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GARANTE I ; piustração do Sello-de-Ouro qu- se en- 
"^^è?1**^^^^^^^^^^^^ .-<%

( \ SAIISFA».V«. «H fífSOllÇÃO i contra em cada Tapete Congoli-u;: Si-ll,,- ^ 
^^^^V-^H^^^^^mí^^/ ^m^t^^Sm\

VV DOSE- DINHEIRO // de-Ouro gurantido e em cada metro do y^^^'^L^^^JLW/W/ 
_____-______^___^_-*-___-

\ X Congoleum qu,- sr vende ao metro. s^^&m^-^^^ffism^^

Tapetes Hygienicos, baratos,
em padrões de rara belleza

QUE 

boa fortuna para as donas de são impressos em cores ricas e que nao

casa brasileiras que apreciam o desbotam, sobre uma base de feltro que

bello, que os Tapetes Congoleum nenhum insecto pode penetrar.

Sello-de-Ouro são tão baratos! •» c D *•_-/.._.
V-T í „-~ An n.i.. ni»- Nao Necessitam Ser Batidos
Por uma pequena tracçao do que eus- "•****' ¦•*•*¦

tam os tapetes tecidos, podem agora obter Um simples pano bumido é tudo o que

tapetes sanitários que são tão lindos as suas criadas necessitam para limpar os

muito mais fáceis de cuidar. Tapetes Congoleum Sello-de-Ouro - um

melhoramento considerável sobre os tapetes

Desenhos Para Todos os Gostos tecidos que se teem que varrer e bater

Os Tapetes Congoleum Sello-de-Ouro fatigosamente.

vêem em padrões, tamanhos e combinações jjma outfa vantagem dos Tapetes Con-
de cores que harmonizam com a mobília go|eurn Sello-de-Ouro é que ficam com-
de cada quarto da casa, desenhos ricos p]Ptamente estendidos e lisos sem (jue se
Orientaes para as salas e vivos e convida- tenham 

que pregar ou grudar e os cantos
tivos padrões floraes para os quartos de nun_a g_ enroiam
cama. Teem que ser vistos para se (fOTB os PMÇOa n \i xo*

poderem apreciar devidamente as suas ^ _. 2 __  io5$oo«
combinações artísticas de cores. 2.28 x 2.75.. .SÍÍSS

"' ?."• x 2.75 jii»$ooo
, 

5 71 x :t 2i» 378$f»'.(.
Sanitários A Prova rie Insectos - . -- x ., (i(i  zooiooo
__ . .. • 2 75 x 4.68 2501000
E são tão absolutamente sanitários! -• |fi __ 0 ,,$-,„,.

Pó e óleos ou gorduras não penetram o".92 x 1.37.. 2M000

nos Tapetes Congoleum Sello-de-Ouro

e os insectos não os atacam. Os desenhos J^gto» i— *o -is* a.,s

^^ - ^-^ Procure o Sello-de-Ouro

V jr-mi § A-mm. _/¦*#s% i f f f #*>/*% Todo ° Congoleum genuíno ga*
t iáC} M Ê £ ME S-** m. //ifl? ran tido id.-nti._-
»W*W*"»\V*W ****S-*W- -V^ M^M. »7W cadora que 

é um rotulo com o

^a^^m ^^ mmt . 
>uro que

A^f ^BJ ^^ 
^g<4V 

"**'g*B^ 
_H LO ou 'lin-

mw -f -*_r ___P-*B *f^k\W |j I I _lm__fl
^g _gF«K^^ g Jf» fl ¦¦ BH I 1 Iflgl substitutos sua
fl m «¦%,«¦¦ <•_»¦ ¦¦ .1 jl I IfX

I ¦ 
gl BJI fl B_L M ________¦_________! ^a***^ ^^ ,ne

I fl^^M B ^J -B^^P ^M*w mmm^m ^er sa«"sfaçã0i 0 seu dinheiro ser-
BB ^^m*Wm**» 

~* Hlf. 
[l;l devolvido promptamente <**

BB _f ^W1  __. m .1 n -i s»-rn questões. Nunca e» esqueça^¦^ Tapetes Arüstioos ^¦rs_vr.,° s*"fc-°-
COMPANHIA CONGOLEUM (de Delaware), Rua Theophilo Ottoni 36, 1° - Rio de Janeiro
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vDsLiívros
Vida nobremente divi-

dida entre dois nobres amo-
res — o da família e o do
estudo, foi a do [Ilustre professor Ramos Mello, ceifada
no momento em que desabrochava em fruetos tazonados
e opimos.

Estudando-se-lhe a obra magnífica, da qual apenas
veiu a publko a primeira parte, espanta-se a gente de
quc tão bello espirito não tenha logrado, em vida, a no-
toriedade que, sem condescendencias, merecia. Essa primei-
rs parte, referente á Historia antiga, é opulenta de nar-
rativas e de factos, de cujo conhecimento só logram --cr
senhores os grandes estudiosos.

Fallecendo — informa-nos o seu digno íilho, Sr. Ca-
pitão Gustavo Adoipho — "em 1-' de Maio de 1921, quan-
<:o Colligia suas notas para redigia a parte relativa ao

período contemporâneo dá Historia, posterior a 1815 a

qual finalmente resolvera-se a escrever, deixou meu pai,
o professor Ramos Mello, inéditas, porém, já revistas

por elle próprio em edição definitiva c ultima, as suas
Lições de Historia Universal, que pretendia imprimir
naquelle anuo. Publicando-as agora desobrigo-me do
compromi.-><o qne como filho contrahi em seu leito de
morte, de dal-as ao prelo o mais cedo possível, c presto
á sua memória esta pequena homenagem, tributo de uma
veneração immensa. c de uma saudade tanto profunda
e singela quanto modesta é a sua fôrma concreta.

Sonuna de longos sacrifícios cujo segredo ellc levou

para o túmulo, frueto de muito estudo e escriptas por
quem alem de um espirito de grande sabor e de Pro-
fessor da matéria, era também um cultor do estylo affei-
1o aos estudos clássicos e da língua portugueza cujas dif-
ficuklades bem conhecia e cujas bellezas sabia bem apre-

ciar, e que desde muito moço já vinha procurando c-cre-
ver com elegância c correcção cm bom vernáculo as

presente- Lições de Historia Universal sahem á luz da

publicidade tal como o professor Ramos Mello as deixou

manuscriptaa."

li o eminente Sr. Conde de Affonso Celso escreve:
*' \'ida modelar como a do Dr. Domingos Ramos Mello e

que passou pela terra relativamente desconhecido, sem o
reconhecimento e o galardão devidos a sens méritos, são
uma prova de que ha outro mundo de justiça e compen-
sações, onde os seres superiores, qual elle se mostrou, hão
fie ser compeíentemente, isto ét elevadamente collocados."

da iT\f>,fT7SinÇ* Trafa-set pois, de um

^^yrjlliaiia 
bfasileiro que honrou tri-

plicemente a sua Pátria;
pela mtclhgencia, pela cultura c pela austeridade moral.
Mu:to nao é, então, que se lhe proclame o nome. espe-
rsndo qne a justiça, que pode tardar, mas não falha re-
dima-o de um criminoso olvido, enfüeirando-o entre
aquelles qne merecem o respeito commovido do> seus con-
cidadãos pertencentes a outras gerações que não a sua.

Quando houver se realizado a publicação g'obal do
seu precioso trabalho, que abrange todo. os cyclos da
Historia humana, o valor de sua obra será de tal estofo
qne se imporá á cadeira desta disc:p!ina nos nos-sos esta-
belecimentOS de ensino, de uma maneira incontrastavel.

Com o modesto titulo de Lingua Português! — No-
tas de aula — o Sr. Raul Apocajypse, reputa do professor
de Ouro Fino, acaba de publicar um livro deveras inter-
essante e de subido valor.

Em tomo de regrinhas grammaticaes qi;e. para não
serem sacrificadas, roubam ao pensamento a belleza lu-
minosa de sua expressão, ha um bate-boeca archi secular?

Referindo-se á reunião, que se realisou, do Congre**
so de [nstrucção, de que e sócio effectivo o Coüegio e:n
qne poi tifica o joven educador, diz:

Naquella assembléa serão discutidas theses de relê-
vante importância para o ensino, .^endo digna de especial
menção a referente ás vantagens da uniformisação da
technica sc:entificaf labyrintho terrível para o estudante,
c arma traçccira v.c que se serve o mau examinador,
para — fingindo sabedoria — reprovar em massa os que
lhe não são affeiçoados.

I. hi ri ivel, por exemplo, a diversidade de nomes
com que, em grammtica, se baptisam a^ me>ma> cou>as:
adjmcto predicatiro do sujeito, para Carlos Góes {Ana-
lyse Syntactica), para Antenor Nascentes {Mcthodo de
Analyse), para José Oit:cica, é a mesma COUSS que nltri-
huto para Othoniel Motta, assim como o predicativo ao-
objecto (expressão de qne se vale, entre muitos — Car-
los Coes) é o mesmo que sub-atlribulag. na technica do

prof. do Gymnasio de Campinas."
Isto prova que o accordo entre os grammaticos é tão

diffictl como o das nações sobre o desarmamento, e qne
só no dia cm que desse Rhur permanentemente oecupado

ODORANS
PEDTirRICIO COÇDICIMflL, O ÜDICO QÜÇ

€VITA A CARI€ E O OÁ0 HÁLITO

UMA EXPERIÊNCIA

CUSTA APENAS

Pasta. ...... ««500

Liquido. ., ,».... 3*000

A* Tenda em toda parte - Atacado CASA IIEMANNY • Rio
Boas vnntajçen» m revendedores.

(Esta revista contém 04 pagina»)
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po, preconceito-, foram «te. expul** a vch.cut.ao Jo

pensamento será livre, sonora, triumphal...

Porou. os próprio. Homero. - no caso mestre, ca-

u_.a, ,!C férul. em punho 
- cochila,,,, e nio raro...

Camillo, o «grande Camillo, (conta-*» o joven e

ilislinclo professor) que .empre soube temperar npota

contra os une aba.Urd.rn a pureza do .d.oma, e fal „

tfgaravia. e .«rundanga., o .crivei « mordac.._.mo au-

tó, ,1o Caackmirt Altgrt, Camillo nio «capou ao *>-

,,ciSI„o, ao ),«*m, ertrapalho pervicaa e te.moso na

linguajar do povo. ... u
Em Memórias do Ctrcert, ediçlo eta..,ea, a segunda,

de 1864, que traz a nota dc revista pelo autor â pagl-

na 55 do primeiro volume, encontramos: "- As floresl

-1 ciámon com mais vclu-mencia, levantando a» braço,

descarnados, e ponalo as mãos Ir emente». N_flOet_ Qu.n-

ta dos Olivacs haviam ancmolas..."

Fica-se atordoado, deveras, com o descochado da

ãfcrasc de Camillo, e ernquanto o espirito aturdido pro-

cura como que uma explicação para a falta, a que o mes-

tre não pôde dar abrigo na pureza attica do seu escre-

ver surge-nos á frente como lurido trasgo, o seguinte

tópico- "Houveram os costumados gritos dc "á el-rei!'

e pernoitaram os visinhos alternadamente á beira do mor-

to onde accenderam uma fogueira." (Id. <W_I. IOl).

Ainda no mesmo Kvro, á pagina 15$. ¦« »os <lcl)ara

«sta discordância inexplicável de Camillo: - "Longas

barbas, eram as mesmas, mas cabello preto nenhum so

tinham."
Ft não esse o ultimo deslise de Camillo, em Memo-

rias do Cárcere; este não é menor, á pagina & do II

volume* "E fui avante, porque os sons clamorosos e a

muska pungitiva vinha Jo lado em que bruxuleava uma

lâmpada."
Aqui tem o leitor • prova dc como os que sao mes-

tres erram. K não em materia de somenos, mas em as-

sumpto capaz de motivar reprovações a qualquer prepa-

ratoriano desafortunado.

O Sr. Raul Apocalypse, com csíe seu trabalho, con-

firma os vaticinios lisongeiros feitos ao ex-alumno do

Jnternato do Oynmasio Nacional, notável pela sua assi-

duidade ás aulas, e pela intclligencia clara e prompta.
B

Dignai fie estimulos c de applausos as professoras

normalizas Sras. Julieta Capancma e T.eonor Coelho Pe-

reira pelo util trabalho didactico com que enriqueceram

Amostra por

wilrolstn EMVELOPPE RE<JI-.TRAPO

aH_Q.ndeP, Caixa 2014, Ria
P_„a evi.ar oxtpavio,,n_o 

1^1~Síl,UUi,ipll|Hi1nmu1Hiittiiiiii«iuiiiiumiiiiiii^
a nossa literatura eKolar - tão mingoa la de bons com-

pendios Os -Problemas para os nossos discípulo., , com

i solução de t.mo problema., são um livro Indispenjavel

a„s jovens estu.lan.as de mall.cnmti.a_, po,» elle encerra,

eomo o deelaram as suas iniciantes e appkcadas auto-

ras «problema, «'bre toda. as questões de arnhmef.ca,

-ysienu, métrico e geometria, enunciados no programma

das Bscolas Primarias."

Fsse trabalho vem preencher uma lacuna sensível no
• • 1 _, n«_r__ uo de estabelecimento!

nosso ensino municipal, e, qutça, no ae

particulares. Nas S* paginas desse livro approvado e

Lndado .doptar pela Directoria Geral de Instru: .ao d,

Districto. ha muito que aprender.

O Sf Almiro Reis, que já havia dado á publiei-.

dade U« "Histórico dc pharóes existentes no Brasil ,

,..c se reconnnenada pela grande copia de informações,

divulgou, en, folhetos, as suas "Lições praticai de de«c-

nho e pintura". . .
«O presente methodo, declara o Sr. Antônio Lobo, que

prefacia o trabalho, visa proporcionar aos estudiosos e.0-

Lentos para iniciarem o ti-rocinio ,1a diff.cd arte do alc.c-

nho. sen» o estorvo do demorado estagio nos cursos te-

'To 
autor adverte: 

"Kstas lições praticas sem mes-

tre_ só poderão dar bons resultados se o alumno esíor-

.ar.se por comprchemkl-as, e .xecuttl-a. na prancheta,

sem'precipitação de chegar ao fim do livro e sem pro-

curar conhecer cada «çio antes de haver resolvido pre-

ciaamente as anteriores."

O estudo de desenho, de tão elevada importância

para o preparo da intclligencia, é, entre nós, lamentável-

mente desdenhado. §

O gênio de Ruy Barbosa collocou-o entre os indis-

pensaveis á formação espiritual dos povos, e dc um en-

genheiro sei — luminar de sua classe — que, capaz dos

mais audaciosos projectos, nesses projectos ficaria se^ a

outros não desse a incumbência de concretisal-os em dc-

senho. E/ um nababo comendo pelas mãos de mendigos.

E isso. declara o Ulustre profissional, porque tendo sklo

seu pae amigo intimo do professor de desenho da antiga

Sacola Central, este o approvou, sem que elle nada sou-

besse da materia.

O trabalho do Sr. Almiro Reis é dos que por si mes-

mos se recommendam, taes a simplicidade do seu mctho-

do e a clareza de sua exposição. — Lêoncio Corria.



*HP»i»fllfl_______i_fl-yH "
•*"•*»». BP"*7'-*--*

4 —

fçípCT j»|»^-.-»_»^»--_j.-»»l-^p^-<----y.|.-V"»"^

X-9-M

"ff". 
y~f_

•St -» /

PARA TODOS..4

-, - ¦¦ ii. -...n,i ... ¦ ii».^a_^"******^^-e»_^^^^^^^^^^^^^^'^**g'jje^^^^^^^^^j^~j^^

lll , lJ(_!?jJl__Lfl
fl /"" i fl _______ ij^^n^-_-_-_iB--i^-^^^A7^* I
fl 1-*-**_<__ fl _____/^r _/ l*w ^B^^^^fe^—rf *-*. •*¦**¦¦*»-¦ H

fl fl WT^ íÊ J»_____J ^1 ^^. T 1» V '" ^«^ 
fl

^^^^^H /L fl _m __L ^Bf^K j^j*» =B
fl V___c___y fl? ky ^B Kl-S^Ê fl__ir*^*B- ¦

Alo T/1BOLEIRO
DAI EXISTE/NCIfl

em frente a cada um de nós há sempre uma mão invisivel que quer

ganhar-nos a partida.
Ao amor oppôe-nos a traição, contra o enthusiasmo joga o desanimo;

contra o nosso generoso impulso move a inveja sórdida; á nossa alegria e

ao nosso bem estai oppoe a enfermidade e á dor.

Combater no campo moral estes lances hostis é o problema, diário do

homem. Combatel-os no campo material é a funcção da Seiencia.

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

CAFIASPIRINA,

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

resfri^dos, o malestai causado por excessos alcoholfcos etc, como tambem

levanta as forças e nunca aífecta o coração.

Vende-se em tubos de vinte comprimidos ou em
"Enveloppes Cafiaspirina" de uma doze.

-wEZSmT^^^^^iri^^íttwtatmm

Licenciado pela Direciona Geral da Saude Publica com o No. 208 cW 7-10-1916

(bayer| 
^»

í ^AFIASPIRINA  6?000
Preço do tubo original] BAYASPIRINA  4$500
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AHT4-EGGHYM0SIS FARAü
•€' este o crem,e ideal para o erubellezaniento da cut:s

é a ulUrr\a palavra en\ dermatologia; a5 5?r\horas 2 senhorita,

devem sempre tel-o á mão a fim. de conservarei a sua juven-

tude, pois faz desapparecer rapidamente rugas, cravos, par\-

nos,'espinhas. vern\elh.d5es, asperezas, poros abertos. si;aaes dl

bexigas e manchas de quatquer natureza.

À venda em todas as pharmacias, drogarias e p.rfurn-Kia..

O único creme que uso é o Anti-Ecchymosis Tarai

si

í
ri

MS________.ffi»_^^

| Pó de arroz LADY f^ *%\
Hj Produdoa 

da Cia. de Pcríumanas BLUA-l LOR (l _A 7j\

t 
O MELHOR L NAO L O MAIS CARO //¦ /*W M

Vfà A venda em iodo o Brasil. I j ^J (Sá \ 
' 

;A f/j; ?

I f/| Perfumaria Lopes /í1^^ _jáfl 
(\

>y c Rua Uruguayana. n. 44 1 
\^ |.\.

^^^^^__>_ji____________aM.^__-_M____________. 
—-—-_-,—-_---_-_-__-_.

*""™ __&fe-s*_v Frim.eira, 
IDentição I

jm^*^fÍ*^ SKM NARCÓTICO •*

mmmWÊ^L^^^^-imt 
"%i Usado 

cm [ricções sohre as gengivas, facilita a sahida

BHWflfnf*^^ dos Dentes c supprime todos os Accidentes da

'''' 
i__M___J_Hm^W _m*_ví&i\''' Exigir o Sello da União dos Fabricantes

-A^!_-_--ÍB_-r^ -Jw^Ê^S^V ESTABELECIMENTOS FUWIOUZE, 78, Faubourg Saint-Deni» - PARIS

.
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NutriolN |
A expressão que classifica a

vida como um "mar tempestuoso"

é a que mais se ajusta á vida

das pessoas fracas physicamente.
Nessas tempestades da existência
em que a saúde é vencida aos

golpes da Debilidade, da Magre-

za, do Fastio, do Desanimo, — o
"Nutrion" tem, symbolicamente,
o valor de um salva-vidas atirado
em meio ás ondas traiçoeiras.

O "Nutrion" salva a humani-
dade do aniquillamento a que con-
duz a fraqueza geral.

O "Nutrion" combate o Fas*
tio e a Magreza, fortifica os de-

pauperados, levanta as Forças or-

ganicas, estimula a energia e des-

perta a alegria de viver que só
sentem os que têm boa saúde.

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

•
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PARA TODOS..,

LINIMENTO DEAVISO

Temos iniáilisado innumcras cartas, umas
escriptas em papel pautado, outras não as-
tignadas com o nome legal e outras, final-
mente, escriptas a lápis.

raiemos erte aviso para que os consu-
lentes nio percam mais tempo esperando
respostas, e tratem de enviar outros pe-
didos regularmente escriptos: a tinta, le-
galmcnte assignados e em papel liso. O
pseudonymo só i permittido para a res-
Posta.

TAU AZUL (Castello) — Natureza
fliUnsa, de espirito recto, sinales, idealis-
ta. Não obstante, possue um querer forte,
ra sua tenacidade, em contraste com o seu
ícitio displicente, Consegue tudo, parecen-
do qu? não quer nada... Tambem se no-
tabilisa, é claro, a sua grande perpicacia.
Cordialmente, é um affavcl e generoso —
qualidádvs com que sabe conquistar a es-
(..ma principalmente das mulheres. Mas,
abi, entra em jogo a sua esperteza que o
defende bem dos excessos a que poderia ser niosias cabeçudas que se tornam imper-
levado... Nunca c seu ideal se dá por tinentes. O coração é egoista — seja dito
satisfeito... de passagem.

IIORTENSE ROSE (Rio) — Na sua NHA JUDINHA (?) — Pelo modelo
natureza, aliás florida por um idealismo ora apresentado percebe-se a natureza vo-
forte, destaca-se muito o traço dos in- luntariosa que difficilmenie recua de seus
is-tinetos de prazer. F_', pois, uma luxurio- primeiros propósitos. Tem mesmo garbo jugo supersticioso... Mas ao que parece,sa, embora aquelle idealismo, todo intelle- cm levar avante qualquer idéa, mesmo sem vive isolada do convívio social. Ha assi.ni'
ctual, a procurar outra sabida para a sua ser amadurecida ao calor do bom senso, uma causa artificial que seria preciso re-
persona! dade moral. Ha evidentes signaes %' assim um tanto desnorteada, mas pre- remover. Civilisc-se para se vêr que mo-
de egoísmo, contrariados, porém, pela pondera a felicidade que a acompanha dificações se operam! H' um conselho de
(xhuberancia de bondade cordial, que, °*r* toátm os seus actos. Dahi, portanto, o
afinal, vence. A vontade é irregular, com suecesso que nunca lhe falha. Um dos

SLOAN
AUivia instantânea*
mente as dores de gol-
pes, torceduras e acei*

cientes em geraL

A pessoa previdente
o tem sempre á mão,
no lar, no trabalho e

quando viaja.-

to, sc fòr preciso. O coração continua
ü ser non escrinio de bondade.

SELVA (Thervzopolis) — Espirito so-
turno e desconfiado. Tem medo até de
fantasmas! Il.vntrctanto. não lhe falta uma
certa cultura que o devia libertar desse

amigo

rasgos de exigência e intensidade; mas a
que mai- realisa c a que se exerce dis-
cretamenie.

MANON LESCAUT (Rio) — Não
lhe falta audácia para vencer na viefa.
Falta-lhe, tahez, um pouco mais de senso
pratico. Ha excesso dc idealismo e sonho.
Tambem não quadra muito a sua expan-
SibfHdade com o escopo das realisações.
A alma do negocio c* o segredo... Toda-
via, como íhe não falta perspicácia, po-
dera contar muitas . ictorias.

ENEDINA (Recife) — Póde-se gabar
<Pe possuir um espirito preparado para
vencer todas as contrariedades sobrevindas
iw decurso de uma vida agitada. E'
agudo, perspicaz e tem grande força de
j.crsuasãu. A vontade tambem é pocfcio-
sa e se exerce com firmeza c pondera-
ção. É a respeito de virtudes cordiaes

maiores característicos é o da
mais de glorias, que dc proveitos mate
riacs. E' ahi que se conhece a saia au-
dacia e iam pouco tambem a fraqueza do
seu espirito, para arcar com a anciedade
e a violescia do querer. Soffre de gran-
des alternativas cordeaes. Predomina po-
rém, a bondade.

DIDiA ((Iavea) — Visitas anciosas e pe-
netrantes para com textos que constituem
o seu meio. Desejo iminenso de conhecer
com quem lida, para sanar desconfianças
que lhe vão nalma... E' assim uma tor-
tirada, pois, nem sempre consegue saber
metade óo que deseja. Falta-lhe perspi-
cacia. A energia d'alma é um tanto pre-
caria e enfraquece muito o resultado de
suas pesquizas. Mesmo assim, 6ente-se
satisfeita com o que vae obtendo e toma
suas. cautedas — c verdade que ás vezes
Injustas — contra aqucllas pessoas quc

RODOPIANO (Rio) — Alegre e foi-

tem-nas de sobra, mesmo a despeito da não julga sinceramente amigas... Predo
grande sensibilidade para o amor, que, rc- Inina cm seu animo a face positiva da
pra geral, prejudica. Em conclusão, uma vida. Não se deixa embalar por idéas
Victoriosa a todos os respeitos. fantasistas e tem pelo dinheiro uma pro-

iMARCO GUAR ANY (Rio) — Atra- funda af feição. Entretanto, o coração é
vez da sua letra vê-se o homem vaidoso, gçncroso.
mas de espirito esclarecido para comprehen- MARY TíElARLY (Rio) — Espirito
$cr os excessos ridículos. Consegue, as- muito voluntarioso e muito idealista. Não
sim, manter um bom equilíbrio que dia incompatibilicüade entre uma cousa e
torna até sympaíthico. visto como sua ex- "oiftra, pois, o seu idealismo impenitente
traordinaria amabilídade aplaina todas as já é um produeto da vontade. Idéalisa ou
^sperezas que a vaidadfe poderia despertar, sonha porque, quer e nem «as intimas des-'Acorcsce 

que é dotado dc muito bom gos- illusões a demovem desse feiíio. Ha mes-
|o e que facilmente se apaixona pelas cau- mo vestígios de cólera que, naturalmente,

feas boas, graças ainda á olarividencia es- representa o protesto intimo contra aquel-
Jpirkual. Não c, porétn, um ideólogo les que não commungam no mesmo ere*
kilatonioo Sabe mostrar o lado pratico das do e se dão ao luxo despotico de a pfc-
cousas, e, escusado é dizer que tambem tenderem converter... IB' invulnerável

. fee aproveita dessa amabiiilidade em bene- nesse ponto! Sua vontade triumpha de
íicio de seus interesses unateriacs. A von- todas as tentativas demolidoras do vezo
tade é bastante pertinaz, sem ter as tei- sonhador. E repelle-as a todo o mamen-

ambição, gazão, tem o coração sempre prompto a
amar. Paz disso o hu maior attractivo,
e é facto que as damas o apreciam muito.
Dado ás musas, dispõe de mais esse rc-
curso para 

"virar a cabeça" dcllas...
Mas é sincero na sua jovialidade, e isso
O torna querido perante o sexo barbado
que tambem folga... E é só o que sc pôde
apanhar.

TIC-TAC (S. Paulo) — Personalida-
de dc espirito frio e um tanto pretendo-
so. Vive muito da admiração própria. A
esse defeito commum junta o da falta de
idealismo. Só o interessam as cousas, pra-
ticas. Sua vontade é irregular: ora am- r
hiciosa e querendo o máximo, ora modes-
ta e contentando-se com o mínimo. Tudo
resultado de calculo prévio, em quc é for-
te, graças a grande poder deduotivo. Seu
coração é muito generoso. Em amor á
bastante expansivo, fugindo, assim, á dis-
cução que em outros terrenos é o seu
forte. É será Iwm acerescentar que, en-
tre taes expansões, costuma figurar a co-
lera.

Dentes artiíiciaes
NENHUMA DIFFERENÇA DOS

NATURAES

Dr« Sá Rego - Especialista
PERFEIÇÃO ABSOLUTA

Duração indefinida. Technica mo-

Berna. Rua Ouvidor, 67 (Esq. da

rua do Carmo). Tielephone N. 481
*- Rio de Janeiro.
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B1TU' (Rio) — Ora...

meu caro, já se trabalhou

muito mais do que agora. O

que ha actualmcnte é que o

publico tem sabido do pouco

que se faz. O cinema nacional, assim cumo continuam a

fazer, é coisa tão velha...

PEARL VVALl>ON (Rio) — E;V. tnitot

IMPACIENTE (Santos) — i" Universal City, Los

Angeles Califórnia. 20 Lasky Studios, 1520 Vine Street,

Hollywood, Califórnia. 3° Idem. 4° Ig"al ao da l)nmc"

ra. 5" Igual ao da segunda. ,

RACNELA (Rio) — Vide a resposta abaixo.

ADMIRER OE CORINNE GRIFFITH (Pelotas)

- Não pôde dar o seu endereço ? E' o nosso leitor

Racnela que o deseja.

J. VAMPIRO (Além Parahyba) — Resposta pes-

soai talvez náo, mas cio seu secretario, com toda certe-

za. A photographia virá. Escreva em inglez. O seu n:z-

lhor film, é coisa muito difficil de affirmar.

BASTIÃO MINEIRO (Minas) — Mas, em casa

você tem quem lhe responda...

LEONIDAS (Além Parahyba) — Aqui não é a re-

dacção da revista a que se refere. Sua carta vae

ser publicada.
ROBERTO (Rio) — Mas que mania de vo-

cês, perguntarem porque não tem sabido "A pa-

gina dos nossos leitores". Ora essa, porque não

temos recebido cartas. O amigo pensa que somos

nós que as escrevemos? Além disso, tem sahido...

VALDOR (Rio Grande) i° Edna e Viola

Flugrath. 2° Ambas viuvas. Isto é, Shirley vae

casar de novo. 3° Shirley, Fox Studios, Western

Avenue, Hollywood, Califórnia. Viola, Lasky Stu-

dios, Vine Street, Hollywood, Califórnia. 4° A

primeira, para a Fox, e a outra para a Paramount.

5o Sim. Ambas nasceram em Brooklyn, New York.

MRS. MOACYR (Ribeirão Preto) — E' o

que dizem. De facto, é a única com o caracter

de fabrica. Conselheiro Brotero, 2, S. Paulo. Quanto á

Guanabra, dirija-sc neste momento ao seu director, Luiz

de Barros, Rua Copacabana, 75, Rio.

LUIZ CRUZ ( & Paulo) — O film é de Phil

Goldstonc, é o certo.

DIVA (S. Paulo) — Acertou, dizemos com toda a

sinceridade. Mas, por que a decepção ? Olhe que a da-

qui talvez seja maior... Gloria, innegavelmente. Como

ar ti St») nenhuma. . 4v

RUBENS (Rio) — Sim, virão outro*. Laura está

linda cm Butterfly. que já vimos em sessão especial.

ANANIAS (Christina) 
— As Eilccn e os William,

Universal City, Los Angeles, Califórnia. Viola, Laskv

Studios, Vine Street, Hol-

lywood, Califórnia. Ilaroid,

Hai Roach Studios, Culvcr

City, Califórnia. Os outros,

não têm endereço certo,

actualmcnte.

JIM ( Rio ) — Antes

de entrar para a Para-

mount, figurou em muitos

films francezes, entre os

PARA TODOS...

esfionario
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quaes O rei de Camargttc,

cm que alcançou grande sue-

cesso. Fez aquelle príncipe em

Beijos que sc wndem, que

quasi fez Hayakawa suici-

dar, aquelle fauno em Casamenteiro, figurou com Poia

Negri em Segredos de Paris, etc. Fez um film para a

First National, cujo titulo é The Wlute Moth,

e alcançou suecesso agora com a sua interpretação em

Love and Glory. Nada disso, o caso sc deu assim :

Quando Valcntino brigou com a Paramount, esta fabn-

ca precisou de outro elemento masculino para preencher

a vaga no seu elenco cffectivo. Escolheram-no, c elle foi

chamado o "substituto dc Valentino». Um jornalista pu-

blicou isto dc má fé ou por ignorância, c o publico to-

«Ou conhecimento. A Paramount, naturalmente, foi dei-

xando o caso passar, porque era uma optima publicidade,

e assim foi. Elle próprio contou esta historia numa en-

trevista dada ao Picturcs Play, parece-nos. Além disso,

você sabe, que um substituto de Valcntino não sc arran-

ja assim. O reino do sympathico heróe dc Sangue e

areia é o ser querido pelas moças. E isto é preciso ver

se ellas acecitam... Você comprehendc qne como .artis-

ta elle é até dos medíocres. E não vê como nem

o próprio Ramon ainda não lhe arrancou este bas-

tão ? Acredita agora o amigo, que Charles De Ro-

che pudesse ser "substituto de Valentino ?" E olhe

mais: um artista só se salienta quando uma fa-

brica ou um director lhe põe num papel muito ade-

quado.
LAKE (Rio) — Escreva para lá, endereçado

a George Hollingan, que é o secretario do Club,

dizendo o que deseja, e elle o orientará. Paga-se

2 dollars, mas espere elle pedir.

MEN (Pelotas) — i° Deve estar fazendo. A

Metro continua a fazer reclame. 20 Leon, Pome-

roy Cannon; Jacqueline e Zarcda; Barbara La

Marr; Henri e Ivam, Ramon Novarro; Barão

Maupin, Edward Connelly; Perrari. Lewis Stone.

3o O terceiro, se não foi titulo provisório de algum dos

anteriores, elle não chegou a fazer/Só fez aquelles dois.

REX HEMING (Bello Horizonte) — Foi verdade,

mas não 2 milhões de dollars. E' argentino, já está mais

do que esclarecido, e as revistas americanas assim têm

confirmado. Quatro já estão em continuação. Fala-se

em mais dois ainda. O futuro Odeon será colossal ! Não

sabemos de momento por ortde ella anda actualmente.

Terminou agora The Turmoil para a Universal, escreva

para lá. Viola continua na Paramount. Terminou O pen

AU Night, Mertan of tho Movics, com Glenn Hunter, e

está fazendo Lord Crowley ao lado de Theodore Ro-

berts, que volta á tela com esta fita, depois dc longa en-

fermidade.

MORRISON (Rio) —

E' o que vale, por emquan-

to. Fazem uma quantidade
de films, mas nunca são ex--

hibidos... Ah, os nossos ci-

nematographistas 1 Não lê
"as causas do marasmo" ?

E' a melhor coisa ate agora

feita sobre o cinema nacional.

-
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VIGOGENIO
0 FORTIFICANTE MÁXIMO PARA

TODAS AS EDADES

Çnkifica 05 ossos e dá phosphoros

Séfcyre que os MESTRES DA SCIENCIA

pregam applicar um fortificante receitam o

\JDOCENIO.

FftACOS. rachiticos, ANÊMICOS, depau-

\yjffo*s NEURASTIIENICOS, usem o

vjdocekio.

Ná íraque.-a pulmonar e CONVALESCEN-

ÇAS o -••¦"¦- effeito é immediato e positivo..

U&iciado pelo D. N. de S. P. sob nu**

mero 833 em 20-11-1919.

O remédio das senho*

FlflXO-bedatma ra,. Combate as co*
<*$ uterinas, mesmo as da gravidez, cm duas

hotj.5. E' o melhor remédio para as doenças

do utero como FLORES l.RANCAS, in-

ílàmmaçõca, Micro caindo, corrimentos, ca**

tHtrro do utero. A FLUXO-SEDATINA

é usada com optimos resultados nos Hospi-

taes e Maternidades.

licenciaij pelo D. N. de S. P. sob nu**

mero 67 cm 28-6-1915.
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COkGBTE
D

Não oontondo Ingredientes aro-

ROSO* que prejudiquem o esmal-

te, conserva a dentadura limpa,

sã, formosa e forte.

QUATRO

PRODUCTOS

COLGftTE
9*

FAMA

D E

DNIVERS A L

Mundialmente imitados o

jamais attingidos.,

TALCO

de

it

COIiGOTE
Sendo deliciosamente per-
fumado, mantém suave e
delicada a pelle, sem

reseccal-a.

Insuperável após a bar-
ba e o banho, e insubsti-
tuivel na "toilette" das
creanças.;

>,_ ¦

t DE MARÇO, 89

RIO

SABONETE E M BARRAS E
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B A R B A

**

Produzem espuma abundante que não secca 0

abrandam a barba desde a raiz, facilitando e

tornando agradável a acçao de qualquer navalha.

Agentes Geraes

LEONE & C.

PRAÇA DA S», 54

& PAULO
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PARA TODOS,.

GRÁTIS!
5i quer ser feliz em negócios e e

tempo, não perder ao jogo, sabe/ co
á distancia; exercer a clarividencia, au
tade, livrando-se de maus hábitos; con
combater e vencer a inveja e a calum
nhas e dominal-as, vencendo as diffi
deira felicidade e a paz, peça já o ME
TOTELES ITALIA. Só serve para pess
á Caixa Postal 604 — Secção M (Ave
da-se pelo correio grátis. Náo deixe p

m amizades, gozar saúde, viver longo
mo hypnotisar e magnetisar, de perto o
gmentar a memória e o poder da von-
hecer a fundo o espiritismo e a magia;
nia; livrar-se das más influencias estra-
culdades da vida e alcançando a verda-
NSAGE1RO DA FORTUNA, de ARIS-
oas adultas e não analphabetas. Pedidos
nida Passos, 25, loja) — Rio — Man-
ara amanhã.

FONTOURA
UOM 0 SBU USO OBSERVA-SE 0 SEGUINTE

. *. r. i_ («-1A¦Uurastt. <¦«'**

_IUbEHC.U.Ji**Lj

tfONTOUlU-i

'M O I- r»l NA ° _.

sangue \i
.OniriC/. O"» V

músculos
fOh[ALl.CC °s>

NERVOS.

1 *'r,e«j {..«UO. •» I
«J!».; t.-o-o«>***íiJ

r°--IOURr* 
St «•'-- 
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Sensível augmento de peso.
Levantamento geral das forças.
Desapparecimento do nervosismo.
Augmento dos glóbulos sangüíneos.
Eliminação da depressão nervosa.
Fortalecimento do organismo.
Maior resistência para o trabalho physico.
Melhor disposição para o trabalho mental.
Agradável sensação de bem estar.
Rápido restabelecimento nas convalescenças.

0 MAIS COMPLETO
FORTIFI CANTE

-
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BOM CONSELHO, EXMA.

Antes de comprardes o vosso chapéu é de vosso interesse ver os lindos modelos da

(JHAPELARIA VA RO AH
SEMPRE NOVIDADES — Reforma qualquer chapéu em 48 horas — PREÇOS .MENORES

RUA SETE DE SETEMBRO, I 20
Entre Uruguayana e Travessa de S. Francisco. — Telephone 4125

irj*v^**r*\tJ*v^***m*Vr***,**t,^^

O TICO-TICO digllibue Modos prêmios ás creangag,
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ln rilKNir POLLAH e»lá drsli.w.da H missiu» de distribuir a felicidade

;!;'•;:;„:' SaTSsSSSÃ BZffi BBS& 58S*ft5«St ^

srafflrssütft°sw-?^^»1ar.
,, pó de an'../.'. protegendo ao iimsmo tempo cqtkn o vento, sol, pocna o

'"'''"'mivcrii. 
por KW algo qoe proporcione a uma senhora maior prazer

que a certeía de sentir-se admirada? «,imiMvpl miss&ò do
POLLAH proporcionara essa certeza! Essa 6 a admirável nuss^

POLLAH.

ur»n>mf« PfíLLAil enviamos, gratuitamente, a quem
Para maior efticac» do emprego do CREML 1 UU,au, ei , b

i-i * apti? r»A ÍP.TÍTTF7A' nele se encontram todos os con-
ros enviar o endereço, o livrmlio A ARTE DA P^M'™**'

setln.s para hygiene e cmbcllezamento da cutis c cabelo.

(/>,„ f«faf..O - Córle es* 
"coupon" e «metlia aos Srs. Representantes da *!«**

/!..,.//.v Aeademy -Rua I- de Março, 151, sobrado - ÍUo de Jane.ro.
¦ 

..-¦.

NOME

RVA

CIDADE

ESTADO

a . .,. %

. . • . |

V

I



AHI©
)(ü\K)

• ri~TTl lC)HC)f

Rio dr Janeiro, 4 de Outubro dc i<)24

A D O

9S
Warnm
i<í_Hk

chuva veiu t po:; nos vidros da janeüa olhos chorando...

A chuva é trisle... A tarde c bella... Queimo o

ultimo carvão de um perfume sombrio. A fumaça

ondula, alta, e, alta- e ondulanlc, ascende. Pico a vel-a.

Lá vae pi>r uma estrada curva, lá vae, perdida, para o

eco que está com frio... Sósinho. PttUO cm ti, no

tempo que fugiu... 0 teu corpo de longe as mãos

brancas me estende... 0 encanto dessas mãos os

lllcl,s- sentidos lurva... Fostt no meu destino a lm: boa da aurora.. Ii's

0 poente a acordar as sensações d'anlanho... Nasce a noite, cm silencio

humana, commovida. . . 0 silencio da noite ao meu silencio entranha U

que eu iá tive, e ainda boje a lembrança me enfiara, foi a fumaça dc um

perfume... Sei, aqóra, que é melhor, bem melhor, a vida nao vtvtda...

Desejar esperar... ( Retorna, docemente. 0 vida qne passou... Retorna,

€ vae passando. . . Parece a lenda irreal dc algum ente soturno, que nao fm

cu... aUmcm qur eu q-rü e de quem ando a rever o fitamrio, a sxma suave

e ardente ) Xcssa existência aníuja, andei de mim ausente, antes daquele

outomno e daquelle Noctun»... fi •**• <"» fim ie oeeaso, o teu sonho

opèarece no meu sonho remoto, n sonhar ie alegrta, como uma abelha que,

poiso» numa mortalha... Ouco-te, entào, chegar... Recordo o que duna

o tnem gesto nevoento, em um nimbo de prece... Couros que o coração

enterro e nunca esquece... Felicidade pobre em que eUe se agasalha...
' 

Uravcs desse azul, hoje fechado em trevas, voltas a num cansada.. .

io longo da distancia, tudo resnrge, mdo em tomo se lUurmna...

B escuto a tua VOS, a tua VOS de infância. . . e vejo a tua bocea,

onde as palavras nevas. . . Toda cu lc sinto em num, o

creatura que levas, na alma junto de Deus. a alma

de uma menina... Quero embalar-tc o sonnw. . .

Ii nunca mais, depois, irás embora...

Dorme... .Issim... sim...

p o y n ó s d o 1 s . . .

A L V ARO M O R E V R A



Pequena Gazeta
B I D O S A Y A O

Noticias vindas dc Vi-

chy descrevem o grande

exito da cantora brasi-

leira Bidú Sayão. que ali

tem recebido varias de-

monstrações de enthusias-

! mo por parte nfio sómen-

te da fina sociedade,

como tambem dos mais

illustres artistas que na

i IH Es 9
Rasputine, o famigerado

monge russo, cujo nome

marca um tempo dos fins

do império naquella terra

desgraçada, hoje sob os

pés dos maximalistas.

saison freqüentam a ele-

rantC cidade de verão.

Bidú Sayão encontrou-

se lá. por acaso, com

Mareei Journet, baixo da

Opera, de Paris, muito

querido no Rio. No de-

correr da palestra, elle

narrou o seguinte episo-

dio:
"Diversos amigos seus

disseram-lhe que, em Pa-

ris, acabava de apparecer

uma cantora de excepcio-

md valor, soprano ligeiro,

uma nova Patti. Era uma

estrangeira, aquella a

quem a imprensa paris:eu-

se assim denominava. Jo-

urnet, então, ponderou

que no Brasi! conheceu

uma menina, cujos predi-

cados de vo/ e de escola

lhe davam o direito de ser

assim cognominada. Só-

mente ella. talou o insi-

gne artista, somente Bidú

Sayão, com sua voz ma-

ravilhosa, seria l.a nou-

vclfc Patti.
— Bidú Sayão ? ! —

disseram, admirados, os

seus amigos — pois e o

mesmo nome I

Então o grande ctantoi

descreveu a surpresa qtlC

sentiu ao ouvir, no Rio

de Janeiro, em audição

particular, a Bidú. aquel-

Ia pequeno de 18 annos.

mn verdadeiro rouxinol,

de timbre puríssimo, a

representar eomo uma ar-

tista e a cantar sem o

menor esforço as notas

mais elevadas da pauta!"

Hoje a senhorita Sayão

aperfeiçoa os estudos

com Jean de Kevské,

cuja fama o colloca como

sendo o primeiro pro-

fessor de canto do mun-

— i'

Retrato dc Santos Dll-

mont, pelo pintor h ¦

Flameng.

m\

tão linda voz. estou per-

suadktal de que, trabattÉn-

do seriamente o canto,

como trabalhaes. de certo

sereis unia grande canto-

ra, pois que, além da

vossa deliciosa garganta,

tendes o incauto, <> senti-

mento, e a intelligencia."

o -PAI'. DA AVIAÇÃO"

Santos Dumont, (pie

tambem não é propheta

na sua terra, vae receber

nov a homenagem da

França. O Acro Club de

lá e o Syndicato dos Di-

rccto.res de Jornaes Des-

portivos resolveram eri-

jrir na várzea de Baga-

telle. um monolitho de

granito, no mesmo logar

em que Santos Dumont

reali sou o seu primeiro

vôo.

\\ a primeira vez que

a Municipalidade de Pa-

ris autorisa a collocação

de um monumento no

Bois de Boulogne e este

facto ainda maior realce

vem dar a essa justa ma-

nifestação em honra do

"Pae da Aviação".

¦

COMIDAS...

ReaKsou-se, ha dias.

num dos restaiii-auts da

cidade, o banquete, (pie,

nio BC sabe por que. foi

imaginado em homena-

gem ao proprietário do

theatro de maior sorte

do Rio de Janeiro.

Ao banquete de 5o ta"

lheres, compareceram es-

críptores, antistias, em-

prezarios e jornalistas.

Presidiu-o o Dr. Alva-

renga Fonseca, que hy-

legas portuguezes e o Dr.

Raphael Pinheiro brindou

a mulher actriz.

Por fim, o honienagea-

do ci"}íl^'u-se e (lisse clue

agradecia muito aquillo

tudo; mas, que 
"não era

só dono de theatro; era,

tambem, dono de hotel.

Por isso, protestava con-

tra a exiguidade dias co-

li ^B 1

O nadador Sulivan

atravessando a Mancha.

0 Rei de Hespanha. ven-

redor de um torneio de

polo, recebe, das mãos

,1a Rainha, a toca que

ganhou.

1
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Suli

Abid

Moliamcd

na sua

de Taj

do. Kste celebre mestre,

impressionado ao ouvir a

nossa patiriciia dar com

toda a naturalidade um

fá sustenido agudo, man-

tendo o registro médio

firme e volumoso, facto

excepcional e que lembra

a voz privilegiada de

Aidelina Patti. logo de-

pois de sua primeira li-

Cherif cl ção, escreveu á sua dis-

residência cumla:
"Encantado por vossa

Madame Samba, que não

poderia deixar de ser

dansarina. . .

Jackson de Figueiredo,

escriptor e philosopho

muito apreciado cm nos-

sos meios cultos, c cujo

ultimo Urro — Affinua-

ç^ __ está conseguindo

notarei exito.

¦

ondas. 0 banquete tinha

sido de pOUCOl alimentos,

apezar do preço de 30$

por cabeça. Nâo coneqr-

dava. Os presados ami-

gOI deviam reclamar".

Os presados amigos não

reclamaram. Só reclamou

o encarregado de receber

as partes da vacca. dean-

te do (lesapparecimento

de vários convivas, antes

mesmo do café... Esta-

fou-se para encontral-os,

depois... As creanças

acharam muito graça...

pothecou o apoio da So-

ciedade Brasileira de Au-

tores 
'flieiatraes á home-

nagem e deu a palavra

depois ao Dr. Paulo de

Magalhães para falar em

nome dos autores thea-

traes brasileiros. A se-

guir falou o professor

João Barbosa, cm nome

dos artistas. O actor por-

Antônio Locatclli, 0 ce- tuguez Carlos Santos dis-

lebre aviador italiano. cursou em nome dos col-

IBSSBBl
Monumento

dos italianos

França, em

a memória

mortos pela
Argonne.
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O A'/<' cresce. Multiplicam-
se as edificações. O commer-
cio eslendc.se. Augmenta im
meiisamenlc o numero de ve-
hiettlos. Nti mesma proporção,
augmenta O numero dos infra-
ctores de toda espécie, que
pagam multas. . . Judô sc am-

PARA TODOS...

fundição, nas respectivas offú
cinas do listado, da estatua ao

grande poeta (iuerra Junquci-
ro, a erigir-se em Sáo Paulo
(Brasil), segundo o projecto
da commissão organisada para
tal fim, naquella cidade, pelo
Club Portuguez.

Art. 2" — Pica revogada a le-

gislacão cm contrario.
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plia na capital do Brasil. Nunca a

Prefeitura ganhou tanto... Era na-

tura* que os impostos diminuíssem.
lendo-sc desenvolvido a renda...

Pois sim... Os impostos acompanha-

ram 0 resto... Náo vi que elles são

loios. ..
U

M 0 N U M B N T 0 S . . .

O Diário do Governo, de Lisboa,

publicou, no seu numero d$ 29 de Ju-

Iho deste anno:
«Bm nome da Nação, o Congresso

da Republica decreta e cn promulgo
n lei seguinte:

a /;•/. 1" — li' aitlorisado o governo,

pelo Arsenal do Exercito, a ceder

gratuitamente O bronze e ordenar a

O ministro da Guerra a faça im.

primir, publicar e correr. Paços do

governo da Republica, 29 de Julho

de 1924—Manoel Teixeira Gomes."

Guerra Junqueira vae ter, pois. o

seu monumento em São Paulo, como

Eça de Queiroz já o tem no Rio

de Janeiro, off crias da colônia portu-

gueza.

Quando acontecerá o mesmo a

Machado de Assis?...

Ao menos, cm Lisboa. Para rs-

tribuir as gentilezas, a colônia Ura.

sileira de lá podia fazer collocar

num recanto da capital portuguc-
za, um bitstosinho que fosse do nos-

so grande escriptor nacional...
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Tônico — Oh ! Como elle é engraçadinho ! Vamos ver o que elle tem l.i dentro ?

( De s e n lt o de J . C */ r los)
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Passeio pela cidade do Salvador. O Principe de Piemonte

com o Sr. Governador Góes Calmou.

Excursão marítima. O Príncipe, entre senhorinhas da

sociedade bahiana e officiaes da marinha de Itália.

A PASSAGEM OO

PRÍNCIPE

HERDEIRO DL ITÁLIA

PELO BRASIL

m __?aftef Jj*——- aajjjJL^.-* 
'. 
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INSTANTÂNEOS

DA ESTADIA DK SUA

ALTKZA

REAL XA BAHIA

S. A. R. entrando no automóvel.

depois da visita ao Monumento de

Christo.

*»*í ¦ ™ .._. Hr 'i** * JapM flPVJflK- ___________ ** ^^^H Mr
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Depois da missa do Bomfim, cerimonia

(pie muito o commoveu. o Principe toma

o 
"landaulet" do Estado, para voltai

ao Palácio da Acclaniaçào. O leito Luiz XIII destinado a S. A. K.

Sua Alteza Real, no monte de Christo,

aprecia o bello panorama que dali

V descortina, da capital

bahiana.
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Um ehronua aqui publicada, ha mais dc seis mezes.

lamentei que sc houvesse annullado em um longo retiro uo

pri'7'incio, o bello talento dc Renato 1'ianna, o maior ate

hoje assignalailo na literatura dramática nacional, e con-

citava o victorioso autor de Salomé a. abandonar o exílio

voluntário a quc sc coiuiemnara, desgostOSO eom os enve

1,citados botes dos que lhe invejam o valor, quando foi da

sua ca7'alhcircsca arremeltulo da Haia! ha da Clumera. Não

sabia eu, então, que Renato l'ionna, a eulnca de novo po

voada de bellos sonhos, fazia preparativos para voltar an

Rio, a arena cm que fatalmente tnumpliaria uma c muitas

VtMi mais, para ventura plena dos quc amam siuecramen-

te o theatro e se vangloriam com as

conquistas da roca, c definitiva eonju

são dos seus infelizes e lastimáveis de

tractores. l'm mez c pouco depois do

nosso appdlo. Renato estava dc

novo entre nós e.. apenas che

gado* retomou sua antiga aeti-

vidade. Seu cérebro fervejbor

bulhaiu na privilegiada. mas al-

go tumultuaria ojjicina, idea.,

que sao como relâmpagos, o CUJO

luz vivíssimo todo um mundo sc

nos revela. Ha a'i, cm elaboro-

çâo, o projecto de um empre

lieiiilinii ulo mais vasto que o de

fazer representar as pecas que

haja cscriplo. ha, palpitante €

cheio dc vigor, um impulso iu

d omito de creação que o angus-

lio no desejo de uma nova casa

de espectaculos, de um eorpo

de interpretes para a sua obri

nova. Architecto, como todo o

espirito (///(• se adeanta ã sua

época, planos, que OS cireum

stantes apodam dc loucuras. :

cheio ilii fé mais viva, esfor-

ça-se por transmiti ir a quem o

ouça seu enthusiasmo. sua confiança

plena 110 trittiiipho, perdido nessa divino

cegueira do sonho, que nivelo, em um

estendal florido,

pinçaros c abys-

mos. A homens

eomo Renato l i-

anna as nacionalidades deviam conceder

tratamento especial. Considerando que não

podem gerar monstros cérebros que sc al-

çam alem da Iniha máxima da mentalidade

contemporânea, suas idéas deviam ser aco-

lindas sem exame c executadas sem discus-

são. lingroiulcccr-se-iam assim os po-

vos e a humanidade. Rodrigues Al-

ves passa ás pa

(jinas da historia

mais por actos
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dessa natureza - Pereira PaSSOS t Oswaldo Cruz — do

que pela sua acção administrativa, na direccão do paiz.

A Renato 1'ianno o governo, representando a vontade da

nação, devia facilitar a realisação das suas idéas, viesmo

as mais arrojadas. Se influencias oceasionaes tornassem

mirrados os fruetos, planlar-se-ia para o futuro. Assim

avançaríamos com rapidez na estrada que pcnosamcWi

íamos percorrendo, faríamos, no cyclo muilo curto da

rida de um homem, a alma de a'gumas gerações. Nem dc

oulra maneira se comprehende o progresso de que se po<

sa orgulhar nacionalidade ou povo. Não é seguindo os

de maior valimento que alguém se notabilisa. mas os pre

cedendo, formando intcmcratamcntc

na vanguarda. Ta'cutos exeepcwnae,

têm inilludivcl direito a concessões ex-

cepcionaes, e esse é bem o caso de Re

nato Vianna, O moço jornalista

que. em um paiz sem theatro, on

de a literatura dramática cami

nha vaga e incerta* de lentati

VO em lenta tiva. cria, nas suas

peças, em quatro ou cinco sec

nas. um ambiente que é, em syn

these, a somma dc meio dúzia de

caracteres nitidamente defini

dos; move, com segurança e na

turalidade, seus personagens, que

dialogam eom precisão e elegan

cia; e nos dá em Na voragem

sua estréa. a nota forte da on

ginalidade. expondo ao nosso

.1 har os recessos de uma alma

feminina que para não suecum

bir á própria e ingenita fraque-

:a. voe 00 extremo horroroso de

eliminar o cunhado, que a dese-

ja desvairadamenle, envenenou

do-o ao lhe ministrar, eomo cn -

ermeira remédios que o medi-

co. seu marido e irmão do infe-

lis, prescrevera; sustenta em Os phan

tasmas. a these audaciosa de qne nã¦>

se tem a consciência do crime, sc se 0

commettcu em es

tado de innocencia

plena quanto ao

seu caracter, nem

mesmo que a vida nos ensine,

mais tarde, por fados parallelos.

a falta ent que se incorreu; ex-

põe. em tintas impressionantes,

em Salomé, um caso anyustioso de

sadismo em que o algoz se com

praz com a tortwm da. sua

victima e dos que vivem

no raio do seu affc-

et o, a avilta c a des

graça, e attingindo o

Seftorita Carmen Mendoza, coupletista hespanhola
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paroxismo da sua ncvrose, a destróe, e fi-

xa, no Gigolô, seu ultima triumpho, aspe-

etos dc uma civilisação que se corrompe,

devotada a vicios que attentam contra a vi-

da, anniquilando o corpo c a razão, destru-

indo o caracter e a honra. Sente-se. só no

considerar as idéas centraes das suas peças,

o vigor dc um formoso talento, ansioso de

nos dar obra nova c nol-a dando. Muito

fará, por certo, mas muito mais fará se. ao

envez dc entraves, a coUectividadc dc que

promana, se empenhar em facilitar-lhe os

elementos materiaes de que necessita para

construir o templo e instituir a culto, crear

a belleza e realisal-a, offerecendo-a, cm ta

da a sua gloria, á contemplação dos capazes

de sentil-a e dc amai-a coma um bem su-

prema.
MARIO NUNES.

No theatro S. Pedro, da Empreza Paschaal

Segreto. estréa, hoje, a Gramle Companhia Lombardo-

Caramba com a opereta de Carla Lombardo e Virgílio

Ranzato, II Paese dei Campanelli, inteiramente nova para

a America do Sul. Em Bue-

nos Aires, essa opereta obte-

7V tUCCeSSO sem precedente

e em Milão g Roma obteve,

respectivamente, cento e cin-

coenta c duzentos represen-

tações consecutivas. Agora,

porém, não só a peça obteve

êxito, mas, também, a sua re-

presen taça o, que está a cargo

dos melhores artistas do ge-

nero. entre os quaes se des-

tacam a soubrette Ines Pi-

dclba, o tenor Arturo Masi

c os buffos Orsini e Gravi-

na. Ines .Lidelba é, como te-

mos noticiado, reproduzindo

as impressões da imprensa

platina, a melhor actriz de

operetas, que nos tem visita-

do nestes últimos dez annos.

Ella chega, mesmo, a ultra-

passar o valor de Sy'via Cor-

dani M are h et ti e Pan Lao,

qne até então conservavam a

primazia das melhores sue-

eessos theatraes, coma por-

tadoras da graçi c do requin-

te da elegância.

A temporada da Compa-

iihia Jayme Costa, no thea-

PARÁ TODOS...
¦

período de máximo successo pelos prccalços
da revolução, af firma-te, a cada dia que

passa, como um êxito integral para aquelle

joven artista patrício, QU$ ali tem recebido

da publica c da imprensa, as mais dignifi-

cantes consagrações, estendendo-se estas á

quasi totalidade dos elementos componentes

da sua homogênea companhia. Os nomes

de maior destaque na comedia tém sida

apresentados, eom absoluta brilho, á platéa

paulista, através ás representações de Jay

me Costaf havendo até casos de peças ca-

hidas ali, quando anteriormente representa-

das par outras companhias, e que agora ob

tiveram ruidoso exita.

li Jayme Costa, ajudada por seu bello ta

lento artístico, por sua mocidade farte c in-

(nes Lidelba da Compa- cansavel, por sua força de vontade inveja-

nhia de Operetas Lom vel, tem marchado sempre â frente de to

bardo-Caramba. em Vmc dos os triumphos da sua companhia cm S.

Poiupadaur. Paula, onde deixa plantada, para dias fu

turos, uma semente dg glorias c de sympathias,

cujos fruetos virão a ser, c.» época muito próxima, as de-

finitiva consagração do seu nome na hospitaleira terra

paulista. 0 repertório da Companhia Jayme Costa tem,

todavia, difficultado aa ma

fl
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tro Apollo, dc S. Paulo, con- M. Cario Liten. o grande artista belga, actualmente

quanto interrompida em seu no Klu-

¦ 

(¦o artista um mais amplo

desdobramento de suas ex-

traordinarias faculdades de

comediante. Composto quasi

exclusivamente de comédias

pour rire, esse repertório não

lem permittido a Jayme Cos

la, nem a seus companheiros

de tournée.— entre os quaes

ha elementos do valor de

Belmira iPAlmcida, dc .itti

la dc Moraes, de Aristóteles

Penna de Natalina Serra, de

l.uiza d'Oliveira, de Amada

D on f redo, dg Cara Costa c

de tantos outros, — uma in

tegral apresentação dc seus

méritos.

Por isso, resolveu Jayme

Costa brindar a platéa pau-

lista com um espectaculo em

que elle e todas essas magni-

ficas unidades do seu deu

co sc mostrem sob aspectos

inéditos do seu rutilante me

rito. Essa peça é Um homem

encantador, tres actos de cy-

nismo, adamantinamente tra-

balhados pelos escriptores ar

gentinos Paulo Ceyer e Ben-

jamin dc Goray, c traduzidos

com arte por Simões Coelho.

Em Um homem encantador

Jayme Costa encarnará o ty-

¦
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/><-. admirável do scroc elegante, aristocrático mesmo, ro-

deur ./f casaca e ./r aparada linha, a quem não resistem

as mais formosas e iutelligentes mulheres, por elle logo

convertidas em simples e passivos titeres, a serviço de seu

jogo de alta chantage. dc elevadíssima rapinice.

A peça está

escripto c o m

arte, tecida de

diálogos fortes
e esmaltados de

UW colorido es-

plendido. 0 des-

cm pe nho pro-

melte ser Opti-

mo e a monta-

gem ê deslum-

branl e.

Os scenarios

de Utn homem

encantador são

inteiramente no-

os e foram ex-

pressamente pio-
tados para a pe-

ça pelo distin-

cto sccnographo

paulista J. Pra-

do. Ha tombem

na comedia de

Garay e Gcycr uma scena brilhante de-

vida ao pincel de outro festejado artista

paulista: Manso. Todo o demais prcpa-

ro material das scenas, — moveis, adere-

ços, tapeçarias, etc, — serão fornecidos

pelas prineipaes casas de S. Paulo, de

modo quc ao ambiente de l ni homem en-

cantador, — todo elle de opulencia, de dis-

fineção e dc esplendor, — não falte o me-

nor detalhe do requintado luxo que elle

exige.

E já quc falamos do Apollo, c justo

registremos tambem o bom gosto que tem

presidido á confecção do programma da

Festa da Primavera, a rcalisar-sc. ama-

nha, domin-

go, cm ma-

tinée, naquel-

le theatro. E'

uma festa da

mais refina-

da elegância

e todo o set

pau lis ta j á

tem localida-

des reserva-

das para ella.
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Liten. no salão da Associação dos Empregados no Com-

merCÍO, reuniram ali uma assistência elegante e illustrc

que applaudiu, encantada, a maneira de declamar do gran-

dc artista belga. Os poetas, a cujas obras elle deu uma

vida dif fer ente, são) quasi todos, bem conhecidos e ad-

mirados no Rio.

mas nunca ti-

nham sido senti-

dos tanto como

pela voz dc M.

Cario Liten. O

ultimo recital

rcalisa-sc hoje,

com um bello

programma.

Sr. Jayme Costa Sra. Belmira (.'Almeida

_P»*- ;^__|^__H

____________-•' ' «i^flii

Sr. Paulo Geyer

• 
Os recitaes

de M. Cario

¦ ¦
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Sr. Simões Coelho

¦
Sr. Benjamin de Garay

Póde-se vali-

cisar desde já á

London Comedy

Company, quc
vem para o Mu-

nicipal, enorme

concorrência dc

publico^ tamanho

tem sido o nu-

mero, inclusive

muitos br asilei-

ros. de tomado-

res da assignatura de oito recitas, aberta

na secretaria do theatro. A estrea da

companhia effcctuar-sc-á. hoje, sabbado,

e para apresentação do af amado elenco,

peça alguma podia ter sido melhor esco-

Ihida do quc Peg? ó my heart, comedia

aue bateu o record de Iodos os êxitos nos

theatros londrinos _* da Norte America. O

papel dc protagonista está a cargo dc fre-

nc Kelly, a gentilissima _» notável come.

diante que tem seu nome applaudido e cc-

lebrado pelos públicos mais difficeis, o que

tem sido verificado no escriptorio do thea-

tro Municipal pelos próprios Srs. assi-

gnantes, que tão enthusiasmados se mos-

tram pela vin-

da da compa-

nhia, que já

perguntam se

será possível a

rcalisação de

uma nova

temporada no

anno próximo.
O elenco da

companhia c

formado pelos
melhores ele-

mentos dos

theatros d e

Sr. J. Prado Londres.
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Quando 

no seu famost» li-

rro, La Bruyére descreveu

le Distrait, fcl-o com a fina
observação dc todos os seut

estudos dc caracteres. Com </¦>«'

interesse duplamente curioso, não trria elle

essa deliciosa e encantadora distrahida, que c Mademoiselle,

se a tiresse feito o acastf contemporânea do arguto psyeholo-

go no grande seeulo... Ainda um dia desses vinnd-a, na cou-

fusão ruidosa daquelle hall de kottl, com 0 seu mesmo todo

habitualmente absorto, de olhar vago e narizito ao ar, que.

fazia dizer a um joven diplomata de suas relações : 
" 

Aquella

creaturinha me dá a impressão de estar sempre a ouvir sinos'"

.Issim, já conhecidt) de todos, dos extranhos como dos mais

Íntimos, o espirito abstracto e quasi sempre alheio de Mti-

demoiselle. lim casa, diiertcm-se tom as respostas lacônicas

e por vezes singulares que dá em lom Ufiiginquo. como tam-

bem com os gestos apenas esboçados, o passo noicio dc so-

iiuiambula e o sorriso reticente da bocea ingênua. Naquella

elegante reunião em casa dc Wl/ideinoisellc, dizia a sua amiga

predilecta a um grupo travesso e irreqme-

to: " 
Querem ver como me apodero da

cadeira em que ella está sentada, sem

que disso se aperceba.'" .lvisinhou-se-lhc,

uma pergunta banal nos lábios risonhos,

tomou-lhe ambas as mãos entre as suas,

crgucndo-ti vagartisamctc da poltrona
em vettudo d'Utrecht, na qual te instai-

lava, logo depois. Mademoiselle respon-

dia-lhc meiga e lenta, um filhar vagti

em redor, sem saber porque ria o ter-

riVel c alegre bando fronteiro. 
" Ji' deli-

ciosa, pt>is que inoffensiva! 
" 

diz o sym-

pathico rapaz, um relâmpago de ternurti

iui olhar sereno e reservado. * Nem sem-

pre, replica a mamãe a rir; tenho sido

tantas vezes victima da sua distrtição.

que assim a não pt>sst> qualificar, .lindi

ti semana passada, esqueceu num balcão

de loja o guarda-chuva de cabo dc mar-

fim c o nécessaéme lamé que lhe havia

emprestado, e que não foi possível mais

encontrar." No mesmo dia, deixou numa

livraria, entre as paginas dum figurino

que folheava, uma jóia de familia envia-

da a concerto. Essa, felizmente, foi-nos
restituida. Veja, pois, que não é tão pou-
co prejudicial o seu distraindo feitio.
Nada lhe posso confiar, tudo perde!"
Os olhos serenos e reservados parece-
ram sorrir, docemente mdulgen-

tes. Se soubesse elle então, que m,

Mlle. perdeu até mesmo a ca-

bec.a, por aquelles seus ares, a

um tempo severos e doces de

joven precepttir. Desde ahi, que
mais se accentúa a já grande e

natural distração de Mademoi-

selte. De lacônica, passaram as

suas respostas ti ser sem nexo.

t sru passo macio dir-sc-ia agora

fcaitré, c OS seus gestos, o seu

sorriso, a sua VOS, SÕO mais (/».'

nunca de somnambula. . . li to-

dos ignoram o motivo, pois que
Mademoiselle devia casar-se bre

7'e com um rico indusrtial ame-

ricano, cujas'pepitas haviam des-

lumbrado ti pratica familia de
Mademoiselle. O outro, o- pre-

ferido, tem a pauis como fortu-
na uma fina educação e uma

formosa intelligencia; vencerá no

emtanto com o talisman daquellcs
olhos negros c scismarentos.

Terá então, Mlle. que soffrer.

certamente, a decepçãt) da sua

pratica familia ou quem sabe

mesmo se a excentricidade do

noivo yankee, capaz de annun-

ciar nalgum diário: "Perdido.

Perdeu-se uma cabecinha aloura»

da, tle cabellos cortados á la mxt-

A PAGINA

PARA TODOS...
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çoetne. Clara c rosada, olhos

esverdeados, narinasmhas fre-
mentes, bocea polpuda. Quem
encontrar a cabecinha perdida
deve entrcgal-a no escriptorio

tia Companhia /.., ao Sr. Hob. Gratifica-se bem".

S NOBINETT E
então decalcado

•elle,

Se 
os serenos e bellos olhos, reveladores duma ambição nmis

alta, encontrarem a cabecinha perdida, (,* perdida, por
elle) creio bem que nunca chegue ás mãos do pratico e rico

industrial ytinkcc, ávidas c pródigas de ouro, o real e cubi-

eado thesouro daquclla cabecita alourada e linda.

eá. 
num recanto agreste da relha Gai-ca, virem elles a sua

nova vida de rccem-casadtis, longe do movimento intenso
ti <}iie eslavam habituadas as existências de mundanos clegan-

tes e dssoecupados. Para elle sobretudo, lypo irrequieto de
\iveur insaciável, a distrahir os seus oeios dVnfant gaté* em

freqüentes viagens ao velho mundo, no convívio de louras,
morenas c ruivtis de ambos os hemisphcrios, deve ter um eu-

canto particular c extranho a paz daqucl

le retiro bucólico, sob os olhos suaves

da linda companheira... FA de crê; que
a figura máxima da nossa jeunesse do-

rée, que táo intensamente soube viver a

SUO pioneira mocidade, saiba inclino

ainda preparar-se um crepúsculo espiai-

dido c lindo como o que personificou
sua encantadora csptisa, numa festa de

muita elegância c distinCÇÕO. li para isso

Concorrerá decerto a eleita de olhos ma-

gnificos e perfil impeceavA, qual ti das

antigas hellenas.

J H

o

Mim- Laurita Lacerda Ribeiro Dias

I. \ G R IMÃS . . RISOS

sem saber porque,Ouço-te o riso alegr,

Ponho-me a rir. também.,.

Teu riso me conforta, alenta e me faz bem'

Tudo em volta se anima ás notas do leu riso,

Onde o eco se entrevê:

0 pesar dimmue e torna-se impreciso,

A dor fica nmis branda aos ecos tb> leu riso!

Sinto que Ioda a luz destti minha alma doente

Vem do teu riso claro, o leu riso sadio
- Raio de um sol tão quente 

—

encheu de sonhos bons meu coração tão frio!Oi, coração

anniquilaToda ti minha alegria intensa st

hitandti-tc a pu pilla,
Onde se aninha e brilha uma lagrima branca.

Por quc oceultas de mim tua cima aberta e franca.'

SoffreS... e 0 teu olhar de cor estranha e calma,

0 teu olhar reflce te o estado da lua alma!

li eu me ponho a sondar, indefinidamente,

A causa df> teu pranto.
O instinetti não me illude, o coração não mente.

Soffrer ptir leu soffrer — foi sempre a minha sina,

li hei tle encontrar mi dor o meu maior encanto.

Deixa, pois, que. Sorvendo essa gotta divina,

Essa pérola d'agita.

Mate a sede que abraza e me devora, ha tanto,

Pe saber lua magna!

tmhccido literato tinha, tio atra-
•essar a A; cuida naquellc da de

calor bárbaro, senegalescti, o aspecto

desolado e taciturno dum beduino do

deserto, tonto de sede e ebrio de sol.

Foi <iuando passou, fraiche conune une

source, no seu vestido dc transparente

crêpe verde*, <' seduetora creatur,: de

glaucos olhos de naiade, humidos c im-

mensos. li elle, logo esquecido do can-

.\tit,o e (ft> sol tOUSticaute, seguia agora

apressado o serpenteio da clara sour.se,

que se ia leve c sinimsa a dobrar ave-

nidas e a atravessar calçadas, longe do

seu olhar aneioso e inquieto. Hem sabe

elle no emtanto que, lal o sedento ca-

minhante das areias em busca

m vã á fonte ile seus sonhos, elle

lem em Wludemoisellc a sua fas-
cinadora miragem, jamais attin

gida. Favorecerá Mlle. a paixão
do cseriptor para que sc tenha

tlie tissim possuído.'' Não páde
mt ignorar Mlle. aue faz mal sentio

coquette como em sido; permit-
timo-nos, ptiis, aconselhar-lhe que
não use com muita freqüência o

Vestido de crêpe transparente com

m o qual fica, se é possivel, aindo

mais bonita e perturbadora. Ape-

sàr do verde ser uma côr cal-

monte, acreditamos que produza

justamente effeito contrario no

seu louco enamorado. Melhor

será então sacrificar Mademoi-

selte e lindo vestido que lhe dá

0 aspecto adorável e fresco tle

source, duplamente fascinador
aos seus olhos sequiosos de ar-

lista e de filho de terra arden

ic táo ovara d*água quão pro-

diga tle sol.

Lauríta l \ R i R i: i i< o Dias

. / venda da bibliotlieea de

Arthur Meyer o grande jornalis-
ta parisiense, poduziu t.flOO.jCÜO

francos. O autographo de Mo-

Here acompanhando um exem-

plar do Misanthrope alcançou O

preço df 300.000 francos!
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soe D A D E SAO PAULO

NO INSTITUTO DE MUSICA

.1/. ,IC E. O. /'•

m. (;. "brincando dc tocar violino..." Tinha,

então, tres annos dc idade, e, quando

De origem hcspanliola, a M. nasceu ouvia musica, já nos seus olhinhos pe-

A revolta dc Sáo Paulo movimentou muito longe daqui, ás margens do Rio queninos c irrequietos sc percebia a

algumas das minhas mais interessantes Negro, lá cm Manãos, a linda Mandos enarme emoção que lhe ia pcla a.ma.
1 1 ¦« / 1 ' 11 1 > ¦ .1 11 if •¦ mi'Miii.1 "iui.! ww-ww-m* *m*m*wtt****w*fwmm - *m *y ¦ **wj * *** m ww* *,¦*..,*,.¦ n. , *. - -.- — -. -.

collcquinlios do Instituto. A M. dc dc que tanto sc gabam os amazonenses. Afinal, no momento opportuno, a M.

/... OC que parece, — 
***regou*e forte-

"V /'"" Wm*l\*mlmmmm-1-%m mcutc cstHdongida dc p

pela rcbellião, idea-

Usou uma commis-

são dc alumnas,

no firme proposi-
to de angariar do-

HoHvOS destinados

aos soldados da le-

gol idade. V m a

vez, quando a M.

de L. falava so-

bre o assumpto cm
um roda de colle-

gas, houve alguém

que lhe pergun-
tou:

— Mas, afinal,

por que tc foste
mel ter nisso f Que
tens tu com a rc-

volução? Que tens

tu com a politica?
A M. dc L., cn-

tretanto, não se

deu por achada*

procurando expli-

car que aquelle

era u m m c i o

suave de animar

",'^^^^*^^Bsj^«awlvíawàS^K5tt^t»-^3tót- SÜttt?SI BB
^^P^J»**^*Jff*f^lj*-»jBgraB^Kr*JMHiM ^mmXvttêt WÊB^^^^rTmm
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Um passeio pelos arredores de Campos, no Estado do Rio tle Janeiro

do seu tnstrumen-
to querido, fican-
do aos cuidados dc

um grande pro)es-
sor que, cm Ma-

náos, Icccionavi

violino, criava gal-
linhas e fabricava

queijos. O talento

dn .W.. porém, era

grande demais pa-
ra as aptidões do

mestre e para a

pequenez do meio.

Em Mandos, a co-
meçar pela borra-
cha, que já não
estica mais, tudo

está dcsvalorisado.

Que adiantava,

pois, ficar ali. as-
sim. sem um fu-
turo. sem um cs-

per anca de melho-
res dias de arte f
Depois de muito

amadurecer a idéa

OS rapazes que * OS planos dc viagem, um bello dia a
''tinham ido para São Paulo" bater- M* tomou o vapor; e, com o coração-

se pelo gavertto constituído... Soube- Desde pequenina o seu talento se ma- zinho a palpitar dc emoções, botou-sc

se. depois, que a M. de /.. tinha nifestou. Um dia encontraram-na cm rio abaixo, rumo do Rio dc Janeiro,—

tinha c tem — uma especial sympathia um cantinlio da casa, eom uma caixa essa linda c grande illusão dos que mo-

pcla farda... Será mesmo? de charutos vasia c um pedaço dc cipó. ram longe... Não veiu. porem, directa-

N O P R A D O D A M 0 Ô C A
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mente. Veiu desembarcando por ahi plomada, já gra uma violinista applau- freqüentadores. De modo que. ao pas-
afora c, numa verdadeira excursão ar- dida. Ultimamente, depois de um con- so que para muitos o publico c um es-
listica, realisou concertos no Pará, no curso bellissimo, foi ella admittida no pantalho, para a M. elle nada influi\
Maranhão, no Ceará, cm Recife, na curso do professor Chiaffitclli — o cx- tão habituada está ella de cnfrental-o,
Bahia, etc, etc, fazendo a imprensa cellcnte professor-ourives, que já come- calma c friamente. Xeste mundo el'a
oecupar-se do seu nome, da sua pessoa çou a lapidar o brilhante sem jaca, que só tem medo de soldado dc policia mon-

m ÉK&[9Jmr !kr \

^H^_^|.^&^| __\ __t
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ESCOTEIROS DA TERRA

DOS BANDEIRANTES

A> madrinhas dos que prestaram

juramento. Condecoração de um

escoteiro pelo representante do

Sr. Presidente do Kstado.

UMA BELLA FESTA NA

PRAÇA DA SE'

Diversos grupos de escoteiros da

capital paulistana, que abrilhanta-

ram as cerimonias, que decorre-

ram no maior enthusiasmo.

I.V

c da sua arte, e recebendo por toda par- é o talento de M. B. Ao mesmo tempo tado em ^^'«— f< £*" 
"

te applausos os mais ruidosos e os mais que cursa o Instituto, a M. c a attra- vel-a esfriar dc repente ™SJ?™M'>

justos. Guando chegou ao Rio, a M., cção maior de um restaurante chie da mesmo pintado, um dos batedores

como a pescada, 
uantes de ser já Avenida, onde clhi toca todas as noites, polida eanoca... 

^
era., d' Antes de ser uma violinista di- para gáudio c prazer dos respectivos

S 0 C I B D A D E D E SAO PAUL O

É-:- t-elA. ft **k mmm-e^lA-^lmmMem JÜfWÍ^HN
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He regresso á sua pátria, chegou

d,- Paria o joven pianista Maria Anlouia,

cuja carreira artística tem sido uma sue-

cessão continua dc victorias. Delia, 110 Cour-

rit-r Musical, esccvcu o illustre critico fran-

ecz M . Ccorgcs Joanny :
" 

Chegando em Trança, ella

collocmi-sc sob a éflide magis-

trai de Philipp que, immedia-

lamente soube reconhecer, nessa

joven iliscipula, uma natureza

de eseól e, antes de entrar 110

Conservatório, na elassc pro-

fessada por este, fez-se oitxir,

acompanhada pela orehesiro da

Sociedade dos ('oneertos, dir,-

gula pelo Sr. .Iimrlré Tracol, mt

sola lirad. Toi uma revelação.

Durante todo o tempo con-

sagrado por Wlllc. M. A. de

Castro a aperfeiçoar-se na ritii

Madrid, cila não deixou de

continuar ent contacto seguido

com o publico. Durante tu

ferias dc IO--', que passou no

Prasil, cila deu um concerto no

Municipal do Pio. lim Paris,

numa manifestação consagrada,

cm Junho de lO-i. á audição

oos 5 ('oneertos de Saint-Saens

e por elle próprio presidida, ella

executou o seu 
" llcddin- Ca-

be"; fez ou: ir. 11,1 curso de nova audição

dos mesmos 
"Cinco ('oneertos , acompanha-

da pela orchestra dos (oiicertos-l.amoureitx.

sob a direcção de Paul 1'araX. <i I '/¦'

Fevereiro do corrente anno, o " ( oncertn

de 11. 2. Tomou a tocar esse metmo 
"Cou-

certo", em fim, a O dc Junho ul

tinto, na Sorboune, acompanha-

da pela orchestra dos Concertos-

Colonnc, so'' a regência dc da-

briel 1'icrnc.

Xão obstante as suas mii'ti-

plus occitpaçõcs de concertista,

Mlle. M. A. de ('astro não

esgnecia os seus dever es de

alumno. Ella acaba dc ser es-

pleiididanieute recompensada dc

sua submissão voluntário a unia

disciplino necessária, por um

primeiro prêmio de piitno mui

particularmente brilhante, con-

quietado no recente concurso do

Conservatório. Mine. Roger-

Miclos, a eminente pianista, dan-

ilo conta do torneio, diz igual-

mente todo o bem que se dtVt

pensar da maneira tão aittorita-

ria e tão resoluta já, de Mlle.

\\l. ./. de ('astro.

Xo cioso da sua corrigira /*(/-

radoxalmente ampla, já, Mlle.

di- ('astro leve a honra de lo-

car deante dos maiores mes-

tres da penna musical e do te-

ciado, principalmene Saint- Sa-

Alummtí

ent, H'idor, Kabaud 1'iemé, (iau-

bert, Paray, Duprc, 1'idal, Milhaud, Kisler,

Busoni Roscnthal, A. Rubiiistein, Planchet.

Agora ella vae partir para a conquista da

gloria qite dispensou ás multidões e, desde

já, é certo quc ella se exhibirá

no correr da estação próxima.

1 m Paris — para a maior fe-

licidade dos innumcros admira-

dores que ella aqui conta

cm Londres tambem, e, dttran-

te a estação dc tOaS-IQJlS, na

America.

Desejamos — sem duxidar
disso — que, chegada ao pleno

desabrochar dc uma uotorieda-

de mundial quc não pôde dei-

xar ile produzir-se rapidamente,

Mlle. Maria Antonia de Cas-

tro se lembre da Trança c a

ella volte freqüentemente para

dispensar a todos os apaixona-

dos da bclleza pianistica, o cn-

canto do seu talento".

Um VOtO com flores, uma

gaiola com pássaros. . . duas

cousas quc se parecem- . .

O dia amanheceu escuro, feio. Quando a

noite chegou, o eco encheu-se de estreitas.. .

Sc eu tivesse na minha máo toda a feli-

cidade do mundo, não contava

nada a ninguém. Mas, eomo so

tenho um boceadinho delia,

ando sempre a dizer que sou

feliz... -- A.

Deixa a chuva caliir. Qm

voz de embalo que ella tem!...

A chuva couta historias, velhas

historias, tão bonitas, do tempo

em que foi rio, da sua infanciii

encantada de fonte.. . e de

mais tarde, quando andou cm

nuvens pelo eco c nos viu dc

lá pequeninos, pequeninos, como

tu vês as formigas. . . Dorme.

Amanhã cneont raras o jardim

cheio dc flores...

— Tico bem quieto. I'ccha os

olhos. Náo abras sem eu di-

zer.

... — H terás coragem de di-
qus ninaram, parte no 01 exercício publico ao

Instituto Nacional de Musica. "er?

BBbbbB^^Isb^BBSSSSSSSSSSSSSSSSSsI

A j< ven pianista Mara Ant «ia

*ssCs«bbbT 1. 
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D O (( ESPELHO DO CORAÇÃO

Quando cheguei, exhausto da jornada, para a sombra

do grande tamarindo marginal do caminho. Tu já esta-

vas... Falei-te com voz; tremula, o olhar ferido de ternura,

c estou certo que OUVÍSte aS pancadas do meu coração, por

que me fizeste sentar o teu lado. e me iléste da agita

fresca do teu púearo e dos j nulos húmidos ile mel do

teu cabas. . . V: ao apontar dos primeiros estrellas uo eéo,

quando inclinei a cabeça fatigada uo teu seio, mcrgidhas-

te os dedos nos meus cabellos, e comcçitslc a fo'or de

UuéaS historias, lindos contos, lindas COUSOS... Teus olhos

brilhavam na sombra como duas estrellas, e quando ti lua

A D E L M A K

COOU o sua luz tle altar titravés dos ramos do tamanndo,

eu vi que tinhas uo dedo um anel de Princeza.. .

Quást adormecido, senli qae leu beijo pousitva como

uma oza dc abelha ua minha fronte.

Quando despertei, o outro dia, um raio dc sol AOS**

cente tossia, irônico, sobre o meu peito iiniit coroa, e Vi

que repousava a cabeça sobre um móUio de iiemenas syl-

VCStreS, Murmurei leu nome... Chamei leu nome. —

Gritei teu nom.-'... Só o echo da minha vos respondeu

tt musica das suo* syllabiis... Lu eslava só.'... li re-

comecei, mais Irisle do que iiiniea, o meu caminho...

T A V A K E SI""
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PARA A TRISTEZA T>oS TEUS

OLHOS

,1,,,,, oj .«*,,, ..//W. /'<"''/"<' OS teus

olhos são bons e porque são tristes...

Elles sao 0 paisagem metánchoHca em que

se extasia a melaneholia da mnlia alma...

A tristeza, que nelles erra. é a mesma

trittesa que sonha dentro en: num...

Ua nos teus olhos toda a bondade prinn-

tira e toda a tristeza innata do teu ser:

teus olhos são uma outra fôrma de tua

alma. li é par ÍSSO que elles são bons.

e é por isso que elles são Instes...

Brilha nelles uma sedueção de destino.

¦""" «*«•* ^esisHvel, que é a sed» _ argcntinai

X.mmXmmm*\^*^tt* -*-«*-* —• 
*¦

_»_ ' ¦ '• 
• _» IQll<(

mente. Só a trittesa nos seduz • nos pc-

netra fundamente. Porque só a bondade ^^

fé a tristeza não sabem enganar nem mentir. Pcus olhos sao

tristes, porque cs bôo* Elles viram a maldade da Pida, viram

a maldade das cou-

sas, viram a molda-

de aos homens, t

commoveram se <*

entristeceram se

1'iraiu ludo. tudo

coniprehenderam. c

preferiram a tristeza

interior de ti mesma

ã alegria envenena-

da c maldosa do

mundo e das COUSOS,

e, porque eram bons.

cerraram-se para as

cousas c para 0

mundo. * passaram

a viver da tua bon-

dade e de tua triste-

za.

Tudo que contem-

pias é bello c i

bom. porque cs boa

e triste. Só a bon-

Jade e a tristeza

sabem tocar os se-

res e as causas dn

intimo milagre da

transfiguração.

4 
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AT,,,, tri ttrt**... mm ¦"*•¦¦¦ ***»

em meu eaminho na serenidade doce de

,-,,„„/,• as mãos offerecendo a alma.

\'em sei porque... fl sympothk franca

,,,k teus sentimentos nivadm-me a alma.

/.* /,,,* aOS POUCOS 
aprendendo a ler os

teus Pensar, s, nos olhares dos teus olhos. ..

Xen, sei porque... 
nem sei... Agora ja

te quero tantot Tua alma é tão inna da

minha! .

Nem sei porque... nem se,... SurgtSte

,,„ meu eaminho na serenidade doce de

.,,„,.., istende OS mios offerecendo a

alma. . .
Miitta Santiago

•f^^ jM ______â__-__TvnP> _^_w ¦¦t**. I _vT__É__
t^'' V_r Wwn\K*mmmm.'* d. 1 i _r——*-—__ < *»*» «f__B_T__l

mi _J^_^^^^_fl^ft •m**m^m\\ É__r _E__L 
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_________

Como as mulheres, os pobres t as ere-

lMt „ .iktr ¦***. «*• M£

uos bazares ai 01"i-

quedos, nas í.vrari-

as. nos perfniilistas,

nos ioiillieiros, nas

lojas de flores, tudo

é a illustraeão de

historias maravilho

sas. que ninguém

mais me conta . Proí

cipalmente as vitn

nas eom porcelanas

e faianças deliciam

a minha siniplieida

de. Acordam pensa

mentos .suhlis dão

,11c 0 boeeado de poe

sia que me ampara

durante as horas de

Viver em eomuiuni.

Bonecas de Sase,

de Paris e Limogcs.

bichos de Copenba

gue. vasos de Sé-

pres, tamanquinhos

dc Delft, pratos hol-_¦_____—1tmwmmt*********************——————————— ui* i/iiji, y> »«»»'•¦ '•«••

•-senhor*. Maria Rarrientos, a bordo do 
" 

Massilia", em companhia do elenco artis- Uindczcs, inglçzcs,

tico ene Vae fazer, na Europa, propaganda da musica argentina. italianos; bugtgan-
11 gas do Japão, ando-

!!¦l:"•"" ,,, 
de ter puro de uma pureza rinhas de Portugal... quanto vos devo de prazer ingênuo!---

Tudo que e visto ae tt na 1 ^ 
^ <¦•„,._ nihr a chusim. exposta, uma pe-

ingênuo t simples*, tua bondade smples . tm truteza ^^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^

genm t}ldo purificam, tudo fazem nonos nui 

^^'^^m>St. pfc« 
marquezas. . . um Pardal risonho... um

e menos imperfeito... O .-'¦¦ olhar e um pi 1 
/^^g^\ cinzeiro azul... todas as corujas... Desejar! ir

dão... 
f _¦ _*^^^____ pi*shtindo 

de vagar... Sentir, pouco e pouco.

/ m^L^LW^ fl dono... ao dia de ter a quantia

/.; cu bendigo os teus olhos, que me pm M 
fl 

||| 
J| veada., E, ás vezes, quando chego, .*¦¦*

ficaram t me tornaram menos mau. fazen o-m I 
^M^ 

^^| 
fwu- 

para a compra, oulro mais rico levou o

mais ,,,*,,,*..,. Pobre sabedoria dos meus ollu 
V ^ 

J^ P que-cu 
..escolhera, o que era quasi meu... Que

gue só agora eneonlraram WJ'W°'*°*'_# \ tristeza* então! Mas, ÍSSO i rat* acontecer. Por

^^^|B_íí' 
JS que, desde menino, nunca ambicionei uma coisa

^*^^m^m9ltalM^r que não n'a conseguisse..,. O philosopho Mui

ford fez uma lição de optimismo, na qual de

Senhora Pepita de Oliveira monstrou que a imaginação é a grande rcalisa

. p Pinto, que realisou. com êxito, dora. Por ella tudo se obtém. Muito antes de

Como c preciso tei pau - - 
^ rt-cital de canto, no In^ti- saber essa lição, cu já alcançara o mesmo resul-

custa evitar que OS, outros percoam a 
^^ Nacional de Musica. tado desejando... A felicidade não se aprende...

paciência!... y/

que so uiioiu .M. _

Wora viram que os teus olhos são bons

oue sào tristes, tào tristes como os meus olhos

Anr.AR Ri.naut
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AS DANSAS MODERNAS
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A esquerda, em cima :

figura dc "'valsa 
á fan-

tasia"; em baixo: figura

do "maxix« brasileiro",

creação do professor Ks-

caris. A' direita, em ci-

ma: sahida do tango ar-

gentino; em baixo: outra

figura da "valsa á fan

tasia".

0 Sr. Alberto Escoeis,

professor dc dansas mo-

deriias, que leve a genti-

leza de posar para Para

todos. . . com a sua bai-

larina, Senhora Marino-

7va, abriu um curso, des-

finado á sociedade cario

ca, cm um dos salões do

theatro Phcnix. o qual

funcciona dc i hora

ás 4 da tarde, diária-

mente.

PARA TODOS...
¦

O PROFESSOR ALBERTO

ESCAR1S APRESENTA

VÁRIOS PASSOS NOVOS
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\ CENSURA CINEMATOGRAPHICA

í/í('<j, 'i'//"

Qllí ""V perda, m os

leitores voltarmos tão de

prontpto ao assumpto, .1

isso nos obriga, porem, a

leitura de um eonoioooeado

telegraphico qne vem em

auxilio de nossa argiimen

loção. Hd-o : 
"Matei em

defesa da minha felicidade l" Linda moça de 14 annos

mato um medico porque nao deixou o filho casar se COM

dia. (Communkado epistolar da United Press, por Mi-

noti Saunders). Paris, Setembro (U. P.) Esta capital

emocionou se grandemente eom am enme dramático. Pra

tieoit-o uma mocinha de qua
torze annos, linda raparit/ui-

nha, chamado Maric Rossi

(/noi. Calmamente, armada

de um revólver, cila ficou
de emboscada no jardim da

casa da victima, e, quando
esta, calmamente, sahia dc

casa, mandou lhe duas balas

certeiras aO coração. Marte

Rossignol teve um motivo

superior para eliminar do

mundo o doutor Chinon,

pois, chegando á estação de

policia, declarou, com Ioda

a presença de espirito, ao

eommissario', "Matei em de

fesa de minha felicidade.

que aquelle homem preten-
dia obstar". Espantada de

que tal pudesse acontecer a

uma creatura tle tão verdes

annos, a policio entrou au

indagações e soube da ira-

i/edia que ariginara naquella

eabeeinlia a telriea nica de

um crime. Mane RoSStgnol

amava . . Imava mu garoto
ile quinse annos de idade,

seu visinho. em 1'nvas. UO

I departamento de , \rdeclve.

(' sonho do seu amor era

um ciisauicnlo. A ão (jue

riam, poi em _ espeiiir a éter-

nidtidc de Ires annos, quan
do, então, completariam a

idade legal, exigida porá
esse acto tão solcmne da Vt-

da de um homem. 0 dou- escolhida por James r.an-ie para protagonista da versão

tor Chinon, pae do rapaz, cinematographica que a Pairamotmi está fazendo do seu

naturalmente oppos-se ao livro Peter Pan. Tem i; annos e já nos appareceu aqui,

seu desejo louco de casar-se ao lado de AHce Brady, em 
"Quem agrada, triumpha".

MAS quinze annos. Reagiu c

af firmou d namorada que so casaria quando 0 pequeno

completasse vinte e um annos. Ma! sabia que essa reso-

luçào era a SUO sentença de morte. Mane Rossignol, in-

eoiiS(>lavel. roubada no niiiis intimo das suas

esperanças, decidiu e'iininar de maneira e.venn

pior. paia os pães colunas, o pobre doutor

Chinon, Para isso, apoderou se do, revólver

de seu poe. Durante vários dias. conforme

depoimento seu. esperou a vietiiiui. Queria

uma <>ccasiáo muito propicia, com

meu te o meu casamento

com o seu filho. Resolvi

sacrificar-me e mAM*Í-On,

Essas palavras de Made-

moisellc Rossignol causa

ram funda impressão nos

jornaes que os commenta

ram. COMO um triste índice

do tjiie está sendo a mocidade filha do cinema. Recordam

algumas folhas não têf havido nas gerações passadas 0

registro de factos como esse. Mais uma vez. as folhas

aproveitaram o motivo para pedir ao governo uma cner-

ilaineiilaeão do cincmatographo, á que attribucm

a exaltação mental em que
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todas as

probabilidades de uma morte infallivcl. '.'•V,i" 
\ (1K

MUI pude Conter. .Iquclle homem cruel impe- \'{\^,

dia a minha felicidade. Pemorava tyranuiea- \^
\

vivem aS creanças de hoje.

Xão são poucas as vozes que
se levantam em diffcrentes

paizes contra os perigos pos
siveis do cinema, dado o va -

lor desse meio dc propagou-
da. tanto do que é bom,

como do que c mão. O Irem

é menos perigoso como me-

nos perigoso 0 jornal do

que a visão cincmatographi-

ca. lista suggcstionu quasi
instantaneamente, e para ir

éo cinema não é mister sa-

ber ler. Tudo quanto ha de

nocivo na literatura malsã

deeiiplica. centiiplico ao pas-
sar para o film. Povo de

analphabctos que somos, mais

do que nenhum outro, core

ecriomos olluir com cuidado

paro o espectaculo einemato-

graphieo. Serviço dc defesa

social, serviço de prophyla-
xia moral, deveria ser feito
não apenas como mera fun-

cção policial. antes por depor-

lamento federal, cuja aecáo

se fizesse sentir e'ii todo o

território brasileiro, li pen.
sem bem os governantes, que
alem de evitar os perigos
dos mãos films estrangeiros,
bem poderio o cinema ser-

vir para a propaganda das

sãs e nobres doutrinas do

puro patriotismo, da união

e da fraternidade de todos
os brasileiros do extremo
norte ao extremo sul do pai:,
um verdadeiro élo a aper-
tar mais as malhas tjue

prendem um aos outros os listados da Federação, (.dn-

vem estudar esse assumpto com carinho.
OPERADOR.

Secundam Porothy Paveiiport cm Brokctl

Law, 1'ercy Marmont, Jaequcluie Saunders-

Virgínia l.ec Corbin, Arthur Rankin e Joan

Standing.

B RO X S <) X

Irving Cumntings dirigirá Pandora l.a Croix

para a Firsi National. Milton Sills e Wallace
Bccry sào provisoriamente os- únicos escolhidos-

u
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Kstá amarrado na segunda bacia". Ku

tambem já tinha descoberto 0 navio,

mas não disse palavra. K tive a im-

pressão dc que os 25 convivas, todos

elles, e cada um, conhecia tão bem o 00-

me t o logar em qne se achava O liar-

co, e mais ainda, a hora da partida;
entretanto, todos pareciam affectar a

mais profunda indifferença pela parti-
da no dia seguinte. 1. quando o Letra-

do falou na pos-

NA T F. R R A

DO FILM
(Continuação)

viagem, logo em -eu começo, termi-

oaria em um xadrez argentino...
Ora, Babem O que mais ? Não fale-
mos mais nisso". K ninguém falou

mais. Pela manhã, porém, ao sa-

sibilidade «le al-

jfum tentar O eni-

barque clandestí-

110, foi Um coro

le protestos: 
" Bra

preciso ser muito

burro para fazer

essa tentativa! Ku

é que nio perde-

ria meu tempo e:n

tentar . . . Nem

eu ! Nem eu ! K

quem iria esconder

um stowaway a

bordo ? ()s cosi-

nhteiros ? Pois

sim. São uns pre-

sumidos quc 0 fo-

gão torna orgu-

lhosos. E os vigi-

lantes então, que

feras ! 0 pobre
diabo que quizer

entrar sem bilhete

é logo entregue

aos policias. K a

. ts ultimas "poses"

.______. fc_jO^^^
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hirmos do asylo, notei que cm logar dc

partirem em demanda das calles, aos gru-

pos de tres e quatro, cada um do.s compa-

nheiros partia escoteiro, sob OS mais va-

riados pretextos, não sendo dos menos ln-

verosimeis O do Letrado, que ao deixar-

nos, disse: "Bem, até mais ver, rapaziada.

Vou para a cidade ver se .arranjo traba-

lho'*. Quanto B mim, por vias travessas,

jj tii tomara hipocritamente um caminho.

que ahi pelas on :e

de Pola Xcgri

\ m ^W- mr^K B__, 
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II ^ % i ¦
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r mc:a me levava

direitinho ao cães

da quarta doca.

Pelo passadiço da

proa os derradei-

ros immigrantes

acabavam de en-

trar a bordo, sob

o peso da mais ri-

gorosa inspecção.

No salão do.s pas.-
sageiros de luxo

os ricos bebiam a

tradicional garra-

fa de cliampagnc,

pela boa viagem.

Com uma carta na

mão, 0 ar apre-

sado de um moc, )

de recados á caía

de um passageiro,

á ultima hora, en-

trei pelo passadi-

ço de 1" classe,

atravessei a sala

de jantar, galguei
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¦ Tfcs bons fcegueira.

ceadas, fui parar

á _•" classe e em

uni momento esta.

va entre os pobre3

diabos de 3'. Pas-

sados 15 minutoi

batia a sineta da

partiu 1. Os cabos

que amarravam o

vapor ao cáes fo•

ram soltos, a an-

cora subiu e a se-

reia apitou. O

// ashiiigton deixou

a doca, sahiu do

porto e ganhou o

meio do rio. Em

pouco a cidade di •

ttiinuia aos nossos

olhos pela distan-

cia ReSt.irei clltão *feaa é ma 1 iif/ra.catr poput*\r nos "st ndios" dr Holli/uoinl. Jttck

A certeza alegre de chegar a S. Fran

cisco não exciuiu entretanto o remor-

eo da minha partida hypocrita da rua

do Viamonte. Partir assim, sem ao

menos nie despedir dos eo npanheiros !

Estava eu a ruminar esse remorso,

quando appareceram diante dos meus

olhos espantados as barbas incultas do

Apóstolo. Éramos dois. portanto, (pie

tinhamos illudido a vigilância! Não ti

nhamos ainda acabado de nos prodigali-

sar mos mútuos cumprimentos e eis que
de um dos botes de salvação stirdiu a

Careta esperta «lo beirado, o mesmo

que tanto nes aconselhara não tentar-

mos a aventura... Da co-inha proxi-
ma uni aroma flagrante de sopa de

couves nos veiu direito ás narinas. Foi

esse aroma que de-

cidiu Kngole tudo

a sahir das latri-

nas, onde o havia

di SSÍ mu la do a

compaixão «lc um

grumete. K dez

minutos mais tar-

dc o .Marquez, ne-

gro agora, emergia

d a s carvoeiras,

onde entrara com

o ultimo balde de

caixão. A' hor..

lo jantar estava-

mos todos reuni-

dos, todos os -'5

vagabundos do al-

pergue nocturno.

pada um de nó5

bnbarcara b e ffl
Jeatl Herêholt, actor muito nosso conhecido, e nm. r.rrcllentr

Commimicr S U 
'' 

Mrnjou dista vei é o modelo. Ambos traballiam rm "Sinnrr'.*i

*wr ~aj 
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Pat**** Iluth Miller e Xorman Kcrry
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re (ilusão ao ou-

tro, com receio dc

que a confidencia

suscitasse desejos

dc análogas tenta-

tivas <pie pode*

riam, caso fracas-

sadas, determinar

maior vigilância e

dahi diminuir o

numero de proba-

bilidades para a?

nossas. () Letrado

resumiu a situa-

t;ão: "E* 
poaiti*

vo !" Mai- post-

tivo foi. porém, o

contra- mestre

quando nos desço-

briu a bordo. Fez-

Pirkford 4 nm dos jnos prestar os

mais rudes serviços a bordo. O Após-

tolo foi encarregado de raspar o tom

badilho. Engole tndo e o Marque/,

da limpeza do vasilhame. <) Advoga-

do e o Letrado ajudaram 09 carpiu-

tei ros. Quanto a mim, descoberto por
ultimo, quando o pessoal já attingira

o cumulo da exasperação, fui offere-

cido como escravo aos demônios ne-

gros «Ias machinas. Não eram tão

máos como (le suppor. e f.zeram-ni-'

partilhar a sua mesa e o seu labor

igualmente. Fil ir.eu- dois quartos

regulares por da. 110 íundo do porão,

na irrespirável atmosphera da- forna-

lha- com uma cohminn «le ar glacial
nas costas. Quando, por fim. depois

de haver perlongado a Patagônia.

transpo >to o estrei

to (lc Magaihãe-,

remontado o liemis-

pherio n o r t e, o

Washington alia

cou ao cáes «le S.

Francisco, depoi;

de cinco -emana-

de viagem, os 2",

vagabundos do al-

bergue nocturno d 1

rua Viamonte fo

ram o- primeiros a

desembarcar, ante-

dos passageiros e

da tripulação. \'a

quelle tempo não

havia necessidade

dc passaporte para
correr mundo.

(Continua n>
desenhisia. Adolphe
in siik", da ../-.;. próximo numero)
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Os 583 mil dollar-, que Charles Bra- dizendo que tia porta estava um ho-

bin pediu á Metro-Goldwyn. por lh< mem.

ter tirado a direcçâo de Ben Ilurr. — F, náo pediste 0 sen cartão ?

foi reduzido para 33 m''i apenas. () perguntou a dona da casa.

juiz disse que 
"perda de prestigio" — Sim. disse a criada com indigna

não ha dinheiro que pague. F-ntão. çâo. Mas a resposta que me {\^u |()1

Charles Brabin receberá apenas 23 uni beijo e uma gargalhada,

mil doilars. que era o seu salário, — Ah ! — gritou. então, uma dai

mais 10 mil como indemnisação. visitas —- é o meu mar.do !

n
Laurette Taylor tambem conta da- Tbelma Morgan, cunhada de Ke

suas. ginald Wan lerbilt, aquella que ha

Disse que estava numa reunião, pouco figurou ao lado de Gloria Swan

quando a criada da casa appareceu. son em Escândalo social, depôs oc ti-
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Wallace Bery e Mary A. Gillman,

SUa esposa desde o me.:: passado. l'Jlc

c divorciado de Gloria Sywtnson.

gurar em pequenos papeis em innume-

ros films, vae ter agora um papel sa

liente em 55o This is lifarriage, filn

qtM llobart Henley está dirigindo para

a Metro Goldwyn.
¦

fteverly Baync firmou longo con-

tracto com a Warner Brothers, em

vista do seu desempenho em Her Mar-

rioge Vow e The Ten th IVoman,
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m wÊ' 
''' wkM

j_m_^^m_\TL /mm mk' ^1 ^L

__M WtmmmMkmM ' m^_\
3*tB \^r^ *-^-fLm

$ li i r l c y M a s 0 N



PARA TODOS...

'

m- í '•¦ _-^___X _Hbsi^______________

________! W «____rN*^______B T__ *^^l

_____ ¦_P»V_t'._l

_rl _k4mi lH

BH^^ -"ffiiBtffiia-l _¦
___________________________________________Rr^^ "^l ___¦__¦
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¦— Você parece que tem razão, Ue-
la... Fazer bem ao maior numero...

— Pois não é assim ? redarguiu a

moça, paralysando as mãos no teclado

do piano. Não são os pobres que pre-
cisam hoje em dia de salvação, e sim

os ricos. Estes é que dominam o mun-

do, meu cam David. e cada homem

rico que você regenerar significa o

beneficio de milhares de pobres.
Com esse argumento, Liela pretendia

Simplesmente fazer que o homem Da

vid optasse pela egreja do bairro rico

e elegante, que era o delia. David, que
iniciava a sua carreira sacerdotal, já se

...recolheu-se á prisão...

4 
- - X - 024

A EGREJINHA

havia decidido pela egreja dc Bethle-

bem. da gente pobre e miserável que

precisa de auxilio e de conforto, ma-

O argumento da moça e o que elle de

via «ao pae delia, que tanto o auxiliara

nos seu> estudos sacerdotaes. acabaram

influiu lo nas sua- idéas. David estaria

bem entre a gente pobre, de cujo seio

elle viera lambem, pois seu pae fora

um humilde mineiro. Morrera um dia

dc desastre na mina do rico John Mor

ton. pae de Liela, deixando-o creanci-

nha no mundo. Desde cedo se revelara

a sua vocação para 0 serviço de Deus,

e foi no pequeno templo que elle im-

provisara num velho estabulo abando-

nado. que Liela. a rica herdeira, um

dia se impressionara com a joven figu-

ra do evangelista e obtivera de seu pae

§5 H__fl _M| it B____^_j Ha J K__u *_. W**f
_E_lI _kv ****** *--W «_yl

II «l IjfJi "''w I
__n_r 

* •' *^iP _?*•*))«»*-»»»-«¦ *-*»i • t_I

_________*'»"_ 
"_¦' 

___i ¦——I

. . .promettea ajudai - os. . .

o auxilio para os estudos theologicos

do rapaz. David amou, entào, a moça,

e agora que começava o exercicío do

seu ministério, desejava fazel-a sua es-

posa, mas não tinha a coragem de obn

gal-a a partilhar de sua existência em

desaccordo com os seus hábitos de mo

ça rica, levando-a para a parochia de
Betlheheni. Além dlSSO, havia um OU
tro motivo que lhe tirava a vontade dc
se afastar de Liela. e este era Mark
líanfonl, individuo que Liela tolerava

apenas em attenç&o a seu pae, pois o
seu coração pertencia a David. Mas

Hanford era assíduo na sua corte, e ;'

coração de David se inquietava. Da-

vid ficou na egreja rica e trabalhou
com dedicação e zelo. O tempo corria
e grande era o seu pezar verificando

que dos seus projectos de conversão de
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homens ricos nada se realisava; o tem-

pio estava sempre cheio, a bandeja de

collecta voltava pejada, e elle era (>

iliri preferido de tbdas as lindas e co-

quentes freqüentadoras da egreja. Era
tudo. ( ) joven missionário sentia-se

perplexo, como o viajante (pie se par-
deu na estrada, quando o destino inter-

veiu. Uma commissão de trabalhadores

das minas de Morton. viera de l.ethle-

bem trazendo um ultimo e angustiado

appello ao patrão, contra as horríveis

condições de trabalho, em que, além

dos máos salários, os homens tinham a

sua vida sempre ameaçada pela fie tf i-

ciência dos apparelhamentos. David

offereceu-se para ajudal-os na sua pre-

tensão. Mas Morton era um coração

frio. para (piem ua vida tudo se reduz

__Mfl L^fl
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^wm * ü
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a e seu pae

Os mineiros ficaram sepultados. . .

a negócios, e recusou-se peremptória-

mente a attendel-os. Os mineiros ser-

viram-se, então, do ultimo argumento,

fazendo avançar tres companheiros

aleijados, victimas da organisação pre-

caria do trabalho nas minas. A insen-

sibiUdade dc Morton deante do quadro,

ajttntou-se á commoção que o joven

pastor sentira vendo aquelles pobres se-

res mutilados, e elle apostrophou vio-

lentamente o industrial, chamando-o de

monstro de impiedade. E evocando a

lembrança de seu pae. que fora tmbem

uma das victimas indirectas de Mor-

ton David declarou que não se sentia

obrigado á gratidão pelo que Morton

havia feito por e11e. e preferia ir viver

entre os miseráveis (pie a brutalidade

do homem rico esmagava. 
"Irei com-

VOSCO, meus irmãos, e trabalharemos

juntos, na esperança de que uni dia

a felicidade reinará entre vós", falou

0 missionário.

David nada dissera á Liela da sua

resolução; deixara para o momento da

jartida. Xa noite em que elle devia

j artir. foi despedir-se da moça. e en

trou em casa de Morton, sem se fazer

annunciar, como era seu costume. 0

espectaculo que viu na sala transtor-

nou-lhe a alma: Liela. meio sentada,

meio reclinada, tinha a cabeça no peito

de Mark Haníord. Elle ignorava que

aquelle inesperado quadro fora o re

sultado de uma violência do homem, que

[Termina tu fim da revista)

,,.e elle era o Hflirt*1 
preferido...
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__ grande
moda em calçado
de pe (Tica em todas
as cores.
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do unia indignidade,

cortejava - a apenas

para ganhar uma

aposta que fizera com

os seus col legas. A

revelação foi um cho-

que trenven.do para a

pobre moça; ella ex-

probou cheia de ma-

gua o procedimento
de Bill e afastou-se.

O rapaz, que começa-

ra o namoro pela
aposta, não tardara

sentir - se realmente

apaixonado pela doce

creatura; o seu des-

apontamento, portan-
to, inão foi menor

nem menos doloroso

do que o de Mary.

Furioso e acreditando

que os seus collegas o haviam tr-ahido

Bill investiu contra elles e a co:

bou á americana — verdadein

lha campal de murros.

Resultaram dahi duas conse-

quencias: Bill abandonou a

Universidade e malquistou-se

com seu pae, vendo-se posto
fora de casa e excluído dos

seus títulos de herdeiro.

Bill conheicera uni pobre

chinês a quem tuatai-a com

benevolência e humanidade,

e este logo que viu o rapaz

na dmra emergência procurou

mostrar a sua gratidão e acon-

selhou-o a ir tentar fortuna

na China. Pouco depois Bill,

que já encontrara uni mode.it

paira ganhar o pão de cada d

Mary tomar um

navio que partia
com destino á

China, onde seu

pae era missiona-

rio. Estava lan-

cada a sua sorte:

Bill iria para a

terra de Comfucio

e naquelle mesmo

vapor. Não timha
¦dinheiro para a

passagem, mas is-

so pouco impor-

tava. O navio

partiu e Bill não

tardou a ser des-

Mary estava com

pu Shing...
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coberto como passa-

geiro clandestino. Le-
vado á presença do

commandante, elle de-
ckvrou ser filho do

proprietário do na-

vio, pois aquelle pa-

que te pertencia real-

mente ã Pendleton

l.ine Shipping Com-

pany; mas os seus
trajes e >as circum-

stancias do seu en-
contro ali. não eram

de molde a dar credi-

to a suas palavras.
Mary o viu também
no difficil transe, mas
fingiu não conhecel-o.

Mas afinal elle che-

gou aonde queria.
Agora restava cuidar

"boia" e das outras necessidades

ida, que é cheia dellas. Bill tem-
varias coisas, mas o seu tempera-

mento irriquieto e travesso

arrastava-o sem cessar a

toda sorte de contratempos.

Porque lhe viera a idéa de

chamar aquella multidão de

chineses — "penca de cabeças

de toucinho". Poi uni chari-

vari pavoroso, que perturbou
a somnolencia dn policia da ce-
leste republica e que lhe te-

ria custado caro, apezar das

suas raras qualidades de

combatente, se não fosse a re-

ti/rada estratégica que lhe of-

fereceu o modesto

edifício da missão

americana da ei-

dade.

Bill foi acolhido

ali por um velho

de aspecto digno

e cheio de bonda

de: era o chefe da

missão; pouco de-

pois apparecia sua

filha — Mary.

Bill sentiu o seu

coração p u 1 I a r

contente, mas a

moça mostrava-se

esquiva, resentid*.

Todavia os seu.'

secretos sentimen-

tos por Bill nunca

se haviam apaga-

(Termina no

fim da revista)

.a aviação e

o "flirt"...
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0 ultimo film de Nor- F R A X K M A YO E V E L Y N B R Ê N T Mais uma que deixa o

ma intitula-se afinal, defi- KM "TiiK SüADOW Oí THE Kast". DA \'*-\ ZiegfeW e oatie no cine

nitivamente. The Only li'o- ma. Desta vez é Marcarei

man. Os títulos anteriores foram Tighl, Conflieting Pas- Ouiinbv, que figura como parleiutire de Jack I Kmipsey

Stons e Saerifiee. HO ultimo dos MUS films.

Goffl a encantadora Xorma. figuram neste film. Ku- B

gene O' Brien, Winter Hall. M.ithew Beta e outros, sob Tom Mi\ vive em 5841, Carleton Way, Hollywood,

a CÜreCÇftO de Skiney Oleott. Califórnia.
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C O N S T A N C E TALMADGE

Mabel Julienne Scott, Edward Comielly e Warner

Oland tambem figuram em So This is Marriagc, da Me-

tro-Goldvvyn.

BBT.T V B t V T H E

May Mac Avoy figurará em Ben Hurr. já está re-

solvido. Até agora são estes os artistas que tomam par-

te neste fiim: May Mac Avoy, Ramon Novarro, Fran-

cis Bushman. Carmel Myers, Kathleen Key. Nigel de Bru-

lier, Claire Mac Dowell e Frank Currier.

Visit
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CASA RAUNIER

mm a secção de Tapeçari
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PORQUE AS ACTRIZES NUNCA

ENVELHECEM

Gloria Swanson em "Her Love

History".

DEPOIS DO NATAL...

Entre duas coinpanheirinhas de toi-

guedo, <pie procuravam consolal-a, Ma

ria José chorava copiosamente.

Um pequeno collegial conhecido, ao

passar por ellas, muito penalisado, in-

terpellou-as:

Por que chora a Mariasinha ?

(Juebrou a boneca que o Papae áo

Céo lhe trouxe na noite de Natal.

Pobresinha ! Se tivesse compra-

do o Almanach d'() Tico-Tico. como

eu, não estaria chorando.

E' verdade, responderam todas a

um tempo.

E papae já me disse, continuou

Mariatsinha, a enxugar a> lagrimas com

as costas das pequeninas mãos, que o

unico presente bom para o Natal é

mesmo o Almanach d'0 Tico-Tico, que

se publica todos os annos e tem muitos

brinquedos e historias para creanças.

Não se quebra, atalhou o meni-

uo ! Diverte mais, é mais útil e mais

barato ! Custa apenas quatro mil réis!

E a gente pôde guardar.

("Theatrical World")

Dt tudo (pie Sc refere á profissão

theatral, nada é mais mysterioso para
o publico que a perpetua mocidade das

suas mulheres.

Quantas vezes escutamos dizer: oh I

li a vi, fazem quarenta annos no pa-

pel dc Julieta e me parece (pie não

tem um anno mais de edade !" Natu-

ralmente, deve-se ter em conta I ma-

neira de caracterisar-se, mas quando

nós as vemos fora do palco, então se

tem outra explicação.

Como é extranho que quasi a tota-

lidade das mulheres não conhecem o

segredo de conservar o rosto sempre

joven. Oue cousa tão fácil, é comprar

numa pharmacia um pouco de purê

mercolized vvax (cera pura mercolized)

applical-a á cutis como se faz com o

oold crcam e lavar-se pela manhã. Esse

tratamento absorve progressiva e im-

perceptivelmente a epiderme velha e

deixa a cutis nova e fresca, livre de

pequenas rugas, pallidcz, e excessivo

rubor. 0 uso da purê mercolized wax

ícera pura mercolized) é razão pela

qual as actrizes não teem o rosto des-

figurado com manchas, sardas, etc, etc.

Porque as nossas irmãs do outro la

do dos mares não aproveitam essa lição

e não a aproveitam ?

" A RISTOLI N O "

E' este o titulo da interessante re-

vista que temos sobre a mesa, editada

pela firma Oliveira Júnior & C. Ltd..

em inteligente propaganda dos seus

productos chimicos - pharmaceuticos.
" \ristolino'\ comquanto tenha esse ca-

racter commercial, está artisticamente

feita e offerece ao leitor excellente col

_U0fm__ è^^^^^^mmw**mm 
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Manon Aye, a "Icading-womaii"

dos 
"cow-boys".

laboração literária e™ prosa e verso.

Sendo a sua distribuição gratuita, as

pessoas que desejarem recebel-ia regu-

larmente. sem nenhum ônus, poderãu

para esse fim enviar o seu endereço

para o Laboratório Oliveira Júnior 
—

Rua Dois de Dezembro. 77 
— Rio dt

faneiro.
¦

() segredo da Belleza. que se havia

perdido desde os tempos áureos da

(irecia, não constitue hoje mais ne-

nhum mysterio. Com a descoberta da
"Saúde da Pelle'' e da "Água de Lo-

tus" não ha mais velhice, não ha pan

nos, cravos e rugas que resistam. Con

serva-se a belleza com o uso diário

dessesi dois maravilhosos preparados.

*m*S*S*S<**S*S*S***S*>***S*S*>*S*Si*S**S^

i

Sta. GARCIA

com 1 mez

dc trata-

mento.

P€5CJA CRE5CÇR
ÔCCDTinCTROS?
Pois o conseguirá promptamente, em

qualquer edade, com o CRESCE-
DOR RACIONAL, do professor
Albert, tratamento unico que ga-
rante o augmento da estatura e des-
envolvimento. Pedir explicações, que

^3SrJÍB A^Jj mL-TT Jü '

Entr
mmmmmmn/t00Ht0t0^0t0t0^0^tíi

Sr. PICON (x) Sr. PIÇON (x) j

ante* do tra- 3 mezes depois

tamento. do tratamento.

MAS
— A rgen tina

<e^^(<<^^rc¥vvv«<«»y»»w»«»--------*-*c^^

Sr. CAMPS
com 2 me- as remetterei grátis, e ficareis con-
zes de tra- vencidos cfo maravilhoso invento.
tamento.

Representante na America do Sul: F -

e Rios, 130 — Buenos Aires

.•* S AR DAS ••
• PANNOS *•

ESPIMHAS •
RUGAS CRAVOS •

E MANCHAS
DA PELLE:

Von^\«
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UM BOM SABONETE, ISENTO DE SUBSTANCIAS

IRRITANTES - NÃO PÔDE CUSTAR BARATO

Um sabonete mal fabricado contrae a pelle, tornando-a

áspera e enrugada pela irritação lenta que vae produ-

zindo. O uso de um sabonete máo facilita o appareci-

mento de muitos males que alteram e enfeiam a pelle.

O SUPRR-SAKONKTE •j ivan é rigorosa-
mente puro,

isento de ingredientes nocivos, c fabricado especial

mente para a cutis.

A' venda em qualquer parte — Laboratório Oliveira

liiNiOR — Rio de Janeiro.

J>ãTd
toílelte
eftarâ
oédnbo
useo

SUPER-SABONETE

m**^^ 
OE

Oliveira
IuNIOR

oJtfl
£?$

J\ De accordo com a *-°X

Mi preferencia tem o *Ç*

*r?S consumdior a es-
Cj£ colber tres typos

(?) de sabonete

^endo: jtl

N° £

I P O M É A 
|

N" %

• 
AZALÉA G

S^ N° 3

oò GLYCINIA
>
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NOVO TRATAMENTO DO CABELLO
RESTAURAÇÃO - RENASCIMENTO - CONSERVAÇÃO

PELA

PATENTE IV. 5739

Formnln Sclciillfl.n ilo f.rnnde l.of.ml. <» Dr. Gronna, cujo -.enredo foi comprmlo por 200 conto* ile rei»

Ap-provada e Licenciada pelo Departamento Nacional de Snude Puollca pelo Decreto N. 1213 em 6 de Fevereiro de 1923

- HECOMMENDADA PELOS PRINCIPAES INSTITUTOS SANITÁRIOS DO ESTRANGEIRO

A LOÇÃO ÍUIILIIAME W O MRI.IIOIl ESPECIFICO

UfDlOAOO CONTBAi

(iiiédn «1«>M Cnltcllo*. — Cnnlcc — Eoibrnn.iiieclmt-iito premii-

turo — fnlvlrlt- prt-fOfc — 4'sisp.iM — S.-horr.ion —

Sjcomc ¦ iodou iim doença* «lo couro t-nliclliido.

Ie.rutido «'i opinião do muitos
sábios ost«1 hoje competente-
monte provado que o cmliran-
quecimento dos eabelloi n.io

passa de uma moléstia. O cabello cahe ou embranquece
devido á debilidade da raiz.

A I.ocAo i.i-iili.-nitf. pela sua poderosa acção tônica e
antiseptica agindo direciamente soiire o blllbo. é pois um
excellente renovador dos cabellos, barbas e bigodes l)rancos
ou grisalhos devolvendo-lhes a côr natural prmitiva, sem
pintar, ¦ emprestando-lhes maciiU e brilho admirável.

Múltiplas e
v|iriadas silo

as moléstias
que atacam o

couro cabelMido, dando como resultado a queda dos cabellos.
Destas a mais commum sao as caspas. A l.oção Brllhnntc
conserva os cabellos, cura as affecçfies
trôe radicalmente as caspas, deixando
fresca.

A Loção l.rillioii.t- evita a queda
fortalece.

Cabellos brancos

Caspas-Quédas dos cabellos

parasi: «arias e des-
a cabeça limpa e

dos cabellos e os

Calvicie

Seborrhéa e outras affecções

Trichoptilose

Nos casos de calvicie com tres ou quatro
semanas de applicaçfies consecutivas come-
ça a parte calva a ficar coberta com o cre-
¦olmento do cabello. A Loção Brilhante tem

feito brotar cabellos após períodos de alopecia de mezes e
até de annos.

Ella actúa estimulando os folliculos pilosos e desde que
haja elemento de vida os cabellos surgem novamente.

Em todas as
alopecias de-
termina-
das pela se-

borrhéa ou outras doenças do couro cabelludo os cabellos
cahem, quer dizer, despegam-se das raizes. Em seu logar
nasce um.a peimgem, que segundo as circumstancias e cui-
dado que se lha dá, cresce ou degenera.

A Loção II ril lui ¦¦ te extermina o germen da seborrhéa e
outros micróbios; supprime a sensação de prurido e toni-
fica as raizes do cabello, impedindo a sua queda.

Ha tambem uma (loi»nça, na qu«al o
cabello, em vez de cahir, parte.
1'óde partir bem no meio do fio ou
pôd« ser na extremidade, e apresen-

t«i um aspecto de espanador por causa da dissociação das
fibrilhas. Alí»m disso, o cabello torna-se baço, feio e sem
vida. Essa doença tem o nome rie trichoptilose, e é vulgar-
mente conhecida por cibellns espigados. A Loção llrllliantc
pelo seu alto poder ant!septico e alimentador. cura-a fácil-
mente, dá vitalidade aos cabellos, deixando-os macios, lus-
trosos e agradáveis á vista.

va\t.\,.i:\s DA LO»/\l> llltllll \ N I I,

1» — E' absolutamente Inoffenelva. podendo portanto
ser usada diariamente e por tempo indeterminado, porque
a sua acção é sempre benéfica.

2" — Não mancha a pelle nem queima os cabellos, como
acontece com algum remédios que con.em nitrato de prata
e outros saes nocivos.

311 _ \ sua acção vitalisante sobre os cabellos brancos,
descorados ou grisalhos começa a manifestar-se 7 ou 8
dias depois, devolvendo a côr natural primitiva gradual e
progressivamente.

411 — O seu perfume é dlicioso, e não contém óleo
nem gordura de espécie alguma que, como é sabido, preju-
dica a saúde do cabello.

MODO I)E ISAII

Antes de applicar a Loção Brilhante pela primeira ve2
é conveniente lavar a cabeça com agua e sabão e enxu-
gar bem. ...

A Loção Brilhante pôde ser usada wn fricções como

qualquer loção, porém, é preferível usal-a do modo seguinte:
Deita-se meia colher de sopa, mais ou menos, em um

pires, e com uma pequena escova embebida de Loção Brl-
lhnnte frieciona-se o couro cabelludo, bem junto á rata ca-

plllar, deixando a cabeça descoberta até seccar.

em^^rm^^^m^^^^s^^m^str^^m^^semi^^^m^t^^t^^^^^^em^^m^ym^^^^^^^^^i^^^^e^^^^^^^^^m

PREVENÇÃO

Não acceitem nada que se diga ser a "mesma coisa"
ou "tão bom" como a Loção Ilrllhnnte.

Póde-se ter graves prejuízos por causa dos substitutos.

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

cabello que teve ha annos passados.

PENSE 
V. S. em eliminar essas escamas horríveis que

são as caspas.

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

seu cabello.

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

tias parasitárias do couro cabelludo.

Nada pôde ser mais convincente para V. S. de que ex-
perimentar o poder maravilhoso da Loção llrilhnntc.

Não se esqueça. Compre um frasco hoje mesmo. Dese-
jamos convencer V. S. até a evidencia, sobre o valor be-
nefico da L<ção llrillinnle. Comece a usal-a hoje mesmo.
Não perca esta opportunidade.

A l.o ção brilhante esta á venda em todas as drogarias,
pharmacias, barbeiros e casas de perfumarias. Si V. S.
não encontrar Loçle Brilhante no seu fornecedor, corte o
"coupon" abaixo e mande-o para nôs, que immediatamente
lhe remetteremos, pelo correio, um frasco desse afamado
especifico capillar.

(Direi.o* reservado?» de reproducção total ou luireinl).
1 iiietiN cessionários pura a Américo do Sul: — A L V I Hl
A F li E 1 T A s — Hiia do Ctirmo. 11-sob. — S. PAULO

CAIXA POSTAL 1379

Cl *rt» H trt» »«* ,1 Srs. ALVIM & FREITAS —
^U II |>U II Caixa 1379 — S. Paulo

(Pnru todos...)

Junto remetto-lhes um vale postal da quantia de réis
10$000, afim de que seja enviado pelo correio um frasco
de Loção Ilrilluiii.e.

NOME 

RUA 

CIDADE 

ESTADO 
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MODA

Modelos de Paris, Enviados especialmente

para "Para Todos. .."

¦

Iniciamos, hoje, esta nova secção, dedicada

ás nossas leitoras. Todas as semanas, cilas

encontrarão aqui as ultimas novidades pa-

risienses, descriptas por Mlle Alice Laugelicr.

Em cima: á esquerda, está um veston em

brocardo preto e ouro. Só ha uma manga e esta-:.-,:

é inteira. Sob o veston usa-se uma saia de setim

charmeuse cor de marfim branco.

O outro vestido é de musselina de seda azul,

de Nattier, e é um modelo sem cinta, com um

largo volante na frente. Este volante é circular e >

cortado cm pontas. "; rt-

Em baixo: á esquerda, vê-se um costume de

crepe da China. O azul real eonstitue todo o ves-

tido, e crepe cor de creme é usado na golla, mangas

e guarnição do lado esquerdo. A golla e os pu-
nhos são formados de estreitas fitas de crepe.

Usa-se com este vestidu um feltro creme com or-

namento de avestruz.

O outro vestido 6 de crepe estampado em co-

res, predominando o vermelho. O mesmo tecido

eonstitue as guarnições latcraes, e estas, por sua

vez, são debruadas de fitas vermelhas e dc rendas

.' o .

«a 
¦

;.r*ví' ¦

í ' ( ',

• »

valcncianas. Usa-se com este costume uma toque

de velliulo vermelho.
.. Vis, 

'*,Jm '" ''* * 
. 

¦..¦:¦ ¦*•*

¦mi a-

¦ a ;
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como vândalos, misturando cocktaüs e

dansando desenfreadamente. Stapleton,

enojado com o que via, comprehendeu,

então, toda a verdade e, tendo o

bando alegre se passado para uma ou-

tra sala, accusa Gilbert dc mentiroso c

ladrão. Sterling confessa, tenta justi-

ficar-se, mas Stapleton o interromipe.

A uniça justificação que elle acceita é

a restituição do dinheiro dentro do mais

curt prazo possível.

Quando Stapleton deixa a casa, aos

aflS»gO* que o convidam para jantar e

*V*S/«*_N/ls/-VVV>>/ss/V>_f»s/s^^

| (SIX CYLINDER LOVE)

Film da Fox, produzido cm 1923 sob

a direcção de Elmer Clifton.

DISTRIBUIÇÃO

Gilbert Sterling... Erncst Truex

Marilyn Sterling.» Florencc Eldridgel

Richard Burton... Dor.ald Meek

Geraidine Burton. Maude HM

Phylis Burton A nue MsKittrick !

Margucrite Rogers Marjorie Milton

iBeraram Rogers.» Thomas Mitchell

d William Donroy.. Ralph Sippcrly

George Stapleton. Berton Churchii-1

Harold Winston.. Harld Mann

Tom Johnson Frank Tvveed

Mary Grace Gordon
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«dansar 110 cabaret mtais próximo, Gil-

bert f^z a tremenda revelação: elle se

encontra na mesma situação de Burton

— quebrado e incapaz dc supportar

mais a presença delles. E juntando a

palavra á acção, Gill>crt enxota-os da

sua oasa. Não camprehendendo o que

se passa c ignorando o que houve entre

o marido e Stapleton, a esposa seate-

se offendida com o destempero de Gil-

bert e ameaça j.r-se embora se elle não

reparar o acto que praticou. Acabru-

nhado, mas* revoltado ante o egoismo

<|a mulher, Sterling diz-lhe que ella é

livre c pódc partir. Foi o quanto bas-

tou para que todo o amor que ella sen-

tia pelo marido despertasse violento e

•.lla se atirasse commovida nos braços

dc Gilbert.

Na% -dolorosas semanas que se segui-

ram, Sterling vê-se obrigado a vender

sua casa e a mobília, afim de arranjar

parte do dinheiro subtrahido ao patrão.

Elle mora agora num modesto quinto

itnamr e tem apenas um emprego de 35

dollars por semana, dos quaes é obri*-

gado a tirar 10 para indaminisar Sta-

ploton. Mfes apezar de tudo Sterling é

feliz, porque encontra na esposa o ca-

rinho, o amor e a alta comprehensão de

deveres, que lhe ajudam a leviar a cruz.

Na mesma casa que Sterling mora,

vive também tranquillamente Burton,

que, fazendo das tripas coração, con-

seguiu pagar todas as suas dividas.

Burton conforta Sterling, dizendo-lhe

que tenha esperança, pois a tempestade

passará e os dias dc bonança virão de

novo. Srerlirg acredita que sim, embo-

na a vida lhe pareça um osso durissi-

mo naquelle momento. Se ao menos

elle pudesse vender o maldito automo-

vell E' então que elles se lembram dc

Donroy e appellam para os seus scr-

viços.

Agora parece que tudo irá bem, dc-

pois do sumiço da fettatura. Streíing

e sua esposa rcgosija.m-se pela primei-

ra vez, depois de tanto tempo, quando

apparece a figura de SCapleton. Ster-

ling, que com o produeto da venda do

auto, obteve o necessário para liquidar

o resto do compromisso, ent rega-lhe o

cheque e, acceitando-o, Stapleton ex-

plica a razão por que assim agiu — não

por crueldade, mas para dar a Ster-

ling uma opportunidadc de rehabilitar-

se. Eni seguida ao seu pequeno discur-

so, elle ofíerece novamente ao seu an-

tigo empregado o posto de gerente ge-

ral. A esposa ouve tudo, atraz da porta

da cosinha, e corre a transbordar a sua

alegria e commoção no coração e nos

braços do mairido.

\ ¦
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impagáveis generaes chineles, que se-

guem para o campo de batafta farda*

dos de pyjama, veiu interromper o fio

da reconciliação dos dois jovens. Mary

e seu pae foram feitos prisioneiros pe-

los rebeldes, porém, Bill conseguiu es-

capar e fugir para Hong-Kong.

Pouco depois, Bill ouviu o povo ac-

clamar a entrada das tropas legaes e

o seu espanto foi grande quando viu

que o general que marchava i fronte

das tropas, com o peito cheio dc tantas

medalhas que pesariam o fiulfi ciente

para ancorar um navio, não era outro

senão o «seu amigo Danir*, a qtfcm elle

protegera na America.

uy«^-u-lj-U-t_-tA(-,f*V*-^
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O RENEGADO

(Fim)

do do espirito e as coisas já tomavam

o rumo desejado pelo rapaz, quando

uma revolução chefiada por um dos

BREVEMENTE

k,¦ /s* ______ifl flrr^" 
*

Revista de tontos os sports no Brasil

e no estrangeiro

EDIÇÃO DA S. A, «O MALHO"

(THE FIGHTING

ADVENTURER)

film da Universal, produzido cm

1924 sob a direcção dc Tom Forman

DISTRIBUIÇÃO

Bill Pendlcton.... Pat O' tfailey

Mary Brainard... Mary Astc?

Danny Day-ncs... Raymond Hatton

Fu Shimg Wiamer Ofiod

Quig Edwirn J. Brady

W. F. Pendlcton Taylor Carroil

Wm. A. Pendlcton Clarenoe GeMert

Mr. Brainard.... Alfred Fisbo:
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Com o auxilio deste. Bill apdcrou-sè

da frota aérea, constituída oa sua to-

tal idade, de um único aeroplanr. e em

companhia de Danny le\ antou vôo para
salvar Mary e o missionário. Btíl teve

de dar combate aos ae.upiainos adver-

sarios, mas sahiu victorioso. Quando
elles alcançaram o acamp>,raac:no ini-

migo, Mary estava tomando chá com o

chefe dos rebeldes, que no bnxdne que
ella trazia na blusa reconhecera o cm-

blema de fraternidade de uma umiver*

sidaide americana cm que elle tsttula-

ra. O alfinete era presente «cie Bill e

o chefe rebelde respeitou na arioça a

noiva do seu antigo collega.

Bill, que era um espirito "orgunisa*

dor", com qualidades de comr;iaixlo,

coaivcneeu o chefe rebelde que cale de*

via unir-se ás forças de Da»ny, en-

tregando a est-e a presidência. Assim

foi feito e a sua recompensa foi um

Contracto de njavegação com o ftovo

governo da colligação. 1

R Mary comprehendeu que para a

felicidade de Bill faltava o principal e

que o seu arrependimento merecia lo*
dos os perdões. ¦,:. ¦ ., .
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BENEDETTI-FILM
153, Rua Tavares Bastos, 153

Casa 3 - Telephone: 935 Beira-Mar \

;. Crande Prêmio Exp. I. do Cení. do Braill

\ HIEHHIiniU PRIVILEGIADA
Por cartis Patentes Jos governos do :

¦¥y

o Xarope. 5ao João
E O MELHOR PARA TOSSE E DOENÇAS DO

PEITO - COM O SEU USO REGULAR:

1.- A tosse cessa rapidamente.

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

3/ Alliviam-se promptamente as crises (affliçõcs)
dos asthmaticos e os accessos da coqueluche,
tornando-se mais ampla e suave a respiração.

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

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

6." Accentuam-se as forças e normalisam-se as

funeções dos órgãos respiratórios.

BRASIL - N. < 061

Itália - n. leoeoa
FRANÇA - N. 454430

BÉLGICA - N..2G28G2

INGLATERRA - N. 810

Em txhlblc&o:

PORTUGAL - N. 8303

HLSPANHA - N. 34020

SUISSA - N. 043OO

ÁUSTRIA - N. 60849

ALLEMANH A-N .276229

ihè

L fhctfmdtliH:

TIM & FREITAS- Ku» «i ~«rmo n. 11 - Soft. - S. Paulo.

"Gigolette"
com Amélia de Oliveira

Prod; Verga.

Bm confecção:

" O Dever de Amar "
com Amélia de Oliveira e Aurora Fulgida

> ESPOSA DO SOLTEIRO"
com Laetit!a Quaranta My__m

I-rod. e Direcgão de Carlos Campogallian

pedidos de locação e venda dirigir-se

a PMILO BENEPETN

ILIUSTRAÇAO BRASILEIRA, grande revista mensal

illustráda. collaborada pelos melhores escritores c artistas

nacionaes.
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abortos' Chaáas! lnvalldez! Rheumatismo! Eczemas!

UM HORROR!!! rft,fai
A syphilis produ, Abortos. ****£**%* 

grtíSSStfÍTSR Í*.

Syphilis de casa porque não havendo Saúde não ha Alegria.

FIIXIR 914 E' o melhor depurativo do sangue.

De7e ser 

"adiem 

qualquer manifestação d. Syphilis . da Boba.

AINDA WIAISI
r*m cri IVIQ CH4. „*rt * *A um grande Depurativo como um grande preparado contra •

O ELIXIR W* "5o é só um E, 
unico sal que dev: ser usado

Sfphihs, porque contóm Hcrmophenyl. o qua destro* o me ob^>s do g 
^ (_

SSS^rtTSÍSSíSBR^ CM,ém irsenic0 nem """"'^
às creanças. pi ivip Q14 :

O que o doente sente com o uso do ti^1^'" 
J'' _o{frem de prjsão de ventre. Desaparecimento

Appetite, regularidade 
^.^^StoSSVJMSS 

. affecções dos Olhos; fmalmentc, .

de todas as manifestações syphihticas, especialmente

saúde em pouco tempo. d Hospitaes, de especialistas dos Olhos e dt

AttestadOS-E' o mm Depura„vo «¦«-&£ .

Casamentos: mo .. «.^£-£ « 
^m»«& Ude o V vidro

V O MAIS BARATO DE TODOS OS DEPURATIVU* * 
|X|R q14

LâÉatfii
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H ¦I li iSi [ o. Nims" |
Para tornar pronuneiaveis as palavras telegraphicas

eu grupos dc dez letras (duas palazras dé cinco le-

trás) dos modernos códigos tclcijraphicos cm que cadaI

I
I

)))¦

I

_) palavra ou phrase tem um numero correspondente, —

B A. B. C, Borges, etc. Preço no Rio, 4*pooo-, pelo cor*

)) veio f*ara qualquer parte, 5$t;oo.

Esta 
"Chave" transforma em palavras perfeita-

_ mente pronuneiaveis os agrupamentos de duas pala-

_\ vras codigas de cinco leti as, de onde resulta:

))) — Apreciave1. economia;

— Sígillo absoluto sc se quizer; e,

F.vitam-se demoras e aborrecimentos provenientes )>)

da freqüente deturpação dos despaebos na transmissão. ¦*)

Encontra-se já á venda em todos os Estados
- do Brasil, em Portugal, na Argentina e Uruguay, e

ml já foi adoptada por muitas casas de primeira ordem. ,

til Resolve um problema importante, porque os Te- _
legrapbos e os Cabos não rejeitarão mais nem cobra- ))

rao em dobro as palavras de dez letras.

Se quer melhorar radicalmente o seu serviço te-

lcgraphico, adquira sem demora uma " Chave Conver-

sora A. C. Neves", que é de real utilidade.

Os pedidos podem ser feitos directamente ao

autor _ Caixa Postal 1093, Rio de Janeiro, ou aos

editores, Pimenta de Mello & C., rua Sachet 34, que
serão promptamente attendidos desde que venham

acompanhados do seu importe em sellos do correio,

vale postal ou carta registrada com valor declarado.

ía3Ki*si^-^-^^-^-^sisisiaKi^sisisisi2a
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Fallando com um intelligentissimo delegado do

império fio Sol Nascente, sobre a rápida influencia da

civilização occidcntal, que se opera em aquelle paiz

dc maravilhas, disse-nos:

Uma das coisas que chamam verdadeiramente a

attenção da minha terra é a universalidade com que

se tem imposto, desde a corte de nosso soberano Mi-

kado, até os casebres do povo, o famosissimo Sabonete

de REUTER, hoje tão diffundido como o arroz e os

crysanthemos.
O senhor não vae a qualquer parte sem que

encontre (mesmo nas próprias ruas) geishas ou mus-

mées que. de joelhos em terra, e com um vaso de aloes

na frente, lavam a cara e as mãos com um odorifico

Sabonete de REUTER, 0 que consideram sagrado.

Dizem que o espirito da deusa da juventude e da

belleza está nesse sabonete, que mantém a cutis fresca,

rígida, lisa, absolutamente com todos os caracteres

de tuna cutis infantil.

Não tem nada de tontas as japonezas que dizem

tal cousa. pois essas qualidades do inimitável Sabo-

nete de REUTER, proclamadas por ellas são cabal-

mente as que formaram a sua fama no mundo europeu

e americano, fama que hoje se dif funde rapidamente,

como se vê, até no extremo oriente.

d m s. P. n? -4-5
6-6-1900
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PARA
DARTROS-EMPIGENS,
QOtPES-FRIEIRAS,

hERPES-ECZEMAS,
EXCORIAÇÕES,
MACHUCADURAS,
PICADAS VENENOSAS

«*.,

ODMCU MS vJ.BEL.JS
CABELLOS CRESPOS
COM POUCAS AP-

PU CAÇò ES DO

C1.KSP0D0R
SAO COM SECURAN-

ÇA OBTIDOS.
VIDRO, io$ooo-PELO

CORREIO, i2$ooo

NA PERFUMARIA
"A* 

GARRAFA GRAN-
DE" - 66 RUA URU-

GUAYANA.

e

PERESTREL.LO FILHO * Ci).
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Está em organisação o Almainiaclh d90 Malho para 1925, do qual

será enviado ttamrn exemplar, grátis, a cada assignante d© se=

mannario O Malho, cuja assígnatunra termine em Dezembro

do próximo aninOo

Lindas trichromias nas 300 paginas de texto interessante e variado.

t S. A. 
"O MALHO" - OUVIDOR., 164 -RIO
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PARA TODOS...
os que desejam Uma residência elefante e confortável, os nossos

-íf5

MOBILIÁRIOS, TAPEÇARIAS e DECORAÇÕES

SE IMPÕEM PELA BELLEZA E PELA QUALIDADE

ASA ONES
fEGISTRHDR

Premiada com 11 <>r> Concours na Exposição internacional de \t)ii

da Carioca - 6765 - Rmia

(Ifficinas Graphicàa d'() MALI l< I


