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

CAFIASPIRIINA
o admirável analgésico moderno que faz desapparecer em poucos momentos asdores de cabeça, garganta e ouvidos, as nevralgias, o malestar
causado por excessos alcoholicos, os resfriados e quenunca affecta o coração.
Vende-se em tubos de 20"Enveloppes 

Cafiaspirina" d
comprimidos ou em

e uma dose.
Licenciado pel. Direciona Geral da Saude Public, com o No. 208. de 7-10-1916.

Preço do tubo original
CAFIASPIRINA
BAYASPIRINA.

5 $001;
4 $500
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Ü)s hivros
Profundo o meu pczar

cm não poder, mesmo in.

vocando a melhor boa vou-

tade. apresentar applausos á Mmc. Chrysantéme pela pu-

blicação das Memórias dc um patife aposentado.

K o quc me priva 'desse prazer c dessa honra é a

suave recordação que tenho do seu romance Mãcc de

seus Contos azues. Destes, por tão doces c tão harmo-

iiíomds, parece que a alma de Jesus foi collaboradora e

guia. Naquelle. a alma materna, eternamente luminosa e

eternamente bella, ganha tão encantadora graça (pie a

gente chega a abençoar a vida só pela ventura de se ter

mãe.

K são justamente as angélicas alegrias, que pródiga-

mente me dispensaram esses dois livros, os mais sérios

obstáculos á realisação dos meus desejos.

A' talentosa eí-criptora não augmentou renome esse

trabalho, e se algUlW gabos lhe são feitos, mais á autora,

que tudo merece, do que ao livro, quc nada dc nobre

representa, devem ser attribuidos.

Tem o Sr. Klysio de Carvalho, em Laurcis msignes,

paginas de uma larga fulguração artistica. O mesmo

fino tacto de elegância que presidie ás suas preferencias

indumentárias, prevalece na vestidura do seu pensamen-

to. Tanto como o homem, o escriptor faz praça dc ele-

gante.
Neste ultimo livro do interprete magnífico de Oscar

Wikle todos os assumptos são estudados com felicidade;

dois. porém, solicitam mais carinhosamente a minha sym-

pathia: o que se prende a tres figuras extraordinárias

dos tempos da independência e o referente a Gregório

de Mattos.
"Não 

poderei 
— diz na sua conferência feita ao*

10 de Agosto de 1922 na Associação Brasileira dc Im-

prensa 
— na brevidade deste discurso, patentear-vos a

extensão da preponderância, na obra da nossa indepen-

dencia dessa trindade veneravcl de cujo elogio me en-

carregastes: Joaquim Gonçalves Ledo, Januário da Cunha

Barbosa e Frei Francisco de Sampaio apprecem como

tres formidveis agentes das nossa* reivindicações nacio-

nalistas. Antes de tudo, andastes acertado unmdo-os na

mesma homenagem, porque, eom serem elles Benumos ex-

poentes do espirito e do sentimento da nacional.dadc nas-

cento, representam as figuras imprescindíveis para a um-

dade da compo-ieão do qnadro histórico. Mo sena pos-

sivel desligar Ledo de Januário, companhetros de glona

***t 6T'A*m e de infortúnio, como não

Qâ y£t)Cfítctíta 
sc comprehende a inclyta

***/ legião sem Frei Sampaio."

Deste, o Monge lidado)^ recordado sermão pregado
cm 7 ée Março dc 1821, estai memoráveis palavras: 

"Oh

Deus ! Tu, que conheces que o meu interes.se sobre a

gloria do Brasil não nasce de pretenções nem de vistas

particulares e i>or isso é merecedor de tua approvação,

dirige, portanto, as minhas idéas ! Que ellas, sahindo

dos pórticos do templo, sc espalhem por todas a» provin-
cia.*» deste continente e que vão ao longe mostrar os sen-

timentos do Brasil na época actual, em se fazem esforços

para que elle retroceda da mocidade ao estado da in-

fanciã."

E falando da morte da Sereia do Púlpito, tambem

cognominado o Bussuet brasileiro., o faz nestes termos:
''Falieceu de.-gostoso, cheio de arrependimento por não ter

podido resistir á seducção dos adversários dos seus pri-

mitivos companheiros de lueta, e esquecido dos próprios

amigo.-, políticos. O instineto da eloqüência e a paixão

da liberdade teriam feito delle um Savanarola da inde-

pendência se não fosse a sua debilidade de caracter. To-

davia foi grande., e morreu aurcolado de santidade."

Do Conego Januário da Cunha Barbosa, o valoroso

e illustre companheiro de Gonçalves 
"Ledo. 

e que logo

aos primeiros anceios da independência — dcs:*a indepen-

dencia que lhe encheu como um grande sonho luminoso

toda a heróica mocidade — "é 
preso, recolhido á forta-

leza de Santa Cruz, e. em seguida, deportado para a

França, sem recursos com que pudesse viver no estran-

gciro", diz que o seu nome "passou ainda á posteridade

como bom letrado que era". E a acerescenta'. "Logo

depois dc ordenado padre, ganhou num concurso brilhan-

te a cadeira de philosophia moral e racional, tendo du-

rante 25 annos commentado as máximas de Platão. Foi

pregador afamado da capclla real, cavaliciro da ordem

de Christo, provecto latinista, critico, erudito, poeta es-

timavel. autor dos poemas Nictheroy e Garimpeirost his-

toriador infatigavel e zelador das tradições do nosso pas-

sado colonial. Ao padre'Januário da Cunha Barbosa ca-

be ainda a honra dc fundador do Instituto Histórico."

Sobre Gonçalves Ledo assim se exprime: 
"Naquella

época de memorável e dura provação, emquanto outros

transigiam, demoravam a conquista plena das nossas li-

berdades e mascaravani propósitos reaccionarios. o ardo-

roso campeador. a quem repugnava abertamente a domi-

nação absoluta exercida no Brasil pela metrópole, dava

fôrma concreta âs suas nobres aspirações, pas,ando aos

Semanário popular, poli-
tico e humorístico. Re-

portagem photographica
de todos os Estados.

Redacção e administração
Rua do Ouvidor 164—Rio A REVISTA DE MAIOR TIRAGEM NO BRÁS H,
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olhos dos moiinos e dos retardataríos por republicano ou

anarchista. Focalisado de aceordo com a verdade dos fa-

eto*, Ledo avulta cada vez mais para a immortalidade,

•em que os outros sejam lesados na menor parcella do

que lhes pertence. A glorificação da Independência, por-

tanto, tem que ser forçosamente glorificação dc Ledo e

seus adeptos. Honrando nclle a grandiosa conquista, evi-

ta-se a injustiça dc postergar um dos nomes que mais

concorreu para a sua realisação; mas escondendo os seus

loiros na coroa do primeiro imperador, ou pretendendo-
se reduzir a fundação do Império á figura de José Boni-

facio, é violência á historia, que não devem permittir os

quc se habituaram a enfrentar a verdade. Ü maior facto

da nossa affirmação nacional ha dc perpetuar-se tam-

bem na obra esquecida de l.édo, que, acima de todos,

foi a fé, a paixão e a energia lampejando no ideal, trans-

figurado e victorioso pelo impulso do seu espirito."

Como se vê, José Bonifácio, o monopolizador de to-

da gloria do excelso feito, começa a dividil-a com os seus

companheiros quc, durante um século, esperaram a repa-

ração de uma grande injustiça.

Muito interessante tambem o seu trabalho sobre Gre-

gorio de Mattos que, 
''como tantos outros vultos da nossa

literatura, espera pelo estudo definitivo, que, fixando as

diversas feições do seu omnimodo talento, esclarecendo

a sua psychologia, integrando-o no meio i>ocial cm que

sc desenrolou o drama da sua vida tumultuosa, estouvada

e pittoresca, e, por fim desembaraçando-o das falsas

lendas, erros e contradições, nos dê delle noção exacta

e completa."
¦

Ainda na minha ultima chronica literária falei de

um livro interessante do Sr. Raul Apocalypse, e já outro

com a mesma filiação daquelle, publica o joven e dis-

tineto professor do Collegio Brasil, de Ouro Fino.

Km Estudos de português, o estudioso educador de-

clara, como advertência prévia, que esses apontamentos
"foram escriptos para os seus alumnos de português; e

com o intuito de lhes facilitar, cm vésperas de exame,

recordação rápida, em estudo synthetico, dos principaes

pontos de syntaxe e de soluções dc pequenas duvidas

da chamada analysc lógica."

E alcançou magnificamente o seu objectivo, prestan-
do aos candidatos á prova do vernáculo um excellente e

real serviço.
¦

K, pois, que de um joven professor me oecupo, li-

cito me seja prestar a homenagem de minha comrmovida

saudade ã memória do grande educador, que a mais bru-

tal das mortes arrebatou do nosso convivio: Alfredo Go-

me.*.. A' nobre profissão de guiar almas c ilhistrar espi-

ritos deu toda a belleza de uma fé intangível, a serena

magestade dc uma attitude equanime, a gloria do saber

e o esplendor da justiça.

Que a sua vida, tão superiormente vivida, fique como

um exemplo para os que se propõem abraçar o magis-

terio dando-lhe a feição augusta de um apostolado.

LEONCIO CORRKIA.

Nas proximidades do Natal, apparecerá
o ALMANACH D'0 TIC0-TIC0, que será
um magnífico presente para a petizada.
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VIGOGENIO
0 FORTIFICANTE MÁXIMO PARA

TODAS AS EDAOES

Çalcifica os ossos e dá phosphoros

Sempre que os MESTRES DA SCIENCIA

precisam applicar um fortificante receitam o

VIGOGENIO.

FRACOS, rachiticos, ANÊMICOS, depau-

perados, NKURASTHENICOS, usem o

VIGOGENIO.

Na fraqueza pulmonar e CONVALESCEN-

ÇAS o seu effeito é immediato e positivo.

Licenciado pelo D. N. de S. P. sob mt-
mero 833 tm 20-11-1919.

ri ç 1 ¦• O remédio das senho-
NUXOOeOatina ras. Combate as colt-
cas uterinas, mesmo as da gravidez, em duas
horas. E' o melhor remédio para as doenças
do utero como FLORES BRANCAS, in-
flammaçôes, utero cabido, corritnentos, ca-
tharro do utero. A FLUXO-SEDATINA

é usada com optimos resultados no» Hospi-
taes e Maternidadcs.

Licenciado, pelo D. N* de S. P„ sob nu-
mero 67 em 28-6-1915.
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bAIMHAK UmntlnU f zm 0BTER umm recursos?
FACIUTA-8E A TODOS UM CAPITAL

Qualquer pessoa qua puzer leu nome e endereço neste ann«jncio a envlal-o eom uni ten»

ao Instituto Electrko • Magnetlce Federal, roa da A.semblén «. 45. Capital Federal receberá,

além do outraa vantagens, uma demonstração doa meioe pratiooe para ter sorte em tudo;; anri-

queoer por melo de negocio... ou do Jogo. ou da loteria; cobrar dividas ou vender mercadorias

facilmente: immunlsar-se contra parigos. desastres, doenças. Influenclaa ««Inveja, feltlcarla

ou bypnotizacao; ganhar demandas: casar com acerto ou alcançar o amor desejado; tar har-

commercial; possuir ipoder magnético; ver atravet do*

descobrir minaa de ouro ou diamantes; atrahlr aba a-

e tiKlo que ganhar, tal como ?«tâ demoa-

tnonia na familla ou na socieda de

eorpos opacos; adivinhar o futuro;

dancla de dinheiro. Nada ha que

atrado nas cartas daa pessoas mais notáveis â*

mundo Inteiro a cujo theor exhibiremos. Na mesma oaaa.

««tA a Venda Dor dose mil réis, o importante livro llus.

Sido d? DIL í. LAWRENCE - Hypnotismo Afortunante.

O pedido deve vir dentro do mesmo cnveloppejlo «|.

«beiro em vale postal ou registro de valor declarado

perder

Nome .. .:.. ..
Sua • numtra .
Logar • Betado
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CURE-SE E FORTALECÂ-SE
Os produetos do Laboratório

Nutrothernplco Dr. RAUL
LEITE} & C. (Rio),
resolvem dlfflculdndes

clinicas e t—01 «o» rotulo»
om respcctlvíi* formulas

LAXO PURGAT1V0 IHFAMTIL
Dose muulta (do maná). JBm%—

bo gênero para criança», é •*«««¦_

tem sabor de nssucar e nao habitua

o organismo. (Lie. 407).

GUARAINA

GU AR A NlL
(CONCENTRADO)

Tônico poderoso, estomachlco, be-
matogeniro, de Inneiçavel superlorl-
dade sobre on existentes, devido á
sua noçio nntl-toxion e estimulante
Intestinal. (Guaraná - lodo - kola -

arrheno - phospho - enlclco - núcleo-
vltnmlnoso). (Llc. 498).

LACTARGYL
(Especifico tnfnntll). Lnctnto neu-

tro de hydrar-çirlo e extrnetos vlta-
mlnosos. Notnvel tonl-purlflcador do
sangue dan crianças, Unlco no ge-
nero no Brasil. (Llc. 1510).

TÔNICO INFANTIL
(CONCENTRADO)

(Sem álcool). Poderoso reconstl-
tulnte das criança» e unlco ao ge-
nero. (Iodo - tanlco - arrheno - gly-
cero - phospho - núcleo - vitamino-
so). (Lie. 406).

LACTOVERMIL
Polyvermlclda 9© •]• mais eftlea»

que os vermlfugos eommuns. Ado-

piado pelo Dep. Nac. de Saúde Pu-

bllca. (Llc. 408).

PURGOLEITE

(Pastilhas). Admirável e efflcas

purgativo ou laxante para adulto.

Tem sabor de confelto e nAo hnbl-

tua o organismo. (14c. 409).

NUTRAM IN A

(Amlaas da nutrlçáo). Farinha

fresca polyvltamlnosn e do cresci-

mento, mlncralisndorn do» tecidos,

ealclflconte dos ossos e estimulante

do appetlte.

CREME INFANTIL
(Comprimidos). Ba»e guaranlna

de guaraná. Cura ou alllvla em pou-
eos minutou qualquer d«r, enxa«que-

ca». tte., aborto a grlppe, resfrla-

dos. etc., * é tônico do coraçflo, ao

contrario dos slmllnre» que •¦«««_

presslvos. — Tome um ou dol»

comprimido». (Llc. 515).

AMINA-ZIN
Extractos vltamlnoso» da «_»°»>

ra, cevada germinada, etc. *•*"•-

¦o tonl-e»tlmulante da "•**}•_••

Unlco desta classe no Brasil. (Lie.

(Em pd dextrinlsado). 13 varie-

dades, com diiçestllo qnnsl feita. Os

pacotes sn« acompanhados de con-

selhos muilo ateis sobre reglmen e

hyglene. Preço 1 até 19300 o pacote.

EM A GRINA

Comprimido para emmagrecer.

Acompanhado de reglmen alimen-

lar multo útil.
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ILLUSTRAÇAO BRASILEIRA - «*•

VISTA MENSAL ILI.USTRAOA M* Colaborada

pelos melhores escritores e artistas nacuh

met-
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PARA IODOS...
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r
REGULADOR FONTOUKA

é o remédio indicado para com-

bater os incomniodot das se-

nhoras, sendo muito ef ficas

dos órgãos f e m i n i n os

Precioso Remédio

PARA TRATAMENTO DOS

, proveniente d e irrcgularida-
nos estados mórbidos e nas V\ r

. S*a*ak*ma:a m m **a **a t~A ^t is â /% rn-ai t • At% k o\ áti menstruacs e elimina
desord.n, fc»«*'W|NC0M 

MODOS DAS SENHORAS

¦:

REGULADOR FONTOURA

regularisa a funcção do sangue,

dcscongestiona os órgãos in-

flammados, supprime a dôr

os distúrbios nervosos,

REGULADOR FONTOURA
As c'a u s a s que deter-

minam muitas altera-

ções no estado de sau-

de das senhoras, produzin-

do crises dolorosas, alterações

nervosas e conseqüente decaden-

cia physica, devem ser comba-

— — — tidas com o — — —

REGULADOR FONTOURA

RESTAURA E REGULARISA

AS FUNCÇÕES DOS

Órgãos femniâninos

Os s a t i s f a c t o r i o s re-

sultados obtidos em

grande numero de caso3

em que tem sido applicado,

demonstram quanto é mere-

cido o renome alcançado pelo

poderoso preparado. m*t —

REGULADOR FONTOURA

BREVEMENTE

ff * o

SfNAIU
;

SPORTIVA
EDIÇÃO DA SOCIEDADE ANONYMA

M0 MALHO**
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Bom Dia!

Do vosso estômago depen-

de a vossa saúde. Um esto-

mago forte significa alimen-

tos bem digiridos» os quaes

dão vigor e força ao corpo.

do
Or.

tornam saudáveis os esto-

magos. Ellas tornam fortes

o apparelho digestivol O

resultado é saúde. Princi-

pie o tratamento hoje.

PHST1LHHS RIMOS

Únicos produetos com grand prix e medalha de

ouro em Uoma — 1923-1924.

Dep — CASA GEIIMAMA — Kio

"1 Ilustração Brasilei ri
REVISTA MENSAL ILLUSTRADA

Collaborada pelos melhores escriptores e artistas
nacionaes c estrangeiros.

,»>
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CELIO COELHO (Rio) 
— Tara-

mount Studios, 6th and Pierce Streets,

Astoría.

GUIDO (São Bernardo) — Temos

dado diversas vezes. Ritz Carlton, Pi-

ctures, 6 West Forty-Eight Street,

New York City.

PARAMOUNT (Campinas) — Não,

qual o que, você*é sempre bem rece-

bido. Desta vez é que... não lhe po-

demos servir... Nunca ouvimos falar

e temos muito medo de terminar as-

sim...

LINCOLN ( Pelotas) — Mas ha

muitos, meu caro! E depois... você

sabe que só costumamos responder a

perguntas cinematographicas...

LIOMUUCAV (Pernambuco) —

Ainda não, para o anno. Irá. sim. Já

vimos em sessão especial.

ICO DE AFFONSECA — Lasky

Studios, 1520 Vine Street, Hollywood,

Califórnia.

MELLES MOREAU (Rio) 
— Com

certeza sahiu, aquillo até nos pareceu

publicidade... E' mexicano, sim. Não

podemos affirmar exactamente, mas o

film já chegou. Naturalmente vão es-

perar dois mezes-, para não ir em se-

guida ao seu ultimo film, e depois...

RAUL (Rio) 
— Isto, além de não

ser verdade, não tem razão de ser. Es-

tamos ao par de tudo, muito mais do

que você imagina. Está fazendo O di-

reito de amar, sim.

LEATRICE (Rio)' — Não podemos

ceder photographias, amiguinha. Sim,

dissemos assim, porque era impossível

vendel-as*... Mas poderá encontrar nu-

ma daquellas casas de cartões postaes,

ali na Avenida, para o lado da Praça

Mauá, ou então na Livraria Moura, á

Rua da Assembléa, 79.

G. CANEDO (Rio) 
— Mas você

não quer mais, alguma coisa, não ?

Quer ver como todos vão rir a valer ?

Este nosso amigo quer que lhe forne-

çamos os endereços de todos os ar-

tistas de cinema !

DIVA ( São Paulo ) — Ao reler

mais uma vez... notamos que nos es-

capou uma pergunta. E' Thaís

Waldemar, princeza e viuva de um

general russo, fugida de Petrograd,

e outras historias mais que estes no-

Jt-res russos arranjam...

-^V-V-V-V1^----^-'^---^---'---'--^^*'^---^^^--^'

Toda a correspondência para a se-

cção de cinema deve ser dirigida a

OPERADOR — 164, Ouvidor —

Rio de Janeiro. Devido á formi-
d ovei af fluencia de cartas para esta

secção, muitas aguardam a resposta

por semanas e mezes até; pedimos

por isso excusas aos nossos leitores,

e ao mesmo tempo lhes solicitamos

a attenção para a lista de endere-

ços dc artistas que mensalmente

publicamos; isso evitar-lhcs-á mui'

ta vez o trabalho de escreverem

pedindo informações que nella se

encontram, e a nós um trabalho

iXCUSodo dc compulsar catálogos

para os satisfazermos. Mais: abre-

viará o prazo das respostas. No

caso de pedido de infozmes sobre

films, devem vir, sempre que possi-

vel, os titulos originaes. Essa nossa

exigência é motivada pelo facto de

muitas vezes os films aqui exhibi-

dos com um titulo passarem com

outro nos Estados.

Já demos photographias delia. Esta-

mos ansiosos...

W. TORRES (Rio) — i° Assim de

momento, palavra que não sabemos.

Como ás vezes os films têm tantos ti-

tulos provisórios... Este mesmo que ci-

tas, primeiro foi The Czarina. depois

Compromisedj Songs of Songs, Pas-

sionate Journcy, e agora Lily of Dust.

Mas vamos indagar. 20 Também é uma

destas coisas a que não prestamos at-

tenção. 3o Está infeliz, meu caro, mas

isto daria muito trabalho para respon-

der. Na Goldwyn, parece que mais ne-

nhum. Na Paramount, depende dos que

elles resolverem eaxhibir. Já vê, que

mesmo com a maior boa vontade...

CURIOSO (Rio) — Para ambos

<_Er*_ *

3 _fí__KS-C\_-^í.
¦ J_a/Sf_ã_c* il--(!ll_»

J^ÉSS MàM mW ÍL%

Metro-Goldwyn Studios, Ciilver City,

Califórnia. E' porque não recebemos.

Nós respondemos a todas...

RUBENS REIS (Rio) — Simon.

167, Bd. Haussmann, Paris, já se sabe.

Biscot, 3, Villa Etex. Claude, 106, R.

de La Tour. Ginette Maddie, 4», -¦*•.

Damrémont. Não, assim é melhor»,

Está interessado em artistas francezes,

hein ? E' tão raro ! Vão passar, sim.

Com o primeiro vae ter uma enorme

decepção.

ENÓE (Sorocaba) — Uma alegre

surpresa ! Más agora nada podemos

garantir... Entretanto, fizemos o com-

petente empenho... Diz a Pearly Black

que temos muito prazer.

DIOGO DE MARIZ (Minas) 
-*

Calma, vae sahir tudo... Soubemos,

por um acaso, que se queixou... Vol-

te a escrever-nos.

VALDOR (Rio Grande) Houve um

pequeno engano, perdôe-nos ! Shirley

é Leonie. Edna é a mais velha das

suas irmãs, nossa conhecida também...-

FLOR DE NEVE (Campinas) 
—>

Elle anda girando pela Europa. Como

podemos fornecer-lhe um endereço cer-

to ? A boa vontade é immensa, mas

que podemo9 fazer ?

FELIX FERRAZ (Santos) 
— tf

Não temos, presentemente. 20 Warner

Brothers Studios, Sunset Blvd., Bron-

son, Los Angeles, Califórnia. 30 As-

sociated First National Pictures, 383

Madison Avenue, New York City,

mas este não garantimos muito... 4"

Metro-Goldwyn Studios, Culver City,

Califórnia. 5° Universal City, Los An-

geles, Califórnia. (

MUSA ORIENTAL (Rio) — i° Q

Questionário de uma íecente revista

americana, diz que tem 32 annos. Con-

fessamos que é a primeira vez que ve-

mos citar a sua idade. 2° Os dois pri-

meiro?, Lasky Studios, Vine Street,

Hollywood, Califórnia. Harold, Hal

Roach Studios Culver City, Califórnia.

3o Todos elles... mas espere pedirU,

CYCLONE SMITH (Recife) *****

Ha um dos nossos leitores que de-

seja o seu endereço, podemoí

fornecer-lhe?

E aproveitando : por que este

silencio? Tem escripto para tanta

gente._fa

Pi
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Casa! |^jj
DEPOIS 

de um dia de trabalho no collegio, que

alegria é a volta á casa! E que fomel Parece

que todo o corpo está pedindo, aos gritos, que se lhe

reparem as energias gastas nos estudos.

É neste momento que V. S. deve dar a seus filhos

um bom prato de Aveia

Quaker Oats
E com que prazer a comem! Que beneficio para

os seus organismos em formação! Porque a Aveia

QUAKER contém todos os dezeseis elementos nu-

tritivos indispensáveis ao desenvolvimento perfeito

e completo do corpo humano; enriquece o sangue,

fortalece osmusculos,recalcifica os ossos a revigora

ocerebro com a grande vantagem de ser de digestão

muito mais fácil que qualquer outro alimento.

H41
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Creme de Belleza "ORIENTAI" 
j

(NÃO E' GORDUROSO) |

Embranquece, amacia e assetina a cutis, 
|

dando-lhe a transparência natural j
da Juventude |

A' venda em todo o Brasil |

Cia. de PERFUMARIA.!
BEIJA-FLOR i

Peáidos do interior a

J.LOPBS&
ou a outra qualquer casa atacadista do Rio. j

C alta fll IRIC Economico e muito perfumado. Entre os de%

(blocos grandes) seu typo não tem rival. a
lllllllllllllillUllllllllllllllllllIlIttllllillllllllllilItllHllllllllllllllllllllltllll
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ÍO TICO-TICO
A|,|,arooei"á na próxima quarta-feira, 15 do rononle, o GRANDE CONCURSO DE

NATAL instituído pelo O Tico-Tico, o semanário das creanças, constando dc cerca de

60 PRÊMIOS valiosos, entre elles, UM RELÓGIO PULSEIRA, FOLHEADO A OURO,

UMA CAPA IMPERMEÁVEL, UM BRONZE ARTÍSTICO, UM VESTIDO DE TRICOT

DE LA AZUL REAL, UM COSTUME DE «JERSEY DE SEDA, UMA PELLERINE, UM

RICO EST0.0 COM TINTEIRO E CANETA, UM JOGO DE BAGATELA, LIVROS IN-

STRUÍTIVOS, ÁLBUNS DE MUSICA, BONECOS E UMA VARIEDADE INTERESSAN-

TE DE BRINQUEDOS!

Enviem, pois, a solução do concurso, que é facilim,.. acompanhada do "coupon.

respectivo á redacção d'0 Tico-Tico, Ouvidor 104, fcabiIií*ado-se, assim, ao sorteio do

GRANDE CONCURSO, que terá logar em fins do mez de Dezembro.

iniTrTit-mimiiia'*"'in*TTnl»n«'»"-'"'-'-»":i¦:__________-_._:"¦""*» 
""***"~"_IF"

',>_¦' ""¦¦'"iii'iiffirfinr"_•'""•"• 
LUJUi'-u."^'»>""''">"'ir'i"-"r ""r **'?"

|,!„J_| 
{, 
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GENTE NOVA
BEIJO FURTADOUM

Foi num banco de jardim.

Aquella hora ainda passeava pelas

alamedas toda a belleza feminina.

O céo era um oceano tranquillo, e

lá, no horizonte, a lua um gigantesco

pharol.

Uma briza fagueira soprava as

arvores copudas; sussurrava por en-

Ire a folhagem para vir despertar com

beijos as flores que dormiam á beira

do lago; ao depois vinha para junto

de nós, saturada de perfumes, para

tornar com elles mais encantadores

os nossos sonhos de amor.

Eu e Ella, á sombra de uma arvo-
' 

re, em um banco feito de tronco ar-

tificial, bemdiziamos a vida e o nosso

amor menino.

¦Que horas de êxtase que não vol-

tam mais!

Tomei as suas entre as minhas

mãos. e, de um hausto, sorvi os seus

lábios purpurinos.

Beijo veloz, célere, alado este bei-

jo que furtei!

— "Oh!", exclamou Ella, levam

tando-se de súbito,

Fiquei como que preso ao banco,

sem dizer palavra, ernquanto o meu

amor, já distante, se confundia no

vae-vem de gente nas alamedas.

E pouco tempo depois eu a vi to-

mar o primeiro bonde.

Quiz correr para alcançal-o, mas

já longe ia elle, rápido, a derramar

sobre si muitas e muitas estrellazi-

nha*s verdes.

* #*

Ma noite seguinte lá estava Ella

com a amiguinha Clarice.

Cumprimentei-as e me assentei a

seu lado.

Prosas futeis tivemos até que Cia-

rice nos dexou a sós.

— "Ficaste hontem zangada com-'

migo, amor? perguntei.

__ "Sim" — respondeu muito sé-

ria — Devolve-me o beijo senão cu

conto ao papae...

Sorriu.

E eu fechei seu esplendido sorri-

so, devolvendo o beijo furtado.

— "Ladrãozinho... — disse-me

KUa — supp5e que furtaste uma

porção"...

E foi um jamais acabar üe beijos-..

Bello Horizonte.

Borges Freire.

-'

_

m
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AVISO

*
Temos inutilisado innumeras cartas, -umas

escriptas em papel pautado, outras não as-

iignadas com o nome legal e outras, final-

mente escriptas a hpis.

Paternos ede aviso para que os consu-

lentes não percam mais tempo esperando

respostas, e tratem de enviar outros pe-

didos regularmente escriptos: a tinta, le**

çalmente assigiuidos e em papel liso. O

pscudonymo só i permittido Para a res-

RIGODINHO (S. Paulo) — Sua in-

«Iwidualidade earacterisa-sc muito pela

perspicácia do espirito, disfarçada sob

tuna apparencia entre modesta e rude. De-

hv.xo delia consegue quanto deseja, insi

nnando-sc labiosamente ou impondo. NlS

duvida lançar mão da inverdade quando a

julga necessária a seus fins. Seus inst.n-

ctos máos prevalecem muito em sua na-

?ureza, mas sabe dissimular esse predomi-

nlo até parecer üm casto... A vontade é

ambiciosa, mas sem energia na continui-

dade da acção. Só tem iniciativas. Bom

o coração, comquanto ás vezes se mostra

bastante egoista.

ALMA SOLITÁRIA (Santos) — Se

o é, calbe a culpa ao seu temperamento

revesso e antagônico. Gosta de estar av

opposição, embora nem sempre cm des-

accordo com as id-as d? seus adversa-

rios... Quem é assim não pôde dtixar de

provar o isolamento... Mas valha a ver-

dade — não se sente mal nclle. Pôde

assim dar mais expansão ao seu espirito

de economia, ciosa de ter depressa o seu

milhão... £* dos maís evidentes cara-

eteris-ticos e d-enuncia o feitio materialista

do seu ser/ Entretanto, não é audaz na

vontade apezar de a ter muito firme.

E a bondade cordial é seguro indicio de

quc será capaz de actos generosos, tor-

nando até benemérito o seu grande amor

ao dinheiro.

AGN1FJW (Ribeirão Preto) — Natureza

suave, de espirito idealista e vibrante,

II -X-924

apezar de umã apparencia modesta,

contraria a grandes vibrações. Debaixo

dessa apparencia mal oceirita um amor

próprio considerável, nem sempre isento

dc inconveniências maiores, por isso que

sc confunde muito com a vaidade. Mas

a esse máo julgamento oppoe-sc a lha-

neza do seu trato, quc, além de tudo, se

traduz freqüentemente cm expamibilidade

sincera. A sua vontade é ligeiramente

ambiciosa, verdade seja qne no sentido

immatcrial do termo. Ambiciona mais hon-

rarias. E o seu coração rico em bondade

c um dos pontos luminosos do seu tem-

peraanento. —

Dr. Arnaldo dc Moraes
Livre Docente da Faculdade de Medicina

ASSISTENTE DE CLINICA OBSTE-

TRICA (Maternidade)

Partos e Gynecologia medico-cirurgica

Cons. Carioca, 30 — Segundas, quartas
e sextas (4 ás 6) C 314

Res. Tr. Umbelina, 13 (Av. Oswaldo

Cruz ) B. M. 1815.

Onde quer que o Snr.
se encontre,

nas vastas solidões dd
Amazonas, ou nos
sertões <fe Matto
Grosso, de Goyaz ou

da Bahia, poderá
aproveitar os valio-
sos serviços da» no»-
sas Escolas, com van-

tagens não me no res

que os que vivem nos

grandes centros. Os

DOIS MIL alumnos

inscriptos desde Janei-
ro nas nossas^ Escolas

estão espalhados em todos os recantos do Brasil.

Queira deitar um olhar á longa lista de artes e

profissões que lhe apresentamos, escolha a que parecer

mais confoine ás suas aptidões, e inscreva-se no nosso

TRES NOVIDADES SENSACIONAES!!!
Um banho quente em 10

minutos. — Como? — Com

o Aquecedor electrico Var-

gues. Uma criança o faz

funecionar sem o menor pe-
rigo.

"Frizador Ideal" — Uma
senhora ondula seus cabel-
los em sua residência, mes-
mo cortados á ingleza.

Formas electricas para
seccar meias. Já usadas em
mais de 100 fabricas.

Formas electricas para
enxugar camisas de malha..

Precisam-se representan-
tes. Peçam catálogos a P.
Correia Vargues — Avenida

Phone C. 2484 — Rio de Janeiro.

Frisador
Ideal.

Mem de Sá 39 —

INSTITUTO LIVRE DB ENSINO POB
CORRESPONDÊNCIA

Rua Dr. Almeida Lima, 43 — S. PAULO

Cote este coupon e envle-o ao Inatltuto marcando
oom um X o curso preferido e reoeoara

nosioi folhetos explicativo».

Juarda Livro» £on:!tr1uct°r u„Mnh„t.
Perito Mercantil Technico TeleRraphlsta
Contador Publioo Ç.6rt*9 Q^onl-J?_\?ti__
Tachysrapho Tratlco Pharmaoeutlco
Oalllgrapho Aviçullcura
Correspondente Commercial Agricultura
Desenho Commerolal • Ar- France»

tlatlco \__leK
Perito Mechanlo© Allemão

¦ Electrlcl»ta Italiano
• Mechanlco Eleetrlelata Latim

Chauffeur Mechanloo Hespanhol
Preparatório* Mineração.

Vome... mw . ...• • •*-•*¦**¦¦****•-> nmm •.. • • ***** mm ¦

Endereço. ,*»  ..«..»•»... -*.. 1

Es t ad .»...»
'Para todo»...'*

Chamamos especialmente a attenção dos estudante!

e dos pães de familia para os nossos cursos de prepa-

ratorios por correspondência, cujos livros de texto, que

são completamente gratuitos para os alumnos, são rigo-

rosamente conformes com os programmas officiaes.

Não deixe escapar esta oceasião «nica de ia-

«tru ir-se.

Nas proximidades do Natal, apparecerá

o ALMANACH D'0 TICO-TICO, que será

um magnífico presente para a petizada.

«-»..—.....—. .—.. .g

(d

¦M AO BMMMI »

Revista mensal illustradã

Collaborada pelos melhores
escriptores e artistas macio-

mães e estrangeiros.

Us ...._^_.

O TICO-TICO publica gratuitamente retratos de todas

as creanças.
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CREME ALLED
Formula scientifica do Instituto de

Belleza Alled

(Al.ed Bcauty Institute)

Maravilhoso para ESPINHAS, P ANNOS, SARDAS, MANCHAS, RUGAS, VERMELIIIDÕES, etc.

Efficacia garantida. E' o CREME DA MODA e o ideal para o toucador q

BRANQUEIA, AFORMOSEIA e CONSERVA a culis fazendo adherir magnificamente o pó de má

arroz. Pote grande, 9$000 ||

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

AM AGIA, EMBELLEZA e evita as RUGAS precoces. — Lata: 7$000

Ho
ro:

PARC ROYAL e em todas as perfumaria*

[ODro«_-_-=~o

GRAÇAS ÁS GOTTAS »SALVADORAS DAS PARTURIENTES

I

do DR. VAN DER LAAN
Desapparcccm os perigos ^ dos

partos difficeis e laboriosos.

A parturiente que fizer uso
do alludido medicamento,

durante o ultimo mez
da gravidez, terá um parto

rápido e feliz.

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

lham.

Vende-se aqui e em todas as
— pharmacias 

* drogarias —

Deposito geral:

ARAÚJO FREITAS & C,
RIO DE JANEIRO

»-¦ 
'.v-"S*i

¦
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A PAGINA DOS NOSSOS LEITORES

SR. OPERADOR
Saudações.

Ribeirão Preto, como o senhor devo saber, é uma

das principaes cidades do Estado de São Paulo.

Ultimamente tem progredido extraordinariamente,

causando admiração a todos, principalmente aos foras-

teiros.

Apezar disso, Ribeirão Preto não está dotado de um

theatro ou cinema á altura do seu progresso.

O nosso Theatro Carlos Gomes já foi um dos pri-

meiros do interior, mas actualmente está ficando atraz

•de muitos e é demasiado pequeno para a nossa cidade,

cuja população triplicou nesses últimos annos.

O theatro conta apenas na platéa a insignificancia de

quatrocentas cadeiras, doze frisas, camarotes não tem,

poucos balcões, e a galeria é pequena.

Em geral quasi, todos todos os dias, a empreza vê-

se obrigada a suspender a entrada, pois a concorrência

é enorme; mas isso é quando são films communs. E o

dia que é de uma super-producção !

Meia hora antes dc iniciar a sessão, já não ha mais

om logar sequer, sendo necessário a empreza collocai

cadeiras sobresalentcs.

Outra coisa tambem, unia companhia boa não pódc

dar uma serie de espectaculos sem cobrar preços exag-

gerados, pois a lotação dá prejuízo se fór cobrar preços

populares.
Será pos.ivel, Ribeirão Preto, onde ha ricos capita-

listas e não haver um que tome a iniciativa da con-

strucção de um theatro digno de uma cidade cujo pro-

gresso é um facto ?

Os jornaes locaes ha tempos vêm batendo nesse as-

sunipto, mas sem resultado satisfatório.

Marcilio Araujo,

(Ribeirão Preto)

TRIFFLING WOMEN

Acaba de &er exhibida aqui, com um successo raro,

a super-producção de Rex Ingram, Frivolo amor.

Fui vel-a.

Excedeu ao que esperava, é de facto uma super-

producção.
A historia está admiravelmente dirigida c melhor in-

.terpretada.

F/ verdade que os tres principaes interpretes, No-

varro, Barbara e Lewis Stone não têm opportunidade,

mas em compensação Edward Connelly interpreta com

perfeição um papel difficilimo.

Aquellas scenas em que elle põe o veneno no copo

de Lewis Stone, a em que sente-se envenenado, a da sua,

morte são estupendas ..

Rex Ingram collocou no film varias scenas de bcill,

humor, deliciosas .

Novarro só tem a fazer quando vae despedir-se (10

Barbara e não a encontra porque o macaco se apoderai

da sua carta. ,

Barbara só brilha quando presa na torre, juntamen-.

te com o cadáver dc Novarro. As suas expressões do

horror são sublimes.

Notei que aquella torre é a mesma que figurou no

Prisioneiro dc Zcnda.

Lctreiros muito bons.

A atmosphcra parisiense convincente !

Este film quando iniciado chamava-se Black orchids

(As orchidéas negras).

Não devia ter sido mudado para Triffling zvomen,

"As orchidéas negras1' ficava mais adequado, visto aue

a historia do film é a de um livro deste nome.

Emfim, Frivolo amor não é máo.

Ao terminar, só tenho a lamentar que Rex Ingranl

tenha se retirado da tela, conforme as ultimas noticias.;

(Pelotas;

SR. OPERADOR

Admircr of Corinne Griffitht

Qual será o actor ...ue mais triumphos tem alcançado'

pedo seu trabalho?

Como sabemos, Rodolph Valentino é o actor que esti

em primeiro logar actualmente. Em 
"0. 

quatre eavalleiroS

do Apocalypse", foi um triumpho para «lie. e eo "Sangue

c Areia", esta é v<ma producçpo que íe pôde dizer, um

assombro para os seus admiradores, é a Mia meltor produ-

cção e é verdadeiramente excepcional. Ramoo Novarro, <*

elegante mexicano, com suí-S estupendas interpretações quei

teve em " Aptará", e agora tm " Scaramuuche", tambem

ha dc triumi-har.
Mas. o acter que jamais será esquecido pelos seus tri-

umphos. qual será? Que tal Thomas Meighan, o inesque-

eivei interprete dc "Macho e Fêmea", o actor que conhece

os mil e um segredos) da Cinematographia ?

Em 0 Homem Miraculoso, ao lado de BeMir Compsoií,

e do admirável Lon-Chaney, o mais perfeito caraicteristicò

da tela e que no gênero não tem rival, Thowas alcançou 0

seu primeiro triumplio, e na verdade, O Homem Miraculoso^

é uma obra prima e íncomparavel. Quem não gostou dellô

tambem em O pae dos orphãos? Que bella inte-fretaçãol

Em Homicida, O Inscduzivel e em Püol$ Caprichoso^

emfim, em quaesquer de suas p_»ducções elle é digno dos

maiores elogios. E\ portanto, o Rei da tela, «u « actor tri-

umphante é Thomas Meighan.

Lconides dc Altura Castro

(Além Parahyba)

IiEIItOEIRO
Ernani de Carvalho

Escriptorio e Armazéns:

RUA BUENOS AYRES, 8 5
Tel. N. 1901. RIO DE JANEIRO
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Moça, olha 
"O 

Malho".'

E realmente, a moça o olhou, comprou e leu, verificando ser «O

Malho» o «leader» dos semanários illustrados do Brasil, cheio de tradi-

ções gloriosas, que de semana em semana remoça na graça satyrica das suas

«charges», na apresentação da mais completa reportagem photographica,
nas diversas secções, commentando os casos da actualidade. Todos os

sabbados ''O Malho" offerece aos

seus milhares de leitores os aconte-

cimentos dos últimos dias, em nitidos
"clichês"; caricaturas de J. Carlos,

Luiz Peixoto e outros notáveis ar-

tistas; um artigo sobre o momento

politico, notas da semana, critica thea-

trai, dados a respeito da avicultura

e pecuária; retratos graphologicos,
charadas, xadrez, musica; a Caixa

d'"0 Malho", collaboração dos poe-
tas novos, etc., etc, etc. Sempre na

defesa das classes populares, a velha

revista vive do povo para o povo!

Ccgp*)

lagr^-S--5

L* **^^\1Mr ' 
iiVS ^m* *m MK *******, ***** 

_/jr\ // I

;s? 7 fjTj _f"X j
\ 1* W /// lllirJm //

I ** J I ////**tt* y

\

:,'*j.'Ifl.
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^^H f\ UE justo ergulbo sente a mulher, percebendo que causa inveja ás outras a sua cutis ¦

^^H II branca, unida e suav,*! — "POLLAH" tomará invejado o vosso rosto, fazendo des- ¦

Nt apparecer as manchas, sardas ou espinhas, e restituindo-vos o macio avelludado de ^^H

^^^H um ^^^H

^^^H p% ARA todas as div-nas creaturas o talisman com que conservam com zeloso cuidado os ,^^^H

^^H M segredos da belleza é o "POLLAH" — o creme da AMERICAN BEAUTY ACADE* ^^H
>^^H ¦ MY. Elle dá á cutis a ideal suavidade do pecego, fazendo desapparecer as imper- ¦

^^^fl da ^^^H

HmH Para receber gratuitamente o livrinho "Orgulho da Belleza", corte este "coupon" ¦

KKH remetta para os Reprs. da American Bcauty Academy — Rua Saccadura Cabral. 29-31, ^^H

HBB Rio de Janeiro. flfl|

H—1 NOME I

HB kH

HH ESTADO  I

Bflt Agentes Geraes: Soe. P. Ch. L. QUEIROZ — Rio-São Paulo. |^H

BflflBBBBBBBB BBBBBBBBBBbV

'
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Rio dc Janeiro, n de Outubro de 1924

A BONECA VESTIDA DE ARLEQUIM

S pernas longas, longas e finas como os braços.

Se não fosse pintada, a bocea seria nm

pouquinho maior. Mas, pintada, era mais

bonita. Tinha os olhos de quem viu, de quem

sabe. . . O nariz, pequeno e alegre, punha um

sorriso em todo o rosto... Branca... branca...

Vestida de Arlequim. Ia vel-a. Na vitrina onde morava, morava

uma chusma de bonecas. Eu só via a boneca vestida de Arlequim.

Só por ella parava ali. "— Bom dia. . ." E vinha um prazer

daquelle corpo inerte, que me envolvia. . . Um prazer de alma,

ingênuo e bom. . . Estendia-lhe as mãos. . . Amava-a. . . Depois,

houve alguém que a levou... Nunca me esqueço delia. Dei-lhe

um nome: Vida. Um nome como outro qualquer... A'8 vezes,

parece que a sinto junto de mim. . . commigo. . . Aperto-a

nos meus braços, é tudo. Quero guardal-a para

sempre, é nada. Realidade linda, feita de

illusão... Vida... minha boneca

vestida de Arlequim . . .

A L V A R O

^3*^^ j—*^I~ ¦a,r

M O R E Y R A



Pequena Gazeta

L 
--*

Recordação da batalha do

Mame. que tez dez annos

o mez passado, hussards

francezes transportando

feridos allemâes, no dia 7

de Setembro de i()'4-

\2 DE OUTUBRO

hd. amanhã, a festa BH'

niversaria daquellas pan
cadinhas que Deus Nosso

Senhor deu nos hombros

de Christovâo Colombo,

di/.cii !o lhe BO mesmo

tempo:

— Vae, Colombo, abre

a cortina

l.i minha eterna otticina ;

tira a America de lá !

—BBl '"3Hfln«V

—BB HBkd' - ^lw

m Wtjky IflHf \

a>i Bb. I

HB^il

Carmen Santos, artista

cinematographica

brasileira.

VBB ^BpBJ mmr

C^_________flBBJ _: '

TnP^flBnV^^flÀ mfTPmS

0 Rei de Hespanha in.

speccionondo um contin-

(/ente de soldados marro-

quinos, que foram feridos,

combatendo contra os seus

patrícios e ganharam de

premi, > uma viagem il

Madrid.

<) navegador veiu,
•diriu a cortina e pOI a

America á mostra. J sso

aconteceu antes de 1500.

Em 1500. 11 conhecido lio-

mem de mar português
Pedro Alvares Cabral en

troti pela porta aberta do

novo continente e num-

dou rezar uma missa em

terra firme, tão tirme

que até hoje se conserva,

sadia e alegre, debaixo

do sol. Por causa da

Berthc Bady creadora

dos pri nu irtis obras </<•

//, nry Bataille e ori ist 1

das mais admiradas de

Paris, ha vinte annos.

Morreu pobre e abando-

nada, pensando eom cer-

teza que George Sand

deixou discípulos entre os

homens.. .

missa, ia ser dado ás pai-

aagens o nome de Santa

Cruz. Pot outras causas,

houve chrysma, e o nome

da chrysma prevaleceu !

li ra.il.

Em todos os países qne

tocam no concerto ame Outra recordação do ba

ricano. \2 de Outubro falha do Morue: prisio

passa entre manifesta- //(./r„%s- allemâes em frente

ções de apreço ao pri- jc utua igreja que elles

náo tinham conseguido

destruir... Estão, apezar

culos de phenomenos ^isso, alegres, não mor.

reram...

meiro branco chegado

anui depois de vários se

¦SR BJ

V

Libertação I

Esculpi ura de E. GuÜ-

laume.

Na conferência de Gene-

ve: M. líerriot. chefe do

ministério francez, pro-

nunciando um vehcmente

discurso sobre o desarmo

incuto das nações. Depois

dessa conferência, as na- Outra pose ii Carnhi

Ções aitgmentarom OS Santos:

suas anuas. .. de hespnliolo.

geológicos, anthropologi -

cos e zoológicos. ..

A Pequena Gaseta eu-

tra na banda. Entra com

0 
"serrote humano". B

ultima novidade em in-

struinento musical. . .

ViVB Deus Nosso Se-

nhor! Viva Christovão

Colombo ! Viva Pedro

Alvares Cabral | Viva a

Republica !

B**-" V *W. _¦ bbB.fl jBi . flflV fl| I

0 dictador Primo de l\'i

vera que deu azar á

Hespanha...

0 Conde . Ipponyé, repre

sentaute da Hungria na

conferência de Genéve.

• ^7, 
dflfiJÍy^Pafl

Vm atttomobilista francez, Miss Anua May, belleza deorges Hizet, autor de M. de Mouzie, nomeado 
"Le Capucm»,

vencedor

governo francez Qrande Prêmio de
que disputou o circuito dc norte-americana, que mau- Carmen. que o Senhora presidente da commissào francez,

dou fazer umo Inlitat/cm Besansoni
Boulogne, preservando-sc ^ ^^ ^^ y^ p()UCOt no }huuapaf (l„- creott para ver se vale 1 

^^ „//(,„/(,s.
dtl chuva e da lama eom V(/;//(, /;,„ AVtc York fo\ les de estar sentindo oi pena trovar relações eom

uma mascara ,lc borracha. nm.joso... oamACOMia... os 
soviets. franco,.

".avalio

do

Os-

mil
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acorda, acorda com a belleza, a gra- B^_

inte-lligencia, elegância... 1(bi_"**5HS*»'I1(M

BBt_t
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CON T E M P 0 R A N E 0 S

Ella — Ah ! Fridolino ! Não imaginas a vontade que eu tenho cie possuir

uma cartola. E tu ?

ELLE — Eu, se pudesse, comprava uma caixa de pós de arroz.

D c s c a li o d e J . C " r 1 o s )
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Aspecto

"SERENUS"

Jul et l.emaitre mor-
reu, ha dez annos, nos

primeiros d i a s da
(irande (iiterni. Paris

que, então, mio tinha
tempo para pensar
num hontem, embora
elle fosse um diqucl-
les "espíritos 

gentis",
cada vez mais raros,
celebrou, ha pouco, o
triste anniversario ,
lembrou a vida c a
obra do critico-artis-
ta. Poeta, autor thca-
trai, nirvcllista: com-
mcntador irônico, juiz
amável, Julcs Lanai-

banquete futuro presidente

r^ êl, J
Lc ta -mr sm ém

bbbbb\sbbbbbb. Ibbbbisbbbsbb. jbbbbbbbsbC ^bbbBí^ '^-flSPÍNiml

fassatrem pelo Rio do Sr. Alessandri, ex-presklente do Chile, que se
" 

na" Sofogfaphia com o Sr. Min-stro do Exterior e Senhora Felix

Pacheco, o Sr. Embaixador do Chile e Senhora Tocornal.

tre deixou nina recor-

dação que sorri. ..

Um dos contos mais

bellos. da situ manei-

ra evocaloria, c "Sc-

reinis". li em "Scre-

ntts'\ ficou o retrato

melhor dc Julcs Le-

maitre: ".. .Chegara

a um scepticismo in-

diligente e divertido,

não acreditando mais

em nada, nnis achando

o mundo curioso tal

(lita! é, ainda que abo-

tninavelm c estimando,

acima de todas as coi-

sis, a doçura e a hon-
dader A.

aaBSSSBSSSSSSSSSSBSSSSBSSSMBmMll^^^MBl^MsW^^^^lSS^iSSSSSSSS j r

B»>sSsm^fj^^ ¦ BiJaiJH WmM '\l b**!*bbbbbbÍ€j

bbbbbbbbbbI bbbbbbbbbbÉI bbb*^^ bIi^bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbI bbbNbbbbbbbbW BBBBBBsfl lllr: **« ¦ bbbbbbbb!

lã fl mX^x 
-^^r m

............H fl i^K. ..ssiiIbsssK i Ir lia ' fll
^^^m R ^^InJj 

flSVL j WmmmíÊm I 8 If fll

¦BBB* BSBBBBBBBBBBBBb|s& '^BBBBBBBBBT ' *JsBB»*^Jv^BBBl .¦ \ 
l^M Há JHm | i Í*SB***«B^^^^^^^^^^^^.BBBBBBBBBBBBB1

IsssssMr vK, m flni^fl fl \ \a''i im fl
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\ il K iii I I ..»fJjj dmÉÊ fl

I II IT' . m.Jr^ bbssbbbÍ 
' 

«fl Xm^Kk
sal F bbbH^VbbsI bbbbbbbbbI 

*' * 
Sr

^*saW JBB. k, SBBBBBatíH • 2l*^

^^bbV*b bsbbbsbsbbbbbbbbB 
MM^T

Cha, no Club Bahiano de Tennls. a S. A. R. o Príncipe Herdeiro da Itália
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(.'ha. no Automóvel Club, em beneficio das creanças ttfoerculcras e dbs estudante fobres da Allemanha

¦^^^HI^^gHi -a*^——mmmmmmmmm

BWtW S8mlm*\m\-Wm\S- ^^^^^^^¦'^^^^Baast.* 

' 
^'' — mm\\

Nunes - AureKo ^^Pf-w^-»"! i %
m- P1 Tm

l^B Hk^fl^^Vlslfl fia ' \Wám\ 
^W\ mmT 

^^1^1
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flfl ^^. 
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Mii cio Horszowsky, o famoso pianista po-

tonei, (|ue 0 Kio conheceu creanga. e QUC

(1;t;'i hoje, terça e (|ióit;i feiras p:* ixim.is.

concerto-- no Instituto Nacional de Musica.

IOS em l r nle ao

aliar na residência

da Familia Nunes.
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PABULA INGÊNUA

lira o i mme usa dÔT .'

Bra o infiniio desejo.'

Ignoro, Somente sei

tjue eu era O homem

infeliz.

Sim; infeliz porque

desejar \ e soffria. Era
' 
sobre a terra um cfer-

no torturado que VlVlü

em busca de felicidade

que tdgut m me dissera

habitar eom O amor.

li por <//.' m!o lempo

eu o procurei!

Mas procurei-o so-

aliando... idealisando...

B, sempre, afina', o fim

era O mesmo desettga-

nr. o mesníi» deseit-

canto . ..

As mu'her es er nu

muito parecidas umai

com as outras. . Issus-

ladoromeule parecidas...

desolaáorantentc iguaesl li o fim
chegava — como todos os epilo-

gos tristes — com um aperto de

mão. COMO se no dut seguinte eu

voltasse; c o dia seguinte que ei*

não voltava.

'fl - 
«H* ^*.flB-% ' :^ ( *mm^Êmk ¦Jtmm\z>' ^Tí 1

VJ*»*Tak. 
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1
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.Bf \^ IVI ¦ •*" * ' ¦ I

ffi"~ <J 1 [ã>..ra*.V «ÉL**i ^1

\J ^'"\" ' ^^^ 
H mmmmmm^^i\
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Enlace Carmen Nunes - Aurélio Sucena

Os noivos. A noiva e sua cô.te nufKial

PARA TO nOS..
¦

o dia seguinte i uma

coisa muito parecido

com o estado normal.

é um estagio de rocio-

cinio entre duas alhiei-

¦nações t?*fl que sol Ire-

ni(>s (dluciiiantcmciitc.

Mos afina! a l:elici-

d ide veiu — 
foi mesmo

a 1'c'icidadc ou a Sa-

Jisfaçáo de um ideal?

Quem pôde responder'/

Ella veiu. Procura

v.t lambem o Amor c

o. Felicidade como ew,

sonhando... ideaiisan-

do...

Ha minto tempo. . .

Isso tne veiu hoje;

eu estava escrevendo-

lhe minha cario quoti-

diaiiit quando de minh t

mão, sobre o p ipel, ea-

hiii essa phrase: 
"Meu

amor eomo sou felisf

Depois eu fiquei lou-

gamcnle a pensar 
— de eomo o pen-

sa nn nto i pre judicial depois de

eeitas phrasesl. . . E senti uma lou-

ca saudade, um desejo insensato de

Voltar poro aquelle lempo em qne

iii cra infeliz... — ACCIOI.Y NíTTO.

1 ¦' m^*à*BBBBB*T**i. •¦•*»*•*¦» Ttífrr^f v^^Im 
* ^^N* 
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THEATRO

.Inda accesa <icrc discussão na imprensa diária en-
Ire um actor. autores c jornalistas. Que sc debate/ O

theatro nacional, ii arte dramática .' Não ! 1'crsona'ida-

des; valores individuaes, caracteres, attilules. li' Inste

paro OS §Ue sinceramentet ouiios scgicdos. a Jorca de di

Sêr e repetir, dc persuadir, trabalham por formar no es

pirito publico um ambiente favorável á existência dc um

theatro brasileiro a obra dt destruição, a que se entre-

gani, justamente, aquelles cujos interesses de ordem mn

ral c intellectual estão estreitamente ligados â p vtrioti-

ca empreza. Parece, no cmtanto. que uns c outrost sob

dc sua interpretação. Vara os autores o .Sr. Leopoldo

Fróei fe» nome apenas por haver surgido no momento

opportuibo, no momento em que, sob o injluencia da

cmuUição nativista. nova tentativa se fei da creaçào dc

um theatro nacional, logo recebida com cnthusiastica

s\mpathia. Os autores e 0 sen interprete subiram jim-

ios e depressa, a empinada ,-scarpa; estão no alto. e ago-

ra'podem divorciar-se'. o Sr. Leopoldo Fróes restrui-

gindo-se ao repertório estrangeiro, quc outr'ora lhe nao

deu notoriedade, manter-se-á cm bom nivel e pelo pres-

tigio dc que gosa, concorrerá para á melhor educação do

I
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[nei Lideiba que já tomou couta de toda a sympathla da Rio de Janeiro, c Alfredo Orsini, de graça irresistível,

artistas da granck Companhia dc Óperetas Lombardo-Caramba, na linda peça de estréa "II Paese dei Campa-

nelli". 0 São Pedro tem tido, desde segunda-feira, casas exgottadas. Está de parabéns a Empreza Paschoal

Segreto, cada vez mais querida da gente carioca.

a injluencia perturbadora d i vaidade, perdem a noção

das cousas. a focuiade de julgar dos próprios mentos.

Foi o que aconteceu ao Sr. Leopoldo Fróes e aos nossos

autores. A vaidade do interprete cresceu ao lado da vai-

Jade dos cscriplores; >> choque, mais cedo ou mais tarde,

liaria de se dar. Para o Sr. Leopoldo hróes a obra de

Renato l'ianni. Abadie de Faria Rosa, Gastào Tojc.iro,

mão vale nada; se logrou impôr-set foi porque a retocou

nos ensaios e a suppriu de belleza c graça ann o brilho

gosto dos platcas, que apuixirá a visão c entendimento

dos mais interessantes peças produzidas pelas mentali-

dades francesa, italiana, hesponhola, inglesa e norte-

americana; os autores nacionaes farão, com o suecesso

garantido de suas comédias, outros renomes, dilatarão o

quadro dos nossos artistas theatraes. Ii essa c, sem du-
¦rida. por melancólica que pareça como fim de acto, a

melhor solução di feia desavença.

MARIO NUNES.
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Sala de jantar moderna. Kaian-

<;as, cryttaes, lEjra naoveia cor de
aicajú. Pelas paredes retrato»

velhos e mulheres... Lola, uma

rapariga loira de 18 annos. Ar-

lliur, " vert-vieillcsse 
"... 

0 car-
rilhão dc* um relógio allcmão vi-

bra delicioso o nunuete das sete

horas. Anoitece... (Arthur en-

tra ).

Loi.a (<iue estava pensativa)
— .diluía bem <;;..' chegaste... Já

é tarde- Olhe, é quasi noite...

ARTHUR — Ora, Lola, deixa

de tolice...
I.oi.a — Tolice, não! Eu já

soube da lenda desses retratos...

ARTHUR — Qual lenda! Que
carta c esta?

|(), A _ /;• uma carta adivinha

de quem/
Arthur — Ora. adivinha...

Não me interessa... Só pôde ser

tle amiga sua...
I.oi.a — Sim, c de uma amiga.

Mas, quem é essa amiga.
Digo-lhe já. Pá-Arthur —

;;/«¦ (/ carta...
I,,i A _ ./;/ não, Arthur.

Nesta carta está toda a alma

soffrcdora tle Luiz a Rosa, prós-
Irada de joelhos, numa eonfiden-

cia que c quasi uma confissão...

Lu não devo mostrar-lha, a

ninguém...
Arthur — Mas eu sou teu

marido, tenho direito de a ler!...

Loi.a — Lu sei que cs meu

marido, por isso não tens o di-

reito de ler a historia dessa en-

contadora mulher, por tudo des-

graçada, que foi traída pelo ma-

rido e depois abandonada, c que
busca uma amiga para contar,

soluçando, a sua grande nifeli-
citlatje... I.uiza Rosa ficaria de-

pois diminuída na tua admira-

ção... Tu és homem...
Arthur — Luisa Rosa aban-

donada pelo marido;'' Como pode
isto ser/ Andavam elles despre-

oceupadamente felizes pela cidade

ha dous dias/! Ella passou num

vestido 
" rouge-noir" de crepe

*marroccainn, com um lindo cha-

péosínho 
"rouge", rouxinolando

alegre como um passarinho...
Ii lá foi dansando o andar na

cadência de um rythmo deli-

cioso. ..
Loi.a — ./ desgraça das mu-

lher es é sempre obra insensata

dos homens... Lies pensam me-

UOS que as 'mulheres, quando

pensam sobre ellas. 0 que mais

perturba a nossa sensibilidade, c

o abandono. . . Lllc foi cruel. . .

Naturalmente uma scena rápida,

fulminante como um choque ele-

elrico Ella prostrou-se-lhe aos

pés — eu adivinho — de joc-
lhos, soluçando, emquanto elle,

bruto como todos os homens,

olhou-a com desprezo... Parece

que estou vendo tudo. Os ho-

meus nem suppõeui a fragilidade
desses corpos que beijam e abra-

çam e logo depois abandonam

enfastiados... .d li! meu filho,
como Vivi até aqui enganada...
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tPamsei que houvesse felicidade
no mundo. .. Ella para mim, já
náo existe... Chego quasi a acre-

ditar que, para as mulheres nun-

ca houve felicidade... Si cila

está sempre em jogo ('"»" " hypo-

crista dos homens... L não dizes

nada/ Quem cala.-.
Arthur — As mulheres falam

tanto... Dá-me a carta...
Lola — Não! não posso. Olhe

a photographia dc ambos, tirada

no dia seguinte ao do casamento
delles, no gabinete desse marido
infame. •.

ARTHUR — Perdão! Ahi, elle

era o único homem que cila ***%

que beijava com vcliemencia, que
sorria para cila...

Loi.a — Olhe a folhinha na

parede com a data: 27 de Maio

de 1907... ha quasi dezoito an-

nos... A idade de uma prima-
vera..- Luiza Rosa, acreditar

na felicidade... Depois um in-

stante de lucta e esse homem

atirou-a ao abandono... Pobre

amiga. Pisou dolorosamente o

primeiro degráo da desgraça...
.lutes tivesse morrido...

Arthur — Que conversa ba-
nal- 0 amor dos outros. O amor

fallido. Só nós somtis felizes,
minha filha. Não achas/

IyOLA — Tu não me enganas/
Arthur — Eu nãot Minha

mulher é que me não deixa ver
a sua correspondência.

U)i.A — Mas eu disse de quem
c a carta... Já disse quasi
tudo...

Arthur — Wlas não me dei-

XOU ver a assignatura....
Lola — Queres/
Arthur — Acceito par curió-

sidade. •.

Lola — Comprehendo. Lara

ter convicção. L ainda dizem

que só as mulheres são curiosas,
não ét l 

'amos 
jantar. . .

Arthur — Liga a luz do
" abat-jour 

"...

Loi.a — Prompto! Boa noite,

meu amor!

R. Mknpks UiniüRO

. / Companhia J.oiubardo-Ca-
romba que tanto exilo está tento
no S. Pedro, Vtie dtir-nos uma

novidade: a revista Straccionaria.
</ unica que possue no seu reper-

tono. /." uma peça aparatosa-

mente montada, com apotheoses
soberbas, scenas de magníficas
concepções da arte scenographica,

por onde passam e repassam os

últimos figurinos da moda de

hoje, palpitante de evidencia. Ca-
ramba, o grande 

" metteur cn-

scene", esmerou-se, tanto quanto

possível, no sentido dc dar o maior
destaque á montagem dc Staccio-
naria que c a revista que maioi

carreira tem feito nos theatros

italianos. A Lm preza Paschoal

Scgreto, trazendo ao Rio a Com-

panhia Lombardo-Caramba, am-

pliou mais as sympalhias com

que a cerca o publico da capital

do Brasil.



PARA TODOS
II - - \*

¦

9M

¦

M K C T lr S rfíd... Tu a conheces. Relembra, homem estrangeiro, a

vida dessa mulher e a lua vida e verás o signa! triste

Chamava se Giuhera e nascera aos pés dos ILirmljés, do Destino na doce alegria de teu viver... au fa o pot

noLezzan.de um casal vagabundo. Mt nino e moça, fora cii citmlotjitios. como os prophctas, m.is lu me entendes

fura Mitrzuk ,• dahi p na Lenghazi. li ile Lenghazi para bem.

Tunis, Cubes, Karuan. Andara muito tempo sem poiso, li calou... Náo percebi de todo o seu dúbio falar.

de Argel o Oran. de Oran o Tanger, a D ar-ei-Be ida ao Ma.s entendi que havia alguém no minha vid i. L.nlao,

Marrakech. . .

li, visionária
aventureira, enlre

i>s homens enve-
Ilu ceu . . .

Lu o vi num i

tarde claro, nos

últimos dias d>

Ramadam. I 'inha

de Mitstaphó e

desci i o ubou!e ¦

vard" o eamnliii

do porto, onde a

marujado do men
barco ia, lenta-

mente. voltando

para bordo com
as ultimas sonda-

des de terra. Ln -

tão, meu compa-

nheiro .1 b a d ,

sheik de uma tri-

bu errante entre

as areias a'vos tio Deserto (,raii-

de. dito Bl mitrr, o amargo, fa-
lou aOS meus ouvidos de estrau-

geWo que uao ria nunca:
—• lista mulher lé o destino

da gente.
P. eu chamei ti C disse-lhe :

Tkellem... Pala... Bu

sei o linguagem do Lczzau. <i tua

terra longínqua. Le o meu des-

tino !

Olhou-me com os olhos su-

midos pegou-me ambas as nu-

nhas mãos e tornou o remi-

rar <>s meus olhos de homem

sisudo, triste, descrente do mys-

t.cismo do Islam.

li ella começou:
U hakk Allah táala,..

Pela verdade tle L>cus altíssimo...

.1 tua tristeza vem de uma

mulher que te ama. Blla nasceu

para ser tua. .. L será... . Issiw

está escripto. IVfectub rabbi.
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No prado do Jockey Glub.

Em cima: "Aprompto*', 
que venceu o Grande

Prêmio Guanabara, este anno.

meu companheiro

. Ibatl, murmurou ;
//(/ sempre

uma única mu-

lher ua vida tle

todo homem .

L seguimos, li

a velha ledòra de

destinos grilou, en-

táo. num adeus:
Koh bessele-

ma, — belafia.

Parte com o bem

(• ctun ti ptiz.
li como o rosco

do eéo ia morreu-

do ao lacrimejar

das estrellas. eu

disse ao sheik L.l-

miirr :
Não creio.

Mas, tempos de

bois, tudo aconte-

ceu como a vagabunda prophe-
tisara. li assim foi. Estava es-

.\.\Tu\ [O F VSANARO.

No Instituto de Musica

M. A. Dt M.

I 'ma tltts maiores ambições da

minha colicga M. A. era tocar

em publico, conquistar applau-

Stis, ver o seu nome nos jornaes,

ter, em fim, algumas horas de

celebridade. li' verdade (///»¦

/'<//"</ ser violinista c celebre ê

preciso muita coisa. Mas a M.

./. ;/(';;; por isso desanimava.

Por que razão não haveria ella

de ser. um dia, acclamada pc/.'

publico t Lulao todo o mundo

0 podia ser, menos ella .' Lor

que não ¦' (. alcule-se, pois. a

alegria com que ella viu o seu

nome, primeiro no programma^
depois nos jornaes, e depois d.'Mentiras a tortura do homem que

tem comsigo uma outra sombra que não é a sua própria bocea em bocea, no salão do Instituiu, no dia em tjue ali

sombra. Tudo 0 tjue fizeres parti fugir será vão... se realisova o 89" Lxereieio Pratico! Lsl ivu realisado o

Amorás iodos as mulheres que te parecerem bellas. maior desejo dc M. A. B como cila se tinha sahido admi

esqueeerás todas as mulheres pela mulher que ficou si ravclmente bem, ale o coração lhe batia palmas, entliusi-

IcncioSit. sem dizer nada, esperando a lua volta uni usinado, u vibrar dc emoção... - GÊGÊ.
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Como os homens, e até mesmo mais do •/"¦' os homens.
envelhecem as lendas. On, quando não envelhecem, procuram
transformar-se, num desejo de vula. 1111111,1 tinciti tle tida plaçâo
uns novos sentimentos c ás novas idéas. A lenda do rct de
Thulc, por exemplo.

" // ('•/<//'/ MM rei dc Titule,
immticiilé. . .

O rei de Titule, que ero sábio e era tiimivel, QOSOU a SUO

parte de ventura, e lançou ao mor a sua taça. Isto j d

antes de Goethe. Hoje, embora seja a mesma a alma dos ko-
meus. e iit~n> haja umo Sensibilidade inédito, ha, pelo menos.

novas maneiras da mesmo velho sensibilidade, Se o rei tle

Thulc ainda existisse, nâo jogaria ao mar a sua taça*, joga-

e. tis vestes, mulo uuiis faliO. QU4 c. cm //..<"', UM escriptor

moderno? Aquelle que, sendo nosso contemporâneo, agita a
nosso mentalidade eom os ímpetos da sua recolhi.' Entretanto,
Moriiielli é quasi fóssil, tio posso tjuc Shokcspeorc continua
actual' ./ razão é. talve» que Shakespeare representa um do
na grande cadeia des espíritos nnwersaes, que se desenvolve-
rom sem intuitos de rcnovttr o espirito this coisas nem orre-

gimentar discípulas em torno tle 11111,1 doutrina esthctica;

isso não aconteceu com Marinetti, creador do futurismo, e

quc morreu eom o suo escola, Se nada caracteriza tonto n

chamado espiril¦< iiiodtriio quanto o liberdade (muito cmbor.i

o liberdade continue ti ser tipenas umo pulovra que se deve pro-
inincior em VOS baixa), um escripto* realmente moderno será

' 
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Official e alumnos da fragata argentina 
" Presidente Sarm lento*, k«0 tfcpois de ebeWar a Parir., íoram M túmulo do

Soldado Desconhecido, .-obre o qual depuseram uma coroa.
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r;<i o *<.'/( rtnfco. /Váo hoj esqueçamos de qm <> vinho ê

mais precioso que o copo de ouro. Bis a lição dc um subitl

poeto contemporâneo. Paul Valêry. Justamente num dos seus

mais trabalhados sonetos. u Le V.n perdu", elle nos conta a

suo aventura Ixrieo: num gesto do rei de ihule, jogou ao

,,ct*r*),o "um 
pouco de vinho precioso". 0 oceano tmgm-se

de rosa mos logo Voltou á suo transparência- I: aqm, 0 poeto

nos informo que 0 seu vinho não SC perdeu: 00 contrario.

embriagou as ondas, jazendo cabriolar 
"no ar amargo as

n.ais profundas figuras ,
SV ,'; verdade que lodo poeta ê um rei. nao será muito

coryiffir: iodo poeta é um rei de Thulc. .1 lenda se trans-

formou, ficando, no fundo, o mesmo. I: eom isso, alu temo-*

fixado, talvez, móis um troco do tempo.

Parece qUC he um noVO critério em critica literária: o

,,-Uerio da modernidade. Evidentemente, nado mais precário.

C A R lr O S

— um escriptor livre. Aqui. no: o dificuldade: Como classi-

ficar os autores em funeçò¦< dc suo independência tle espirito.'

Algumas dos figuras mais representativas do momento litera-

rio em França, por exemplo, subordinam o sua ociividode ao*'

dictames da religião. Claudel . Max Jacob são catholicos;

Apollinatre não O era menos. No outro extremo tias famUtOS

espirituaes, temo* Charles Maurros. fundamente vinculado 00S

compromissos políticos da 
"Action 

fraucaisc". li Bartmisset

li Romain Poliam!.' li o já vencravel Anatole Trance, o mais

crédulo dos sceplicos.'
Somos forçados a reconhecer tjuc a liberdade tem no cs-

piritO moderno um papei puramente formal, c que esse espirito.

longe de repudiar a tradição, procura antes moldol-ti os suas

necessidades e aos seus anceios. B isto Hão é passadwmo:
. apenas 0 velho drama do espirito humano, dobrado sobre

i * sobre o
si mesmo, jti que nao pede d o b r a t

vácuo-

D R ü M M 0 N D J
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Antes da sessão especial, commemorativa do 7" anniversario da frndação da Sociedade Brasileira de Autores Theatraes

AURORA BruzOM <: /m/m menina encantado-

ra, cuia t,denta artístico sc revelará hoje á

tarde, no Salão da Instituía, no recital de pia-
„a por ella preparai!» para surprehender o nosso publica-

Aurora não tem ainda dez annos. li' uma creança. portanto.
-Mas nessa edade, em que lados as creanças brincam com

bonecas, ella estuda a seria o seu piano. Nessa edade em que

as creanças dã > tanta que fazer cou as suas travessiiras.

Aurora dá muita que pensar com a seu talento formidável.
A sua hisloria é uma historia pequenina, que se páde cantar

em meia dúzia de palavras. Pm dia, a acaso feliz e bem-

fazejo, paz essa creança encantadora na caminha por onde

plissava a professar João Nunes, lineontraram-se as dois e,

dias passadas, a autor dessa pequenina pagina maravilhosa,

que se chama l.a vir des abeilles, contava Aurora entre as

s u a s discípulas.

Para 0 Maestro, a
nova alumiia era

uma aluiiina com-

mum. Talvez ape-

nas um pouca mais
estudiosa, um pou-
eo mais musical da

que o commum dos
alumnas, A sua

predisposição para
a estuda da instru-
mento que immarla-
Usou já Guiomar
Novaes, porém, re-

Vchu-SC rápida-
mente, li' ¦ //(<' mio

foi difficil a .luro-
ra corrigir-se de
lados OS defeitos de

que estava cheia,
surgindo fácil men te

uma outra .Íurora,

prompla pura a es-

tud-i a séria, capaz
das mais surpre-

hende nt es victorias
uo carreira ande

apenas ensaiava as

primeiras passas.
Obtido esse primei-
ra resultado, o pro-

fessor João Xunes,

MUSICA
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O piof, Francisco Chiai fi telli c alguns dos seus discípulos, por oceasião da sua
audição, realizada na Associação dos Empregados no Commercio.

cuia argúcia já se sentira pr -fundamente ferida

pelo talento de Aurora, começou a explorar,

desassombradamente, tados os recantos, todas

as subtilesas desse talento de escol que linha entre as mãos;

e, já sem surprezas, ia verificando que Aurora não só cor-

respondia, mas ultrapassara ás suas exigências de professor.

A menina já lhe não parecia uma alumna commum. coma

a commum das alumnas... 0 seu talento impunha-se á ad-

miração e ao respeito do mestre. Até que um dia essa adnn-

ração e esse respeito transformaram-se cm ciilhusiasnío, de-

ante da surpresa que Aurora reservava ao seu mestre, com

a interpretação da Sonata 
"Aurora", de Beethoven. Attra-

hida. naturalmente, pelo titulo da linda sonata. Aurora Pru-

zon estudou-a sem licença do seu professor- Quem sabe lá

a que náo lhe passara pela eabecinha, aa ler o seu nome,

ali, naquella sona-
la, esceripta ha cen-
ta e vinte annos e

que chegou até nós,

fresca coma a pro-
pria aurora que
ella homenageia? . /

Somita 
" . íurora"

foi a revelação de-
cisiva. li s t udaii-
do-a sósinha, Au-
rara 'Pruzan seguia
exclusivamente aos
impulsas de seu

pr o p ria talento.

Quando a Maestro
Nunes lhe ouviu a
execução, sentiu que
havia na interpre
tação dada, qual-
quer causa dc pes-
soai. qualquer cau-
sa de extraardina-
riol li' preciso pas-
suir um talento
muita acima da
commum das talen-
tOS, para se fazer
o que fez, par
SUO própria conla,
. íurora Pruzan, ao
tocar a Sonata em

questão.
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physionomias oitentas de fo
vens e velhos estudiosos, seguiam
com interesse o curso do erudito

professor tia Sorbonne sobre o publicista famoso QUC
Monlesqiiieu. Iiiicanta:'am-sc assim os ouvidos segundo

gostos, na apreciação tle lal capitulo de l"."-prit des lois,

satyra duma Lettrc persane ou no originalidade tle idéas

do seu livro sobre a grandeza e decadência dos

Sempre s e g uida a
douta prelecçãn da

ipprobativa inclinaçã,'
de cabeças cncancci-
dos ou tio sorriso pre-
cocem, "nte 

grave tle

pensadores en herbe
De repente avistámos
ti u ni a tias fileiras
fronteiras ao conte-
rencista, aquella mo-
reninha petulante I
irrequieta, que com

justiça merece mais

que nenhuma outra, o

cpitheto graciosamen-
te nacional dc foguete.
Pois é assim, uma
doida vivacidade a rir

nos olhos brejeiros,
no escalate da bocea
rasgada e em todo o
seu corpinho exíguo
de diabrete, que ha-

bitualmente a vemos,

gracejando e bailando
eom os rapazelhos da

tua idade, numa inte-

ressante e curiosa li-

berdade de copaJn fi*
niinino. Estornada,
travessa, agitada, fe-
bril é ^Mademoiselle . ..

, r, a expressão mais completa dc rapariga ultra-modeina

Ts nossos tempos Saturai e perturbadora conseguiu o

dessa phase de agitação e movimento oor atravessa a mundo.

t vertiuinoso século das viagens aéreas, do emana, do

aV- «im e das cabecinhas orphãs c leves ainda mais do

te*o % tradicional das cabelleiras antigas c relegadas. Io

aaaroto feitio, cortando justo pela ponta da orelha Oi A ",

;„;:,-»:« „,-,r„;. r__*««. n «- 
•<-_*»«« ¦¦„,,,.,«.<*-

ainda, accenâendç
de alegria e ruido

os logar es onde ap-

parece e inccuditin-
,l,i em paixões e

rixas, os múltiplos
adoradores d> seu

todo tragamos e
turbulento de ,u'a-
vroche. D a nsar,
rir, brincar são Oi

tres verbos' que ella
*; a be admirável-
ni e nte conjugar

Por isso, a nossa

surpresa, vendp-a
entre OS tissistcntc<

da séria cm)creu-

cia. 0 que pode-
ria altraliU-o cm

Montesquieut Qual
o interesse da en

diabrada creaturi-
nha pelo il lustre

i u rista francês?
pensávamos, obser-
laudo a pontinha
ão nariz e o gran-
ciosa c it r va io

queixo, apenas visi-
veis, sob o aba tio

doche vermelho.

DE SNOBINETTE
Maà
que
brev

.rativersark. do menino Antônio Jo>é. filho do Sr. Alexandrino Agra

"Muit

Nunca a viramos assim quieta
mais dum segundo, e sineeramen
le extranlia; amos aquella inespe-
rada e longa halte, quc para

•moiscllc, então, deveria parecer um século. Ou seria

Montcqitieu tt tal ponto a interessasse, quc lhe parecia
¦ a didactica liçá>.' Súbito, pende paro o lado o verme-

lho chapéosinho e a cabecmha morena resvalando, aninha-se

como a duma aVCZÍta junto OO braço iiidolenlemenle estiratlo.
Mademoiselle dormiu.
dormia profundamen-
le como no seu ma-

CÍO e fofo leito;
d, o-m ia c sonhava
mesmo, podemos QUO-
si assegurar. Sor
riam os lábios escar-
lates um sorriso sub-
til de vingança...
li' que o seu corpi-
nho exiguo, leve c
csvotiçanle, sc ia pelo
sottlho encerado dum
salão de festas, aos
braços dum bailarino
ideal na vertigem
louca dum incessan-
te rodopio... (Mas.

finalizara o velh"

professor, uma salva
de palmas ecoou no
recinto, t Mtulemoi-

s c 11 e, bruscamente
acordada, acreditou
um insi,inte, serem

para tt sua valsa mo-
ravühosa os applau-
sos da assistência
" 

GoStOU? 
"perguntou-

lhe ti sabida um ve-
lho amigo, admirado
de ali" a encontrar,

respondeu a marotinha, pois vinguei-mc lindamente

de Montesquieutn 
"Como assim/" indaga elle curioso. 

"I m-

guei-me, pois que dansci, dansei todo o tempo, uma valsa de-
" Impossivel, está decerto a hrincttr; teria sitio um

e Mademoiselle seria no mínimo convidada a rc-

tirar-se". 
" Pois juro que não minto, dansei, c não dansci

sósinlui; os braços doces c fortes tio meu par sustinham-mc".
-Mas, 

quem era esse doido/ diga-me pnr favor/" 
"Xão 

pude

perceber bem o seu rosto; mas acredito, diz a sorrir malicio-
somente Madcmoi-
selle. </•',' fosse.. .
Morpheu 

" 
. li ain-

da, com um mu-
.rer,': 

" li não me
censure, porque eu
tó dansci: mas se

fosse o senhor te-
ria tlee, rto ronca-
tio!" Sorriu, com-

prchciulciuio em-

fim o velho amigo
de .Mademoiselle
li ass.ni iutlulgente,
talvez sorrisse o
espirito tle Montes-

quicu daquella en-
contadora e singu-
lor o u V mte, de

quem talvez ainda
se orgulhe, numa

galanteria t o r te
française, de ser o
original su purifico.

. ts leitoras fá fl-

sitaram a Livraria
Pimenta de Mello

dt ('., á ma Stichct

^4 próximo ti nto

dn Ouvidor/

liei os o .
escandab
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No Sul>limc-Hotcl. quando foi a feita de anniversario de Kffle Arthur Caetano, fi-

lha do illus.ro ^rlamentar-gaucho, a qual está na photographia entre amigtatnhas e

amigninhos.
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Instantâneos durante o iiktmo 
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N \ ESC ;i. \ MILITAR
Df) REALENGO

Realisou-se sob*

bado passado, 1

so'eiune cerimonia

do compromisso -'*,

fiandeira pelos no*

7'ri.v alumnos da

Escola Militar do

Realengo. 0 St .

Ministro da Guer-

ra esteve presen*

te. 0 _>. 1"

Tenente Walde-

mar Martins Tot -

res foi lendo, pa-

Ia; ra p >r palavra,

gue iam sendo re-

pe tidas, em voz

grave e sonora.

^ 
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uramento á bandeira pelos
novos alumnos

pelos novos ea-

detes. em nume-

ro de _.*;_. 1» sa-

grado compro-

misso que na-

q li e i i 'i

hora assumiam :

respeitarem os

seus superiores

hierarebieos. de-

fender as auto

ridade s consti-

luidas. a l\'cpu-

bliea. a inte gr i-

dade da Pátria

até com o sa-

crifici* da pro-

pria vida.

¦
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O Rialto reabriu-se ain-

do uma vez. Desta, porém,

ao que Si annuncia, vae ex-

ploral-o a firma Matarazso,

até aqui simples importado-

ra de films c quc se lança

agora no campo da exhibi-

Çào. Detém essa casa vários bons programmas e lem re-

cursos para melhoral-os ainda.

lim tempos, destas colitmnas extranhámos, que, dis-

pondo de tanto credito e de tanto numerário, tendo en-

irado no mercado comprador avantajando-sc a outros con

correntes mais antigos, não Se dispuzesse essa empreza

a explorar por conta própria a sua pro-

grammaçãot malbaratando-a ás vezes por

i inanas excusos.

Films de real -valor, alguns de fa-

ma nos Estados Unidos, foram estro

gados no mercado brasileiro, á mingua

de alguém que, conhecedor da matéria,

pudesse fazer uma sclecção entre a boa,

a média c a má producçâo que em

(/rande abundância importara a casa

Matarazso.

Sabemos que as nossas ponderações

tao justas, revelador as unicamente de

interesse pelo bom renome e proveitos

do novo importador, foram recebidas

de má sombra c attribiiiu-sc-nos um

propósito de hostilidade que jamais ali-

mentar amos.

Entretanto, 0 que então dizíamos,

os conselhos i/ue naquella oceasião da-

vamos vão ser seguidos agora,

.lutes tarde do quc nunca. . .

Melhor fora. entretanto, que a rc

solução tivesse vindo mais cedo.

A escolha do Rialto como defini-

fivii é que não nos parece feliz. .1

easa Matarazzo bem poderá ficar com

um dos cinemas dos terrenos da elju-

di e lá exhibir a preços maforados os

grandes films quc acaso importe,

certo, se o fizer, que depois de uma

experiência dc alguns mezes, se

houver uma gerencia sábia na con-

fecção dos programmas, 
ainda terá

de desenvolver suas oetividadest

adquirindo no mercado yankee

mais algumas super - 
producções.

pois as da First National já não

lhe bastarão.

Os füms Metro-Goldwyn-Cosmopolitan

estão cm leilão, a quem mais der. 0

mesmo oceorre com os da United Ar

tists. Somente os grandes cinemas no-

vos permittirão a vinda aos nossos
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mercados dessas producções

caras e luxuosas

O Rialto é apenas um ei-

nema médio. Depois, a serie

de insuecessos que teve des-

de a sua inauguração deu-

lhe uma fama pouco lison-

jeira. Para começar, pôde servir. 0 que tememos, porém,

i que uma gerencia defeituosa desanime a easa Matarazzo

dc persistir nesse campo de exhibição; seria uma desgra-

ça, pois que bem precisados andamos dc quem dc impulso

ao commercio cincmatoqruphico. quc em outros paises

tem feito a rápida fortuna dc pessoas intelligentes e co-

nliccedores da arte difficilima} aliás, de

lidar com q. publico.
OPERADOR

¦
Greed, o já celebre film dc Bric Von

Strohcim para a Goldwyn, tombem sahiu

muito grande e, aliás, ninguém falou

desta vez... 0 film, depois de cortado,

ficou com 4J partes I Pretendem redu

zil-o para IO, não sabemos como, mas

antes disso o film foi passado em sessão

especial que durou sete horas l Rex In-

grani, um dos espectadores, interrogado

sobre o film, af firmou:
— /:' o maior trabalho de direcção

ati hoje apresentado!

Doris May é a leading-wonian de

Tom Mix em The Deadwood Coach.

Betty B 1 y t h e

a colo

fÂmMI

Thomas Meighan nasceu em 4 de

Abnl de 1^7»..

¦
0 casal Wallace Mac Donald-Doris May

estava radiante com o nascimento do sen

primeiro filliinlio. Infelizmente, porém,

mia dc Hollywood só teve tempo de

enviar condolências, porque a cre-

anciiiha SÓ viveu algumas horas.

S u a s mãos

Wanda Uawlcy tombem figura

ao lado de Laura La Plante e Pau-

Une Frederick em Married Hypo-

crites, film da Universal, anterior-

mente intitulado Smolder.ng Fires.

¦
Ralph e Uera Leveis, dois artis-

muito nossos conhecidos, são ca-

sados desde os velhos tempos da Pio-

graph, onde já trabalhavam, mas só

agora vão figurar juntos num film !

E' em In Every Woman's Life.
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Separámo-nos, cuia qual

para tentar a sua sorte, li

vremente.

Quanto a mim, desci de

Frisco até aqui, a pé. Na

Califórnia não havia mai-

minas dc ouro; acabava-se

entretanto de nella desço-

hrir o petróleo.

Furei poços.
Depois veiu 0 cinema

Gosto desse recanto de terra, que me fai

lembrar um pouco a Franca. Lancei minha ancora

aqui. K demais, já estou um pouco velho para viajar.

Rebentarei por aqui mesmo, na terra do füm, a figurar

entre as multidões pobres."

O sol apparecia finalmente.

Os directores de scena com os rugidos de seus me

gaphones reuniam os figurantes para o episódio belb-

coso. Fomos trabalhar.

Na manh8 daquella batalha, recebi, por isso que havia

feito alhures a guerra de verdade, o commando de uma

companhia. Meu sargento (só a America nes offerece

o exemplo de semelhantes quedas) e um antigo director

da Universal, que cahiu por uma falta profissional qual-

Oi Últimos retratos de Rodolph Valentino e sua esposa,

Natacha Rambova.

quer <b> seu alto posto ;»

posição de extra a 7 ¦ J

dollar*. por dia. Minha

tropa é composta de Sam-

mies que no froni per-

deram o gosto pelo tra-

ba'ho, e que desmobilisa-

dos e actores de oceasião,

breve hão de se conven-

cer de que a lueta pela vi

da em Los Angeles é

bem peor do que a lueta pela morte na Af-

goime. Recompensei a affeição de Kalikáo por mim. dan-

do-lhe as divisas de caporal.

— Sabes que não me queriam acceitar por causa dos

meus cabcllos brancos ? Então eu jã não presto nem

mesmo para desmontar prussianos numa batalha de Cl-

nema ?

Kalikáo nunca se consolará de haver sido recusado

em [9I4 pelo consulado trance/., onde se apresentara

como voluntário. Fei .87° com os mobilizados do Lou

re; não tendo podido participar da victona de 1918.

aguarda até hoje a revanclie. a sua revauclic. Prepara-

a methodicamente. ajustai...»» a jugular do seu kcp, 
yet-

melho (o upisodio passa-se no inicio das hostilidades)
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R I SC IU A G L 0 R l A

e carregan lo o sc.

fu/il (k- cartucho*

dc pólvora secca.
— Xão 1 C :i h a *

susto, companheiro '

I)«.- qualquer fôrma

hei de apanhar es-

ses vaeeas de bo*

clica.

()«. u vaccas de

boches" estão além,

tomando posição de

haialha. (.mm nossa

frente. Duzentos

ulhanos, allemães

to los. i-m nossa

frente. Homens dv

2$ a 30 annos. bem

montados, apertados

cm seus dolmans

cinzentos, a caralii-

na 110 arçfto da sela.

o chapcka de han-

• la. a lancha ao alto.

Sem a vigilância

da*- esquadras no

Atlamieo. esses du-

KCntOS reservista*.

teriam feito retinir

suas esporas tam-

**^_MI

^tm/* B •¦ '^*s*-'^^: 
:_B

S II I R I. R V

bem nas calçadas de

nossas cklades inva-

didas. Dif ficilmen-

te elles se consolam

de ter falhado se-

melhante oceasião.

() official que os

commanda é o pri*
nio de Hindcnbur-

go, esse conde K , ..

(jue emigrou no dia

seguinte ao do ar-

mistieiov «depois da

queda do Kaiser e

da perda de sua

fortuna. A esse ex-

tra dc marca, o ade-

racista não precisa
fornecer uniforme.

0 conde vou K...

tirou do fundo da

mala seu uniforme

de parada, o mesmo

que algumas sema-

nas antes vestia,

quando veiu dar

com os ossos na

terra do fiim.

(Continua no pro
ximo numero)
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Dorothy Dalton, que aborrecida tal

ve/. con argumentos que ihe davam,

deixou o cinema para casar-se nova-

mente, nasceu em Chicago, Illinois, a

22 de Setembro de 1893.

Louise Dresser, aquella que fea dc

esposa de Theodore Roberts em Vivo

o bello sexo, é unia das artistas >vm-

pathioas a James Cruze. Como este

director ainda demoraria uni mex para

começar mn film em (.ue c'^:i tinha de

figurar aproveitou o tempo e fez re-

MALHO .*i'nR'n pan emmagreeer. Quando che-

REFORMANDO 0 ROSTO l>E

UMA MULHER

1 mm. ' -\
*** nW^^**mW

KÂ OVEIS DE ESTYLO

ANTIGO, CLÁSSICO E MODERNO

Decorações — Lmistres = Moveis de coMiro

JOÃO VIDAL & C.

UA DO OUVI D 7—

(Dò 
"HoUsehoW Kriend")

Qualquer mulher que nfto esteja con-

tente oom a >ua tez, pode reformal-a

e ter uma nova.

0 pequeno véo amortecido da epi-

denne velha é um estorvo c deve ser

retirado para fazer apparecer a pelle

vigorosa e nova que se esconde tle-

baixo, deixando-a respirar.

Ha um remédio velho caseiro, muito

suave, que pôde fazer esse trabalho.

Compra-Se purê mercolized wax (cera

pura mercolized) numa pharmacia e

applica-se antes de deitar-se, como se

fora cold cream, e pela manhã lava-se

d rosto.

A purê mercolized wax (cera pura

mercolized) absorve toda a pelle mor

t.i, deixando a cutis saudável e for-

mosa e tão fresca como si fora a cutis

de unia menina.

Naturalmente, desapparecem todas as

imperfeições da epiderme, taes como:

sardas. manchas, pallidez, queimaduras

do sol. etc. etc.

E' de uso muito agradável, real t

econômico.

O rosto tratado por esse processo im-

mediatamente parece muitos «annos mais

Joven.

gOU «ao studio, o director dos Bondei-

rantes olhou-a assustado:

Que significa isto ?

Nada... Quil emmagrecer um

pouco...
Pois volte depressa a engordar se

<pier trabalhar no film. Pois você,

gorda eomo estav. era o typo adapta-

do ao papel !

Vejam o que é cinema !...

Telephone, 595 - Norte — Endereço telegraphico: VIDAL

B60Q&0 At colchoiirla U luxo — Ilua do Passeio, 70 -r- Tolephone: CENTRAL 2037

.• SARDAS V
PANNOS *
ESPINHAS

RUGAS CRAVOS
E MANCHAS

DA PELLE:

;fotttf>*y
m yyf **" •



PÀRÀ todos...

NOS SERTÕES DO AVANHANDAVA

FILM NATURAL DAS EMPREZAS REUNDDAS

E "OMNIA FILM", DE SÃO PAULO

11 - x - 9*4

»9

As Emprezas Reunidas "Independência" e "Onmia

Film" não pouparam esforços e sacrificos, atim de dar

ao publico uma copia fiel de todos os detalhes duma sen-

sacional caçada nos Sertões do Avanhandiva.

e magnificamente treinados. Os seus canis e cavallari-

ças fazem inveja aos melhores existentes no estrangeiro

Possuem, além disso, os mais afan.ados typos de cães

de caça dos Estados Unidos e da Europa.

No "Ri alto", uma hora antes da primeira
cxhibição.

A filmagem foi executada pessoalmente pelo Sr.

.I ii.iii Ettchebehere seu Director-TechnicO e um dos mais

babeis cinemat< gr&phistas da America do Sul, auxiliado

por mais dois o|)eradores.

A familia Dinii Junqueira, ha mais de una século,

rnntes da proclamação «Ia independência politica do Bra-

sil, (.in i8aa iem fazendo, annualmente, uma grande

caçada, caprichosamente organr-a«la .

Conducção de espeeiaes cachorros para a outra margem

do rio Tietê, afim de caçarem unia anta.

De accordo com o Director Geral das "EMPREZAS

REUNIDAS", 0 Sr. Coronel Francisco Orlando Diniz

Junqueira, organisou a maravilhosa caçada nos sertões

paulistas, detalhada pelo grande film da "INDEPEN-

DENCIÁ" e "OMN1A 
FILM".

"NOS SERTÕES DO AVANHANDAVA" é o

primeiro film no gênero, feito até hoje no paiz.

Depois de um grande successo em São Paulo, ti-

¦ "l*__fflfv -'",_.'.*•*' )•• 
'V-t? 

Ü. .**%,* ^tlm 9<mmma*m*m******twm^
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f^ -*. 
'^^III^B^Bi^BaÉ________. 
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Uma enorme anta surprehendida d beira de um córrego

Os "REIS DQS CAÇADORES BRASILEIROS",

como são conhecidos por todos os que amam a arte ve-

natoria no paiz, possuem o mais comipileto apparelha-

mento para caçadas em todo o Brasil. Conseguiram,

seleccionando, durante annos e annos, typos puros de

ciit-Á e cavallos nacionaes, de grande resistência physica

Depois de 5 dia» de exhibiçào, ainda no theatro Republica,

de São Paulo, obtinha suecessiuas enchentes.

vemos 0 prazer de admirar o arrojado trabalho, na tela

do Cinema Rialto. que acaba de passar por algumas re-

formas, destinado á exhibição de grandes films da Em-

preza 
"aWatarazzo".

As Emprezas Reunidas "Independência" 
e "Omnia

Film"", escolhendo a zona entre o Salto do Avanhaii-
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O director-tcchnico das Emprczas Reunidas "Independen-

cia"' c 
"Omnia Film", com o seu apparelho dentro

de uma canoa.

dava e ;i cachoeira do Itapura, no Noroeste Paulista,

nas di\ i«-as com Matto GfOSSO, foram felizes pois o lo-

ral DOSSUC treclios absoluta

mente virgen> do contact ¦¦>

do homem civilisado. Abi a

caçada pOtldc ser tomada em

tres aspectos differentes : a

perseguição dos animaes nas

águas do Tietê, nas florestas

virgens e nos descampados,

o. sobretudo, pela abundância

e variedade de caça. \s>im

se pôde l«>is considerar Bl-

mado a maior caçada até

hoje realisada no Brasil.

Desde as peripécias da via-

gem. até ao primeiro eonta-

cto com ;i> feras, tudo c in-

teressante e arriscado, de-

vendo-^e o grande exito da

¦________f______m_M'_. ^f P $__, _t'~

__J_mS____^*____^m_. 
'*•-*/J 

_u^Êm_W_%_-_k

'~.W_______, 
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Retirando da água uma das antas mortas

tentativa de organisar um film desta natureza ao arro-;

io e audácia dos elementos que compozeram a caravana

de cagadores. Nada falta para uma viagem longa e fas-

tidiosa. cheia de pergios e de encantos. Houve, porém,

A conducção de um porco-espinho (porco do matto), vendo-

sc o director das Emprczas Reunidas 
"Independência" e

"Omnia Film", M. Pamplona.

uma compensação: foi o exito seguro, pois lá está bem

patente, uo film. a colheita de animaes e os bellos e ma-

gnificos trechos da nossa

matta virgem. Xão foi, nem

podia ser uma estrada de

rosas o que a expedição foi

encontrar, mas do que se po

deni a "Independência" e
"Omnia Film" orgulhar é dc

um exito .eguro e animador

para largos incentivos cine-

matographicos. () publico

sae satisfeito, admirado, c

ConsCÍO de (pie empregou

bem o seu dinheiro. No fitni

se vêm OS mais lindos cie-

pusculos e alvorada.,. Para

se dar uma descripção papi-

da da caçada, é impossível,

pois o espaço nos escasseia.

No emtanto o publico não deve deixar de assistir a este

bello film, que faz honra a cinematographia nacional.

Para breve a "Independência" e 
"Omnia Film" reserva-

nos grandes surpresas. 0 Kiaho marcou um triumpho.

S'''/*H. ¦¦¦% 
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Caçada á onça. Foi-lhe tirada a pelle e a carne devorada

pelos cachorros.

A preciosa colheita da caçada — Veados, antas, tamanduás,

porco do matto, etc.

< 

'*¦
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po» o conseguirá promptantcnte,em
qualquer eda<fc, com ° CRESCE-

DOR RACION \K. do professor
-vlbert, tratamento unico que ga-

,,.„,„. o augmento 'la estatura e des-

envolvimento. Pedir explicações, que

as remetterei grati». e fi.arcis con-

vencido*, iro maravilhoso mvnto.

America d<> Sul: p (

Baenoi

Sr. PICON (x) Sr. PIÇON (*)

ântes do tra- 3 mezes depois

Umento. d° tratamento.

Representante n.i

,y»^»^sa«a^»^Saa%aN/>a>a>»">X»^s^**'*-'*

A ires —
MAS

\ r n t i n a

Opornvcu
AILKBN PfUNO-tfl

Qs ])«etai dc todoi oi tempos têm

celebrado cm nui crctçõea artísticas a

fascinação que exerce Bobre todas as

creaturas <> mysterio da Bellcxa. Mo

dcrnarr.entc iodas li mulheres, desde

que usem A Saude da Pettc e a Água

de Lotus, podem exercer ><>l»re os ho-

mens o mesmo encanto, a mesma fas-

Cinaçlo das vi.sões creadaâ pela poesia

e 1 ela arte.
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ADHERENTE

E PERFUMADO

VIVAUDOU - DELETTREZ
PARIS

Representantes

COMPANHIA JOALHEIRA 5» A.

ASSEMBLÉA .7*5 . RIO
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Itália Manzini está trabalhando

no Theatro Ooldiiiii. de Veneza.

Túlio Carminatti è o galã da

companhia.

R A M O N E A L 1 C E

E M " T II E A KA B 
" 
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M E T R 0 - G 0 l D W Y N

J. Gordon Edwands assignou con-

tracto com a Tiffany-Truart para

fazer uma serie de films com in-

dependente distribuição.
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Está ludo prepara

do para a festa nu

peial do dia -.eguinte.

Paulo Patterson espe

ra com impaciência o

momento dito-o. cm

que verá finalmente

retaKsado o seu gran*
de sonho dc um lar

feliz com a sua ado

rada Irene sem sus*

peitar, coitado* a orne.

decepção que o desti-

no lhe reserva, Na

ve-.pt ra do casamento

[rene Carlton foge

e<;m Prancis Morgan.

o amigo que Paulo

estimava e mie etn ra

zão dessa amizade ha-

via justamente escolhido para testemu-

nha do seu casamento. 0 golpe era

tremendo, e Paulo lefltC <|1U' n;t,) l""1''

luotar contra i dôr que o esmaga. Dia

a dia vae ie «tornando iwdiffcrente a

tudo. sempre perseguido pela lembran-

ça atro/., até chegar •> situaçfto dc ab«

solut.a miséria physica e moral. Cinco

annos mais tarde Paulo é um simplei

mergulhador, empregado no mister «h'

colher esponjas em Tahiti.

Por essa occasÜo o destino o põe

de novo em frente da mulher ingrata.

fazendo que o navio em que Irene e

Morgan viajavam, a caminho de San

Francisco, acossado pela tempestade

naufragasse. Salva do furor daa ondas

[rene, graças ao auxilio que me pre*--

ta OÜVC (.ranger, sobrinha e tutelladi

de ferome Gr-anger, de Ne* Vork, que até

entio ella não conhecia, aportam a uma

...apesar dos auxílios de Olive...
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jH,a perdida e isolada

nos maré-, tropicaes.

Irene e Morgan

pagam o serviço que

Olive lhes prestou,

roubando a nos seus

d< cumentos, entre o-

qui es SC encontrava

uma carta eom que a

moca teria dc ap**

tentar &e ;i Jeromc

Granger, pois tio c

sobrinha nunca se ti-

nbam VÍStO. «De posse

desse precioso passa-

porte 09 dois aven

tureiros pren lem (Hi

ve no subterrâneo de

uma casa, e abando

nam a ilha no primei-

ro vapor de passagem por aquelles

ermos.

Pouco tarda, porém, que os gritos

de angustia dc Olive -sejam ouvidos c

a moça e libertada da prisão justamen-

te por Paulo Patterson e seu sócio. Jan

Boomer que tinham vindo aquella ilha

em pesquisas para a pesca de peroba-.

Fora da civilisação, o homem volta aos

instinctOS primitivo- que dormem n i

fundo da creatura. Aquella mulher ali,

só-inba sem a proteee.ão da policia e

da sociedade, era simplesmente a fêmea

do macho vencedor, e lloomer a dese-

ja para si. Mas Patterson, ou porque

fosse outro animal de instinetos desen-

cadeado-. OU porque conservasse ainda

os habito- de homem civilisado, oppõe-

se á posse do seu companheiro, e tra*

va se 0 combate. Patterson era mai.

forte e mai- ag.l e abateu 0 advev-ario.

.vão parar numa ilha perdida notou que este cm ves de a tratar..
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SUPER-SABONETE
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N. 1 — IPOMÉA
N. 2 — AZALÉA
N. 3 — GLYCINIA

A escolha do sabonete que usamos deve se." bem feita. Os sabonetes baratos são,

como tudo que se vende a baixo preço, mal confeccionados e coutem excesso de

substancia graxa e de alcali. Irritam e reseccam a pelle.

Um bom sabonete de fabricação cuidadcsa, feito com massa saponacea neutra, é

útil e beneficia a cutis, tornando a pelle alva e com a elasticidade precisa para

• 
preserval-a das rugas, manchas, vermelhidões, excrescencias, cravos, espinhas e

irritações diversas que tanto a enfeiam.

s u ER-SABONE E
«_ivan

A' venda em qualquer parte 
- Uboratorio oliveira Ju.nnr - - Rio de Janeiro
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O Almanach á'0 Tico-Tico para m>25. a sahir em «neados

de Dezembro próximo, vae ser uma publicação como

ainda não se viu (gu:il DO Brasil I Contos de fadas, pa-

ginas a cores para armar, bichos sem cabeça... e cabe-

çai de bichos..., etc., etc. tudo ahi se encontrara.

Kdic> da S. A. "O Malho"

Pelo correio 4$5°°/ ^^^5
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PARA TODOS...

O QUE O PUBLICO EXIOE EM

CADA PROGRAMMA

DE QUALQUER CINEMA
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UMA COMEDIA SUNSH1NE FOX
já tão conhecidas e consagradas pelo publico !

UMA COMEDIA DOS MACACOS
«Z EC A. P \C li ECO E Z ü u r B l T A "

interessantes e jocosos antbropoides, reconhecidos como os mais adcx-

irados e mais mansos !

UMA COMEDIA IMPERIAL
da serie grandiosa que a Fox vem apresentando !

UM JORNAL FOX
0 noticiário mais perfeito e attrahente do qne se passa no mundo

inteiro !

UM EDUCATIVO
Deliciosos films em uma pane !
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A NAO SER ASSIM 0 MELHOR PROGR.AMMA

E' INCOMPLETO E NAO SATISFARÁ1 POR ME-

LHOK QUE SEJA 0 FILM PRINCIPAL.

SRS. EXHIBIDORES, DEVEIS CONTENTAR OS

VOSSOS "HABITUES", PROGRAMMANDO KS-

TES FILMS, NAS AGENCIAS DA

•á
%p

m

,t\*V 
"
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"FOX FILM DO BRASIL S. A 99

RIO DB JANEIRO

RUA IA CONSTITUIÇÃO, 11

s\o iv\i m>

i;r.\ DO TRIUMPHO, 55

0 DE^Í3S£tWS*«JÍâ^O SORRIS
# OBRIEN

MAGNETISA TODOS
OS CORAÇÕES^

ro» io &LBGRB

RUA l>;»S AN ! MIA HAS, IS
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NOVO TRATAMENTO DO CABELLO
RESTAURAÇÃO - RENASCIMENTO - CONSERVAÇÃO

PELA JC ._flr_^T_B^nB M*JaT.AW _n__.taan-

rTgapé PATBNTB N. B79B

» r T.

For,,,,,.:, SCMlflin «lo C.rnnile Hotanlco Ur. Groi.no. cujo -cgr.,l„ foi con,„rn«lo por .00 contos •• "J"»

Altprovad. e Licenciada polo Departamento Nacional de Sr.ude Publica pelo Decreto N. 1213 em 6 de Fevereiro de 1923

RKCOMMENDADA PELOS PRINCIPAES INSTITUTOS SANITÁRIOS DO ESTRANGEIRO

A loí;ao iwtu.iiAMi: r»' 0 HBLHOB i:sim:< ifico

IBDICADO COlfTBAl

t*méém floa Cabellss — Caalee — IBaiBffBBBaaslaaaata ptcaia

t,lr„ — Calrlela psssBca — Casaca — flsBswMa —

ByotMM «' lo«l:i«4 um iIi)4':m;:is do 4'4»uro fitl»t*lli:tl«».

Beaundo ¦ opinião de multes

saldos «siri iioje competente-

mente inovado que O emltran-

queclmento dos eabellos nâo

passa da aata moléstia. O oabello cabe ou embranquece

devido íi debilidade da raiz.

A i-4M-fio Brilhante, pela saa poderosa acção tônica e

antiseptica agindo directamente sobre o bulbo, 6 pois um

excellente renovador dos cabcllos, barbas S bigodes brancos

oa grisalhos devolvendo-lb.es a ãdr natural primitiva, sem

pintar, e emprestando-lhes maciiU e brilho admirável.

Múltiplas e
variadas silo

as moléstias

que atacam o

queda dos eabellos.
A LSÇflO Hrllli.mli-

parasi t:irias e des-
a cabeça limpa e

Cabellos brancos

Caspas-Quédas dos cabellos
couro oabelludo, dando como resultado a

Destas «a mais commum são as caspas.

OOnserva os cabellos, cura as affecçiVs

tróe radicalmente as caspas, deixando

fresca.
A LSBflS BsWfcSBtS evita :i <|iií'd;i

fortalece.

Calvicie

dos cabellos e os

Nos casos de calvicie com tres ou quatro
semanas de applicações consecutivas come-

ga a parte calva a ficar coberta com o ere-

scimento do cabello. A LS»)flS Itrilli.-uiie tem

cabellos tvpôs períodos de alopecia de mezes e

Seborrhéa e outras affecções

Trichoptilose

feito brotai
até de annos.

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

Em todas as
alopecias de-
t c r m i n a-
das pela se-

borrhéa ou outras doenças do couro cabelludo os cabellos

cabem. Quer dizer, deapesam-ae das raízes. Em seu logar
nasce uma pcniigcm, que secundo as circumstancias e cul-
dado que se lhe d.l, cresce ou degenera.

A LosAa Brilhante extermina o germen da seborrhéa e
onlros micróbios; supprinie a sensação de prurido e toni-

fica as raizes do cabOllo, impedindo a sua queda.

lla lambem uma doença, n:i qual o
cabello. am vez de eablr, parte.
Pôde partir bem no meio do fio ou

pôde ser na extremidade, e apresen-
ta um aspecto de espanador por causa da dissociação das
fibrilbas. Além disso, o cabello torna-se baço, feio e sem
vida. Esssii doença tem 0 nome de trichoptilose, e é vulgar-
mente conhecida por cabellos espigados, a Lsefls BrUhaa.te
pelo seu alto poder a nt isept ico e altmentador. cura-a fácil*
mente, di vitalidade aos eabellos, deixando-os macios, IU8-
trosos e agradáveis ã vista.

mMaí.ias i>\ LOÇÃO BRILHANTE

1» — \<Y absolutamente inoffensiva. podendo portanto
ser usada diariamente s por tem],o indeterminado, porque
a sua acção é sempre benéfica.

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

3" — A 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.
•í" — o seu perfuma é dllcioao, e não contém oleo

nem gordura de espécie alguma que, como é sabido, preju-
dica B saúde do cabello.

MODO DK I S\H

Antes de applicar a LoçAo lirlllinnlr pela primeira ve/

é conveniente lavar a cabeça com água e sabão e enxu-

gar bem.
A LsçBn Brükaate pdde ser usada em 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 Uri-

I Imole frieciona-se o couro cabelludo, bem junto â rata ca-

pillar, deixando a cabeça descoberta até seccar.

•bB Ba,

fl
jflapBJ BBflHP
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PREVENÇÃO

Não acceitem nad.a que se diga ser a "mesma coisa"
ou "tão bom" como a Lsffla itriiiiiintc.

P6de-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 quo

sâo as caspas.

PENSE 
V. S. em resti.uir a verdadeira côr primitiva ao

seu cabello.

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

tias parasitaria! do couro cabelludo.

Nada pôde ser mais convincente para V. S. de que ex-

perimentar o poder maravilhoso da Leefle Ilrilliíintc.
.Não se esqueça. Compre um frasco hoje mesmo. Dose-

jamos convencer V. S. até a evidencia, sobre o valor be-
nefico da LaeBe Brilhante. Comece a usal-a hoje mesmo.
Não perca esta opportunidado.

A Laflãs Brtlhsste esta á venda em todas as drogarias,

pharmaciaa, barbeiros e casas de perfumarias.. Si V. S.
não encontrar LaçBa llrlllianle no seu fornecedor, corte o
"coupon" abaixo e mande-o para nós, que ímmediatamente
lhe remetteremos, pelo correio, um frasco desse afamado
especifico capillar.

(l)irii(i.M ri-.srrvndoM ile i*t*i>r«Mlii«'«;fl<i> lol.il ou iiareinl).
1 niciiN 4'4'ssloiiiirioN piirn u A im-riia .1.. Sul i — A L V I M
«fc F It ¦ I T A I — Hii.i «lo (armo. II-sob. — fl, PAULO

CAIXA POSTAL 11170

CAT-m mm mm. arm mm ******* ALVIM & FREITAS —
o ii i> o ii c.lix;, ll7f _ s Pmul0

(I*ara lodo*...)

Junto remetto-lhes um vale postal da quantia de réis
10$()00, afim de que seja enviado pelo correio um frasco
de Loi-âo Iii illiante.

NOME 

RUA 

CIDADE 

ESTADO 
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MODELOS DE PARIS, ENVIADOS
...

ESPECIALMENTE PARA
»

"PARA TODOS...", POR MLLE

ALICE LAUGELIER

Em cima: As irmãs Dolly apresentam-

se nos vestidos que recentemente usaram

no Casino de Deauville. A' esquerda está

Yanksa num fascinante vestido de crepe de

tom cor de rosa. Pelas costas, ligadas a

cada hombro, lia peças triangulares, das

quaes a mais comprida fica do lado direito.

PARA TODOS..,
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Rosita Dolly usa um modelo Patou de

crepe setim branco. O setim é usado para

fazer a echarpe e os volantes circulares da

saia.

Em baixo: Tiveram o mais alto cunho

elegante as festas e os chás dados no Oas-

tello de Madrid. Exhibiram-ee ahi delica-

dos e originalissimos modelos. Eis aqui

dois modelos. A[ esquerda, vê-se um vestido

tubo de georgette estampada num surpre-

hendente fundo cubista. Na parte inferior,

do vestido ha um volante circular. Aos

hombros liga-se uma estreita echarpe da

mesma fazenda.

A' direita, vê-se um foulard de cores

claras. O pequeno vestido é muito simples

e cortado em estylo com mangas curtas.

_

*-

-•* ,
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PARA TODOS...

A LINDA HYP0CR1TA

{Fm)
liano ficou a ver navios, ou melhor, a
ver o navio, que com a artista, lhe le-
vava toda a esperança.

Havia ali, em San Francisco, uma
importante casa financeira: Emmond
& Co. A casa não nos inUressa, e sim
uma modesta dactylograph.. que ali ga-

11 liava o seu pão e os seus modestos ves-
tidos, Ilelcn Hayncs. Apezar de joven e
formosa, Helen é trabalhadora e vive
discretamente. A única pessoa com

quem ella sc dá c distingue com ami-
zade confiante é o velho guarda-livros
ila casa, um e&cossez que açode ao
aiome de Mac Gregor. As suas neces-
sitades affectivas teriam se satisfeito
com a amizade se o acaso não fizesse
do joven millionario Bobby Bates um
dos clientes dc Emmond & Co.; vcl-o
C amal-o foi, como sc diz vulgarmente,
obra de um momento para Helen, sem

que, entretanto. Bobby jamais lh0 hou-
vesse notado o- encantos. O mesmo
não aconteceu com Allegretti. Acabru-
nhado com o contratempo da recusa de
Elsie e pensando como sahir da enta-
L-della, Allegretti viu casualmente a pe-
quena dactylographa, e rápido veiu-lhe
a inspiração: vestida elegantemente e
com o penteado transformado, aquella
rapariga serie Elsie Parmelee em car-
Dc e osso. E sem perder tempo, o ita-
liano metteu mãos á obra. No dia se-

guinte estava elle no escriptorio da
casa bancaria, propondo á Hellen uma
temporada no Hotel Del Norte á eus-
ta da empreza. A moça achou extra-
nha a proposta e recusou, mas o seu
amigo Mac GregõT, que ouvira a phra-
ae "villcgiatura livre de despezas", ar-
ranjou modos de segredar ao italiano

que se elle fosse tambem» convidado,
•poderia persuadir a rapariga a accei-
tar o offerecimento. A sua proposta
foi acceita c não lhe foi difficil obter
o consentimento de Helen, lançar.ido
mão do recurso que elle sabia não fa-
-baria. Mac Gregor notara ha muito
os cahidos da sua amiguinha por Bob-
by, c fez mirar aos omos delia a ven-
tura de encontrar no Hotel Del Norte
o joven niillionüiio.

Pouco depois, Helen chegava ao Ho-
tel Del Norte, em companhia de Mac
Gregor, que para todos os effeitos pas-
6ara a ser o seu tio. o Sr. Mac Erla-
ne, de GaLgow. Mas colo a moça sc
arrependeu da sua aventura, e isso foi
quando a Sra. Van Allstyn lhe entre-

gou o mantucrip.o da peça que ella de-

- ¦¦• 
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PARA TODOS... H
Preço da venda avulsa

1$000No Rio I
Nos Estados f

Preço das assignaturas
Um anno (Serie de 52 ns.) 48$000

¦ semestre (26 na.,v  25$000
Estrangeiro (1 anno)  78$000

(Semestre)  _0$000

As nHhlKntiUirHH coiuc-fiim sempre 110 dln 1 do M em que forem tomadas

e nd iierfio nrceltn» annual ou semestralmente. Toda a correspondência,
como toda a remessa de dinheiro, (que pôde ser feita por wale PO»taJ °»

carta rcKistrndu roni valor declarado), deve ser dl rln ida ú Sociedade
Anonyma O MALHO — Ilnn do Ouvidor, 104. Endereço teleKrapnIco t

-J OMALIIO-—Klo. Telephoncsi Gerenciai Nsrtc M03| Kscrlptorloi ÍMorte 5818.
¦A AnnuneloNi Norte 6131. Offlclnasi Villa Ü247..

JÍ Succursnl em _». Paulo dirigida por (ínstAo Moreira — Itun Direita

p- n. 7, sobrado. Tel. Ceiif, 6049. Cnlxn Postal Q.

S?-_iZ5-_5Z_íi_ErELEr2__l. Í7? *^^

via representar; mas Mac Gregor es- rio como elle se casá-mf-lSIfc utna moça

tava vigilante e salvou a situação. Na que trabalhava para viver.

noite do espectaculo, Helen não se Bobby riu-se muito do receio da mo-

mostrou absolutamente á altura da fa- ça e disse a Mac Gregor que a tran-

ma de Elsie Parmelee, que ella incar- quillisasse: não pensava em sen.ell.an-*

nava; entrou em scena timida, acanha- te bobagem.

da, tanto pela emoção da estréa, como Mac Gregor foi a Helen, eontou-lhé
pela falta de geito para o palco; mas que havia posto o rapaz ao corrente
a assistência tomou a gaucherie como «Je tudo, que este mangara deü-a e obte-
coisa intencional, como interpretação Ve o consentimento da moça.
do papel, e Helen alcançou um verda- Ao mesmo tempo, o joven secretario
deiro triumpho e foi acclamada como de Bobby, vendo a preoecupoção do seu
uma grande comediante. Bobby Bates, 1)atrSo quanto aos e9Crupuios da sua
que estava effectivamonte no hotel, foi ama(ja aconselhou-lhe a usar de um

(THE BEAUTIFUL LIAR)

Film da Pir st National, produzido em
\<)22t sob a direcção dc WaUace

IVorsley.

DISTRIBUIÇÃO

Helen Haynes..) Katherine

Elsie Parmelee.) Mac Donald

; Bobby Bates.... Charles Meredith :

Mac Gregor Joseph J. Dowling
Mrs. Van Cour-

tland-Van Allstyn Kate Lester
Ga_.ton Allegretti Wilfred Lucas

*f******-~*********>***~>-*>^^

dos mais enthusiasmados, e entrou a
faze

ardil — confessar á snppoata actri^.

que elle se arruinara em especulações
na bolsa. Bobby acceitou a suggestão,
mas quando chegou o momento de com-
municar a coisa á Helen, sentiu-se aea-
nhado e resolveu, então, jf-tra varrer

qualquer idéa de diffcrença de condi- ,

ções entre elle e sua noiva, fingir que !
tambem ganhava, como ella, © pão oom
o suor do seu rosto-. A casa escolhida
foi justamente a dos seus banqueiros
Emmond & Co. Mas. então, os jornaes
annunciaram o regresso de Elsie Par-
melee da sua vi<agein a Hawali e Bobby
ficou attonito de surpresa. Come podia
ser ? Então não «ra sua noiva a gran-
•de Elsie ? Bobby correu a Mac Grê-

gor, exigindo-lhe ume. explicação im-
mediata e o escossez não teve. remédio

r a corte a rapariga, pedindo-a, lo- senão confessar a sua rJnpilaidade, ju-
go em seguida em casamento. Foi in- rando-lhe, entretanto pdoe deuses da
dizível a ventura de Helen,'mas pouco Escoaria, que a pobre HeJe* era com-
duradoura, pois ella não daria o sim, pletamente innoccnte. Bobkv rav.nl.,.-Bobl*y reoonhe-
sem antes relatar toda a historia ao ceu effectivamente que a ^panga não
se» adorado; ho.rorisa.a-a a idéa dc agira con, má fé c sc.li._w feliz em
myst,f,cal.o. O italiano c o escosse. poder pcrdoal-a e tomal-a »., braços,
alarmaram-se: que ella não cahisse na-
quella tvlice, que esperasse e não dei- 
tasse as coisas a pender, já não tanto H A 1 J •
por causa delia própria, mas para não ^F- -Alexandrino Agra
comprometter a Allegretti. Cirurgião Dentista

Emquanto Helen hesitava, Mac Gre- ¦_. _, *

ger procurava Bobby Bates c lhe ale- Pa 
a°S.SCU5 **" e clien,es *•»

clarava que sua sobrinha estava duvi-
dando da seriedade do seu pedido, pois
não acreditava que um rapaz milliona-

reabriu o seu consultório.

RUA RODRIGO .SILVA N. 20

Telephone C. ift$

:.. . «-ri-tir-. •-._
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BENEDETTI-FILM
153, Rua Tavares Bastos, 153

Casa 5 - Telephone: 935 Beira-Mar

Grande Prêmio Exp. I. do Cent. do Brasil

CINEMETROPHQNIA PRIVILEGIADA
Por cartas Patentes dos governos do:

BRASIL - N. 6061

ITÁLIA- N. I8G-Í339

FRANÇA - N. 434436

Bl I.GICA - N. 232862

INGLATERRA - N. SIO

Km exhil>içílo:

PORTUGAL - N. 8363

HESPANHA - N. 34629

SUISSA -N. 64500

ÁUSTRIA - N. 66849

ALLEMANHA-N.276229

"G-igolette"
com Amélia de Oliveira

Prod. Verga.

Em confecção:

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

Prod. Verga.'A 
ESPOSA DO SOLTEIRO"

com Laetitla Quaranta
Prod. e Direcyüo de Carlos Campogallian

pedidos de locação e venda dirigir-se

a PftULO BENEPETTI

O TICO-TICO publica gratuitamente retrato de todas

as creanças. .

PÀRÀ TODOS...

LARGA-ME...DEIXAMEGRITAR!

o Xarope. 5ao João
É 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 ellas as dores do peito e das costas.
3." Alliviam-se promptamente as crises (afflições)
' dos asthmaticos e os accessos da coqueluche,

tornando-se mais ampla e suave a respiração.
4.- As bronchites cedem suavemente, assim como

as inflammações da garganta.
S." A insomnia, a febre e os suores nocturnos des-

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

funeções dos órgãos respiratórios.
O XAPope S OOdb encüntr»«-St? n<*S ePeHcsrm.JCIflS

mmmmmnWMMMWÊÊmnMSSnMHMWKmÊÊÊmnÊIBÊmmmmmmT^mm^nMtÊnMMMMMnnnnMnBÊtÊ

aLVIM St FllEITAS — Rua uu wurmo n. 11 -Sob.—a. Paulo.
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JA EXISTF D

L1XIR 914

SYPHILIS !!!
abortos' Chagas! Invalidei:! Rheumatismo! Eciemas!

UM HORROR ü!
A syphilis produz Abortos, enche o corpo de Chagas, destróe as Gerações, faz

os filhos Degenerados e Paralytkos. Produz Placas, Queda do cabello e das unhas, faz

as pessoas Repugnantes I Ataca o Coração, o Baço, o Fígado, os Rins.a Bocea, a

Garganta, produz o Rheumatismo, Purgações dos Ouvidos, Eczemas, Erupções da pelle,

Feridas no corpo todo, a Cegueira, a Loucura, emíim, ataca o organismo. Elimmae a

Syphilis de casa porque não havendo Saúde não ha Alegria.

ELIXIR 914 E' o melhor depurativo do sangue.

Deve ser usado em qualquer manifestação da Syphilis e da Boba.

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

~ .... , u 1.. —1 ,wró*» os micróbios do sangue. E' o unico sal que devi ser usado
Syphiis, porque contém Hermophenyl o qual de tro* «0 

atíca o estomagS nem os dentes, não produz erupções.
por via gástrica, pela sua.acçao bactencida e porque "JJ^J^ 

JJJSco ncm ioduret0f sendo inoffensivo,„ acçao ....
ao contrario, sécca e faz desapparecer as tendas.
ás creanças. V|R 

Q1 
* ,

O que o doente sente com o uso do tLIAin cfi-t ... __. 
n«M««o«,*««,-«?«

Appetite. reguiaridade dos intestino,, -m0-do os 
^ ^o 

rem de 
= 

d. 
Z*tâ£ESSX*?*t

de todas as manifestações syphihticas, especialmente do Kheumatismo c *»..-«, c

AttVsmtedõsTo unico Depurativo <ue ten, attestados do, Hospitaes, d. especia.ist». do. 00,0. e d.

Dyspepsia Syph.litica.

PocamAntoS' Não se case sem primeiro tomar 6 vidros de C.L.IAlrl »!«¦¦•

F O MAlflfl^SE T0D0l°0Ê DEPURATIVOS PORQUE:FA2 EFFEITO DESDE O V VXDKO

Não deixe para amanhã, comece hoje mesmo a tomar o tUAItt VI*.

Vend.-.. e» todo o B...1I « n.« Republle.. io Pr.t»

ê

£$_bL**ej_^ÉLÍ_^



PARA TODOS...,

'"*>*?**¦¦ 
p -i^fl?' B¦-"--¦¦• fl

a

O
z

Sn
os
Dí

O

CO

O
X

B
2

41

i

s ^—*J # #J <m> *m> %



4 - X - 924

-vifWi»

PARA TODOS.*
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A PASTA  !

I SALODONT !
«ALVEJA OS DEMTES, AROMATISAaBOCCAh

1« a !•! !•! !•!
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ARROZ
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ETMPÃLPÀVEL, ADHEREMTE
rQMPI FTAMENTE IMOFFENSIVOaCUTIS

• : • : • fc * i-iirTT-i^TT: o JÜã ? * » t: • • ¦: •
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Dr. Luiz Costa

Dr. Luiz Costa, medico da Faculdade de Me- g
dicina da Bahia, especialista cm moléstias =_—: —
dcrmathologica c syphligraphica.

Attesto que tenho empregado por varias
ve/es o FAixir de Nogueira, do pharinaceutico

João da Silva Silveira, em todas as formas sy-

philiticas, tirando sempre o*> mais surprelieu-
dentes resultados. 1==

=
Fortaleza, (Ceará), 30 de Agosto de I9l&

Dr. Luiz Costa _\

(Firma reconhecida)
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D
§ um consELno útil 8

D
o

Se (ens SARDAS,
ESPINHAS, RU-
GAS, CRAVOS,
PANNOS, SI-
CNAES DE BE-
XIGAS, ASPERE-
ZAS E MAN-
CHÁS DE QUAL-
QUER NATURE-
ZA, manda bus-
ear hoje mesmo

um pote do ma-
¦ ravilhoso creme

o
D
O

D
O Ai\TI-ECCII\í\IOSIS FAIÍAL,

resultados immcdiatos e sem rival.

o

8
A* venda cm todas as pharmacias, droga-

rias e perfumarias do Brasil.

Diflo sempre que o AMI-ECCHYMOSIS
FARAL é o verdadeiro talisman da bei-
Icza.

O 5*30] IODO! .ornou-
8

IP
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— Esle anno fieará pniMiculnmiciile lem-

brado pelas pessoas dr sensibilidade artística,

pois, nelle appareccrá o ÁLBUM CINEMATO-

CltAPHKO 1)0 "MRA TODOS. . .", em tudo

superior ao de 1924, cujo exilo loi imprevisto.

esgotando-.se rapidamente. O ÁLBUM de 1925

excede aquelle, sobretudo, no luxo c no numero

de novos arlislãs nolaveis do "écran

Preço : 6$ooo. Nos Estados e pelo Correio,
registrado 6$5oo.

BELLEZA FEMININA

CUTX^OL. REIS
Producto «^cientifico

Extingue, com-

pletamente, as sar-
das, espinhas, era-
vos, p a n n o s.
manchas, sem irri-
tar a pelle; faz a

pelle feia ficar chie
e mimosa, e a ve-
lha ficar nova e
bella. Clareia a
cutis, fixa o pó de
arroz e realça a
belleza.

As maiores sum-
midades médicas do

paiz. entre ellas os

professores Dr.

Miguel Couto,
Octavio Rego Lo-

pes e Rocha Vaz,

attestam a sua ef-

Depositários: ARAÚJO FREITAS k 
'.

^^B ^a^r

ficada no trata-
mento da cutis.
Vide os attestados

que acompanham
as bullas. Toda

pessoa que delle
faz uso apparenta

a mais bella juven
tude. Para mas-
sagens, depois da
barba é o melhor.

Encontra-se á
venda nas princi-
pães Drogarias,
Pharmacias e Per-
fumarias de São
Paulo, Minas, Ba-
hia e Rio de Ja-
neiro.

OURIVES, 8 8 -

As lições de Vovô d' O Tico-Tico interessam a todos.
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£ **FFICA2 Eli AMBOS 0» V ¦

II /\AEX°S E TODAS AS íO^A ¦

COM

O SEU

uso

OBSERVA-SE O

SEGUINTE:

!.• Sensível angmento de peso.

2.° Levantamento geral das forças.

Desapparecimento do nervosismo.

Angmento dos glóbulos sangüíneos.

Eliminação da depressão nervosa.

Fortalecimento do organismo.

Maior resistência para o trabalho physico.

8/ Melhor disposição paia o trabalho mental.

q.° Agradável sensação de bem estar.

io.° Rápido restabelecimento nas convalescenças.

O MAIS COMPLETO

FORTIFICANTE
Ufficinas Graphicas d'0 MALHO


