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LINDAS E BEM TRATADAS M A O 5

COMO V. EX. PÔDE OBTEL-AS

Hm todos somos dotados da belle-a qne os pintores almejam reproduzir em snas telas Entretanto, podemos tod,..

,er ündas mãos - mãos „ue sejam agradaveis de se reparar e se tocar. V. Ex. pode «er mãos ass.m, embora ate ago,,

não tenha .ratado de„as. Basta uma experiência com o CUTEX e V. Ex. notará uma transformação adorável

CUTEX CUTICLE REMOVER

RKMOVK A CUTICULA SKM COUTAR

E' preciso supprimir a cuticula sem cor1al-a. 0 corte

não somente a endurece como tambem torna as suas ex-

tremidades irregulares. E muita* vezes esses pequenos gol-

pes causam infecção aos tecidos vivos da epiderme. Eaça
uso do CUTEX CUTICLE REMOVER. Este liquido
antiseptico amacia e remove a cuticula adherente ás unhas,
deixando os seus bordos lisos, macios e bonitos. Endos-
«.ado por médicos e manicuristas. Recommendado por es-

ptcialistas de Institutos de Belleza.

DEPOIS-0 BRILHO
"Mãos alvas, dedos rosados, unhas flexíveis c lustro-

sas" — esse é requisito que a moda de hoje exige. Em
seguida, o brilho final. V. Ex. pôde es*colher entre cinco
dns maravilhosos preparados CUTEX: — o Cake Polish

(n 5) Paste Polish (n. 9), Stick Polish (n. 22), Powder

Polish (n 8), todos em eôr rosa e, finalmente, o Liquid

Polish (n. 11), que é o esmalte. Passando ligeiramente

as unhas na palma da outra mão obtem-se o tão desejado

brilho da eôr de pérola que a moda decretou como o mais

perfeito acabamento para uma manicura. Este lustro dura

por muitos dias.

O novo CUTEX LIQUID POLISH app.fca-.se com

um pincel. Secca instantaneamente e deixa um brilho que

dura por uma semana.

Num admirável conjuneto foram reunidos em elegan-

tes estojos, os finíssimos preparados CUTEX, havendo

cinco modelos: o Compact, o Eive Minute, o Traveihng,

o Boudoir e o De Luxe. — Todos bellamente apresenta-

dos e contendo todos os requisitos necessários para uma

boa manicura, satisfazendo plenamente ao mais exigente c

fino gosto. V. Ex. pôde obter esses estojos em qualquer

perfumaria, armarinho ou pharmacia.

Um estojo de MANICURA por 3$500

»»lr»ni.v

Por este preço pôde V. Ex. adquirir do seu armarinho, perfu-

maria ou pharmacia um estojo MIDG.àT CUTE.iv, de experien

cia. Ou então poderá remetter essa quantia, mas SOMENTE

LM VALL POSTAL, para evitar extravio, a Hyman Rinder,

Caixa Postal 2014, Kio, juntamente cuni o "coupon'" abaixo

Corte aqui e remetia 3$500 em Vale Posta!

\ w**^L^—**********%

NÀO mande sellos NEM dinheiro

Envio 3S500 em Vale Postal por um estojo "MSdget Gunto

NOME  
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ÍÜ)s JLivros
Sr. Mozart Monteiro

,:r;ista seguro dc sua

.;.,. Diz com cía reza c

sobriedade. Sabe construir com habilidade os alça- '

jtre; da sua fantasia, rematando-os sempre com um zim-

orio de furo.
l.m Tentação dc Eva tudo agrada: a factura mate-

iil )o livro, nítida c elegante; a capa, suggcstivo dese-

;!:.; _. Sdli, e o. assumptos que o compõem, a maneira

que são tHes tratados.

J'_io irônico, meio sceptico, o Sr. Mozart Monteiro
."'¦¦,, cm to«Jas as -sttas producções um pedaço d,o seu

¦;í. Tun predüccção por tudo quanto condiga com a psy-
.'.r, ferniuina, e parece familiar com as subtilexas

-isticas do, paia tanta gc#tc, eterno enigma. As-
.;;., d firma.tos:

s mulheres, em geral, quando sc lhes descobre
s atira em face uni crime dc amor, o seu primei-

i..:pcto é negai-o com vehemcucia. Essa defesa é in-
;.; e essa indignação, á, vezes, é verdadeira, por-

lus o oiio que cilas sentem por quem lhes veiu
Lar a tranqu ill Idade.., Tal attttude, muita vez
Rta a pessoa que aceusa: — neste caso a mulher
A mulher por isso nega. A mulher nega sempre:
sempre esse o melhor redueto, a melhor tactica,

eihor defesa dos réos".
«s, tambem, faz charges de tão flagrante seme-

, qne o nome de caricaturado quasi se lê escripto
-o nessas paginas, e quasi que se o vê, cm mo-

¦0, tal qual 6 no turbilhão da vida:
e 50, 55 eu 60 annos, o certo é que o des-
Nolasco dc Padua parecia mais moço, era

enado, vestia primorosamente no Almeida Ra-
conservava solteiro. O mais da sua persona-

enquanto não seja despresivd no tracejar seu
• ', ~ era todavia secundário; e eu estou cm que a'•••'•nle 

notoriedade dimanava sobretudo do seu ele-
c «ysterioso celibato, que lhe permittia vida de
-algo. Cerca de trinta annos em reuniões num-

las, entre corpos, anceios, suspiros e sonhos de mu-
uadoirai, nrto podiam deixar de proporcionar-

a velhice juvenil, disfarçada e sympathica, que
»S0 não era bem velhice. E, para mostrar que•comprehendido celibato muito collaborava na sua
soc:al e até na própria carreira dc magistrado,

cíaí jSs.f>msm_> basta lcmbrar ^uc s- %*•1 
y<ÍJVliiaila alcançou uma dc suas pro-

moções, segundo rezam
chronicas, precisamente ao tempo cm que, cm todo o
Rio, se boqticjava com fundamento, embora com reser-
va, que S. Ex. estava noivo, ou quasi noive, de uma
filha úo presidente da Republica.

Outra promoção tambem sc deu, por coincidência,
quando o Dr. Nolasco, segundo sc cochichava nos sa-
lões «nos mini,;, rios, andava dc namoro com uma irmã,
já meio idosa, porém casavcl, de um ministro de Estado"!

E como que completando a caricatura:
Andava S. Ex. muito isolado, neurasthenico mi-

saa.thropo, quando alguns amigos, privados de sua cama-
radagom c dc sua antiga jovialidadc, entenderam de con-
solal-o e animai-o, trazendo-o dc novo aos salões. Far-
lhe-iam uma homenagem publica. Que havia de ser ?
Pensaram durante mais dc um ir.cz. Era preciso um
pretexto c só se dc.-ia fazer coisa condigna.

Entrementes, pot morte dc um dos mais notáveis
escriptores do Brasil, cuja obra, consagrada no estran-
geiro, era considerada, até no nosso paiz, um dos oossoi
melhores padrões literários, — abriu-ve uma vaga na
Academia Nacional de Letras. Ser acalcnvco, isto é,
ser immortal, significava, além áo mais, possuir um di-
ploma de prestigio mundano, visto que, 1 despeito do ma-
terialismo do século, c cm particular desta cidade, onde
pouca gente cuida dc literatura, ainda vale alguma coi-
sa o passar-se por escriptor..."

Mas... "S. Ex. ainda estava inédito. Os amigos,
contrariados, cocavam a cabeça.

Afil al, pensando muito, contornaram a difficulda-
de: — lembraram-se dc reunir em volume, com os ne-
cessarios retoques, varias sentenças, pareceres e voto3
emittidos por S. Ek. na sua carreira juridica".

E o livro intitulou*-*e — Poesia do Direito.
"E, 

por encurtar razões: entrou mesmo...
Victoria tão fácil o Dr. Nolasco só obtivera na

acqttisição dos seus crachás. Um dos fracos de S. Ex.
era ser distinguido, com veneras, condecorações, títulos
honoríficos, por governos estrangeiros; então, alem de
outras coisas, já era, graças ás facilidades da guerra
européa de 1914, official da Legião dc Trabalho da
França, commendador do Gato Negro da China, qual-
quer coisa da Ordem de Christo de Portugal, c, ultima-

DEDTIFRICIO OeDICINfíL, 0 ÜD1C0 Q0€
ÇVITA A CARIÇ E 0 fOÁO HÁLITO

UMA EXPERIÊNCIA

CUSTAAPENA8

Parta. •«*««« í$5*>

Liquido, m m m w *m 3$oco

A' tenda em ioda parte. - Atacado CASA HERMANNV * Rio
Boas van.asens a revendedores.

'Esta 
revista contém 64 payinas\
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mente, após longas insinuações aos respectivos» agentes

diplomáticos no Rio.,—commcndador da Ordem das- Pho-

cas, da Finlândia, e cavaUciro da Ordem do Trigo da

Ukrania. Com o anxilio de um comperrlio dc Geogra-

phia realisara uma conferência sobre a Tchcco-Slova-

qtúa, e estava aguardando a respectiva conimcnda".
"Affirmavam companheiros do Dr. Nolasco já lhe

terem ouvido poesias inéditas, reveladoras- de um estro

superior. Jamais conseguiram, porém, que elle publicasse
ou permittisse publicar alguma dessas poesias. Era pena

que o Brasil Ignorasse tão preclaro poeia ! Um poema
inédito que S. Ex., quando muito instado, recitava na

intimidade, começava assim eloqüentemente:

A' tarde, ao pur do sol. o Leme c uma belleza !..."

Pôde o Sr. Mozart Monteiro., que tão auspiciosamen-
te estreou com Religião do Amor, tentar obra de grande
fôlego. E tudo uoíí leva a crer que o seu prometi ido
romance — Humanidade Nova. fará do ?cu nome um
nome nacional no domínio das nossas letras.

Espirito Intimorato dc combativo e de pamphlctario. 0
Sr. Mario Pinto Serra é sobremodo conhecido em São
Paulo pelo ardor com que discute. A paixão o desvaira
ás vezes, como o prova o seu ultimo livro — A Allema-
nha Calumniada — que mais não é que artigos esparsos
em jornais, e ora reunidos em volume.

Livro todo eivado de um sentimento hostil contra a
França, não pôde constituir subsidio histórico para jul-
gamento sereno dos factos que provocaram a maior das
guerras dc que o mundo tem sido theatro.

O Sr. Pinto Serra empresta a responsabilidade da
sangrenta tragédia á França e, particularmente, ao Sr.
Poincaré. E, para Isso estriba-se, entre outros documen-
tos, numa carta que ao Provedor do Lyccu Louis-Ie-
Grand escreveu um Sr. A. Prenant que I0CU3S o ex-
President! da Republica Franceza de haver "desencadea-

do a guerra por sua ambição criminosa" e ser responsa-
vel pela mort-e de um filho desse cavalheiro.

yp'**-*************^^

jBaÉos de mar em casa E_
******m**m*****y**i**^

Ora, calcar juizo .«-eguro sobre o Brasil ampara
em artigos de jornaes opposicionistas ou repelindo boi-
tos cochichados em cafés e nas esquinas, seria o neai

que julgar o toucinho pelo que delle disse. Mafoms.

O certo é que, por duas vezes antes de 1914, a fnt»

ça, vencendo dip.ornaticam.ente a Allemanha, evitou aj

guerra, mesmo quando Hannoteaux ouviu, do embaixo
dor allemão em Paris, esta phrase tresandante a ap
fia e cheia de uma grosseira arrogância:

"A reclamação que sobre o incidente de AfXÜI

apresenta a Allemanha, é apoiada em cinco milhões |
bayonctas".

Pelo que a França é passível de cen-sura é pela id

condueta depois da guerra, transformando os louros (li

victoria em espinhos em que ha de roçar a alma em h*

turo não muito remoto. E como o representante maxi-

mo dessa politica de odio3 é o Sr. Raymundo Poincaré,

são cabíveis as censuras que, nesse sentido, se Lhe a»

çam. A elle, não á França, não ao povo franeez que,

derrotando-o nas urnas em nome da tranquillidade ^

mundo, deu a prova exuberante dos sentimentos de pai

e de concórdia.

Entretanto, nada se perde com a leitura do livro m

Sr. Serra, que, ainda uma vez, nelle se mostra o a.iver-

sario digno de respeito pela sinceridade do seu aposto-

lado e pela honestidade dos seus propósitos.
LEONCIO CORREIA.

REVEM ENTE

SENAIU

3***tL ¦msVk-.r
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mm i(!eaI Pa.ra ° «"iWlízaniíiilo da cutis;I a ttlluiia pa avra em dermatologia; a5 s^horas e senhoritasdevem sempre tel-o á mão a finj de conservarem a sua jurei-tude. pois fa* desapparecer rapidamente- rugas, cravos pan-nos, espinhas Yerrçelhidões. asperezas, poros abertos, sigíaes debexigas c manchas de qualquer natureza.
A venda em todas as pharmacias, drogarias e perfurnarias.
O único creme que uso é o Anti-Ecchymosis Tarai
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FONTOURA
A CONSERVAÇÃO Dfl SflOPÇ

Os fracos produzem pouco com muita esforço. Os fortes produzem muito corr,
Pouco_ esforço. O Biotonico Fontoura dá força.

Muitas são as moléstias que se originam da pobreza do sangue e das altera-
çoes do systema nervoso, produzindo as anemias c as neurasthenias, cujas con.e-
qucncias funestas não sc fazem esperar. Taes moléstias prcvincm-se e combatem-s*
com-o extraordinário preparado BIOTONICO FONTOURA, o verdadeiro reconsti-
tuinte completo que exerce a sua acção benéfica fortalecendo o organismo e defen
flendo-o_do§ graves perigos que o ameaçam quando se encontra enfraquecido.

O BIOTONICO FONTOURA tonifica os músculos, revigora o systema ner-
roso, restabelece as forças, desperta o appcliíc, melhora a digestão, auxilia a as-
siinüação, combate a depressão nervosa e a fraqueza muscular, regenera o sangue
augnientando os glóbulos sangüíneos, dá nova vida aos tecidos, estimula a activi-
dade cellular, contribue, emfim, para normalisar as funcçcLs do erganismo, produzmdo energia, íorça e vigor que são os altriuulos da saúde.

O MAIS COMPLETO
3 FORTIFICA NTE

r
¦ :

BRAÇAS ÀS GOTTAS SALVADOiíAó DAS PARTURIENTEs'

T)
do»K.VANDERLAAN

v'ncT*£rT os prri?os dos
Gl!i^j: 

Jalwiosos.

^|urienle quo fizer uso«o aiiudido medicamento,
auranle o ultimo mez1 gravidez, terá um partorápido e fella. l>:Q\. \^ i|ji tmÍHBIIIIHB

Innumeros altestadoá provam
exuberantemente sua efficacia
e muitos médicos o aconse-

lham. j0* ,
Vende-se aqui e em todas as
— pbarmacias e drogarias, —

Deposito geral:
ARAÚJO FREITAS & CL

RIO DE JANEIRO
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AVISO

Temos inutilisado innumeras cartas, umas
escriptas em papel pautado, outras não as-
fignadas com o nome legal e outras, final-
mente, escriptas a lápis.

Falemos tlie aviso Para que os consu-
lentes não percam mais tempo esperando
respostas, e tratem de enviar outros pe-
didos regularmente escriptos: a tinta, le-
galtnente assignados e em papel liso. O
pseudonymo só é Permitlido para a res->
posta.

HARRY BLAKE (Araraquara) — Seu

principal defeito é o espirito de contra-
dição. Teii-n'o, mais por temperamen-
to que por vaidade. E* uma espécie de
attributo da sua expànsibilidade. Gosta
de provocar barulhos ou, pelo menos,
contestações. Mas tem um excellente co-
raçào, aluado a uma vontade muito fir-
me, algo ambiciosa. Seus instinetos sen-
suaes são intensos, mas não excedem os
limites das conveniências sociaes.

BELLO WALLY REI D (São Paulo) —
A significação da sua letra é a seguin-
te: Espirito delicado, amável, tias com
pouca ponderação e tendo uns caprichos
que, se não são suspeitos, não deixam
de ser infantis. Zanga-se facilmente se
lhe nâo reconhecem perfeita correcção
em tudo quanto pratica. E mio é por
raidade: é por excessivo convencimen-
to... Quem lhe descobrir esse fraco,
fará de si o que bem entender... e
tanto mais facilmente quanto se juntar
a sua descoberta a do seu amor ao di-
nheiro, e ainda a de que a sua von-
tade, parecendo ríspida, facilmente se
torce e toma todas as fôrmas que lhe
quizerem dar.

MARQUEZINHA VALBERT (Campo
Grande) — A sua natureza é volunta-
rlota e de expansões um tanto violentas,
mormente nos instinetos de luxuria. O
espirito, vagamente sonhador, não tem,
entretanto, innocencias fantasias e vae
mais pelo sonho ao nivel concreto das
exigências carnaes... E' uma voluptuo-
sa. Todavia, possue bastante senso para
« njo oecupar somente dessa partícula-
ridade. Sonha tambem com vastos re-
cursos pecuniários, mas espera-os não
sabe bem de onde, por lhe faltar uma
orientação calma e precisa. A tendência
colérica é manifesta e concorre muito
Fará difficultar essa orientação.

ORDEGRAN (Rio) - Cérebro espe-
«aliaado em calcular, com uma espan-
tosa ligação de idéas e uma facilidade
•ncrivel de analyse. Deve ser um gran-de mathematico, apaixonado pela sua
•«encia e ainda pela vontade de resol-
ver quaesquer difficuldades.

HERCULES (Rio Grande) — Espiri-
w vibrante, mas de bastante calma e
maneiroao. Procura devassar tudo, sementretanto cahir nas irreflexões tão com-
muns a essa espécie de curiosos, embora
as vezes veja de mais... Tem idealis-

mo. Predomina, porém, a feição pratica
e nella permanecem os seus ideacs mais
communs. Sua vontade é ambiciosa,
mas pouco persistente. Prefere a linha
Sinuosa para conseguir seus fins. O co-
ração é pouco bondoso e um tanto in-
vulnerável ao verdadeiro amor.

O. GUARATYBA (Rio) - Irrcflexão
de espirito ncutralisada, aliás, por uma
considerável perspicácia que o livra de
muitas ratas... Sonhador iinpenitente
de varias conquistas, entre as quaes a
da fortuna pecuniária. Deve ser um
bom freguez das loterias... Tem ex-
pansibilidade e é cordialmente bondoso.
A vontade é hábil, discreta, porém,
tenaz.

CHARLOTTE (Rio) — A sua graphia
revela um espirito frio e desconfiado,
mas com tendências eruptivas, que ás
vezes não podem ser reprimidas. Trium-
pharão mesmo essas tendências, a jul-
gar pela força incocrcivcl que lhe da-
rão a Idade e o estado de independeu-
cia que desde já procura conquistar.
Sua vontade é poderosa, encerrada
numa subtileza que a torna mais effi-
ciente. Alem disso, sabe angariar sym-
paíhias, pela bondade cordial, e isso
augmenta muito a sua força e o presti-
gio de seus actos.

SANA (Mogymirim) --- Ingênua e ti-
mida, mal tenta qualquer empreza, recua
logo ao primeiro contratempo. Entre-
tanto, volta a formar novos castellos e
a tentar realisal-os. Tem, pois, a tei*
mosia dos convencidos. Fora desse idea-
lismo é uma ereatura adorável por suas
virtudes de coração.

MARÍTIMO (São Paulo) — Seu tem-
peramento é calmo, embora ligeiramen-
te caprichoso, com arestas um tanto co-
lericas. Não tom bondade.cordi.il: tem
grandeza d'alma no soffrimcnto de con-
trariedades e volta sempre a querer
realisar os primitivos intuitos. Portanto,
firme no querer, é verdade que sem
audacias de Iniciativa. Presume que o
que fòr seu ás mãos lhe irá ter. Os
indícios dc cólera talvez exprimam o seu

protesto contra os que não forem da
sua opinião ou não agirem como age.

Quanto a arte, notamos uma pronun-
ciada tendência para a musica, senão
como profissional ao menos como gran-
de amador ou amantetico.

EBURNEA (Petropolis) — Sonhado-
ra, mystica e abstracta. O mundo, tal
como é, não a attjae. Queria que elle
fosse um templo vasto, cheio de canti-
cos religiosos e nuvens de incenso, por
entre as quaes desusassem imagens san-
tas... Deve-lhe ser uma dcsiiiuoão e
um aborrecimento a realidade de tudo

quanto a cerca. !)ahi o seu tédio...
MLLE DESCONFIADA (Rio) — O

traço mais nofftvel é o do querer. Não
só tem pertinácia como profundidade.
E' uma vontade que se não contenta
com o superficial: quer labor o por-
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MntMtaUrtonptdM ia.d.i»>ltarelmenc<j. b tel-o
•Buipr» á mil,) par» dores

aii8uniiV!r»í, Xq.
TraIjria,Soiaí;câ,Kn-
tonai a outra*. P«.
n«t ruem «er preciso/rícyftn.
ftêitim em toda*

u í jartuá-'.*».

LINIMENTO

SLÓAN ®

quê das cousas, e, nesse scr.tido, pro-
cura devassar o Intimo de tudo quan-
to vem á sua analyse.

Ha nisso alguma vaidade ou pelo
menos a presumpção de ficar conheceu-
do melhor que os outros. Pouco i.iea-
lismo no espirito, muita bondade no co-
ração. Gosto csthctico e elegância de
altitudes, sem prejuízo da naturalidade.
Abundantes sentimentos de arr.or, mas
controlados por um sentimento pratico
de conveniência, que é o desespero Je
quantos se julgam credores do seu
affccto, mas não estão em condições de
o merecer... Expansiva só cem os seus,
e nisso deve consistir a raz£o do seu
pseudonymo. Não dá confiança a qual-
quer...

MANOEL SEVERO (?) — Homem
de espirito activo e decidido, capaz de
muitas audacias, porém, sufn:ientcmcn-
te reflectido para não cahir cm exces-
sos. Suggcstiona-o muito idualismo, a
que, ás vezes, obedece; mas prefere o
terreno pratico, embora com prejuízo do
seu goso espiritual. Sabe disfarçar essa
contrariedade e mostra-se não só con-
formado como até risonho e galhofei*
ro. E' uma das suas virtudes. A outra
c a vontade forte, porém, condesccp.dcn-
te... para obter o mais possivel da tei-
mosia alheia contraria. Sabc-Si possuí-
dor dessas qualidades e tem por isso
alguma vaidade. O seu coração é bon-
doso, cheio de ternura... (guando isso
não contraria outros interesses.

MORENA (Rio) — infelizmente, só
agora podemos responder. Vemos na sua
letra um indicio de grande actividade
de espirito, accíonando por sua vez 3
actividade material. Deve ser uma Ir-
requicta e sempre com tendências a re-

pcllir com certa violência o c:;e íôr
contrario a esse seu feitio. Tv:n uma

grande ambição de glorias e fortuna..
Mas a sua vontade ainda não parece
ter direcçao e constância sufficientes

para alcançar já o que deseja. Mesmo

porque ha alguma cousa inatlingivcl.

por exceder os limites dos idéaes com-

muna. Mas o seu todo caprichoso e ar-

bitrario continuará a exigir. O coração

é pouco bondoso, a não ser para OS

muito humildes.
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A EQÜITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
SOCIEDADE DE SEGUROS SOBRE A MDA

SEDE SOCIAL, AVENIDA RIO BRANCO N. 125 — RIO OE JANEIRO

(Edtficio de sua propriedade)

RELAÇÃO DAS APOUGHS SORTEADAS EM DINHEIRO, EM VIDA DO SEGURADO

•jz" sorteio — 15 de Julho de 1924

41.044 — Dr. Heitor Castello Branco, Thcrezina —

Piauhy.
120.210 — D. Helena Carrano, Curityba — Paraná.

90,593 — Lucas Cardoso Veras, Tutoya—Maranhão.

(!•) 111.433 — Júlio Frederico Brietzke, Porto Alegre —

Rio Grande do Sul.
1.35.930 — Antônio Araújo, Manáos—Amazonas.
129.G44 — Ricardo Liebmann, Fortaleza — Ceará.

U2.478 — Alfredo Brandão Villela, Viçosa—Alagoas.
134.113 _ Joaquim Affonso, Muquy—Espirito Santo
P9.30S —- José da Costa Magalhães —- Sio Salvador

Bahia.

I«30.266 — D. Iria P.ilafós dos Santos, Barra R. Con-
tas — Idem.

125.901 — D. Alvina Gamboa Vizeu, Parahyba — Es-
tado do Rio.

122.874 — Osório dc Magalhães Salies, Petropolis
Iàciji.

120.838 — Nop Vieira de Andrade, Nictheroy—Idem.
(2") 101.631 — Luiz José da Silva Guimarães, Recife —

Pernambuco.
131.034 — João Capituüno de Queiroz Guerra, Mus-

surepe — Idem.
102.938 — Dr. José Camillo de Castro Silva, Reci-

fe — Idem.
131.£66 — José Elpidio Gondlm, Idom — Idem.
120.04;» — Olavo Domingues Galvão, Goyanna—Idem.

17.039 — Dr. André Martins Andrade Júnior, Pouso
Alto — Minas.

131.070 — Urinte Floriano Carli, Muzambinho—Idem.
120.,325 — D. Lygia Carlos Teixeira, Oliveira—Idem.
121.3S5 — Tcrtuliano A. Fonseca Lcssa, Itabirito —

Idem.
127.312 — Henrique Cerqueira Pereira, Barbacena —

Idem.
129.752 — Fclieianc de Araújo Quintão, Idem—Idem.

«t J.-u-í.ho ã tfe.,UU° 
Flvtlcric<> Brictzke love a «ua apólice numero 82.370 sorteada em 15 de Outubro de 1013 e em 13

Cf) O Sr. Lt.il José da Silva Ooiímarães teve a sua apólice n« 101.634 sorteada em 15 de Abril ultimo.

Julho ^i',ji.Sr' 
AUt0nÍ° d° Frad° L0P6S Pereira tCV* eSta mc8ma aDülIce sorteada em 15 de Julho de 1020 e em 15 da

(£) O s\V t» r-uü JL-âlfíb-iSSãM 
t0Ve esta mesma aP°lfce ateada em 15 de Abril ultimo.

112 434 «a II da* Lbril ãm liá s?• ,,,L'?rU 1 íl? n", S"1" 
apolioes n3- 112-4a5 sorteada em 16 de Janeiro de 1922,US.t»4 «.n i| uc «um do 19-2 e 42.4J8 em 15 de Aonl ultimo. (Pela »* vez contemplado 1103 nossos sorteios).

ífi O £' Soím^^ 6Ua ai>oMcô n° 40-828 sortcada cra 16 de °utubro dee 1921""' "' *ü(ülin"° -Fernandes de Jesus teve esta mesma apólice sorteada em. 15 de Janeiro do corrente anno.

aWWeif-o™*~re^ daU 
2'132 ai?°1ÍOCS no valor de 9-.G0:3G9550O. importância paga Mi

116.975 — José Pires da Silva Miranda, Sete Lagoas
Idem.

122.458 — Altivo Teixeira Alves, Carangola — Iderr.
109.496 — Plácido Gonçalves Meirelles, Suo Paulo —

São Paulo.
129.205 — Severino de Souza Meirelles, Santa Rita

Passa Quatro — Idera.
135.257 — Bomfilho Trazzl, Monte Alto—Idem.
132.658 — Dr. Miguel A. Paula Lima, São Paulo —

Idem.

119.645 — Dr. Oreste Pentagna, Piracicaba—Idem.
124.065 — Victor Britto Bastos, Rio Preto—Idem.
129.523 — Pedro Marracini, Araraquara—Idem.
136.926 — D. Maria Palumbo Paula Eduardo, Jabo-

ticabal — Idem.
104.791 — João Gualberto de Souza Júnior ¦—¦ São

Paulo — Idem.
52.151 — Francisco Antônio Machado — Pindamo»

nhangaba — Idem.
113.055 — Luiz Torres de Oliveira, São Paulo—Idem.
120.364 — Eduardo Barra, Santos — Idem.
1.34.177 — D. Lourcn;a Pinto do Amaral, Capital

Federal.
97.039 — Antônio do Prado Lopes Pereira — Idem.

128.506 — Dr. Jorge de Almeida Monjardino, Idem.
102.158 — José Manoel Alves de Oliveira, Idem.
139.064 — Manoel Ferreira Pinto, Idem.
112.428 — Dr. Raul Machado Bittencourt, Idem.
117.716 — Padre Henrique Ambrosio Mayer, Idem.
135.026 — Paulo Daniel, Idem.
127.3S9 — Gedeon Stepliano de Clercq Júnior, Idem.
126.724 -— Mario Rebello de Oliveira, Idem.
114.351 — José Fernandes, Idem.
114.899 — Dr. Alcindo de Figueiredo Baena, Idem.
100.895 - - René Levy, Idem.

(7o) 128.3S9 — Deolindo Fernandes de Jesus, Idem.

Í3")

(4o)

(5°)
(6o)

TíèV^f;'^ ^n?™8!1' ^<W« *> SWünw sobre a Vida, a quantia de cinco contos
i, í bo clíi;a í. r SI aiolS Soí, T m mCCdCU,6m ,15 

de Julh0 de 19~4- em s^s apólices sorteaveis em
'..„". 

y \t lrl * í".mf~ *?°*5Ç®'-->«iO n» 1.Í8.J89, con temiOlada. nermaní(.«nrtn n ma^moatm *m ,.;™, rm* termos do

r«a»Cfl
df r'-rt
dinheiro, e bo qual foi a minha *WHoe7ielo n".~r>8 ZsTZn,Z*-£L 

W JU'no ÜV
actual eootráots do isguro; monos 500* d!> ta-poatofedeS? 

eimttW!a* Permanecendo a mesma em vigor, nos termoa
Rie de Janeiro. 15 Uo Julho de 1924. - Deolindo Fcrnand*s%<U Jesus. - Testemunha: Joaquim da Silva Pereira.

Brasil, Sociedade de Seguros sobre a Vida, a quantia de clr.co
Je se procedeu em 15 do Julho de 1924, em suas apólices sortes-
•O n. 139.034 contem.Dlada.. -»»»——— *- „ ,-.,,-..•,.,«>. t>m vi-r(»r. nos

Itscebl d A Bqultattv» dos Botados Unldoi do I:contos de réis (5:000|000), proveniente do sorteio a aueveis em dinheiro, e no qual foi a minha apollos roelo n" VSrSKr* ««»,"? 
x"iu^ oumo ae l9M% enl suas »i,üm''c-? "2

term* do actual contracio do seguro; menus' OOüjóoo de 
"mÜSt? 

íedcíSl^ 
*' permanecendo a mesm* em fffor'

Rlt de Janeiro,
£ui 1 xio.

U do Julho da 1024. — Manoel Ferreira Pinto, Testemunhas: Thadcu A. Medeiros o Ze/crino J

•vw *f*m*m™*WW^^
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I strado nas carta* das pessoas mais no la veia ds
g mundo inteiro e Cujo theor exhibiremog. jía mesma eae a.
-S está & venda por 4i«»ite mil w-í-i», o importante ljvro flua»
g irado do DR. J. JLAWRENCIií — Hypnotismt*) Afortunante.

O pedido devo vir dentro do mesmo enveloppe do dl-
i.heiro em vale postal ou «registro de valor declarado.
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CASA

MITlO í
Importação e Ex-

portaçSo de Fa-

zendas, Modas,

Armarinho, Perfu-

marias, Roupas

Feitas, Tapeçaria,

Alfaiataria, etc,
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UR80 DE SANTA RITA N. 2
Rua Vise. de Inhaúma, Rua Municipal,

Travessa Santa Rita.

LTeleplnone 

Norte 7G7

RIO DE JANEIRO

W.W.-WW.^WWr^lAi_^^

\_Xí V*^4k^_j-_____3____________i |MMM|ÚÚ£C ;>-[.', ' ""*P"-^'"^'*2*\^

â
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Dra. Mariangela Matarazro

Rua Quintino Boca/wra, 4, sala 6, T andar
—-São Paulo —

Attcsto ter usado cm minha clinica, nos c*-

sos indicado?, o preparado ELIXIR DE NO-

GUEIRA, do lMiarmaccutico Chimico João da

Silva Silveira, tendo obtido sempre bons re-
sultados.

S. Paulo, 31-X-1922 **-* Dra. Matarazzo.

(Firma reconhecida)

Vende-se em todas as pharmaolaa e drogarias
do Rio de Janeiro, casas da campanha e sertões do
Brasil. Naa Republicas Argentina. Bolívia, Perfl.
Chile. ato.
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a
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Friineira, IDeiatiçâo

DEL
SEM NARCÓTICO

I'.?ado cm fricções sobre as gengivas, facilita a sahida

dos Dentes e supprime todos os Accidentes da

Primeira Dentição.

Exigir o Sello da. União dos F.ibrlcantss

ESTABELECIMENTOS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis • PARIS

e nas Principaes Pharmacias

________
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ESQUECE
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Daniel Slfide, ao romper da manhã,

afasta-se de sua cabana, situada nas

collinas do Rheno, com destino á la-*

luta diária nas minas de prata, onde

tem a ecu cargo a direcçâo do tuna

turma de trabalhadores. Somente aos

dez annos de casados, parece a beni~

aventurança de um filhinho vir cobrir

dc glorias os dois esposos. Mas suas

alegrias transformaram-se cm tristezas

•o Ser Mary, a esposa, victima 
'de 

um

pequeno accidente oceorrido nas min a.s,

e em conseqüência do qual, segundo af-
firmaç&o medica, ficara privada da
maternidade.

Completamente desilludido no tocan-
te ás bcuçã-es da prole, não descura

Slade o ideal traçado, isto é, grangear
fortuna para dias futuros. Desfructan-
do já uma posição saliente entre cs
companheiros de trabalho, resolve o di-
ligente mineiro fazer parte da politica
regional. Ao mesmo tempo, seguindo
M conselhos dc Robert llaycs, um le-
Irado do logar, põe elle todas as suas
economias em acções de companhias

petrolíferas. Ao cabo de dez annos,
apparece-noi o mineiro de então já 80-
li lamente estabelecido e gosando de in-
vejavel po.-ição entre o partido ope-
rario a quc pertence. Mary, a pobre
consorte, não se apercebe da saliência
do esposo, e continua na sua faina
domestica com o mesmo afan de ou-
tr'ora.

Uma tarde, ao regressar Slade â
casa, chama a esposa e participa-lhe a
tua influencia politica c sua intenção
de mudar-se para a cidade, afim de
entrar para a ro la social e melhor se-
guir a .sua carreira. Com a riqueza que
ora desfrueta, Slade torna-se um ego-
Ist! dc marca, e quando a esposa mos-
íru-sc propensa a permanecer na velha
cabana do Rheno, elle se enfurece e a
pobre tem que ceder.

Installadoi na cidade, a esposa sen-
tese anniquilada ante tanto esplendor.
Sem saber como conduzir-se na nova
vida, a miscra senhora vem concertar
meias na sala de recepções, ou então
entra a ajudar as criadas na limpeza
da casa.

George Strickland, dc excellcnte po-
s.ção na sociedade, mas arruinado de
finanças, faz-se amigo de Slade, e pia-
neja e lança a candidatura deste para
Governador. Katherine, filha dc Strick-

land, é um bijou-sínho de salüo, por que se nSo domina. Quer feücit ¦ "
'quem 

o Dr. Hayes morre de amores, pnra tal chama-o pelo telephone Al
, Intcresseira e sabedora das difficul- guem lhe diz que o Sr. Slade não Vi
dades do pae, Katherine declara ao jo- cm casa; luvla sabido a visitar a f
veh que se não casará com um homem milla Strickland. Mary resolve
baldo de recursos. cural-o. Dava-se uma recepção fatiai

O casal Slade comparece a uma fes- Ao banquete, Slade annuncia o ri"ta 
da familia Strickland, Ahi, a fcftOsi noivado com Katherine. A pequenapa.

do mineiro causa-tfhe grandes emWa- rcc€ acÇei'tar o parvenu, offerccendo.

^çospela falta de traque]o*social, Com- lhe **m an»el de alliança,

parando-a com a graciosa Katherine, E»? nie-° da alegria reinante, alguém
tão bem educada, Slade sente-se arre- vem informar o Sr. Slade de que ffot
batado pela joven. A pequena aprovei- ° procuram. O ricaço sáe, encontrando*

ta-se disso para insuflar a fatuidade do ***** Ç:'{**° conl a esposa. Trata-a cora
"coronel". No jardim elle se declara: l*k*m mas ella não se apercebe de tal

- Mulheres como v. bem poucas ""* Vim Para dizer-te <luant<> W *
Compreliende-me tão bem... melhor gra que tenhas sido elelto &*«*

que a minha própria esposa...;

«U%AVVVtfWWA/WVVWArVWli.'.V.-.VSfl

(THE GOVERNOR'S LADY)
**
Film da Fox, produzido em 1924

sob a direcçâo de Harry Millarde.

DISTRIBUIÇÃO

Daniel Slade... RobertT. Haines
Sua esposa Jane Grey
Katherine Anne Luther
G. Strickland... Frazer Coulter
Robert Hayes.. Leslie Austen

Mas Katherine nota que Hayes os
observa, abandonando de súbito a casa.
A moça contrista-se com isso.

A'quclla mesma noite, ao regressar
á casa, Daniel deixa uma carta em que
se justifica da sua acção e abandona

dor... e para rogar-te que voltes com-
migo para casa...

Sem retroceder no caminho ora en*
ceta>do, Daniel faz-lhe ver a impossibi*
lidade do seu pedido. Estava disposto
a divorciar-se delia para sempre, por
considerai-* um impecilho para ifl
carreira politica. A pobre esposa fia
aturdida com aquella declaração, ma-
ximé ao saber que seu marido estava

já de casamento contractado com »
tra mulher. Tal noticia acaba de lan*

çar por terra todas as suas esperançai
de reconciliação com o esposo. Neste

ínterim, entra Katherine, dizendo haver

reconsiderado no que accedera, e M

ia casar-se, sim, mas com o antigo na*

morado.

Slade comprehende ahi a sua nfr

lidade, julgando uma simples fantasii

como verdadeiso amor. Roga a Mary

para que o receba de novo, mas a nn*

lherzinha recusa-se peremptoriamente.
A' noite seguinte, de regresso de

uma reunião politica, entra o Gover*
o lar. Vae morar em um hotel chie. na(|or em m do9 restaurants do bair-
Mary, someme na manhã seguinte len, <,. , comer , sua fãtim
conhecrnm.o do facto. Resignada, crê prediIecta. A neve cahia c01„_ pa»
que com ef leito era um estorvo para de a]çodão havendo p0ÜC0S fcp*
marido. Nua gesto de tolice feminina no estabelttilIlcnt0. A sua alegria*
começa a recompor as vetes. Em ou- {Iut5o faz_se „ a0 rec0„,,ecer i
tro extremo, no seu hotel, Slade chega , mm da5 mesas. Ao velo I
á trata evidencia de que para fazer certificar.se do que queria, Mary ffritadas de ovos não havia quem ba- 4 cozinha> revelando 0 segredo do ta!
te«e os segredos culinários da esposa. quitute. DepoIg quer sahir> maS o ma-

A noticia de que Slade havia sido rido toma-a pela mão, renovando cs
eleito para o cargo de Governador en- seus protestos de fidelidade. Veue*
che a infeliz esposa de regosijo. Tinha relo coração, um sorriso espraia-se f
assentado uão se dirigir ao marido, los lábios da esposa dedicada. Acce
menos que elle a buscasse, mas nessa deu. Dissiparam-se as trevas reinante5,
oceasião é tal o seu contentamento raiando de novo o sol da felicidade.

As lições de V ô v ô d ' ü TICO-TICO interessam a todos
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o xarope. 5ão João
É O MELHOR PARA TOSSE E DOENÇAS DO

PEITO - COM O SEU USO REGULAR:
" A tosse cessa rapidamente.

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

t1^/^ promptamente as crises (afflições)
£?s„?sLhmat,C0S. e os accessos da coqueluche,tornando-se mais ampla e suave a respiração!

A* b.r°nch'tes Pede,m suavemente, assim comoas mflammações da garganta.
A insomnia, a febre e os suores nocturnos des-apparecem.
Accentuam.se as forças e normalisam-se astuncçoes dos órgãos respiratórios.

Sob. — S. Paulo,

3/

4.-
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O "INVENTOR" DOS CABELLOS CORTADOS...

a capital da Krança tem I honra de contar entre

os seus habitantes o homem que inventou 03

cabellos cortados para as mulheres e cuja idéa

ic espalhou depois por todos os cantos do mundo ci-

vilisado.
O Sr. llenri l.abarbe — assim se chama elle — é

uni cabelleireiro e, mais que isso, é um artista consum-
mado, com todas as particularidades caractcristicas dos

gênios da sua classe.
Dá«sc como indubitavel que nenhum homem da Eu-

ropa conhece mais segredos domésticos do que os que se
albergam na privilegiada cabeça de l.abarbe.

Dc toda parte, de Washington, como de Paris, de
Londres, como dc Madrid, cios mais distantes centros
civilisados, o que ha de mais distineto no bello sexo re-
corre a elle, no que concerne aos cabellos, chegando a
confiar-lhe segredos de familia c em geral os casos es*
candalo.sos das amizades em que a vaidade feminina se
sente ferida. Isso, porém, não nos preoecupa no nvo-
monto.

Tão numerosa, variada e rica é a clientela do Sr.
L.abarbe, que se tem dado o caso de cobrar por um cór-
te artístico tle cabello a importância de 1.000 dollars, o
que, reduzido a francos, constituc actuaimente uma pc-
quena fortuna.

Entretanto, deve se a uma mera casualidade o sue-
cesso da moda, cm um momento de difficuldade profis-
sional, talvez, e o invento que desde então, correu mun-
do, cm modalidades mais ou menos parecidas com o ori-
g.nal,

lia já algum tempo que a artista francesa Josephinc
Clcry, de bastante renome e favorita das scenas pari-
sienses, se apresentou um dia, presa de grande excitação,
ao seu cabelleireiro habitual, o Sr. l.abarbe. Tinha par-
te dos cabellos queimados por um incêndio que sc de-
clarara no departamento cm que habitava.

— Que vou fazer agora, meu Deus, assim, tão des-
figurada ? — exclamava, chorosa, ao mostrar ao Figaro
uma porção dos seus cabellos reduzidos a metade.

O senso artístico do afortunado cabelleireiro, sem
vacillaçôcs, mostrou-se á altura da emergência. Apa»
nhando a tesoura, foi aparando as pontas chamnmscadas

da parte atlmgida pelo fogo ate Igualai-'», V
i • ,• 

"' ' " a?i'nt
apurando aqui, aparando ah, olhando anui <.'}«.„• '

• • u'''»*niio ;.j,fez a mesma operação £om os cabello, intacto, [*»**] 
'

do-os aos chammuscados em todas as dimensões
A joven artista, ao \er-se ao etpelho. ficou ass

brada, mas resignou-se ante as palavras m anima*-'
do Sr. Laharbe, que assegurava que a sua phytionoBà
havia lucrado muito com a mudança. E, r.wan 

''

noite, a artista, ao apresentar-se em scena, ,em poda
occulrar a duvida muito natural se agradaria ou não u
publico o novo corte dos seus cabellos, foi recebida ca
os applausos geraes e mais enthusiasta-, da sua vida '
apontada como "creadora da nova moda d? penteado"
E immediatamente, os cabellos curtos da actriz jo»ep!ri.
Clery, tornados curtos p-ela tesoura benemeriiu que fi.
£era desapparecer os chammuscados de uni incêndio, tor-
naram-se moda entre as jovens do demi-monde para ei
íeguida dominar nas mais elevadas espheras jociaes.

Na opinião do Sr. l.abarbe, não ha duas mulheres
a que se possa arranjar o.s cabellos, ou melhor, pentear
da mesma maneira, e dahi, antes de entrar em furacões
precisa o cabelleireiro estudar detalhamente a sua clien-
te, afim dc liarmonlsar a operação qne vae fazer coa
o.s traços jihysiouomícos da paciente.

Para isso, o genial artista deve pôr-s«3 a uma pm*
dente distancia, mirar o seu objectivo directa e fixa-
mente, depois inclinar a cabeça, ora á direita, ora á e*

querda, até, finalmente, haver formado um plano defi*
nido de operações.

E não basta. A seguir, mandando que a cliente olhe
firme, de busto erecto, para a frente, mestre Labark
avança alguns passos para a direita e lhe estuda a ore*
lha, o pescoço e todas as linhas ào rosto. O mesmo es*
tudo, elle o faz do lado esquerdo para precaver-se da
falta de symetria que pudesse dar-se. Por ultimo, faz

um exame meticuloso pelas costas da fregueza.
Só então, depois ainda de dar um giro, eu dois, si

julgar necessário, em torno da c.licnte, é que l.abarbe tt

decide a operar. E' que já tem resolvido o corte qne
melhor assenta á dama que pacientemente espera. Esti

apto a fazer trabalhar a tesoura com arte e maestria.
"Não é possível cortar o cabello a uma mulher oi

'-*¦ ,^^^^^
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mesma fôrma que se faz I outra, como o Sr. Ford
fabrica os seus automóveis" — disse o Sr. Labarbe a
um jornalista «que o visitou no seu elegante atclier. E
accrescentou: 

"A mim me desgostam as mulheres de
stercotypia".

O famoso Figaro só dá por tcsminado o seu traba-
lho quando tem a consciência de quc executou mais uma
obra de arte.

"Sempre 
que corto os cabellos dc uma senhora den-

tro uos requisitos invariáveis do cstylo que me propuz dar-
lhes — diz o Sr. Labarbe — em geral, o esposo se
queixa de que os cabellos curtos dão á mulher um as-

pecto de coquette. E' verdade. A mulher de cabellos
curtos torna-se um tanto masculina na apparencia, e ao
tempo por isso, se dá a certas liberdades que não condi-
zcm com uma joven de posição social. Mas os maridos
acabam se conformando, quando comprehendem o valor
a commodidade e a hygiene que o meu trabalho re-'
presenla".

Sem. o notável caricaturista parisiense, tem moles-
tado gran demente o Sr. Labarbe com as suas charges e
caricaturas a respeito da mulher moderna de cabelleira
curta. Uma dellas aborreceu particularmente o Sr. La-
barbe, porque elle apparece nella como cabelleireiro de
Jíaurice Rostand.

"Atrevido ! — exclamou. Como pôde acreditar que
eu faça semelhante coisa ? Rostand, todo o mundo o sa-
be, usa o.s cabellos como uma mulher, mas não sou eu
que os penteio.

O único homem do mundo a quem corto o cabello
é o duque de Nemours, e o motivo porque o faço é bem
fácil de comprehcnder-se. Com freqüência, elle me con-
vida a passar os sabbados e domingos no seu palácio do

nnpo, onde costumo arranjar o penteado de sua irmã.
Depois, para não permittir que o duque vá cahir nas
mãos do barbeiro da povoação, faço com que, de vez em
quando, sc beneficie da minha arte".

Labarbe é muito estimado entre a nobreza. Em'rança 
penteia a família de Nouilles, de Luyres, de Po-

tux e outras. Na Inglaterra, onde faz uma viagem
por mar, o esperam a duqueza de Sutherland c muitas
outras senhoras de títulos e alta nobreza.

Este admirável pcnleador vive em uma casinha si-
nada uo subúrbio dc Paris, chamada Suresnes. Os settt

!l»s são, na maioria, simples operários, e com fre-
encia toda a rua, de casas velhas, humilíssimas e in-

desejáveis, se vê repleta de luxuosos automóveis com Ia-
• Hbré e dentro dos quaes esperam a sua vez

"mas do mais alto prestigio social.
Labarbe adquiriu considerável popularidade na socie-

c a sua presença é sempre disputada em todos os
a-moços e banquetes de primeira ordem.

Ouvindo, ha pouco tempo, Hen ri Letellicr, o celebra
connaisscur da belleza feminina, solicitar do campeão

i(1'a* dos cabeleireiros que se dignasse honra!-o coma sua presença em um lunch, o Sr. Labarbe lhe deu esta
yaga resposta:

«ao na nenhum inconveniente, senhor, mas os meusCo^promissos inilludiveis para esses deveres sociaes já• «e o fim da próxima semana, sem um só dia dis-
Pon 1 vel".
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VIGOGEHIO
O FCRTIFICANTE MÁXIMO PARA

TODAS AS EDAOES

Çftkifica 05 ossos e dá phosphoros

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

FRACOS, rachiticos, ANÊMICOS, depau-

perados, NEURASTHENICOS, usem o
VIGOGENIO.
'Na fraqueza pulmonar c CON VALES-
CENÇAS o seu effeito é immediato e po-
sitivo.

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

ri. .a* c^j«j.!„« O remédio das senho-Fluxo-Sedatina ra3. Combate as „,,.
cas uterinas, mesmo as da gravidez, em

duas horas. E' o melhor remédio para as
doenças do utero, como FLORES BRAN-

CAS, inflammaçÕes, utero caindo, corri-

mentos, catharro do utero*. A FLUXO-

SEDATINA é usada com optimos resulta-

dos nos Hospitaes e Maternidadcs.

Licenciado pelo D. N, de S* P. sob nu-

mero 67 em 28-6-1915.
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A PALAVRA

ENVELHECER
é para bb senhoras a

mms triste do.

Eliminação rápida de Sardas, Manchas, Espinhas, Cravos,
Vermelhldões c todas as imperfeições da pelle.

Combatam diariamente a velhice
Não é possivel dizer aqui em poucas linha? o que fiz | a3 torturas a que me .sujeitei pararecuperar a uniformidade da cutU e fazer dcsapparcccr as rugas. Basta que affinue que, dcs-esperada nao pensando mais ver-rne livre das rugas c das asperezas que tinha no rosto, fiqueiipaaavelmente surprehendida, vendo cm pouco tempo, com o uso do 

"POLLAH". 
única e cx-c ativamente com esse creme, desaparecerem uma a uma todas as minhas rugas, as asperezas dacutis, que ficou muito mais clara e unida.

Como esse resultado é deveras benéfico, inegualavc! pail tantas senhoras, que estão comoou estive, desesperadas pelas bnperfeiçôes da cutis, quero publicamente dar-lhes o meio de adaui-rirem a belleza da cutis e ficarem livres do pesadeüo das rugas.

ESTHER B. RIENER — B. Aires
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Kllcft *» f,',rnia' nias a IimPCza <*a cutis, a au-
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ma" *aS* csTna<:VJCS' ve™elhíd&«. cravos, poros muito abertos. A cutis deve
de um tom m-for'lqraS1 

pcrccbcr-sc 
,ns P"roi- ->«»«- ou morena, conforma a pessoa, porém,ce um tom uniforme, limpa, sem manchas, sem pannos, sem asperezas cmfim deve ter a sc-melhança da porcelana. Este é o segredo do CREME Pf T í AIT ,,,.*.' «.- V unc c*r a sc

aaiadáveii rm -v*,.*rt s\mSmm i 
&c-*rcno, ü0 '-.vi.ml lULLAll — qne transforma as cutis pouco

O CREME POI T AH t ^r^^t\^^XrX^ Unindo- e' dcvido a <-ssc resultado, é que
teaI esU cada™KL_U 

*MLRI.CAN 
S5AUTY 

ACADEMY, (Academia Americana de Bei-•¦.-a; ts.a m_.a vez mais procurado cm todo o mundo.

gã§§a l_í

O CREME rOLLAII encontra-se na Casa Crashky & C, Ouvidor «.8 p nas

ÍM'l'niTvAmr,a' 
d° 1!raSÍI - *¦*?«¦•• «ratótímente ,11 «tato ARTE

can ueautj Academy - Roa f de Março, 151 - Sobrado. RIO DE JANEIRO.

{Pm* Mos...) _ Cór,e este ¦ eoupon» e remc-Ua aos Srs. Rcprescnt d, .',,,: ,, D,-auty Academy - Rua i- de Março, i5r, sob. - Rio de Janeiro.
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POIS ASSIM
*#

k ^èc^/g^af Á

homem deu dois pulos para a frente, esticou os
braços como se quisesse apanhar qualquer coisa no
cio. Depois, muilo sério, disse :

— Eu sou aquelie oceulto e grande cabo
a quem vós outros chamaes de promontorio !

A multidão, apin/iada em torno delle, po,:;-se a rir.
E' um maluco...

~ Maluco f Vor que t
Pois não ouviu f
Que esse /tomem se julga um grande cabo e aproveita

para informar os que o escutam de dois versos dos Lusíadas ?
Maluco, por isso.9 Ora, doutor! Todo mundo ê assim.. .
Ninguém se convence de que é o que é... A humanidade está
e/icia de grandes e pequenos cabos, raros oeeultos, a maioria bem
á mostra. . . e unanimemente promontorios, . . As palavras variam.
mas a certeza mantem-se igual. O senhor já encontrou algum
imbecil sem idéas ? Conheceu, por acaso, uma creatura intelligente
satisfeita com a sorte ? A gente nova pensa que é velha. . . A

gente velha nunca passa dos quarenta e cinco annos, no máximo...
Mulheres, nascidas loiras, pintam os cabellos de preto... Mulheres,
nascidas morenas, derntmam agita oxigenada, henrté e demais

productos a propósito sobre a cabeça ineluctavel. . . Quando lia

guerras, só existem generaes. . . Quando /ia paz, só existem

administradores sérios, enérgicos, capazes de realisar o que
nenhum presidente de republica, nenhum chefe de ministério

realisa... Esta é a vida, doutor. Não chame esse homem dc

maluco apenas pelo que elle declara. . . Esse homem possue uma

sinceridade que nos falta. Quer mu cigarro ?
Bonitos cigarros !
Paguei quinze mil réis pela caixa. Agora, vou de bonde

para a casa. Boa tarde. ..

A l V A R O

í'*.*t., ...

1 "j## d< M O R E Y R A
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CATe' coração do joven Bsculapio existe ao que
J 1 Parece, contra todas as regras dii anatomia

uma graciosa balança em cujos platcaux se equili-

bram dois pesos singulares e encantadores. .Se

assim é possível chamar aquelles frágeis e femininos entes,1"

que despolieamente se dividem o poderio no eoração do jovcn*ty
medico. Um dia no emtanto deverá elle optar, filho que é det

plagas cm que 0 bigamia é considerada um horrível alrazo ,

de pOVOS bárbaros. .1 balancinha será entáo substituída por\
um throno, onde reinará como unica c absoluta soberana,

uma das duas lindas creaturas. Acreditam uns que vença a',

irriquiela e buliçosa Mademoiselle, CUJOS travessos gestos c

graciosos Iregeilos acabarão lal-

vez por jazer pender par-, o

seu lado a cquitativa balança.

Pensam oi tiros vencer a se-

gundo eom aquelle seu lodo ile

graça créole em contraste com

os olhos ciganos e febris.
Consultado a respeito o joven
medico por um amigo, respan-

deu-lhe :
.Labora talvez por ven-

cer essa ultima, mas náo por
sua adorável pallides mate nem
pelas suas soberbas iris de </i-

lana .
O que lhe fará mais fa-

Voravcl a balança e mais in-

clinado o seu plateau c, aere-

dite, aquelle pequeno e leve si-

gnalzito negro no canto da

boquinha sinuosa e rubra.
Pois é o meu fraco, reco-

nheço; deante do circulo preto
dum grani de beauté ou duma
mouche, permaneço como um
diiulon hébebé a rodar dentro
duma eireumfereneia traçada a
giz ou carvão, Sou assim um
enamorado do seeulo XI lll,

quando dominava a mouche em
se tim, velludo mi fusain, sob
0S formas diversas de eireulos,

quadrados e até crescentes, nas
delieiosas e aristocráticas fri-

mousses do tempo. Pois o qne
fa:ia as mulheres dessa áurea
época, tio subtilmeiite pertur-
badoras, nao era, ereia. o admi-
ravel jaspe dos eoilos níis e dos

PESCOÇOS frágeis eortado pela
fita estreita de vclludo prelo,
nem as mãos de faiança e
unhas de coral sobre os taftV-
tas changeantS ornados de i/uir-
landas, laços, rendas e falbalas.
Tambem não ns pêsiios habi-
tinidos á eatCiieia das gavottes
011 minuelos de iui li pousados
eomo aVCsitas sobre us altos ta-
Ções vermelhos, nem as cabel-
letras dc inverno sobre os ros-
tos pri,navais. Ura ella. a num
che, que eolloeada a um eanio
do lábio e denominada a tnutine
'ornara altralienies e quasi seduetoras as physionomias de feia,como Mlle. I.espinasse e Madame du Deffand, ou que, posta';<:» <!'¦, 1-1 , ,/./v/„,,,„ ra_,as_im, ,,,,„, „,„,.',,4.:
menti fascinantes para o Bten-Aimé, as cabeças encantadora-"•"'¦, '""7V'" ******* ' ¦' * IX, Basry. ., mwW 

' 
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''"' '«*" OS retratos ou painéis dotempo, quer na collecção do famoso pastcllista de V Ou n
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blThZtl
quer nas mylhologicas e rosadas fi-
guras, que enchem a obra adou.

nao
dev

. siciosa
mente amaneirada de Bouck R n
que tanto viajei através cs.
desejava senão l'Embarquei

d,

epoca

nt por
matico
real e
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Mlle. Helena MagaUi&es Castro, a apreciada diseuse nau¦sta. que deu ha dias um lindo recital em Copacabana
uicçao primorosa e elegante simplicidade sao
prmcipaes da graciosa interprete de nome
e no extrangeiro. E ao violão
clara voz de fonte, das nossas
Il( >SS< )S

ali com a
paysagens d

o.', encantos
uireolados aqui
sua pequena e
maravilha, do.'.1

- .lielirS^voraT
brando e harmonioso. Mlle. Ma
novo applaudida amanhã pela

ollerece o seu segundo recital.

luares de magia e da profunda alma

e essa genle que
Cythére, sou um devoto da mouche; e tanto mais
da desse adorável <• marfinado rostinho por quanU
authcniica. Sim, verdadeira, tem então para mim, um
inestimável. Sentimos ahi a balança fortemente inclinada para
o lado da possuidora da mouche. Uma noite dessas, porém
encontram-se á sabida do Municipal, o joven medico t as
duas formosas creaturinhas. Junto á porta central, rem elle

saudál-as, visivelmente eniocio-
nado á doce pressão da mão-
zinha de uma e ao que nie olhar
cigano da outra. Percebe-se
que, na verdade, entre les deux
son coeur balance... Pois,
nunca lão lindo vira o vulto
elegante da primeira, a dese-
uhar-se dentro do chef-d'ocuvrc
que era a sua bizarra toilette
dc Poiret, Como nunca, oscil-
lavam os plateaux indecisos.
Desenhava-se ao lado o perfil
da outra no fundo da grande
gola de escura pclliça, e o si-
gnalzito, posto em evidencia no
tom ivoire da pelle, dominava-o
como uma pupilla magnética.
Nada mais elle vê, transporta-
do de novo ao maravilhoso c
colorido seeulo, um doido ga-
lantcio a errar-lhe já na cer-
velle phantasista, Bmqussm*
isto, separam-se as duas cor-
dialmente, um superficial sor-
riso de í.avoir-vivre nas com-
missuras dos lábios. Apertam-
se OS dedos, tocam-se os rostos
num beijo breve de despedida...
c na face da outra csieonpa-se
tambem a rodellinha negra
deixada pelo contacto 

' 
I tão

s c d u c t o r a c de inlada
mouche. Dava-lhes Oi "' °

acaso armas iguacs perSMtt
o enternecido apaixou do

grande século c das sue
nonnes figuretas. A
que ultimamente tanto

para um lado, devido
fignalsito feito com poe
de Ziska, acha-se ogoi
completo transtorno pel,
so incidente. E elle se
da precisará duma ve
sabedoria de Salomão ,
solvcr esse complicado c

que tão bem se comprei
embarras du choix.

nng-
'anca,
-ndia

nelle
leve

em
irio-
luvi-
'•eira

re-
em

de o

jalhães Castro será de
sociedade carioca, á qual

cT\t\ adame i a mais inte
* * /(• das nossas palr
Quando

d

ntão commenta
ciúme', mais animada se

tua Physionomia. A alguém que lhe perguntava se era e
mando, respondeu no seu tomzinho peremptório: 

'
terrivelmente; tanto que pretendo viver na cidade SÓ
quarenta e cinco annos; depois me retirarei a um sitio, levando
o meu mando". A' Madame, poderíamos lembrar, num ei isolo
prematuro, a affirmaçáo da linda Récamicr de só ao- ses-
senta annos haver percebido que lhe fugia a belleza...

san-
as.
seu

na a

:nta
u c

:¦ os
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DIREITOS I G U A E S

Ella
Elle
lilla

Elle

Você, Fabncio, é capaz de ir commigo a uma casa de jóias?
Sim. Ma ricota. Ma- eu terei o direito de escolher o dia.
Concordo. Cada uni escolhe uma cousa.
Iremos num domingo.

II

dl ã MM ã

(Desenho de J. Carlos

harmonias
1

Aquella dama qur passou,
.1 quella dama é toda unia harmonia.
Aquella dama que passou.
Antes de ser mulher c melodia.

Cada seu gesto é um som que se deseanta
P. acaricia o meu olhar.
Cada attitude é a VOZ de uma garganta
Que toma fôrma 110 ar.

O seu andar de um rytlimo perfeito,
Cliromatieo, sensual.
Paz pulsar meu peito
P.m descompasso sobrenatural...

Os seus dentes, dr um branco de iasmini
— Maestros de risadas crystalinas
São um teclado de marfim,
Dt teclas muito iguaes e muito finas.

A sua voz é uma bailada
De amor ou de tristeza.
Pm cada som. cm cada accento. em cada
Plirase lia notas de belleza.

dquella dama que passou,
Aquella dama é ioda unia harmonia.

Aquella doma que passou.
Antes de ser mulher c melodia,

II

Não sei porque. Xão sei. Quando Pila passa
Sinto uma grande exaltação.
Tenho a impressão
(Jue meus olhos estão opacos de fumaça.

Não vejo nada mais e sei apenas
Que Ella passou.
Passou
Imponente, sensual. Apenas...

0 amor é isto? Psta gaze que esvoaça
E me transtorna o olhar.
Quando a vejo passar?
NÕO sei. Não sei dizer, mas se Pila passa

A ão Vtjo nada mais e sei apenas
Que Ella passou.
Passou
Imponente, sensual, .ipenas...

Vi-a silente,
Olhando o mar.

V \ U I, 0

Olhando o mar indiffcrente,
Só por olhar. ..

Seus dedos brancos, alongados,
Tamborilavam na vidraça
Tirando sons descompassados.
E a tarde passa...

./ noite desce mansa e calma.
Pila sorri olhando o luar,
A luz da lua inunda-lhe a alma.
Põe-sc a cantar.

Doce gorgeio a sua voz.
Linda, esvoaça
Por sobre a vida e sobre nós.
P a noite passa...

IV

y\l.inha Nossa Senhora dos meus os>

Santa do meu amor e devoção.
Cada vez que me olhas com ta- '"oS

Soffro uma enorme tentação..-

Por isso faço preces e as repito
Sempre assim :
Bcmditos sejam elles e bcnidiio
Seja o brilho que expandem sobn mt»"

D F. M A (, A I, H A F. S I
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ARTE

Quarta-feira da

outra semana, á

rua Gonçalves

Dias, 30, ao ser

1 ao publico
a Exposição de

Quadros dos gran-
mestres da

-ra franceza.

ntads pelo
Sr, Henry Blan-

chon
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DANSA

Fm baixo: duas

photographias to-

madas no baile (Fe

domingo ultimo

do Orfeão Por-

tuguês. A dansa

faz parte, agora,

dos hábitos do-

mingueiros da ci-

dade, desde Co-

pacabana até ao

Caju

.'*%
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S O B A P A Z D A S HORAS

M O R T AS...

Para Carlos Drummond:

... o luar, lá fora, vae rolando ma-

alento e tuberculoso.
0 vento, numa cantiga doida, uiva e

assovia irônico, endemonmhado.
F' noite alta, c eu, acordado ainda,

tenho necessidade de dormir.
O somno boje não me quer. Será que

eu já não deva dormir?

Quando durmo, eu sonho c quando so-
nho Parece que morro para a vida.

Morrer para a vida sonhando!
F quem já não morreu assim?
Todas as noites, invariavelmente, mal

os meus olhos se fecham pesados, eu
sonho uns sonhos extranhos porém tão
bons e tão roscas que se dirá ser um
desdobramento de uma vida côr de
rosa.

Tenho sede dc dormir c o somno
hoje não me quer,

listou bem acordado para a vida.
Na parede branca vejo desenhadas

umas fôrmas espectraes, longas, cs-
guias.., Filas, naquella subtüesa, come-
çaram a revoltear na parede branca, in-
decifraveis... São umas fôrmas espectraes que
parecem ir se cspiritualisando para a vida no
branco da parede do meu quarto.

Penso que ella. sejam o renascimento das fa-
bulas e das lendas.

Cem até perto de mim; zrjo-as e sinto-as dc

perto.. .

F essas fôrmas espectraes são filhas dos meus
sonho1; dcszvirados, dos meus sonhos da meia-
noite, quando os relógios se cançam % ficam
dormindo na solidão e na paz das horas
mortas... Como é bom de vel-as, longas e es-

ercan-
•fi lan-
ln pc-

e com
infan*

-6 - VII _. --,

I

guias, mudas e impalpaveis, n form
espectraes dos meus próprios's> _ fS
meus sonhos da meia-noite.'.,,

Edison Mac-., gjj,
Bello Horizonte.

¦ ¦ ¦
"O ANNEL DAS MARAVILHAS"

ATão são muitos os livros pa
(as, escriptos por autores brasil,
çados por editores brasileiros,
queno numero delles vem juntar-
logar na vanguarda o lindo con .
lil "O 

Armei das Maravilhas", fcito'l!ar
João do Norte e posto á venda p„r Pi.
menta de Mello & C. Ii' uma plaquettt
encantadora, toda illustrada pd<> h-oprio
autor c á qual os editores deram e.rccl-
lente apresentação. "O Anuel da; Mora-
vilha-C, que custa apenas dois mil réis
estará cm poucos dias cm todos os lares
do Brasil.

POLOXIA-BRa\SIL

Pelo vapor "Arlanza", 
esperado hoje,

deve chegar a esta capital, o Sr. Nico-
Ias Jurystqwsky, nomeado Enviado Extraordina-
no e Ministro Flenipotcnciario da Polônia no
Brasil.

S. Fx., qne oecupou ultimamente o cargo
de Ministro da Polônia em Athenas, c uma das
figuras de destaque no Corpo Diplomático do

Bastos Tigre, que fez os seu paiz.

versos, e F. Acquarone, que ¦ ¦ I

fez as illustrações do livro n, t, _. ,(Juando a mulher deu a chave do seu cora*
álbum infantil ".Meu 

Bebe", Ç(lo< é mu\lo nno qnc mlo faça m((íar _ *$%

a apparecer por estes dias chadura no dia seguinte. — Sainte Beuve.
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Creanças suissas e allemãs que tomaram parte no festival em beneficio do asylo allemão para a velhice, realisad H*
Instituto Nacional de Musiea, sob a direcção da E.xma. Senhora Ministra Plehn
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JENNY LYRIS

Minha boa amiga. — Escrevo-te para Primeiros artistas da Companhia
desabafar. Ando nestes tres últimos

dias em uma grande exaltação nervo-

sa. li sabes por que ? A Beatriz.
aquella actrlzinha que oecupa no clcn-
co \ nossa companhia um sexto ou,

o logar, deu para attrahir ao seu
camarim os jornalistas, e a troco de

. e amabilidades teve já o seu
fetr estampado cm tres jornaes c

sobre os seus méritos (!) publi-
cadas em grande numero delles ! Veja

.botina ! A Beatriz é bonita, tem
'po bem feito, uma vozinha que
má, dansa com graça, mas re-

pie,< tudo é insibpportavcl. Esperta,

. notando a impressão que seus
'os 

physicos causam no publico
eguintemente nos rapazes de jor-
tendeu sua redesinha dc sedu-

está conseguindo popularisar-
prejuízo de nós outras que, col-

em posição superior, mantemo-

penumbra. Bem te disse cu. ha

• que a imprensa é um mal. Para
ertir, c para seu goso, empina vai-
eomo as creanças, empinam papa-
sem cuidado pelas susceptibilida-

<e ferem. Malditos sejam os jornaes'•s 
jornalistas! Abraça-te a tua Stella.

de Opera Cômica Franceza que

pas.sou, ba dias, pelo nosso porto,
rumo de Buenos Aires, de onde

virá para o Theatro Lyrico.

atti

e ci

nal.

eçà

se,

loc

nos

tci

SC

dades

I
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Mlle Lyris, a bordo com a sua
"mascotte"

M . G É R A R D Y

Carmen, meu bem — Ando, agora,

muito satisfeita. Imagina você que

apezar do agrado com que estreei, da

satisfação com que o publico me ap-

plaude, vinha sendo conservada entre

as ultimas figuras da companhia, por-

que se appunham á minha ascensão as

velhas actrizes. verdadeiros medalhões,

sem belleza, sem plástica, sem voz, mas

com grande pratica de representar, ad-

qitirida cm uma já bastante longa vida

thcatral... Jornalistas que tem vindo

ao theatro. impressionados com a injus-

tiça que me fazem, pediram-mc o rc-

trato e publicaram umas notas muito

gentis a meu respeito. Ha, aqui, por

causa disso, um zum-zum damnado !

Vaidadcs feridas, inveja... Falam de

mim, dc minha amabilidade excessiva

para com os rapazes dos jornaes. Dei-

xo-os falar. Tudo, no nosso meio, sc cn-

Veneno, Não nego que haja entre elles

alguns galantcadorcs, mas nenhum vae

adeante do que, sem quebra das boas

maneiras, sc permitte nos salões. A

imprensa é um bem. Vê c ouve, e diz

o que sente. Bemdi os sejam os jor-'

naes c os jornalistas I Beija-te a Bca-

triz.
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Minha qucr:da aniiguinha .— Achei

immensa graça no teu bihctinho ! Com

que então acha suspeitissima a pub'ica-

ção th retrato da Beatriz, na minha

secção theatral t Mas por que essa pe-
reúne inclinação para a maldade ? Se

tivesse refleetido um pouco, concluiria

que só publiquei aquelie retrato por tua

causa. Foi ha uma semana, recorda-set

Disse-me no camarote, logo apoz um

dos seus números, que cila era gra-
ciosa, possuiu predicados que lhe asse-

curavam triumplws na carreira thea-

trai. Comecei, então, a prestar atten-

ção á Beatriz. O jornalista, acredite,

não ouve nem vc coisa a'guina. São

os outros que ouvem e vêem por elle

Ilstivc trei dias depois no camarim

dela, fiz-lie uns cumprimentos banaes

c fa'ci-lhe no retrato. Notei a sua

grande alegria c sempre que appareço,

extrema-sc cm gentilezas. Ii' tão na-

tural isso .' Creia, porém, nem uma só

pafttvra, nem um só gesto, nem um só

olhar, trilhe, de parte delia, a idéa dc

que descobriu cm mim. um outra interesse que não o de
concorrer para a su i ascensão como artista. Os que vi-
vem fora do meio llieatral fazem juizo muito errado do

que ne'le sc passa. Pódc

o jornalista sentir por
uma actriz ine'inação

amorosa, uma vez que
nenhuma lei o proh be, e

o autoriso o simp'es fa-
cto de serem cr ca t uras dt

sexo opposl(>, mas isso

c assim em todos os

meios sociacs. Não seja,

pois maliciosa. A maior

satisfação que tive, cs-

tampando o retrato da

Beatriz, foi o recebi-

mento do sen bilhete,..

II f que certa de que sc

a minha doce ami-juinha

fosse actriz, en não pu-
blicaria, de forma o\ju-

ma, o seu retrato. Te-

ria receio de que todo

o mundo lesse ue'lc o

que Vúe na minha al-

ma. .. Seu muito respei-

toso, Carlos.

A idéa, aqui defendi-

da, de ser a directoria

do Centro dos Artistas

Theatraes do Brasd re-

composta, distribuindo-se

c^R ^^^^^H
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r me-
tr os
thea.

orçam

>'ipam

1 no

¦ ntear

i mo-
¦as sc

Mlle Odette du Poucbel, primeira
artista cantora da Companhia de
Opera Cômica Fianceza, que ap-

plaudiremos breve.
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Rosita Rodrigo, da Companhia Velasco

os cargos por figuras repres
da dasse theatral, não visou
lindres, muito menos nicnosc

que, embora oecupando no no,
tro, posições modestas, sc i
pc'a união da classe c não se
trabalhos para a consecução de
bre ideal. O que sc desejou t
é que o Centro não possuirá fr
ra! c prestigio junto das emp)
não tiver o caracter dc um mo. imento
da própria classe, em que sc empenhem
os nossos primeiros octores c uetrizes
leaders, por força dc sua situação, dos
seus collegas, cm cujo nome podem
falar.

¦
Estamos na phasc das festas artisti-

cos, obedecendo a progrommas em que
os attractivos sc niu'tip'icam. Será as-
Sim a do dia 31 no São José cm home-
na gem á graciosa actriz Lccticia Flora,
tão csdmada do púbico c tão querida
dos seus collegas. Será representada a
revista Dito e Feito, mas o dou do es-

pectaculo será o acto cômico Maricota quer dansar, do ma-
estro Freire Júnior, que -valerá 

por meia hora de boas
risadas, entregue o principal papel feminino á festejada

c dois outros, grande-
mente humorísticos, ao

AJrcdo Silva c ao José

Loureiro.

Mademoiselle Ca mille

Vemaies, da Com? inhia

Piérat, veiu, segunda-

feira, trazer-nos !cspe

d idas. A c'cgantc artis-

ta, que já foi interprete

dc fitas cinemate íphi-

cas, com um c.v. que

só a vontade d, fa'ar

explica que o aba nas

sc pelo theatro, cn-

cantou o fim d arde

pass.ido aqui. Bi }tar>

aHás, c um ro

MTc Vcrnadcs us

ralmente na sn

como o rouge \

lábios e outras Q
interessantes da

fora da cabeça.

haver andado pel.. leW

brancas do mun

vida sem palavr,:

ficou para scmp>

togenica...

ida

nos

ices

c

Pi

cm

ella

r-ho-
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(calison-se, a 15 deste mes, no São Jose, a assembléa dc
'ação da União das Coristas Thcatracs do [Brasil qne

definitivamente constituída, tendo a assembléa geral
vado os Estatutos e o Regulamento Interno c eleito a

:oria provisória que, nos termos das disposições em vigor,
ará os actos necessários ao reconhecimento, por parte
únistração publica, da exis-

legal da associação,
directoria eleita, empos-

ficou assim constituída:
lente, Sra. Cclcnda Costa;
'-residente, Sra. Certrudes

¦ ios; Secretaria, Sra. Maria
e Tliesourcira, Sra.

Silva; Commissão dc
anciã: Sras. Anna dc Sou-

ga, Carmen Sylvcstre c ídalina

Penac; consultores: Srs. *Mario

Nunes, Marques Porto e Manuel

Ba nardmõ.
Dirigiram os trabalhos por

delegação das coristas os Srs.
Mario Nunes, como Presidente,
e os Srs. Marques Porto, Pran-

cisco Marzullo, laidro Nunes,
Manuel Bcmardino c Luiz Ro-
cha, como Secretários.

0 advogado Dr. Humberto
Ribeiro da Silva, cm carta, of-

fereceu á novel instituição gra-
tiiitainentc seus serviços profis-
sionaes; c o Sr. Major Archi-
medes Soutinlio se propõe a
imprimir gratuitamente os Esta-
tutos e o Regimento Interno.

Os Estatutos que regem a
União das Coristas Thcatracs do
Brasil estão assim redigidos:

Art. Io — E' instituída no
Rio de Janeiro a associação dc-
nominada União das Coristas
Thcatracs do Brasil, que promo-

congraçamento da classe c defen-
f interesses moraes e matériaes das

coristas, individual e collcclivanicnic.
trt. 2" — Será administrada por uma directoria composta
residente, Vice-P'residente, Secretario, Thesourciro, c
"mio dc syndicancia, composta de tres membros; e ainda

consultores que deverão ser pessoas estranhas á classe,
mas sua absoluta confiança.

\rt, 3° - A
• não responde 1
Variamente pe-

Ias obrigações con-
expressa

ncionalmcnte
nome, pe-

nbros da di-
¦1, isolada-

pelos so-

na segunda quinzena de Junho á

se extinguira logo que não possa
não possua mais de cinco sócios
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I ¦ Um

os que assi-

presença da
constftniçâo

os que re-

.Madame M<iK<j Thcrésc Piérat

em
los
ree.
me-
cio:

dv
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cx.
to

sen
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dis
R-
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CG:

de
to
St

d
r.
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I,

¦¦-_. 4° — A
'ia eleita em'éa 

g enal
0 manda-
um anno,

suas attri-
alem das

¦ninadas no
mento Intcr-
seguintes:

Io — Prati-
dos os actos
stão concer-
aos fins da

ade, não po-
renunciar di-

alienar ou
iiccar bens ou

; da União.
* 2" — Pres-

flfll flflflflflflfli • • ••-.«•£«'¦«#-'•-•. ••ft^£»V»'flA
Pf mi LV mm

flfl flfl _. ' W*

flH flW '^m\' '"' «flfll fp flft
sHflflfli fl •' -üí'••* • I WM *******

afl flflj* flaaT- JbH Htralpfll
*-a-M^,_J^aflWflp^flfl», .-_ ._•.,.,.'' .' flf'. \_ r^mTi-ê 

~" ''L.

Bfl^*X^flflflft^Bfl^ BfljSrflfl.! jHtt||M> - * 
fl^*P*^^fl| Bfltv^BHflfll fl^ I m 'flF>flflflflfll

iflfr^Cl HÉ¥^ flBLvjÍ iflflK - • ''jftfll

Bflflfll BntTPHa» B* 'fll

fl Blfl «K^Láfll Sfl

Bk TbbI B^ ¦ ài "^fl^flflr afl Irfl Amz 1 Pvl I

Bk-fl fl^fl fl. - > lfl flflj fl fl

fl^fl ftai irTIaBufl P^V afl*

P»%lfl B *^^^flP^^ fl Ifl.'-WJ
fl^jfl ^Lm\1 -' fl >¦¦ r utmmtMr^Bflflfltflflfl Bkr'flk-;F^flfl1

fl tW-jTm flaaflai Bar-.' -fl' -'ífl | 
|

H. 9;fl] flfl] K fl*! «fll -W^^^^^^^mWt ^^m^m^m^m^m

Bailarinas do Stafford P,emberton

flfl

lar contas, aitnualniente
assembléa geral.

Ari, 5" — A União
preencher os seus fins e
quites.

8 unieo — I:m COSO de dissolução, seus bens reverterão
tm favor da Casa dos Artistas.

Art. 6° — IV vedado a
União contratar serviço remu-
uerado com a directoria ou
qualquer dos seus membros.

Art. 7" — Haverá quatro
classes de sócios :

a) Fnndadores,

guarani o livro ie
assembléa geral de
da sociedade;

b) Effeelivos,
'queiram sua admissão e que
exerçam a profissão de corista
lia mais de seis meses, e sejam
maiores de 16 annos;

c) Estagiários, os nas
mesmas condições da letra b.
mas que estejam nos primeiros
seis meâes de aprendizado da
profissão de corista;

d) Honorários, os que pres-
tarem reaes serviços á União e
que a assembléa geral conside-
re merecedores desse titulo.

S único — As tres primei-
ras classes ficam sujeitas ao
pagamento de 20$ooo de jóia,
2$ooo de mensalidade, diploma
e carteira profissional.

Art, 8" — A assembléa ge-
ral é o poder máximo da União;
resolverá sobre os casos omissos
dos presentes Estatutos e do
Regulamento Interno, cujas dis-

posições poderá ampliar ou mo-
d:ficar; decidirá os casos especiaes de
admissão e eliminação de sócios c bem

assim tudo o que a directoria, para se cobrir de responsabi-
Iidades, lei ar a seu conhecimento; examinará as queixas e
reclamações dos sócios contra a directoria; provera quanto
ás fontes de receita, sem onerar os sócios contribuintes; con-
ferirá títulos de sócios honorários ás pessoas que merecerem
tal distiucção.

| i° — A as-
sembléa geral reu-
nir-se-á ordinária-
mente tres veses no
anno, no dia l* de
Junho para apre-
sentação do relato-
rio da directoria
clegendo-se nessa
occasião a com mis-
são dc contas que
será composta de
tres pessoas rela-
cionadas na classe

tlicatiiil; no dia
15 de Junho para
leitura c approva-

ção ou rejeição do
relatório e do pa-

recer da Com mis-

são de Contas, e

para a posse da di-

reetoria e comme-

moração do annrvcr-

sario da sociedade.

8 2o — A me-

sa da assembléa ge-
ral será constituída

pelos tres consulto-
res a que allude o

artigo 2o.Dan cing Studio, de New York
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A Companhia 1'ronceza

de Madame Picrat rcalisou,

a semana passada, um dos

espectaculos mais interessou -

tes da temporada: ao lado

da peça tão humana e tão

violenta de Hrieux — Blan-

chette — tivemos a dchca-

deza suave da peça de Pau-

lo Harrcto. Qtie pena ser só

ladrão... <;uc . Idrien Del-

peeh traduziu com o titulo

de Rien qu'un voleur... quel
malheur ! Marie - Thérise

Picrat esteve mais uma vez

brilhante na interpretação

do papel de Blanchette e a

come Ho de Paulo Barrei P

foi pretexto para que OS ap-

plausos daquella noite soas-

sem mais fortes <• mais nu

merosos ainda do aue os de

outras noites.
¦

Jd por mais de uma vez

HOS temos "cfcrido ao exilo

alcançado peta companhia

de opera lyrica organisadn

pelo operoso emprezario Sr. Walter Moe-

(hi, e que depois de ter feito uma das

mais brilhantes temporadas ar

tislieas em Pueuos Aires, se

prepara para embarcar para o
Brasil, onde estará no dia _V}

do corrente, para estrear no
dia seguinte uo HOSSO Theatro

Municipal, com uma das me-
'nores operas d<> repertório.

Impossível se tornaria fazer o
com puto ile todas as represai-

tações, para se saber qual dot
espectaculos ali dados mais ti-

ulta agradado : ora se diz que
Traviata, com Palia Pizza;
ora I OSCa, com hlela ; ha opi-

nioes sobre ( írfeo, eom Pe-
ransoni; Boris Goudonoff e
I lama di Picque, com o qua-
dro ruSSO, C ultimamente a:.
noticias chegadas dizem-nos

que o mais recente suecesso

li>i alcançado com Falstaff,

que em Zalewsky teve um tri
umplio pessoal extraordinário.
. I iissigiiiituiii aberta para 20 recitas —
«• SÓ restam poltronas, bahões e galerias
— jala claro e diz que o

sueceiso c conhecido de to-
dos. Tambem estão á ven ia
os bilhetes para as cinco

vesperaes e cinco vesperti-

¦
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Cristina Peroda. que
a Companhia Velasco,

foi e voltou. Os dois

nosso maxixe em Barce

\<> alto: Abierai

este anno i>ao veiu com

e Bueno Machado, que
dansaram vastamente o

ona, Valencia e Ma Irid.

Maia, do Trianon.

HOS do companhia, as quae*
serão rcalisaiftis com 0pc.
ras differeiiles, podei 0 as_
sim a venda ser cum ;//?(,

Está por poucos dia, a cs-
trêa no I.yrico, da \ ompQ
nhia Ltéa Condini. ,;.,,- /J(/
poucos mezes táo apploudida
loi naquelle mesmo th atro,

. / rentrèe se dará. com i tem
s.do noticiado, eom o ultimo
suecesso europeu, quiçá mun-
dial, a Fra-quita, de /•'. Lehar
na çual cm São Pau',) se fe:
mu;! o a pp'and ida a interes-
sante actris italiana. Pfas-

quita, no consenso da criti-
ca, e tão inspirada como a
Viuva Alegre c a Dansa

das libeilulas, as popularis-
sintas operei os do famoso
maestro viennense. No to-
cante o mise en-scene as in-

formações que nos chegam

são de que em FrasquiU
os créditos da Companhia l,éa Candi.ni
mantêm-Se absolutamente.

¦
. / Sra. Mariella Field, que

rcalisou no Soo José, iiii dia

24 deste mez, a sua lesta

artística, organisou para isso

um programma de que fes

parle um "concurso dc menti

ras" que foi realisalo, nuiu

acto sertanejo, entre ella C fti

cômicos Pa pi isto Júnior ¦

Tatu, 'Álvaro Piniz c Genesio

ÍArruda, Todos esses artistas

são especiaüsados na í#/< 'pre-

tação de papeis de taba cos.

¦
Acompanhando a Compa-

nhia l 
'clasco, 

embarcou ira

it Bàkia, 0 nosso que 
"ido

companheiro Pditardo / 'lo-

rino, do lim preza José OU-

reira,
¦

O secretario do Ri

íiigusto Porto, faz a suo ''es-

ta a 31 do corrente, com uni progr ""'

Cheio de atlractivos. Será ainda SSú

noite represento la o >'• i"',í*fl

V la jgarçQnne, na qua tem

OS melhores papeis as

zes Manoela Matheus, 
'<"'•

garida Max e Théa Dorah.

¦
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SONETOS DA "VIDa" 
QUE 

"PASSA'"...

-•*_..

P a I S A G K M B I 11 I. I C A

sol em sangue, lim sangue o amplo horizonte.
i epuseiila. . . li' o termino do dia.

ém no cimo azul da serrania.

estaca-se o perfil, negro, de um monte.

as se tte ando <> céo... Nevocnta e fria,
arde lomba; e tintes que o Sol Ininsintuile.

em o cântaro encher, na água tia fonte.

! mais Unia mulher da Somaria...

urmurio de água... Lento, pelo rosto
',see-llie o pranto... li' ti dôf S*tcreta e humana,

Ji' o mais secreto e trágico desgosto. . .

Depois, na estrada poenta. caminhando,
Perde-se O vulto da Samaritana,

O Cântico tios Cânticos, cantando !

S . P R A X CISCO D K a s S I S

h s o gênio do Amor, na natureza !
I ett irnn o Sol te aquece e te Ulumina...

•V ê noite. Soro/ Lua. crystallina,
Dcsfas-se em ouro, toda em ouro aeeesa. . .

Se vens — d:z a creatura que se inclina —
Livre da rude pena e da tristeza:
"sJemdita sejas tn. a'ma inlefesa,
Pastor du gente humilde e pequenina /"

___¦ o leu rebanho vae... Xão se desgarra
Nem uma orelha só ! Seguem-te. graves,
Teu irmão lobo e tua irmã cigarra...

Mtirto, a lua alma a Deus ascende, agora,
/. te acompanham, Iremultis. as trees.
Xitm coro immenso, pelo espaço fora...

() novo livro de Caio de

Mello Franco foi escripto

quasi todu em Roma. para

onde um destino bom levou

ha quatro annos, o poet i

adolescente da Uma. A se-

renidade dos versos d'ago

ra, sentida depois da tr.».-

lia dos outros, pensa-

dos «¦ compostos no tempo

O F A UNO

No meu plintho de pedra, o olhar vasto,
- l alma vasia. no jardim deserto,
Sonho encolhido de tristeza e frio,
Ouvindo ti fonte que murmura, perto...

L ás -vezes, 
penso: este meu fado incerto

MudoU-se em gloria, fe.z-se amor ! — Sorrio..
Depois, o tempo passa... e cis-mc desperto
Ho meu longo e profundo desrario. . .

li súbito, em minha alma primitiva.
. lutes tranquüla e agora turra, a chamma
De um desejo fugaz, erepila viva...

Ii em meu corpo de pedra aneeio c tirquejo...
Sinto que em torno a nalurez:a me ama
li atiro ao vento o meu primeiro bei/o !

em que a juventude ainda

náo encontrara o real do

mundo, o quotidiano das

intimidales desiguaes, —

essa amável serenidade fa_

0 encanto maior <la Vida

que passa... K o elo-

gio delia está nos tres

sonetos que envaidecem esta

tagina.

I fí M _3b T_, 
' rJ^JÊm íwjf ' ^fi____f * 'Vi" •»»»»¦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»¦¦»¦¦»»»»¦¦¦¦»»¦»»¦»»¦¦»»»»»¦¦¦¦»¦»»»»¦¦»»¦»»»«»»»

u'-- Chab Jeune Baigneuse Cyprikn Bo. líT : Le Bouquet de pivoines Albert Besnard : Lcs Hirondcllcs

Quadros (pie figuram] na Exposição de Arte .Franceza, inaugurada ha dias
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Entrando 
por acaso na Cave, ultimo rcducto de

uma sociedade que o tempo fez envelhecer, quan-
do o Ataulpho c o (iolttzzo tinham trinta annos c an-
davam juntos como a Cavalleria Rusticana c os Pa-
lhaços, pude observar como o tempo tem trans for-
maio as creaturas, dc vinte annos a esta parte.

Por ali não passam mais as figuras decorativas
da época. Pnchc-se a sala de uma futilidade que in-
commoda.

Um ilos ultimas sobreviventes dessa jetmesse re-
fleurie é o Carlos Magalhães, ainda o mesmo, dis-
cretissimo. embora sem bigode, uma flor na lapclla,
sorrindo para quem passa. PJlc me dá a impressão
dc qnc vive a mesma vida de outr'ora. na moldura da

época mais galante c mais nobre do Rio. Entreta
o Carlos Magalhães soffrc. Escondido a um canto j
sala cheia, sonhando talvez, ponde dizer-mc alga
palavras interessantes:

— /;' verdade, meu amigo, tudo muda. Dos
tidos compridos nasceu a saia curta, mostrando meia
perua; da cabcllcira basta surgiu a cabeça á la g;
çonne, da poesia parnasiana nasceu o futurismo. Tudo
se renova, ás vezes, para peor. .. Eu mesmo desdobrei
a minha personalidade para não fugir á regra. Sou
a velha musica brasileira. Desappareci. Nasceu a
jazz-'band. . .

Neste momento, tonitroante c gestieuloso, pas-
sova pela rua o escriptor Paulo de Magalhães.

3 O A o 1) A A V F N I 1) A

P A R A M M

ANDANTK

Quasi sempre, cada dia que pas-
sa offcrta aos nossos olhos ou
deixa cahir em nosso coração,

qualquer coisa muito boa. muito

pequena. .. migalhas da felicidade
de outros. . . Qualquer coisa que
nos faz contentes, bem contentes.

Quasi sempre. Xcsscs dias fico do
tamanho de meu minúsculo visi-
nho. que nesta hora brinca dentro
dc um madrugador raio dc sol.

liontem uma crtatura abriu um
sonho para alguém. Sorriu. Os
olhos não seguiram o sorriso mui-
to tempo. P elle parou em mim,
apagou-se cm mim. Horas mais
tarde ainda sentia () vivtr nos
meus olhos. P eu. . . feliz !

beliz com o resto de um sorriso.
1-cliz com as migalhas da felieida-
dc dc outro, listou certo, Essa
crcatitra ha de sorrir eterna na
minha memória,

' ( rcança.. . 
"t 

dirão os que
Vtm o mundo eom rancor c amar-

ÇUra. Crcança .' Quizen, sel-o
agora e nos alegres e nos des-
(traçados instantes que nos dá o
mundo. Crcança sempre, sempre
Pim crcança nunca sonhei vivtr
d'amor.. .

Lobo Ai.vim.
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DO "JARDIM 
SECRETO»

Ha na posse da felicidade uma
sensação extranha dc tristeza...
intuição dc que será passageira...

Sabem as mulheres, melhor que o
homem, simular uma affeiç> que
não sentem. E quanto menos a
sentem, melhor representam o pa-
pel de amorosas. E nessa art ¦ são
incxccdivcis. Quando amam dnce-
ramente perdem todos os clcmen-
tos dc seducção, contentam em
amar e parecem indifferc s e

frias. Não sabem traduzir que
lhes vae n'alma; sabem sac ar-
sc apenas.

Só uma coisa é inifposs / á

mulher apaixonada: fazer . frtf
voluntariamente,

Quanto mais amante ê un ora-

Ção, mais agonias contem;

mais ferido, mais amor. E por

essa brecha que o coração s •#**

mina.

Uma physionomia suave
vidente agrada a todos, mesm que

as linhas do rosto sejam im u*>

res. Ha na belleza perfeito ma
espécie dc frieza mysterios* llie

afasta.

A moda de quinze annos

¦
Francisca de Basto Co» :ro.
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RECITAL DE
PIANO

Quinta-feira pro-

xinuu ( noite, no

Instituto X a cional

dc Musica, o joven
artista rio-granden*

se Rudamcs Cnat-

iali realisa um reci-

fal dc piano, exe*

catando o seguinte

progromtna:
Concerto para or-

gão, de Wilh. IL

Bach-Sf rodai;
Sonata em si

menor,
Gonddiera,
Rhapsodia n. g

( l' a r 11 a v a 1 d. %
Pesth), de Listí.

O interprete quc o
Rio dc Janeiro vae
conhecer foi alu-
nino dn Prof. Lon-
tainha, director do
Conservatório de
Musica dc Porto
Alegre, o quc já é
execllente recoinmcndação dt
tara technico.

¦ ¦ ¦
P R E T O . . .

Ouves?
Sim.

Vem lá dc fora. Vem de perto, en*
leiada no livor da tarde.. .

Lentamente, como a luz modorrenta de
nm candieiro, a tarde agonisava. Som-
bras confusas ralavam pelo chão, sonino-
lulas, manchadas como um sonho máo.

A alma dn noite, triste, presagiosa,
chirriou, lá fora, por cima dos telhados
negros.. .

listou a ver já.. . Blla.
Tu que tens?

. Tolhan-se-me os membros...
o vento vadio brincava por cn-
'ores, tremciido-as num arrepio
Folhas mortas, encar anilhadas,

n no seio da noite, rolando pelas
com passos vacillantes, con-

lusos..
-E' ella.

Nada...

As sombras pro-
longavam-se. Uma
solidão int,,üta p„."coava todu o espaço.

-7 Lá fora. tudo
-'(-cio... dormir...
Só ella.

Toli e. .,
Stn 1 o-a. Es-

•'".'": * nhuma voe
além d- Ha V0Zt

Lá nas alturas si-
lenciosas, mortas
'.'"- ciriv pallido aí-
lunuava, Um
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Irmã Ferreira Ramos-Dr. Edmir Pederneiras Turqulm
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O pianista rio-çrandense Radamés Gnattali,
do Conservatório de Musica de Porto Ale-

igora, outro ves? «rt*, curso do Professor Fontainha, director.

gato
retarda-

liou por
muro. _.
noite ro-

'•ugabund

tario, ..
cima d
alma c
lava...

fugir?
'<>¦ Ouves?

trazem fc-

¦- 
felicidade

I
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xícíí amigo? Hu sei.
F,' uma farça pitan-
tasia que a hitma-
nidade usa, para
disfarçar a dor pro-
funda...

Que?
Rumores . . .

a paz' oram-me. I:'
ella. a morte!

Ahl A morte
c sempre uma cousa
boa: recorda-se. Um
mal nunca se cs-
quece.. .

Não! Não!
-*- Tens medo?
O espectro do dia

continuava a andar
de rosto, a velar a
cidade morta, de ei-
rio em punho. Uma
lua livida escorria
por sobre as arvo-
res negras, cnvol-
vendo-as num livor
triste. H cilas,
quaes mendigas ao
relento, levavam de
rasto pelas sombras

solitárias, um manto tremulo, cspha-
celado, 0 gemido da alma da noite

passeava pelo silencio... /.././ ergueu-se
Chegou á janella. Fazia frio. As velhas
artores, mltrapilhas, vestiam-se de bran-
co. A noite alongava-se. Voltou. Tal-
taiti-lhe qualquer cousa... Os seus lábios
brancos, trêmulos, sabiam-lh-e a um vinho
maravilhoso. Sentiu a bocea cheia, como
se sorvesse de uma taça muito fina, um
vinho velho, deliciosamente...

. I tilma da noite rasgou peta ultima vea
SUa garganta, num gemido longo... A
noite, pouco a pouco, poc-se a dormir.

Uelou-sc-lhe o corpo. Tremula, ébria,
deixou tombar pesadamente a cabeça so-
bre ti mesa.

Vagabundos voltavam, cantando ao
longe, acordando a alma dos violões. Uo-
tes sumidas, chegavam como adeuses
tristes. Uni gallo deu voa de alarme, num

quintal zisiulio. A lua da madrugada
sangrou a janella. Um pallido fugidio
envolveu-lhe a face livida. Sua cabeça
tle ouro, repousada num tapete verme-
lho, era como um trigal a um crepúsculo
de sangue...

I\. Tni*:<)i)oKo.

COISAS LIDAS

//(/. com certeza,
vão sei onde, nal-

gitm logar alto, dis-
tante, uma vaga re-

gião, uma paiaa-
gem de abrigo,

pura a qual vae
ludo que não deixa
corpo nem fantas-
ma. tudo que c
nada, tendo sido
muito, como o som,
o gesto, a bclleaa
das mulheres que
ficaram feias, c as
boas intenções que
nunca passaram de
boas intenções... —

Théophii.k Gau-
Club TIKR.
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A l'M POETA

Os amigos e ai-

miradores do poe-

ta Attilic Milano,
tendo á frente a

revista Ul'listrada

Phoenix t' os es*
cri pt ores Castro e

Silva c José (ie-

raldo Vieira, PÍ1
homeiiageal-o pelo

e x i I o alcançado

eom o seu livro

Poesia, offcrcccn-

do-lhe o seu rc-

trato pintado a

oleo por Oswaldo 7 eixeira

. ís listas de adhesôes se

acham na Uvraria Leite Ribeiro e nt

redacção da Phoenix, da qual o home-

nageado è redactor-secretário, á rua
ilii Quitanda, ±~, i" an lar.

ASSOMBRAÇÃO...
O.s* moradores de eerto trecho do dis-

tricto norte de Londres andaram li-;

pouco assombrados eom uniu appari-

çào que passeava pelas ruas e jardins.

Os velhos conhecedores da historia

domestica >le Lou ires puseram-se em

campo rebuscando nos areluvos de me-

mona elementos que lhes permittissem
identificar o duende.

A policia, porém, foi mais feliz; em-

pcnltando-se em pesquisas, uma noite

ella encontrou o "assombração" e nào

lhe foi difficil identificar no espectro

uma linda rapariga de vinte annos.

Respondendo á curiosidade da poli-
cia. declarou o *'espirito" 

que estava

ensaiando para 0 SCU casamento eom

um .rnnipe egypcio e que o lençol cm

que ella se envolvia era 0 seu vestido

de noiva,

I m policemen levou-a para a casa, e

descobriu que a I anui ia da moça lhe lia-

via creado no lar um ambiente de rei-

no encantador.

Para os visinhos ella era s*;mples-

mente uma bella rapariga perfeitamente
commnni.

No lar ella era a lutara princeza.

que soma cheia de intima satisfação

com a surpresa que um dia faria ás

suas amigas.

I ma gran le sala com o chão cober-

Io por grossa Cantada dc areia, e uma

moça com palmeiras e objectos orien*

26 — Vil -_
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Reunião da colônia allemã na sede do Orfeão Português
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"HORA DE
INVERNO"

Realisa-se ko*
je. ás 4 //on/.f </,
/</n/r, a j;' Hora

W Inverno, </.)

CNfJO ./»//<./</ .',¦,•-

§fiS, com o seguinte pro
gramma :

i" Parte — Poesias, por Lili Sal*
les, Hebe Cunha e Vera Esquerdo; //

A invenção do diabo. Vicente dt
Carvalho e Cisa Cavalcanti de .llbn-

(jiierque; lll — l.e l.oup ct 1'Agnc.ni
La Fontainc — Charlotte Weüisch;

IV — As sete sombras, Álvaro Morcy-

ra e Ruth Mayalltans; /' — Poesias,

D. Diva Pontas; VI — Ultima Conti-

deneia. I icente de Carvalho e Julinda

Alvim; Vil — Palestra, feita pelo Dr.

Barbosa Lima Sobrinho sobre Os Ini*

migos da Mulher.

2" Parle: I — Xiimeros de canto,

pelo Professor Carlos de Carvalha; II

Poesias, Homero Protes e Adclimv

Tavares; fll — Poesias, Hermes fon-

tes e Carlos Mo'l; ll' — La Prisc -

Lamacois — Maria Helena Coelho d,

Al mei ía; I' — Versos, Lydia Castilhoi

Goycochêa; VI — O Cavador, Guer-

ra Junqiteiro — Llipuve ; rançois

Çoppée — Angela Vargas B Via*ns*

Senhorinhas [gnea e Carlota
Martins Terei ra

FELICIDADE...
( ni dio. Bhrams estava toca

certo violoneellista que era um

res violoiteellistas de mundo,

pelas bellesas da pagina que

eeu-se por completo do comp

dava á execução to io o vigor i

de que lhe inspirava o trecho i

violoneellista, a certa altura,

dizendo quc o instrumento cs.

do abafado e que nem seq-

aquillo qne estava tocando.

Brahms retorquiu, eom a ma

deste mundo :

— 
Que felicidade ! meu ai

assim voeè pôde ter uma idea

lesa desta musica...

ido com

los pco-

Lcvad°
esqui-

heiro t
-mplittt-

isical.0
otestou,
va sen-

r ouvia
Ao (!"•¦

¦ cah'***

gO. Só

da be*-
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Ett: dias dã semana fin-

,/.,, um chronista mal kumo-

nulo, fes crave protesto

contra os titulos dos jilms

cxhibhlos em nossos cine-

mas. que visivelmente, ttffif-

mou 
', isavam UlUdir o publico, levan lo-o a despendi

seus tostões pensando nn versão eincniatogropliica cucou-

irar o enredo real- certo, verdadeiro dc obra romanesca

,m theatral, que elle admirava, li a esse froposilo citou

Atina Karenine e Xáz*'i, ambas eom desfecho differente-

no cinema, do que aquelle que lhes haviam dado os auto-

>*es das obras de que foram os films exhibidos. Estamos

daqui a imaginar a cora do

chronista, se for ver X. S. de

Paris, da Universal e assistir

ao casamento de

Phebo e de Iismc-

ml d a. Carlos

Laemmlc avisou

eom lempo, antes

de encetar _ ver-

sào cinematoffra-

phiea do romance,

que 
"tinha tomado

algumas liberdades

eom o Sr. Pie lor

Hugo". Os outros

seenarislas e pro-
duetores em geral
nào avisam nada,

mas nem por isso
deixam de tomar
todas as liberdades

Possíveis e imagi-
naveis com os li-
teratos cujas obras
adaptam. Conta-se

enredo dl o s i SI m s

mesmo
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"»*/ dV <//'/(¦;• famoso.
na° se: se BlaSCO Ibancz, que

a assistir a num avant
premiér, de film extrahido de

omance, engoliu im-
hnente uma porção de rolos, e quanlo chegou

dtou-se para o director de scena, dizendo:

film é bem interessante. /:' atuo-a vamos os-
ÚStir . ;;,.,,,,

ias se o seu ê esse mesmo !...
ha pois contar com (l fidelidade das -versões ci-
'phieas de obras conhecidas, lim sua confecção

intervém o proáuctor, o sceuarista, o director
de scena, os artistas, os electricisbas, todos

quantos têm uma porticulo dc rcsfonsabili-
dade no trabalho. .-íssim, nào c dc admirai
uue surjam diff crenças sensíveis no desenro-
lar das scenas. e principalmente no desfe-
Cno, Ahi é o mentalidade americana que

K A T II K R I X E

obriga a modificação. Films

populares .uio os que têm
um desfecho feliz; já o con-
sul italiano em Xo-va Or-
leanst numa chronica que
reproduzimos faz tempo, ex-

plicava o final de todo film norte-americano em easa-
mento, pelo existência nos salões de exhibição de um
carrilhão. destinado o acompanhar a Marcha Xupciol que
fechava a sessão... c o film. 0 grande Çriffith, que c
um rcbellodo contra todos os eonvencinalismos. tem fei-
to films eom um bad endj mas essas producções (haja
vista O lyrio partido) não Qosam de popularidade na

terra yankee, avessa a desfechos

trágicos c lastimáveis. .1 he-

roina tem qut casar com* o galã.
£' </ sua sorte. Se

assim não sueee-

der c certo o fias-
eo. Já vê. pois, o

chronista, c u j 0

artigo commenta-

mos, que não ha

intenção dc illudi*

o publico. Os ha

titués do cinema,

os amadores do

film nor te-amcri-

cano sabem per-

feitamente o que
os espera quando
vão ver uma co-

nhecida obra lite-

raria transportada

para a tela. To-

das as liberdades

tomadas com os

autores, que ás

mais das vezes não podem pro-
testar, já não espantam a nin-

guem. li tombem ninguém pro-
testa... porque, ás vezes, o des-

fecho novo agrada mais á alma

ingênua do publico, que quer ver sempre como nos velhos

llieiuas românticos, a virtude premiada e o vicio CCftti-

gado. li lembre-se o chronista que os norte-americanos

fazem os seus films para a Norte .Imerica.. .

OPERADOR.
it fr ir

Ao lado de Viola Pano em Optfl All ISfight, da Pa-

ramoitul, figuram Mauriee Flynn. Adolphc

Mcitjou, Raymond Griffith, Jetta Goudol e

Cale llenry.
-ir tt it

Carol Dempsler, depois dc por tantos annos

trabalhar sob a direcção de Griffith, vae ago-

ro filmar por conto de uma nova empreza.
fAãm

atfllvH
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Normau Kerry uasceu vm Rochester. New

York. Tem apparecido no Rio em Innumeros

íilms, entre pilei A princezinha, de Mary

Pickford, que foi aliás o segundo film em que

tomou parte; No caminho das aventuras t

Casa-te c verás, ao lado de Constance

Talmadge; Para que enriquecer depressa

um esplendido film da Para-

mount, etc., etc. Ultimamente

angariou alguma popularidade
com os principaes papeis que
teve a seu cargo nos íilms da

Universal: No redemoinho da

vila e 0 corcunda de Notre *.*.

Dome,

No próximo numero: Lois

Wilson.
¦ir & £

Max. Moritz e Pep, estes j
macacos <¦ u e ultimamente

tém apparecido em varias eo-

médias da Fox, estão agora
trabalhando num film em cin-

CO partes, para a mesma com-

panhia.

/ 
'iola 

Dana, Britee

(iuerin e o director

George D. Baker,

ao filmar 
"Rcve-

lation", da Metro.

Ai. ai, ai. ai. ai
• *

Malcolm Mac Gregor, Ver»
nun Steele, Richard Travers,

Aileen Manning e Lucila Men -

dei coa Ijuvam Jacqueline Lo-

gan em The House of Youth
film da Regai, que será distri-

buido pela Hodkinson.
ú -ir -Cf

Robert J. Klaherty. que produziu o

grandioso film Nanook do Norte está

-í__r 
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agora nas Ilhas Tropicaes do Pacifico produ-
zindo Nanook do Sul, para a Paramount. 0

director Flaherty escreveu ultimamente de Sa-

fune, uma villa em Savaii, uma 'Ias ilhas (b

grupo samoano, e descreve desta fôrma o seu

laboratório: "Da choupana onde moramo?,

vamos a pé através de uma floresta <le

mangueiras e arvores de coco e cheganio:

ao nosso laboratório em alguns

minutos. Este está installado

em duas cavernas, dentro da»

quaes ha um lago de água

crystalina. E' nesta água que

revelamos os films. auxiliado*

pela escuridão constante. Só i

lâmpada vermelha c o tic-tac

de um relógio é que fazem des-

apparecer a monotonia deste

logar abrazador. Felizmente

somos muito estinivlos pelo*

nativos, que ao anoitecer com-

parecem á sessão do nosso 0

nema gratuito. M:'tos WB

de muito longe para. assistirei!'.

ao espectaculo'A
-Cr # *ír

Whitman Bennett produzi"
ão Tv,e dirigirá a proih:

á disShall Be Bom, que >era 
^

tribuida pela Vitagr >h« Keir

neth Harlan, gngri

quist e Jane Novak

principaes papeis.
a *tt <t

Com Hoot Gibson em ^

and Rim. figuram Harold Goodwin. 
«:

Marion Harlan. filha de Oti W***

conhecem ?
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Rumoreja-se mais nm noivado de

C :ar.ce Talmadge. Desta vez é Bus

ter Collier, que já temos visto

ersas vetes na tela, e que

breve apparecerá ao lado de

M :ry Philbin em Xa sendo

rime, se o titulo não foi

trvado. Mas pôde «e levar a

sen * esta noticia ? Ella já foi

noiva de Irving Berlin, Joha

Charles Thomas. Rhinelander

Stewart, In-ing Thalbert e tan-

ta gente mais- ! Constancinha

preesa tomar juizo !

OS AMORES
RAWLINSON

DE HERBERT
. . NA TELA

Verificou-se que r.o anno

passado, Milton Sills foi o

actor e Arma Q. NUsson 1

actriz que mait? trabalharam.

E que Tully Marshall foi o

actor característico que bateu

este record.

* -ir *

John Gilbert casou-se com

Leatrice Joy em Atfril de 1922.

-Cr -ár -2r

Rumoreia-se que Mae

Murray oecupará o principal papel
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PÁRA TODOS...
• na versão da rim» «*4«y*, que a

Goldwyn quer levar a effeito. E Voa
Stroheim. dirigirá ? Elle anda
meio brigado com o pessoal de
Culver City, porque Greed está
maior do que Esposas Inge*.
nuas, sem os cortes... Ha mui-

ta gente que paga pela lingua..

Sem mais commentarios...

* * 4

A BeHa Hesperia, a encanta-

dora interprete de deliciosos

films italianos, uma das única-

actrizes do seu paiz que com-

prehendeu bem o cinema, aea-

ba de casar-se com um tal Con

dc Negroni. O mais interessan-

te é que a revista italiana que
nos traz a noticia termina:

\ v. e tarde,

<r fc ir

Com Alice Lakt em "A 
papoula"

Barbara l.a Marr e Jack
Daugherty descobriram que não

estavam legalmente casados e

se separaram, mas attirmam

que logo que tudo esteja regu
" 

larisado, casar-se-ão noVamentc

Esta historia está mal contada...
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Em "Dc 
pernas para o ar", com Claire Ada ms Em ''fortuna nas mãos dc tolcs". com Doris Patcn
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PÀRÀ TODOS...

O cinema é o

porta - estandar-

te da civilisação,

disse Rupcr 1 Iu-

ghes? o conheci

do autor-director

da Goldwyn.

0 cinema tan-

to pôde produzir
coisas estúpidas

como outras de

um real valor. 0

melhor meio para
estabelecer u m

traço 'fie união

entre os esc ri pto-
res e a industria

cinema to gra phi-
ca, seria o de

crear cursos es-

peciaes nas Uni-

versidades. 0 ei-

n e m a offerece

tantas possibili-
dades «de expres-

são como | pro-

pria lingua in-

gleza. E' mn de-

ver para as gran-
des nações des-

envolver nos seus

in te llectu aes a
cultura dessa no

va arte que, até
agora, pôde ser

considerada como

a que mais fácil

mente impressio-

na as multidões.

bala-se no ca-
samento de Ray-
mond Griffith
c o m B e r t ha

Mann, actria de

i) Dempscy ma*
quillando-sc. 2)

Pola Negri t Bu-
ckozvctcki s e u
director em Men
da Paramount,
3) Milton Silis c

Nazimova serão

as pnncijpacs fi-

gur as dc Tlie

Madonna of the

Street, da Firs'.

National. C o m

elles está Bdwin

Carcivc, que vae

ser o director.
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a

uma companhia

theatral drama ti-
ca, de Los An-

geles.

Uma revista

allemã —- estas
revistas allemãs

dizem m u i I a s
mentiras cinema-

to gra phi cas —

assegurou que a
casa Afa, de
Berlim, acaba de
associar-se cor.

a Gaumont, de
Paris, e que o

primeiro film do
convênio será A

esposa dc Puti-

far.
ti

Fala-se nova-

mente das possi-
bilidades de Chi

co Boia volver a

trabalhar diante

da objectiva.

Ultimamente elle

tem sido o assis-

tente director

das comédias do

seu muito ami-

go Buster Kea-

ton.
ti

Max Linder

está trabalhan li

na Vita,

Vienna.

ti

Diz-se que Po

la Negri, Mgun

do o cos tu n

americano... se-

gurou o seu ros

to em 250 mi

dollars. A publ

cidade da Pai

mount anda s<

imaginação...

ti

Griffith parec

que voltou pai

a America, pai

não se entende

com os produ

ctores italianos

que querem fi'

mar Os ultinu

dias de Pompeia
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\ lui versai vae fa-

zer um outro film

com Lon Chaney, da

mesma escala que O

,,,remida de Notre

Paine. Será /..' L'an-

lome de VOpera, de

GastOf Ler ou x. e a

direcção está ao car-

go de Rupert Julian,
* *' *

Thomaa Ince e a

esposa deram, ultima-

mente uma recepção

c banquete em honra

le Charles Ray e es-

posa. Fai pouco que

esse artista, desilludi
< onimissAo cinciiinto<;ra|>liica da Dccla l f:i, fc llerlim. dc |»assn>_.cni

do de poder fazer to- i»Ho Kio. para mm c.-i>iora<;Ao nas __nr|im ia rio Ammobm, Batrc
alta. Mtâ • iinrfto Voa Dtifrti (¦• centro» que chefia ¦ ezMdteaoi

ias as COlSaS, por Stia Waldcmnr llonsels (• —fS*»ém) conhecido escriptor. e Otto llcrtriim

própria Conta, resol- ex-dlreetar 
do Jardim Zoológico do 1-arA.

veu voltar á direcção do famoso dire

ctor (pie o descobrira, lhe desenvolve-

ra as qualidades e dera-lhe afinal fa-

ma e proveito. Os films que Charles

Kay fez por sua própria conta foram

horríveis, uo consenso unanime de toda

gente. Klle arruinou-se e escapou de

perder a fama e prestigio, aliás bem

abalados por tão repetidos insuccessos.

Ao voltar ao studio do mestre, Char-

les Ray disse simplesmente: "Fu fui

um idiota, uma criança desassisada

quando deixei a sua direcção. Peço-

lhe receber-me de novo e dar-me en •

sejo de fazer alguns films (pie se pos-
saiu ver".

tt tt tt

Na comedia de Buster Keaton. Sher-

oek Holmes Jr.. figura como director

um tal Will n. Good. E' esse o

m^ ** ..jT- AflF

PÀRÀ todos...

CÇÕes pelo ex-famoso

C mco Boia, que como

SC vê, não ficou de

todo abandonado pelos
seus «antigos câmara-

das, cavando a vida
'apertada" 

ainda nos

studios. apezar de sua

con lemnaçáo pelo pu-
blico e pelos produ-
ctores a não mais ap-

parecer em films com

a sua bojtida complei-

ção e sua inexpressi-

va face gordanchuda.

Maurice I!. "Lefty"

Flynn é o noivo pre-
sumivél de Viola Da-

na, conforme os boa-

tos maliciosos da Film-

landia. Elle acaba de se divorciar de
Blancher Palmer Flynn, que o accusou

de haver abandonado o lar.

.Ican Aekcr,
a primeira eapeaa dc Valentino.

nome adoptado para taes fun-

-ir tt tt

Km um film feito ha pouco, nos Es-

tado.-*. Unidos, 0 7" Reg. de Cavallaria

do Exercito, acantonado no Texas, to-

mou parte, figurando tropas unionista.-

na guerra de Seccessão, e nesse cara-

cter tomando um trem de munições.

Commandava o regimento o coronel

Fitzhugh Lee, sobrinho-neto do famo-

so general yankee, heróe daquella guer-
ra. E ao terminarem os trabalhos elle

não teve mão em si que não exclamas-

se: "Ah ! Se o meu tio me visse agora !"

ti tt tt

Cecil B. De Mille contractou Elliott

Dexter para o seu film, The

Past Sei.
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PARA TODOS...
Essa technica brutal dos primordios

devia produzir uma psychologia, toda
feita de gestos. O film falava quasi
exclusivamente aos nervos das turbas.
A exaltação do donjuanismo, esse pon-
to de partida de todas rs brutalidades
era um thema inevitável nessa época.
Mas a America feminista não podia
tolerar i apotheose de D. Juan. Sub-
st i t ni ti esse heróe indesejável pelo
vampiro que, em episódios melodrama'
ticos, torturava, lacerava, massacrava
(t homem. Mas por isso mesmo que o
vampiro era o mal triumphante não

podia durar sempre. Com a --adia ju
ventude do film, a vida o amor. o pu
blico revoltaram-se contra a concepção viciosa. 0 vam-
I iro apparecerá por muito tempo ainda no cinema ame
ricano, mas já nao é a traidora do scenario, e como tal
no tim da acção será punida pelo triumpho da mgenua
ou da grande amorosa le sentimentos ternos generosos,
compassivos. Com Theda liara, o vampiro-heroina mor-
reu. Que vá fazer companhia ao seu emulo D. fuan na
lenda ... e no in femo.

WILLIAM II \k'f OU \ BELLEZA ÍNTIERH >R

— Na -emana passada, com Bill Hart, tive uma
sorte única: dois dia- a sete dollars e mais dez por ter-
me deixado esmurrar pelo Shcriff. E ao pensar que tinha
figurado em um film sem ter passado pela agencia exal-
ta-se o in lividualismo latino de Kalikao. Kalikao é esse
velho vagabundo francez que veiu esbarrar na terra do
film, onie mis farrapos de cotv-boy lhe permittem bancar

o "cavalleiro a pé" nos episódios do Oeste. Kalikao é
sujo, an Irajoso, bêbado, mas o seu pittoresco me arrasta
alegremente pelas ruas de Hollywood. 0 sol acabou de
romper o fog, esse nevoeiro matutino que âs vezes en-
volve até uuio dia a terra californiense. Carruagens cru-
zam-se comnosco transportando collegas mais felizes,
contractados na véspera, e que vão trabalhar ao ar li-
\ re. a beira mar on nas montanhas, p/ UU1 espectaculo
na reali lade extravagante es>a visão de cavalleiros da
idade Media, ou essas marquezas empoadas que passam
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a 60 kilometros por hora, envoltos na 1
eira dos grandes autos de turismo. Para
attingir o studio de William llart passa-
mos junto ás torres de Babylonia, magni-
fica decoração especialmente construi la
para filmar Intolerância. Apezar das in-
temperies, as muralhas de 40 metros de
altura, brancas ainda e in*
tactas, dominam sempre o
campo que as ro leia. fa
aendo concorrência aos pri- A
metros con tra for tes ,\ a '

montanhas R o c h o s as. \
lembrança, porém, da obra
prima de Griffith não desperl
entretanto as faculda les emot
de Kalikao. !•'.. entretanto, elk
gurou nesse film outr'ora, e
uma multidão de seis mil figuran
te> e durante oito dias,
bárbaro armado de um dar
d", ficou nu ate a cintur
seu torso branco, exposto ao
ar lores do sol. E entre
tanto, e eom impaciência

ipie o meu companheiro
consente em indicar me o
logar em ipie os autos-
so eco rro aguar da vam

ron.ptos para transpor-
tar ao hospital os attin-
jjidos pelos desastres du •

IÇa ou r.a po*
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rante o assalto as torres: 75 acdden>
tes. dentre elles 5 mortaes. \ alileao
porém, custa a se apiedar da sorte dos
outros. Só uma recordação pessoal
elle conservava daquelle dia: ter con-
seguido bifar quatro porções /•„,<-/,
distribuído 110 studio, () quartel-w
neral de Bill llart é situado < \ uni;i"
aldeia typo do Texas: uma ru;, única
bordada de casas de madeira, um ar-
mazem rústico, uma delegacia .le p0.icia, um (S/r — o /;,*•• Cm qUe {, ^
mam todos os dramas do Oeste: o ata-
(pie á diligencia, o rapto da mulher
desejada, a vingança mortífera. Mais
além, ao longe, o rancho com o seu

corroí, seu rebanho de cavallos selvagens, seus bois d"
aspas compridas, seu moinho de vento por sobre o tan-
-pie-bebedouro. Sobre a crista perfila-se a negra constru-
cção, que indica a explorarão do petróleo. Desse ponto
parte em linha recta para as ravinas das Rochosas um
carreiro traçado uns 20 annos antes pelos faiscadores
de ouro. K' toda a historia da Califórnia do Sul: a
febre do ouro. depois a do petróleo; hoie é a febre do
film. Com grande espanto de minha parte, o director dos
artistas (pie vigia a ponte do Studio, convida-nos a cn-
trar. Eis-nos nas ruas da aldeia entre o.s figurantes ty-

po habitantes de uma ci ladezinha do interior. O sol
apparece "Acção ! "Carnera !" Envolto em uma nuvem
de poeira desembocava um grupo tendo á frente William
llart, constituído por uma trintena de COW-boys authen*
ticos, (pie deixavam seus bois do Arizona ou seus car-
neiros de Neva la, para vir trabalhar á razão de dez
dollars por dia — com cavallo e tulo. Grandes chapéos,
botas de folie com salto alto. armadas de grandes espo-
ras le prata, camisas de cores berrantes, manguitOS de
couro, largos cinturões, onde se ostentava o grande
revólver: apezar da sua destreza trouxeram-me uma des-
illusão. Como o deslocamento da machina photographica
impõe á matula de cotv-boys alguns momentos de ócio-
-idade, os cavalleiros approximam-se dos extras .1 pé.
I m lavo sjlva e vem sg enrolar em torno da cinta de
•íalikao, 

que sua camouflage de homem <lo Oeste designa
á zombaria daquelle (pie elle macaqueia. Entre uo- ha
via uma figurante linda de encantar. Ku, como novo no

grupo, devo soffrer também uma cachada.
l)ois cow-boys descarregam os revolvera a

queima roupa, fazendo pontaria sobre meus

pés. Posto (pie OS cartuchos fossem de poi-
vora secca, o seu disparo produz na per*
nas uma sensação de chicota la, que

victima saltar sem querer
e ri — é o riso o mclho
de evitar qualquer desâgui
Ai ! modernos cow-boys,
(pie vos figurava entre he-
róes de Fenimore Coop<. E,
entretanto, a vossa diverso é

uchos de pólvora secca nos pés
iro ! Sois apenas os filhos -por-

ficantes anglo-saxões. Que-todo
rdoado entretanto por iss quc

rvíu para realçar o trabalho de liill 1
illiam llart está diante da objectiva ago-
: cincoenta annos bem puxados, uma cara

>. (Juixote. alguma coisa da cal»
m cavallo. Seu olhar, entretanto,

Um raio de luz atravessa a obscur íade
scenario. A expressão durou cinco se-
os. Basta, porém. O apparelho

trou a belleza. A belleza ? Para - llC*

gra da África Central é um < eiço

exaggerado que oceulta dentes cuida"
dosamente espontados. Para o hebua de
"unis 

a belleza consiste em uma nOtW
ivada, ate pezar 100 kilos. pela absof-

'ulei

neio

ido.
eu

I
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de pastellarias condimentadas á turca. Pajra os
/•,•.*•• reside no desenvolvimento muscular. Para

Platão cm nm almofadinha eff «ninado. Para unia ra*
uinha a belleza é ella própria. Para a multidão que

' applaudlr William llart, a belleza é a expressão do-
. Examinae-o bem e verificareis como elle é bello

tigUStia do seu pessimismo quasi religioso ! E' bello
i belleza interior que eSCttlptores mysticos imprimi-
aos santos e santas de pe Ira, belleza com que a es-

íica christã arredou da physionomia humana todos os
mas da animalidade e íei recahir sobre a tentação
lastica pagi «as dobras rígidas dos trajes monasticos.

William 11art representa a misericórdia, as regras da ca-
vallaria, 0 perdão, a protecção á noiva e ao orphão. \\
o amigo do pobre. Seus desíallccimentos moraes só ap*

parecem para preparar melhor o esplendor das resur-
reições. E' uma espécie de apóstolo. Sua obra é um
"yclo, A alegria só desperta a alegria. Só o soffrimento
obriga ;i evolução dos seres. Soffres ? Então progrides»
Attinges «a plataforma da justiça. E' pouco ainda. Mais.
O dragão mais elevado la caridade. l'm esforço dolo-
roso mais e elevar-te-ás até o sacrifício. Em uni olhar
de William Mart ha de tudo isso. Elle é a belleza por
que é o soffrimento em acção. K/ facto, que sobre o film
é mister fazer passar todas as bellezas,

sorriso confiante ,1a ingênua, o olhar
triumphante do galã, o gesto provocam
te la coqttctte, e mesmo o exotismo da
Venus hottentote. Lemforae-VOS entre-
tanto de uma coisa, jovens que diante
do espelho careteaes á vossa imagem
anciosas por saber se possuis as quali-
dade- photogenicas: o mais bello papel
num film, como aliás na vi«da aconte-
re estar reservado muitas, vezes a uma
fealdade que soffreu, que chorou. E'
o fim de um dia de filmação em um
scenario do Oeste. «Sobre a vertente d'«
collina um espaço fechado. De tres
la los cercas sólidas. Um rochedo a pi-
que limita o fundo. Na entrada da cer-
ca uma jaula, e dentro delia uma onça
vermelha. A onça é o leão da Ameri*
ca. Não possue a juba do seu primo
tfricano. Além disso, dizem-nos. a on-
ça é medrosa. Acredito no tírector que
declarou :

• Eis o episódio. Um cadáver jaz
em terra. Abre-se a jaula. A onça sae,

0 actor e vae-se embora. Pe-
rigo não ha. A onça é velha. Alem

i já almoçou, está farta.
xtranha garantia na verdade. Pois

que o appetite vem justamente
quando se come ?

Quem quer fingir de defunto ?
ilencio absoluto entre OS figuran-

pé. Silencio absoluto entre os
hoys a cavallo.

Dez dollars ! Xinguem ? Estou
qne têm todos OS pés frios. K

hor lá. senhor francez. não (píer
i exemplo ? Ganhará quinze dol-

PARÁ TODOS...
bado. Procuro levantar-me, mas uma voz intimativa
resoa :

— Não se mexa. Continua o film.
A maldita onça voltou de novo para o meu lado. O

focinho da fera encosta-se á minha face. que logo de-
pois começa a ser lambida por uma lingua áspera? Umavez. (luas vezes. A composição alcalina da minha cara-
Ctérísação deve agradar á onça. Ouço a voz do director:— Photographia ! — Continue. Que maravilhoso epi-
sódio para uma comedia.

Nova lambidella. _\ ouça afasta->e de novo. I.evan-
tome de um pulo e galgo a cerca. Os COW-boys de Wil-
liam llart nunca mais dispararão em minhas pernas seu.-
tiros de pólvora secca em signal de desdém.

(Continua no próximo numero)

•_> •_> -dr

Barbara La Marr, que tem um coração grande como
este mundo, acaba de deixar seu ultimo marido, |ack
Dougherty (5"? 6*? ;"? S"?| e já se fala que enredou

na trama los seus encantos o juvenil galã Ben l.von. K'
que ella não usa só ser se.luctora na tela.

tes
co:,

filhos das planicies motejam por
e mim. Adianto-me.

• Está dito.
ntro no cercado e deito-me.
- Acção ! Camera.

¦ibre-se a porta da jaula. Ouço o
'bo do apparelho cinematographi*

em movimento no exterior,
^into no rosto o hálito quente e
Cheiroso, e adivinho pela sombra

c ;* fera se afasta. Kstá tudo aca-
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No " iiniiiliiir" da
gante carioca

nau pôde faltar
11 mais moderno
6 d mais fino
<i o s perfumei,
u11 Ima creac&o
de Qustav Lohse

— Berlim,

tos ti CÊ Ê
de J2cjdiS

Agentes Qeraes
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Rio
Kua Buenos Aires, |t

Caixa 902

S. Paulo
Rua 15 Novembro, 56
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par aquelle dia

eni q e a convida-

ra irem junto*

a0 • o que de di-

ver.( 
¦?. Ma* LCVC

a in. udencia ét

revel a "Milie"

o pa.-seio combi-
nade dc fôrma

nando che-
logar mar-
ara o en-

já"Mike.M
ivera e ar-

rebatara a rapari-

ga euganando-í

quê Max fora
mandado a reca-
cios por seu pae.
E tni "Mike"

quem fez a decla-

ração que o pohre
Max tinha engati-

lha ia, tentando

mesmo levar Man-

nie para a sua

casa. \ rapariga

assustou-se com o

convite e tratou de pôr-*se a salvo

de qualquer tentativa, afastando-se
do ponto isolado do j arque em que estava com o rapaz
Chovia muito aquella noite e che-

gando á casa Mannie sentiu a sua
solidão crescer ao rumor das ha-
tegas. Um extranho tanguor inva-
diu-4he o corpo. Ella pensava que
aquella mesma hora "Mike" 

es- \\
laria tambem só, 110 seu quarto. |»
a sonhar com ella. .Mannie deci- í
íüit-se; tinha um pretexto — o ca-
saco de "MikeM 

que ella estava a
concertar. K pouco depois "Mi-

ke" via-a entrar. Acostumado a
certo gênero de raparigas, "Mikew

não podia comprehender (pie M.an-
"ie, vindo sósinha ao seu quarto,

não t i.ssc como as outras; mas o
seu equivoco não durou muito ven-

tleito produzido pelo seu beijo brutal, Mannie nc
dia se uinte contou
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Mannie Rose
" Mikc" Kildare
O patrão
Jackie Doo lie
() velho Eevi
Max, seu filho
A Sra, Flannigan...
O pae de Mannie. . .

.-»"._-.-«-.--r«-_^..-_r.,j_".-..--

em lagrimas a sua aesagraaa-

'pproximar-se de Mannie e dirigir-lhe amabilidodes.

vel aventura ao
velho Levi. "Não

te apo quentes,
meu botão de ro-
sa, disse-lhe o
velho, vaes hoje
mesmo para Chi-
cago, onde traba*
lharás na loja do
meu irmão, e fi-
cas assim livre
da influencia des-
Be peralta". Nes-
se en tre meu tes
deci liu-se tam-
bem a sorte de
"Mike". 

Flavin

preparava o cas-
tigo do suhordi-
nado (pie ousara
rebellar-se contra
o amo. E os cas-
íigos eram tre
metidos: o pro-
scripto era posto
no circulo, for-
ma lo pela inteira
matilha dos ca-

pangas e forcado a bater-se com
cad.a um «até cahir exhausto e moi-

do «a pancadas. Justamente na noite em que Mannie devia

partir, 
"Mike", (pie soubera da

viagem, foi á casa delia e depa-
rou, ao entrar, com Max a bei-

jal-a ternamente na face. Inter-

pretando o gesto .1 seu modo, "Mi-

ke" esbordóa o rapaz e atira-
se feroz sobre a rapariga, quando
appareceram os emissários de Fia-
vin. Chegara a hora da expiação.

Quando 
"Mike" sabiu acompanha-

do pelos homens, Mannie interro-

gOU Max e soube com pavor d.a
sorte reservada ao homem (pie, afi-
nal, ella amava. Precipitou-se para
o salão de Plavin. mas não ponde
entrar; os vigias barraram-lhe o

caminho. Mannie esperou de fora

pela sentença. Quando o ultimo homem partiu, ella en-

(TERMINA no fim da revista)

...era o seu sonho encantado. Timido, porém...

interpretando o gesto a scu modo...

Mary 1'hilbin •;

Pat O' Malley !;
Lincoln Plummerj
Edwin J. Bradyl
Max Davidson _J
Wm
Kate
Charles Murra\

Colher |r. ;i
Price í

¦:

-----------.
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MONTE B L U E
Nascido em índianopolis, graduou^c na Perdue Universidade e esteve dois annos trabalham'- "0

theatro. até ser contractado pelo grande Griffith. Depois passou para a Pathé.

Triangle, Universal. Paramount, etc. Actualmente está cumprindo um

bello o.ntracto com a Warner Brothers.
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Toinette é adorada entre os seus ca-
maradas Não ha na vasta confraria
dos apaches parisienses um só membro
que nao tenha os mesmos sentimentos

iração e que se furte ao des-
jiotisiT daquelle temperamento vo-

)"o, onde a generosidade, a
bftvura, a ingenuidade e a malícia se

extranhamente. "Beija-

o nome do joven apache, fi -
frágil e delgada, que todos

n pelo seu ímpeto e audácia
quem ninguém jamais conse-

o rosto.
m Paris, desempenhando as

de correspondente especial
ornai de New York. o jorna-
ericano Randall Carey. As
de "Beija-flor" 

enchem o no
í oi ciai dos jornaes e zom-
argúcia da policia. O jorna-

ericano acaba se interessando
•o do mysterioso "Beija-flor"

ia offerece á prefeitura de po
licia os seus ser-
viços, para agar-
rar o intangível
apache.

Nesse afan co-
meça elle a fre-

quentar o Caveau
de Paris, orude se

O BEIJA-FLOR

reúne o mundo equivoco. Certa noite
elle v«ne a um dos mais temíveis desses
estabelecimentos. E' em Montmartre

con
mas

g».in
Ha

funci;
de ií
lista

proc
ticia
bam
lista

I-e.o
e um
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__rH^ ______¦'_______________B' I
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Na Capella

o rendcz-vons dos mais perigosos apa-
ches. To nette está ali, sem os seus
trajes de "Beija-flor" e não tarda -.
notar a presença de Carey. Não se
passa muito e eil-a de relações trava-
das com o estrangeiro que lhe parece
magnífica presa para uma tosquia em
regra e proveitosa. Randall Carey
por seu lado, sente-se fortemente in-
'eressado pela joven apache e trata-a
com a cortezia de um homem bem edu-
caJo e "interessado". Toinette aborda
c estrangeiro com o propósito delibe-
lado de submettel-o ao tributo dos im-
prudentes que se arriscam a taes an-
tros, mas pouco a pouco se vae sen-
tindo influenciada pelos modos do ra-
paz e acaba revoltada diante da sua
própria impotência. Está francamente
dominada pela attracção de Carey e
abandona os seus projectos confessar.-
do-se a si mesma vencida: "11 me plait
le zig, voila /" No brovhaha da taver-
na Toinette esqueceu tudo, embevecida
na palesta com o
desconhecido du-
rante a qual tem
a surpresa de ou-
vir o homem di*
zer-lhe confiante

que é um repórter
americano em pes-

_^_H_r ** m B*^*
fl Hl <_» fl ¦ *'
a____H __•*
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quizás para a descoberta do famoso
"Beija-flor". A rapariga, então, lhe

de-icreve o objecto da sua procura,
como um typo gigantesco, espadaudo
tie má catacíura... E diverte se com a

peça que prega ao repórter,
Xão passam muitos dias e Paris es-

tremecc com a ordem de mobilisação.

O sopro la guerra varre toda a

França. Os primeiros corpos partem

pira a fronteira. Carey é arrebatado

pelos acontecimentos e alista-se na Le-

gião Estrangeira. O inimigo avança im-

petuo.*>o. Quando se annuncia que a sua

vanguar la está apenas a 30 kilometros

de Paris, Toinette sente vibrar em si

c patriotismo, e com o ardor do seu

temperamento impõe a idéa da Pátria

.10 coração los seus camaradas apa-

ches. e arra<ta-os aos bureaux de vo-

limtariado. Ella fica, entretanto, sen-

tindo que nessa emergência a sua ha-
Lilidadc em transformar-se cm homem
dc na la lhe valesse. Xessa oceasião a

velha megera, dona do Carcau, a de-
nuncia á policia como ladra de um va-

26 — VII - 924
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gida e incendiada. Os guardas correm
e^ iniciam a evacuação dos presos
Toinette vale-se da confusão e con^., ,. conse-
gue fugir, partindo em disparada 

para
a direcção em que ella leu e- entrar-

• Uma

que o
1 fora

a an-
lagri-

desço-
: solta-
conya-
longa.

...sente vibrar em si o patriotismo,

se Carey no seu leito de ago
vez ali, o me lico lhe infor:;
enfermo venceu a crise e <
de perigo. Toinette sente pas
gustia que a opprimia e derra-
mas de contentamento.

Nesse meio tempo a polic
briu a fuga do "Beija-flor"

se no encalço do pássaro,
lescencia de Randall Carey <
Toinette concorreu poderosamente com
os seus desvellos e carinhos para «j
restabelecimento do ferido. Agora que
elle e-tá bom, Toinette tem horas de
profunda tristeza, pensan lo no regres-
so do seu amado ás linhas de comba-
le. Mas um dia os canhões troam, o-
sinos tangem: "O armistic'o !'' repe-
tem todos os corações. "Está acabada
a guerra !"

A policia afinal descobre o para-
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E Carex sc restabeleceu.

lioso collar, dc que cila se apo-
derara na Capelía dc Santa An-
na, com o pensamento de offe-
receio como dádiva "pour les
bleisél". Toinette é presa e
encarcerada na ],risão de Saint-
Lázaro. Ali. com a alma tortu-
rada de não po ler dispor da sua
liberdade num momento em (pie
desejaria fazer tudo pelo seu
paiz, a apache sabe um lia. len-
do um jornal que casualmente
lhe cie nas mãos. que Carey foi
ferido gravemente e acha-se a
morrer em casa de uma tia em
Paris. Dessa hora em d ante o
seu único pensar é ir para junto
do seu amor. A Providencia

parece ter-lhe ouvi lo os rogos,

pois nessa mesma noite os zcp-

pelins surgem sobre Paris e
bombardeiam a cidade. A pri-
são de Saint-Lazare é attin-

mJkvI B u ¦* •*fll
flm ^| ^m r>*/^mm *"** I
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Kfl flrl I À M tm fl f^
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A Toinette regenerada

Carey no seu leito dc agonia.

deiro de Toinette. O ii
La Roche dirige-se em
á casa dos americanos,
do o criado annunciou
do visitante, Toinette U
vida, e confessa, esmaga
milhada, que o homem v
cala; ella é uma fugi"
Saint-Lazare. Carey re.
ouvil-a: "Xão 

quero cj
digas nada; ao meu lad'.
receies".

O inspector La Roche
e declara que não C
"Beija-flor" nenhum:
da sua visita, diz elle, •

curar "Toinette dos Lo.
Montmartre". B cheia
sombro e commovida, eli
o homem continuar: "Po;

Ministério da Guerra de

que a ella exclusivamer

(Termina no fim da re

octor

essoa
'uan-
•íome

se li-

, hu-

bus-

1 de

sa-se
me

íada

ntra

hece
fim

pro*
s de

SS-

mve

ue o

ibriu

e se

ista)
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NATUREZA FAZ NOVAS

CUTIS

Do "Family Physician")

nn facto conhecido que a pelle

bumai 1 está soffrendo constantes mu-

Quando se está avançando em

1 vitalidade declina e a mudan-

ça < tecidos se entorpece. A pelle

morta e manchada permanece tanto

tempo qne as pessoas ficam com a

cutis pobre, segue-se que esta epider-

me orta não pôde ser renova.la ou

ííformoseada com cosméticos, massa-

gens ou pós.
0 rcinedo natural a fazer é trans-

formar a pelle offendida, retirando a

cutis estragada. Tem se visto que a

purê mercolized wax (cera pura mer

colized) absorve completamente a pelle

debilitada em partículas pequenas, tão

tttaves e paulatinamente que não causa

úefeito algum. A purê mercolized wax

(cera pura mercolized) que póJe ser

adquirida em qualquer pharmacia se

applica pela noite, como si fora cold

creani. e lava-se pela manhã. Si qui-
zeres ter uma cutis brilhante e for-

mosa usae esse simples remédio.

Secundam Wil-

liam Desmond em

The Measurc of a
Man, da Universal

Marin Sais, Albert

S m i t h, William

Dyer, Francis Ford

e Mary Mac Al-
lister... Lembram

se desta ? Está uma
moça !

it it H

Alice Terry e

Conway Tearle se-

rão as principaes
figuras de The

Great Divide, film

que Reginald Bar-
ker dirigirá para a

Metro-Goldwyn.

Uê, os leitores

pensam a mesma

coisa que estamos*

pensando desta no

tic:a. . .

Í3 ii &

Glenn Hunter fi-

gura em The Al-

tar on the Hill, da

First National.

_>m% ¦ '• 
}| K 
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JZ €Ule tfirasUeàa asa só

Esmalte Polly
resistente a lavagem

o melhor para as Unhas
concessionário:

HENRIQUE METZGER R.UBEROBADARÓ 152
S.PAULO

FABR.POR ALBERTO F. GOTTMANN CIA

.•* SAP DAS \
¦ PAMMOS

ESPINHAS
lRUGAS CRAVOS

E MANCHAS
• D PELLE:

\ É^Pí^^^A

A belleza, como nos contos de fadas,

tambem precisa das varas de condão

que a despertam e conservam viva...

As varas de condão da belleza eha-

mam-se A Saúde da Pelle e Agita dr

Lotus, que toda a gente elegante co-

nhece e (pie se encontram nas melhores

per fuma ri as.

it it it

Jean Arthur, aquella interessante ar-

tistazinha que ha pouco figurou em

Sota, Cavai'o c Rei pôde servir de

exemplo ás jovens que almejam entrar

para o cinematographo. Jean, que con-

ta apenas dezoito primaveras, não gal-

gou o posto que oecupa de um salto;

fel-o por etapas. Assim que deixou o

Sta,
coir

dc
n

riA 
Sr. t MPS;nez co 2 me-
zes dc tra-
tamento.

DESEJA CRE5CCR
8 C€DTin€TR05?
Pois o conseguirá promptamente.
em qualquer edade, com o CRÊS-
CEDOR RACIONAL, do professor
Albert, tratamento unico que ga-
rante o augmento da estatura e des-
envolvimento. Pedir explicações,
que as remetterei grátis, e ficarels
convencidos do maravilhoso invento.

•^^jt^BtWI ____rnil_l

Representante na America do Sul
Entre Rios, 130 — Buenos Aires

Sr. PICON (x) Sr. PI~ON (x)

antes do tra- 3 mezes depois

tamento. do tratamento.

F. m A S —
Argentina

seu collegio, dedicou-se ella por algum

tempo aos misteres de manequim, a

que muito se prestava pela surprehen-

dente belleza do seu todo. Logo que
seu retrato appareceu nos magazines

de mo la, reconheceram nella os aba-

lisados do cinema um magnífico typo

para as exposições das lentes mágicas.

Numerosas propostas recebeu a joven

Jean, que afinal, começou na Fox

mesmo, ao lado de Al. St. John.
-ir ir ir

Harry Carey quebrou tres costellaã

cm conseqüência de uma queda de ca-

vallo, de (pie foi victima ao filmar a

ultima scena de Tiger Thompson, pro-
ílucção de Uunt Stromberg.

ir it v

Volvesse a falar do imminente casa-

mento de Estelle Taylor com Jack
Dempsey.

T^osdte
J_ melhor pintura para o rosto,

uníca que dá um rosado

natural e Jirme.
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NOVO TRATAMENTO DO CABEL .0
R ESTA URA ÇÂ O- REN A8CIH1ENTO-CON8ERVAÇ O"EL* 

J*\\%íl PATENTE 5730

Fornuiln Seleatlfloa do Grande llotanleo Dr. í.round, oujo scsrciln foi romprado por 2CMI conto-, de réív

Approvada e Licenciada pelo Departamento .Nacional de Saude fublica pelo Decreto N. 1213 em 6 de Fevereiro l< 1303

RECOIMMENDADA PE.LOS PRINCIPAES INSTITUTOS SANITÁRIOS DO ESTRANGEIRO

A LOCAO BRILHA VIF E' 0 MELHOR ESI»E( IFICO

IMHCADO CONTRA.

(lucila iIom C.ibelloN — < anicle — EiiibraiMHieeliiiento prema-

turo  Calvlcle precAee — Í3mtt**** — Sel»orrhéa —

Syi-oKt» e toda» art ÉMMMM 6* ******* eabelludo.

Cabellos brancos
Seuundo a opinião de muitos sa-
bios está huju compet. nlemen-
te provado oue o embranqueci-
mento dos cabellos não passa

cabello cahe ou embranquece devidode uma rnoleat ia. O
d «iel.ildade da raiz.

A l.o.-íio iirilliiintt». nela sua poderosa acqão tônica e
a «.tinem tea airindo d rectamente ¦obre '> bulbo, é pois utn
•xcellen «• renovador dos cabellos. barbas e bltrodea brancos
ou grisalhos, devolvendo-lhes a cór natural primitiva, sem
pintar, e emprestando-lhes maciez e brilbo admirável.

Múltiplas e
víi riiobi 1 são
as moléstias
QUa a. a cam o

fluida dos eabe los.
A laorflo Brllknnta
parasitárias e d.s-
a cabeia limpa e

Caspas-Quédas dos cabellos
aourn cabelludo. dando como resultado a
Destas a m:i's coinmum são as raspas,
conserva o» cabellos. cura as affecq«*»es
lrA> radicalmente as caspas, deixando
fresca.

A l.acâa Itrllhanle evita a queda dos cabellos
fortalece.

os

_^ , , ^»'ns caaoa de calvlc'e com tres ou auatro

| o|\/|p|Q seman.-is de anoHc&çdea consecutivas come-
wCliVI -IU «".a :\ oarte calva a ficar coberta com o cre-

ac I men to do cabello, A i,o<*Ao BrlUmate tem
fe'tn >>rr.f t cabellos a])6s períodos de alo))ecia de mezes e
ate de annos.

Ella Nftua estimulando ns fnlllculoi ptloaoa o d..sde que
haja elemento de vida os cabellos surgem novamente.

Em toda*] as
alopeoias de-
t e r m i na-
das pela se-

borrnéa nu ontr.-is doenças do couro cabellndo os cabellos
onbem. auer dizer, deapefam-ai» das ralaea. Em seu logar
nasce uma Detnuirem, que segundo as c rcumstancias e cui-
dado on«- r»e Ibe dfl. cr«sce ou degenera.

A i.o.-íio it i iiiinte extermina o aermen da aeborrbea e
ou ros micróbios: supprime a s-nsaqão de prurido e toni-
fica as raizes do cabello, impedindo a sua queda.

Seborrhéa e outras affecções

Trichoptilose
Ha t
Cabe!
IV.de
pôde

ta nm aspecto de espanador
flbrlhaa. Além disso, n cabello
Vida. Kssa doença tem o nome de
mente conhecida por cabellos
pelo s.u aito poder antlae.pt'co e alimentadot

dá vitalidade aos cabellos, deixando-os
trosos v airradavela A v''sta.

• mbem uma doença, na qual o
o, em vez de cahir. parti*.
partir bem no meio do fio ou

ser na extremidade, e apresen-
nor causa da dissociação das

torna-se loco, feio e sem
trlchoptlloae, e 6 vulgar-

espigados. A LoçAo II ilhanie.
cun-a fácil-
macios, lus-

VWTAí.iaNs DA LOCAO BRILHANTE

«er !,V.7f7..E,nnbsoU,tamc'nte .noffenalva. podendo portanto
a su, • ¦'..: Ylam,',Ue t DO/. ,emi,ü .«"-«terminado, porquea aua acçao e sempre benéfica,

- Não mancha a pelle nem queima os cabellos comorr,..:; ^-^r™*-™ •** <¦•»¦"» *•»•*• V* ss
«««tó r ím^js *tzsm^sss Tsn
mmm.'! \ZtS, 

" 
." 

porfl',me •* d*llclo»0, a, não contam oleo

ffi?íi;d.."i:!;.:**« ***• cui,,° • sm*°- *-***¦
MODO BB) USAR

a LovAo Ilriiiinnie poia primeira vezcabeça com aurua e sabão e enxu-

Antes de anplícar
é conveniente lavar a
gar bem.

A l.oçAo Brilhante pode ser usada em fricções como
qualquer locao. porém « preferível usal-a do modo sesuiXDe.ta-se meia colher de sopa. mais ou menos, em um
pires, a com urna pequena escova embebida de LocAo itriIhnnte fricciona-se o couro cabelludo. bem junto a raiz ca"

piliar. deixando a cabeça descoberta até seccar

afl PKSSb s^fv!??1^^»
áflaf ^m*dt**&V2mr**^^^*im& ~'¦ ~ 1a\è^

-AmmW^fjlj-i^^jBfâ
b Bv ^"^IfiBHBE'jp1, ^' v»

wÈBÊL I lu/ fiÊfo

\WmEBmmmm\mm\ P'" '
MJHB fl BIBB

VM&.afflÍ »m *
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rREVFaNÇAO
Não acceUem nada QUe se ri «tra ser a "mesma

ou "tão bom" como a l.ocfio lt'll.i.in.e.
P^wle-se ter graves prejuízos por causa dos suhstit

PENSE 
V, S. em ter novamente o ba-uo, lindo e 1

cabello oue teve ha annos passados.

PEX8B 
V. S. em eliminar essas escamas horriv.

«-¦¦"¦' r. a«« ea spa S .

PEJV*»fJ 
V «^ ,.m restituir a verdadeira côr primi;

seu cabello.

P&NHE 
V. 0. no ridículo que é calvicie e outras

¦ tias parasitárias do couro cabelludo.

isa"

18.

:'ÜS0

que

ao

'.es-

Nada pode ser mais convincente para V. S. de 1 tf*'
perim-nt-ir o poder maravilhoso da l,o«*fto Rrttfcfitttr

Não se eanueça, Compre um fr'sco hoje mesmo
jamoa convencer v. s. até a evidenca. a*»bre n va
nefleo da l.o.-ilo lt-iiiianfe. Comece a usal-a boje 1. no.
Não nerea esta oppnrtunidnde.

A I....-A.» II* iHim.te esta A venda em todas as dro laf,
pbarmacias, barbeiros e casas de p«'rfumar'as. Pi
nar. encontrar l.oeAo Bel*kantf no seu fornecedor, c
"coupon" abaixo e mande-o para nós. nue immedia.
Ibe ?*. met teremos, pelo correio, um frasco desse at
especifico capillar.

<I>1 elt<>»* re»«»-viulos «le ret.r,»due«»Ao t****** tP* V" '' *

I iil«*«>»i «••'«ailona* Iom pa-a 1* Amerlea do Sul: — A I
*V F K B 1 T A S — Rlta d.. í*r.r„,o. II - tt****, — it • ''

CAfTCA posta I, i:tTfl

€"] 4 a ii »* am .. Srs. AT.VTM «& FP.ET1
V^ O M |> 

** l| Caixa 1379 _ s pa,
ÍParji t'«rio«t ..) .

Junto remetto-Ibes um vale postal da quantia M
injnnn. afim Op one me seja enviado pelo correio um
dfl LçaCjflO ll< ill»:a nle

NOME 

RUA 

CIDADE 

ESTADO 
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do lo negocio. Agora, cá

noi Dean voltava nova-

mc.' á casa do direetor
¦.i 

garell'a e offerecia

con; 1*ar o silencio

do -mem, isto é,

iituição das

carí pela somma

de ooo doilars.

Coli. ainda resis-

tiu, suas a presen-

ça • dinheiro e

do homem que tra-

zia Cniversida-
de a fama de mus-

cuio-: de aço, aca-

baram vencendo a

sua resistência. Kl-
le foi ao cofre e

tirou o maço de

cartas. Mal, porém,
tregava a Dean e

guardava, Colby sentia as

mãos do visitante no gas-
ganete.

- Quando pretenderei
furtar uma carta de um maço,
lho que te trahe, canalha ! bra

E alguns in-
stantes depois
Dean Cardigan sa-
hia escovando-se
com as mãos e
con cer tan do o

desalinho da sua
roupa, e saltava

para o seu carro,
dirigindo-se á rc-
sidencia do juiz
Grant, onde duas
figuras anciosas
de mulher o espe-
ravani na janella.
Na manhã seguiu-
te, em títulos de
espavento, os jor-
naes noticiavam
os detalhes do fa-
cto: direetor
do Ta tardia fô-

' con tra do
o seu ga-

) assassi-
a prece-
violenta

d como o
' ra va a

i do apo-
auito do
encontra-
ma carta

a Dean
igan um

¦ ppe s o -
tado com

mulher.
\'estigações
.m d u e
Cardigan

ua noite
ime séria

¦'Ção com a
uo club,

posterior-

_W mm m.
IH B£ ___

WWWiuf-. JmmWmmmX \m\^ " mmWf^Ê fl
fl Wt^X^^^-wk \\mmmXt^Ê0^Xmm fl

fl SiS liitnfl ^^^ 1^1 I

fl kjK$' 'L ymí.A+M ¥ M W
^B f 

' «£#> 1 '" t_m fe'e 
mWtm*Ím*~\m*mm?-W Àmm\ mW

^*m W fÊ^l>' *** \ .J^JXjM ijflB »K**:^S ^k \\\W
^^H ^fl* 4 m^_____\___[_^'\________^_________________^t> ^** ^^l ^Boj^M mW^^^ .^^l ^^T
^fl J^^ÉUI -WÈ-rT»-^ ^^ImmmmmmxWrtmXX-^ ±_mW WW^ l-x\\-Wmm\\ HKST ^ -yi *á-mm\\\\\W

^yfmm -y^*** ' *-~ ____________^_______^___^Ê__\ wP^
^^***ml____\W_____\ ^^^

^^^**QMl tmmxmxmx»*^^^

PARA TODOS

Babs e Connie leram a narrativa sensacional.

pre
lou

binet.'
nato

dido
lueta
de mc-
>'leso: '

sento
corpe
ra-sc
dirig
Ca:
en \
bre
letra
As
revi
Dean
tive
do
alt<

mente esti vera
casa de Col-

b >r> onde foi

mesmo a ultima visita.
Babs* e Connie ficaram
immersas em profundo si-
lencio, quando terminaram

a leitura da sensa-
cional narrativa.

— Connie n ã o
poderia ser a mu-
lher que sobrescri-

ptou esse envelop-
pe ? interrogou an-
ciosa Babs Von Bu-
ren.

Mas a outra re-
spondeu que desço-
brir-se que a dispu-
ta tivera como
causa uma mulher,
poderia apenas ag-
gravar a situação.

O juiz Grant estava au-
sente, e quando chegou
Babs contou-lhe tudo, pe-
rfindo - lhe be ne vo leu cia
para o rapaz, pois aconte-
cia justamente ser elle

sta attenção no espe- quem deveria presidir o julgamento. "A lei deve seguir
° rapaz. o seu curso", falou Grant com severidade, recommen-

dando-a de abster-
se de qualquer
acto que pudesse
revelar que o no-
me da familia es-
tava compromet-
tido no escabro
so caso.

Emquanto isso,
Dean Cardigan,
na prisão, exaspe-
rava o seu advo-

gado, guardando
completo mutismo
sobre o ponto es-
sencial da sua de-
fesa, isto é, pro-
duzir o seu álibi,
dizendo onde es-
tivera entre as
dez e meia da
noite, hora em

que elle se retirou
da casa de Col-
by, e as cinco da
manhã, em que o
criado encontrou
o patrão morto.

Sua vida es-
tá em jogo, insis-
tia n advogado.

Mas Dean sa-
cudia a cabeça:

Não posso...
Es ta be le cer o
meu álibi seria
comprometter ai-

guem que me é
muito caro.

No dia do jul-
gamento o tribu-
nal encheu-se; ha-
via grande curió-
si dade pelo nome
da mulher envol-
vido no caso e so-
bre o qual paira-

(Termina «fl

fim da revista)
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Babs Von B u r e n e Dean Cardigan
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No sen novo tilm, Uorothy Per-
non of Haddon Half Mary Pick-
ford faz um papel que a mostra
na idade transitória entre menina
e moça, que a faz positivamente
encantadora, bella como jamais fi-

MAE M U R R A Y

E
R 0 D L A R 0 C Q U E

E M
"THE 

FRENCH DOLL"
DA METRO

gurou na tela, dizem os se.

radores. O próprio Carli.

mou: "Antes de ver esse

jamais reparara como Ma"

ford é na realidade uma li

lher".

•idffli-

affir-

ai eu

Pick-

a mu-
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A P-AO-IMA. DOS ISTOSSOS FEITORES

SR, OPERADOR. ingênuos ou amorosos, só agrada-me
0 cinema é a photographia anima- ver trabalhar: Alice Terry, Wanda Hn-

da, cujas sombras tendem a attrahir wlcy, Marion Davics, Lois Wilson
um publico maior ou menor, segundo Leatrice Joy, Barbara La Marr, Bar-
o grão cie sympathia por ellas deriva- baia Bedford, Mary Pickford,' May
fa, qti as tornam, por indeterminado Mac Avoy, são igualmente adoráveis.
tem;o, as favoritas do um publico sc- William Farnum, Scssue IIayaka\va>
Jecto, onde predomina o verdadeiro co- Ernil Jannings, são extraordiaríos como
nhecimento pela arte, pelo bello: ou trágicos. Como galãs: Rodolph Valeu-
seja pela arte de variado gosto, ou pela tino, Thomas Meighan, Kenncth liar-
hclleza nlo menos variante de seus phy- lan, Forrest Stanley, Mahlon Hamil-
sicos, ellas, essas sombras animadas, ton, Wyndham Standing, Engcn O'
emprestam um cunho tal dô perfeição Brien, o perfect lovcr americano, Con-
c ic.tiidade ao lances por ellas urdidas, way Tearle. Dustin Farnum, como eu
que despertam á assistência commoções o admiro ! quando aspira o ar, parece tavcl nos apresentou a in,, ,er A ho-
sublimes, que arrebata e extasia. querer mostrar a compleição de seu micida devia estar Lon Chanev queNa branca e silenciosa tela se nos peito forte. O meu athleta predilecto, bem merecia aquella posição graVas ás
desenrola ante os olhos, os mais bellos George Walsh; William Hart, o meu suas difficcis c magníficas'interpreta-
Urinas de amor, as tragédias onde o cotv-Iwv; para os films em serie, só o ções de Mac Shore em Todos são va-
terror uu a piedade nos avassala o co- destemido Charles Huctickson; c os dc lentes. Wilse Dilling n'0 Choque a
ração, as comédias de fino espirito quc romances celebres, basta que tenha como Yen Sin cm Trevas. * 

l-

nos faz

maiores astros america noa e o ma-
lhor aleijado do cinema. O seu des-
empenho é simplesmente estupendo
como em todas suas creações.

Quem o viu em O homem miraculo*
so, Fora da lei. Príncipe Satan, A
armadilha, etc, jamais poderá esque-
cel-o.

A maioria dos leitores do Para to-
dos... não andou bem considerando
Thomas Meighan como um dos tres
actores que mais sc salientaram em
1923. Km logar de Mcigban, que iu-
felizmente no anno findo nada dc no-

sorrir com prazer.
A algumai dcllas devo as mais gra-

tis commoções. A Constance Talraa-
tíçc cciiciosos momentos, quando eni
suas comédias a vejo trefega e mali-

o sympathico trágicoseu interprete
Lcon Malhot.

K' a esse bello conjuneto de artistas
que ao perpassar suas sombras no
ecran, deixam impresso na minha men-

A. R. V.

Os outros componentes do cast da
The shock, dignos dc menção, são Vir-
tinia Valli, Christine Mayo e W.
Welch, Lambert Ilillyer não era pro-
priamente o director ideal para o fiim,
mas a sua direccão em nada prejudi-
cou o valor dessa grandiosa producçao
da Universal.

As scenas do terremoto e incêndio
que destrui ram S. Francisco da Cali-

O Choque {The shock) é uma pellicul» íornia cm 1906 estão esplendidas. Só
magnífica, com um bom enredo e csplen- mesmo a fabrica de Carl Laemmle c

quem podia reproduzil-as tão maravi-
lhosamente.

Onde estão os cinco annoa de inter*
vallo ?...

Recife. Cychne Smith.

tt <t -Cr

"O CHOQUE"

ciosa fazer loffrer ao seu paciente com- te as mais gratas commoções.
panheiro, amargas decepções; não en-
contro rival para a adorável Constan-
ce. Nos dramas onde predomina o
amor, sacrifício, Norma é sublime; só
cüa é que tem o condão de tornar-me
sensível ante a sua imagem bella e sof-
fredora. Pola Negri, Pauline Frederick, dida interpretação de todos os artistas,
Ai,a a.\azimova, feias, porém, admira- principalmente do estupendo actor que
veis como trágicas. Nita Naldi, Estelie é Lou Chaney. Este desempenhando o
laylor. como vampiras, são esplendi- papel dc Wilse Dilling. tem mais uma
cas, sabem ser perversas... Nos papeis vez oceasião dc mostrar ser um dos

aalUllllllllllllllllii 1m1mu1111111111111111.1111-1n1--n.111m
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Continua com o desconto de 10 e 50 %

em todas as Secções (com excepção da Alfaiataria)
emquanto durarem as obras de remodelação

Dona Laura, nossa modista, communica á suadistineta
clientela que contínua á sua disposição na
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MYSELF (Rio) — Está

.bem, mas ás vezes fazes cer-

tas perguntas que não se pôde

responder por aqui, Nao

tem importância o negocio de

Smith mas explica tambem o mecanismo. E felicidades,

aanigalhão Myself !

TKXORIO (Jagu.arão) 
— O Questionário é exclu-

sivamente cinematographico.

MORRIS (Rio) ã- Ainda não conheciamos uma

admiradora delia. ,Que lindo traje de montaria ella usa

em A cidade phanlasma, hein ! Universal City, Los An-

geles, Califórnia.

QUINTERIO (Rio) —•* Pódc endereçar para EhVs

Club, Glendale, Califórnia. Ca-

nda com Juatía Mac Kloskey...

que decepção...

MARIA JOAO (Ouro Fi-

n0*) — E'sempre melhor na

lingua que elles falam. E', de

facto, uma linda mulher. Era

a principal figura feminina da

troupe russa qne se achava

em Paris. Dot é nossa conhe-

cida de longa data. Já apre-

sentou trabalhos maravilhoso-.

Viu Ambição ou Coração dt

humanidade ? A primeira, 23,

R. du Chemin-de-Fer, Vincen-

nes, França. A outra, não

possue endereço seguro aetual-

mente. Sahirão, sim.

PIIILO-CINE (Porto Ale-

gre) — i°. Sim, é agora a cs-

Irella dos films de Ceeil B.
De Mille. 2°, Está trabalhando
neste momento em Vine, da

Universal. 30. Ella solteira e
elle capado. 40. Ella, Lasky
Studios, Vine Street. Holly-
¦vood, Califórnia. Elle, Uni-
versai City, Los Angeles. Ca-
lifornia.

RIBAS GASEAO (Bahia) — E' um velho artista
da Vitagraph que nos tem apresentado innuineras inter-

pretações de valor, principalmente num film de Clara
Kimball, que se passava na Hespanha. Não nos oceorre
<*- título neste momento. E não confundir com aquelle
mexicano feio dos films da Universal, que se salientou
naquellcs films dc Eddie Polo, A volta de Cyclone Smith.

V1TULIO (Rio) — Io! 24 annos. 2°. Universal
(ny, Los Angeles, Califórnia.
3°' Estiveram aqui no dia 9, e
nest€ dia mesmo embarcaram
para os Estados Unidos, mas
Pretendem voltar daqui ha me-
2es, mesmo porque parece que SJ

Questionário
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Lei.ra La

PI ante

foram obrigados a deixar algu- (fl
-¦M bagagem em Santos. 40. -39

tiver espaço.
4

5°*
Quando ho
Nem por isso

LAKE (Rio) — tf» Bio- 
"%•

8r**ph Studios, «807 East. I75th

.',•7-4^*, .fJififf^l Jf^Sx à

O sonho depois do cinema

PARA TODOS...
Street. _•. Fox Sadios, 1041
Western Avenue, Los Aagelei,
Califórnia. As demais. Uni-
versai City. Los Angeles, Ca-
lifornia. Estão lá trabalhando

neste? mez. Gostamos da sua carta e tias opiniões sobre
os films. Ha tuna observação sua que o encarregado
aqui da secção tambem notou, Esta historia de cortar
fitas é uma maçada. Imagine Ephemera feUciiadt, que
passou no Rialto ! Perdeu enormemente o valor, Tbdo
aquelle final (viu o film ?) em que Thomas Holding
vae lançando os últimos olhares para a casa em demo-
lição, foi cortado ! Um trecho tão bello ! Um filai que
não podia ser cortado 1

RALPH GRAVES (Rio)
I*. Passou em melados de

Dezembro de 1922. 20. Natural-
mente o numero do fim desta
mez; infelizmente, nüo temos
tempo para manusearmos a col-
lecção. 30. Não iremo9 assim
tão longe, mas na verdade, é
linda como poucas. 4a. Bom

gosto tambem é uma gran le

artista.

F. MENDA (Pelotas) —

E' justamente o que temos ici-
to, não tem visto ? Andou uns

tempos sem sahir por falta de

espaço, mas não reparou ain*
da como estas paginas ar-rera**,

foram augnientadas ?

BURIDAN (Maceió) —

I*. Nasceu em 1891, é o qne
sabemos. Até a côr você quer
saber ! 2°. Presume-se austria**

ca. 30. Casada oom James
Kirkwood. Olhos e eabelloa

pretos. Pesa 110 libras e mede

5 pés e 3 pollegadaa de altura.

4o. Não.

BATACLAN (Gravata)
F/ um film velho, ella ia-

zia um pequeno papel com eabello liso e pintada de mo-

rena, não era ? Recebemos tudo e já respondemos com

a franqueza que nos caracterisa nestes assumptos. Não

sabiamos da vocação, parabéns ! Elles farão qualquer

coisa, parece uma rapaziada decidida. E não tenha aca-

nhaniento dc escrever !

JACK BIRCK (Rio) linha muita razão até e nSo

lhe prevenimos ? Nada dissemos claramente sobre a se-

cção. Ila longo tempo não

juntos, a 1 i á s . aproveitan-

do uma idéa que não polia*
mos pôr em execução, por

motivos que não podemos de-

clarar por aqui. Mais do que

você, sabemos nós que esta

agradando. Se soubesse o

que se passa ! Vae continuar,

mas dentro do nosso pro-

gramma. i*. Por emquanto,

Gigolette. Hti dt vem.trt

'X
.*«_
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como Lem disse o nosso companheiro

A. R., demonstra muito mais prog.es-

so ein technica e confecção. E' um as-

íumpto policial e, portanto, sem com-

paraçáo. Ha umas scenas de areopla-

no no final, bem interessantes. 2*. Mui-

to bom, a melhor tentativa. 30. Já te-

mos dito que não usamos fornecer es-

tas listas assim, você não acha que
(-••¦cr muita coisa ? 4. O primeiro, bem

provável. O segundo já foi exhibido

no Central e Hotel Copacabana. O ter-

cetro, não. O quarto, nunca. (O me-

Jhor de todos em motivo.»). O quinto,
também nunca. Está com horrível pho-
tographia. O ultimo, multo provável.

.*,". Muitos outros. Dced, Capozzi. Lyda

I.ore!!:*, Lou Tellegen, Paul Panzer,

eic. Tá está -grande esta resposta, no

próximo numero daremos parque sabe-

mos até de eór. Ainda não se sabe.

O movimento sedicíoso nos privou das

noticias de São Paulo, onde se inicia-

vam os trabalhos.

BREVE M E N T E

Y. :.ção da S. A. O MALHO

O BEIJA-FLOR
{Fim)

Ceve o alistamento daquelle punhado
de heroes ***** "Os Lobo*".

(THE HUMMINO BIRD)

Film da Par.imonnt, produzido em 1?24
sob o direc-íão de Sidney Áloott.

DISTRIBUIÇÃO
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PELA HONRA ALHEIA

(Pim)

va o mais imperturbável mysterio. O
advogado voltara nervosamente á car-

ga, implorando do seu constituinte a

prova salvadora, mas seus esforços
eram inúteis. O juiz levantou-se, en-
tão, para proferir o seu libcllo, quan-
do, de repente, um grito poz o tribu-
nal suspenso.

— Iui sei onde ello esteve, bradou a
voz angustiada de uma mulher.

O juiz interrompeu-se e cmpallidc-
ecu, emquanto Babs avançava de fron-
te erguida para a cadeira das teste-
munhas. E Babs falou contou que
havia escripto algumas cartas pessoaes
a Dean, que haviam sido roubadas por
Colby Dickson. Dean comprchendendo
O seu aborrecimento, prometteu-lhe re-
haver as cartas. A esse propósito, de-

pois de uma altercação com Colby no
Club, fora á casa do jornalista á noi-
te e, effcctivamente, trouxera-lhe as

perder-se, dando mais valor ao teu nome do que á vida de um tonocente-.fij
isso porque amo tanto a ti como a elle
Agora elle está salvo, leva-o.

Nesse momento Dean irrompeu no
aposento e pediu a Connie que dissesso
tínla a verdade. Connie, então, falou:

—» Acreditas Bíibs que haja alguma
coisa entre mim e Dean ? Não, querl-
da, estas cartas foram o resultado de
um flirt, numa estação de verão, antei
que eu e Evans nos conhecêssemos.
Não, Babs. eu nSo o amo, e Evans está
longe de Ignorar que tü te compromet-
teste para salvar o seu e o meu non..*..

A esse tempo já Evant Grant tivtjri
o tempo dc pensar que Connie e Babs,
sua cunhada, eram 05 dois únicos entes
que lhe retribuíam o affecto que ella
tinha na vida, e partira no encalço
dellas. E chegou justamente na ocea-
sião de ouvir o final do colloquio.

— Babs, disse elle, tomando a cunha-
da nos braços, tu és verdadeiramente
admirável.

*Ml*^*rv**i**-**-\-*1J**r*i**^^

( T II E SOCIAL C O D E )

Film da Metro, produzido em 1923 sob a direcção de Oscar Apfel. .

¦**% l
Será exhibido no Cine-Theatro Republica, de São Paulo.

DISTRIBUIÇÃO

5

Babs .Von Buren
Dean Cardigan
Connie Grant . .
Evans Grant ....
Colby Dickson . .

v-r-i-n

Viola Dana
Malcolm Mac Gregor
Edna Flugrath
Iluntly Gordon
Cyril Chadwick
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cartas. Era meia noite quando elle ehe- — Mas como foi que você arranjou

gOU, levando duas horas da cidade á isso ? perguntou Dean, quando ficou
casa delia. Só acabaram de queimar as sósinho com Babs.
cartas á 1 hora, e nesse momento elle — Eu ouvi o que se passava na noi-
regressou á cidade. O promotor exigiu te que você trouxe as cartas a minha
a prova, pedindo que ella escrevesse o irn.ã, e para salval-o comecei a pra-
nome de Dean para se fazer a compa- ticar a imitar a letra delia.
ração da letra, e, diante da semelhan- — E você fez isso apenas por amor
ça, o jury sentiu-se satis-feito em ver de Connie ?
o caso esclarecido e absolver o inno- — Sim, respondeu a moça.
cente. Mas Babs lavrara a sua senteti- — E você não está mentindo ?
ça no tribunal da opinião publica, e o — Sim, repetiu Babs sorrindo a fi-

primeiro juiz fui o seu próprio :unha- tal-o.
do, que encontrando-a fora com a sua Uma hora depois estavam elles dois
esposa Connie, prohibiu a esta qualquer á j anel Ia, embevecidos na sua doce
contacto com a moça daquelle momen- emoção, quando aos seus ouvidos ehe-
to em diante. Connie diste-lhe qtie es- gou o pregão do vendedor de jornaes:
tava disposta a não obedecei -0: Babs "O criado de Dickson confessou-se as-
era sua irmã, um Caracter digno, e cila sassirio do jornalista". Dean comprou

a edição extraordinária e depois- de

percorrer ligeiramente os olhos no no-

ticiario commentou;
— Afinal a causa dc tudo foram 01

cinco mil dollars mal adquiridos; por-

que o criado o assassinou para sc apO-

nunca a abandonaria. Levando Babs
para um apartamento, Connie logo que
ali chegou exprobou-lhe o procedimen-
to. Pur que sacrificar assim a sua
reputação ?

— Porque, retorquiu esta. compre-
hendi que tinhas a coragem dc deixal-o derar da somma.

NA SENDA DO CRIME

(Fim)

h dizendo isso, o representante do•govern 1 tira do bolso a condecoração
da (. ruz dc Guerra e espeta-a no nei-
tn ri- ron_rit-a w»1, . <-a» .- tran.slormação -

C*l£- «C__K__. ne ^f-T 
**** tr™' pm encontrnr ° vakntSo c™ »' °* *eus »<>r»hos. Um anno depois,

«nhor'» .^ffií-S1 
"ü^' íl''síall«*id"- "Mlta- foi re- nascia o pequeno Michad, primogemWwnhoi e beija íoineae na-, duas co ludo a casa de Levi, onde se res- do então listre membro da guarda
Í-Mcceu sob os desvellos de Mannie. oolicial dc New York..

Quando ficou bom, era um homem re-

generado. O velho Levi reconheceu a

transformação e Mannie poude reato-
depois,

/
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que passa de mão em mão, pelo accidentado caminho da existência. Há
mãos carinhosas, há mãos sem misericórdia. A da alegria hoje acaricia-o,
fal-o sorrir e solta-o amanhã; a da dor segura-o logo a seguir, fal-o chorar e do
mesmo modo abandona-o, A mão do triumpho eleva-o, a da fallencia
abate-o.
Mas o homem, apezar dé insignificante em face do Destino, aprendeu a defen-
der-se de certos assaltos contra os quaes ainda hontem se sentia impotente.
Assim por exemplo, a dor physica é hoje absolutamente dominavel graças á

CAFIASPIRINA
o admirável analgésico moderno que faz desapparecer em poucos momentos a3
dores de cabeça, garganta e ouvidos, as nevralgias, o malestar
causado por excessos alcoholicos, os resfriados e que
nunca affecta o coração.
Vende-se em tubos de 20 comprimidos ou em '- -A.
"Enveloppes 

Cafiaspirina" de uma dose.
Licenciado pcla Directoria Geral cia Saúde Publica com o No. 2C3. ds 7-10-1916.

¦ft_&:^g-j
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flborfos! Chagas! InvaHdez! Rheumaflsmoí Eczemas!
UM HORROR!]!

—r» —-» -» vvfeuv.ua, a ivuucura, cmnm, ataca
^phihsde «sa^oiviue tdo havendo Saúde não ha Alegria.

CLIAIK 814- E' o melhor depurativo do sangue.
Deve ser usado cm qualquer manifestação da Syphilis e da Boba,

^ JA EXISTE O

ELIXIR 914
o elixir Qi^ AINDA MAIS!......

' 
ptoli"porque Imtim H,«™«? , 

**° 
Vf 

"? """^ DW«tíW como um grande preparo contra i
POf via aisirW 2^.."íKílS^_.0.9,,il dCjtroe °3 micróbios do sangue. E' o unico sal que deva ser usador-or via o^rfAr-* Mi.7. i1". "¦"' " i"*1 ut-juoe os micro
.» co:SrT,::ct,,.:c>.!l,ia.cç!u_bactp"ci<ia ¦ twp» •*> »*aca „¦ ««w.í.&Tir^ta 5«s

item arsênico nem iodureto, sendo inoffcniivo
;.o contrario lécca « #. . 

UíU,ullUüa e P°nue nao ataca 1
Il «Sacai? dcsapparcccr a> feridas.. Não cen

O queo doente sente com o uso do ELIXIR 914 .
íe 

\^ -SWriUsU^ «o*?"* ^ prisão dc ventre. Des.pn.rcrimcnto
Mude cm pouco tempo. 

s^hlIltRdS' especialmente do Rhcumatiomo e aíícccõcs dos Olhos; finalmente, a
«estados: V o unico **,„*„ 

,„c tcm mtM>, do5 I!osp.lacs_ de cspeda]istM do5 0,,oj , da
j. Dyapepsia 

Syphilitica.

e* o mais baISSe todo^V"- .^S..±£! t0:nar 6 •*" d« ELIXIR 914.
Kio àJmmZ . 

DE,TOD0S OS MPURATIVOS PORQUS FAZ EFFEITO DESDE O 1* VIDRONIO deixe para amanhã, comeee hoje mesmo a tomar o ELIXIR 914V C 5 d C : II era todo o P. ra«!l In 
«'¦'*.

.NOTA: Z Enviaremos GRM1S ua livrinho sci«ttl nas 
Republicaa do P r ajM

o desejar. 1'cdidus á G.UVÀO & C?a.-CA^ a tüÚÁ a ^áiüi ^
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tymaiTw\c;nanario Popular, poli-,;co e humorístico. Re-
Portagem photographica

de todos os Estados.

^dacçòoe 
administração — 

«ua do Ouvidot 1O4—Jüfl A REVISTA L>E MAiÜK TIRAGEM KO BRASIE

Preço da as3ignatura
12 mezes (52 números) 25$ooã

6 mezes (26 numero3) iJ$ooo

Numero avulso

No Rio .« 5°o r*<

Nos Estados.....«•• 600 r#,
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Uma boneca asseada
,j um erro sem duvida.

nmettido por Julinha,

lo banho a sua bo-

nccii.

Pois estava tâo suja!

endo sido isto levado

conhecimento èa ma-

foi-lhe perdoada a

falta.

A culpa provinha da SUg-

gestão que operava sobre

o espirito da preciosa 
"pe-

tiza" o delicioso, incompa-

ravel e tentador SABONE-

. DE REUTER.

Como que graças ao SA-

BONETE DE REUTER a

menina mantinha uma cutis

encantadora, parecida no

suave, rosado e perfuma lo

a uma folha de rosa.

Como seus cabellos, la-

os todos os dias com a

uma deste portentoso

sabonete, eram uma madei-

de brilhante seda, disse

com os seus botões: "Pois

jl lavando com ella a minha

J__m__U_ r—~r-^ ~"

// \ C %Wf*] i

K '^r*_Wk ^J_víy fi !\~~ ' \ V / * >

,\(r.|i.

boneca, está bem claro que

o brilho voltará nítido e for-

níoso como quando a neve

(pie cahe", e a pohresita

metteu-a numa bacia, deu-

lhe uma boa ensaboadella,

e, ainda por cima, esfregou-

a com a escova.

Ora está claro que a bo-

neca ficou limpa, p o r 6 m

branca, sem esmalte, sem

cores, como o cadáver de

unia boneca.

A mamãe, vendo-a des-

esperada, disse-lhe:

Não chores. Vamos

fazer-lhe o enterro, e de-

pois de unia hora de luto

vamos baptizar uma i.ova,

maior, mais bonita e mais

elegantemente vestida que

esta.

IC que nome lhe da-

reinos, mamãe?

Rosinha Reuter, em

honra da cor. tia suavida-

de e perfume do rei dos sa-

bonetes.

_\
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O mais efficaz dos tônicos para o systema
nervoso e muscular. O mais completo

Accelerador das forças e da nutrição
Tônico dos nervos! Tônico dos músculos !
Tônico do coração I Tônico do cérebro 1
B' indispensável a iodos os indivíduos cujo trabalho

produza a fadiga cerebral, taes como: literatos,
Jornalistas, padres, professores, empregados

públicos, estudantes e guarda-livros.
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