>

companhias do seu gênero
que nos visitam : o embeveci»

mento de elementos seus de*
ante dos attradivos do Rio,

dos quaes não se podem mais

separar.. . Hom é, portanto,
que não se demorasse muito.

Podia muilo bem ser quc

quando quizesse embarcai

não appareeesse ninguém

célCS . . .

Fará no Sao José, no dia 24, suq festa artis-
tua, para a qual orgauisou excellente programma a
actrt-. Manetta Field. Representar-se-á a revista Dito e
feito, le Rostos Tigre e Eduardo Victorino quc tanta
suecesso vem obtendo, e um ado de variedades, no qualtomam parte, além dos artistas do Sáo José grande nu
mero de artistas dc outras companhias. Dito e Feito ,;
peça mascotte. Manetta Field escolheu-a muito bem
para a sua festa.

representadas pela Companhia Procopio Fe rri*ira. em Paulo
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,-ni Madrid, o escriptor Araquistain

opôs que a municipalidade entregasse

administração do Theatro IIespanhol

uma companhia composta de cinco

mbros escolhidos: um pela Sociedade

Autores, outro pela Associação Hes-

uiola de Escriptores, outro pelo Cir-

dc Bcllas-Artcs, c outro pela pro-
municipalidade.

Esta commissão daria concessão, por
nporadas, para que desta forma pu-

. .cm succeilcr-sc, no Theatro Hcspa-

as boas companhias, evitando-se o

crigo do sub-arrendamento. Para esti-

mular essas companhias e poder-sc-lhes
exigir maior esforço ou rendimento ar-

tistico, conviria unir ã concessão uma

rebaixa ou dispensa dos tributos que so-
bre carregam o theatro, o qual não te-
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foi completo, apresentando -¦ Cm-
preza, uma montagem lu.vuosissima. Entre
as figuras que compõem o elenco artístico,
destacou-sc a senhorinha Incs Lidclba, quc
possue excellente voz e jogo secnico'gra-
cioso, que no papel de Bonbon, logrou
captar, desde logo, as sympathias do pu-blico, quc o applaudiu calorosamente."

Rcalisa-se a ji, no Recreio, o festival
do Sr. Augusto Pcrrto, secretario da Em-
preza Rangel &.C. O promotor desse es-
pectaculo, já dc poucas localidades pódc
dispor, não só pela muita sympathia quc
desfruta entre o grande publico frequen-
tador desse theatro, mas tambem porque

; i»ita dAbreu e Augusto Costa

rio u caracter de privilegio, posto que se
tratark de um theatro aberto á todas as

companhias licspanhohis quc a
merecessem, e por outro lado
a brevidade das concessões ex-
tinguiria a possibilidade do
monopólio.

A Companhia Lombarào-
Caramba, quc virá oecupar o
S. Pedro, da Em preza Pas-
croal Segreto, está trabalham
do actualmcntc, cm Buenos
Aires, no theatro da Opera,
Registrando sua estréa naqucl*
le theatro, La Prensa assim se
manifestou: " Com a opereta
dc rirgilio Rambzato — *II

paeze dei Campanclli'', cs-
treou, hontem, no theatro da
Opera, a Grande Companhia
Italiana de Operetas Lombar-
do-Caramba. 0 exito
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Elisa Campos e Henriqueta Brieba

organisou um programma bcllissimo para
a sua festa.

Personagem da revista "Dito 
e Feito", de Eduardo Victorino e Bastos Tigre, em scena no pequeno 

"Ba-ta-clan" 
da Praça

Tiradentes. Dois interessantes números feitos pelas coristas do theatro São José.
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pequeninos nadai

í i PEQUENINOS NADAS l )

Estão nu moda. NÕO ha quem

não os tenha.

San " 
bibelots", são 

" chinoiseries", são objectos exóticos,

objectos antigos, minúsculas Peça* dr arte que todas, talvez

porque c moda. talvez por siiobisina. mas, tambem Porque

sc compenetraram ila encanto que elles encerram, sc acham

na necessidade tle possuir.
Já disse, certa vez, aqui nessas mesmas linhas, uma ver-

dade soh fôrma de paradoxo. Disse que hn.ie cm dia unia

c mait indispensável do que as causas absolutamente desnes-

cessaias ou supérfluas.

Os 
"pequenos nadas" são pois, fruetos da epoca; são

imiteis e indispensáveis.

0 facto, porém, c quc 0 amor por

esses " 
pequeninos nadas" c o residindo

de uma civilisação superior.

Hu acreditei que o Rio começava v. r-

dadeirameute a se civilisar, não depoi*; tle

seu primeirt) niilheiro de automov i. nem

depois de seu segundo niilheiro de luxu

sus Palace tes, nem depois dc cen ¦¦* 1 ¦ de

lindas avenidas c de algUHS H mificos

hotéis. Nâo, Acreditei, depois da multi-

plicacão das suas livrarias c depois do ap-

pare cimento de ali/umas casas de antiguida-

des, onde se cullii am o "bibclot*' c o

objecto de arte. O amor pelo livro C 0

amor pela que eu denomino 0 "peqiuno

nada", é 0 melhor symptoma de cií ilisação,

..lim uma socieilade eiiilisada, nina lá-

hliotheca c taa necessária numa casa, quan-
to um banheiro.

lim certas 'velhas 
paizes europeus li i

mesma varias ctisas que acham mais ne-
cessaria a bibliotheea do que o banheiro
e fazem inteira abstenção do banheiro. . .
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te .superior ao amor pelo livro. 0 livro di.z nas suas Paginas
d que elle encerra: no 

" bibclot" nós c quc temos quc dtsco-

brir c desvendar as suas infinitas significações c os seus infi-

nilos encantos. 0 
"bibclot ", 

esse produeto curioso da intelligen-

cia humana, oriundo, ás vezes, das terras nuns estranhas e Mis

épocas mais remotas; o "bibclot", na sua pequenez c na ua

despretenção, é toda uma multidão de mysterios c toda uma

fonte inexgottavel de sensações.'

Buddhas do Japão, lâmpadas florentinas, 
" 

cloisonnés"

civilizes, tinteiros árabes, pequenas peças sem definição, mas

que só por si têm a força de resiisciiar magistralmente outras

épocas c outros costumes e outros paizes e outras raças e
infinidade ae outras cousas ijuc nos são

n^ras c estranhas, inéditas e curiosa.-; <•
" bibclot", o 

"pequenino 
nada" é, ás vc-

ges, lodo um maravilhoso resumo dc uma

cililisação inteira, o testemunho de uma

data e de uma [erra, a evocação c o per-

fume <le um recanto c de um momento..,

Esses 
" 

pequeninos nadas", mudas e

im moveis, contem, escondida, uma phun-
iasíiea scenographia.

B' só olhar para elles e elles nas Ic-

varão a onde quisermos.
São as varinhas de fada da nossa

ima;, inação...

Numa porcellana japoneza está todo o

io, .iii estão os seus guerreiros anti-

gos, as suas " 
;n ishas 

", 
as suas pontes em

do c ali, finalmente, está toda §
rem cor de rosa da terra das cere-

feiras . . .

E é assim que. graças aos " bibelats",

os pafces c todas as épocas vem

ís. Vêm ao nosso encontro. Abolimos

as ias e o tempo. li sobre a nossa

de trabalho poderemos conter nu
- o mando.'

o pequeninos nadas que nos enchem

São desejo que no Brasil se chegue a
tonlo. Benjamim Co. tallat, o ni'.l> o, crítico mui

Mas o que desejo e o que já esta- sical que sc fez chronista, e depois escri-
mos conseguindo é que no Brasil se amem ptor de contos, e inteiramente a vida. Que nos enchem a
o Irem c 0 

"bibclot". em 
todas as s transformações, tem s do vida com a intelligencia própria das can-

\ao ha muito, cm todas as casas do cada vez mais novo, sas, com o encanto que as cousas jitc
Rio, havia forçosamente um piano, vários século vindo* ro... Dell amamos despertam a nosso redor...
cachorros, vários natos. „m phonographo ção de Benjamim Hat & Miccolis, B, como é bom fugir da maldade e

- 0 phonographo era fatal - - mas nio acaba de apparecer ura livro interessantis- da inveja dos homens, num gabinete sem-
ro, um só livro. simo: "Fitas..." brio 

e silencioso onde objectos, como
Hoje, no meio

dos cachorras, dos

gatos e dos phona-

graplws, o livro já
tem o sen logarzi-

nho respeita: cl, c

raro é mesmo o

operário que não

tenha sobre a sua

mesa tosca, a su i

rudimentar bíblia-

theca. Livros ao

alcance de sua men-

ialidade. mis li-

VTOS, em fim...
Mas o ,ini>r

pelo 
"hibelo!". 

por

essas pequeninas e

lindas inutilidades,

ainda é um requin-

fcy*f m. .__\_____^rr*;m'Lt'_t H. t'T|i W*\ JIU K 11 I
_m______Vfm^ ¦ _m_ **%% W

^m ^^^^pi _w__É_\ _sr^mW__\í__f^^^Êr^_W^_J_\\*^^_\\W^t*\ \\\\\_^-__\ * ^r~_ r^^fr^ *

*m ^"ff^ ^%MÍ m ji M* 1^-Í- _Wr A_ bJui \L r^m *Y ^__[^___[____l___t

ftk^v v^AiSr i feia ^^^^w-l
¦K'" ^____P____f^M _WA mm^_r*_____Wà ___. l__

t _____ K BT>iK^LA SÉ 11 IM. - h * k^_ à_w tÈ
r__m \m_t\____ M AU UUiii U

^***^^~m\mmMmmmm^m™>^***m^\. ,. jt < WUHÇ9 S^«fc3

X o O r í a o I u V e ii t u d e Pori u a a e i a

pessoas amigas, nos

olham sem nos mi-

portunar!...

I) i:\jamim

Costa i.

Nada mais i Ho-

11 do que a nte

se prender a ""

scenario! Felte ¦'»*¦

guetn se apn eita

d elle; desgraçado,

só sc descobrcu. ah

ts quc .¦'"'*

bram a felici 
-ade

perdida... — EdOÜ*

ARD ESTAUNIÉ.
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B N D V M 1 A (J

Estaria nas intenções do autor desta hcliogravura recor-

dar, a propósito de Oscar Wilde, a encantadora lenda de

Endymião, o pas-

lor do monte Lal-

mus condemnado

p o r Júpiter ao

somno demo c á

eterna juventude'
Com os olhos

cerrados, uma doce

expressão dc P><ro

enlevo na physiono-

mia luminosa c sen-

suai, Wilde parece

perdido numa das

maravilhosas via-

gens da sua phan-

tasia, num desses

seduetores devanci-

os que, para bem

das almas delica-

das, se transforma-

ram em paginas de

pura arte, superio-

res á acção xrreve-

rente do tempo.

Vemol-o, aqui, se-

reno e feliz, ainda

não attingido pela
onda de Lima qut
converterá cm do-

loroso pária o scin-

tillante arbitro de

todas as eleganci-

as. Dir-sr-ia repre-

sentar, este pre cio-

so lavar artístico,

,< ultimo avatara de

Entlymião, um no-

vo Endymião exlre-

mamente complexo,

requintadamente ei-

vilisado.

Porque Oscar

Wilde foi, antes de

mais nada, e é

ainda, no milagre

invencível da Arte,

o Sonhador, Bas-

taria, para provai-

o, lembrar o deli-

cioso conto intitula-

do O Anniversario

da Infanta, que
uma livraria fran-
ceza acaba tle ali-

tar, separadamente,

em luxuosa pia-

quette.
Mas não é uni-

comente nos seus

con tos. Tambem

por isso mesmo, mais captivante Retrato de Dorian Gray.

0 estylo áureo, imaginoso, infinitamente suggcstivo, cm que

foram vasadas Iodas as suas creações, é como um delicado •-

flexo dc poesia e de lenda, que espiritualisa todas as fónn ,
e transforma a ter-

ww" *m .^B ¦-

lll^^^^^MP^^ ^^m^m^mW '
¦BmHHI mWMSW ——WIÊÊÊmWm^mm. 'A_\ WS*
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-^mjêM
Xw —^ÊLw

mimi l

b r a s i 1 e i r U c i a Branco
A pianista

Vllc^lucL TLTJ^ rChCr 
dC 0r{]uUw A art< 

%"** *"*• joven ainthh
c Sttet¦ r> n Rin 

° C°"SCrVatori.° d< Musica de S. Paulo premiou em 1917
ladclZ;,' a ÍZoT! Z* 7 

mCW-d0S ttpPlaUS0S """'":""--? *« ««Ml, aea-
d,, 1 ¦ • S«^i O***, durante cinco annos, fez estudos especiais de

dJf''7ddd\i )ddr-°doí- nin^- *** ¦'"' ^,d!!dz t
tavel imC/ifír 

^"IS *"M«HW» lauto na sua arte, já no-
Pela citirid l' 

q 
í 

W]C ^"",' pianista ** •***, laureada, pelo publico e

nas peças theatraes {iriistúS ü ; ^5^^^™?^" f"«» 
unanmes em applaudil-a. Os

„, ---J / ¦¦e.e....ue; f /ny„ii "tHU UA Magdalcna Iapliaferro e Cuiomar Novaes.

ra num feliz doi,..-

nio da IIlusão, on-
de, como Endy.
mião, cada um de

nós sonha descui-*-

doso, c como se já-
mais devesse acer-

dar.

Ninguém, como

Oscar Wilde, pos-
suiu esse dom sin-

gularmente raro, a

não ser a imagina-

ria Scheherazade, a

doce sultana das
" .Ui/ e Uma Noi-

tes" que, cerlo,

não cslaio muito

longe do seu berço

quando, cm Dublin,

numa casa humilde,

mas habitada pela

Poesia, z'ciu elle an

mundo, para crear

um novo universo

cheio de encanta-

mentos, c viver,

eternamente joven,

na memória agra-

decida dos homens.
1

Garcia Maciel

OUVIDOS DF.-

LICADOS...

Num pequei:

salão, o desenhista,

muito conhecido •

/;/ /< ito admiraa

contava uma his

ria que não era

bastante séria.

De repente, v.

tou entre os ouvi

les algumas donze,

las. E parou

meio da narraçã,

Por que n

continua.' pergw

tou a filha da do.

da casa.

Impossiv.

O fim da his toi

não poderia

dito... fia ouvid

delicados aqui...

Então, ter

mine quando Ma-

mãe fôr lá Tlentn-

ver o chá... Sim

'r
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COISAS

LIDAS

m certeza já

nos jardins

prados, es-

scSm minúsculos in-

sede que bri-

lhav dentro da

trèva, como got-

tas de fogo.
./¦•._. vez, um

homem-* perguntou

a um delles:

Por que não

apptircces durante

o dia ?

0 vagalume re-

spondeu :
— Nunca me cs-

condo, seja dia ou

¦"¦¦ | ¦ |
' -
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seja noite; masf quando o sol está nc
céo, eu não sou nada... — Saaj.i.

se passa no inter-

ior de nós., . Não

ha nada no mun-

do. Tudo está no

coração... — Ra-

bindranath Ta-

gore.
¦

Lavra a terra

com respeito : a

terra é feita dos

olhos, dos lábiosa

da carne de todos

os que amaram na

vida... — Saadi.

Só um methodi-

co cretino pôde
Onde foi a lagoa Rodrigo de Freitas e onde será o novo prado do Jockey Club orgulhar-se, aos

cem annos, de ha-
Como uma lagrima ou um sor-

riso, um poema c a imagem do que

ver realisado todos os seus projectos.
— Remy de Gourmo.nt.

_*"*"¦-»_. ¦ * * _¦

^-7/ 
/7/***\ '"- _8_

t/x cIcm**-»-.
CONFIDENCIAS SBNTIMENTABS

__[• • \^*^Z/
_n **** _____L»*-t\\ w-**^

Com esse cabello cortado rente

B essa bellcza remarquée,

Você, meu amor, não sente

Que eu gosto muito de você ?

! rcebe pelo meu todo,

• minhas maneiras quê

o martyrisado a meu modo

Pen ndo a vida por você ?

ensa, um minuto apenas,

?us olhos pardos não lc
'¦xo 

das minhas penas,

essa angustia por você ?

> da sua bocea cm rosa

palavra sacadée,

•be que a minha alma gosa
T as phrases de roce ?

Não sente ? Não descobre tudo ?

Porque mudar assim, porquê ?

Tudo muda só eu não mudo,

Porque só vivo por você.

Bmtanto que grande distancia

Vae entre nós quc mal sc vê...

Não vá julgar extravagância

O quc c saudade de roce...

J O K O D A

H **»*umBÍU*2ii

¦ hbÍLw jH_-'

Quando o seu lábio aberto cm essência

Sorri que apenas se antevê,

Quero beijal-a... — Que imprudência...

Nada ! E' loucura por você.

Quando o jazz-band do Casino

Começa a uivar, não sei porque,

Dansa na sala o meu destino

Folha ao vento) só por você.

Anda triste meio fanada,
Você não gosta de bebê ?

Não sei, eu não gosto de nada...

Pois eu gosto só de você...

Como terminará o encanto

Desse beau rêve du passe ?

Acabará de certo em pranto...

Muitas lagrimas por você...

AVENIDA

(Desenho de Abelardo Falcão)
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K c) PO E T A FICOU S O ' . . .

Poi numa dessas fadigas, de .sentidos satisfeitos,

oinda pallida e dolorida de emoção, os cabellos revoltos,

a bocea vermelha contrahida num rictus de luxaria, que

ella confessou tudo; aquella cra a ultima entrevista, a

derradeira, cm que viria ao pequenino quarto, onde as1,

explosões do seu immenso amor tiveram, nas ricas ai-

faias e preciosas fayanças, mudas c

amigas testemunhas. . . EUc não quiz
crer no que ouvia, julgou delirar, t

fora ccrtificar-sc que não sonhava so-

nho desditoso. longamente, longamente,

tacteou lhe OS alvos seios, que fremiam
como passarinhos, fatigados dc largo

e cançado vôo. E porque? Ella não

respondeu logo, toda absorvida ante o

espelho, em passar uos lábios, deseo-

lorados pelos beijos 'lo amante, o mi-
iiuseulo batton de rouge; — unão <>

amava mais"; tinha a franqueza ex-

cessiva de dizer lhe friamente. E cllc.

contemplava-a, embevecidot emquanto
cila se revestia; dissera-se uma dessas
nymphas de Boticelli, muito pallidas c
muito puras, cuja linha ondulada de

plástica perfeita nos causa uma vi-
bração nervosa, um phrencsi louco de

Jivpercstczia. Pairava no ambiente
um silencio doloroso; cila quebrou-o
com a sonoridade fresca da sua voz
infantil.

UB tu não sentes? Não recor-
darás na quielude das tuas medita-

ções intimas, a volúpia c a saudade das
horas passadas com o meu amor? Como
a Pranccsca dc Kcmini, entre lagrymas,
não recordarás "cl tempo felice

O poeta sorriu; havia na tristeza do seu sorriso, o
melancólica resignação dos grandes soffrimentos.

uNáo, não sentes, pérfido, continuou cila, ferido
na sua vaidade dc mulher, voltando-se, 0 braço cscnlptu-
rai erguido para collocar á cabeça o pequenino chapéo,
que lhe escondia os lindos cabellost c fitou-o com esse
longo olhar, semi-cerrado de palpebras. que despertava
dentro nelle um ccho harmonioso de extranhos desejos.

Dize-me, não sentes?
Bu era feliz, assim falou cllc, nada ê mais bello

i9 _ vil - cai
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do que uma existência repartida entre o amor e a rte;
mas esperava a tua partida; tambem o insecto re / e

fugitivo não demora muito na flor cm que hauriiia

fumada ambrosia; poisa, beija, e parte pelo espaço

e infinito.
As mulheres são assim; vivem sempre cm busc< de

inu ente encantado, de quem só cilas têm -noticia c jue
procurarão eternamente. Pcrguntas-mc si não sl.iof

Pensas que o perjume da tua me
A felicidade do teu amor cra niu.tg
voluptuosa podia nunca esquecer-.ne ?
grande paro durar sempre; enupó. as
luminosidadcs do dio as trevas da noi-
te; depois do sorriso a lagrima. Que
fora a vida si não houvera lagrymas'?
Enganam-se os que dizem que a vida
não é boa nem c má; a vida c boo e é
má, porque ha nella a alegria c a dõr; o
soffrimcnto é apenas, uma consequen-
cia da alegria; a felicidade c a ante-
manhã da desventura. Parte, eu te
abeuçôo, c na profundeza da minha
alma apaixonada lio uma eterna gra-
tidão pelas volupias que me descobris-
te... Hlle não ponde dizer mais; uma
lagryma rebelde desceu-lhe lenta, pe-
Ias faces... Blla, indiffercntc, lançou

para o espelho um ultimo olhar, c sor-
riu satisfeito c orgulhosa do sua ele-

gancia: e partiu. Soffredor, triste, o

poeta ficou só...

Chermont dK Britto

Senhor e Senhora Joaquim Campean

nella miséria

SEMANA

»»? Daqui, deste logar onde passo os dias da semana
brasileira, de segunda ás 9 da manhã ate sabbado ás 5
do tarde, ouço, de minuto cm minuto, apitos dc tretM
e tiros de pedreira.. .

E como eu ainda não sou futurista, cheguei
á conclusão um pouco tristonha de que a semana brasi-
leira para mim c perfeitamente burro... — S.

¦
A musica tira o vco de muitas causas para quetH

se interessa pela psychologia humana... — GEorctv d<
Saixt-Fotx.
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Musa reahsada na igreja fc S. José, em acção de graças pela, bodas de prata do Dr. Eduardo Mfcrelles e D-
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O DIA

14 DE JULHO

COMMEMORADO

NO

CLUB DOS DTARTOS

REUNIÃO

DA COLÔNIA

FRANCEZA

DO

RIO DE TAN Kl RO
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.cerrou bruscamente a cocarda verde
da tampada, pretextando que a luz lhe fe-

os olhos. Uma penumbra leve nos
iiveu, como uma poeira de ouro. A

nbliothcca, onde estávamos sós, ficou
e na imprecisão da luz, cheia de coa-

ções nas estantes cnvemizadas, cheia
raços escuros nos velludos das arcadas
rias. Acccndemos cigarros. Por cima
tesa redonda, onde um serviço dc chá
necia, esauecido, esgarçaram-sc as

nciras fumaças azues...
eixemu-nos ficar ali, cm silencio, a

um para o outro, a chupar o ci-
insensivelmente, amodorrados, anes-

dos por causas exóticas. Nem elle
nttava a historia que começara, nem eu
pedia o fim. Enchi-me de melanco-
Convidei-o para sahir, Lembrei o
rto de Cesaréa, onde se ouviria Cho-
Sacurlatti, Dcbussy. Sorriu, passando

1 branca pela fronte olympica, como
affastar dali aquella mysteriosa

•'ão. Disse que' não gostava da rua,
rua era muito prosaica. B poz-se

ir, de repente, das cousas antigas...
¦itlher que fugira com um bailarino

¦ da sua casa que fora um san-
1 nobre c delicado, onde sorrira a

1 de todas as felicidades, onde an-
1 bailar sempre a fé de todas as

Ças... Procurei consolar:
Agitas passadas. . ." Interrompeu a

¦' phrase com um gesto. Deu alguns
S nervosos pela sala e parou, depois,

minha frenie para dizer que ás ve-
os águas passadas voltaram a mover
mos... Insisti; — ,«¦„,• ,; rua podia
rosaica, que as águas podiam mover

noinhos quantas vezes quisessem, mas
a musica tinha o mágico poder de

"dar isso tudo e de tornar alegres todas
rdeas tristes... Falei novamente no
-erto, descrevi o programma. Recusou

Él mt

com energia. Poi a um contador c tirou
de lá uma caixa pequena, dc sandalo.
Trouxe-O, t desculpou-se: — que era im-

possivel, que justamente naquelle dia es-
tava a fazer um anno... Estranhei. De

que seria esse anno?... Adivinhou a mi-
nha curiosidade.
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Leda do Prado Leite, da Cidade de
Aracaju.

Ordenou-me que abrisse a caixa. Obe-

deci. Dentro encontrei um cartão. com

uma data. Agradeceu-me, logo que ter-

minei de fazer isso, e não me deu tempo

para indagar. Abraçou-me em seguida e
murmurou com lagrimas na voz: — que
aquella caixa era da sua mulher, que
viera com ella... que essa caixa fora a
depositaria da sua felicidade c que dahi

sahira toda a sua, vida, gasta aos poucos,
com avareza... que estava vasia agora...

que até a esperança, que fora a sua ut-

tinia virtude c que ali dentro se conser-

vara encerrada durante um anno inteiro,

terminara de sahir tambem... que me

agradecia... que eu libertara a sua es-

perança...
Affastou-se tão repentinamente que eu

mal tive tempo de vêr o reposteiro a ondu-

lar. Permaneci 110 mesmo logar, com a

caixa nas mãos, a olhar tudo sem enlen-

der nada... Subitamente um ruido surdo

quebrou o silencio... Pareceu-me ouvir

um sino a locar... Tive um presentimen-
to horroroso. Corri, instinclivamenle, e

cheguei ainda a lempo de amparar nos

braços o seu corpo molle... I ma gran-
de nuvem de fumo enchia o aposento.

Piquei impossibilitado de vêr ao princi-

pio. Depois comprchciuli tudo: — KM

fio de sangue a escorrer no pcitilho bran-

co da camisa, o revólver cabido sobre o

divan...
Abracei-o fortemente, sem palavras para

\c'ondenvnar aquelle desvario. . . Proeurei

falar, mas a garganta rebelde só abriu-
se para um soluço... Uoltou, então, parti
mim, o seu rosto muito branco. Vi ainda

os seus olhos negros, cheios de fogo que
as palpebras iam encobrindo vagorosamen-
te, na mysteriosa sensação da morte... vi

tambem os seus dentes admiráveis, na mol-

dura dos lábios exangues que falaram pela
ultima vez, num sorriso de resignação:

— Perdoa, meu amigo, terminou o mar-

tyrio... cumpriu-se o castigo do céo...

Álvaro Dicliuno
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cEscreve-nos uma leitora: "Não sei

sc foi nessa revista, mas tenho disso

quasi a certeza, pois que não ha as-

snmpto relativo á cincmatographia

que em suas paginas não haja figu-
rado, que li em tempos um artigo re-

clamando contra os programmas que os cinemas dos bair-

ros offcrcccm nos dias em que ha matinées, freqüentados

nrujiiccLs
FILMS PARA CREANÇAS

+ ella. E isso sc propina a intelli-
gencias em formação, divertindo rom
semelhantes ensinamentos a candurt
dos nossos filhos que ás vez.: em
casa nos espantam com os interroga-
torios sobre assumptos muito -ima

da sua comprehcnsão.
Os moralistas, cm diffcrentes paizes, tem verberado

tomo de esperar pela creançada. Eu tenho dois filhos — já os máos resultados que a mocidade freqüentadora dos
um garoto e uma petiza, elle moreno c forte, ferrabraz de espectaculos cincmatographicos tem auferido com a má
ii annos, que já pc-
ralteia pela visi-
nhança â cata de
companheiros e re-
clama, com império,
ir ao cinema para
ver o cow-boy des-
aucar o dcsaffccto;
cila, loirinha c mi-
mosa, que gosta de
Baby Pcggy, mas
não deixa dc prestar
attenção ás aetrizcs

grandes c c doida

feh Thomas Mei-

glian 
(ique é um pae-

sinlw muito bom".

Segue-se dahi que,
quando ha matinéc
no bairro em que
resido, é certo o as-
salto á minha bolsa
c não ha senão sa-
t'sfazcr assa exi*

gência tão escassos
são entre nós os
meios de divertir os
nossos filhos...

Deixo-os ir c, ás
vezes. até. vou com
elles tombem.

Mas Srs. do Para
todos..., i quando
vou com os meus

petizes a essas ma-
tinées, que vejo e
avalio a extrema ig-
nor a neia desse pes*
soai que sc arroja
o direito de fazer
programmas p a r a
uso de creanças.

Ahi está uma cou-
sa que deveria me-
recer a attenção dc
u m a autoridade

qualquer, policia, directoria
da instrucção ou outra, para com a A npanhia Marie-Thérése Pierat. que alcançou
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mm\*\r ' _É_I__________________________________________________B

mr ' all_______________________________________________________R*É__S 
-P^fl-Í B

fflfe; *fl

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^flsF^v SWRHP^t ilfl ^1
_______________________I_àa fl________________________B_ffi_M-l'.'' •"' *_ri--''_ _fl B_

HG& fA 
'.-^jLfliifl 

___iã_-fl

b________________________bW -___i_H
fl__il____:- *_ * ______ H

|^H___t_____i_________fl

I'

________________________B____rAl_-_S__f«l_____l_l / M' tr^MmmmtmmmmmmmtlvWsmtt'Ittj_____„___________B___________________B

impedir esses horrores que
a ganância c a estupidez dc
mãos dadas proporcionam aos nossos fdhos sob a fôrmade programmas cincmatographicos para uso infantil

O que deveria ser constituído por fitas cômicas einstructivas, joruacs ou revistas ou entáo films cm aue
sc possa receber alguns ensinamentos moraes é pelo con
trario formado ou for historias absurdas e estúpidas
em que se exalta a força e a brutalidade ou então um
desses themas triangulares em que são tão férteis os
norte americanos: elle + ella + elle ou ella + elíe

Camille Vernades, artista iranceza. actuaimeme no Kio
que alça

enorme exito com o film "Bréche d'Enfer\

escolha dos themas
utilisados pelos fa-
bricantes dc films

que só procuram
cortejar os grassei-
ros appetites das
multidões proporcio-
nando iguaria ade-

quada ao seu pala-
dar — adubo forte,
condimento irritan-
te que repugnadia

a espíritos delicados.
De quando em

quando vejo á porta
de um cinema o
aviso policial — pro-
hibindo a entrada de
menores.

Isso c para a ei-
dade, para o centro

policiado, pois esses
mesmos films pas-
sam nos bairros in-

differentemente para
gente de toda idade.
São até os que pro-
vocam mais encheu-
tes.

Devia haver uma
legislação ade qua-
da para os cinema-
tographos.

Os films inU rii*

ctos á infanen se

fossem apresen ios

como os outros não

feridos pelo vt 'di-

ctum da censure, le*

viam os trans cs-

sores ser conde Uh

dos até ao f h<t

mento das po ¦*•

Si sc persegi- °

fornecedor que fl*-

sifica o leite i •*'•"

nado aos nossos filh. *os

porque não incorrer em »«?¦

pena aquelles que lhes or-

rompem o coração e o cara
cter com o veneno das suas mazellas cinematograp 

'«*-

mente expostas á guisa de divertimento? Ahi está. sr. do
Para todos  essa reclamação que lhes fas uma là*
de familia que se vê obrigada de ora cm deante a ?->
dar aos seus filhos que não deseja ver estragados . '1S

fitas, a frequencia ás matinées infantis dos cinemas pth
tricios. — Clara ue Souza Breves.

Publicamos a carta sem commentarios. Para çM?
Operador
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A FORÇA DO DESTINO

I

O capitão Duncan
McTeague, comtnan-
dante do barco
'Grampus" e o seu immediato, o per- gar". O capitão apanha o abandonado
neta Noodles, desembarcam em South- e leva-o para casa. Examinando a
port numa noite de chuva. Vão de pres- creaturita, elle encontra pregadas nas
sa, fustigados pelas rajadas frias, quan- suas roupinhas uma carta e a metade
do a certa altura ouvem vagidos de cre- da nota de um dollar. Na mensagem
anc.a e encontram o pequerrucho á djz a pobre mãe que a miséria a obri-

. de uma casa que está "para alu- ga a abandonar o filhinho, mas que al-

gum dia, si Deus ajudal-a, voltará em

sua procura, e nessa occasião provará
legitimidade dos seus direitos, apresen-

tando a outra metade da nota. Vem dahi

ao capitão a idéa de baptisar a cre-
anc,a com o nome de " Ilalf-a-dollar-
bill" (Metade de uma nota de dollar).

Martin Webber, indivíduo de reptt-

tacão nada recommendavei e que o ca-

p:tão contractou em caso de emergen-
cia para piloto do "Grampus", 

quasi
causou a morte do pequeno no dia em

que elle fazia quatro annos de idade,

com a perversidade das suas brinca-

deiras. Esse incidente irritou profun-
amente o capitão, que pouco depois

despede Webber, declarando-lhe que
tomará novo piloto, logo que chega-

rem a Sottthport na manhã seguinte.

Webber descobre, por acaso, nesse meio

tempo, a carta que fora encontrada

com o pequeno e mais a metade da

nota de dollar e occulta esses objectos

no bolso, apparentemente sem fim ne-

nhum, mas para qualquer fim que a

maldade lhe sttggerisse.
Na manhã seguinte, effectivamente,

o "Grampus" lança ferros em South-

port. A desconhecida que abandonara
o filhinho naquella noite tempestuosa
á porta de uma casa, está no cáes com

o pouco que possue, pois acabava de

ser expulsa da casa
de pensão onde mo-
rava mais por fa-

vor. Bill, que se encontra em compa-
nhia de Noodles, percebe-a, nota o
ar ancioso da mulher e acredita que
ella procura alguém ou alguma cousa.
Dirige-se a ella offerecendo-se para
auxiliai**, mas a mulher nesse morr.en-
to desfallece. Noodles propõe levarem-
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Bill queria que ella ficasse
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.. . (- salva} depois de mil peripécias.

n';i para a cabana eni q&te elles se
alojam em Southport, e assim fazem.

Quando o capitão ali entra, Noodles
explica-lhe o quc se passara e o inci-
dente e bem depressa esquecido pela re
feição quc reclamavam todos aquelles
estômagos vastos. Terminado o repas-
to, a desconhecida agradece a bondosa
hospitalidade e prepara-se para partir,
quando o pequeno Bill começa a chorar
desesperadamente pedindo-lhe que não
se vá até quc consegue convencer a
todos, inclusive a extrangeira que
ella deve ficar.

Smquanto isso, Webber c Papeote
Joe velho companheiro de Webber e

que soffreu tambem seus máos quar-
tOS de hora nas mãos do capitão, pia-
nejam vingar-se de McTeague, 'rou-

bando-lhe o pequeno Bill. Nesse intui-
to dirigem-se á cisa do capitão, onde
encontram Bill e a desconhecida brin-
cando do lado de fora. Webber sente-
se surpreso ao ver a desconhecida, que
é nada mais. nada menos do que sua
própria esposa. Nessa oceasião a mu-
lher deixa Bill e entra para casa. Web-
ber approxima-se da creança, põe-se a
interrogal-a e, sabendo que o capitão
nem Noodles estão em casa, elle se-
gue a mulher ao interior da habitação.
Tma vez ali, o homem interroga a es-

"Noodlcs" e a desconhecida.. .

...quc soffre máos quartos de hora.

posa ipie elle abandonara, sobre o que
era feito do filho e ella narra-lhe tudo,
inclusive a particularidade da nota

partida. Webber exige-lhe a outra
metade da cédula, mas ella recusa-se
a entregar e foge pela janella.

Pouco mais tarde, o capitão e Noo-
dles regressam e annunciam á desço-
necida que se farão de vela no dia
seguinte. A mulher que sente fundade
receio do marido, consente em partir
com elles a bordo do "Gramp.us". Nes-
sa mesma noite, porém, Webber e Joe
roubam o pequeno Bill, mas McTea-

{Termina no fim da revista)
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Oscar Wilde, o

g.-inde escriptor
•mico, escre-

: "Quero pro-
frncto de

9 as arvorei»
.irdim da vi-

*" A prima-
na Ritta Con-

veatry perfilhava
cr.íhusiasticamen-
te o pensamento
ousado do autor

da Salame. Espi-

rito irrequieto, vo-

h- ei. inclinado

ás extremas sen-

suaíidades Ritta

Çonventry ia in-

tervir audaciosa-
mente na vida e
no coração do
mai- calmo e fe

liz dos homens.

Era essa felicis-
sima creatura Ri-

cardo Parr, rico
e elefante moço

para quem a vida
era apenas nn?

prazer. Para
maior felicidade
era sincera e apai-
xonadaraente amado

por nma linda peque-
na, Alice Mely, qne
só nelle pensava, que só com elle so-

nava. Mas como quasi sempre quem é
* sem esforço não vê a felicidade

quo o cerca, Ricardo sentia-se entedia-
do com aquelle amor sincero e con-
stante de Alice, com quem, aliás, não

queria casar, porque tinha a intenção
rar solteiro toda a vida. Para seu

igo, em uma noite, num rcstauranl
teve oceasião de encontrar-se com

Çonventry, que teve artes de o
echisar, fazendo delle o homem

servil pela paixão que lhe des-

Patrick c Ritta

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_K^J_-_-___fl

QUAL O MELHOR AMOR?

(DONT CALL IT LOVE)

Pilm da Paramount, produzido em
1924 sob a direcção de l Vil liam De

Mills.

DISTRIBUIÇÃO

Alice Mely.... Agnes Ayres

Ricardo Parr.. Jack PTolt

Ritta Çonventry Nita Naldi

Luigi Busini..'. Theodore Kosloff

Patrick Rod La Rocque

H. Courtlandt. Robert Edeson

Clara Proctor.. Julia Faye

PÁRA TODOS...

pertou. Em sua
casa. perante os
seus collegas, o
seu emprezario e
os seus convivas,
Ricardo era ago-
ra o senhor do
coração da capri-
chosa Ritta; mas
na in ti mi da de,

quando ella lhe
lançava a cadeia
dos seus braços,
Ricardo perdia to-
da a serenidade,
toda a vontade,
toda a posse de si
mesmo, para se
transformar num
manequim. Den-
tro em pouco não
mais se lembrava
de Alice, comple-
tamente perdido
pelos encantos da
artista. Pouco

tempo durou a sua
illusão. Ritta Con-
ventry, volúvel,
ambiciosa de aven-
turas, procurou
arredar de si o
mais depressa pos-

sivel a Ricardo. Des-
ta vez, porém, o ho-
mem que ella provo-

cara era, na verdade, um homem, e Ri-
cardo, doido de amor, insistiu na con-
tinuidade daquella aventura. Para
maior facilidade nos seus planos amo-
rosos, Alice retirara-se para uma casa
de campo, onde adoecera gravemente
uma sua irmã. Ricardo estava livre.
Conseguiu, com pequeno esforço, levai
Ritta para Atlantic City, onde a teria
mais perto de si. Ritta foi, mas nessa
viagem encontrou Ricardo o momento
fatal da separação definitiva. Ao hos-

pedarem-se no hotel, Ritta teve dese
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jos de chamar um afinador, que pu-
zesse em ordem o piano do.s seus prin-
cipescos aposentos. Veiu o pianista. Era
um sytnpathico compositor. Ritta Con-
ventry sentiu logo despertar todo o seu
feitio sensual e vario. A figura daquel-
le ingênuo artista, homem hello e sym-

pathico, apagou por completo a lem-
branca de Ricardo. 0 temperamento
naturalmente brioso de Ricardo não lhe

permittia assistir impassível áquelles
desmandos de Ritta. Rompeu com a
terrível creatura e correu arrependido
aos braços de Alice. Aqui, porém, es-

perava-o uma grande desillusfio: Alice,

que, por intermédio de uma amiga, sou-
hera dos acto* deprimentes e da des-
lealdade praticada pelo homem que
amava, recusou sequer recehel o. De-
halde Ricardo supplicava o seu perdão,
confessando a sua culpa. Alice, com o
coração sangrando, com a sua magoa
immensa, não queria nem ao menos
vel-o, tendo sido balda los todos os esfor-

19 — VII _
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DESEJA CRE5CCR
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Poi.*» o conseguirá promptamente,
em qualquer cdade, com o CRÊS-
CEDOR RACIONAL, do professor
Alhert, tratamento unico que ga-
rante o augmento da estatura e des-

Sta. GARCIA Sr.' mps envolvimento. Pedir explicações,
com j mez co 2 me- que RS remetterei grátis, e ficareis

convencidos do maravilhoso invento.dc trata-
mento.

zes de tra-
tamento.

Sr. PICON (x)

antes do tra-

tamento.

Sr. pia
3 mezt;.

do trata;

Representante na America do Sul: F. MA
Entre Rios, 130 — Buenos Aires — Argentina
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" sobre rotulo azul ouro I
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ços empregados nesse .çentido. Ricardo, testos de amor de Ricardo. Mas esse
cheio de desespero, porque reconhecia amor tinha sobre ella pleno domínio

que sc o erro era grande, maior era e ella acabou perdoando.
0 amor honesto que dedicava a Alice,
forçou esse recebimento c apresentou- *tt *t\* \*t
se na frente de Alice. A principio, a

pobre menina, cujo amor não se extin- GEORGE WALSH nasceu em New

guira, não se conformou com o* pro York em 1892 e ahi mesmo foi edu-
cado.

i* iV *

MAE MURRAY está deixando os

papeis de dansarisa. Em Circc, cujo

argumento foi escripto especialmente

por Blasco Ibanez, ella faz uma alei-

jada e o galã é James Kirkwood, outra

prova, aliás, que o film é serio... Fa-

Ia-se que depois ella será a protagonis-
ta da Viuva Alegre, que estava ao car-

go de Von Stroheim. A Metro Gold-

wyn, entretanto, pare:e que vae con-

servar a direcçâo de Robert Leonard.

Nada está decidido ainda.

it it it

O Picture Play vem agora com a

novidade que Ricardo Cortez não c nem

francez nem procedente de outro r.ial-

quer paiz latino. Que é bom americana

e que o seu nome verdadeiro não é

Cortez. Que o nome não seja ste,

tambem acreditamos, mas isto d ua

nacionalidade, deve ser "chaler' o':

para com os americanos...

es-

tre

sc

)e-

A' venda em todas as casas boas.
Depositários exclusivos para vendas por atacado-

E W e 1 & C o h e n Ltda. "Casa Hamburgo"
Norte I(*6 Caixa 

postal 1896
Andrada.s 44

* tt £

DOROTHY MACKAILL, a

quecivel 
"Rose Duncan" do M

da Rosa, nega o seu noivado (e
tinha falado no casamento !) cor

orge O' Brien, aliás, filho do chefc de

policia rle S. Francisco, e actual' nte

actor da Fox.

it it *tt

Rumoreja-se pela millionesima '

casamento de Carlito. Desta vez é :om

Thelma-Margan Converse, espos.; àt

um ricaço de New York e irmã g- aea

da senhora de "Reggie" Vanderbilt.

Ella é uma aspirante no celluloide e

já tomou parte em Cylherea, da Hrst

National.
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'es Kirkvvood e Pauline Garon
rascenam-se no film The Fain-
Flappey) da Chadwick Pictu-
Os restantes do elenco são

a-re Adams, Johnny Harron. Ka-
•" Williams, Hal Cooley e Al-

*-**"* Roscoe.

BARBARA BEDFORD

E

R 0 B K R T F R A ZER

E m
"WOMEN WHO G I V E"

D A M E T R O

Eugene O' Brien e Ronald Coi-
man foram contractados por Jo-
seph Schenck para galãs dais irmãs
Talmadge. 0 primeiro figura em
The Fight} de Norma, e o segundo

trabalhará na próxima producção
de Constance.
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CONTRASTES

Lady Sarah Ides - - a
nossa historia começa, DA VIDA
mais intima amiga de Dolores — e o Dr. Me-rvyn Ides.
famoso especialista em moléstias da garganta, tomam
chá em casa le Dolores. vindo reunir-se também a elles,
Don Cesare Carelli, que procura cortejar a Dolores. O
Dr. Ides formula uma interrogação com o olhar á en
trada do recém-chegado, e sua irmã, Lady Sarah. segre*
da-lhe: "Oh ! elle a corteja desde que chegaram a Ro
ma. E' typico no gênero: foi durante annos o apaixo-
nado da princeza Mancelli. Mas, felizmente, Dolores não
tem logar no seu coração senão para o seu marido". I.
a chegada immeliata de Sir Theodore confirmou para
o Dr. Ides as palavras de sua irmã;
parecendo lhe que Dolores de facto
adorava o esposo. Sir Theodore tra-
zia um ar preoccupa lo. A moléstia
do seu amigo Denzil era séria, e elle
expoz o caso ao Dr. Ides, pedindo
que fosse no dia seguinte examinar o
enfermo. Cesare havia se retirado, e
o mesmo não tardaram a fazer Lady
Sarah e o Dr. Ides. Sir Theodore
ficando só com a esposa expandiu a
preoccupação. a tristeza que lhe cau-
sava o estado do amigo.

— Afinal, observou elle, os Den-
zil têm realmente um lar, ao pas-
so que nós... e as lagrimas não lhe
permittiram concluir a melancolia do
pensamento.

O exame do Dr. Mervvn Mes
confirmou a suspeita de Sir Theodo-
re: "E* muito grave, disse-lhe o me-
dico. Trata-se de um câncer uo la-
rynge. De cem escapa um. Em todo
caso deve-se operar Ímmediatamente".

Dendil ouviu a sentença corajo-
samente, ficando combinada a opera-
ção para sexta-feira, porque quinta-
feira era o anniversario do seu íilhi- Cesan
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nho Theo, e elle desejava

que até lá sua esposa ig-
norasse tudo, para não ser

perturbada a alegria da lata. Nessa noite, Sir Theodore
deixando em casa sua esposa Dolores. sósinha om a
Immensa tristeza que cada dia mais e mais parecia ea
volvel-a, foi visitar Denzil. Este relatou-lhe o que lhe
-iissera o medico, e depois acerescentou: "Se eu morrer,
Cannynge, quero que assistas Edna com relação a nossos
filhos, especialmente Theo. O rapaz precisa de um ho
mem para guiai-o". Afinal chegou a quinta-tei" e o
anniversario do pequeno foi festejado com alegria na-

quelle lar, onde adejava, sem que ninguém soube—e. a
não ser Denzil e Theodore, a sombra da morte npie-

dosa. A* noite, quando haviam e;res-
sado á casa, notando o mutismo ma-
rido. Dolores interrogou-o e Sir heo-
dore lhe falou que aquella mesn hora
Francis Denzil estaria fazendo SUS
espora a tremenda revelação. Dolores
soube assim da verdade (pie a comfflo-
veu profundamente. No dia se;-.tinte
ella e o marido corriam á casa d seus
am:.»;; s, para confortarem F.dna ho-

ra r.ngustiosa da espectativa. d ope-
ração fez-se, mas a habilidade i Dr.
Ides não poude realisar o nu. gre.
Unia hora depois Edna era vi, a, e

implorou consolo de Theodore.
assim que Dolores viu "a vinha trueti-
fera" ros braços do seu marido. ;,heo-

dore naquelle momento náo percebeu 
a

dolorosa expressão que se estani ou no

rosto da esposa, mas a enferme' no-

tou e falou:
— F.!'.e era o amigo Io seu n. irido,

e nada mais natural que nesse transe
ella rei gie nessa amizade, sem saber

o que faz.
Mas Dolores náo conseguiu dber-

tar-se da tortura moral, tanto mais

j(-'ea... quanto sentia, nos longos dias que *e
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seguiram, qne não havia log.u

.. ella no?, pensamentos cio

se... esposo. Sir ÍVo-ore, qu*
-iva u estado

nervoso da mulher,
elhou a um

dia:
Porque uao

vae.*1. passar algun

o na villa eni

Ce.nobio ?
Dolores assus-

tot' se:
. Oh ! Theo-

dore. por favor,

não ine deixes só-

sinha...
In lo, porém,

no dia seguinte

Com < marido á

casa de E Ina, voltou resolv

da a acceitar a SUggestão, ae

tal fôrma lhe transtornara o

espirito a visão de felicidade

rle Theodore com os filhos

(le Edna.
Cesare, que não desani-

mav.t nos seus desígnios a

respeito de Dolores, nessa

mesma noite appareceu,

convidando** e ao marido

para irem á Opera, Theo-

dore excusou-se; estava
muito cansado, mas Dolo
res poderia ir. Cesare
exultou e aproveitou a op -

portunidadc para imprimi-
novo impulso ao seu lov*'
affair. Acompanhai! lo-.a
de volta á casa, talvez hou*
vesse marcado o ponto de
cisivo, se não fosse pre-
sentirem Theodore, que

estava «acorda lo.
Cesíi retirou-se precipi -

tadamente, servindo-se da
do portão que lhe

dera Dolores.
)olores encontrava-se

em Cernofoio, sósi
com a sua tristeza.

carta de Theodore
•"¦scurecer «ainda mais
espirito:

-de a morte
i pae. ri 3

creanci
iáo me dei-
Parece que
tudo para

E dizer,
• ha amiga,
talvez este-

sentencia-

atravessar
1 sa vida sem

•Vi;ps*. . .-'

¦ ais uma ve *
:,res compre-

'•hendeu 
q u e

'••ente 
um í

• poderia sal-'**¦ Theodore
¦mettia na sua

rta vir passar
;il«"uns dias em
Cernobio, 

porém
'•ores esperou-o em vão na

...mandou clniin.tr iticontinente l.aly Sarab...

data marcada. E' que o pequeno Theo fora
victima de um incidente e elle não poude sa-
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hir de Roma. Cesare conti-
nuava pertinaz, freqüentador
assíduo da villa, sempre á

espreita do mo-
mento asado, que
certamente n ã o
deixaria de sobre
vir tia tremenda
crise tttoral (pie
atravessava Dolo
re:.

— Porque esses
escrúpulos, quando
Fheodore nio pen-
sa senão em Kdna ?
insinuava elle, per-
fido e maldoso, á
pobre creatura.

Dolores acredi-
tava no amor do

marido, na sua sinceridade
c luetava desespera lamente
contra a tentação, Alas ura
Cesare sobrepoz-se ás conve*
niencias e tomou*a violenta-
mente nos braços, transpon-
(í!> a barreira que se oppunha
aos seus desejos.

Voltando inesperada-
""•ente á Roma, Dolores
soube que seu marido es-
tava em casa de Edna,
como sempre, entretidò
com as crianças (pie elle
adorava. Ella mandou
chamar incontinente Ladv
Sarah, com .piem se abriu ;

Eu senti que só um
filho poderia manter-nios
juntos, a mim e a Theo-
dore, e... a culpa por
essa falta de filhos é
delle e não minha. Sacri-
fiquei-ne, fechei a con-
S'-!enci;i a tn Io para satis-
fazer os desejos delle.
Mas, minha Sarah, sup-
ponha você que Theo lorc
venha a descobrir !...
Sinto calafrios !...

A marcha lenta dos
dias apenas servia para
augmentar as angustias de

Dolores. Imi dia
mesmo chegou-
lhe uma carta de
Cesare ameaçan-
do-a: "Se ella
não fosse vel-o,
èlle viria á sua
casa". Apavora»
da ella telepho-
nou a Sarah, e
estít correu en:
seu auxilio.

Quando Cesare
appareceu, que-
rendo forçar o
.accesso junto de
Dolores, L .'i d y
S a t a h enfren
tou-o com tal
energia, que o
homem acho u
mais prudente
bater em retira

da. Dolores sof-

(Termina no fim da revista)
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Charles Meie lith, galã americano

parece (pie ainda não está esquecido

pelos nossos leitores, pois não ? Ha
dois annos casou-se com uma viuva
rica e foi passar a lua de mel no es-
trangeiro. Agora volta pae de uma
linda meninazinha, que nasceu em Lon-

M I I. T O N S I L L S

A C A B A D E O B T E R

E N O R M B E X I T O

N O F I L M D A

F I R S T N A T I O N A L
"THE 

SEA HAWK"

dres, 
"registrada, 

porém, no co. •ulado

americano. Charles está em HollyWtX»

e vae voltar a trabalhar.

Lewis Stone, Wallace Beery e Lloyd

Hughes oecupam papeis de destaquei1

film da First National, The Losi World.
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Uni ninsicasm

]c, aérea, liara

pre. rar o espirito

dos artistas. 0 di-

rec explicava :

"Es.amos em Pa*

ris, cm uma gran le

expo ição d'arte<

Esto é 0 guarda,

disse elle apontan-

do-me com o dedo.

Passeie !" Luz mie

a marchar de um

para outro lado,

escutando comtudo

as outras determi-

nações directoriaes.
"Vocês são visi-

tantcs; i| u a n d o

chegarem diante

do retrato têm que
manifestar profun-
da emoção. Como

é bello ! Theda Ba-

ra entra pela porta
á direita. Avança

para o quadro e

provoca um escan*
dalo. 0 guarda in-

tervem e põe-na

para fora. Compre-
henderam ? Bem.
Attenção ! Luz !
Acção ! Camera !"
Em n eu passeio de
nni para o outro
¦ado persegue-me o tic-tac

apparelhos cinema-
hicos. .Mal ouso le-

os olhos, com medo de fixar a objectiva. Kis,
que surge Theda Bara gesticulan lo diante do

BxecutO a ordem: "Intervenha, 
guarda !" Di-

para o fundo, e. agarrando la estreita levo-a
para
um

to I

pen
c.i ,

ca d

va.

che

gra.

iri.

nio»

de

ce.-«

sen-,

NA TERRA DO FILM

'¦* da scena com as gesticulações e o aspecto de"ia 
que leva um bêbado para a delegacia. "Mui

Não vale a pena repetir! grita o director". K eu
para os meus botões: -.Mas 

que coisa tão fa-
a*har para o cinema !" Agora é a lenta mimi-
•sta, que posa «a «alguns centímetros da objecti-

espectaculo tão interessante ! Theda Bara,
tregeitos, pergunta ao director: "Nâo acha
ssa posição ?" Ltlla mesmo approva os pro-

°S, sorri para si própria, estragada pelos mi-
dez annos ,

mtinuo sue-
a razão de
dollars por

•a, e tambem
Fraqueza doa

®*i

MímiÀ l^mmmslrmmWÊ^m*\>b§ ,-, *** íf 
'•¦ 
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na cuja grande au-
tor idade se quebra
diante do seu pre-
«stigio. De súbito

«sua testa enruga-

set suas sob rance-
lhas encrespam-se,

0 seu dedo, um de-

do de criança mal
educada ergue - se

no ar, ameaçaor o
voluntarioso: "Di-

rector. Não quero
esta rapariga perto
de mim !" K' o te
mor de que appa-
reça na tela, ao seu
lado, um rosto mais

joven, mais fresco,

mais bonito... O

director compre-

bende e ao passo

que a graciosa fi-

gurante recua e

afasta-se. duas ca-

becas quasi hor-

rendas se adian-

tam para o lado

da estrcllo. " As-

sim será bem me-

lhor, murmura es-

ta tranquillisada",

Esse film em via

de realisação, .1

mu'li cr demônio,

devia ser uma das

ultimas produecões
dessa artista. Fox

recusou «se depois a renovar

o contracto. Theda teve de

abandonar o cinema. K'

curioso indagar como de súbito, a mais gloriosa artista

de cinema, com dez annos de suecesso, perdeu a porpü*

laridade. Esse systema de sacrificar á presumpção da

estreita 0 interesse do scenario, da interpretação, de tu-

do um bello dia começou de facto a cansar o publico.

Mas a retirada le Theda Lara foi sobretudo a saneção

ctessas leis da lógica que constituem a justiça das multi

does. Uma concepção immoral não pôde existir e per-

sistir senão na infância da arte ou em sua senectude.

Quando Mme. Bara estreou, acabava Griffith apenas dc

introduzir no processo cinematographico a renovação dos
"primeiros planos". 0 apparelho de projecção, com min

crepitação incommoda, faz:a ver tia tela imagens tremu

Ias, cheias de pontos negros, pobres titeres. que macal-

atavam a vida, sem

scenario, sem dire -

cção, ao sabor dn

fantasia,

'ores 
de s ce

vN8*H*Vr M*-\ V . /.

1 'j—M 8m\**\\\

(Couliníta no

próximo numero)
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Devido ao oxito que vem obtendo

COmo direetor, o sou marido Harry

Poliard Marguerita Fi.dier. que vol-

tnn agora ao cinema com o film

K-The inknoien, da Universal, pas-
sou a chamar-se Marguerita Poliard.

Ct Cx te

Will Rogers vae trabalhar 110 Zieg-\

feld Follics. continuando, porém, a

fazer films para a Pathé N. Y.

Cx Cx Ct

Ramon Novarro nasceu om Buan-

go, México, a d dr Fevereiro dc

1899, () seu verdadeiro nome ó José
Ramon Samaniegos.

Victor Fleming firmou contracto

com a Paramount, devido a sua di-

recÇão em The Code of the Sea. da

mesma fabrica. K já vae dirigir

Empty Jlands.
Cx Cx Cx

Pe Madame du Deffand:

Nunca as mulheres são mais fortes

do que quando cilas próprias se ar-

mam com a sua fraqueza.

tr it it

Pe Cameroni:

A mulher não tem senão um meio

do nos fazer felizes; cm compensa-

.•* SARDAS %
• PAN IN OS \

ESPINHAS \
(RUGAS CRAVOS •

E MANCHAS l
LDA PELLE: •

92^
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ção, tem uma infinidade delles para
nos atormentar.

Cx Cx Cx

J)c Poincelot:

Uma víbora polia tornar a sua lin-

gua mais venenosa se a introduzisse

no coração dc uma coqudie.

Cx Cx Cx

Quando se diz a uma rapariga
"Hei de amai a sempre", ella não li-

ga a minima importância, natural-

mente. Mas se se ajunta com menos

eloqüência: "Hei de amal-a durante

muito tempo", ella sente que o caso

ó serio, e põe-se a reflectir... —

Mareei Boulangcr.

"ILLUSTÍRAÇAO BRASILEIRA" - Revista mensal

illustrada ¦ ¦ Collaborada pólos melhores escriptores e

artistas nacionaes e estrangeiros.

__W" ''^flflBflflMflKMB^HHflflflflí^^MMn^É^^ii'

K ¦..'»'' fl
E tB Bi

Hh *fl Wr *'^1

^^^fifl I ¦ li^Br / ^|

MHni IflllllHI ¦¦ 
' 
__t JB ??* US •'¦ ' Mmt BB

flkfl I I I i L r^^flfl^^ i " ^^^H^B

mWM*» Bl! </! W' m 
* 

fl
IISPmHIb! M^b % ím> 

"'"fl

flWBBflWB&^^^& 1', -t Í'iÍk«| 
I

7^

TELEPHONE C. 2616

RUA DO URUGUAVANA m\9

COSTA BAST05 b fERNANDES

/rr^x,, grande
moda em calçado de
camurça preta com
vista gris perle.c^âr/ôéé

r& senhoras.
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PARA TODOS..

COMO SE PODE MODIFICAR A
EPIDERME DE UMA MULHER

Fred Niblo felicitando Ramon Novarro peto seu desempenho cm "Th\ Namc
is IVoman", da Metro.

Hobart Bosworth, Roy Stewart, Bes-

sie Love, Arthur Hoyt, Charles Mur-

ray e outros trabalham em SundownJ
da First National.

ti ti *>

Messalinaf a mais recente producção
italiana do celebre Enrico Guazzoni,
será distribuiria nos Estados Unidos

pela K. B. O.

ti ti ti
ores Rousse, que vimos com
Mix em Regenerado a niuquc,
'eading-woman de Buck Jones

em Againsl Ali Odds. William Scott,
Norton e Thais Waldemas»,

içurou em Beijos que se ven-
dem, tomam parte.

ti ti ti
Olcott vae receber 3.750

por semana, para dirigir
Norm Talmadge.

ti ti ti
Kimball Young soffreu mc-
operação e se acha em Fort
'"(liana, para se restabelecer.

ti ti ti
t* empre o mais rico e o mais

I, eu. o solitário ... —

c,

ti ti ti
za... Um poeta descobriu que
rmã gêmea da verdade. A ver-
a belleza estão juntas no me-

"ême 
que até hoje se conhece:

l(-e da Pélle.. . E tambem a
juventude pode ser consegui-

<¦ uso diário da Água de
Esses dois preparados são

iradíssimos 
por todo mundo ele-

gaiüc

invi

v,
ella

dad,

lho;

A

ete;

da

Lo:,

A vida é curta mesmo

que vivem muito tempo. —

Bernhardt.

ti ti ti

A mulher é um raio de

vida do poeta. — Hcnrik

tara os
Sarah

sol na

Ibscn.

(Do 
"Feminine 

World")

O meio mais rápido e seguro de
mudar uma cutis má, por uma boa, e
extinguir materialmente o véo velho
e descolorido da parte externado ros-
to, o que pôde ser feito segura e pre-
viamente por qualquer mulher.

0 tratamento é um só. que consiste
numa suave absorpção.

Compre um pouco de puro merco-
lized wax (cera pura mercoüzed) na
loja de seu pharmaceutico e applique-o
ao rosto antes de deitar-se, como si
fora cold cream. e lave-se pela manhã.
Em poucos dias a mercolide que se en-
contra na cera transformará a parte
desfigurada do rosto, mostrando a
cutis fresca (pie ha cm baixo. Conse-
guirá assim uma cutis clara formosa
e natural.

Esse tratamento é agradável, não
prejudica e torna o rosto brilhante,
attractivo e joven. Retira efficazmen-
te manchas, sardaa, etc. Tolas as mu-
lhe res devem ter sempre em mão um
pouco (lc purê mercolizetl wax (cera
[mra mercolized) pois esse remédio
caseiro tão suave, é o melhor restau-
rador e o conservador que se conhece
para a cutis.
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NOVO TRATAMENTO DO CABEL .0
RESTAURAÇÃO- RENASCIMENTO -CONSEHVAÇ, 

o

PELA (VOra.

Foriiiiil.i N«i< ntificn <|«, (.r-indc Hotanico I)r. (.round. cujo siun-do f«i <-oiii|>i;ido
Approvada e Licenciada pelo Den&rtame**ito Nacional de Saúde f."ub)i. *io Decreto \

iLi-:t*f jmm i:x 1 ».\ 1 >.\ PBLOfl PRINOIPAE8 i\*s'''iTrTos SANITÁRIOS

lllll ItO 1
1218 fem 6

DO BSTR,

PATENTE V

onlnt» «le réis

de Fevereiro

INO-EIRO

r.7:i»

\ LOCAO muiu \\n: r.*

INDICADO

O .ll.lüou ESPECIFICO

< ONTfl \:

(lu.ii.i «i.i» 1 ."iiiciins — r.-inii-ii- i:i.iiii ,-iiHiui-riiiM-ni.i ju in.-i-

tino — ( ,-i|\ii-i«- pri-córi- — (:is|i:is Sefcorrhéa —

SyiMitsi- 1- Itnl.-is .-is doi-nça*. «lu couro ('.'ilii-lliido.

Cabellos brancos
Segundo a opinião dt- muitos sa-
uio:; esto hojo competentemen-
te provado uue o embranqueci"
monto fios cabellos não passa

lo cahe ou embranquece devidode uma moléstia. O cab
á debilidade da raiz.

A l.m-flo Brilhante, nela sua poderosa accão tônica <
antiseptica aerlndo d'rectamente sobre o bulbo, é pola um
excelien e renovador dos cal..-lios. barbas e bigodes brancoa
ou grisalhos, devolvendo»lhes a côr natural primitiva, sem
pintar, •¦ emprestando-lhes maciez e brilho admirável.

r, r\ * 1 ll Múltiplas s

laspas-Quedas dns cabellos ¦,.:i"'im,"l:,,t„'
quo atacam >

couro cabelludo, dando como resultado a uueda dos cabellos.
Destas a mais commum são as caapas. A Locfio Brilhante
conserva os cabellos. cura a.s a.ffecçfles parasitárias e des-
troe radicalmente as caspaa, deixando a cabeça limpa <•
fresca.

\ i.o<;ão iti ii.i-iii.i- evita a queda d >s cabellos e oa
fortalece.

.-, I 1 ^>(,*•*' casos d, ("."iivie*. com tres ou Quatro'llVIPiP «emanas de applicações consecutivas come-
V^CliVI'v>IU ça a parte calva a ficar coberta com o cre-

scimento do eabello. A i,o«:ão Brilhante temfeito 1,,-ofM* cabellos após períodos de alo-pecia de meses eate de annos.
Ella aetúa estimulando os folliculos pilosoa e desde quebala elemento de vida os cabellos surgem novamente.

Seborrhéa e outras affecções
Em toda:! as
ailopeclas de-
t e P 111 i 11 a-

***** ., -I 
t

borrbéa ou nutras doenças do cour-. cabelludo os cabelloscabem, ouer dizer, despegam-se das raízes. Em seu locarnasce uma Denugem, uue segundo as c'rcumstancias e cui-dado uni" se lhe dá, cresce ou degenera.
A Loção Brilhante extermina o erermen da Beborrhéa eoutros micróbios; smpprime a sensaçfto de prurido e toni-fica as raízes do eabello, impedindo a sua queda?

** 1 ,1 Ha também uma doença, na qua] o
riphnnti fiçp [•¦*<}»¦**<¦- em ve* ,1,. cahir, ,»art..I I .«-IIU}JlllUoC Pôde uarti. bem nc meio do fio oú

i'"*1' s'*' na extremidade «• a-ir..*»...,ta um asoecto de espanador oor causa rta dlsso_iacfto d!»í brilhas. Além disso. „ eabello torna-se baço.Teio e 8emvida i-.ssa «l.oenca tem n nome de trichoptlloíe e fi vSl„ar-m.nte conhecida por cabellos espigados \ »«, h-ii___Vnoi-. sen al,,, p?der antlsapfco e nímentV.dor' ur ." fcmente, dr. vitalidade aos cabellos. deixando-os maric_ lStrosns » agradáveis ft v-sta.

XWIXs.l.Ns, im LOÇÃO BRILHANTE

!• •— E' absolutamente Inoffensiva oodendn im.-t-,,,-fer usada diariamente e por tempo in 1.-* ,r ,, , , i 
po,rtanto

a sua accão é sempre benéfica «nrteterminado, porque
2- — Nfto mancha a pelle nem aueimn ™» »„ nacontece com aliruns remédios n ue 

" 
on n m nit,'-, . . 

' '""T
•¦ outros saea nocivas. comem nitra o de prata

3« — A sua accão vitalisante sobre oa (••.i1,.'i,,«: i .....descorados ou arisalhos começa a 1: 7 n,?°_

XreX,m;ní?,V*,nd '" ******* ******** V~»." S
nem^ordíra5^ e^".™,^™™*c ,m, 

"V 
Tl^ 

°!e°
dica a saúde do eabello. ' é *••¦"'¦". Preju-

MODO DE 1 g vi,

. e..»;^i,„;*,^;r»!,:;-.,,r,,i,,,:i:»í: HT"*;*, °:*,,Bi>r'n 
r<

gar bem. •*•*¦**¦ ' ****o&o e enteu»
A Loitio. Ilriihmitf umi,. ser usa.rla em fCeeón-quakiuer loçfto. porém. t* .preferível ,i«»-.i , V 

";('-'•'*>* como
Deita-se meia colher de Jóia ml « 

' lo ¦*,e*uln«e-
Pires e com uma peque^esc^ Síiha.^"SLffBri-Ih.-inte fn,«ciona-s«. o muro cabelludo bem u , T . ¦ '"
Pillar. deixando a cabeça de.cobertí atfi. ae_?aí. Ca"
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PREVENÇÃO
Nfto acce'tem nada oue se dVjra ser a "mesma coisa"ou a«, bom como a Lroefte BrBkante.

PI 

óde-se ter graves prejuízos por causa dos substituto
ii. 

' ' '" "r n°vam'ente o basto, lindo e lustr o

P 

eabello oue teve ha annos passados.
J-.-NSI" \ . S. em ."liminar essas escamas horríveis isao as caspas.

Pknsk 
\* s cm restituir a verdadeira cOr primitivaseu eabello.

DENSE V. 8. no ridículo qu,. e cal vicie e outras »oltias parasitárias d,., couro cabelludo.

Nada tpôde ser mais convincente para V. S. de que i ¦
rimentar o poder maravilhoso da Ln«fto Brilhante.Aa.. se esqueça. Compre um frasco hoje mesmo. Der.mios convencer v s. até a evidenca, sobre o valor i'i;'i(o ,ia Lo<-?.„ Brühante. Comece a usal-a bole mesmNao P-rca esta opportunidade.

A I.o,-*,,, BrlIiiiiiH,. está á venda em todas as drogaria
í; V, P 

h:ia]""'"s •' ca»a» ,h' perfumarias. Si V.nao encontrar LoçAo Brilhante no seu fornecedor, corte
í . V*n,^ ffbalxo e mande-o para nós. que immediatamen o

remetteremos. pelo correio, um frasco desse afain*especifico capillar.
Mlireitos nsi-rvíidos «« ri-orodui-cno total ou imitIu!
l"V1MS.r,ilrÍ"s ":,r:, ¦ A»'eiica do Sul: — A D VI«v i II EI TAS — J*i,-i ,|o í :ir,,,o ii . sob. — S. PAUL

 
CAIXA POSTAI» lalff

O O II i> o II s,'s- ALVIM .«;• FREITAS -
Caixa U7I — 8. l-autoi l*.-ir.-i todos...)

l,i.<iim'|,n,'t** 
V,,,V'',t""lh,S "m va,« l1f,í<tal da ijuantia de ré-

.1 
"i '« 

,V .'..' 
'""' mr Si'^a* enviado pelo correio um fras, 

'•
O I.OCJK» |t| -illi.-,,,,,.

NOME 
RUA _
CIDADE 
ESTADO ....
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ce:
ba

Ctr.
rih

que
uni

nio,
sen*.

posto de in-

,s n. 2\ aca-

acolher em

seu eio mais um

elen nto incorpo-

.,o seu effc-

Dan Mer-

bombeiro'
¦nta apenas

de tiroci -

ias que as-

o propósito
igar em pou-

co : .mpo ao pos-

to chefe, de

todo o depárta-

mento.

0 primeiro in-

cen Ho em que Dan

toma parte é um

sinistro de pouca
monta, mas o jo-
ven recruta nelle

se comporta por
tal forma a cha-

mar .-obre si a at-

tenção do seu che-

fe. í) fogo foi ao que
parece, ateiado por mãos
criminosas, com vistas
cm esconder um roubo dos muitos

que ultimamente vêm ocçorrendo
na cidade e são dissimulados gra-
ças aquelle expediente. . •'

Resolvi lo a acabar com a qua-
drilha que se oecupa nessas crimi-
nosas tarefas, o Chefe do Posto
designa Dan para que subjugue os
malfeitores, ficando combinado que
elle se deixará excluir apparente-
mente do effectivo do posto e .a
ninguém revelar a missão de que
foi incumbido.

Quando, dias depois, rebenta um
incêndio num subterrâneo, Dan re-

entrar em acção e é ex-

' ' - Cl': 
V- - -¦'*-¦'
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ATRAVÉS DAS CHAMMAS

(TIÍROUGII THE FLA.MKS) \\

Film dc Phil Coldslouc, produzido cm [933

DISTRIBUIÇÃO
Dan Merrill
Mary Fenton. . .

Jim Ifanley....

Capm. Strong..
Jerry Fenton. . .
Mariorv Arnoid
"Red" Burke...
A mãe dc Dan.

Howard Morton
Bertram Arnoid.
Sparks 

Richard Talmadge

Charlottc Pieree
? 1. Geary
S. J. Binghatn
Taylor Graves
Ruth Langston
Ired Kohler

Edith Yorke
George Sherwood
C. 11. Mailes
Pai, o cachorro

ÂWAV^^WAT.VJVrt W-».-.

de, da guarnição . ^

do posto. Jerry,' 
***

irmão de Mary/ -'v*

um pobre drtenteJ***'
* que 

"Red" Burke,
o valentão do dis-.

I tricto, governa'
; mental e ¦ moral^
¦ mente, mal sabe 

*

da demissão de r

* Dan, corre a levar

. essa noticia a '''sua

Jl irmã e á mãe de

,, Dan. Quando elle
volta á casa, '* a
noite, uma e outra

0 cobrem de invif*
ctivas e censurás,v
exigindo-lhe expli-'

cações que éllé não"1-
lhes pôde dar.

O primeiro pas-
so de Dan, para o

. des em pe nho d a
sua missão e jim-

- tar-se ao bando

valentões * chefiado
Burke, o qual —

suspeita elle — 6 a al-
ma damnada de todos os incêndios

que, sem causa justificada, se têm
.. manifestado ultimamente. Mas lon-"
"gé.de.alçançar 

o seu objectivo, Dan'
' incorre na cólera de Burke, dahi se

originando uma lueta terrivelentre

os dois homens. Burke submette en-
tão a Mary Fenton um tremendo
uttimatu**»', ou ella o acceitará por
esposo, ou elle promoverá o recolhi ¦

mento á penitenciaria do Estado, úc
seu irmão Jerry Fenton, implicado
nos roubos recentemente oceorridos.

Mary sollicita o auxilio de Dan,

que uma vez mais, e agora com

(TlCRMIXA XO FIM DA REVISTA)

tle

por

•;,*r

Mary sollicita o auxilio de Dan... . . .rehabilitado aos olhos de Mary e sua mãe

}*fs& aa**t
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Helen Ferguson, como se sabe, está ha longo tempo
noiva de William Russell. Sua mana Catherine, entre-
tanto, -passou-lhe a frente no caminho para o altar. Vae
casar-se com Norbert Brodin. chefe dos photogra-
phos de Frank Lloyl. Catherine tambem tem tra-
balhado no cinema, mas não liga muita importância
á sua carreira.

ú it *

Thi Cícan lleart, da Vitafraph, é outra hi
toria de Ilutchinson com Percy Marmont no princi-
pai papel. A direcção está a cargo de J.
Stuart Blackton.

ti £ *U

Eddie Polo foi para a Hespanha, a cata
de atmosphera local para filmar os exterio-
res do seu film, O barbeiro de StVÜho. Este"Roikaux"..,

A ü tl

Ricardo Cortei, afinal, não chegou a ca-
sar-se com a linda leading-zvoman de
Valentino em Paixão de Bárbaro. Estão
noivos ainda, assim affirmaram ambos.

tt *__ ft

Helene Chadwick fará mais cinco
films para Hunt Stromberg, que serão
distribuídos, como se sabe, como produ-
cções da Hodkinson.

Viola ...um e Monte li In.- «»„, "Revela-
tion", da Metro.

Irai

H_bB**^ * * "V V*^V P
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Faulette Dtival, artista franceza bastante co;
entre nós, uma das interpretes de Ner o, da Fe
agora na Califórnia figurando em Monsicur Bea\

iilm de Valentino para a Paramount.
tr & »_>

No fim de contas, May Mac Avoy nf
namorando nem Glenn Hunter nem

Agnew. Agora está sendo muit:
com Ben Lyon. ..

tf a .4
Julanne Johnstone e Edward

vao ser as primeiras figuras do fil
mão Garragam, A esta hora já
até estar de viagem para Berlii:

gumas scenas do film vão ser tira-
Londres.

tt Ú ti

Sam Wood decidiu produzir fil:
dependentemente... teria deixado
ramount ? Parabéns á querida fa

tt tt ti

Carlito pretende fazer um film bu
do far-west. Que coisa admirav*-
deve sahir !

tt tt tt
Fala-se que Von Stroheim di

Pola Negri. Sem commentarios...

ecida

está

caiu

está

obby

vista

mis

al-

.em

Al*

em

in-

Pa
-a!

¦sc.

iáo

n gira

Norma em "The Volee From tbe
Mlnnret".
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A FORÇA DO DESTINO

(Fm»)

ne púado por Cameo, o cão fiel de

Bilí consegue descobrir o logar onde

0 pequeno havia sido escondido pelos
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PARA TODOS...

jpz_a_ffln_a_ft_asz_n^^ !P_4/?-4 TODOS... j|
Preço da venda avulsa

1$000
No r.io i
Nos Iütítados <

Film da Mero. Producçao de 19-.. •

S Será exhibido no Cine-Theatro

f Republica, cm S. Paulo.

DISTRIBBUIÇAO:

ÍA extrangeira Anna Q. Nilsson

ÍCapitão Dun-

} can McTea-
í _ ,e . . . William T. Carleton
í a\ odles"' Raymond Hatton
¦ Papeett Joe Mitchcll Lewis
IJudge Norton Alce B. Francis

Martin Webber George Mac Quarrie
Half-A-Dol-

•: lar-Bill . Frank Da rro

tr-**±mm*St/Vt*mttf*l»**-^**++ta***aFa-W

Preço das assignaturas
Um anno (Serie de 52 rtsl.) 48$000" semestre (36 ns.)  251000
Lstrang-eiro (l anno)  78$000

(Semestre)  40JOOO

íS_,?S_!Sn<L1,,_.S..r0,"CCam MmVtt no dia 1 do mor em que forem tomadas
______f_.é___f_? 

ac*elta* n,'nuj\- ©a semestralmente. Toda a correspondência.
ü_wS * 2 

**me»*» «e dinheiro, <qne pôde Ser iatta por vale postal oh
Ã »_!__..í-ffSfW.âS1 Va1£r d->c»«-*Odo), deve ser dhifflda * Sociedade
omaYÍio «.?1LÍ10, 

"* n°,a ôo Ouvidor, Ui. Kttdereço teleffrnphleo 1U3lAl.uu—Hlo. Tclcplioues: Gerencia. Norte G402; Rs.iii.lorlo: Norte _,81S.Annunoiii.i N,.r#<. Ai.n. -.rri„i_.,.. i-iii-, __->.•*
¦um._i,llt. Ilio. 1 cli-j...„,,,--. uçn-uviai «one _.-_-_*"_.; t_scri]. tor

Annuncios) Norte 0131. Offtcinns. Ailin C247.
Succursal em f» Paulo dirigida por í.astao Moreira — Rua Direita L.

[p, n. W. «obrado. Tel. Cent. GÔ40. Caixa Tostai <_. ru
HH5^5Z___Z_Z__S__t__SH^^
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se.t_ raptóres e o salva, depois de emo-
cionantes peripécias. Na manhã se-
guinte, justamente no momento em que
o "Ürampus" vae levantar ferros,
Webber, Jce, o Sheriff e mais dois
homens sobem a bordo e reclamam o
pequeno. A -desconhecida sabe assim
•pela primeira vez, que Bill é o seu
querido fi.hc. A noticia de que Web-
ter é pae cie Eill é um verdadeiro cho-
que para o cí ; itão, mas a lei deve ser
respeitada, e elle dá ordem a Noodles
para preparar o pequeno afim de en-
tregal-o, segredando-lhes ao mesmo
tempo que transmitia aos mari-
riheircs a ordem de levantar ferros.
A manobra é executada com presteza,
e quando o "sheriffn e a sua comi-
tira èào accordo de si, estão em alto

capitão declara, então, ao
sheriff" r.ue ali a única lei é elle c,

tal, resolve não lhe entregar á
creança. Na !ucta terrível que segue,
Webb é morto pela faca atirada por
Joe p,.ra ferir McTeague. A victoria
decide-se pelo capitão, que com os
•eus homens obriga os adversários a

urarem salvação nadando paraterra.
•"• o capitão que a esse tempo iáaprendera a amar, a encantadora des-

nhecida, toma-a nos braços aos hur-ras da tripulação.

ATRAVÉS DAS CHAMMAS

(Fim)

tes.ilt-.do favorável, tenta juntar-se â
quadrilha de "Red" Burke. Nessa mes-a noite os membros da quadrilha re

»nihm1C*rara discutirem o ultimo tra-
iirn v' ° incendi<> dos depósitos dairmã Keene, t pelo correr dos deba-
v,V apura *UÉ' l1m homem de ele-*ana vosicZr, „„_»  ____ •

effecttiação dos incêndios, por meio dos
quaes se dissimulam os grandes roubos^
Num hábil discurso, Dan insiste na ne-
cessidade de uma conferência com o
mysterioso chefe, e obtem nesse sentido
a solidariedade de todos os filiados á
quadrilha.

Dan encontra Jerry que se dirige á
reunião, no quarto de Burke, e man-
da-o para casa com Mary, declarando-
lhe então que continua a fazer parte da
guarniçSo do posto n. 24 e que está
em vésperas de levar á cadeia "Red"
Burke e todos os seua commandados.

Burke, porém, avista Jerry em con-
versa com Dan, e depois dc espancar
brutalmente o irmão de Mary, arran-
ca-lhe o segredo do intuito que levou
Dan a incorporar-se á sua gente.

Os homens ao mando de Burke, cujo
quarto fica situado por baixo do apo-
sento dc Dan, acabam de receber, sob
cuidadoso disfarce, o chefe a quem
obedecem, e Dan prepara-se para de-
nuneial-o, quando Burke apparece e
aceusa Dan, como espião. Dan inter-

cepta a canalisação de gaz para, a co-
berto da treva, evadir-se, mas a sala
enche-se de gaz, e minutos depois pro-
duz-se uma formidável explosão. Cor-
rendo ao andar de cima, Dan encontra
sua mãe quasi vencida pela fumaça e
pelo fogo. Todas as sabidas estão cor-
tadas e Dan vê-se forçado a subir ao
telhado e conduzir sua mãe a um edi-
ficio visinho, valendo-se de uma esca-

da armada a considerável altura do
solo.

Os membros da quadrilha, para sal-
var a vida, atiram-se á rede de salva-
ção, e são immediatamente presos, ob-
tendo assim Dan o seu intento, além
de se ver rehabilitado aos olhos de
Mary e sua mãe, conforme desejava.

ass-m*********.**

dia
P^-Ção, que nenhum dos inecn-«o» conhece, ó quem dá ordem para

CONTRASTES DA VIDA

(Fim)

fria torturantemente: "Sarah, minha
querida, salva-me ! Ajuda-me a con-
ser var Theodore !...

Theodore, entretanto, estava radian-
te. A' medida que o outomno avança-
va elle via crescerem na esposa os si-
gnaes da sua felicidade, e quanta vez
dizia entre lagrimas de alegria:

— Quem diria, minha Doloreta, qne
depois de tantos annos teríamos um fi-
lhinho !...

Veiu a primavera e com ella o no-

vo rebento no lar. Dobres flucttiava
entre a vida e a morte, e nos seus de-
lírios repetia a miude: "Minha «salva-
Çcão é um filho, minha salvação é um
filho !" Foi nas horas desse transe que
Theodore, uma manhã, encontrou na
sua correspondência uma carta da
princeza Lisctta Mancclli, ex-amante
de Ccsare c que espionara a villa de
Cernobio. "O 

príncipe Carelli fre-
quentava a villa... penso que não é
preciso ajuntar mais nada. Talvez lhe
interesse a informação". Amarrotando
a carta entre os dedos crispados, Theo-
dore encontrou-se defronte de Cesare,
e os dois homens fitaram-se de face.
Cesare agarrou-se á criancinha, decla-
rando: "Vim aqui por causa de meu
filho". Theodore estava louco de rai-

-4

(THE FRUITFUL VINE)

Film da Stoll (Londres), dirigido
por Walter IV. Muríon.

DISTRIBUIÇÃO

Sir Theodore Can-
r.ynge Robert Eng.ish

Don Cesare Ca-
relli Basil Rathbone

Francis Denzil.... Teddy Arundell
Dr. Mervyn Fred Raynhain
Dobres Mllc Valya
Edna Denzil Mary Dibley
Lady Sarah Irene Rooke
Princeza Mancelli Pauline dei Baye
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va. Investiu para Cesare, e ali mesmo,
á porta do quarto da enferma, os dois
homens se atracaram. "Dobre." é mi*
nha, o filho é meu e eu venho bus-
cal-os, exclamou Cesare". A lueta em-
penhou-se feroz, selvagem. Em dado
momento, o punhal reluziu r.a mão de
Cesare: Theodore estava subjugado, ia
sticcumbir... Mas a porta do quarto
abriu-se e a figura do medico surgiu
.solemne e grave: 

"A senhora Dobre,

já não existe". "Morta !" bradou Ce-
sare, recuando como ferido de morte,
revelando assim quão profundo se tor-
nara o seu amor por aquella mulher.
E do outro lado da porta, Theodore
era apenas um trapo esfarellacb de ho-
mem, abatido pelo golpe moral...

As lições de Vovô d'0 TICO-TICO
interessam a tovíca.
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0 Pó de arn

E' adherente sem

prejudicar a
cutis

Delicioso perfume

A pasta dentifricia

Alveja e conserva

* os dentes
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KKXIIUMA DIFFKnElVCA DOS,

NATURAES

Dr. Sá Rego - Especialista
PDnFFalÇAO AÜSOLUTA

Diirnrão Indefinida. Technica moder*
nn. Hua ilo Ouvidor, G7 < t *-<«. da raa do
Carmo). Teltpbone N. 481 «— Ria de
•lau«..ro.

LEIAM "LEITURA 
PARA TO-

DOS", MAGAZINE MENSAL

ILLUSTRADO, COLLABORA-

DO PELOS MELHORES ES-

CRIPTORES NACIONAES B

ESTRANGEIROS.

Dr. Alexandrino Agra
Cirurgião Dcntistd

Partkipa aos seus amigos e clientes quc
reabriu o seu consultoro.

RUA RODRIGO SILVA N. 28
Telephone C. 1838
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CARO u

EMIA
LOROSE

FRAQUESA
PULMONAR

E NAS

MOLESTiASdasSEHHORAS
£M Todas as PHARMACIASe NO

ELIXIR
PURAMENTE

VEGEtAL

LABORATÓRIO GOULART
CAIXA POSTAL 99.

RIO GRANDE

Fortifica nte que se impõe por ser a sua
propaganda feita por todos quartos Jelle
fazem uso. AUGMENTA O APPETI-
TE, ENGORDA, FORTALECE E RES-
TITUEA LOA COR. E* sobretudo iüj
pessoas impaludadas, nas depaupera Ias por
e-xcesso de trabalho physico e irjtcÜecíuat,
que o "CAROGENO" realça o Kfl valor.
Com o uso de dois frascos o pae ia te cer-
tificar-se-á da efficiencia desse i;r,p -rtante

preparado. Composição de QUINA, KOLA,
STRYCHNOS e ARSÊNICO, medica-
mentos já de sobra conhecidos como de
reai prestigio ao combate em todos os ca»
sos de fraqueza. Sabor agradável

Vende-se era toda«« as Drogarias e Phar-
macias.

Dr. Arnaldo de Moraes'
Partos e Gynecologia.

Umbelina, 13, Botafogo.

terr.idaJe)

Carioca, 3°- Tr'

B. M. jSi.

CARTOMANTE
celebre, faz consultas certas cm qu^fj
distancia. Mme. J. Tort — Caixa ?*»

2417 •— Rio ce Janeiro.

TAPEÇARIA DE F.1AURQ FABRICA
DE STORtS
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Tente-se desanimais 5
Porque não faz uso do

ELIXIR DE SORÉT
O TOMCO JSERVKJíO? TORZ-Sáf EM TODÇS QS OA30S
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Readquira a «na íorça yIHI. Torne-ae moço. NSo é a

idade <,-..«• inotlllaa o homem oa a mulker,, SSo os

nrrvoB qae nrreasKam o alimento IndlapenaaTel. Uae

o tônico SORÉT composto de elemento* reffetae*. ten-

§mm ' "¦ ioáam aa Drogaria» o Pliarmaclaa. Approrndo

pela ii.r« i toria de Sande Publlea em S6-O-101Ô aot» N. 07
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PARA O CABELLO
W PREPARADO MARAVILHOSO 1

A LOÇÃO
«fc BELLA COFT

i tu mi.

é de ef feitos rápidos e garantidos.
Contra a caspa e queda do cabello, tendo a grande

vantagem de restituir aos» cabellos brancos ou grisalhos
sua côr primitiva em poucos dias.

Convém notar que não é tintura e sim um prepara-
«fo altamente scientifico e maravilhoso.

Vende-se em todas as pharmacias, perfumarias e
drogarias do Brasil.
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Edições PIMENTA DE MELLO & O,
ROA 5ACH€T 34-R10 PEJADCI RO

. . zz Estão .é» venda. : g

CAST0XOS NA AREIA, versos de Olegario
Marianno.:

ALMA BARBARA, cont03 gaúchos de Alcides
Maya.:

soxao

NOITE OIEIA DE ESTRELLAS,.., versos de
Adclmar Tavares.

BOTÕES D0URiU)Q$. chronical sobre a vida
iritliríá da Marinha Brasileira, de Gastáo
Penalva..

LEVIANA» novella do escriptpr portuguez «An-
tonlo Ferro.

PERFUME, versos de Onestaldo de Pennafort. g
COCAÍNA..., novella de Álvaro Moreyra,

ono

z Cada volume, pelo correio, registado, 5$000.
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P^^GUIDO COM O "GRANDE PRÊMIO"
NA EXPOSIÇÃO DO CENTENÁRIO DE 1922-
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publica gratuitamente retratos de¦crenças.
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Òemana ÒpoTfivcu»
Revista de todos os sports

flo Brasil e no Estrangeiro
«§ Edição da Sociedade

Anonyma O MALHO

NAO HA QUEM NÃO TENHA DUVIDAS NA VIDA
m

: ' r»r« ° e Qualquer gênero de difficuldades, quer seja financeira, physíca, moral 00 social, mesmo que á ca*!-»

mente a 
-t*511? a e sobrenatural, uma consulta (Analyse ASTRO-PSYCHOI.OGICA) póde-lhe esclarecer perfeita-'tuação, dando-lhe uma orientação segura e absolutamente positiva a respeito da mesma.

ji 
Prever a AH AM ADITYA. Caixa Postal 2362. São Paulo, enviando enveloppe sdllado para l nspcstât
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PARA TODOS.,,

AVISO

Temos inutilisaâo innumeras cartas, umas
escriplas cm papel pautado, outras não as-
sig na das com o nome legal e outras, final*
mente, iscriptas a lápis.

Faicmos eite aviso para que os con<;u-
lentes não percam mais tempo esperando
respostas, e tratem de enviar outros pe-
didos regularmente escriptos: a tinta, le-

galmcnte assignados e cm papel liso. O
pscudonymo só é pcrmitlido para a res-
Posta,

O. F. (Rio) — Espirito vibrante, ar-
rebatado, sonhador, com grandes an-
ccios pelo futuro. A vontade é forte, não
muito ambiciosa, e o coraçilo, muito pl.i-
lantropico, só é egoísta em amor. Mas
o seu rnaior característico está no es-
pirito e na vontade, ambos espalhafa-
toses.

PAO AZUL (Castello) — Adorável
dc ingenuidade e dc idealismo! Como
pódi viver alu num meio táo contrario
..os seus anceios? E' certo que as suas
aspirações são modestas e a sua von-
tacle é frágil; mas o seu espirito deve
sentir-se por demais isolado nessa re-

ítricção em que vegeta. Nem de outra
fôrma se explica o largo surto do seis-
mar, que tão bem se retrata na sua
graphia. A continuação dessa torturante
melancolia pôde fazer-lhc um grande
mal e atacar-lhe a mais preciosa das
faculdades...

BACK (Rio) — O traço mais cara-
cteristico é o da actividade do espirito
com o predicado ou defeito de uma
grande dissimulação. Não é atoa que se
enganam comsigo... Os que o julgam
inconstante, mal sabem o valor da appa-
rencia, num indivíduo que não quer as-

sumir responsabilidades... nem desistir
do g-,90 intimo de suas conquistas...
Depois, tambem julga necessário affe-
ctar lib.ralida.de, generosidade, quando,
realmente, é um feticliista do interesse
material, mormente o que se relaciona
com a posse do dinheiro... Quanto não
custa tudo Isso? Mas a sua vontade,
teimosa e forte, vence todas as difficul-
dades, Inclusive a de parecer o que
nüo é.

LAY (Minas) — Espirito contradicto-
no, em que se reflcctem as incertezas
que o assaltam, na lueta que se trava
entre o seu Idealismo e as realidades da
vida. Sua tendência é para o sonho, mas
l ambição a chama constantemente ao
terreno pratico exigindo uma acção dc-
cisiva, no sentido de se tornar indepen-
dente; c é, afinal, o sentimento que
prepondera. Alas a vontade mão tem per-
[macia e logo esmorece vencida peloIdeallstio latente. D'ahl revoltas intimas
qtv.-* nem sempre ficam e se exteriori-
^V.T,1 

illRuma violcncia e amargura.
CALA (Além Parahyba) — Ha na

Mia graphia um signal evidente de au-
oacia, de arrojo de animo, temperado
com muita reflexão. D'ahi, portanto, umaindividualidade eff idente. capaz de agir
««"O. ceia tino e prudência, mas sem-
pre direita a um fim voluntarioso. E'inimiga de recuar e por isso emprega omelhor do seu espirito de iniciativa,
forrado de sinceridade e de uma fe in-
quebrantarel. Raramente se illude nas
previstes e conclusões, e tem uma in-
telligeccia claríssima, inimiga de rodeios
e artimanhas. Seu amor próprio é gran-

de, raiando pc!a egolatria. E o ssu co-
ração n&o tem sensibilidade para obras

philantropicas.
LAURO D'ALVA (Conquista) — O

traço nais característico é o da gran-
deza d'ahna com que supporta as con-
trariedades da vida, e lhes oppõe a te-
nacidade do scu querer, aliás, mode-
rado e diplomático. Propende para o
idealismo e sonha com um predomínio
intellectual, que realmente vae con-
quistando dia a dia.

Já se deixa ver que é talentoso e
vê alto no meio em que se agita; mas
nem sempre consegue trii;i.iphar, por
falta de ta.to diplomático, pois na ver-
dade, predomina o traço da boa fé,
ainda que não confessada, por orgulho
mal disfarçado. A vontade é frágil e o
coração muito bondoso. Ha vestígios de
traços artísticos em sua natureza.

FLAMENGO (Mogy das Cruzes) •—
Temperam, nto activo, ctas de espir^o
frio, atirado a sonhador... do seu pro-
prio endeosamuito. Sim; é um presum-
pçoso, cheio de amor próprio. Tem-se
na conta de uoi scr indispensável e,
ambiciona posições. Trabalha por isso e
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Onardo este Doma

tem uma vontade férrea, pert;:*„z ast,
biciora e, ás vezes, violenta.

Comtudo, é facilmente vencido -,!
coração. Tci.i-mo aberto ao amor e |
caridade, em flagrante contraste com o
scu feitio espiritual. Ou talvez haii
nesse contraste um artificio perspic
cheio de segundas intenções...

CAMARADINHA (Rio) - Espirito
jovial, futíl, ao o.ual não acoiem pre
occupnoõcs outras scr.ü.o as que e
dem com o seu bem estar tiaterii
Profundamente pratico, para a época...
o coração é ligeiramente bondoso e a
vontade extraordinariamente passiva,

LYRA (Rio) — Pretenciosa, embora
em sua exuberância espiritual haja 1.
gar para u.n perfeito fingimento de mo
destia. Parece muito sonhadora, na rei
lidade, só sonha com o seu conforto e
bem estar. E' fetichista do dinheiro,
cujo poder colloca acima de tudo,.

Expansiva só quando lhe ccr.v.ti
anda quasi sempre em profundas me.
lancolias, talvez por sentir-se longe do
que desejaria ter perto... Usa de bfl
dade cordial, mas só depois de ver sa
ciados os seus desejos.

AZYADií (Rio) — E' mais matem.
lista que sua irmã, porém, muito nais
sincera, pois não procura encobrir essa
qualidade predominante. Sua vontade é
mais violenta na exigência e nos meios
de acção. õ seu espirito é menos acces
sivel a suggestões. E' muito ciais re-
servada, se bem que o seu coração te*
nha mais ternura e seja mais vulnera*
vel ao amor. Tem opinião muito mais
definida e acatavel.

P. ED. SOMEL ( ?) — Nature:a vi-
brante, embora de apparencia ealoa
Tem o espirito attento, atilado e pri»
pto sempre a se interessar por quaes-
quer assutiptos. Prefere a agitação vi»
vaz do trabalho e da intelligencia -

inimiga que é da indolência, sob totó
as fôrmas. Será uma excellente dona
de casa e una companhia sempre ag">
davcl. Sua vontade é discre-ta, mas ir.*
•inuante. Consegue tudo por bons nio-
dos. O scu coraçilo, porém, é um tanto
insensível a... tu.Jo.

THE EXTRA GIRL (São Paulo) -

Profundamente intellectual e artístico *
scu feitio. Por isso mesmo deixa de W
sinceridade. Vive tmito mais de ipt*
rencias e as procura sempre peio I-»-0
decorativo. Odeia o corriqueiro I_ °

medíocre. Tem a vaidade de ser oriy*
nal e notável cm tudo quanto diz •'•*
Passa por extremamente capri^'lCi;1»
arisca e exquisita. Só tem bondade co.*
dial quando isso formar um distinc^
de occasi."o. E', em suir.ma, uma ,'rt'

gida...
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Formula identifica do Instituto de
Belleza Alled

(Ailed Berurty lnstitute)
REME ALLED

FARINHA ALLEO (amêndoas) H
Artigo fino e excellente para a lavagem da cutis

AMACIA, EMBELLEZA e evita as RUGAS precoces. — Laia: 7?000

NoPARC ROYAL e cm Iodas as perfumariam

, v. »»-v»^»^vwvvvww». ^^vw «PmiiiiJJLiiiJU--_-«__---_|%aWm-*-*-A%9Em*s-*jjM~-**jr-t-rsíZLCf CaiSflQ

lp caos I0E3O f
Dum consELno útil §

^v*l

««a-d

Se tens SARRAS,
ESPINHAS, RU-
GAS, CRAVOS,
PAN\OS, SI-
CNAES DE BE-
XIGAS, ASPERE-
ZAS E MAN-
CHÁS DE QUA!4-
QUER NATURE-
ZA, manda bus-
car hoje mesmo
um pote do ma-
ravilhoso creme

í-flllllllllllüllllllllllllli^

| Excellente Dapiirativo do Sangue

o
N
O

Uo
n
o

Affl.ECCIl.MOSIS FAUAL.
resultados immcdiatos e sem rival.

A venda cm todas as pharmacias, drooíi-
nas e perfumaria* do Brasil.,

o
a
o

fflgo sempre que o ANTI-ECCUYMOSIS
* .ííal e o verdadeiro talisman da bel-
IC-Ui,

Dra. Isaura L. C. Leite

Villa de UNA, Bahia, 30 dc Abril de 1917.
Ulmos, Srs. Viuva Silveira «& Filho.
Receitando continuadamente, vosso prepa-rado denominado ELIXIR DE NOGUEIRA do

Pharmaceutico Chimico João da Silva Silveira, o
qual considero cm minha clinica como o primeiro
medicamento contra todas as affecçôes syphiliti-
cas e excellente Depurai ivo do Sangue.

Dra. Isaura L. C. Leite

-.-.

m
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Iwo
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aocao

Vends-se em todaa ai pharmacias o drogaria*
do Rio de Janeiro, ca3as de campanha e sertões do
Brasil. Nas Republica» Arjj-enUna, Bolívia, Peru,
Chile, eto.

a

-iiiiiiinimiiiiiiiiim

Primeira 3Dentiç«ao

1
SEM NARCÓTICO

Usado em fricç-Ses sobre a3 gengivas, facilita a sahida

dos Dentes c supprimo todo3 os Accidentes da

Primeira Dentição.

Exigir o Sello da União dos Fabvicantoa

ESTABELECIMENTOS FÜMOÜZE, 78, Faubourg Saint-Denls . PARIS
e nas Principaes Pharmacias

Ml

*



_* »>

r
r

PARA TODOS..,,

BUEN GAÚCHO
TANGO MILONGA

por DOMINGO SÂLERNO

REPERTÓRIO DA ORCHESTRA PICKMANN

»9-VlI,J

<é> «eira Mar iMf

PIANO
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PHAROL
MARCA MUNDIAL

0 MELHOR LIQUIDO PARA LIMPAR
METAES AMARELLOS. NICKELADOS
ALUMÍNIO, PRATA. OURO. vidros

CRYSTAES- JÓIAS ETC .
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Semanário popular, poli-tlco e humorístico. Re-
Portarem photographic,

je todos os Estados.
««W#c , administração
*ua do Ouvidor 164—Rio

omaMo
A KEVISTA DE MAIOS TIRAGEM NO BRASIL,

Preço da assignatura
12 mezes (52 números) 3S$00d

6 mezes (26 numero3) 13^00
Numero avulso

No Rio 500 rs.
Kos Estados......... 600 ra.
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ri'" L I Bom Dia! '"'"' 1Onde quer que o Snr.
se encontre,

'*>***¦£ " 
WÊsMí.rmtm5itl|M!|| Hll'l''i I

fililL 
'

W
UJj: ri*; vastas solidõcs dü

•/*"¦"** Amazonas, ou nos
sertões de Matto

¦¦'¦¦:h~' 
';«' :^L^—1 Gl05S0- de Gü>'az ou

|fl&^ Bahia, poderá
fflllt :?'¦ ^ :h;PB aproveitar os vaüo-
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íj tagens não menores
que os que vivem nos

^grandes centro?. Os
.DOIS MIL alumnos

^ inscriptos desde Janei-
r.> nas nossas Escolas

estão espalhados em todos os recantos "do Brasil.
Queira deitar uni olhar á longa li*'.a de artes e

profissões oue lhe apresentamos, escolha a que parecer
mais coníorme ás sins aptidões, e inscreva-se no nosso

WITITTO LITME Dfl r.\si.\0 rott
CORnBSPONllICNC IA

Itnn r>r. Almvldn Lima, 4:; — S. PAULO
Cò.te fato coupon e envio-o ao 

"instituto 
marcando

•om um x o eu rao proferido e receberá
nossos folhetos explicativos.

,\T.mr ;V-V..-..; nMMmmW><?^2. I ,'<¦ BBBBbV
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Do vosso estômago depen-
de a vossa saudei Um esto-
mago forte significa alimen-
tos bem dígiridos, os quaes
dão vi£or e força ao corpo.

Guarda Lehros
Perito Mercantil
Contador IlU.co
V;.< hygrapho

a.ligrapho
Cc 1 rerpondenta Com-ne-rc'-*!
Desenho Conrmorcial o Ar-tist iro
Perito MtThr.nfen

¦ Blectrlclsta

hauffcur Mechanico
Prepfiratori***j
\OTT.f

Endereço
Estado

Construotor
Technlco Tolep-raphlsta
Cortes e Confecções
Pratico Pliarmaccutlco
Avlcultura
Agricultura
Prancea
Inalei
Alleraao
Italiano
Latirn
Hespanhol
Minem**»!*).'

taud
IHtornam saudáveis os esto-

magos. Ella3 tornam fortes
o apparelho digestivo! O
resultado é saude. Princi-

pie o tratamento hoje.

•_•_•/ *.•*•» " Para todos..."
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CAPITAL: 8.000 CONTOS rov^ m-M^J lILICO NESTA CA
PRÉDIO ÊROPRIOJ?WA^^ÍSínnE0.,1?" B02 CONTOS
BXTRACÇÕES DXARIAa A'B PxT 9Aa^S0.Mí- K VISCONDE
-fedido» de bilhete. " A s a wrw-^ A"a L'*T

LOTERIA FEDERAL
ÍDO CONTOS

Tor i8?ooo

SABBADO, 26 DK JULHO
com mal. ©ou ríi. para 0 yofU.

PITAL
NO THBSOtntO
DB ITABORAli?. 8T

IBÃDOÜ



" -__== BELLEZA FEMININA

CUTISOL REI§,
Produicto ^cientifico

Extingue, comple-

,mente, as sardas,

spinhas, cravos,

pannos, manchas,

m irritar a pelle;
taz a pelle feia ficar

chie e mimosa, e a

i elha ficar nova e

bella. Clareia a cutis,

fixa o pó de arroz e

realça a belleza.

As maiores sum-

midades médicas do

paiz, entre ellas os

professores Dr. Mi-

guel Couto, Octavio

Rego Lopes e Rocha

Vaz, attestam a sua
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efficacia no trata-
mento da cutis. Vide
os attestados que
acompanham as bul-
Ias. Toda pessoa
que delle faz uso
apparenta a mais
bella juventude. Para
massagens, depois da
barba, é o melhor.

Encon tra-se á
venda nas principaes
Drogarias, Pharma-
cias e Perfumadas

de S. Paulo, Minas,
Bahia e Rio de Ja-
neiro.

OURIV ES, 88-/V/ODepositários-: ARtPJO IMITAS Cl ^_^ .....-„,.,„
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JA EXISTE Oxan

SYPHILIS !!!
flboríos! Chagas! Invalide*! Rheumafismo! Edemas!

UM HOR ROR fll^^ p p ¦
A syphilis produz Abortos, enche o corpo de Chagas, destróe as Gerações, faz

os filhos Degenerados e Paralyticos. Produz Placas, Queda do cabello e das unhas, faz
as pessoas Repugnantes! Ataca o Coração, o Baço, o Figado, os Rins, a Bocca, aGarganta, produz o Rheumatismo, Purgações dos Ouvidos, Eczemas, Erupções da pelle,Feridas no corpo todo, a Cegueira, a Loucura, emfim, ataca o organismo. Elimínae á
Syphilis de casa porque não havendo Saúde não ha Alegria.

tLIXIR 91 4 E' o melhor depurativo do sangue.
Deve scr usado em qualquer manifestação da Syphilis e da Boba.

AINDA MAIS!
*** ELIXIR 914 não é só um grande Depurativo como um grande preparado contra a

no?via 
P°frí-Ue co"tém Hermophenyl, o qual destróe os micróbios do sangue. E' o único sal que deve ser usadovia gástrica, pela sua acçao bactencida e porque não ataca o estômago nem os dentes, não produz erupções

ás rre 
n°' SeCCa desapparecer as feridas. Não contém arsênico nem iodureto, sendo inoffensivô

O que o doente sente com o uso do ELIXIR 914 .

de ro^PPetlte' 
r^ularií?ade dos intestinos, melhorando os que soffrem de prisão de ventre. Desapparecimento

¦a«Hp ím 
manifestações syphilitícas, especialmente do Rheumatismo e affecções dos Olhos; finalmente aduue em pouco tempo. *

*HtteStadOS: E' o único Depurativo que tem attestados dos Hospitaes, de especialistas dos Olhos e da
Dyspepsia Syphilitica.

CâSamentOS: Não se case sem primeiro tomar 6 vidros de ELIXIR 914E' O MAIS BARATO DE TODOS OS DEPURATIVOS PORQUE FAZ EFFEITO DESDE oV VIDRO
Não deixe para amanhã, comece hoje mesmo a tomar o ELIXIR 914.

ende-se rm todo o Brasil S nas Republicas do P r a t i
COTA: - Enviaremos GRÁTIS um 

"ttvjÃSÕ? 
«cientifico sobre a syphilis e doenças do sangue, a toda a pessoa queo desejar. Pedidos á GALVAO & Cia. — CAIXA 2-C. — SAO PAULO.

'¦¦-.
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COM

O SEU

USO

OBSERVA-SE O

SEGUINTE:

Sensível augmento de peso.
Levantamento 

geral das forças.

Desapparecimento do nervosismo.

Augmento dos glóbulos sangüíneos.
Eliminação da depressão nervosa.

Fortalecimento do organismo.
Maior resistência para o trabalho physico.
Melhor disposição para o trabalho mental.

Agradável sensação de bem estar.

Rápido restabelecimento nas convalescenças

0 MAIS COMPLETO
FORTIFI CANTE

Officmas Graphicas <i'0 MALHO


