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"- Este anno ficará parti-

cularmente lembrado pelas
pessoas de sensibilidade ar-
tistica. pois, nelle apparecerá
o ÁLBUM ÇINEMATOGRA-
PHICO DO "PARA TODOS. .".
em tudo superior ao de 1924,
cujo êxito foi imprevisto,
esgotando-se rapidamente O
ÁLBUM de 1925 excede áquel-
le, sobretudo, no luxo e no
numero de novos artistas no
taveis do "écran".
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e detestei sem-

f>re esta espécie — o gram-
inrtico, não como postiça e
hypocritamánte o detestam certos parvalhos da literatura,
conmiodame-nte escudados nesse falso desdém, para me'
lhor se ferrarem á rcspons-bilidade dos attentados que
commettem contra a syntaxe e o bom tenso; detesto
franca c sinceramente o grammatico quando elle possuc
apenas um espirito de corredor, uma visão ferida de myo-
pia chronicH e circumscripla á estreiteza das regras in-
.variáveis e ás regrices ridículas de unia ph.lo.Ogia barata
de belchior; falta-lhe o senso largo do conhecimento da
linguagem comparada, dos processos de formação do ver-
íiaculo, das idyosincrasias deste, dos seus recursos, das
suas preciosidades c dos seus enxovalhos.

Uma lingua, qualquer que seja, não é feita pelos
grammattcos, nem tampouco pelo povo; é um phenomeno
complexo, resultando do embate dc duas forças oppos-
tas: a popular, revolucionaria, que deturpa, c a erudita.
conservadora c disciplinada, que reage c procura man-
ter 1 dignidade das puras fôrmas ctymologicas c synta-
ctícáf, de accordo com a historia e a evolução dos vo*
caluilos.

Enbre essas duas correntes ha logar para um certo
espirito de transigência e dc conciliação, que somente o

philobgo de boa polpa ainda possue. Compete-lhe apenas
rcgiiírar os facto.-» lingüístico- como elles naturalmente
se operaram, e 0S0 como sc deviam verificar."

Com estas palavras iniciou Osório Duque-Estrada
a serie dos- seus Registros Literários, no Correio da Ma-
nhã, em 1908. B, agora, publicando o primeiro volume
dos 4 ou 5 que devem abranger o cyclo literário destes
últimos tempos, no Brasil, as repete logo cm seguida ao

PrcambulOm como que as erigindo em verdadeira pro-
fissão de fç»-

Eni seu trabalho não obedece o consagrado critico

(\vt Sk/>**>*>*>*> 
áseriaçãoclironologica-as-

apreciações dc obras pu-bicadas durante os tres períodos em que o autor tem
exercido a critica literária através das columnas dc
Correio da Manhã, á'0 Imparcial e do Jornal do Brasil.

A critica literária é, principalmente no nosso meio,
uma ingrata c amarga tarefa. Já de si é improbo esse
ramo da actividade intellectual, para o qual, em vão, o
bom senso e o critério têm tentado fixar leis como as
que regulam os julgamentos dos juizes togados-. Em pai-
2cs de cultura irnivcrsalisada, nos quaes o talento a si
mesmo se consagra pelo estudo que o aperfeiçoa, c a
mediocridade ignorante, tendo embora o rumor retum-
bante das ondas das praias, têm dellas a vida cphcmera,
a critica é uma sciencia só exercida por espíritos eru-
ditos c conscientes. Mas, além de identifica, "a critica,
como observa judiciosamente Osório, deve ser uma fun-
cção honesta por cxccllencia. Um pouco mais de fran-
queza, um pouco mais de brandura, conforme o tempe-
ramenlo do julgador, pouco importa o tom cm que ella
tem de ser exercida; o essencial é que seja honesta e
independente."

K são justamente a honestidade e a independência,
os dois predicados característicos da critica de Osório
Duquc-Estrada. Irreductivel em seus propósitos, cohe-
rente com os pontos de vista que adoptou desde o pri-
meiro dia que fez a primeira critica literária em letra de
fôrma, n.ão abre mão dessa dignidade profissional que
desenha o feitio dc sua personalidade valorosa*

Querem-n'0 nm caturra em processos de arte, quan-
do o que elle é, em verdade, é um zelador da harmonia
e da belleza delia. I)izem-n'o agarrado a uma arte obso-
leia, e elle proclama que 

"a impossibilidade só pôde ser-
vir tic divisa a poetas e poetisas de somenos importância.

O parnasianismo, prosegue elle (e referimo-nos apenas

• "*_2.________________ «!_*_* •»s
.»»_ ts_~**^^_i_l __*-«»

• *j_á_l I_GíR IV SI 1^__? -x.iN
 lm __r_M_| I W 4M I -Cai \W' ^e W.

'¦ B ,r__ *mms\, I I fl _H Wa_____-_W \____L________r7n ___-r'^_)A í»
lfl m M4I £yxiS| I \\\\\\mUfefl __ wM__b?^ E__l mmm^ • ^^ w••fl Hs ._£¦ «**\<c *»*•* >^^H fl fl »__^ R*__^mF777íW!iW/' ^«wl _r*-U9 m\\^w? _¦ \WM __¦ ___fl mfu v///'W'' ^^K9*—fl«5 **"__ 

jKiíilf-fxL __H flf|j**flP **T**T-_rIvT|T^__*** \ \ff/-/ -^"^ ¦ _. - >*^*1J_ '*".__ ""**•'¦ ¦ "_"¦'«?* 
^LmMM* MSmm^^â\\'aiMMt^T^^W^^^fM^^a^*m^^LrU^Cn^r\ It^^ÉBBk \ llr _//•» .a****^/suf^S/P _i

»_p ííT_ "'«—•s'*' ____| _~_fc_JtaMB_i li_»fini_J_^_J_M ^fc _> ii ^•Hlti/M-'!»*. ^ ^sjJ*0^ »_fir
Wjm ^M 

¦"•rf'-~.,zT~ 
¦ fl_fl ¦_c 1 I'•Uli" lir >^ <¦** imlr

(Eata revista comtAm iu aaalaaa)

1 -

* ->

~K 
•'-'*. ^

'- íi

/

<%

J- i



18 — X — 924

iliiiiiiiiimiiiniiii»^
iillllllP  

~

PARA TODOS...

^\l!!llllllll!ll!!l!lllllllllllll!ül!!llll!l!lllll!lllllll

Catellos lindos, lisos, sempre partidos
1
3

Mmr Wf^^^^ .__v ^m w 
^^ 

AV 
^^ 

«w «_fl7 ._F _fl_i J - _^B fl [

i * 
^^ t) I flBHHHHHflBB»»^ *MBmW «HH_T ^^^jti^I^^^^.^^.^^^HIIII^í^'^^-^'^!'^!^^^ 

~t^*~~^ «r ^.^fl Bflp*^

V^ ' „„i 11 illilllli"1 •** wm*Z?t7mmm 
™llll||||§ 

11 to 
~\ 

J<N I
'''lIlliiíL;,, 

|

Amostra por
™W,s til EMYELOPPE H6I5TRATO

a H.. Pir,der*. Caixa 2014, Rio.

%HiffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH«iiiiiiniiiiijiim

ÀiuuÉÍ'""'111

ao legitimo, c não ao dc fancaria) é cousa que já pas-

sou de moda, tendo produzido, aliás, como este, vários

íruetos ophnos c fecundos, porque a par de alguns es-

mal f cs e camapheus verdadeiramente bizarros, bellos c

originaes, despertou em boa hora o amor pela correcção

e o apuro da fôrma, até então neglicenciada, ]osto que

«em grande dc-deixo nem escândalo, porque em França,

ninguém ousa mostrar-se dc todo escoteiro do gosto c do

pudor, quando trabalha o verso e a syntaxe — ao con-

trario do que acontece no Brasil, onde So " " dos escri-

ptores e publicistas são apenas pouco mais que anal-

•phabetos."

Não ha dissimular o cxaggero dessa cifra, harmo-

nicamente correspondente á porcentagem dos analphabe-

toá no computo global da população brasileira. O que ha,

entretanto, é somente o cxaggero da cifra, porque o as-

serto da verdade é absoluto.

Neste primeiro volume da serie que, com o titulo

Critica e polemica, pretende publicar, Osório Duque-Ks

trada não se poupa á. mais transbordanlc adjectivação

elogiosa quando analysa as ohras de Vicente dc Carva-

lho, dc Fra-ncisca Julia e de Oilka Machado, já então

numes aurcolados pela fama. Mas com que abundante

•enlhusiasmo saúda a estréa de Luiz Carlos, o impeccavel

cinzelador das Columnas, a desse menino admirável que
é Barreto Filho, ao qual, a par dos gabos merecidissimos

A Cathedral de oiro, seu primeiro livro, aconselha com

carinhosa sympathia e sem pc-danteria acaciana, c ainda

essa outra auspiciosissima de Heitor Lima, o victorioso

cantor dos Primeiros Poemas !

E sem falar cm Ruy Barbosa, a cujo alto c formoso

gênio prestou sempre a homenagem da mais sagrada ad-

miração, nesse volume, traduzida pelas referencias á Que-
da do Império e á Oração aos Moços — louva c applaude

os que. como Laudelino Freire, Eduardo Ramos, Constan-

Cio Alve--, Anua Amélia de Queiroz Carneiro de.'Men-

donça Prado Kelly, Renato Travassos, Souza da Silvei-

ra, Paulo Setúbal, tf. J. Oliveira Vianna, José Vieira,

Mario Barreto, Joaquim Fimcnta e Menotti dei Picchia

são, em verdade, dignos de louvor e de applausos. Fala

ainda encon.astieamenle da provecta Sra. Carolina Mi-

chaclis de Vasconcellos, de Jayme Cortezão, de A. Cor-

rêa d'01iveira e dc J. M. Gomes Ribeiro, escriptores

lusitanos. E p»ira que o livro não seja todo elle um hy-

paginas de flageladora analyse de autores que, ou invés-

tem contra a pureza de expressão vernácula, ou transfor-

mam a polemica c™ briga de regateiras ou faltam lamen-

tavelmentc á verdade scientifica em livros destinados á

instruecão da mocidade !

Em Polemica, segunda parte do trabalho, estão rc-

produzidas varias discussões que o autor manteve com

diversos adversários pelas columnas da nossa Imprensa..

São, todas, paginas de vigor e de lógica, affirmando a

belleza espiritual dc Osório Duque-Estraila, digno, por

certo, dos termos desta carta, no volume incluida:
'' Ipanema, n de Março, 913.

Meu caro Osório Duque-Estrada:

Ila muito que trago na consciência o peccado dc lhe

retardar o agradecimento, não pelas finezas, tantas e tan-

tM de sua penna dc escriptor publico ao meu nome (es-

sas r.ão tem conta, nem preço), mas pelos exemplares,

que, com tanta gentileza, me tem offerecido sempre, das

suas producções.
Depois do seu Thcsoiro Poético, de bem escolhido

nome, que me veiu ás mãos, vae já por dois» mezes, aca-

bo de receber os seus dois opusculos recentes, um sobre

a nossa metrificação, o outro de narativas- militares para
a educação civica do soldado. Muito obrigado por todos

esses testemunhos, da bondade, com que mc quer. Nenhum

desses livros mente ao seu titulo, e em todos, ao mesmo

passo que se revê o espirito de um verdadeiro homem de

letras, se apura a linguagem de um mestre do nosso es*

crever.

Nestas palavras sem lisonja desejaria não ter ficado

aquém da justiça, que se lhe deve, o

seu confrade e amigo

Ruy Barbosa."
Nababo, embora, de talento e de saber, o glorioso

autor das Cartas da Inglaterra não gastava o .ouro. de
sua phrase com quem o não merecesse. Essa earta vala

pois, por uma consagração.

LEONCTO CORREIA.

Nas proximidades do Natal, appareccrá
o ALMANACH D'0 TICO-TICO, que será

pino de elogios, aqui e ali restrictivos, contém, tambem,. J um magnífico presente para a petizada-

:.-_»Ü 2_j .- .. . 
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Os únicos comprimidos Tegitímo$ de Aspirina siâ
os protegidos ao mesmo tempo pelo nome BAy-
ASPIRINA no envolucro e pela "Cruz Bayer" em
cada comprimido. Esta marca registrada, respeitada

«m todas as partes do mundo, é uma garantia
absoluta de que recebeis um produeto puro e,

portanto, efficaz no allivio que procuraes. BAy-

ASPIRINA não affecta o coração ou os rins nom

tão pouco causa a menor perturbação gástrica

quando tomada de accordo com as direcções.

BAVASpIRINA tem sido durante muitos annos

receitada pelos médicos, sendo, portanto, os uni*

cos comprimidos que deveis acceitar. Exigi sempre

BAVASpIRINA com a marca protectora da "Crur

Bayer" em cada comprimido. Continuae a recusar

flualqwÇf substituto sob qualquer outro nome.

XJtentiíío fcj Duciieiia liiui d< S?ude Putlui sob it 2Q3 etn li 10 tfl&

ê

Preço áo tubo original]
CAFIASPIRINA. .,-.- , 6$00O

BAYASPIRINA, ......... x 4$50Q ,1

,.....- __ . i
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í/m tapete qae maito
addiciona á belleza e conforto da casa

Não c por casualidade que se encontram 01
Tapetes Congoleum Sello-de-Ouro em milhares
de casas por todo o pai/. Senhoras como Vs. Sa.»

que amam as coisas bellas ao mesmo tempo que
j>ão cuidadosas com o seu dinheiro, compram o:.
Tapetes Congoleum em logar dos tapetes tecidos
sempre cheios de pó. Kncontram que são mais
frescos, mais limpos e artisticamente bellos.

Os Tapetes Congoleum Sello-de-Ouro são uma
forma melhorada dos tapetes agora extrema-
mente populares tanto em Londres como em
Nova York. Teem uma superfície lisa, sem
costuras, e esmaltada a notável tanto pelas suas
cores bellas que não desvanecem como pela sua
resistência contra os insectos de toda a espécie.

Padrões para todos os gostos
Ha um desenho para cada necessidade e pn •

cada gosto. Motivos Orientaes soberbos para as
salas e effeitos floraes delcitaveis para os quartos
de cama.

As reproducções em branco e preto que mos-
tramos n'esta pagina apenas podem dar uma

Sello Je Ouro

(Sngoleum

idéia muito vaga da arte e esplendor das cores.
Somente vendo-se se podem appreciar devida-
mente.

impermeáveis - Sanitários
Os Tapetes Congoleum são feitos n'uma só

peça. A sua superfície firme e lisa não pode dar
abrigo a pó, germens ou insectos; substancias
oleosas e líquidos não podem penetrar. São im-

permeáveis e não apodrecem. Um minuto com
um pano humido deixa-os frescos e limpos como
quando novos.

Os Tapetes Congoleum Sello-de-Ouro ficam
perfeitamente estendidos sem que tenham que
ser pregados ou grudados de forma alguma. As
bordas ou cantos nunca se dobram ou levantam,
o centro nunca fica ondulado.

Note os preços baixos

\

1.83 2.75 105$000
2.29 2.75 126S000
2.75 2.75 158J000
2.76 3.20 178S000
2.75 3.66 200$000
2.75 4.58 250*000
0.46 0.92 9$500
0.92 1.37 28$000
0.92 1.83 36S000

No Interior os preços sâo mais altos
devido ao frete.

Congoleum Sello-de-Ouro ao metro
O nu .mo material fresco e limpo que 09 tapetes mas

srm bordas o usa-se quando se deseja cobrir o soalho
completamente c vem com lm85 e 2m75 de largura.

Peça ao seu vendedor que lhe mostre os Tapetes
Tonfroleum. Os genuinos facilmente se identificam pel»totulo Seuo-de Ouro que se encontra em cada tapete.

Companhia Congoleum (de Delaware),
Rua Theophilo Ottoni 36-1°.

Rio de Janeiro Tel Norte 2714

X



iS-X—-924 -

I ^m ^V atflr^^BBBBBB^^B^ Tal 9* ^*»™X a/aa^^^Ta^HfÃ^^PI flr^flfl fll

Bam. r*m^mm\} liar .ju m. flí jI^L fl ^ .flB \.^^^Em^^^^^^^^-^^B^^^^^^^^^^Bt^i-iBH ¦F^aiíiBflflY-Safl^^^^fl

^Lm^K'' 
":-^M 

vJHBí iBflflV fll k. ¦*¦ ^^^^1 ma 7 V^ííflflV ífl Br^.'^B.BK 'K.flN

BBbT :-flr'' 'flflT Mflflflfl fll BF \ flfl H ^R^^ ¦¦" SaB 'flr bbB

¦¦^¦¦¦^:: ^^K^*^Í»^flfl^^. ^^^^^^^^"**"^^^^^^****ÉÉi^^^«38HsS ií§H sga l8Í3§ ^^y^^^^^^B EãHfl h9hbb ¦ ^j^SM w^^^ámWW

fll bT^»: í'?3BB^ flr fll Bt-flT (jBrí y M<ÉI»ÍÍiÍ 1 iBl BB ^f^^^^^^m H . hh ] ng ^Tâ^H I

-''w k^ bb Hl Br mIHI I 
'HH:^':1^b^v 

I^í Iv'¦ b a4!ÜbH:°-: °-fll HT I bHí^Ü»bB I
^L ''?bbbbbbbBbItS' ¦¦'¦'áflfl B&- fll flf^ ^flfl BB». .^IBBBBb.'-; ^bbbbbbbV :i tH l^(BKjiyfl H| -fll

BBfl BS^^': iaflflal ^Hm'v^SÍ Éfl^M».' ?B flflflr^flfl HB^ÍflH

H&ÍT aflfl ^aaSBBà. jBrMarfBSSJte feSS aa^MJ rfflp|L mBÍL i. ™fe:l'>t^J^^a«K SíiaL §P^aá lltll»? -^^^f ^"»*>a5a™« »«} flTfll I

B»*:' flü flflkã í'Í^:ã N*** »kO|IÍii m/4^NÍ ÉAWrfâÁ\4ÊèÊt%xm BV*^^^* y»n ^H

[j^?:' :¦¦: S.'-'i«^M Bgfll H^BIP^-^Ím^»»»»»'" fSS8 eÍI iiil ^^BJ^^^m ***"*S8S§ ,#0^SOa**flJ*| 8§ _llL^^ümaB B*B1

^Sé^I^HbB»! »B»»»w__ «BL^^^BBr^BB^^^JH »»B^»»»»»»i.'^J flfl flllVTà.H

—_—.... :..-._._r^fô-SiSraT^*''1™'' TTrrr- ;, r»™

Brande

II
1 li Ir
| I 11!li

lli'1

|;!i'H,'''.t'.'y . ¦'!...,' i . r-' ¦ <*¦¦m / 
'Plt', 

,Tjj 
¦*'*•** ¦ '""'*r7*T*ir'T"*irT'T^" "íiriiirH"'!!— -p~ -*-»—-i::*r:]

I*" I" J'*' J_ "">"¦. »~— -. mi |M, '; iVillll (ÍUÍmI'.1.11 
'il ''' '' 'II'

"-  
II IIII Jl llll IIIIIIIIMIÍBÜMÍmÍiII IL IMM 

"**"'""""¦""¦"""¦»¦." uni dl..»j.u..iiiii«tji. «anil.» .

e Concurso de Natal
,"iiu;..,.!.,*.T II T.a3

dO TICO-TICO
Ainda está om lompo do qualquer creança so habilitar aos magníficos pre-mios que 0 Tico-Tico vae distribuir nos seus leitores por ocoasião das feslas do

Xalaí. Adquiram o numero desse semanário de 15 do corrente e leiam eom atten-
çáo is bases do GRANDE CONCURSO DE NATAL.

SAO ESTES OS 54 PRÊMIOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS EM SORTEIO —
I• prêmio — UM BRONZE ARTÍSTICO; 2° prêmio — UMA CAPA IMPERMEÁVEL*
3o prêmio — OI COSTUME DE JEHSEY DE SEDA; 4« prêmio — UM RELÓGIO PUL-Í
SEIRA; 5o prêmio — UM VESTIDO DE TRICOT DE LA; 6o prêmio — UM ESTOJO
COM TINTEIRO E RELÓGIO; 7 prêmio - UMA PELLERINE; 8> prêmio — UMA
BAGATELA; 9o e 10' prêmios — UM ÁLBUM DE MUSICAS; 11° a 16° prêmios —
l M APPARELHO COMPLETO PARA JARDIM; 17 a 19 prêmios — IM APPARE-
LIIO DE LOUCA PARA CAFÉ'; 20 e 21° prêmios -1 DOIS LIVROS, HISTORIA
NATURAL ILLl SIRADA A CORES, e ARiTHMETH.A PRATICA E FORMULÁRIO;

promios — UM JOGO DE CONSTRUCÇAO; 25" a 30" prêmios — UM BII
r.a. , /-»_ trtt /</\l.ll"r , . m t — mr^mt m, ,. — ._

II

ROQLET; 31°
CA DE CELLULOIDI

promios — UMA COBXETA; 13° a 5i° prêmios — UMA BOXE-
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SABONETES

PARA

BARBA

EM BARRAS
EM PO'--

EM CREME "EXTRA-RAPIDA

. .. — „ a. AGENTES GERAES:
RUA 1" DE MARÇO. 89 a1tc,

RIO DE JANEIRO LllivJINcL CC Li

t)

PRAÇA DA SE 34
SAO PAULO
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SORÉT
„ INEGUALAVEL TÔNICO NERVINO
Em todos os casos quo se torno necessário res-
tautar os nervos, este maravilhoso (onico eom.
poçto de substancias v.-getaes, produ/. surprelieii-
dentes resultados nos casos de: FALTA DR ME-
MORIA, NERVOSISMO, INSOMNIAS, PERDAS
DAS FORÇAS VIRIS E EM TODOS OS CASOS
QVB O MAJ_ PROVENHA DO ENFRAQUECI-

MENTO DOS NERVOS

ELIXIR IiE SORÉTvkxdk-sk em t°»a» a»
DROGARIA! B PIIAIl_.fACl.VS. Approvado pela 1H-
rct-torla dc Saude Publica cm -4t-U-1010 sol» lf. !»7.

.% /

Ê __-__¦'
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WP**m&
Apparecerá em Dezembro.

Pedidos á Sociedade Anonyma 0 MALHO.

*i Ilustração Brasileira
REVISTA MENSAL ILLUSTRADA

Collaborada pelos melhores escriptores e artista3
nacionaes e estrangeiros.

"

_*''v

Interessa, mas eu creio 411c não é a
maior caçada uo Brasil, a não ser (jue...

K se eu não estou enganado, eu já
vi íilms naturaes tirados nos mesmos
locaés, com todas as cachoeiras, etc,

Em 1005 a 1907, mais ou menos, eu
vi 110 velho cinema Rndium, em São
Paulo, alguns íilms tirados por um en-
genheiro, penso que já fallecido, da
commissão Geologia e G-eographica do
Estado de S. Paulo, cujo chefe, se não
me falha a memória, era o Dr. J. Ee-
dro de Cardoso.,

Eu sei que esta commissão explorou
os principaes pontos do Estado, com
muito mais gente e sem "Fords" 

que
sempre quebram uma roda ou cabem
num barranco para o operador apro-
veitar.,

Emfim, é uma caçada...
Não sei, por exemplo, se aquellas an-

tas apanhadas em "primeiro 
plano"

foram tiradas no jardim da Acclimação,
se aquella arara é domestica ou se
aquelles filhotes de onça são gatos do
matto...

sV um film curioso que alcançará
grande successo.

Fu gostei porque revi velhos coube-
cidos meus de Orlandia.

PARISIENSE

Atnae-vos uns aos outros (The Inner
Voice) — American — Pathé — Pro-
(facção de 1920. — Não é mau film.
Incidentes todos conhecidos, é verdade,
Sem faltar a clássica lueta em Wall
Street... uma historia de vingança
muito bôa para William Farnum..

.Mas é mais ou menos agradável e o
principio é bom. Aquella lueta está ad-
miravel e a figura daquelle "bom sa-
niaritano".

Ha certos trechos que agradam, ha
outros que não porque estão muito ba-
tidos.

K. K., Lincoln é um actor fora de
moda. mas vae muito bem. Agnes Ay-
res é a figura feminina.

Cotação'. 5 pontos-
***• Sherlock Holmes (Sherlock IIol-

mes) — F. J. Godsal — Producçao de
1922. — Ora está aqui um film poli-
ciai, com assumpto para films em epi-
sodios.,, e muito interessante! Prende

a attenção de principio a fim! São no-
ve partes que passam sem a '^ente per-
ceber.

Ha alguns trechos agradabilis8Ímos
e que satisfazem bastante. Tudo muito
bem feito.

A atmosphera londrina está bem ob-
servada, até na -Iluminação das acenas.
Depois, satisfaz: porque a gente não vê
Sherlock Holmes perder. Quantas ve-
/es vae-se ver estes heroes de films de
séries que levam a fita toda apanhan-
do e presos?

Se houvesse mais dez films como
este, o publico agüentaria, mesmo pas-
sando uni por semana.

E' um film policial, com todas as in-
verosimelhanças. mas um iihn policial
fino e bastante interessante.

Fez muito successo na tradicional
"boite"...

CotOÇÕO: 8 pontas.

P A R l S

Quem muito quer... (Chi troppe
vuolel...) — .Caesar films — Produc-
ção de ._ — Uma das antigas co-
médias do mallogrado comediante ita-
liano Camillo De Riso. IA um dos seus
fracos trabalhos para a Caesar., Xão

- \'.*\"_í
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George Seyfferlitz, Jerry Derine e John Barrymorc em
Sherlock Holmes

Ha um ou outro senão que escapa,
John I.nrrvinore é um dos maiores ar-
tlstas da tela, para tudo elle serve! Está
um Sherlock Holmes admirável... pelo
menos de muito effeito cinematogra-

phieo. Carol Dempter, cujo rosto uão
se vê bem por cativa da escuridão de
Londres, está no film porque tem que
haver o elemento amoroso e Sherlock
Holmes também tem que casar...

Reginald Denny também figura. E'
um (los "-eus trabalhos anteriores a sua
entrada para a Universal.

George Seyífertitz é o actor admira-
vel de sempre. Quando este film foi

passado nos Estados Unidos, o publico
o confundiu com Barrymore, pensaram
que este estivesse fazendo os dois pa-
peis e o film por signai tornou-se mais
interessante. Pois, quando assisti, havia
um espectador ao meu lado que julga-
va a mesma coisa!...

gostei e julgo due o publico (jue estava
assistindo commigo pensou da taesma
forma... Camillo De Riso já fez cou-
sa muito superior, mesmo quando fazia

parte das fileiras da "Chies"....

O argumento não é mau, porém, está
mal scenarizado e a direeção é tão 'le-
íeituosa... Nem parece um film da
"Caesar"! Camillo De Riso. teve a sua
epocha aqui no Rio e não havia uma
so admiradora de Bertini que nâo o
conhecesse, pois. por vanas vezes to-
mou parte era films da querida vedette,
italiana.

Camillo. apezar de bom comediatite,
era um actor pouco querido na vida in-
tinia dos studios.

Technica soffrivel. Photographia de-
iieiente. Continuam a apparecer íilms
italianos fracos. ..

Cotação: 3 pontos.
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^^H g^A Pi>\~'V.P\ irresistível do uma eterna primavera é o Ideal máximo cuja ^^H
^^M \j realidade está no scientifico POLÍ AH da AMERICAN BEAU- ^^m
^^H TY ACADEMY. \ vossa cutis isenta de quaesquer imperfeições seíá ^^H
^^H 8 eonvergeoeia dos olhares masculinos, e a admiração das outras mulheres. ^^H

^^^J Para 
receber gratuitamente o livrinho "Orgulho da Belleza", corte este "coupon" e I

^^H remeta para os Repr*. da American Beauty Academy — Rua Saccadura Cabral, 29-31, ^^H

^_^_M

^^H I
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ESTADO ¦
^^^M ^^^^H

Agentes Geraes: Soe P. Ch. L. QUEIROZ — Rio-São Paulo. M^MM
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Rio de Janeiro, i<X de Outubro dc 1924

LUA CRESCENTE

A ultima luz do sol, sobre a amurada
do cães deserto, Lysa está sentada
ainda assustada e quente do alvoroço
em que a pusera uni outro corpo moço.
Como uni pássaro, a brisa roça pelos
seus lábios finos, brinca cm seus cabellos,
e, fechando-lhe os alhos, num adejo
beija-a. . . li Lysa abre os lábios para um beijo
invisivcl quc vem na aza da brisa,
como um perfume se volatilisa. . .
Mas anoitece... Longe, a ultima luz
do sol sobre as montanhas tremeluz. . .
Terra e céo, água c céo, tudo se abysma
no silencio, esse abysmo dc quem seisma. . .
Rceurva e triste, a lua, a ultima vela,
seisma no eco c Lysa seisma nclla.
Seisma... Seisma que a lua c como um barco,
uma foice, uma trontpa. uma aza, um arco...
Seisma. . . Ii, súbito, eomo se profecia
uma sctta, mais rápido que a sctta,
um pensamento lhe atravessa a mente.
Pi Lysa sente e.vtasiadainente

que qualquer cousa dentro delia 7'cio
ide acariciar-lhe docemente o seio...
li reparando a lua curva e clara

que, além, por sobre as águas apontara.

pensa, vendo-a no céo extenso e fino,
pensa que ella é um brinquedo de menino,
uma lua de prata, um alvo barco,
unia foice, uma trontpa, uma aza, um an
Pensa. . . B, levando um dedo ao lábio,

\para a distancia um beijo á lua lyra

que, além, tremula sobre as agitas, man
como um berço dc prata, se embalança.
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™»y"«r<1<' das
arte apresentado pela Associação Na- A 
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/j A 

^\) tuas contemporâneas; é Cf.cii. Ci.akk
cional de Pintoras e Bsculptoras. di /\ I 

/ |/V Davi* í*1 ofí*#to, tiveram jé as nossos
Xcw York, sob o patrocínio do Sr. Bm L—V I 

\L_JL 
amadores a opportumdode de admirar

ba,xador . Inter,.ano. A flVTV I 
TiC__l A/ã) 

,c!"s at^^'"l"<las na antiqa Calerio
.Sabíamos da existência de um bello /\ V f / A \ // 

Jorge, na Avenida Ria Branco); apesar
grupo de mulheres daquella grande pu- / \ | \ \ HIA <'" pi>"»ra estar representada única-
tria. possuidoras de condições estheti- f 

' 
^ 1 LKJJv—l Jr-L mente por um retrato — MoUa Mallory

COS bem raras para a nossa época de C^-^ - a sua arte chama a atten
cabotinismo t* improbidade artística. ____________________________________________

porém (/ue ellas se elevassem a tão ^^^^^^^M

considerável numero, francamente, nào
esperneamos. No eonjunclo reunido no grande mostrua-
rio. que c o d-i Galeria Jorge, figuram obras exprcssii'as
dignas dc verdadeiros artistas; obras onde singulares qua-
lidades appareeeiu perfeitamente earacterisadas pelos rc-

quisitos da bellerjo e interprelação. Se nas obras expostas
não predominam as condições reveladoras de uma arte
typieamenle naeional, em compensação a operosidade c a
assimilação são qualidades evidentes <//'•' '•<"¦<< são para es

queceTf muito pelo contraria muitas maneiras apparecem
no conjuncto. principalmente as influenciadas pelos artis-
ias franceses, Üma grande qualidade existe na harmo-
niosa mostra: c que sendo o americano naturalmente pro
penso aos surtos do modernismo exaygerado. não tenham
as suas artistas enveredado pela seara avassaUsdora d >
exotismo; e foi eom sympnthia que constatamos semelhan
le qualidade.

Considerável c o numero de beUos artistas na Ame**
rica do Xorlc; na eseu!ptura figuram*. /'. W. Hartlett, ./.
Saint-íiaaudcns, (ireciiough; ua medillni, elles tem um
Prederick Mac Monniesi na architectura, apparece Ri-
chardson, autor da egreja da 

'1'rindade, 
em Postou; e na

pintura possuem artistas da força de Gari Mclchcrs, que
tem uma soberba Maternidade no Luxemburgo Mary Cas-

satt, Walter (iay, J. Mae .W/7 Whistler c 0 grande Sar-

genl. que tambem está representado no Luxemburgo. Não

c preciso dicer que esses artistas são verdadeiras notabili-

dades e que muito honram a grande terra. Hot porémt ua

A D A l B B R T O

Ção do cs-

^^^^^^^ peetador pelo rigor e sobriedade revê-^^^^^^^™ tadora 
de um conhecimento profundo

do officio; quando na citada mostra a
pintora apresentou os seus trabalhos, tiremos a oppor-
tunidade de diaer alguma coisa sobre elles eom grande
ibuudaneia de ndjcctiros, pois não se tratara de simples
retratos eom exelusiras qualidades dc semelhança, mas
de obras cheias de e.iraeteristieos emotivos, de condições
estheticas a tal ponto desenvolvidost que Si tornaram
dignas do mais exigente artista dos nossos dias. 0 re
trato de MoUa Mallody confirma plenamente os nossos
conceitos; jaz recordar os primores que são os retratos
de P. Bigelow, Lyonel B^rrymore, Coianel HowUmd
Maris Delanoir, Charles Horer e Miss Tharcr... Curió-
sas discussões surgiram naqiiella época sobre a orienta-
ção seguida pela artista: uns diziam soffrer Ceeil Clark
Davis a influencia dos pintores de l80O, na Inglaterra;
outros, que Sargenl era a fonte inspiradora da artista]
e outros ainda juraram ser Lazlot o seu padrão...

A nós pouco importam quaes as influencias recebidas.
cogitamos unicamente da belleza das suas telas; aos ent-
ditos deixamos o resto...

Muitas outras artistas se apresentaram eom segurau-
ça, entre ellas devemos destacar Kaud, Hllen Pmmct< au-
tora do retrato de Ceeil Clark Paris; não ficam sósinhas
as pintoras, as cscnlptoras merecem lambem eloqios elo-
quentes.

E assim é a mostra de arte das artistas norte-aone-
rkanai. que a Galeria Jorge, para pmzer espiritual de
muita gente, abrigou com a tradicional orientação.

M A T T O i



Pequena Gazeta

I 
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face do copo da cs-

pada que a França offe-

iceeii ao Rei dos Belgas.

DESCOBERTAS...

1 Ia dois annos, oa cs-

críptorea novos que cm

Paris faziam manifestos

e publicar uu cousas cui-

gmatica-, deixaram, en-

tre on archivos da juven-
tude, bem esquecidos, os

divertimentos dos seus

primeiros encontros com

B vida, nfto pen saram

mais em dadaismo. néo-

classkismo, classicismo

moderno hermetismo, ele-

ctricismo. . . Até nos feres

projahetas mais delirantes.

Philippe Soupault, André

BretOQ c I.ouis Aragon, 0

dente siso nasceu... Jean
Cocteau e Paul Morand

são, hoje, claros e bellos

autores.. . Todos os ou-

f -M Ume
__m i^W

Dona Maria da Gloria,

filha de D. Pedro I e
de D. Lcopoldina. Nas-
ceu na Quinta da Boa
Pista em i«Si<>. foi rai-

m\ã de Portugal com o
nome de D, Maria II.

D E A X A TO l K

F R A N C E

Meu pae tinha da alma
humana e dos destinos
delia, uma idea sublime;
acreditava-a feita para os
céos; esta fé tornava-o
optimista. Mas. no com-
mercio ordinário da vida.
mostrava-se grave e ás
vezes sombrio. Ajustam
do o meu espirito ao seu
fiquei pessimista e jovial,
como elle era optimista e
tristonho. Km tudo. de in-
stnicto. eu me oppnnha a
elle. Kllc gostava dos ro-
manticos, preferia o va-

gO, 0 indeterminado. Ku
amei, desde cedo. a razão

c a bella ordem da arte

WWtÊtimrt*&ffiÈ8í*í<^m^mW IJ . í' \"~ »e?3Ri ¦
|e't'< leeSV f I
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Outra face do copo da

espada offcrecida pela
Trança a Albert I.
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Dr. Mario dos Santos
Maia. cnguihciro archi-
teclo, prêmio de viagem
á Pnropa. Seguiu, ha pou-

co para Paris.
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Um Longchamp

Photographia tirada no

momento em qne saltou a

rodo de um automóvel

correndo a 96 Idilomctros

á hora perto de Cardiff,

na conquista de nm pre-

mio.

tro.-», (pie puderam. >ão

autores bellos e claros,

boje... O resto falleceu

pelo caminho...

Futurismo, em Paris, é

itido que ha dc mais pas*
sado...

Pois, só ha pouco, isso

chegou aqui.

Pedro Alvares Cabral

ITvIU mais depressa. K

veiu á vela. . .

Os Estados estão inun-

dados de futurismo. K'

,1 ultima descoberta.

Francamente, no gene
ro prefiro um remédio

contra as formigas que
atacam os jardins...

__\r_\_\

Um Civita - Vecchia, na

Itália. Inauguração da

placa commenwrativa da

estadia de Stendhal ali.

fmemmt ¦

,^a _\r _^_\

Abel Bonnard, a quem
coube este anno o grande

prêmio da Academia

Francesa,

Miguel de Unamuno e

Rodrigo Sorianot exilados
numa ilhota das Canárias

pela tolice do dictador

Primo de Rivcra, — a

caminho de frança, a

bordo do veleiro 1'AigIon.

em fuga, antes do decre-

to de amnistia . . .

clássica, A ternura de
minha mãe por mim che-

gava a perturbal-a. Elia
desejaria que eu não crês-

cesse. para fechar-me
sempre nos seus braços.

K querendo-nie um gênio,
havia de alegrar-se se eu
não tivesse intelligencia e

que a delia me pudesse
ajudar.

P I M . . .
Tudo termina: seres e

cousas. Tudo tem um

fim... Esta coluirma aoa-

bou-se aqui.. .

O grande pianista fran-
cea Cortot, figura de no-

bre destaque entre os

interpretes musicaes do

mundo todo.

ím -W Z-W

Bm Longchamp
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O cachorro branco — Por qvz será que nós agora nãopcdemos tomar banho em companhia dos racionaes?
0 cachorro preto - Naturalmente para evitar que elles nos transmitiam nmVtias gtaves.

C E X S U R A S

~2 0 senhor não imagina 0 dinheirão que CUStam os meus Pae - Tu és um palerma! 0 lackio Coogan. com a tUvest:dos. irtade, já é millionario.
— Ah! Ku calculo. A carne esta muito rara. FUho -- E O Carlito tambem, papae.
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PARA IODOS...

A N A T O 1.
Para os homens dc antigamente, que andavam

nmis perto da verdade, OS qne morriam moços eram

os amados dos deuses. Mas. Anatole France fechou
olhos depois de olhar durante oitenta annos a rida.

li ninguém leve mais o

amor dos deuses do que
elle. 0 SCU vulto de saty-

ro curioso passeou pelo

mundo a nostalgia sem

tristeza das velhas épocas

abolidas. Sorriu. Deu fe-

heidade a quem se defere.

um dia, junto delle. ouviu-

do-o. Quis bem a Bpicuro

e a São Francisco de . ls-

sis. . IntOU a ironia e a

piedade. Fòi Ial qual Je-

rõme Çóignard, o espirito

mais gentil que floresect
na terra. O amaiujor dos'

últimos tempos nâo per-
turbou a lembrança de se-

renidade fina e desprendi-

ilamente intelligente que
uos deixa. Podia morrer.

B morreu de rogar, Le-

vou mui Ias horas morreu-

do. . / morte não se con-

solara de leval-o, a boa

morte, que sabe tudo... .1 herança de Anatole

France resplandece num halo de paz sob o sol.

Paz. . .

Em França, antes do mez de Agosto de i«»i-i

o adversário máximo da guerra era Anatole France.

. Irtista, percebendo das coisas reaes

os appareneias al teimadas, ua edade (jue a

sito poesia se revelava em versos elle pe

dirá á ln:::, ao começo de uma prece, eom

a voz deslumbrada que andara a cantar

nos bosques de . li licitas :
"Sois ma force, oh lumiére ! et fui-

seui mes pensces,

Belles ei simples comme loi.

Dans Ia grace et la pai.v, dérouler sons ta foi,
frCitrs formes toujours eadeneées."

Certo, a palavra pae, ajustada á graça, nao m-

ynificava ahi senão a par, interior, a Iranquillidade

o lt 1 t i lll 0

FRANCE

para escolher, das visões da : ida, as menos quoti-
dianas. A supplica foi altendida. Durante annos
as fôrmas sempre eadeneiadas dos pensamentos de

.Anatole France, bellos c simples eomo a luz, sob o

amparo da luz, traçaram

a curva harmoniosa das

paginas (jue ficaram sor-

rindo o seu sorriso de in-

dulgencia e resignação.

Pa paz interior, porém,

pouco c pouca, cresceu,

florir o deseje da (jrande

pa.. a Hf/ai os homens a

irmana) as pátrias. O pu-

ro artista dos IWnies do-

rés. tomado num philo-
sopho sem systeme t sem

exigências, eom a duvida

de Indo e a volúpia de

em nada se fixar, não ser-

viria para apóstolo. . .

Contentou-se eom espargir

esse desejo em treehos de

contos, ehronieas, roman -

ees. Louvou por elle uma

noite de Bismarek. por elle

(scarneceu da Revolução

e de Xapoleão.
retrato

Ue repente, o easo th

processo Piuyfus atirou para o contagio das (ur-

Ias o dilettaiile e o seeptieo.

0 desejo exasperou-se. explodiu em paixão.
De [898 a 1906, em cartas e discursos, maldisse

da guerra, patenteou o absurdo delia no mundo

moderno. Os boatos que a annuneiavam

eram o p ttm os para os syndieatos de fi-
nanceiros e industriaes, aos quaes o pa
Iriotismo abria uma fonte fartíssima </<

lucros; e para os governantes, visto aue

um povo, no temor de uma invasão, não

reclama reformas sociaes, JU/uma eoisa

mudara ua liuropa. O adeantamenfo da

un/uslria liaria desenvolvido e onjanisa-

do o proletariado, e os proletários, em toda a par-
le, execraram a guerra.

Cuido aos soeialistas, Anatole batalhou cou-

Ira a guerfa, aeeesamente.

II Wfc'-* jflrifc 
¦

IM ÍSaV II!
¦BBBBBBTarar ^B «m*ik.'^ "WÊ

BaaaalW.-^ ^Tarfl

Ftt-ft^

() primeiro retrato
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Monsieur Ber ger ei desandou a viver, corre-

gando nu alma benigno o aborrecimento do sua

época. Basta percorrer os volumes da Histoire

Contemporaine. <' alguns

dos récits profitables, de

Cráinquebillé, Putois, Ri-

quet, poro se sentir a que
extremos de sarcasmo a

paixão pela pae levou a

peuna que se enternecia de-

ante dos erros e das vicis-

situdes dos homens, por-

que, afinal de contas, os

homens não eram culpa-

dos. ..

No fundo desse ardor

militante, o benedictin.. as-

tato ia prolongando a sua

calma existência... li termi-

liou por volver "as 
orgias

silenciosas da meditação..."

Compõe a l'ida de Jeanue

D'Are. Recordou fábulas
de dias afastados,

li. no recolhimento

dê sala de trabalho,

onde. rodeada de

pre CtO si da des, á

sombra dos amados

livros, tecia o mila-

gre das phrases per-

feitas, nào se inter-

rompeu de ridieula-

risar a guerra. l.'I ¦

lc des Pingouini e

l.a Revolto des An-

ges testemunham

isso eom abundan-

CÍO. ao lado de I.es

Dieux ont soif, ..

satyra mais elegan-

te provocada pelos

suecessos dos fins

do século dezoito.

l.a Revolte des

Auges é das vésperas do Conflagração, e tem por
epigraphe do Capitulo XXVII'. "Xo 

qual se encon-

trará a revelação de uma causa secreta e profunda

que. seguidamente, precipita os impérios contra os

fsWpF' Tj™ IjfJvK^.i.'*'^*****. AP*" " ^V

Anatole, por Eugene Carriére

l»5>bal^«a^''>l Vli -'^l WhsM^U H«l*m' ' -fl|P*

aür^al aaaWaa^lV 
'Ha»* ** '^*WW ^»»»H B'B

I WLm *\*******M*m w^^r^-Aè-^mmÊÍk

Anatole na sua sala de trabalho (Quadro de Auguste Leroux)
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impérios e prepara a rui na dos vencedores e dos ven-

cidos, e no qual o avisado leitor (se houver um, o

que não creio, meditará sobre esta forte asserção:

— *A 
guerra c um nego-

cio". 0 Dr. Onubilc, d'A

Ilha dns Pingüins, quan-

do chega á capital da No-

va Atlantida, e vê. tio

parlamento, a facilidade

com que se votam guerras,

conclue, com azedume, que

a riqueza e a civilisação

não se adeantaram da po-

brezo e da barbaria, e que

seria um gesto louvável

arranjar a dynamite suf-

fieiente para fazer saltar

o planeta. 
"Quando elle

rolar em estilhas pelo es-

paço, um aperfeiçoamen-

to imperceptível surgirá

no universo e uma satis-

facão será dada á consei-

c n c i a universal,

que. aliás. não

existe../'

O pessimismo

do Df. Onubilc,

desarmado pela iro-

nia c pela piedade,

as duas boas con-

>elheiras. não fez

saltar o planeta ;

permittiu que a al-

hteinação da liuro-

pa a juntasse mais

des apon ta men tos

aos desapontaiuen-

tos... A* anicaça do

desastre Anatole

tentou evital-O. Foi

inútil. "Abandonou-

se : E' impossível

parar no caminho.'"

Rogou que o en-

liassem para as trincheiras, máo grado os seus se-

tenta annos. Entregaram-lhe ordens do dia para
escrever. H não só ordens do dia escreveu. Bscre-
ven tambem as folhas que enchem duas plaquettes,
¦¦¦¦¦¦
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A N A TOLE F R A NCE NO RIO DE JANEIRO

Instantâneo feito no paio» do Theatro Municipal, a 28 de Julho de 1909, antes da primeira

conferência (jue aqui reali8011 o grande escriptor.
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justificando a guerra,
querendo a guerra, ah-

plaudindo a guerra.

Pondo a favor da guer-
ra as energias da sita

7'clliicc c o encanto do

mi espirito. 0 gênio

franee.,. que elle guai-

dará, herdado dc Mon-

taigne, de I 
'olfaire, 

dos

pin Io so phos amáveis,

ondula nessas folhas

heróicas e eommovidas.

Sào evocações, são

conselhos aos sol-

d it d o s . I'f nar es

communs aureola

ilos pelo estylo nta

ra: ilhoso . Ii' a o pi-

mão collèctiva e a

abdicação da ron-

tade pessoal, loca-

tias por uma e/iam-

HM difjerenle, de

esplendor differen-

le. /'olhas de lou-

retro. ímpetos des-

pertos do amor da

pátria, li o amor

da pátria explica a

eonlradieçào.

Um seguida, no

descalabro da pa.:.

. Imtlole /¦' r a n e c

Si ntiu, pensou de

outro (/cito. Xo //'••

ITO derradeiro. l.a

Vie en fleur, logo

no segundo capitulo,

d guerra reapparece

eomo assumpto de

zombaria, deliciosa

zombaria...

Acabou anarehisla

o jardineiro do Jar-
diin de Epicaro...

Chegara aos (atenta

\ I^H v .MB. ^Ê _Wj_^_W\ vi^^-m mmW-*^vRví^BC^i^^^^r

T 2^_M 
___w \_ KBitM

As mãos de Anatole Franee

y? ''wjÇÀí
j 

"*f'J*6ü *U- te<t~ M\
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annos no WCZ de . Ibril.

Hslava terminado o seu

destino.

Al.VXUO MoKKVKA.

. luatole /'rance, fi-

Uto do livreiro Noel

Franee ThibauU, nas

ceu em Parts no dia \()

de Abril de [844,

.\lorrcu na sua pro-

priedade campestre, em

Tours. nos primeiros

minutos da madrugada

de [j de Outubro

de 1924. Casara,

ha quatro annos.

Xão deixou filhos.

Obras eom pie-"^*~ ÁccCr-irsyi, C/% , / Obras eom pie-

CM fxx%&\

2
) tinteiro de Vnatole Franee

>.

dc Saintc - Rede-

gonde. ( Perer es-

colar autographa-

do pelo arò ma-

l( rno de . Inatole 1

1859. Alfred

de Vrigny, estudo,

t868. Les Poé-

mes dores, 1873.

Les Noces Corin-

thiennes {drama

antigo, em verso |
1876. — Jocaste

et le Chat Maigre,

norellas. i cSjc;. —

Le Crime de Syl-
vest re Bonnard,

membre de 1'Insti-

tm, t88i.  Us
Désirs de Jean Ser-

vien, 1882. Abeille,

conto, 1883. — Le

Livre de Mon ami.

1885. — ^,()s K11-

fatlts ( scenes de Ia
ville et des champs l
1886. Le Cha-
teau de Vaux-le-
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Banquete offerecido á Exma. Senhora Badogiio, Embaixatriz de Itália, pelo Sr. Commendador Martindli

\ io 'inte. texto histo-

rico c descriptivo,

1888. Balthasar,

. <>iitos, iSSt).—Thais,

1891. l.a \ ie Ut-

téraire, critico, [888-

1892. L'E'tui dc

Nacre, contos, iN<)_>.

L'Elvire de La-

martine, 1893. ¦ '<a

kòtisserie de Ia Ret«

ne Pédauque, [893.

Les ()pinions de
.\l. len>me Orignard,

1893. la- Pvs Ron-

ge, [894. La So-

cieté I listorique d'.\n-

teuil et de Passy,

conferência. [894. -—

l.c Jardin d'Epicure,

1895. ~ *-** P«its de

Sainte Claire, conlos,

1895. I Hso »urs áe

reception á 1'Acadé-
.... \

mie f rançai se, 1 <S<>7.

I'ages choisies,

¦

BR t' . *m***r ^ 9- %^| m\w *^' *^^Bfll

A S p e C t O I d a mesa

H .?^^^fl ^k <B ^im _B^^B ^^P^v * BL 
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\ Senhora Embaixatriz, <> amphytrião c <>- convidados,

no jardim do palacete da \vcnida Oswaldo Cruz.

1897. ''()rnu' ''"

Mail. 1 89 7. l.c

Mannequin d*o^it"-,

1897. An petit ho

nheur, comedia, i ^)j.

I ,a Lt.\'i >n btetl aj»

prise. tonto, [898.

I,' Nnnean d' \hh-

thyste, 1899. Pier-

rc Moztêre, 1 «^* j< >.

Jean Gutenlierg, suivi

dn Tratté des Phan

n unes dc Nio dc I .an

gelier, [900, Pilles

et Garçons, [900.

Clio, 1900. L'Àf-

íaire Crainquebille,

[901. Monsienr

Bergeret á P a r i s.

K)oi. I/11istoire

de Dona-Maria Da

valos et de Don \*;\ -

bricio, duc dWndria.

1902, — Funérailles

d'Emile Zola, discar-

Sô, 1902. - Mine de

•



;'

PARA IODOS...
¦

Luzi. 1902. — Opinions sociales,

I902. — Le Procuratcur de Ju
dee, 1902. — Memoires d'un vo

lontaire, 1902. — Crainquebilie,

peça, 1903. — Le Lys Rouge,

19°3 • — Discours prononeé k

1'inauguration de la >tatue d'Ef-

nest Renan, á Tréguier. [903.
Ilistoire Comique, 1903. —

Crainquebilie, Putois, Riquet ei
plusieurs autres récits profita-
bles, [904. — Le Parti noir,

1904. — 1/ Eglise et la Réptt-

blique, 1904. — A la huniêre,

ode, 1905. — Le Jongleur de No-

tre Dame, 1906. — Vers les

temps meilleurs, 1906. — Sainte

Kuphrosine, 1906. — La De§-

cente de Marbode aux Knfers,

K'07. — Le*. Contes de Jacques
Tournebroche.1908.

L'Ile dea Pin-

gouins, 1908. — Le

Tombeau de Mo-

liêre, 1908. — Vie

de Jeanne D'Are,

F9()tS. — Sur une

ume grecípic. pie-
ma, [908. — L'17-

ruguay et *-e** pro-

gres, 1909. — Les

Sept femmes de la

Barbe Bleue et au-

trei conte* merveil-

leux. 1909- — Aux

Btudiants, discurso,

1910, — L.i Cau-

tiont conto, 1912.

Les Dieux om

soif. 1912. — La

Come.lie de Celui qui épOUSa une íemme miutte 1912.

Le Génie Latin. 11)13. - La Revolte des Anges, [913,

¦ 
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Em cima: Aurora Bruzon, discípula do professor João Nunes, pianista que
é uma revelação maravilhosa. Em baixo: a assistência que ella encantou

e commoveu, sabbado pasmado, no Instituto Nacional de Musica.
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— Les obseques d'Edouard Pel-

letan, discurso, 1914- — Sur *•*

voie glorieuse, 19 - 4 * — Ct que

disent nos morts, 191O. — Ma-

cbado de Assis, 1917. — Le Pe

tit Pierre, 1918. — La Vie en

fleur, 1922. — /: .mmernsos pre

Jactos.
Para todos... no próximo nu-

mero continuará a recordar a

vida de .liiatole hrance.

¦

CULTURA MUSICAL

l-'oi um verdadeiro triumpho a

35" Concerto da Sociedade tfe

Cultura Musical, dedicado a Ce-

zar Frank c de cujo programma

sc encarregaram a pianista Ire

ne Nogueira da Cama, o soprano

Maria Hmma Prei-

re e o violinista

Humberto Milano.

tres nomes cansa-

grados no nosso

mundo musical. Cc-

zar Franckf embo

ra belga de nasci-

mento, c uma das

maiores glorias da

musica francesa.

Des pre zan do a s

convenções harmo

nicas, os processos

ate então emprega-

dost elle. depois de

Mon te ver de, Ra-

meou, Beethoven,

Schumann e IV a-

gner. e antes dc
Debutty, demonstrou possuir uma harmonisação caracte-
listica, que, indiscutivelmente lhe pertence.

Instantâneos do festival eivico, reuli-udo domingo, em honra do escoteiro Álvaro Silva

. Wttm f^gfiMKSHE,} ^^H< B^^IsbV mmm\ I « 1

I? 7 '¦*^sm^^m\Wm\\^^K^SÊ^mm\\\ *lBBB>^llÍ*y^BflBB^BBB*BBB*^^ ^B» SBBBB1 ¦ ÍÊ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB t* ¦aaaaaaaaaaaaaaaB'" *OTbBBBS

H><*4R< H * 'rf»*'/^00sBBBBS^ty^,-J»y^ ^l SBBarnhsBsHMM 
Vi InB BBBBBB^BBBBBBBbC' £

.'*• *W^Èr ^^3pa -JP m T i^*w*-MHbssmt mr^^^ímV^QmW 
'' ^B ml. mm^mZls^mmW^mmmmi^mV^ãÈmWÊ^lR aWlssr f ^Iv^sw^^^Km m

¦sfli ^Wást • ^s«S»* F ¦ T vvSS-sMTjBpLfcMJ «T J^C*jjyij^^f*MTj| »s«LbbbV HlaMB MW

•£&¦ [....««aUsi Sn.CT HH...H fl m\Ímmr I ÉU «SBBBSSBBBBBB>S.HbsbBBBBBBBBBBBBBBBBBBb1 B-*msWt* 
^ttmW-r^ 0f^s^^^^^^^^HHP4V'sBBBBB,MaB-tn3* Wl^l 

^*SbTbbbbbbbI S 
^Lbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb M-B ¦* Ü BHNbI» .bbbbbb -- - SsbbbbbbbI BBBBBff H«bbHbbb^bbbb! bbbbbbK

Mj WmY. 
asV^B **vPbsbPsS«Tbbbb bbbb Í rsT íetfB ¦ ' ^SBBST L . ¦! |jH

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^gffl||^**^^^^^ 
D ^|^^^.^.. 

" ?< '* ^J***° f1*»**



iK 9M

THEATRO
PARA TODOS...

0 desenvolvimento que os negócios theatraes vão
tendo no nosso paiz está multiplicando iniciativas e cs-

forços de fecundos resultados, sem duvida. No inicio da
temporada dc inverno, necessitando de artistas de come-
dia, fez o Sr.

Oduvmltlo Vian-

na um appcllo

á mocidade ca-

rioca c abriu nm

concurso que a

sua instabilidade

no 
'Frianon 

fez

fracassar; agora

Sr. Eduardo

'ictorino a u e

esta organisaudo

uma gruudc eom-

panhia de revis-

tas parti o Lyri-

CO, faz inserir

nos jornaes an-

núncios pergun-
tando ás moças

de nossa terra

sc não desejam

fer actrizes, bai-

l urinas c coris-

tas. Sabemos de mais dois ou tres

projectos semelhantes c que abrem ás

pessoas de boa figura, dicção clara

e boa z'ozt uma carreira quc se mio

fòr de glorias será, pelo menos, ma-

neira honesta de ganhar a vida. com

elevação e brilho. Já aqui uma vez

tratei do assumpto t mas não c dc-

mais repetir: nenhum dcslustrc ha

em abraçar a carreira thcatral, con-

tra a qual se levanta apenas um pre-
conceito ancestral. A verdade é quc,
nas caixas, á hora do ensaio ou do

espectaculo trabalha-se activamente,

sem tempo, nem amimo para a ex-

pansão de sentimentos poucos dignos;

fora das caixas, procede mal quem
'liter, e nisso náo iuflue o ser ou não

le theatro... Poderia citar nominal-

mentef se isso não fosse chocante,
¦varias das nossas actrizes, moças de

linha impcccavcl, que nunca admitti

riam que seus collcgas, a pretexto da

dansa. as tratassem como tratam a

0 palco c a sala de espectadores do Theatro Casino, no terraço do Passeio Publi-
co, que o emprezario Sr. X. Viggiani vae inaugurar brevemente.

-MmmmmmtL?-''»*»* .'
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Tivemos, hontem, no S. Pedro, a sensacional pie-
miére de uma revista^ a única que traz no seu reperto-
rio. a Companhia Lombardo-Caramba. Intitula-se, essa
revista, Straccinaria c envolve uma montagem invulgar,

com guarda-rou-

pa tão luxuoso

quanto dispendio-

so, para o qual
se confecciona-

ram quinhentos
costumes, sob fi-

guri u os ile Ca

romba. O enlre-
cho da Stracci-

na ria (Maltrapi-
lha), deve ser a

melhor traducçào

do vocábulo ),
disseca um the

um de grande
realismo, apre-

sentando symbo-

Ios, a propósito
tle tudo. FA um

escanto ! Seus

autores doi .«•

thcatrologos de

grande nomeada, A mal d o Fraccaroli
c Renato Simoni^ desenvolveram,
nos 17 quadros da revista, um es-
tudo coirsciencioso da vida univer-
sai. aprcscnlando-iia como cila é
nos seus diversos aspectos sociaes
ou megologicos. Straccinaria, que
logrou grande suecesso em Buenos
Aire*J vae, fatalmente, fazer época
no cartaz do S. Pedro.

Eduardo l 
'ictorino. 

nosso compa

nheiro, acaba dc formar uma Com-

panhia dc Revistas para o Theatro

Lyrico. O elenco composto, na sua
maioria, de artistas novos para esta
Capital c tle muitos outros que são,

por assim dizcr} estreantes, offcrcce

um cunho de novidade que natural-

mente ha de interessar ao nosso pu-
blico. .'ipparcccm já os nomes dc al-

guns artistas; c, a julgar pelas in-
O tenor Brazão Gamboa é dos artistas formações colhidas nos jornaes de

certos lindos ornamentos da nossa so- portuguexes vindos ao Brasil, um dos s. 1'aulo, são de elementos moços
¦ , , ,- , que mais rapidamente conseguiram "ran- , ,. r, .. ^ ,ciedade. seus pares, nos salões ele- ', K. • . . ¦ e de valia. Por exemplo a Sra. L\-' des svmpathias no nosso meio thcatral. ' '

gantes... Mas o preconceito ahi está, Kj]i10"(ie famílias aristocratas do velho son Castcr e o Sr. Alfredo Vivwni>

tcrrivcl, de pí\ a afastar do theatro regimen de Portugal, dedicou-se á car- respectivamente, soubrette c tenor,

vocações que poderiam ser, quem sa- K-'-1'*1 artistica, cantando com suecesso têm feito carreira rápida e brilhan-

bc f, outras tantas glorias nacionaes. varias operetas. Desejoso de conhecer ff 
g(||r# QS ,nomcs ({os }WV0St cita.

o JirasH, acha-se actualmente entre nos, , ^ .. B ,
com certa companhia que nos visita, se ° da soprano Sra. Yvette hosalen.

MARIO NUNES. na qual a sua presença é uma excepção. V*ê dispõe de optimos recursos vo-

¦<¦<¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ a rj
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ttics e th- figura msinuanté c graciosa. .1 estas informa-

ções. já publicadas nos jonnaes diários podemos ttccr.es-

t euliir duas vcrtladciras atividades : A Sra. Margarida

Max tieeeitou o convite que lhe tizeram para ser ti v>

Irella da nova companhia tendo já lia dias communicado

.1 (asa dos Artistas, a sociedade que muito deve á

(hilaiitropia da população carioca, resolveu promover e pa.

trocinar um grande jestival em beneficio da Ligo Brasi

leiro contra a tubcrcolose. a 19 do corrente, no salão 110

bre tia Associação dos Lmpregados no Cnumercio. Bsse

II m\ m\- *?*! **?.-,*****ei u—m\ Ifl Ml 
'^TmEm 

Mix- :^'M\ h^À-m-1 ^ ™ *Wm*i¦ ¦ ^^k ^mm i?5^ ài ¦*Ê^A •*¥ wmt7«fl^___va. _________________!«¦ B^ DtoíSw**i^B' »»*/¦ fl ^h^b^^^^i I^^^______^é^^e%
I ^^^ft ^^^^^B h_^^^mmmt^^mifTmm' t^M^Mw^ À^M A ^L^M VI ^^^^ff_^__^I^^^^^.^^E-01_ffj"I ___________Hk_b_J ____^____^__________^________________^^^^_^____T^ ^

Scenas da super-revi sta "Straccinaria". 
grande êxito da Companhia Lombardo-Cãramba, que a Empreza Paschoal

Secreto installou 110 S. Pedro e qne tem dado ao publico do Rio esipectaculos maravilhosos.

1HBH wF&í K^ i^fcâgv^fls wy^B Wm I>^^hI
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Li líiB M fB B_l B£r !>lB_^BrflB i*¦H
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mVmm**^W-' mWc^ 
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H^^^w^MBHiâí !_!_______¦ .j«l MJ^mI Bfi^t f . MÊW ^C\< mJM Vif^ \M LJ^mmm ^M^Mtm
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1 ssa decisão á Empresa do Theatro Recreio, onde traba-

lha; e a peça de estréa será a revista Viva o amor !, dos

Srs. Postos Tigre e Bduardo Victorino. Fará parte tam

bem do mova tronpi- o Sr. Xilo Ncllo, bom cômico, ar-

lista brasileiro tjue fez pirte tia Companhia Léa Can-

d ini.

grande festival, cujo intuito unico é favorecer á bene
merita instituição eom um modesto auxilio á grandiosi-
tiade tle sua obra. constará de um bem organisado COU-i
certo lyrico e chá ,laiis,iu!e. naquelle salão. das 17 ás
[9 iL> horaS} sendo o chá gentilmente servido pelo acre
ditado estabelecimento que é a Casa Alvear.
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Ad/ ii '//<¦ morta,

sem ninguém, der-

ramo os olhos na

paisagem I o n ge,

num fim de mano-

ria longínqua, ne-

vocnta. Outomno,

Oansam as folhas

mortas nas arvores

ermas, enormes.

Pobre destino, a

meu destino!

Anda dentro Qi

min ,1 Visão di' nm

sonho antigo, De

um sonho qne eu

sonhei numa ma-

nhá emocional. A

melancolia de seu ouvir

rimnnccs extanhps, ét um

tempo antigo, ée nm tem

po que te foi, muito lon-

fie... As tuat mãos de

balindo, nos niinhos niáos

luillidas de luar, eram

duat asas brancat ii

passar,' eu)ermo.

Havia umo estrella »•>

eco que velava a nflSSO

alçaria. Lembras - tef

Embalde davas-lhe o no-

me original, tegundo as

lições que andavas a

aprender uo symbtdo es-

curo dos ecos. ( haniei-n

a estrella da illusão, a

sombra do meu destino,

do meu pobre dest,no de

allegorias bizarras...

.1 lua, no concOVO enor-

me era um frueto verme- Mstinéc infantil que Grisette, primogênita do nosso collega

lho a cahir de uma ar- Mari" Magalhães, critico theatral d'./ Noite, oífereceu a suas

vote ontomnal na aUune- fuinhas no dia em que fez annos, 29 de Setembro.. Km cima: o

(/,; terra. Mario Magalhães entre pessoas de amizade.

0 luar. . . Tanta cou-

sa... Desejos... J'erzrrsidades.. . Tu me dizias palavras

mansas, mysticas c eu te escutava a sorrir, longe do mundo

e de mim, perto cada vez mais de ti, do teu amor.

Depois. ..

O outomno cahiu

sobre a minha ai-

ma eomo um mau-

to de pur pura de

um rei melancólico,

VeUi o silencio,

ti duvida, a amar-

tiura. lin in\> fui

mais para ot teus

olhos qne um per-

fume a se evaporar

UOS tuas mãt>s de

âmbar t de rosa.

E lu passaste a

ser parti mim eomo

uma afina forte.

Sr.

ami-

casal

r8 __ X - 9*-4

uma gorache ex-

tranha, desvairada,

({ite se amou muito,

c se perdeu de

pois...
Pobre destino, o

meu destino! Tudo

tão longe... tão

longe tudo...

lia uma rapariga

no men bairro tris-

le, qne soluça um

noctuno nevoento de

Chopin, Via-a, hon-

tem, á janella, en-

tre uma gaiola dt

ouro e nm tufo de

geramnios verdes.

Coitadinho! Peste

tamanho..,. Magra.

Angulosa. Esgufa.

Tosse tanto. Tuber-

culosa. ^
/:, agora, nesta noite

ria de outomno, peiiS'

qne ella vae morrer, ella

qne tem os olhot da

mesma cõr dos teus

olhos, e a bocea feita

comi a tua, num traço

futurista, meu lyrio que

morreu longe, numa pis-

crua, muito longe... E se

cila morre, também,

nessa noite...

Francisco Galvão

() M E U G A T 0

P R K T O

Em seus olhos, — dons
trellas engastadas na noite —

menosprezo...

imWmmWL., " **¦¦'¦•'• ÀalLtf 
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(> escriptor de Magalhães, lendo a sua peça nova " 
Senhorita Futilidade"

aos artistas do Trianon.

/:" singular e esguio

o vulto <//.«' mc dilacera

pergaminhot poeirentos

e velhos alfarrábios, com

a douda volnpia de uma

mulher. . .

berylhs que seintillani, como es-

ha uma ironia vaga e nm vago

IV, talvez, um

philosopho ineom-

prehendido... Ii,

em erispações las-

civos, o meu gato

p r e to esfarrapa

doutrinas ideaes de

eras mortas, com 1

desprezo de um

deus e o orgulho

de uni rei. . .

Negro t asiago,

faz - me lembrar

monges hirtos, qkè
desfilam sob as

abobadas s i lentes
dos mosteiros.,
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Em Caxambú. Aquáticos posando para 
"Para 

todos..." em frente ao Estabelecimento Hydrotherapico. (Photo A. João)

li muita vez eu sinto que, cm seu peito de cbano, pulsa
um coração ardente e ignorado de mulher...

Tem grandes altitudes monastieas e COUtOTSÕes lubricas
de fcinca....

Creme de desejo c philosopha silenciosamente...

li' mysterioso _» subtil...
/•', talvez, uma alma lu-

minosa e esplendida dc mu-

lher, aprisionada uo maras-
mo sombrio de um corpo dc
monge. . .

RüY -Jknk Lima

II __N_fltfKÍÍ

M

Tres letras, uma palavra... Antigamente, iws dialagos
tle romances e dramas, ma- tinha a maior importância, dava
o tom... Pepois, deixou tle andar só e sem reticências. _?
data tle então a sua unanime

vantagem. Serve para tudo.
.lffirma. Xega. /'.',,•. Tira.
./.' útil como ,1 ,\uv. li muito
mais interessante. O que liga,

0 mas separa. . .

A.
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NO CÃES DO PORTO

A' partida de um transatlântico para a liuiropa.
Ao centro: despedidas á cantora Antonietta de Souza, que

seguiu no " Bagé ".
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Céo e mar! Infinito... Immcnsidadc. ..

Ficou lá longe o encanto da cidade.

.1 Avenida, o Flamengo, o Corcovado.

Agora o mar e o céo de lado a Ictào.

0 "Itapura" dá saltos dc cabrito,

Dansa o "shimmy" á flor dayu.i esse maldito.

Ponho-me a recordar cousas passadas
Com os olhos nas gaivotas apressadas

Que vem e vão á flor do mar immenso,

Soltando as asas como o adeus de nm lenço...

A sociedade, a bordo% principia
A dar a cara... Que semsaboria !

Ha um moco gordo, de gorrinlw preto,

Que passa assoviando o "Rigolcto".

Filie ! uLa donna c mobile". E' o estribilho...

Adiante alguém limpa o nariz do filho.

Num canto do salão, cheio de magma

Dorme um typo acabado de "pão d?água",

Uma senhora senta-se ao piano

U começa a tocar a todo pattno.

VERSOS

D E

J O A O D A A V K X 1 D A

m*

De súbito. uma flauta o ar atravessa :

Um rapazinho de óculos começa

A interpretar para o salão deserto...

Sinto que vou enlouquecer, dc certo.

ii o flautista soluça, dc maneira

Que commovc. Flautista da Costeira !

Xisto alguém sc approxima titubcante:
li' o poeta ? — Eu sou o caixeiro-viajante.

Desculpe. Ii' que eu pensava... Meta que gafo t

Seu Mario Tullio, eu nunca mais viajo !

Per de agüentar a suave convivcncii

Desse pessoal, dá eólicas... — Paciência...

.1 senhora não cantiif minha lia?
E/i canto o uCttore ingrato" ou a "Maniuii mia".

Muito bem, muito b.m! — Que moço amável...

Haverá sensação mais deplorável

Do que viajar num "Ita" ? 0' sorte dura !

Que exposição de feras no "Itapura" !...

D K S K X II o S

) E

M A R I 0 T l' 1. 1. 1 0

b a don n a é

mobile...

I

~..

£___

•< , 3. fi
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( A Artur.1 Soto Al jau |

Elle dizia, com a voz eoir
movida de amor, coisas de
sonho :

" I o és mi 11 ha felicida-
,ie..."

Fila sorria sem desejo:
". Igora. . . A felicidade e

4C
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Primeiro baile do Auto-

movei Club do Brasil que

acaba de fundir-se com o

Club dos Diários

PARA TODOS...

¦

Então ella beijou-o como

a Mãe de Peus ao filho de

I \-its beijava.., como me

beija minha Mãe. . .

I: oos pés delle sentou-

se. . . F. aos pés delle e

com elle, morreu a feli-
cidade...

Lobo Ai.vim.
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mãos. . . 
"

/: elle chorava por sa-

ber que Fila nada sof-

fria com seu soffrer. . .
"Espera , . . Mais lar-

de. . . Por que loqo o

fim?"
F. ia-se embora, dei-

xando-0 sósinho com o

silencio, a solidão e ú\
sua pobre penna. agora
sem coração, sem genio.
incapaz de crear vidas

uo7'as, novos mundos. . .

Veiu um anno... fez-se poeira. 1'eitt outro... fam

bem poeira se fez! Fste outomno, uma tarde, Fila voltou. . .

Encontrou-o na mesma ea.ui, na mesma pobreza de escri

flor sem gloria e sem amigos, na mesma velha cadeira de

braços, que fora a cruz d'agonia de scu ultimo anuir. . .

linha a expressão serena de santo... Farecia lembrar um

sonho de outro tempo... Rezar uma oração quasi perdida
no memória . . .

Feia primeira vez nào a sentiu entrar. Feia primeiro
vez os olhos delle ficaram fechados, não se abriram paro»
continuarem a viver nos olhos delia...
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OLIVAN

O Laboratório Chitni-
co Fharmaccutico Oli-

veira Junior Cr (". l.hl.,

offcreceu-nos a 1 g u -

mos amostras do scu
novo preparado : o super
sabonete Olivan. em tres

perfumes d i f f e r e n -

tes: Ypontéa, .Izaléa e
Cilycinia.

. Igradcccndo a genti-
leza, e depois dc experi-
mentor o Olivan, com

muito prazer o reconimendamos ás pessoas de bom trata,
ff, no verdade, magnífico, de aromo discreto, espumo am

pia. refreseante. — o typo do sabonete agradável.

O velho Scliopenhauer, que não em tão pessimista
como o entenderam os seis admiradores, chamou ó irle,
um dia, — a única flor da vida. Xa sombra dessa flor
maravilhosa, esparsa em evocação for todo o mundo, os
homens lém amado c tém soff rido. fudo que existe 110
alma dos homens é esperança OU é saudade do orle. ..
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NO INSTITUTO
DE MUSICA

.Viít) //l«7 podi-
am fazer pcor pi-
lheria. O .!. R.
Mvtti ti sonhar com o dia em que haveria de apparecer

cm publico, tocando qualquer coisa, ancioso por ver o

seu nome cm letra de fôrma, nos programmas e not

jornaes. O professor Leão Ve!loso reconhecia perfeita-
mente que o rapas ainda podia e devia esperar um pou-

punho; mas a vaidade dc sc ver app.audxdo nào o dei-

xava em pas. O A. vvia a sonhar cotn isso. Aos mais

íntimos, elle confessava francamente:
**—Calculem que bellesa! O Salão cheio e o meu

nome dc bocea
cm bocea, lido

por essas pc-
quenas todas.'
O sueco!

Finalmcn-
te. o grande

dia chegou. Q rapa» preparou a Polonaise em mi bemo!
menor e a Valsa em mi hcmol, dc Chopin c foi inscripto
na a* parte do programma do 88° Exercício Pratico.
Mas, por azar, trocaram»'he o nome no poqramma! Foi
um verdade ro desastre! De modo que nâo era o A. K*
mas um tal Oswaldo que, naquella tarde, andara dc bocea
em bocea das pequenas... Pobre do .1. R..'

.Ct Ê G K '
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A PAGINA DE SNOBINETE

PARA TODOS...
I

/Pt desharmoni-
as e de sen-

teiitlimentos con-

jugaes eram dan-
les, originados por

questões tle ciu-
mes tio lado forte

e sensibilidade ex-
cessiva do lado

fraco, ou vice-
versa, {'ma pala**
V*ra de carinho,
um gesto de ter-
iiura porém, e as

lagrimas noyaiení

dum mais suave
brilho os olhos

meigos da esposa,
entristecida p 0 t
it m ti indiscreta

phrase, allusiva ao

alegre e louco

passado do rapaz,

não tle todo esquecido. Pout ras vc-

SCS, era elle a franzr as sobran-

ceihas, a physiont>mia bruscamente

alterada, ouvindo Madame canta-

rolar aquelle tango vagaroso e do-

lente, que tão encantadoramente

dansava ella nos seus tempos de sol-

feira com o guapo e bello primo,
a cujo amor infantilmente egoísta

não se quisera ella confiar. Mas.

talvez agora, evocasse com invo-

luntaria emoção a sua seduetora

figura dc viveur e'egante c impe-

\iitente. . . e um vinco doloroso

mareava ti fronte do esposo apa-

gado como por encanto ao COU-

tacto fresco tios lobos docemente

persuasivos. Tudo evoluiu porém,
até mesmo as briguinhas e arrufos

con jugaes. Madame, por exemp'o.

que acaba tle celebrar ha dias o

primeiro anníversario tio seu ca-

samcnto, amúou-se com o marilo
durante Ires longos dias e tres
longas noites} em que não sorriu.

não falou, não comeu... sé por
não ter elle querido que Madame
comprasse uma ca-rtolinha. Achou-
tio dei estável e extrtivttt/tinte a

moda actual, elle Hão desejaria
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/'(/ri? a cabecinha
deliciosa tle Ma-
dome t> tlesgra-
CÍOS0 formato dos
chapéos postulou
í'"í voga. li tis-
sim, numa lustro-
sa e moderna car-
tolinha, leve o

joven par o seu

pr'meiro e bicar-
ro... pomo da
discórdia.

P

Enlace Maria Daudt Fusa-Dr. Otto*
ni Soares de Freitas.

D c- s e ii h r o i ii o n e n t ente c e d i d

ara todos. . .
tem, hoje, ti

vaidade de revelar
ao Brasil uma ar-
tista nova. Ii re-
vc'ti-a, indiscre-
tamente. Tomou,

que nasceu no do-
.ce pai.:: tle França, é Mie Gire,
\fi.ha tl<> architecto e construetor

fque todo o l\'it> tle Jane ro admira.

Quasi uma menina ainda, a autora
dc An liar. 1'mnu-n.- rencontre,
Le Flatteur. Le Conse'*!, Jakmsie,
deixou de brincar com as bonecas
infantis e preferiu as tailras, suas
irmãs maiores... Deltas fez OS
modelos dos desenhos encantado-
¦res que são em titieti, ii/iuics ás
lindas notas tle Snobnette. aqui
puHie.¦//•*, todas as semanas.

listávamos os dois, alli, roman-
ticos, olhando o unir. .1 noile era
tle Maio. Maio é uma boeea que
conta do passado, () siencio que
ascendia, depois da queda das ""•
das tomava dolente a missa atti-
tilde.

Os meus lábios mumuraram.
"Nous aiirons c/r.v- HtS p'eins

tl'oth urs iégéres. . . 
"

Oê outros lábios ecoaram',
I ni chape0 daquelles por no-

venta m'l réis é de graça!...

"Para 
todos..."

aXu,B»t»

^____^""ni

__¦ I «_^- A__ t'

Wmmm\\mmmm\\\\ *\\j&*'' ._____: Wú

^^^£t^Í*-& it 
—*[ rr*''.:

..' e ^/tÓíí-J-JV.

#4
-J.Í, C^ -Vvij-

( 11%



PARA IODOS... ,8 - - X — 0->4

C^T7_a77Zj___. -Iccmbcloj.
(> justificado êxito de

curiosidade q:ic resultou

i m magnífico suecesso dc

bilheteria obtido pelo film
dt Independência - (hnni.i

Film, de S. Paulo, "Nos ser-

tões do - Iviinliandava". veiu

justificar mais uma vc:: quanto temos dito a respeito do

cinematographia nacional.

.Não fa'ia entre os freqüentadores dos salões de pro

jecçáo quem sc interesse e graivlementc pelo assumpto

nacional, principalmente quando ('* bem trai ulo.

O que o nosso publico náo q

c isso porque já tem cabido e

porção de contos do vigário, si

p illidos arremedos do que se

faz em centros onde a indus

tria attlngiu já 0 seu apogeu;

o que elle não acredita c na

possibilidade dc sem artistas

xcm technicos, sem directores

de scena, sem studios i' final-

mente sem dinheiro. rca'isar-

SC no Brasil qualquer lilm dc

fantasia que valha os minutos

despendidos paro ir vcl-o.

Dèm lhe porem, producções

como " Santa ('ru.:: 
", 

uma

documentação geographica e

cthnographii o conto raras e.vis-

tem no gênero, a "Cachoeira

de Paulo . tffonso", "() 
pais

dos Amazonas" e elle accorre-

rá aos cincnios c pagará ale

gremente o que delle exigirem.

Foi o que se deu agora

com o film uNos sertões do

.Ivanhandavo".

Nâo é iiiii trabalho per fei

falh is c defeitos de visão.

Quem o fez poderia ter aproveita

ChrxjMJOL
CINEMA TOGRAPHIA NACIONAL

uer ver, - 
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. I vista das quedas dágua

de It apura e Avanhanàava

vem lembrar-nos o possibi-

lidade dc tentar um dos nos

sos cinemotographistos mais

audaciosos o estudo dos re

cursos brasileiros em "Hu-

lha branca"; desde 0 Igutssú a Paulo AffoUSO, das ca-

choeiras do Rio Madeira ás do Rio Doce, m quedas do

1'cranahybi (só a cachoeira Dourada dana um film eom

0 panorama e as pesem ias no trecho interior do no) as

do Supitcaliv c Rio Grande, ha pelo nosso sertão uma ni-

finita sitceessáo dc portentosas belleza.-,

naturaes que passam por pouco conhe-

cidas. li a formidável energia que ellas

armazenam poderia ser cx-

pressa em graphicos, tornou

dose essa serie de films uma

documentação ma ro vi lho s.t

da pujança dos nossos rceur

sos naturaes que sou duvido

teria garantido o amparo,

tanto do governo federal eomo

dos estadooes interessados.

. llii está um vasto eom

p(< aberto á cinematographia

n leiona1.

I 
'm 

pouco de coragem,

um pouco de iniciativa L* '""

bocadinho de arte {que ne

nhum mat faz aos films nata

racs) c poderíamos ter cm

breve m iis uma affirma-ção

victoriosa da existência des

sa cinematographia. que só

por essas producções sc af-

firma e se acredita.

¦ Ihi fica it suggcstáo.

do bem melhor cei tos aspectos da nosso

vida sertaneja c desprezado outros, desin

teressantes que sobrecarregam demasiada-

mente a metragem.

Tenham-se, porém da devida conta as

ilifticuldades vencidas para em pleno sertão,

privado de todas as commodidades, sem <>s

reCWSOS de que dispõem, os viajantes ame-

ricanOS que eomo v. g. o casa' Martin John

sou pcrlustliim os lúbyrinthos das florestas

africanas, Se fazer semelhante trabalho, e

teremos uma formosa realisaçáo cinema to-

graphica digna de todos os encomios,

li esses nós náo regatearemos aos que

fizeram 
"Xos sertões do . 4v inhan-dava".

Frank Mayo e Mildred I [arri.
em "Espectro do Oriente'

fl fl '4ffli
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OPERADOR,

-/ Paramount vae fzer a distribuição

mundial dc todos os films de Rodolph Va-
lentino c Harold l.loxil.

Richard Dix é agora "estreito" 
da Pa-

ramount c o seu primeiro film foi 
"Ma-

nhatten", como se sabe. Ii o segundo va:
ser "A Mau Must Live". com Jacqueline
l.ogan no principal papel feminino.

Barbara Bedford tombem figuro em
"Jasz Porcnts". da Universal.
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NA TERRA DO FILM
PARA TODOS

i C d n t i 11 u a Ç ã «) )

cavalleiros parece crescerem, Esticados
DOS seus uniformes, cmpomadados. provo.
cantes, são na verdade os orgulhosos ulha-
nos de antes da batalha do Mame. Xun

ca uma mise-en~scene cinematographica
imitou tão de perto a realidade.

() megaphone do director commandou:
"Attençio! Camera!"

l'lorcnee Vido\r como "Barbara

Trictdiic", do fini do mesmo

nome. da Regai.

Vendo-se assim allemães sómen-

te. commandados por um official

prussiano, tola a megalomania ger-
maníca acorda no cérebro desses

figurantes. Alem do mais, nenhum

delles. a não -er o chefe, conheceu

a derrota, da mesma sorte que Ka

likáo não conhecera a revanche.

Sohre OS cavados qtte caracollam.

empinando o dorso as estatuas dos
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Laurettc Taylor, Tom Moore

e o director de SC ena Clarence

Badger.

(I pelotão inimigo despenca a to-

do galope em nossa direcção, A fu-

zilaria de pólvora secca crepita pon-
tuando a nossa linha áe levei fio-

cos brancos.

Além mais, os operadores regts-

tr.am com o movimento regular de

uma metralhadora os menorei mo-

vimentos.

A trote, levantando uma nuvem
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Mrs. Wallace Real- e A dei a St. Johns, estrella e autora do

film 
"Broken Law**. eom seus respectivos filhos.

Doris Keuyoif g Percy Marniont em %'ldlc Tou(jues"%

da Firsi Xatiunal,

i



PARA IODOS

&'-é*4«fc'.

\ \;

'- 
ie*"-*m*-

*L /

*

u»



w

'

PARÁ TODOS...

1

A

n

PF--
4

Vw»*>



immmmi***r**r******m^mv» ,*,»

PARA TODOS...

de pó, os ulhanos entra-

iam no campo das obje-

ctiva!.
Caia capitão! gri«

tou a voz directorial ao

official prussiano. 15

quanto a vocês, cavai-

lei ros, voltem para traz.

a todo galope !

Mas qual I () conde

von K . . . não mais pen

sa em cahir. L« vantou 0

.sabre e a lança em riste,

seu pelotão em logar de

volver as costas aperta-

se para nos carregar.

Nossos fogos de salva.

pólvora secca, redobram
sem abrir nenhum ila-

ro nas fileiras do adver-

sario. () director berra.

stentoricamente:
Mas caiam dc uma

ve/. alK mãe> do diabo !

Caiam! Vocês estão mor

tos, to los, todos.. .

Os ulhanos não ouvem

o megaphone ou só que-
rem obedecer ao com-

mando do SCU official,

(pie alçando se sobre os

e.strilios, brada-lhes:

/ 'or:cacrt.: 
!

Apressando mais o ga-
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São de dois grupos em

lueta. Lma mistura de

cavallo. e infantes, sa-

lu es allemãe. que caem

sobre kepU francezes.

eoronh.as francezas qUC

e patifam chtmfskas alie-

mãs. Dez minutos de

verdadeira batalha de-

con em ante- que os em-

pregados do studio açor-

ram para separar os

combatentes. 0 director.

furioso, dürge-se ao con-

<!e ven K , . .

Com a 8U8 falsa

manobra fez me perder

o senhor uma tarde in-

teira! Entretanto, eu lhe

tinha avisa lo que cahis-

se e aos seus cavalleiros

que voltassem as costas

em fuga!

() primo de 1 lindem,

burgo respondeu, então,

com alguma insolencia :

Lamento ter-me en-

ganado. Meus ulhanos

esqueceram-se de que o

episódio se passava em

1014... pensamos que i \

estivéssemos em «930...

c vencedores...

1 Continua)
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lope, contrariando o

thema do episódio. os re-

servistas allemães caem

nos em cima. ameaçado

res. Vejo Kalikáo, os

olhos fora das orbitas,

acreditando que chegara

em fim a sua ve*. pular
da nossa trincheira pre.
caria e com esquecimen-

to de tod.a estratégia, ati-

rar-se de bayoneta calada

ao encontro dos cavai-

leiros. Outros uniformes

atues instineti vãmente

imitam lhe o gesto.

Vae se passar .-.'guina

oisa de absurdo, de es-

tupido. com certeza. Ten .

.0 chamar á realidde

meus pensamentos. Cri-

lo: "Cuidado!"

K' tarde, porém. () pe-
lotão cae sobre nós. Sou

atropellado por um dos

l.eritKjsliOi sendo.baplisada como 
"cstrclla" cavallos. e antes de ca- Brttest l.innciikanip

da Regai. Jur por terra tive ;i vi- 17//,» achou Claire ll

*qtp _ o****** ^ «_ i>,'2__H _

************* **mmXromm*m'f'¦ ¦**' .*J_g-. ^___-_____________________fí-_I«i_2_P _^9 9^•tftíS-vT; ^^ 9

_J_fl'"' _fl ______

«' 0 Ci'/

indsor a

'bre retratista

mais linda da

austríaco

America,

^_
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'/</(/«•. film da Metro-Goldwyn, dirigida

por Hobart Hcnley.

ft T> *

W Follies Girl, film de Margaret
I.ivingston para a Regai, passou a cha

mar-se 77/,' Tkorus Lady,

ir "ir v>

Sào OS seguintes os coadjuvantes dc

Gloria Swanson em Madame Sans-Gene

que a Paramount está fazendo em Paris:

Eracle Drain, da Cõmedie Française

que fará o papel de Napoleão; Faviera.
do theatro de Sarah Hernbardt. que in-

terpretará o papel de "Fc*ucliew; Ar-

lette Marchall. que fará a rainha de Na

poles; Warriek Wafd, que fará "Niep-

perg" e Raoul Paoli, athleta dos jogos
olympicos, que fará "Roustan". On-
tros escolhidos foram Suzanne l.ian-

chetti, l.ouis Vonellv. Raoul Villiers c

José Roland. Só falta Gordon Edwards

para dirigir.. .

ir ir ú

Josie Sedgwkk foi escolhida eomo

rainha do ultimo rod«eo de Bendleton.

K' a primeira vez que se confere uma

honra destas a unia rapariga não re-

sidente no logar. Jóste eatá trabalhah-

do justamente em Lei 
'Br 

Buck o
ultimo film de Hoot Gibson, aliás um

campeão «le iVndleton, cujo enredo sc

passa tambem neste logar!

lira Not ak

James Kirkwood interpretará o prin-

cipal papel de Top of the World, o pro*
ximo film de Alan Crosland para .1

Paramount.

() segundo film de Edmund Lowe

como "estrello" da Fox, será The B.rass

Bowl. Claire Adams é novamente a
"leading-w oman", I. Farrel Mac Do-

nal. Leo White e Jack Dully tambem

tomam parte.
ir ir -5ír

Mabel Julienne Scott, Edward Con-

nely e Warner Oland foram contra-

ciados para os princi])aes papeis do epi-

sod!o biblico do film So This is Mar-

HT .^-tS.''-.-.
/turbara l.o Marr

****^s,**s,***^^*^***>***ls******^

¦¦¦¦^¦¦¦¦^¦¦rt

Xo 
'Pouca.lor 

da Senhora elegante nunca deve .faltar um

I 
frasco daa genuínas Perfumarias *lÊ@)r i,nn como uma

caix* dos excellentes e adherentes Pós dê arroz "Amorena",

"Sevillanc", "Tropical" e " .merican Beauty Rose".

i^^mÊt^^ÊÊÊÊÊaMtWMÊWÊÊÊÊÊÊÊÊÊmm^m
A' venda em todas as casas boas.

Depositários exclusivos para vendas por atacado:

E w e 1 & C 0 ben 1, t d a . " C a S a H B m b U r g 0

jRua dos Andradas 44. Norte 1986 Caixa postal 1896
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O sol timida:. en-

te infiltrava-se pela
renda da cortina, pulverizando de

ouro o quarto tle uma mulher r/iiV.

Cansada. Klla desperta penosa-
mente, evocando o terrível pesadel-

Io que a trouxera toda noite agi-

tada e offegante.
.\s visões que tivera não podem

ser simplesmente a fantasia de um

sonho banal. Uma percepção pro-

funda, um presentimento mysterio-

so de extranhos acontecimentos.

devem estar oc:ultos naquelle so-

nho fantastio». Vira unia nuvem

de íunúiça espessa, cpie turbüho-

nava aíravez uma planície desola

CHAMMAS ARDENTES

¦
1 * "•^^Báíe***^â 

fs^flv*j:ÉÍÉ <¦-!?¦

(J o j c a p r e s e n t a d a . . .

da. . . Incessante*.

chammas illumina*

vam com trágico tulgor um espe-

ctaculo surprehendente: acorrenta-

do a um tronco de arvore sobre

uma enorme fogueira, um homem

procurava attrahir uma mulher.

Emquanto ella se debatia assom-

brada, parecia elle soffrer menos

com o fogo (pie lhe queimava a?

carnes, que com o brazeiro ardente

que o amor ateara em >eu coração.

Após lucta violenta ella conse-

guiu por tim se desvencilhar e lu-

...K agora, sentada cm seu lu-

xuoso leito, a Mulher passa ;i mão
(TKHMIXA KO IIM D* ni-: vista1)

t i S I a 1 a - ! li : c 0 ora. . .

^M^'fl lLflC3 We m\ ^M. mWÊt J0$È
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SUPER-SABONETE

de fabricação cuidadosa,

perfeitamente isento de

substancia rançosa e de

alcali.
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0 MELHOR DENTRE

OS MELHORES
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ivan

pôde ser pedido pelos números indi-

cativos dos seus variados Bouquets

— Pedir sempre, de accordo com a

preferencia pelo aroma :

"OLIVAN" N 1 (IPONIÉA)

"OLIVAN" N, 2 (AZALÉA)

"OLIVAN" N. 3 (GLYCINIA)

A massa e a composição de substancias

curativas são sempre as mesmas — só

havendo differença no perfume.

A' VENDA EM QUALQUER
PARTE

Laboratório Oliveira Júnior

RIO DE JANEIRO

/1>PV do w4qLS.
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Cfarence Burlou (* .///'/</ /*'(/\'(*.

URUQUAYANA 5S
C A S A R A U N I E R

V I a It 9m a secçáo de T a peça r I a s
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DO ORIENTE

sos. B é ali justamen-
te que Harry e Said

encontram John Locke

c (lillian, sua filha.

Locke é um artista in-

glez, de hábitos dissi-

pados e que malbarata
o seu fino talento,

(lillian é o que se cha-

ma "um temperamen-

to", com grande dose

de encanto pessoal. Bm

dias da sua moeidade,

John Locke tivera um

lovc affair com Caro-

lina, a tia de Barry, e

era esta mesmo a razão

por que, dizia-se, ella

P|7g |LQ| §

afl mm Ww ./áj/ • ^i^B

l^^a^mmmmmiÊÊr ^

M r* 
' >^_Ww- 1 _il_ m f V 1E
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PARA TODOS...

mos de Barry por Oil-
lian são inteiramente

diversos do que ella

pôde julgar pelas appa-

rencias. No fundo do

corac;ão. de facto, elle

sente unia forte atira-

¦ :ção pela formosa ra-

pariga — mas nada re-

vela. E a razão disso

é uma outra creatura
— Lolaire, uma rapa-

riga indina. (pie ignora

oue o , seu casamento

com Barry tenna feito

delia a condessa de

Craven.

Emquanto B a r r v.

Said e os Lockes pa-
lestram no café, Lolai-

re. aconchegada entre

________W wi J ] wfikAW? ^m\
YxxxW9^ mW-mmm\\tm ¦rj M BIJfc^V\ '' ffl ¦¦

V m. ^^B J E M I II ViF ?#¦
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I- -^____r-.^m_Yú-l_\^f'', mmW&ÊL^JM Mf ff w 3 a

H rMÊmmmlmwr • ^jf .^M K^OB

ficara sempre sol-

teira. Não obstan-

tet os Locke e os

Craven mantém as

melhores relações.

Barry ha muito

não via os Locke.

Cum piri menta - os

com prazer e apre-

senta-lhes o seu

amigo Said. F^ste

não tarda a sen-

tir-íse captivo das

graças de Gillian,

mas esta parece in-

teressar-se mais

pelo indiifferente

inglez do que pelo

galanteador orien-

tal. Entretanto, os

sentimentos inti-

Said, esperançoso... Said c Gillian

BI l-f-y ^^m reiy M

B a^fl K^Hl f / rt % V*'- tÜfl Ir ' HBw

11 ¦ f V'' i'M'4 I ^ tvtffr ^

^'j-mmmmm\m\\^^^ 
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§^H ¦

B a r r y q u ando c li c g a c m c a s a

almofadas, no seu

bungalow, espera

impaciente a volta

de Barry. Lolaire

tem apenas 16 an-

nos de idade, é

formosa e ama a

Barry com a ar-

dente devoção da

sua raça. Barry é

tudo para ella, e o

rapaz sabe per fei-

tamente o quanto

o adora a joven in-

diana. Quando ei-

le chega á casa e

a toma nos braços,

Lolaire sente de

instineto (pie algu-

( Termina no

fim da revista)
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A Kox pretende gastar j milhões dc dollars | |) no
seu novo tfttfro cm Westwood. um novo logar entre Hol-

lyuood c 0 Pacifico, onde sc 1 cnsa fiv.cr a verdadeira

Filmlandia. Oi studios da ChrUtie. Xational e de Harold

I.loyd já lá Mtio,

M A l. 1. R V .¦Rl.ri.lCK

Mary Mac I;iren. aliás Mary Mac Donald. nas-
eeu em 1'ittshurg e foi educada em (ircenshurg. Tra-
l>alh<u com Al. Jolson no "Wintcr 

Gani™", de New
York. Iniciou a >tia rirrcir.i cinematograpliica na Uni-
versai.
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Elias eram ires:
"Dodo**, Suyder o

Ida. Profissão:

coristas de tln-atro.

Situação: no 1110-

mento má; tão uri

ijue b "patroa*' da

pensão lluis disse-

ra que se puzessem
ao fresco, desistiu-

do mesmo >W rece-

ber <i que ellas de-

viam, com rece: I

de que a divida

a lamentasse. B

nessas «apertura»»

era fatal que fos.
se lembrado n ve-

lho judeu onzena-

rio Zip, que não se

fez esperar, como

bom judeu que era.

As raparigas o

Assaltaram, falando

iodas ao mesmo,

tempo numa alga-

/arra premeditada e

rtt entontecer, Zip

examinou os po-

bres objectos, doil

estojos de unhas,

nina caxinha de

tuaquillat/e, um par

de bichas, outras

bugigangas mais e

discutiu

— Quarenta doi-

lares.

- Quer 70?
K o negocio foi fechado por 60 doi-

lares, que «as raparigas uma vez o

— P 0 r q it e b e h e a S S i m ?

judeu

te. I

ria ?

K a

diatarrente soaram

novas pancadas á

porta.
— Escondam o

dinheiro! E' o ju-

deu que volta ar-

rependido do nego

cio!

As tres porções

de 20 dollares su-

miram como por

encanto, mas nio

era Zip. e sim sim

plesmente Joe Gil-

doy, rato dc ca -

xa de theatro, que

gostava de "levar

vantagem" com to

das as coristas,

pois, achava cpie

com os seus 40 au

nos ainda era mo-

ço para coronel.

C o m " I )odo",

porém, o trunfo sa-

hiu-lhe ás avessas;

a rapariga ''deu-lhe

no goto" e quanto

mais o "rolicho"

crescia mais esqui-

va ella se mostra-

va. Joe (lildoy vi-

nha agora tental-a

decisivamente, tra-

rendo-lhe um hello

annel. talvez o pri-
meiro presente que
fazia a uma mu-

lher na sua vida.

pelas costas, dividiram irmãmen- "Dodo" saltou de contente, mas (piau

agos os alugueis, que resta- do (iildoy falou na retribuição, ella

m' m

I m?* I
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"Dodo" 
ficara pcnsativo...

respondeu que talvez lhe telephonasse

no dia seguinte, combinando um dia da

semana próxima para jantarem juntos

e pôl-o ainavelmente na rua. K gritou
então pelas companheiras:

Temos dinheiro! 300 ou 400 doi--

lares é o valor disto! K mostrando a

jóia, acerescentou :
Seis mezes de pensão, minhas ami-

gas.

0 telephone interrompeu as expan-

soes: era Blainey, que a convidava

para um "party" aquella noite, onde

estariam tambem o juiz Massingale,

Blood, proprietário do jornal 
"Daily

Era'', Sassoon, o capitalista da "Fro-

lie", e Garry l.inabery, um joven es-

troina cheio ade dinheiro, como com-

mentava "Dodo". Um tanto enciuma-

da. Ida lamentou-se de nunca ter tido

uni convite seme-

lhante e "Podo"

retrucou :

— Recebi e accei-

to o convite, por-

que a minha divi-

da é: mantel-os 110

vértice, e nunca dei-

xal-os enganarem-

se sinão uma vez.

A' noite "Dodo"

foi pontual ao ca-

baret. cabendo-lhe

um logar ao lado

de Massingale. A

companhia entrou

a beber e expandir-

se. com excepçào

de M a s si ngale,

que pouco bebia. e
"Dodo", 

que abso-

lutamente não pro-

vava os cochatails. 0 seu visinho no-

tou a sua abstinência e '"Dodo" confes-

sou que de facto não punha álcool na

bocea.

Curioso! Ma* entio você nfto

pertence a este meio, e como está aqui ?
Curiosidade! disse a rapariga

com ares noiichalantc. Massingale e.s-

tava positivamente interessado e, o

provou, pedindo-lhe a adresse.
Com muito gosto, respondeu "Do-

do", e deu-lhe o endereço de uma co-

nhecida pensão de artistas.

Nes<se mesmo instante, Blood per-

guntava a Sassoon o nome da mulher

por quem Massingale parecia interes-

sado, e, como este com O nome lhe in-

formasse tambem que 
"Dodo" Baxter

era a única corista séria que elle co-

nhecia, Blood. enthusiasmado pelo

ao sentarem-se, ella notou...

1 m\ '
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"Dodo" c Massingale

whiskey apostou íoo dollares como

naquella mesma noite «a acompanharia

á casa.

Fechado! exclamou o outro.

A festança continuou algum tempo

ainda, cuia qual pocurando vencer o

antagonista na preferencia da rapariga.

Só um não figurava no concurso, Gar-

ry I.inaberry, que, completamente em-

briagado, não dava attenção a nada.
"Dado" notou o estado do rapaz e com-

padeceu-se, quando os outros lhe dis-

eram qne aquillo era sempre assim;

os médicos só lhe davam um anno de

vida. Afinal "Dodo" annunciou que

partia e foi então a corrida do** que

queriam acompanhai-a.
Obrigada, gentlemen! Costumo

voltar sósinha.

K como os rapazes insistissem, lhe

fizesse ver que era

muito tarde, ella,

e 11 t ão. escolheu :

iria com Linaber-

ry. F, de cara á

banda, elles viram-

na sahir pelo bra-

ço do amigo cam-

baleante. Na ma-

nhã seguinte "Do-

do" ficou surpre-

za, vendo chegar

Um lindo banquei

de rosas com uni

cartão; era Blood

(pie a convidava

para almoçar á 1

hora.

Depois outro bou-

(Termina no fim
do revista) .
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David e sua noiva Florence

Pelas mios de Steve Butler. quanta
historia de amor passava, emquanto o

trem corria t* elle manipulava no carro

postai a correspondência! Quanta vez

nfto suspirou elle, sentindo o perfume
subir d-e um enveloppe côr de rosa, la

mentando que não fosse elle o destina,

rio daquella por certo doce mensagem!

LJffl dia, afinal, o destino foi compla

eente com os -eus anhelos, offerecen

do-!he a opportunidade do romance que
0 SCU coração reclamava. 0 trem pa
para numa pequena estação, a caminho

de Los Angeles, e os olhos de Steve

cairiam casualmente sobre um grupo
de pessoas na plataforma da estação.

A figura central do

grupo t*ra uma jo

ven e encantadora

rapariga, que, pelo

que ouviu o rapaz.

ia tomar justatnenl s

aquelle trem, se-

guindo para o Bx-

liemo-( )riente. on Y

ia servir na Cruz

Vermelha n o r t e-

americana. Katlu

rine Keith distri-

buiu beijos e abra-

ÇOS, os melhore -

para seu tio Ma.*

Farlane, seu tio e
tutor, e para D.ivid

Keith seu irmão,

e o trem partiu.

Steve Butier vo'toii

ás suas cartas e

jornaes. sem sus-

poetar que naquelle

momento começava

O EXPRESSO

DE ARIZONA

uma nova pagina da sua vida. Em-
quanto o expresso de Arizona voava
BOmo uma tromba aquella noite, na di-
recção do Oeste, David Keith senta-
va-sc num dancing da cida !e, embeve-
cnlo na graça sinuosa dc Madaline
Morgan. David, na sua ingenuidade e
Inexperiência estava verdadeiramente
hypnotisado por aquella mulher, que
para elle era o symbolo de to 

'as 
as

per feições. Mas. na realidade, essa ra-

pariga não era outra senão Lola Xicols.
com retraio na policia e procurada por
assalto a bancos e outros crimes mais

CU menos graves. Lor essa muihcr.
David esqueci-a a- suas juras a Florei-

ce Brown dc quem era noivo official.

Lola. sob a apparencia de candura dos
seu** annos em flor. tinha o curso com-

i>leto de aventureira e um excclkute

mestre e guia no seu amante, Victor

Johnson. Industriada por este, v]\;\ fi ti

ge-sc apaixonada por Keith, afim rte
obter umas fiitas informações concer-

rentes a -eu tio Mac Farlane que ti-

nha a interessante particularidade de
ser um importante banqueiro da cida.

de. Um dia mesmo essa mulher ousou

visitar David no banco; Henry Ma.-

Farlane notou logo que espécie de crea

Johnson ndo desanimara...
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...estará hypnotisado pe'a mirltc

tura era ella l achou conveniente abrir

OS olho- do sobrinho, mas isso só ser-

viu para uma scena desagradável entre

and)!.-, tal a obsecção do rapai por

aquelle amor. Mac Farlane resolveu

nes.*a mesma noite levar adiante as suas

pesquisas, e foi ao cábarett e viu o so-

brinho em companhia da dansarina.

Seguindo dali rara o hotel em que a

rapariga morava, ao subir no elevador

foi visto pelo joven Keith «pie vinha

ju tamente de acompanhar a mulher

amada. Entrando nos aposentos de Lo-

la sem a formalidade de se fazer an-

nunciar, Mac Farlane sorprehendeu a

mulher e o -eu comparsa Johnson exa-

minando os plano-*

do seu próprio
banco. O ban

qtuiro arrebatou

papel aos dois

meliantes, e quan-
do se retirava,

já na porta do

quarto, tombou va-

rado por dois dis.

aros do revólver

i de Johnson. Com

o gesto Histkictivo

de criminosa, Lola

desgrenhou rápida-

mente os cabellos

e amarfanhou as

suas vestes, cm-

quanto o seu ami-

go se occukava a

tempo de não ser

visto por David

Keith que chega-

va, e o quadro que

se apresentou ao
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rapta foi o dt mu-

lher empunhando o

revólver e a excia-

ni a r , apontando

para o homem ali

cabido: 
"Fui ohri-

gada a fa/er is-

s<> !" querendo as-

sim significar que

victima da v'.o!en-

cia do homem ati-

**$-> rara em sua legi-

tinia defesa, David

debrucava-se *sobre

o corpo do tio.

quando a policia

compareceu; e er-

guendo-se, elle de-

clarou: "Quem o

matou foi eu ! KHe

o mereceu !" O pfOCesaO correu rapi

damente. Keith não se d-efendeu e a

Sentença foi unanime: pena de moric

() joven entrelanto. e>tava na per>ua

.são de qne 1 .ola não deixaria de sal

vai o. pi is na visita (pie ella lhe fez

na prísio, promctleu ir pata 0 Mex.co

e de lá mandar a COníissio eSCrtpta dn

crime. Xe-.se meio tempo Katherine

Keith i-egressara <!<> Extremo-Oriente,

informada da tragédia e dispo-ta ;i tu

do faxer para ativar seu irmão. Nesse

propósito ella seguiu U»la Nicols, via-

jando com ella para l.os Angeles, Ah

ella viu a aventureira encontrtr-se com

Johnson em um café; sentada á me>a

ao lado. Katherine apanhou o que os

dois conversavam, sabendo a>>im que

...thilia um excellente mestre e guia...
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Johnson tinha uma carta eiu SCU po-

der cujo teor, se fosse conhecido, 
"era

B forca paia OS dois", falava a rapa-

liga. Katherine não quiz ouvir mtis t

raspou-se do café para agir. Pouco

depois ella conseguia penetrar no quar-

to de Johnson pelo cano da chaminé, e

depois de rápida e apressada busca des-

cobria O papel a que se referia a mu

lher 110 café. \ carta e-ra e-cripta com

tinta invisível; Katherine ouvira a in-

formação dc Lola. Riscando una phos

pboro e checando o papel ao seu -.alor.

ella leu palavras que representavam a

liberdade de seu irmão. Nesse moinen-

to ella ouviu o rumor da chave na fe

•chadura; eram os dois comparsas que.

chegavam. Occuitando-se, Katherine

*8 -

conseguiu

rar-se sem ser vt*ta

B na rua saltou

para um taxi. em

demanda da esta-

t;ão. 0 Arizona 1.x-

press estava já em

movimento, mas a

moça não hesitou.

precipitando 
- se e

conseguindo «apa-

nhar o carro do

correio. 
"E' um

caso de vida ou de

morte !" exclamou

ella para o empre

gado, qne não era

outro senão Steve

Butler, quando es-

te, espantado com

a intru-ão dirigiu-se á ella. Steve re-

Conheceu em Katherine a moc,a que

vira mezes antes na eSttçto do Oeste.

Katherine não o conhecia, sabia ape

nas que eRe era um íunccionario do

governo e que, portanto, podi.a confiar-

lhe a preciosa missiva. Passando-se

dali para o carro de passageiros. Ka

ther.ne encontrou Johnson, que viaja-

va acompanhado de vários outros indi-

viduos. No carro-correio, Steve

compreheudendo a responsabilidade ^

quc lhe fora confiado, tomou as suas

precauções', verificando o estado de

sua arma. 0 trem corria veloz, devo-

rando o espaço, mas nio tanto quanto

desejara a impaciência de Katherine.

A certo trecho da viagem, no ponto em

(TI'l.MINA 10 1'I.M HA 1U.YISTA)

...embebido na graça de Madaline
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MoDH DK UVRAR-SK DUMA

MA' EPIDERME

( Do u Woman 
"s 

Realm")

E1 uma asneira tentar-se cobrir a

CÔr melancólica do rosto, quando se pó-
de farel-a desapparecer ou reformal-a.

O "rouge" ou outras substancias se-

melhantes applicada* numa pelle mo-
rena, só servem para fazer mais visi-
vel o defeito. O melhor meio é appli-
car {Mire mercolized wax (cera pura
meiXOÜJed) — do mesmo modo (pie se

usa o cold cream — aplicando-se á

noite e lavando-se o rosto pela manhã

com água quente e sabão. depois com

um pouco de água fria.

O .resultado de poucas appiicações é

simplesmente maravilhoso, a parte
amortecida é absorvida pela cera pau-
latinamente, e sem dôr, im partes im-

perceptíveis, surgindo a pelle formosa

e branca, que antes se achava enclau-

Mirada em baixo. Xcnhuma mulher

terá uma cutis pallida. arrocheada, com

saídas, etc, si adquire numa pharma-
cia um pouco de boa purê mercolized

wax (cera pura mercolize:!) applican

do-a como ficou aconselhado.
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Agnes Ayres e E. K. Lincoln em uAmac-vos uns aos outros"

Ruth Dwyer. a interessante compa

nheira de Reginald Denny em lidade

d rs loucuras, depois de trabalhar dois

annos no palco, estreou no cinema com

a Lniversai.

Passou a Wistoria, Hallmark t

Selunick.

\—^m .^B .^B

V SARDAS %
• PANNOS *•

ESPINHAS \
RUGAS CRAVOS •

E MAMCHÁS !
DA PELLE: •

Lois Wilson cozinhando. E' o mais

velho processo de publicidade...

W¥ Et hei Barrymore c lilynor Glymi

.são duas velhas amigas.

PC5CJA CRE5CCR
ôCCDTinCTROS?
Pois o conseguirá promptamente, em

(piai(píer edad\\ eom o CRESCE-
DOR RACIONAL, do proiessor
Albert, tratamento unico que ga-
rante o augmento da estatura e des-

Sta. GARCIA Sr. CANIPS envolvimento. P-jdir explicações, que
com 1 mez com 2 me* as rcnictterei g'ati->, e fi.areis con-

dc trata- zes de tra- ;(los 
Jo maravilhoso mVSOtO,

mento. tamento.

Representante na America do Sul: F „

Entre Rios, 130 — Ej nonos A I r e S

MAS
— Argentina

K' um verdadeiro tormento para as

elegantes o cuidado que dispensam dia-

riamente com o afo»rmoseamento da

cutis. lançando mão de tudo que os

jornaes annunciam. No emtanto, te*

rão o seu tempo perdido se não usa-
Sr. PlCON (x) Sr. PIÇON (x) i

antes do tra- 3 mezes depoi, ^ 
W» precisamente os únicos preparados

tamento. do tratamento. | realmente efficazes para a belleza, que

as americanas descobriram: "A Saudc

da Pelle" Asm a de Lotus",
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NOVO TRATAMENTO DO CABELLO
RESTAURAÇÃO - R E N A 8 C I BI E N T O - CONSERVAÇÃO

PELA ^

pati_xti_ \ atoa

l<'orniula Soloiilirien do (.rande Uotanlco Dr. Groiina, cujo MBIflêa foi comprado por 200 conto-, dc r,"-i*

Approvada e Licenciada pelo Departamento Nacional de Saude Publica pelo Decreto N. 1213 em 6 de Fevereiro de 1923

RECOMMENDADA PELOS PRINCirAES INSTITUTOS SANITÁRIOS DO ESTRANGEIRO

A LOÇÃO BRILUAKTH V 0 HBLHOB especifico

INDICADO CONTRAI

(lut-da doM ( .-ibollos — Canicc — l_iiil.rniii|iieeiiiioiilo prema-

turo — Calvicie proefice — < aspa* — Schorrlica —

SycoMc c toda* as doenças do couro «*al»clludo.

J&*Wj$v$g^

Cabellos brancos
Segundo a o])inião de muitos
sábios esta hoje competente-
mente provado (ilto o ombran-
qtieclmento dos cabellos não

passa de uma moléstia. O cabello cabe ou embranquece
devido a debilidade <la raiz.

A l.oei.o Itrilhanic. pela sua ])oderosa acção tônica e
antiseptica agindo direclamente sobre o btilbo. é pois utn
exeellente renovador dos cabellos, baileis e bigodes brancos
ou grisalhos devolvendo-lhes a eOr natural primitiva, sem

pintar, e cmprestando-llns maoiit. e brilho admirável.

Mui t i pi as I
vpriadas são

as moléstias
que atacam o

couro cabelludo, dando como resultado a queda dos cabellos.
Destas a mais commum são as caspas. A l.oção Brilhante
conserva os cabellos, cura as affecções
trôe radicalmente as caspas. deixando
fraaoa.

it.iil, nu. evita a queda

Caspas-Quéclas dos cabellos

f(
A l.oçflo

"talece.

parasitárias e des-
a cabeça limpa e

dos cabellos c os

Calvicie

Seborrhéa e outras affecções

Trichoptilose

Nos casos de calvicie com tres ou quatro
semanas de applicações consecutivas come-
ça a parto calva a ficar coberta com o cre-
seimen.o do cabello. A l.iu.ão llrilliniitc tem

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

Ella aotúl estimulando os folllculoi pilosos e desde que
haja elemento de vi<la os cabellos surgem novamente.

Bm todas as
alopecias de-
termina-
das pela sc-

borrhéa ou outras doenças do couro cabelludo os cabellos
cabem, quer dizer, despegam-se das raizes. Em seu logar
nasce uma penugem, que segundo as circumstancias e cui-
dado que se 1 ln* (IA, cresce ou degenera.

A l,ncfio Ui illiaute extermina o gernien da seborrhéa c
outros micróbios; supprime a sensação rie prurido e toni-
fica as raizes <l<> cabello, impedindo a sua queda.

Ha lambam uma doença, na qual o
cabello. em vez de cahir. parte.
1'órle partir bem DO meio do fio ou
pode ser na extremidade, e apresen-

ta um aspecto rie espanador 
por 

causa da dissociação das
fibrilhas. Alem disso, o cabello torna-se baço, feio e sem
vida. Essa doença tem o nome ,!,¦ trichoptilose, e é VUlfar-
mo nie conhecida por cabellos espigados. A l.oei.o llrllli.iii .«•
pelo seu alto poder ant.aeptieo e allmentador. cura-a fácil-
mente, dá vitalidade aos cabellos, deixando-os macios, lus-
trosns e agradáveis á visla.

\\\l.\(a:\s l»\ LOÇÃO BRILHANTE

1" — I.' absolutamente inoffensiva. podendo portanto
ser usada diariamente e por tempo indeterminado, porque
a sua acção é sempre benéfica.

2" — Nfto mancha a pelle nem queima os cabellos, como
acontece oom algum remédios que contém nitrato de prata
a outros saes nocivos.

3" — A sua acção vitalisante aobre os cabellos brancos,
descorados ou grisalhos começa a manifestar-se 7 ou 8
dias depois, devolvendo a côr natural primitiva gradual a
progressi vãmente.

4a — 0 seu perfume é dllcioao, e n.ão contém óleo
nom gordura rie espécie alguma quo, como é sabido, preju-
dica a saude do cabello.

nono de i .sAii

Antes de nppiicar a i.o<;flo Brllhaate pala primeira vez
_ conveniente lavar B cal>ei;a com água e sabão e enxu-
gar bem.

A Loção llrilliaiitc pôde ser usada em fricções como
qualquer loçl.0, porém, é preferível usal-a do modo seguinte:

Deita-se meia colher rir' sopa. mais ou menos, ern um
pires, o COm uma pequena escova embebida de Loção lli-i-
llianlc frieciona-se o couro cabelludo, bem junto .1 rate ca-
plllar, deixando a cabeça descoberta até seccar.

_____________ _______L_

_fl .^^^^^^^B__S_í^'' *

fl -fl Br^**,:•'*». **.*¦¦ ^fiffl^àj

PREVENÇÃO

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

Pôde-aa ter graves prejuízos por causa dos substitutos.

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

cabello que teve ha annos passados.

PENSE 
V. 8. em eliminar essas escamas horríveis que

são as caspas.

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

seu cabello.

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

tias parasitárias do couro cabelludo.

Nada pôde ser mais convincente para V. S. de que cx-
perimontar o poder maravilhoso da Loção Ilrilhantc.

Não se esqueça. Compre um frasco hoje mesmo. Dese-
jamos convencer V. S. até a evidencia, sobre o valor be-
naflco da Loofte Brllhaate. Comece a usal-a hoje mesmo.
Não perca esta opportunidade.

A Loção Brilhante eati ã venda em todas as drogarias,
pharmacias, barbeiros e casas de perfumadas. Si V. S.
não encontrar Loção Ilrilhantc no seu fornecedor, corte o"coupon" abaixo e mande-o para nós, que immodiatamente
lha remetteremoa, pelo correio, um frasco desse afamado
especifico capillar.

(I.hehos reservados dc rcprodiicçAo total ou parcial!.
1 iiícom cessionários para a America do Sul: — A L V I Al
t% W R ¦ 1 T A S — Hua do Carmo, 11-sob. —_ S. PAULO

CAIXA POSTAL 137»

f TOII f_f_fl Srs- ALVIM & FREITAS —-__y <__» II |» «» lt Caixa 
13?9 _ g paul(j

(Para (orlor....)

Junto rémotto-lhea um vale postal da quantia de réis
101000, afim de que seja enviado pelo correio um frasco
de Loção Brllhaate.

NOME 

RUA 

CIDADE 

ESTADO 
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Marguerite Cottrtot, aliás Marguerite V I 0 ti A

(iabrielle Courtot. que ultimamente só

lem trabalhado nas series de George B. Seitz para a

Pathé... nasceu em Sununit, New Jersey, R 20 de Agosto

de [897 e foi educada em New York. Foi uni dos mode-

los do celebre Harrison Pisher e começou a trabalhar

no cinema na Kalcni. onde esteve tres annos.

D A N Virgínia Lee Corbin, que o Rio co-
nhcce desde os seus tempos de menina

precoce, nasceu em Prescott, Arizona, em 1022.
¦

Wesley Barry nasceu em Los Angeles, Califórnia.
¦

Colleen Moore uascui em iS de Agosto de 1001,
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.. .encontrao em colloquio com...

K' dia de grande festa na resi-

dencia dos Warriner; Angela, a

filha da casa, vae fazer a sua en-

trada na sociedade. Um dos con

vivas é I.enedict, o rei dos con-

trahandistas de bebidas, que se

mascara na sociedade eom o titu-

lo dC conde de Montebcllo. < Kl

tro conviva também é Carl Gra-

ham. sincero amigo da família,

que acha que Angela de-altrochou

como linda flor e sente-se attra-

hido pelo >eu perfume, cortejan-

do a com assiduidade. Mas a jo-

ven creatura, na verdade, não sa-

he H deve dar ou não ouvidos

aos madrigaes de Granam, tão

eomniovida e tonta está ella eom

a movimentada noite de estréa. A

alegria da Festa é extraordinária,

e alguns representantes da jeun
nesse doré lembram-se de apimcn*

tal-a ainda mais e para ISSO eom

binam temperar o piiucli eom uma

hoa dose ile whisky. A idéa é

de llarry Van Alstyne, que tam

bem experimenta os feitiços de

Angela. Mais tarde, a Sra. War

* uier encontra - o

em COHoqUtO eom a

filha, dando-lhe li

ções de amor e en-

sinando-a a iu-

mar. A nobre da-

ma irrita-se COM 0

negocio, e fa/ sen

tir a sua contrarie-

dade em palavras

I» o u c o amáveis.

Harry M ai'espinha

e joga 'be em ros

to que o convida

do, conde de Mon-

tebello, que mere-

a_fl _^_

___.
_H _V l^_ __P__ <_ - ¦ ^__^__^__^__^s

fl fl<g I"4 _fl fl¦>¦ « . mu

¦_. __r mm mw _fl

1 S ^5là_______________F'
_tt-f W

VINHO CAPITOSO

Ce á amphytriã iodas as atttvições, não é me

lhor do que elle, ao contrario, nao passa de

iim reles contrabandista. A Sra. Warriner

surprehende-se, pois quem lhe apresentou o

personagem foi uma amiga sua. Mis antes

que el.a pudesse manifestar ao outro o seu des-

agrado, surprehen^e também o seu marido no

seu gabinete em grande abatimento de espirito,

e sabe que elle está á> portas da mina. Vem-

lhe. então, o pensamento de procurar a ta!

amiga que lhe apresentara o conde e da eou

. . ._• sente-se at traindo.. .

ge metter na escahrosa aventura, fa-

zendo-lhe ver (pie i>so era a tran-

quillidade do futuro da filha. War-

riner terá de apoiar Benedict com

o seu prestigio social, recebendo eni

troca larga participação nos lucros

do negocio. E nina vez entrado

nesse caminho. Warriner tem de ac-

cei tar a direcção de Benedict. «pie

o arrasta com sua esposa c filha

a certas praticas e logares que de

outra fôrma lhe repugnaria á di-

gnidade. R' assim que uma noite se

encontram todos elles. em um ceie-

bre cubar et fora da cidade, onde

«Angela se entrega, emquanto seus

pães também se divertem em baixo,

<'i toda sorte dc excessos, inclusive

a bebida. Graham está presente e

se alarma. Afinal não se contém e

pede á Angela (pie não prosiga na

loucura, que saia daquelle logar;

elle a acompanhará á casa. A mo

ça recusa-se a attendel-o, e Van

versa resulta «pie ella approva a proposta d*i Alstyne e seus companheiros, todos

outra, de inteves>ar o seu marido no negocio excitados pelo álcool, intervém »'

do contl abando de Montebello. \'o dia seguin- origina-se uni pavoroso conflicto.

te. el fecth airente. e'la persuade Warriner a Ma-n Graham consegue arrebatar

Angela e pôl-a 110

taxi. I )e nada va-

le. porém, o zelo

de Graham por-

que seus pães per-
tencem agora á as-

soei ação do.s cou

trahandistas de be-

bidas, e ella foi

também tragad.i

pelo abysmo da

existência aven-

turosa e immoral.

No cabaret Gra*

ham intervém.

Wiarriiicr perdôo a filha...

^ÉERf-i ' E[ lmi0*i
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E as noitadas se

succedem, ora no

cabaret Wildwood

Inn, quartel ge-
neral de Henedict.

ora em outros ca-

fés. A policia re-

pressora do com-

mercio do álcool.

porém, não dorme,

e já dera nos ras-

tros do bando. Sa

bcndo uma occa-

sião que os agen-

tes deviam dar

uma batida no

Wildwood lnn, os

Warriner e Bene-

dict para ali se
apressam. Angela
ali se encontrava
COffi oi seus com-

panheiros de "far

ra" habituaes, jo^
gando em uma sa-

la reservada. No
momento justa-

mente tm que tüMü

com pa uhei ras a

arrastam para um

quarto contíguo,

afim dc despojal-a

das suas roupas,

para se pagarem
do que ella havia

perdido no pockcr.
•i policia irrompe

no Inn, estabele

cendo-se com iss.»

grande balburdia e

confusão. Angela

tremo de pavor e

de tal sorte que,
apezar de estar em

t r a j es menores,

nem o seu pudor
se alarma com a

entrada de Van

AJstyne, que ali pe-
netra fugindo aos

agentes. Depois

de terminadas as

buscas e expulsão

do pessoal em bai-

xo, a policia,
acompanhada de

Warriner e ¦'ene-

dict. ataca as sa-

Ias de cima. Quan
do penetram em

Angela vivia em

pândegas.

Ini HJI Pn6 ül¦H MM La m *mW*Kwkw\
_H^_____I __B TàmMar ~mr 'MavAjMmM mm

UH ______.LV A A*mm Bfl

tmWm fll _ iíàm^-vm Lm W ^^^^^^^^H^^H
flkfl B í -J-W MmmJr' mM I

^^ ________M_0________________W ^A^A^A^A^A^Aw
______________! __________[.«^ __K' ___________! ________k 

''¦•¦ 
^"'_______________________________

^mAimimaam-MM^^^ V--*&IF_\^^rmm*g, ••••".^^^JB^PR^^J.^^jgí^pKíKF

PARA TODOS...

Consegu c orrcbatar c p ó I - a n 11 m t o x i

¦" 
"___%_ 

., 
~^ff___t.m—S:A

'¦"-'^^Ê^Ê^W^Mm '__ miISmf ' . _______t 1^» Tmm——Jtm

!___________. "sv.,,*HÍ_É_fl B^tftoi* atJlr 
^^^' y" ¦••

W___mM*^^__ ^flPH ^f _&%>*' jÇ«

£ tornaram a ser f c l i z e s . . .

-fjfejf^^BjfcilfiiirP ' 
il l)&*fr, -11-" 

_Jàff ¦ ¦¦¦'mmTÊW^tmmmmmmVl!!^ .mmm*m*í%~'' 
"\\^km-CM\\

l^fl HPS'^^1 i^. 1 ^^fi \_k_B _____^^_^B

_____¦__¦£_________________________¦ ; ifl HÉ-fl HF -__r7 __________!

.«Sr* tr^ «Ifl B fl B•««Par àfkWm AwMu B_L*£Éíl&>, fl ^r^^B<* B

v (J|| fl B^^^^BKslflJr B K . R" ^B SiJSKiM___f '________________________\r ¦ if^'T;| A" Ifl ML 'i^^H

4 'fl _____¦ i^l fl_p*^^l^^^^^ ^B 9 ___________!
________\ \\_*^B 1^^ .-____¦___ B^S C-fl __^^' fl

uma dellas depa-

ram com Van A!-

styne e Angçla em

situação evidente-

mente compromet-
tedora. Warriner

dá com a filha a

tremer em um can-

to e, depois de des-

pejar a sua cólera

sobre Vau .Vstvne,

consegue dos agen-

tes per missão para
levar a filha para
casa. Warriner e

Angela chegam á

casa e ao penetra-

tem no quarto da

Sra. Warriner de

param com um

triste espectaculo:

a respeitável da

ma está cega em

conseqüência dos

excessos com o

whisky de contra-

bando. Eis, ]oréra,

que a policia, tuna

vez na pista da

quadrilha, n ã o

tarda a surgir em

casa de Warriner,

afim de prendel-o,

em conseqüência

das provas esma-

gadoras que contra

elle colhera. Jun-
tamente com Bene-

dict, Warriner é

denunciado como

infractor da lei

contra o álcool e

ambos são envia-

dos á prisão. Com

o correr dos dias,

a Sra. Warriner

vae aos poucos

e após longos pa-
decimentos reco-

brando a vista e

restabelecendo a
sua saúde seria

mente abalada pe-
Ias devastações do

álcool. A esse

tempo Angela já
soffreu bastante

para comprehender

a inutilidade e

loucura da vida

que tem levado, e

(Termina no

fim da revista)
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Scena do film u0 dever de amar",

com Martins Veiga, Aurora Fulgida e

Gilda l.orctti.

Sob o nome de Victor-Film.

mais uni laboratório cinemato-

graphico acaba de ser installa-

do no Rio. Este laboratório

que 1 romette ser o mais aper-

feiçoado e moderno, tem á

frente da lua firma figuras

como Carlos Biekarck, Victor

Cjapdtfi, technico. e- Nysio da
'Silva Brum.

I
John C-oldeu, que acaba de

fazer um grande contracto com

a Fox, conforme já noticia-

mos, é ha vinte annos o mais

activo productor theatral, tal-

vez. Elle mesmo é quem vae

escolher os artistas, os directo-

res os architectos e todo a res-

to do pessoal necessário para

"Belh Lusa'
"Mlle.

• (l"c figura em

Cinema"
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RBMINICCNCIAa 2 — Vm.i SCt
do cn: S. Paulo cm 1 <> 14..
"Juiiiic", 

aliás interpretado
velho este cinc

iui do film 
" Innocencia", tini

entre o allcmão naturalistii c
por José /.. Campos, li' tão

ma no Brasil, . .

Mais uma scena de "Direito de amar",

da Henctti, com Amélia dc 0.'i?'cira c

Teixeira Pinto.

a producção de films. que se-

rão feitos em sludio especial.

Este contracto Fox-Golden foi

0 resultado de seis mezes de

conferências, por causa dc di

reites autoraes. As primeiras

peças a serem filmadas são:

Lighliiin. Thank-C, Chickcn

Feed, The Uliccl, The First

Year e Scvcnth Hcaven.

a'^\\¦¦vr.v- 
-vv; v.

¦
Gloria Swanson nasceu em

2*7 (le Março de 1S97.

Evelyn Brent é a figura fe-
mi nina que contrascena com

Biick Jones no film The Mcrry

Men of Oracle.
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TE PARA "PARA TODOS ..»,

POR

MLLE ALICE L AU GE M F. T?

Em cima: Eis aqui dois vestidos usa-

dos na recente noite de gala no Casino de

Deauville. O vestido á esquerda é de mus-

selina branca. Ha duplos volantes, circula-

res e ligados de Cada lado, pela frente do

; vestido, mas as costas do vestido são de uma

só peça de cima abaixo. Para dar còr a

tr** 1S1 1 (\': I))

I r. »r 
» ! ¦ a»*^ ;^V\
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este vestido, usa-se uma echarpe de mus-

selina eôr de rosa.

O outro modelo é tambem de Chiffon

branco. Ha tambem volahties.

Em baixo: As cores que predominam

nos vestidos de noite são o branco e as va-

rias nuanças do rosa. A' esquerda, vê-se

um vestido encantador de luzente setim

branco. Ha um profundo décolletage cor-

tado em V.

A' direita, vê-se um vestido georgette

cor de rosa. O corpete simples e liso ê

cortado em V profundo tanto na frentq

como atraz.¦'.¦*'. 
".
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PÀRÀ TODOS...
ESPECTRO DO ORIKNTE

(Lim)

aôra coisa surgiu entre ella e o seu "Se-

nhor". E :ios poucos ella passa da ap-

prchensào ao ciunic, convencida de que
r.arry anta outra mullu-v. K um dia

em que Barry salte de casa, afim de

sc despedir de GiVHan c seu pae, que

partem para a Inglaterra, a pobre itl-

«liana acredita que o seu amor nio mais

voltará c suiçida-se. r.arry soffre uni

rude golpe qrrando chega á casa e de-

para cotti o tristis-imo espectaculo e

enche-se de remorsos, certo de ser elle

õ responsável pela destruição áo vice-

jante lotiií da índia.

Said, que tomara passagem no mes-

mo vapor que Gillian, para a Inglater-

ra. procura eonquistatr-lhe o coração,

mas a moça, embora sympathíae com

?dle, furta-se ao seu galanteio.
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Pre«,*o da venda avulsa

1$000Xo Rio I
Nos Estados f

Preço das assignaturas
Um anno .Seri* de 52 ns.) 4t$000

" m mestre (26 mt..  2r,$00ü
Estranja-eiro (1 anno) - 78$000

(Semestre)  40*000
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(Tlll, SHAPOW OF THE EAST)

\Film da Kox, produzido em 1923. sob

a direcção de George Archainb ./,</.

DISTRIftUI-ÇAO

ÍBarry Craven...
Gillian l.ockf*...

Said 

Kunwar Singh. .

Lotai re 

Frank Mayo

Müdred Hãrris

Norman Kerry

11 ert ram Grassby

Evelyn Bretn

Tia Carolina..*. Edythé Chapman

Jt hn ! ,ocke  Joaeph Swrekard

IPeter Peters.... laorimer Johnson

Não -«¦ passa multo tempo sem que
Barry receba um telegramma, annun*

c&iulo a morte de John Locke. e re-

solve abandonar a Índia, onde o ator-

Alenta o pensamento da pobre Lolaire.

Gillian, bem como suia tia Caroliiía, no-

tam a grande modificação no espirito

de r.arry. mas não sabem a que attri-

tniil-n. KUe já não è absolutamente o

mesmo; a aua antiga jovialiih'de e es-

pirito conunur.icauvo tran-» formou-se

em melancolia e retrahimento. Said,

que tambem ignora o drama que se pas-
sou na vida de Barry, continua cada

,vez mais apaixonado por GilHan, Urrta
<noite, ante unia nova investida do jo-

yen árabe, Gillian resolve desillmlil-o

definitivamente e confe>sadhe a razão

jponque não pôde neceitar n seu amor:

elln ama a Barry. Said soffre cruel de-

cepção, mas è bastante prudente para
deixar o .castello de Craven em bons

termos-, exprimindo a esperança de que
algum dia se encontrarão de novo, elle

a Gillian.1

Barry tem no seu coração a imagem

de Gillian, mas tem tambem no espiri-

to a "Espevtro do < >rn*nte". que o

avassalla inteiramente e Ine impede de

declarar a GilHan o seu amor. A mo-

ça resente-sè, acreditando tratar-se de

indi f i-erença do rapaz. Mas tia Caro-

Ima intervém e far com que seu sobri-

nho peça a moça em casamento. O

matrimônio realisa-se calmamente, po*

rem, bem cedo se torna numa tragédia

para ambos. Barry não se liberta da

obsessão de Lolaire, e todas às vezes

qne toma a esposa nos braços, suige-

lhe ante os olhos a visão, que elle não

sabe se é horrível ou dolorosa, mas que

lhe transtorna o espirito como uma

loucura. K' então que Barry recebe

uma carta de Said, convidando-o a to-

mar parle com elle numa campanha

contra as tribus rebeldes do deserto.

Barry vê nesse convite um meio de se

libertar «los seus soffrimentos e resol-

ve partir. Antes, porém, escreve uma

longa carta a Gillian. em que revela á

esposa toda a sua trágica historia. A

carta só deve ser entregue tres dias de-

pois da sua partida. Gillian. logo qoe se

inteira do contendo da triste missiva,

parte no encalço do seu infeliz marido.

Nos- combates com o», árabes, Barry

assombra os seus companheiros com a

sua bravura, porque todos ignoram que
o seu único desejo é encontrar ternp<">

aos soffrinuntos que o torturam. K' no

correr de uma dessas tremenda»; bata-

lhas que Gillian surge de repente em

procura do marido. Ella está na im-

min encia de cahir prisioneira em poder
dos árabes, quando Barry e Said voam

em seu soccorro. Gillian é salva e o
"Espectro do Oriente" se desfaz, ciei-

xantío radiar o sol da felicidade.

VINHO C A P I T O S O

(Fim)

completamente modificada, dedica-se

com ternura aos cuidados que sua mãe

exige. K o seu arrependimento teve o

prêmio merecido; agora sua mãe está.

quasi curada e essa alegria é augmen-

tada com a noticia que lhes chega dc

que seu pae vae ser posto en» ¦» herda*-

de. Unia desgraça nunca vem só, diz

o provérbio; com a felicidade 
'parece

acontecer o mesmo; piei o menos assim

foi no caso de Angela, poia Graham,

que sempre se conservara fiel ao seu

( W 1 N E )

Film da Universal, produzido em 1924

sob a direcção dc Louis Gas)iier.

DISTRIBUIÇÃO

Angela VVarriner. Clara Bow

Carl Graham Forrest Stanley

John Warrin^K,,. Huntley Gordon

Sua esposa Myrtle Stedman ;

Harry Van Alstyne Robert Agiiew

JBenedict Walter Lf-ng

Anoti Arthur Tha.asso ;!

amor, volta a pedir-lhe a m.3c/, e o

casamento faz-se quando a família se

acha de novo reunida.

CAROGENO
Fortificante qt.e se impõe por ser ã sua

propaganda feita por todos quantos delle
fazem uso. AUGMENTA O APPET1-
TE, ENGORDA, FORTALECE E RES-
T1TUEA BOA COR. E* sobretudo nas
p-essoas impaludadas, nas depaupendas por
excesso de trabalho physico e intellectual,
que o "CAROGENO" realça o seu valor.
Com o uso de dois frascos o paciente cer-
tificar-se-á da effkiencia desse importante
preparado. Composição de QUINA, KOI.,A
STRYCHNOS e ARSÊNICO, medica-
mentos já de sobra conhecidos oomo de
real prc?tigio ao combate em todos os ca-
sos de fraqueza. Sabor agradável.

Vende-se em todas as Drogarias e Phar-
macias.

Dr. Alexandrino Agra
Cirurgião Dentista

Participa aos seus amigos e clicaíe; que
reabriu c seu consultório.

RUA RODRIGO SILVA N. 3$
Jelefhone C. 1833
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STA agilidade, esta

vivacidade, este

enthusiasmo, que são a

chave do suecesso nos

sports só se obteem por uma

nutrição apropriada do organis-

mo. O uso diário, constante, da

nossa aveia, *

Qiu&lk
significa sangue rico, energia

muscular, resistência ao can-

saco.

É o alimento preferido e ado-

ptado por todos os athletas do

mundo inteiro.

Alimenta duas vezes mais

que a carne e tres vezes mais

que o arroz e é digerido com

extrema facilidade.

O mingáu de Quaker Oats.

alem do grande valor nutritivo,

é uma delicada e ap-

petitosa refeição pela
manhã, á merenda

ou á ceia, para crian-

ças, adultos e conva-

lescentes.

I
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Onde quer que o Snr.
se encontre,

nas vastas solidSes d<J
Amazonas, ou nei
sertões Jc Matto
Grosso, de Goyaz 011
da Bahia, poderá
aproveitar os valio
sos serviços das nos-
sas Escolas, com van-
tagens não ms no res

que os que vivem nos

grandes centros. Oi
\ DOIS MIL alumnos

¦a**- v'L--\ B inscriptos desde Janei-
mj*ir>^^\~^X*U!3ilWj^ r0 na3 nossas Escolas
estão espalhados em toaos os recantos do Brasil.

Queira deitar um olhar á longa lista de artes e

profissões que lhe apresentamos, escolha a que parecer
mais confonuo ás suas aptidões, e inscreva-se nonos»

INSTITUTO LIVRE DE ENSINO POB
CORRESPONDÊNCIA.

Ron Dr. Almeida Mm a, 4'.l — S. PAULO
Có te eete coupon e envie-o ao Instituto marcanOe

eom um X o curso preferido e recebera
nossos folhetos explicativo».

Constructor
Technico Telegraphlata
Cortes e Confecções
1'ratico Pharmaceutico
Avicultura

Guarda Livros
Perito Mercantil
Contador Publico
Tachygrapho
Calligrapho
Correspondente Commercial Agricultura
Desenho Commercial e Ar- France»

tistlco Inglês
Perito Mechanlco Allemâo

¦ Electricista Italiano• Mechanlco Electricista Latim
'"üiauífeur Mechanico Hespanhol
Prpiinriitorlo» Mineração.

Nome -.-«.
Endereço
Estado

¦ I.a •••••* •«..'• « « a • * • SbCVSB-b »•*>.•»

 "1'nrn todos...

Chamamos especialmente a attençao dos estudantes
e dos pães de familia para os nossos cursos de prepo-
ratorios por correspondência, cujos livros de texto, qae
são completamente gratuitos para os alumnos, são rigo
rosameníe conformes com os programtr.as officiaes.

Não deixe escapar esta oceasião única de in-
struir-se.

ir Fírif-vnE.MTC PERF^np-co 1
H*I*C» Htf.>*,V**>DA 8
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tSTE PIHISSIMO SeilOHtTt SEI RIVaL, 0 KaIS HIGIÊNICO
C SAUDÁVEL PARA A hPIDERME. CONSERVA A JlVEíTfM.

álACU E tMBELLLZA A CUTIS.

DISTINOUtbÒ COM O "GRANDE PRÊMIO'

KA EXPOSIÇÃO DO CENTENÁRIO DE 1922

NAS PROXIMIDADES DO NATAL': - AUMXACll D>0. TICO.-TICO,

¦n

,
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Cll AM MAS A R D 1- X T I* S

[pela cabeça, tentando apagar a*» ima-

j,gerw* horriveis que lhe povoam a men

te... Entretanto o s* nho extran_.o c

penetrante ç.nvolve-a numa atmosphe*

ra '"«. medo. Reproduzc o nos seus mi-

iiin *.•>**¦ detalhes, fazendo lhe gelar a al-

nta *- o coração.

[j Por fim, fazendo um esforço sobre-

ihumaii . para di-»ipar essa impressão,

acaba sorrindo. Nfito será absurdo dei-

lixar-se influenciar pior unia serie de vi-

«soes caprichosas e destituídas de nexo?

O '«que 
pqtlc haver de commum entre

este sonho louco e a sua existência de

mulher feliz? Certamente fora a influ-

çncia iie exaltada leitura.

|| Descendente de uma pobre família

de pescadores, tivera a ventura <le en-

cohtrar nm lioinein rico c bondoso que

a despojara por amor, satisfazendo lhe

todo-* ii- caprichos, «• cercando-a de lu

xo e conforto inauditos.

) A !•.•:• vida corria pois tranquilla-

mente, -em uma nuvem a toldar-lhe a

tinspiâez,

I üm pouco socegada. ella se levanta

para preencher o dia com esses peque*
nino*.- nadas, que constituem a*- obriga-

çõe."- rpotidianas de uma parisiense

chie.

Kutrcianto, uma surpresa ;i espera:

scu marido acaba de |lirticipar-lhe ri

necessidade urgente de deixar Paris o
•mai*- breve possível. A Mulher a isso

se oppCe. Abandonai Paris antes do

Per?*-}'? Passar sem e--a vida febril,

prenht de intriga*», vem a delicia dos

bofilev-a-rds, sem todo esse borborinho

deliciosamente estafante que a seduz c

nttrahf? Nâo, nunca !

K '*"»¦ cnnílicto dc Weas oppostas

turva felicidade daquell casai.
. Aborrecida» a Mulher sahe, elle se*

gne-a. indo por acaso bater á porta da

agencia dos Investigadores Mysteriosos.

crenda pelo club tios Procuradores.

i O ftiarido narra ahi tudo quanto acon*

tecera com a Mulher, e o.s detcetiies

se compromettem a rc<tituir-lhc a paz.
a affeição de sua mulher, e um delles.

0 iam; -o tleleetive 
'/.. 

põe se inteira-

menle sua disposição. 0 papel da-

iwwi **^r*-sr_'' ' ^mmsmms}--
-:- - -?*W*sTr ¦% --"-:
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quella agencia era tratar de casos in-

ti mos.. .

Entretanto, qual não foi a surpresa

da Mulher, quando no dia seguinte, a*.

ser a pires en tada ao celebre dctéctívc 
'/¦.

reconhece nelle 0 heróe <lo -eu pesa-

delio! Este, profundamente psycfhologo

t sagaz, faz ver ao marido que e-te

turbilhão allucinante que se chama 17-

da Parisiense, é o culpado único da

desunião entre ambos. K' então contra

esta adversaria temivel, insaciável, po-

derosa que elle deve primeiramente di-

rigir os seus golpes. K. com geito. pou

co a pouco, elle sente abrir-se confiati-

te. aquella fraca alma feminina.

•Mais um pouco de esforço e a sua

victoria será completa. De facto. aquej

Ia mulher infinitamente linda e rica.

vivia exclusivamente preoecupada eom

as diversões mundanas, com as leituras

perigosas, que a envolviam num mundo

(T.RASIRR ARDRNT)

Film da Albatros, COIti a inter pre

! loção de Ivan Mosjouhine, Na*

I th,tlie l.isscnko c Nikolan Koline.

,^^N/»^eN^VN^^^es^/v^»-x»^«^/v^s^v*»^>^/»^'»aN^V/vx»^»^^s/»^*Nx-

chimerico irreal... R Z, carinhosa-

mente faz lhe ver. o abysmo em que
'.Má 

prestes a cahir...

Vproveitando-se de uma soirêe pas-
sada no turbulento cabaret de Mowt-

martre 7. organisa. com a coll-aboração

de bailarinas, um concurso de duração

de dansü, e a que sahir victoriosa, te-

rá direito a um prêmio de 2.000 fran-

cos. Ao preparar essa scena. o dele-

etive tinha um plano secreto...

A Mulher achava-se presente ao ca-
bard. .Mu o ambiente é asphyxiante.

formigam mil pesoas, e parece que a

loucura apoderou-se tle todos os pre-
sentes. As bailarinas bailam, bailam

nem cessar. 
'/. 

já dobrou a partida.
Até qiv uma dellas. já sem fôlego,

tomba desfallcctda. c ouve-se echòar a

terrível palavra : Ml >UTK !

Os acontecimento-- foram de antemão

preparados polo perspicaz 
'/.. 

mas a Mu-
llier disso ignora, l.-ta morte brutal
em um ambiente de festa, o espectaculo
desvairado apresentado por aquella mui-

tidão, que p^K da:.--a. grita, faz com

que a Mulher sista ,w*ina vontade louca

(K 'abandonar r.-quelTe meio quanto

ante.*-'.

l-.iu-i-xada. farta de lmta agitação,

deixa-se conduzir machiualmeuté á ca-

sa. 1, mais tarde, re fleet indu melhor, 6

a primeira a pedir ao marido que a

conduza para longe cie Paris, afim de

encontrar um pouco de calma é repou

so ao sei! espírito confuso.

Mas, sem ella querer. O heróe do Beti

sonho, continuava perseguindo-a, en-

chende-lhe a alma. não de terror. mass

agora de uma doçura infinita.

O contracto do deteclive 
'/. 

fora cum-

pi ido á risca" A vontade do marido

achavá-se satisfeita, Mas elle tambem

vira em sonhos uma Mulher, a eu vol-

vel-o seductorair.cnte numa cariciá di-

viua. K esta Mulher era. a que elle

iv-ti tu ira ao marido. Mas, a sua pala-

Ara acima de tudo. o deteclive Z jurara

restituir a Mulher ao lar, e, aj-ezar

disso sentia que cada vez mais se aper-

tavam entre elles os laços indestruetf-

veis de um grande amor.

Rra uma chamma ardente que lhe de*

vorava impiedosamente o ser.

Ao preço de grandes soffrimentos.

tenta suffocar o logo da paixão»
Resta-lhe agora retirar-se á sua so*

lidão, victima do grande l.razeiro Ar-

dente, a que t< di,> estão sujeitos: Para

uns, a doçura incffavcl de uni lar. para
outros, o- atrozes pezares cto amor sciii

esperança...

Entretanto, o marido surprehendera o

segredo desse 'amor recontlitamente

guardado em --eus corações. Espirito

elevado, o marido não pôde deixar de

apreciar a probidade e honradez do tle*

tective 
'/.. 

Este dera-lhe de novo a Mu-

lher. ma-, não a sua alma, pois está èlle

nunca a possuirá.

Então obedecendo a um sentimento

de nobre generosidade, o marido parte
deixando á sua Mulher o direito dc

unir-se livremente aquelle a quem ama,

Álbum do 
"Para 

todos,,,"
0 melhor presente para uma moci
elegante — Àpparecerá em Dezembro.

Pedidos á S. A. O MALHO.

Scmarario popular, poli-
tico « humorístico. Re-

portarem photographic*.
de tolos os Estados.

Redacção e administração
Rua do Ouvidor 164—Rio

(rfflaffio
A REVISTA DE MAIOR TIRAGEM NO BRASIL,

Troço da n**.£»atura

\'i mezei fb2 nvmeroí) 15100.
S mwei (f| nunrsros) 13 {'> o tf

\ ii mero iviiNo
Xo Rio -,.,. 500 ri."Nos 

i-stado",  609 rs.
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JACKIE. (Rió) 
— Io Está traba-

Ihando em The Great Divide t film da

Mctro-Goldwyn. 2" São quatro ,10 to-

do. Aquelle mais adeantado parece qne

vae abrir no dia 15 de Novembro. O

Odeon é o da esquina.

R \MA VASSALO (Rio) — i° Jã

está prompto, mas Alice não trabalha. .

2n F,' argentino, dizem as revistas ame-

ricanas ! Pelo amor de Deus, não co-

mecem a arranjar mais outro actor
''brasileiro"! E' bom até que todos

«saibam ! Leitores amigos, Manoel Gra-

nado não é brasileiro ! 3" Até agora,

parace que não... Querem muito di-

nheiro. Leu a nossa Chronica passada?

40 Diversas. Paramount, Fox, First

National, etc. 5" Sim, porque per-

gtmta ?

RAUL (Rio) 1" Renéc La Trinco.

2° Leon Mathot. 3" Nada disso, é vc-

lho ! As series do Serpentin e do Tra-

balho sâo de 1918 para 1919. Depois.,

quer que se elogie !... 40 Studios Gau-

niont, 3 R. de La Villette, Paris. 5"

Não ha duvida (pie em parte ha razão.

E' mesmo uma grande verdade. Pelo

menos, têm alma e sentimento.

P.ELLEZINHA (Rio) — Não. não

faça isto. Olhe, é melhor agradecer

com um cartão po>íal com uma vista

do Brasil, bem escolhida, principahnen-
te de uma cidade, com uni automóvel

passando, para mostrar que aqui tam-

bem ha disso..., etc. Era até uma bél-

la idéa. Agradecer assim a todos os

artistas que enviam retratos.

BATTY (Rio) — Qne fazer, filho?

Rlles assim o desejam e dizem que o

cinema nada vale... O qne resta a fa-

zer é ter pena desta gente... No ei-

11 ema pôde haver

literatura, e

nesta não pó-
du haver ci

nema.. . F,' a

enorme supe-

rioridade.

•«-«-»^N<«S^\,»W»^^^^V4-»4»\4»«

Toda a correspondência para a sc-

cção de cinema deve ser dirigida a

OPERADOR — 164, Ouvidor —

Rio de Janeiro. Devido á formi-
davel af fluencia de cortas para eslti

secção, muitas aguardam a resposta

po.~ semanas e mezes até; pedimos

por isso excusas aos nossos leitores,

c ao mesmo lempo lhes solicitamos

a attenção poro a lista dc endere-

ços de artistas que mensalmente

publicamos; isso evitar-lhes-á mn;-

ta vez o trabalho de escreverem

pedindo informações que nella se

encontram, e d nós nm trabalho |
excusado de eompulsar .catálogos

para os satisfazermos. Móis: obre-

viará o prazo das respostas. No

caso de pedido de informes sobre ;

films, devem vir, sempre que possi-

vel, os litulos originaes. Essa nossa

exigência c motivada pelo facto de

muitas vezes os films aqui cxhibi-

dos com um titulo passarem com

outro nos Estados.

i
Sâ**lal*\mATnXwimStArS^^

muito justa, mas muito difficil. Ro-

laudo está actualmente no Kio, esta se-

mana mesmo nos veiu visitar. Agra-

decidos.
MRS. MOACVR (Ribeirão Freto)

— Apezar dc umas tantas coisas...

vae ser publicado. As opiniões são

suas... Também conhecemos pessoal-

mente, mas a nós, não contou esta hi-

toria.. . Ma tantas assim.. .

MARCELLO (Rio) 
— Infelizmente,

nada podemos fazer. Os donos assim

o entendem. Nada disso, isto é. lios en-

che de prazer c satisfação.

ERNESTQ (São Lourenço) — i"

Conforme, meu caro. As •novas, então,

ficam assim por de/, contos, mais ou

menos... 2" Infelizmente, o Oitestio-

nario é unicamente cinematographico...

APFONSO (Campinas) — Já pôde
ser 110 numero de hoje...

APAIXONADA POR VALI- N'I!•

NO (São Paulo) — O preço é de

5$ooo, mas entenda-se com a nossa çe-

retteia, Nâo temos photographia^ delle,

presentemente. Divirta-se bastante, es-

tá no da u Empreza" ?

THOMAS METGHAN (Ribeirão

Freto) - yocê é o Mrs. Moacyr...

mas não faz mal. por hoje... Está no

Rio, trabalhando como director assis-

tente de Cario Catnpogalliani. Kstão

trabalhando no theatro. K' multo com-

¦plicado... Algum dia havemos ile con-

tar alguma.-, coisinhas verdadeira- -o-

bre o cinema nacional...

R UWT.LA (Rio) — São r.aluraes

as phrases da «ma -'pen-pal". Yankee,

não sabemos se será exhibido.. . E' pro-

vavel qtie venha por intermédio da

casa Matarazzo. (pie já tem alguns dos

films de Douglas. F,', são lá exhibidos

primeiro. Não, o film é francez. Acre-

dite que pensámos em você, mas não

sabíamos o seu endereço no momento.

Demais... encontrámos o nosso amigo

Waíter llicrs... que nos deu algumas

informações. Vamos avisal-o.

J.AKE (Rio) — Para melhor iuíor-

maçòes do club, dirija-se ao sócio bra-

sileiro IL Alencar, S. Clemente, 16S,

C, 39. Rio.
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C L A N

(Gravata)
— E', con-
finúa mesmo a rer .
a primeira. . . A pre5
tenção é

O verdade::o no*

me de Ann Littlt:

é Mnry
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m
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R6UGE LftDY
SUPERFINO

Produetos da Cia. de Períumarias BEIJA-FLOR

Superior a todos pela sua coloraçio natural,

firme e duradoura.

É ipoffensivo e invisível

Preço: Rs. 2S500 — Pelo correio Ra. 3*50^

Vende-se em todo o Brasil.

= Perfumaria Lopes r=s
Praça Tiradentes, 36 e 38 | Qi/v
e Rua Uruguayana, n. 44 j 

rv^*

J. LOPES & O
Grandes exportadores de perfumaria* nacionaes e estrangeiras.

Não nos responsabi/isamos pelo produ cto 1/end ido por menos dos preços acima.

sí^ Para o oanho só o SABONETE DORLY *^.

^^^g___^__^3_______S_.

SYPHILIS!!!
*borfos! Chagas! invalide*! Rheumafismo! Eczemasl

UM HOR ROR lll
A syphili: produz Abortos, enche o corpo de Chagas," destro? as Gerações faz

os filho? Degenerados e Paralytícos. Produz Placas, Queda do cabcllo e das unhas faz
a? pessoas Repugnantes! Ataca o Coração, o Baço, o Figado, os Rins a Bocca a
Garganta, produ* o Rhcumatismo, Purgações dos Ouvidos, EczemxiS, Erupções da pelleFeridas no corpo todo, a Cegueira, a Loucura, emfim, ataca o organismo. Eliminae á
Syphilis de casa porque não havendo Saúde não ha Alegria.

ELlXER 914 E' o melhor depura tivo do sangue.
Deve ser usado em qualquer manifestação da Syphilis e da Boba»

AINDA MAIS!.
n.ão é só um grande Depurativo como um grande preparado contra *

micróbios do sangue. E' o unico sal que devi ser usaio-em os dentes, não produz erupções,
nem iodureto, sendo inoffensivo

O ELIXIR 914
Syphilis, porque contém Herroophenyl, o qual destróe o? micróbios do sangue
por via gástrica, pela sua acção bactericida e porque não ataca o estômago n
IO cortino, porca e fa? desappareccr as feridas. Não contém arsênico
á- creanças.

O que o doente sente com o uso do ELIXIR 914- :
Appctitc, regularidade do. intestinos, melhorando os que soffrem de prisão de ventre De«aDnarerlmM»M

¦^l^o^l^r ^'""^ "Pccilta«te d0 Reumatismo e 5££a" dos'oibos^KeTS

AííOStadoS 1 o unico Depurativo que tem atestados dos Hospitaes, de especialistas dos Olhos e dl
Dyspepsia Syphilitica.

Casamentos: Não se case sem primeiro tomar 6 vidros de ELIXIR 914.
IT O MAIS BARATO DE TODOS OS DEPURATIVOS PORQUE FAZ EFFEITO DESDE O V VIDRQ

Não deixe para snanbl, ccmcce hoje mesmo a tomar o ELIXIR 914
Vende-s, em todo o Brasil I >., R e p u b 1 i'c a, a0 Pr««,
NOTA: — Enviaren

o
r.os GRÁTIS um livrinho scientifico sobre a syohilis e dotfíêlTttTTZZu* ^ * •*"*
^sejar. 

Pedidos I GALVAO & Cia. - CAIXA 2-C. -SAO PAULO * 
^^ **"
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y«r/ e outro cartão: Sassoon offerccia-

lhe outro almoço á i hora. Novas

flores c novo convite para o mesmo

fim. As camaradas dc "Dodo" riram

ás garg€JfcilM.
E agora, que vaes fazer?
Muito simples: Almoçarei com o

mais digno: Massingale.

E cffccti.vamcnte, pouco ames da

liora aprazada, ella sahia c punha-se
no j;aMje:o fronteiro, vendo cbegar c

entrar e» sua casa Blood c, em sc-

guida, §ágg>on. Mas não tardava tam-

bem a âfQlllar na esquina Massingale,

?» uDçá\f «tkamou-o e partiram preci-

r*-t*jMflfe< A° sentarem-se á mesa,

a UmJjfitffi- tfotou o ar prcoecupado do

rapMi
dÉfe Cit receio por você. Não cs-

tá*' xh/eiéè uma vida real. Brincas

com 
'rfo<Çsrs 

d* «natureza que são mais

poderf-fi» do que você. Pare antes

que Sen tarde! respondeu Massingale.

E ic vrfta ao aposento dc "Dodo"

o ..--. f.:z ü&viánuou a dizer-llic que cila

brifojl ami o fogo; Bloo'd e Sas-

V>"<S*"<V'*"'''/*yW***"'/'>'*'A>VV^^

( THE ENE M Y S EX )

Film da raramount, produzido em
1(>24 sob i direcção de James Cruze.

DISTRIBUIÇÃO

"Dodo" Baxter.
Garry Linaberry
Sassoon 
Juiz Massingale
Sua esposa

Betty Compson
1'ercy Marmont
Sheldon Lewis
Muntly (íordon
Kathlyn Williams

{ Blood  De Witt Jennings I

**r*rss»mm-mrmmmrmm4tmmmmmmmmrmmmrm*s*-^^

"Dodo" tocou no braço de Linabcr-
ry c scgredou-lhc:

— Acceita a aposta, que eu irei com
você.

K quando a viu sabir em companhia

dc Linaberry. Massingale precipitou-se,
procurando dissuadil-a da loucura;

soei -''stmsm creaturas que nao recua-

vam .«de híz começando.
Onailo não seja por você, scji

por mj»ai# concluiu elle supplice.
For você? interrogou a corista,

presa de mdizivel emoção.

E o resultado foi que pouco depois,
Massibgale cobria-lhe o rosto de bei-

jos ardentes. Massingale depois pediu
permissão para voltar á noite, mas
uDock>" 

declarou-lhe qua tinha traba-
lho no theatro c que elle fosse lá, para
-se encontrarem.

Massingale foi, mas uma triste sur-

preza esperava ali a pobre corista.
Ao lado do rapaz estava uma dama,
c cila soube por Baliney, que se tra-
tava da esposa de Massingale. "Dodo"

empallideceu e sentiu turvar-se-lhe l
vista. Mas dominou-se e como visse

pobre Linaberry aproximou-se
deUc justamente no momento cm que
o rapai, com a voz pastosa, declarava

que cm amigo dc todos os policemen e

que seria capaz de conduzir o scu au-
tomovél a oitenta milhas a hora sem
ser incommodado.

Aposto 
50 dollares, disse tuna

voz, ermo não és capaz dc ir a Yonkcr
c vnlt,-ir cm vinte minutos.

LOTERIA FEDERAL
I OOiOOOSOOO

CASA MU
CALÇADO "0000"

A mms barateüra do

AVENIDA PASSOS N. 120 — RIO

A CASA GUIOUMl liinvn no mercado
tunls ama it.nn*i úe «oa crençAo.

DA-TA-CLAH,

De vaqueta escura

De n*. IT n 20 S$."OM

Dc Ml. 27 o .... «S500

Dc na. 8a a 40 8*500

Envf rnizaclas:

Dc ns. 17 a 20 8S0O0

De ns 27 a 3-, 10*000

Dc n». 33 a 40 12*000

Pelo Correio mais 1$500, por par.

Remcltem-se catálogos illuslra*
dos, grátis, pnra o interior, a

quem os solicitar.

Pedidos a

JÚLIO DE SOUZA.

PARA TODOS..,
mas "Dodo" respondeu-lhe com um
sorriso irônico,

Espera, quero explicar, tar-
Umudcon Massingale, que não teve
temfpo <lc concluir a phrase, pois o car-
ro arrancara.

jm

Foi uma corrida doida, de que
"Dodo" se lembraria para o rosto da
vida; mas o desespero que ella linha
natalina fazia-a indifferente a tudo.
Linaberry, com o deslocamento impe-
tuoso do ar frio da noite, não tardou
a se apoderar das suas faculdades. O
auto voava. Já em pleno campo, o ra-

paz percebeu na (frente um obstáculo —-

vários lóroí de madeira. Não havia
tempo de frelar o carro e elle, em ra-

pida decisão só pensou na sua compa-
nheira, e poz-se deante delia para ser-
vir de pára-choque no desastre inevu

tavel. Etfectlvãmente, a collisão tremeu-

da não tardou, e Linaberry colhido por
uma tora de madeira, rolou sem sen-

tidos. "Dodo" 
que sahira illesa, cor-

reu a soccorrel-o. Estava duplamente

commovida — do susto e da abnegação

do rapaz. Abaixou-se e beijou-o. Lina-

berry nesse momento abriu os olhos e
o scu primeiro movimento foi levar a

mão ao bolso e retirar uni frasco de
"whiskey".

i— Por que bebe assim? perguntou-
lhe a moça com carinho e tristeza na

voz. Bebia porque gostava respondeu

elle; não valia mais a pena parar..

No club todos os seus amigos após-

tavam como elle não chegaria ao fim

do anno.
E por que não acceita a aposta?

interrogou "Dodo"; eu o ajudarei a

ganbal-a.
Por que você não casa commigo?

si quer regenerar-me
Para nos casarmos, tornou a mu-

lher, é preciso que você se regenere

primeiro.
Quer dizer que, si eu deixar c

"whiskey"?...

Sim. eu serei sua esposa.

Linaberry foi morar perto de
"'Dodo'*, mas esta via o tempo correr

sem quasi progresso para a regenera-

ção do rapaz. Um dia, aborrecida, ells.

acceita um convite de Sassoon para

jantar em companhia delle e dc ami<-

gos. Chegando ao restaurante, ella

surprehendeu-se vendo no gabinete re«

' >'*i___M

In tr ir-*.
«Occimos

¦» 1' i.i f l 1 • •
• . . v rr v v * ¦»-,

£m 25 C- ;C;;';- bro

7$70O
$800

ÚNICA offictal!
ÚNICA f isca li.-a da pelo Governo Federal.
ÚNICA por cujos prêmios responde o Thesonro Nacional.
ÚNICA extrai.ida, ú vista do puMIco nesta Capit.il. _,
CAPITAL do .,.000 contos e DEPOSITO de 500 C'(>\TTOS no TheFOUIO-
FRF.DIO próprio — Rua Io de Março 110 e Visconde de lt?..>orany 6T.1
Extraccoes diárias â3 2 1|2( e as 3 horas aos Mfebados.
Pedidos do bilhetes aoompanhados dd mais $1)00 para o porte.

%%-



"Dodo" o prêmio dos seus padecimen-
tos, e a historia acaba na delegacia,
onde fora parar Garry por contravenção
de velocidade.

— K Sr. Juiz, que eu estava atra-

zftdò c ia perder o navio em que devia

partir em viagenm de nupcias.

PARA TODOS...

senado logar a mesa .so para dois.
' 

Mas Sassoon respondeu :

—-: "Dodo", sabes que te amo lia

muito; dou-te riqueza, luxo, tudo; sê
•1

, minha esposa!
'— 

Não, meu amigo, nunca acceitaria

uma proposta assim.
<) Homem ficou furioso, mas nisso

batem á porta e Blood pede licença.

— A propósito, meu caro, faz com-
•panhia" á esta dama, que eu me retiro.

0 outro exulfou. A sua satisfação

durou pouco, porém, porque 
"Dodo"

não acceitou ficar para jantar c pediu-

lhe que a acompanhasse á casa. Nisso

irrompe I.inabcrry e toma o passo a

PJood:
— 

Quem acompanha esta senhora

sou eu!
Blood oppoz-se e como resposta

rolou no chão com tira formidável mur-

ro de I.inabcrry, que então, offereceu
"o 

braço a "Dodo" e partiram. Nessa

mesma noite apparcceu Massingale.
— Queres seguir hoje mesmo para o

.Oriente commigo, "Dodov? Abandono

tudo por ti I
Riqueza, posição social, tudo? in-

ilagou ella.
Sim, tudo. "Dodo" ficou um ins-

tante pens.ativa c depois falou:
.' — Sim, irei comtigo.

K Massingale sahiu, rccommcndando

que se preparasse, que elle voltaria a

buscal-a mais tarde. Pouco depois en-

trava Tnydcr e vendo a amiga azafa-

mada, indagou surpreza, e, informada,

ficou apprehensiva. Inyder trazia com-

jeigo uma creança c veiu-lhe uma inspi-

ração.
Escuta. "Dodo", Massingale c

casado. Eu tambem fiz o que vaes fa-

/cr. Pomos felizes um anno inteiro,

mas um dia a outra veio e aqui está

; 
'-- 

fiquei sósinha com esta creança...
"Dodo" 

parou com o que estava fa-

Vendo, pensativa, fitou a creança e dei-

xou-se cabir numa cadeira, chaman-

do-a para o seu regaço.
Sim. tens razão, [nyder, murmtt-

ron ella.

Mas quando Massingale voltou,
"Dodo1' cedeu á sua influencia. Àprcs-

tava-sc para partir, quando Garry I«i-

naberry entrou c comprebendeu a si-

tnação.
"Dodo'\ falou-lhe supplice, não

me abandone, eu preciso dc você.

Massingale pegou-a pelo braço pro-
curando Icval-a dali; já na soletra da

porta ella voltou-se e viu Garry der-

reado sobre uma cadeira a chorar.
Não, não posso 1 exclamou ella, se-

ria um egoísmo.
Dois mezes depois Garry completa-

mente restabelecido da crise pedia a

O EXPRESSO DE ARIZONA

(/'im)

que a via férrea sc embrenhava através

da montanha, fiurge um trágico obsta-

eulo: uma tromba d'agua havia des-

truido uma ponte e o machinista, apezar

da sua habilidade e sangue frio. nâo

ponde evitar a catastrophe. O comboio

precipitou-Fc na torrente, arrastando

comsigo todos os que nelle viajavam.

Felizmente, Uutler era um excellente

nadador e vendo Katherine debater-se

contra as águas impetuosas, correu em

seu auxilio. Procurava elle arrebatar a

moça ao furor da torrente, quando avis-

tou e, foi visto por Johnson, que, jun-
tamcnlc com os seu=-, companheiros, se-

guiam naquelle trem procurando logar

seguro, onde se puzessem a salvo das

garras da lei. Bütler c Katherine são

perseguidos por Johnson e os seus, mas

conseguem alcançar a terra e com o

auxilio do machinista obtêm partir
numa locomotiva, pois urgia chegar a

(THE VRIZONA EXPRESS)

film da Fox, produzido em .9-3, sob

a direcção de Buckingham.

DISTRIBUIÇÃO

iS — X — 924

liberdade. A commoção1 de Katherine

pelo salvamento do irmão çra inten-a,

mas não impediu (jue ella descobri-se

(pie amava a Butlcr e tle querel-o du-

piamente, quando o tapai lhe contes-

sou que nunca mais ella lhe «ahira da

imaginação, desde aquece dia distante

da sua partida para o Kxtremo-Ori-

ente.

ILAHPADAI

Katherine Keith

Lola Nicols....

Florence Brown

David Keith...

Stcvc Butlcr...

Victor Johnson

Juiz Aston ...

Mac Fartane...

Pauline Starke

Evelyn Brent

Anne Comwall

Ha rol d Goodwin

David Butlcr

Francis Mac Donald

Frank Beal

William Humphrey

tempo de evitar a execução de David.

Johnson não desanima; é preciso a to-

do transe deitar a mão aos dois que
levam a .sua perda. Kllc se apodera de

uma outra locomotiva e dispara em

perseguição do par. A caça é movi-

mentada, mas Katherine e Butlcr. gra-7 O

ças ao encontro de um trem de carga
—de que ia resultando r.ova catastro-

pite — logram vèr-se livre dos seus

perseguidores, chegar á casa do gover-
nador, provar a innocenda de David

Keith, que é posto iflfflntdtatamente em

/1 \
(1)

G-E

ED ISON

Bnarde este nome
>.%.---.-j-----«-----.----wM-.- -.-.-----•v*.

wDentes artificiai
KEM1USIA DIFFRRENCA D03

N ATIHA ES

Dr. Sá Rego-Especialista
PERFEIÇÃO ABSOLUTA

Duração indefinida. Techuica mn-

derna. Rua Ouvidor, 67 (Eàq. ca

rua úo Carmo). Telephone N. 481
— Rio dc Janeiro..
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LARGA-ME...DEIXAME6RITAR!.

o Xarope. 5ao João
É 0 MELHOR PARA TOSSE E DOENÇAS DO

PEITO - COM O SEU USO REGULAR*.

1 /
2

3/

4.«

6.-

¦QHB

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

e com cilas as dores do peito e das costas.
Alliviam*se promptamente as crises (afflições)
dos asthmaticos e os accessos da coqueluche,
tornando-se mais ampla e suave a respiração.

As bronchitcs cedem suavemente, assim como
as inflammações da garganta.

A insomnia, a febre e os suores nocturnos des*
apparecem.

Accentuam-se as forças e normalisam-se as
funeções dos órgãos respiratórios.
O Kapope s oodb eneot.t~m.-mx* nas PHíVmjicflS

Ai/VIM & FREITAS — Rua do Carmo n. 11-Sob. — tí. 1'aulo

*L \

6EKEDETTI-FILM
153, Rua Tavares Bastos, 153

Cam 3 - Teleplione: 935 Beira-Mar

Grande Prêmio Exp. I. do Cenf. do Brasil

CMEMETROPHMIA PRIVILEGIADA
Por cartas PatenUs do:; governos áo:

BKASIL - N. 0061

ITÁLIA-N IÜ0009

FHANÇA.-N. 404436

helgica - n. 202802

inglaterra- n. 810

PORTUGAL - N. 8303

HESPANHA - N. 04020

SUISSA - N. 6400O

ÁUSTRIA - N. 00849

ALLEMANHA-N 27.V229

Km exhibic&o:

"G-igolette"
com AmôMa de Oliveira

Prod. Verga.

Em confecção:*" 
O Dever tie Amar " 

{
com Amélia de Oliveira e Aurora Fulgida

Prod. Verga."A 
ESPOSA DO SOLTEIRO"

com Laetltla Quaranta ... _;
Prod. e Direcçâo de Carlos CampogalUaa

Pedidos de locação e venda dirigir-se

a PftULO BENEPETTI

"rmj^^Ê

^^^_m_\

~ \m\

PARA TODOS...

VIGQGENIO
O FORTlFICANTE MÁXIMO PARA

TODAS AS EDAOES

Çalcifíca os ossos e dá phosphoros

Sempre que os MESTRES DA SCIENCIA

precisam applicar um fortificante receitam o

VIGOGEMO.

FRACOS, rachiticos, ANÊMICOS, depau-

perados, NEURASTIIENICOS, usem o

VIGOGENIO.

Na fraqueza pulmonar e CONVALESCEN-

ÇAS o seu effeito é immediato e positivo..
0

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

mero 833 em 20-11-1919.

O remédio das senho-

Fluxo-Sedatina ras. combate a3 «o-
cas uterinas, mesmo as da gravidez, em duas

horas. E' o melhor remédio para as doenças

do utero como FLORES BRANCAS, in-

ílammaçoes, utero cahido, corrimentos, ca-

tharro do utero. A FLUXO-SEDATINA

é usada com optimos resultados nos Hospi-

taes e Maternidades.

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

mero 67 tm 28-6-1915.

ÁLBUM DO PARA TODOS... significa: elegância,

gosto e distineção — Apparecerá em Dezembro.

'fl

.__ - „¦
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fl|.TI-EGGHY|VIOSIS FARAIi
C este o cren\e ideal para o enr\b2llezanr\enlo da cu.ís;

é a ultima palavra en\ dermatologia; as senhoras z senhorilas
devem sempre tel-o á mão a fim. de conservarem a sua juyen-
lude, pois faz desapparecer rapidamente rugas, cravos, par\-
nos, espinhas, verrT\elhidões, asperezas, poros abertos. sigr\aes d>
bexigas e manchas de qualquer natureza.

Á venda em todas as pharmacias, drogarias e perfumarias.

O único creme que uso é o Anti-Ecchymosis Tarai

0

[\M.*wfiKl.rtt,

J.^II.HIIir.lin.lllll.llM .
«hesm. quando preparados #»-$3W ONDULAfÃO DOS CABELLOS

conáenere3 haviam falhado.. /4'^n^^»k cabellos crespos
COM POUCAS AP-

PLICAÇÕES DO

Cl.ES PODOU
SAO COM SEGURAM*

ÇA OBTIDOS.
VIDRO, io$ooo--PELO

CORREIO, i2$ooo
NA PERFUMARIA

"A* GARRAFA GRAN-
DE" - 66 RUA URU-

GUAYANA.
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PERESTRELLO fILHO * CU*

J)r. Timotheo «Maciel

Atlesto que ha muito tempo emprego
na clinica o Elixir de Nogueira, colhendo
sempre exceUentes resultados, mesmo quan-
do prepara-dos congêneres haviam falhado.

Reputo, com razão, o dito Elixir po-
deroao para o combate á syphilis em qual-
quer de suas prolciformes manifestações.

O referido é verdade e o juro in fido
* f/radus.

Lençóci — Bahia — 20 dc Dezembro
de 1914.

Dr. Timotheo Maciel.
iiii;iiiii!;;»i!i.H.n..íi!u

D.N. S. P. N*^ *\*\
20~5-1900 ¦
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PARA
RINSE BEXIGA,
GONORRHEIAS,
PROSTATITES,
FLORES BRAINCAS.
INTERNO E EXTERNO
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Primeira Dentição

1LA
SEM NARCÓTICO

Usado cm fricções sobre as gengivas, facilita a sahida
dos Dentes e supprime todos os Accidentes da

Primeira Dentição.

Exigir o Sello da União doa Fabricuntoa

ESTABELECIMENTOS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-DonÍ3 - PARIS
e nas Principaes Pharmacias
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¦ LIVRARIA Pll II UU
RUA SACHET, 34. próximo á ma do Ouvidor

RIO DK JAXKTKo

LITERATURA-ARTE-SC1ENC1A-MODA

Por iodos o s v a p o r e s r e c e 1> e as ulti rn a s

n o v i d a d e s d e F r a n ç a, I n g later ra, 1 t a lia,

II espa irli a , E s t a d o s l' n i d o s . O b r a s

d os pri n çi paes escriptores. Liv ros

d e m e d i c i n a , direito, e n g e n h a r i a .

Livros escolares. Revistas.

O s m a i s ni o d e r nos f i -

g u r i n o s. A 1 1) u n s

]) a r a a i n -

. :" _. f a n c i a -

*

EDIÇÕES DA CASA:

CRUZADA SANITÁRIA, discurse* <b

Amaury Medeiros.
0 ANNEL DAS MARAVILHAS, texto e li

guras de .loão <!<> Norte. <"<(Iíj exem-

plar 21000.
CASTELLOS NA AREIA, versos de Olega-

rto Marianno.
COCAÍNA..., novella de Álvaro Moreyra.

PERFUME, versos de Onestaldo Pennafort

BOTÕES DOURADOS, chronicas sobro a

vida intima <la Marinha Brasileira, <!<'

Qastfto Penalva.

LEVIANA, novella da escriptor portuguei
Antônio Ferro.

ALMA BARBARA, contos gaúchos <le Al-

cidea Maya.

NOITE CHEIA DE ESTRHXA&.., versos
de Adelmar Tavares.

Cada volume, prlo correio, registado 5$000.
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TUDO EM HARMONIA

\ ELEGÂNCIA, A ORIGIí.

Í.IDADF E 0 CONFORTO DA

SUA RESIDÊNCIA - AFKXAS

COM OS XOSSOS MOI.ILIA

RIOS ARTÍSTICOS. TAPEÇA-

RIAS FIXAS K DECORAÇÕES

MODERNAS.

OS MELHORES E ns MAIS

RAR ATOS.
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PREMIADA COM HORS CONCOURS HA EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE 1922

65 - Rua da Carioca - 67 - Rio


