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CuTEX Liq
"Dá um lustro comparável

ao brilhante
que eu ^osto" diz Pola Negri

Hoje todas as mocas chies do mundo estão dando um acaba-
mento perfeito e delicado, de um brilho roseo, ás suas unhas. Pola

Negri, que tem fama pelas suas lindas mãos, faz questão de ter
esse lustro egual ao do brilhante, nas suas unhas rosadas. Por
isso é que ella está tão enthusiasmada com o novo Liquido Polish
(esmalte) que a Cutex aperfeiçoou.

Diz ella ainda: "Acho o novo Cutex Liquid Polish tão com-
modo. Espalha-se tão fino e secca tão depressa".

Foi planejado com muito cuidado que o esmalte se espalhasse
depressa e egualmente. Nunca deixa margem nem traços gom-
mosos do pincel, e dá um lustro lindo e uniforme.

O brilho roseo do Cutex Liquid Polish resiste por uma se»
mana. Nào importam as vezes que V. Ex. lave as mãos — o brilho
nào esmaece, nem o esmalte se descasca. V. Ex. pôde sempre
estar certa que as suas unhas terão assim o mesmo lustro de
uni brilhante.

Nào ha necessidade de um removedor especial para tirar o es-
malte. — Quando V. Ex. o passar de novo, use somente uma gotta
do esmalte, enxugando cada unha emquanto ainda estiver molhada
e estará prompta para uma nova superfície lisa e de um tom ro-
sado. V. Ex. pôde obter o Cutex Liquid Polish (esmalte) avulso, ou
então nos lindos estojos — Cutex Five Minute, — Cutex Boudoir,—
Cutex he Luxe, em qualquer perfumaria, armarinho, ou pharmacia.
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Lindo estojo de Experiência com o q
Novo Liquid Polish [esmalte) —

agora somente 3$5°°-

Lave bem as mãos. Dê fôrma ás

unhas com as lixas Cutex. Depois

amolleça a cuticula e retire a pei-
licula amortecida com o Cutex

Cuticle Remover e um palito de la-

ranjeira Cutex. Em seguida vem o

Cutex Liquid Polish (esmalte), ou

o novo Powder Polish (pó). Entre
urna manicura e outra convém usar

um pouco dc Cuticle Cream (Nu-
mero [3) para conservar as unhas

lisas e fortes.

Procure este estojo mignon no

seu fornecedor, ou rcmetta v*,$50o
em Vale Postal, a H. Rinder. Cai-

xa Postal 2014, Rio.

Rcmetta hoje este eoupon com um Vale Postal de .-,$500 í
a H. Rinder, Caixa Postal 2014 — Rio

QUEIRA NÃO MANDAR DINllKlKo N|,]m SELLOS

Envio 3$5oo em Vale Postal por um estojo
"Midfet 

Cutex"

Nome

Rua c N°

Cidade ....

listado P. T. Á.

1
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Directores*.

Álvaro Moruyra a Mario
Be ii ring

Gerente: Láo Osório
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<l)s livros
Já em Vultos do meu

caminho, o Sr. João Pimto

da Silva _e revelara um cri-
tico equilibrado, cuja emotividade e cuja cultura o tor-
navam apto pura sentir e comprehetider, numa communi-
cação de amável sympathia, os mais delicados e mais bi-

zarros artistas.

Assim, nesses "estudos 
e impressões de literatura",

consoante o sub-titulo do acima all.idi.do livro, — que é

um trabalho todo dc belleza e de harmonia — são fixa-

das, além das figuras de muitos ds melhore-- prosadores
c pectas rio-grandenses do sul, as admiráveis personali-
dades» de José Henrique Rodo, Vicente de Carvalho, Cruz

e Souza, Euclydes da Cunha, Emile Verhacren e Octavio

Mirbeau. E como valores nacionaes: Alcides Maya, Fon-

toura Xavier, Zeferimo Brazil, Marcello Gama. Leal e

Souza e Victor Silva. Este ultimo, entretanto, era ca-

rioca, e, embora quando daqui partiu, em 1897, já levas-

se um grande lastro de conhecimento literário, foi lá, na

terra gaúcha, que elle se aprimorou,, e, mais ainda do

que aqui, fez lá mais íntimos parentescos espirituaes, de

maneira a se integrar na vida intellectnal do Rio Grande

como figura de relevo m/agnifico.

Publica agora o Sr. João Pinto da Silva a Historia

literária do Rio Grande do Sul. E' um subsidio precioso

papa a critica que, de futuro, se faça sobre a gênesis dai

letras desse pedaço da terra brasileira. Neste trabalho,

a mais dos literatos rio-grandemses estudados em Vultos

do meu caminho encontram-se: Delfina da Cunha, Arau-

jo Porto Alegre, Lobo da Costa, Mucio Teixeira, Apolli-

nario Porto Alegre. Simões Lopes Netto e Barbosa Netto,

cada um tratado de accordo com as suas aptidões artisti-

cas pessoaes, mas todos com um grande e enternecido

carinho.

E com relação aos ensaios já incluídos na obra ante-

rior, fez o autor "sensíveis modificações, de fundo e de

fôrma, que lhe deram mais nitidez e verdade."

De par com figuras, que são luminosas expressões

de phenomeno-, estuda o autor, com a sua aguda e clara

visão das coisas, os próprios phenomenos em si, tornando,

dess'arte, o seu livro um trabalho de inestimável valor

histórico.

A Araujo Porto Alegre assignala o logar que. com

justiça, lhe é assegurado pela sua actuaçáo no desenvol-

vimento do primeiro período da literatura nacional: "o

precursor do romantismo no Brasil, como, noutras pala-

vras, o reconheceram e proclamaram Ferdinand Wolf e
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AÍ)^*****Ila mais ainda: foi o iniciador

*S do 
granle movimento litera-

rio de que Gonçalves Dias ficou sendo o mais alto e
luminoso expoente."

De Lobo da Costa, de quem não conhecia, ate certa
idade, um só dos seus versos, uras a cuja vida desregrada
e aventurosa de bohcmio e de alcoólatra ouvi em menino
referencias pejadas de admiração, desenha a physionomia
artística, dizendo, com verdade, que 

"máo 
grado os in-

sana veis vícios da sua obra, as suas claudicações metri-
cas constantes e os seus grossos erros de grammatica, o
nome de Francisco Lobo da Co>ta enche, sósinho, um
capitulo inteiro da literatura rio-grandvnse.

Com elle, de facto, a poesia, entre nós. penetra, em-
fim, as mais profundas e humildes camadas populares."

Do Sr. Mucio Teixeira diz — e está nisso o mais
alto elogio ao poeta — que 

"pertence á linhagem ana-
creontica dos poetas que não envelhecem."

Escreve sobre Fontoura Xavier: "Verifica-se nos
seus poemas, facilmente, passando por todas as diversas
nuanças em que elles se decompunham então, a co-exis-
tencia de dois critérios artisticos antagônicos: — a uni-
versalidade titanica, o socialismo sentimental e dramati-
co de Victor Hugo, afflorando se grandes themas cycli-
cos, e o luminoso objectivismo emocional que com Char-
les Baudelaire reintegrou a poesia, definitivãmente, nos

seus legítimos domínios."

Depois de gabar-lhe as qualidades de Benevenuto Ce-
lini do verso, transcreve a Bola de Ouro. que é um sym-

bolo commovido do Ideal, com a sua poesia melancólica,

as suas seducçÕes e os seus d-esencantantentos, — ouro, á

distancia, perto argilla..

"No céo que lúcido scintilla

Vejo uma immensa bola de ouro

E determino possuil-a.
Escalo o céo; ora de rastro,

Ora de pé, vou de astro em astro,

Até que chego á bola de ouro,

E ponho a mão; mas, ao sentil-a*

Desencantou-se-me o thesouro:

A bola de ouro era de argilla.

No céo que lúcido scintilla

Deixo ficar a bola de ouro,

Sem mais pensar em possuil-a,

Semanário popular, poli-
tico e humorístico. Re-

portagem photographica
de todos os Estados.

Redacção e administração
Rua do Ouvidor 164—Rio

OW£lk7ÍO
A REVISTA DE MAIOR TIRAGEM NO BRASIL,

..(Esta revista contém 04 paginas)

Preço da assinatura

12 mezes (52 números) 25I00O
6 mec.es (26 números) 13$u00

Numero a valso

No Rio  500 rs.
Nos ki-JLados........ SOO rs.
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E ora de pé, ora de rastro,

Alcanço a terra, de astro cm astro.

Pito debaixo O meu thesouro,

K, em vez de ver a mesma arguta.

Kil-a que lúcida scintü.a:

Kra de -novo a bola de ouro !''

s que 
Mo Sr. Zeíerino Brazil dispõe, como artis-

ta, do tcin.peramen.vO mais impressionável (pie conhece.

A's vezes, só é comparável aos espelhos maravilhosos que
cm certos contos, hnfínianicos ou ed^ard-poe-scos, guar-
dam a imagem de quanto nelles se refleete..."

De VOVÓ Musa — talvez a melhor obra poética do

delicado vate rio-grandense, e tão ruidosamente gabada
até por críticos do íeitio secco de José Veríssimo ¦—

ob.-crva que 
"é, em tudo, a vigorosa affirmação de um

bello talento". B cita este UtcUo realmente bello:

"...a dôr maior quc a minha dôr exalta,

é não poder, com a vida (pie me sobra,

dar-lhe o sopro de vida que lhe falta..."

Vala do Sr. Zeferino Brazil chronista e romancista.

Com o mesmo amor, talvez, mas com muito menos en-

thn.siasmo do que lhe inspira o poeta. 
"Para o Sr. Ze-

ferino Brazil, — remata — fixar seu nome no melhor

da nossa estima, não lhe é neces-sario, indispensável, en-

tretanto, conquistar louros como romancista. Bastam lhe,

para isso, certas paginas da Vovó Musa, da Visão do

Ópio e da Torr-e dc Marfim. A sua imulgar figura de

arti.sta vive e viverá nellas, em verdade, por muitos an-

DOS, como numa estampa maravilhosa..."

Reputa a Noite de Insomnia o melhor dos livros de

Marcello Gama, o brilhante espirito, o incorrigwel bo-

hemio, que aqui provocou admirações e deixou saudades.

Nota qne 
"as imagens, quasi todas novas, desempenham

nesse [viema um verdadeiro papal de illustrações, d'c elu-
cidativos desenhos vocabulares. Representam, num re-
lance, fielmente, a coisa evocada. Veja-se esta para

prova :

Parece a Lua-Cheia, atravez da neblina,

alguém que anda com luz por traz dc uma cortina."

Conta-nos o Sr. João Pinto da Silva a vida litera-
-ria dc Pedro Velho, Apollinario Porto Alegre, J. Simões
Lopes Netto e Barbosa N-etto em paginas de emoção,
nas quaes, ao lado do apreço a©9 artistas, caminha o seu
amor esclarecido e nobre pela formosa terra rio-gran-

dense.

Não me sobra espaço para minuciosa referencia aos
seus estiulos sobre os Srs. Leal c Souza e Alcides Maya,

que nos são apresentados superiormente como artistas de
raça, dos que mais sejiam dignos de sympathia c de ad-
mi raçao.

No seu trabalho magistral sobre Victor Silva, —- o
cinzela.lor impeccavel do verso, — a delicadeza emocio-
nal do Sr. João Pinto da Silva revela-se, não só nos
termos com que enaltece o bizarro creador e semeador de
tantas e tão peregrinas bcllezas^ como ainda — o que
parecerá sem importância para espíritos superficiaes --

nas transcripçôes que faz das poekias desse poeta para
Sempre emmudecido.

25 _ X — 
924

O gosto esthctico do eminente escriptor rio-gran.Itv.se

dá ao seu ultimo trabalho uma feição amável e hannonio-

sa, collocando o seu nome entre os daquelles qu i mais

se reconv.nendam ao nosso culto espiritual.

Ja a piq.ie estava dc p.ngar o ponto final desta

apressada chronica, quan lo,ao reíolhear o magnífico o!u.

me, vi que me havia escapado o nome de Renato da Cunha,

(pie figura, ligeiramente embora, na galeria da Hisltria

literária do Rio Grande do Sul. E li que assim comtça

a referencia do Sr. Pinto da Silva a esse poeta: 
"Ea-

tranho e injusto silencio, espécie de boy-cottage postlui-
ma, cm continuação da que o perseguiu durante os ulti-

mos annos dc vida, apaga, lentamente, da memória de

todos nós o nome de Renato ua Cunha..."

Com (pie tristeza eu emprestaria, mesmo involuntária-

mente, a minha solidariedade a essa campanha !

LKONCIO CORREIA.

Nas proximidades do Natal, apparecerá

o ALMANACH D'0 TICO-TICO, que será

um magnífico presente para a petizada.

Onde quer que o Snr.
se encontre,

nas vastas solidões do
Amazonas, ou nos
sertões de Matto

_ _ Grosso, de Goyaz oa
TüfefiS da Bahia, poderá

InjSjjpM aproveitar os valio*
**LlíT^0AA sos serviços das nos-

*À 
.^ sas Lscolas, com van-

' 
J$^---••! tagens não menores

sJjJilBfei que os que vivem nos
*7*4Íçg3 «?randcs centros. Os

DOIS MIL alumnos
inscriptos desde Janei-
ro nas nossas Escolas

estão espalhados em todos os recantos do Brasil.
Queira deitar um olhar á lonsça lista de artes I

profissões que lhe apresentamos, escolha a que parecer
mais confo'-me ás suas aptidões, e inscreva-se no nosso

m^S^tJ^:r.,A:.

IRSTITDTO I.IVI.B DB E.NSIN0 POB
COllltKSPONDENCIA

Han Dr. Almeida Lima, 4À. — S. PAULO
«Jôte este coupon «? envle-o ao Instituto marcando

oom um X o curso preferido e receberá
nossos folhetos explicativos.

Guarda Livros Constructor
Perito Mercantil
Contador Publico
Tachygrapho
Calltgrapho
Correspondente Commercial
Desenho Commercial • Ar-

tistlco
Perito Mechanloo

¦ Electrlclsta
" Mecheitfco E.ectrteísta

Chauffcur Meohanioo
Preparatórios

Nome.

Technico Telegraphlata
Cortes e Confecções
Pratico Pharmaceutico
Avicultura
Agricultura
Francês
Inglês
Allem&o
Italiano
Latlni
Hespanhol
Ulneraçlo.

Endereço.
Estado... ia todos,.." I

Chamamos especialmente a attenção dos estudantes
e dos pães de familia para os nossos cursos de prepa-
raiortos por correspondência, cujos livros de texto, q\ies&o completamente gratuitos para os alumnos, são rigo-
rosamente conformes com os programmas officiaes.

Não deixe escapar esta oceasião única da tal
struir-se.

sagas» ^^^^ir^,^^ j
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É FUGAZ
Agora envolve-nos com o seu véo encantado,

atravez do qual a vicia se nos desenha com as mais
risonhis tintas; e logo auando mais ansiámos por
.t-pproxrrnar-nos delLi, toge-nos e desapparece.
deixando nos apenas recordações e saudades.
Por .«àso auando a Alegria passa por nós e coinnosço
se demora um pouco, devemos gozal-a, franca e
intensamente.

Se o vinho, a dansa, a tensão nervosa, a vigília nos causam
no dia seguinte afgumas ligeiras conseqüências desagrada-

veis, não nos importei A alegria vem-nos raras vezes, ao passo que a
tristeza é a nossa, companheira de todos os momentos. Além disso, com

uma doze de

C AFIASPIRINA
nao só desapparecem como por encanto a dor de cabeça, o malestar geral,
a depressão nervosa, que costumam oceorrer em casos tacs, como em poucos
momentos o organúmo readquire o seu perfeito equilibrio.

A CAFlÁSPlKlNA é igualmente efficaz nas dores de garganta e ouvidos,
ncvralgias, enxaquecas, resfriadbs etc., e offerece a inestimável
vantagem de nüío affectar o coração.
Vende-se em tubos de vinte comprimidos ou em
"Enveloppes Cafiaspirina" de uma doze.

U<x**a*Ao ****** DMM Ct*i ã* S***tk P-àt-t» co» e Mo. 206. de 7-.0-.9I6.

Preço do tubo original \
CAFIASPIRINA
BAYASPIRINA • • • • • • • .•..•.

5$000
4$50Q

........
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Soaria este nome

"O '1 
ico-Tico " 

publica írrat'"»amonte

retratos dc creanças.
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0 Edição de 1924 esgota-
da nos primeiros dias de

^/ Janeiro! Está em organisa-
çâo a de 1925, da qual será

enviado um exemplar, grátis, a
cada assignante d'O MALHO, cuja as-
signatura termine em Dezembro de 1925.
Lindas tríchromias nas 300 paginas de

texto interessante e variado

S. A. 0 MALHO-Ouvidor. 164-Rio

Primeira Dentição

SEM NARCÓTICO

usado em fricções sobre as gengivas, facilita a sahida
dos Dentes e supprime todos os Acoideutes da

Primeira Dentição.

Exigir o Sello da União doa Fabricantes

ESTABELECIMENTOS FUWOUZE, 78, Faubourg Saint-Denl» - PARIS
e nas Prineipaes Pharmacias

fe
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SEUS 
filhos precisam desenvolver-se; deixe-os correr,

saltar. O exercício ao ar livre e uma alimentação ade-

quada sao indispensáveis para que elles cresçam sadios e
robustos. Dê-lhes, todos os dias, ás refeições um bom

prato da deliciosa Aveia

Quaker Oatd
que constitúe o alimento por excellencia para as crianças,

porque é o único que reúne em si todos os dezeseis ele-

mentos nutritivos necessários ao desenvolvimento comple-
to, ao perfeito crescimento de um organismo em
formação. Augmenta os glóbulos vermelhos do

sangue e fortalece o systema muscular. Dá novas
energias ao cérebro, revigora os nervos e fortifica
os ossos. Tem o dobro do valor nutritivo da carne
e o triplo do do arroz, não obstante ser de digestão
muito mais fácil que qualquer outro alimento.

H42
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0 SUCCESSO DE Ul DIA DEPENDE

DO ANUO EM OUE SE AMANHECE

A SENHORA e o SENHOR usam na hora do

banho a pasta deuliíricia COLGATE, os sa-

bonetcs COLGATE e os talcos COLGATE.

PORQUE?

Porque a combinação** dos produetos

COIiQDTE
pelas suas qualidades inexeediveis e perfumes delicados, garante lhes

o um ambiente de bem estar c satisfação quc predispõe á felicidade.

Os extractos e perfumes COLGATE virão rematar delicio,

samente a sua toilette,

Aflrentcs Geraes

LEONE & C.
O Io de Março, 89

Rio

Praça da S6, 3'*

S. Paulo
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GANHAR DINHEIRO? SCICUCUI POS Ef LUVIOS OPIÇOS

COMO OBTER MAIORES RECURSOS?
FACILITA-SE A

Qualquer pessoa que puzer s
¦ o Instituto Clertrh-o e Magnético
alóm d<» outra» vantagens, uma de
quecer por melo de negócios, ou d
lacilm^nte; imnv.inisar-se contra
ou hypnotização; ganhar demand
monla na familia ou na socieda
corpos opacos; adivinhar o futur
«janela de dinheiro. Nada ba qu

Hiado nas cartas das pessoas mala notáveis do
mundo Inteiro e cujo theor exhlbiremoa. Na mesma caca.
->.:* â V«ada por ilo/.r mil ri-ln. o importante livro Uus-
nado do DR. J LAWRENC1 — Hypnotlsmo Afortunam»

- O pedido deve vir dentro do mesmo enveloppe do di*
nViro em vale postal ou registro de valor declarado.

TODOS UM CAPITAL
eu nome e endereço neste ann.inclo • envlal-o eom am Mil*)

1'cdcrnl, raa da Aa«emblén 0. 45. Capital Federal, receberá,
moustraçâo do» meio» pratico» para ter sorte em tudo; enrl-
o Jogo. ou da loteria; cobrar divida» ou vender mercadoria»
perigos, desastres, doenças, influencia» de Inveja, íeltlçarla
as: cazar com acerto ou alcançar o amor desejado: ter bar-
de commercial; possuir poder magnético; ver atrave* doi
o; descobrir minas de ouro ou diamantes; atrahlr abva-
• perder e tudo qu» ganhar, tal como está demo»-

Rua $ numero .
Looa- 0 Eatado
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Sc íens SAIU) AS,
ESPINHAS, RU-
GAS, CRAVOS,
PANNOS, SI-
GNAES DE HE-
XIGAS, ASPERE-
ZAS E MAX-
CIIAS DE QUAL-
LK ER NATURE-
ZA, manda bus-
car hoje mesmo

um pote do ma-

ruvilhoso creme

o
D
O

BENEDETTI-FILM
153, Rua Tavares Bastos, 153

Casa 3 - Telephone: 935 Beira-Mar

Crande Prêmio Exp. I. do Cenf. do Brasil

CINEMETROPHONIA PRIVILEGIADA
Por cartas Patentes dos governos do:

ANTI-ECCIIYMOSIS FARAL,
resultados immcdintos c sem rival.

o
D
O

8

BRASIL - N. 6961

ITALIA - N. 130339

FRANÇA - N. 434430

BÉLGICA - N. 252862

INOLA.TERRA-N. 8 IO

Em exhibigão:

PORTUGAL -N. 8363
HESPANHA - N, 34629

SUISSA-N. 64300

ÁUSTRIA. - N. 66849

ALLEMANHA-N.27Ü229

com Amélia de Oliveira

Prod. Verga.

Em confecção:

"G-igolette"

A' venda c:m Iodas as pharmacias, droga- o
rias c perfumarias do Brasil.

Digo sempre que o ANTI-ECCHYMOSIS
FARAL d o verdadeiro talisman da bei-
leza.

**» o Dever de Amar "
com Amélia do Oliveira e Aurora Fulglda

Prod. Verga.

í ESPOSA DO SOLTEIRO"
com Laetltla Quaranta

Prod. e Direcção de Carlos Campogalllan!

opaoi aoooi
i

30E3O

Pedidos de locação e venda dirigir-se

a PVILO BENEPETTI

[OEao

CREME ALLED
Formula scientific* do Instituto de

Belleza Alled

(Alled Beairty Institute)

D 
Maravilhoso para ESPINHAS, PANNOS, SARDAS, MANCHAS, RUGAS, VERMELHIDÕES, etc.

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

D 

IJRANOLEIA, AF0RMQ5HIA e CONSERVA a cutis fazendo adherir magnificamente o pó de
arroz. Pote grande, 9$000

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

AM ACI A, EMBELLEZA e evita as RUGAS precoces. — Lata: 7$00G

No PARO ROYAL
01 IOBai lflE301

e em todas as perfumarias

[0E=3OE^=I0

_
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iFLORENTINO (Recife)
1" Parece que não está

trabalhando agora, c não te-

mos o seu endereço. 2" Co-

nhccemos muito. Entre mui-

tos outros films, figurou ao lado de PIGMEU (Kio) Mas, filho, o que

William Farnum em Cordas do cora- você quer é interessante. Tom Mix e

ção. Aliás é o seu trabalho mais coube- Thomas Meighan veja na lista de ho-

cido. 3" Prazer em saber, envie sem- je, e Clydc. enderece para a First Na-

pre novidades, porque será sempre

muito bem acolhido. Não sabemos se

elle o (píer, vamos indagar.

TMOMAS MEIGHAN (Ribeirão

Preto) — E' natural o seu espanto,

mas o amigo não eompreliende porque

a9sini procedemos. Não é ao proprie-

tario que importa, é ao publico, que

collocamos sempre em primeiro logar.

Não ?e lembra dum caso que se deu ha

um «anno, por causa de nm cinema de

Bello Horizonte?

ICO AFFONSF.CA (Rio) — F. B. tional- Biscot, 3 Villa Etex, Paris.

O. Studios, Hollywood, Califórnia, Es- Wallace Reid já morreu, e não pode-

tados Unidos. mos sa,)er -Itati são estes artistas

PEARLY BLACK (Rio) — Seria belgas,

fácil de cobrir qual é, mas não ha tem-

po. Com immenso prazer. Veja na

lista. A mesma pessoa a quem tem es-

cripto.

HUGO ( Rio ) — Metro-Goldwyn

Studio-, Culver City, Califórnia.

PINTO TELLES (Bello Horizonte)
E' interessante, já sc filmaram al-

guns delles e não temos forca para tal.

OUVE E MARY (Rio) — Mas as

amiguinhas querem vinte e cinco en-

dereços, de uma vez? Consultem hoje a

lista que publicamos. Lá encontrarão a

maior parte. O Operador não é a quem

endereçou.

SEBASTIÃO (Rio) — Que se ha de

fazer, meu caro? Somos os primeiros
a reconhecer, mas...

ADMIRADOR DE ALICE BRADY não demoraram tanto assim. Acontece

(Rio) — Outro? São bem justas as

suas considerações, mas que havemos de

fazer? Ao menos, ficamos satisfeitos

de saber que ainda ha gente tão admi-

radora desta grande arte, mal compre-

hendida ainda, repetimos.

AULIFFE (Santos) — Veja a lista

que hoje publicamos. Demais, só res-

pondemos até cinco perguntas.

J. FLOY SANTOS (Patrocínio) 
—

Charlottenburg 2, Bismarckstrasse 12,

Berlim. Todas as suas producções, é

impossível...

RACNELA (Rio) — Agradecidos.

Por um acaso já tínhamos lido. Este

jornal publica artigos idênticos e igual-

mente interessantes. O endereço foi

dado agora. Artistas ce\ebres

[PARA TODOS..,
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SÔNIA MARQUES (Rio) — Mas

Ql

assim por muitos motivos.

filha, aliás contra a nossa
vontade. Não fique zanga-
dinha e console-se, porque
nada deixa de sahir.

RAMON ( Rio ) — De facto, te-
mos visto este film annunciado nas
revistas argentinas, mas não sabe-
mos se é um velho film da Paramount,
cm quc por signal figurava um extraor-
dinario actor no seu mais artístico traba-
lho... Se é c»te, é um fihn de valor,
sc bem que seja um tanto velho...

APAIXONADA POR VALENTINO

(S. Paulo) — E' casado com Mildred
Davis, c o certo. Hayakawa está ro-

dando pela Europa sem endereço certo.
Thomas deve falar francez. Pola fala

esta lingua e tambem a allemã e a ame-

ricana... Ramon é mexicano. Pôde

ser, sim. Metro-Goldwyn Studios, Cul-
ver City, Califórnia.

MI.LK. CINEMA (S. Paulo) —

Breve saberá onde elle se acha. Fran-

klyn está trabalhando nos films de

Oeste. Tanta gente a pedir endereços

do»» collegas leitores, que até nem sa-

bemos como fazer. Vamos tambem pu-
blicar alguns endereços dos nossos lei-

torc*.

THOMAS MEIGHAN (Ribeirão
Preto) — Você não é o Mrs. Moa-

cyr? Pois a Mlle. Cinema deseja o

seu endereço. E' um invento notável

já por nós esclarecido quando Gigolette

foi cxhibida. Depende, custa muito di*

nheiro, conforme a marca.

MARION BROOK (Rio) — Monte

Blue sahiu ha pouco tempo e Rod La

Rocque vae sahir muito breve.

CARMITA (Rio) — A amiguinha

tem toda a razão, mas que havemos de

fazer?... Ha tanta gente que ignora

o valor e o poder do cinema!

GENTIL REIS (Recife) — Está

tudo muito bem e innumeros parabéns.
Agradecidos. Envie, envie tudo.

ODRAUDE (Maranhão) — i° Em

ingler.. se quer ser bem attendido. 2*

Dirija-se á nossa gerencia. 30 São

muitas copias, conforme. Ha fabricas

que enviam logo que estejam premptas.

4o Nada, isto não tem importância.

CYCLONE SM1TH (Recife) —

Deve escrever uma carta relatando es-

tas demoras todas, para ser publicada
na "Pagina". i° Já foi dada, em tem-

pos. E' boa. Frederick Warde foi me-

Ihor na primeira. 20 Jack Holt. 30 Ella

não tem tido mais films... Figurou

num ou dois de Lois Weber, sua graule
admiradora, mas em papeis pequei. _>s.

¦' -A
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Veja a no^sa opinião sobre o film O
Cüéisultorio de Mme. Renée.

C1BSON (Rio) — 1" Não temos
nenhum com segurança. Experimente

Universal City, Los Ângelo, Califor-
oia. *í Não temos.

^Bv

MUS ENDEREÇOS:

Gloria Swanson, Richard Dix Bebe
Daniels, Xita Naldi, Jane Winton c
Rodoljífa Valentino — Famous Players-

La.sky Studios, Sixth and Pierce Ave-
mies, Long Island City, New York.

Virgínia Valli, Mary Philbin, Regi-
nald Denny, Norman Kerry, Latira La
Plante, Ruth Clifford, House Peters,
Billy Sullivan, Lon Chaney, Josie e lu-
leen Scdgwick, William Desmond, Hoot
GibsOfl c Jack Hoxte — Universal Stu-
dios, Universal City, Califórnia.

Harulsl kloyd e Jobyna Ralston —

Hollywood Studios, Hollywood, Cali-
fornia.

Vera Reynold>, Pola Negri, Ricardo
Cortez, Rod LaRocque, Mary AitOr,

Jacímeline Logan, Thomas Meighan,

Estelle Taylor, Lcatrice Joy, William
Farnum, Ernest Torrence, May Mac
Avoy, Jetta Goudal, Raymond Griííith,

Adolpbe Menjou, Jack Holt, Vietor
Varconi, Lois Wilson, Betty Compson,
Afnes Ayies e Kathlvn Williams —

Ivasky Studios, Vine Street, HoHyw
Califórnia.

Warner Baxter, Florence Vidor, Char-
les Ray e Margaret Livingston — Jnce

Studios, Culver City, Califórnia.
Barbara La Marr — Savvyer-Lubin

Productions, Loew State Theater Buil-

ding, New York City.
Corinne Griííith, Bessie Love, Col-

leen Moore, Milton Sills, Nazimova,

Ben Lyon, Norma e Con>tance Talam-
dge, Conway Tearlc, Ronald Colman e

Betty Jílithe — United Studios, Holly-

wood, Califórnia.

Mae Murray, Ramon Novarro, Ciai-
rc Windsor, Mae Busch, Aileem Prin-

gle, Huntley Gordon^ Knid Bennett

Conrad Nagel, Ethel Shannon, Nonrra

Shearer, Jackie Coogan, Mabel Ballin,

Laurette Taylor, Eleanor Boardman,

Patsy Ruth Millcr, William Haines,
Blanche S*wcet, Malcolm Mac Gregor;

John Gilbert e Clara Bow — Metro-

Goldwytl Mayer Studios, Culver City,
Califórnia.

Pri-ei Ha Dean e Harry Carey —

lluiii Str<>nil>crg Proluctioms, Charles
Ray Studios, Hollywood, Califórnia.

Ra!*>h Graves, Alice Day, Harry
Langdon. Bea Turpin, Sid Smith e
Madeline Hurlock — Mack Sennett
Studios, Edendale, Califórnia.

Marion Davies, Anita Stewart, Al-
ma Rubens e Harrison Ford — Cos-
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mopolitan Productions, Second Avenue

and Orne Ikmdred and Twenty-seventli

Street, New York City.

Richard Barthelmess, Madge Kvans,

Dorothy Gish e Lillian Gis-h — ímspi-

ration Pictures Corjoration, 565 Cfifth

Avenue, New York City.

Madge Kennedy — Kennia Corpora-

tion, Cipitol Theater Buildiing, i©39

Broadway, New York City.

Phyllis Haver — 6621 Kmmeít Ter-

race, Hollywood, Califórnia.

Loui.se Fazenda, Monte Blue, Irene

(Uch. Willard Louis e Marte Prevost
•— Warner Studios, Sunset & Bronson,

Hollywood, Califórnia.

Ruth Rolland, Douglas Mac Lean,
Mary Carr, Ralph Lewis, Johnnie Wal-

ker, Alberta Vaugin, George O' liara,

Jane e Eva Novak — F. B. O. Stu-

dio., 780 Gowe-r Street, Hollywood,

Califórnia.

Kdmund Ivowe, Shirley Muson, Geor-

ge O' Brien, Tom Mix, Dorothy Mac-

kaill, Karle Foxe, Marian Nixon e

Charles Jones — Fox Studios, Western

Avenue, Hollywood, Califórnia.

Charles Chaplin — Cha.pli» Studios,

1420 La Brea Avenue, HoHywood, Ca-

li fornia.

Raymond Mac Kee — 1847 Cheio-

kee Avenue, Hollywood, Califórnia.

Wallace Mac Donald — 405 Laurel

Lane, Hollywood, Califórnia.
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Todas as noites, ás 21 horas e 45 minutos, esplendidos espedaculos cheios
 de elegância e belleza 

Hos Domingos, ás 4 horas, Grandes Matinées
GRANDE SUCCESSO

da notável dansarina russa Maria Olenewa e de ?ua troupe
«a Unilados olíaKHii-o.-si, ^lísetclien, ãwkiumkm, Olns, eto,Poltronas 5$ooo — Camarotes o Baignors 2o$ooo

Xfio 
F,; ••¦•^¦•v"n. localidades — Vendas avulsas da Recepção do Pula«e-Hutel

Grill Room - Todas as noites - Diner et souper dansante

í ^\! EJ 
Jazz-BuiKl PANAl^IERICANA

JwJSH 
,nd,ipensavíI 
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5üper Sabonete
HYQIEHKOeMEDICINAL

déntFe os melhores
CAPA EXPERIÊNCIA:

UMA CONVICÇÃO
x _tf

A' VENDA em toda a parte
.LABORATÓRIO OUVK1RA JÚNIOR — Rio de Janeiro
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"NÃO EXISTE mulher bonita que não
sinta orgulho quando as outras mulheres
voltam-se para vel-a passar — POLLAH
conservará a belleza muito além da pri-

meira juventude."

O ideal de um rosto bonito não 6 só a belleza da forma, mas a limpeza ciart.ii, a ausência de espinhas, manchas., escoriações, verinelhidões, cravos, porosmuitOI abertos — A cutis deve ser bem unida sem quasi perceber-se os porosbranca ou morena, conforme a pessoa, porem de um tom uniforme limpa sem

_.-_te e o segredo do ( BUD POLLAH — que transforma as cutis nouco aeradaveis em rostos delicados, curando, modificando, unindo e devido a íi rÂlu»a«ê que o CREME POLLAH, DA AMERICAN l.EAUTY ACADFMV ?a!!h„ 
r?S 

a
ricana de T,e.,e_a), o_,a cada vez naa.s Piocufado emTdo^ ,____.. 

m,a

^.ui?»^o^toTRTE DAbIÍxeSa r,Iuc"K,r;riS- 
"° 

Ç1* "—«cremo.
rcpr.,cn,a„,c_ a.a American Bcauly Acad.^' R Tr T%°'TT" ^T 

3°3
RIO DE JANEIRO. dc Mar<*0' 151, sobrado. —

córle"^. ^.í r^^fflSrS. 0_''VrÍ"h0 "0r*"h° d* **•*•".
Saccadura Cabral, 29-31, W0 de janeiro. AmenCan 

Beauty Academv-Rua

NOME

RUA *

CIDADE

ESTADO

Agentes Ceraes: Soe. P. Ch. L. QUEIROZ - Rio-São Paulo
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ANATOL. E FRANCE
"^1 

ÊNSAVA um dos irmãos Concoint que nadn

.>(' encontraria neste mundo capaz de ouvir

tontas tolices como os quadros dos museus

lincontra-se, infelizmente. Os mortos il-

ntstres, por exemplo. Anatole FraMCe não

fes cxecpçào. Desde o dia 13, tem sido um desvario dc

phrases faladas c escriptas sobre elle. li' um verdadeiro

campeonato universal. Os telcgrammas. reproduzindo opi-

uiões de jarnaes notáveis da liuropa e das Américas,

consolam o nosso pátrio-

tismo. . . I 
'ma 

pequena

amostra. Pertence ao Dai-

ly Mail. de Londres :
"O desapparccimcnto

do grande escriptor nã.>

foi somem te uma perda ir-

reparavel para a literatura

franceza. Com a morte

do incomparavcl artista

desappareccu um dos maio-

res escriptores dos tempos

modernos. Ii esse desap-

pareeimento não é somente

chorado na P rança. I.'

chorado na Inglaterra e no

mundo inteiro."

Melhor do que isso.

achei eu 11 uni omnibus: a

pergunta iiitcri\s'sadissima

de certo rapaz, de hombro.i

largos c peito saliente, (je-

nero club de regatas, a

nma senhora que ia lendo

La vic en ficar:
Mas esse sujeito ê

batuta mesmo t

A senhora sorriu :

ITatt

Daquelle sorriso e daquelle é. Anatole gostou, com

certeza. ..

Bmfim, o bom mestre era iudulgente e nào se incom-

modará com o quc se vae dizendo e imprimindo a propo

SttO da sua morte. "Tout ce qui a vécu est l'alimcnt

nécessaire des nouvellcs rxistences.*

Nem tudo será assim. Muita coisa de belleza se

ajuntará cm torno de Anatole 1'rance, muitos paginas cs-

pirituacs nascerão por que Anatole Prance morreu.

,*iljy* s ,^_____________Hi^^^BE^^^^

\natnle France em 1908 (Deaenho de AttgttStC Urnux )

Entre OS claros estudos, OS artigos intclligcnlcs das

folhas aiarias e das revistas do Rio, trago para aqui uma

chronica do Sr. Constância Alves, no Jnnnl do Com-

mercio. — A . M .

\II j \|| ! O PAE APPREHENSIVO DF. CM

I-IUIO IMMORTAL

Ha cincoenta c seis annos, precisamente fl 2S de

Agosto de [868, em caria a UM* amigo, escrevia certo

habitante de Paris:
"Não lhe falei dc meu

filho; nào havendo tomado

os meus conselhos, não

tem ainda posição, liscre-

ve... Deveria antes dizer:

borra papel. O que eu maii

receiava, desde a sua in-

fanciã, foi o (}ue, por fala-

lidade, sticce.lcu. lista sem

pre absorvido pela idéa

que lhe sacrificou a car-

rcira. Já cansei dc luetar

com elle. Deixci-o,com rc~

ceio de que abandone n

casa paterna. Terá elle o

talento preciso para viva !

Ah ! Ah .' limquanio se cs

peru. ajudei-o a entrar, náo

sem difficuldades, para o

Diccioiiario de antiguida

des quc Hachette vae p'i-

blicar. Os que se acham

encarregados deste traba

lho sào Iodos homens fei

tos. lide foi incumbido dt

uma parle da mythologin

grega..."

Assim se lamentava

esse pae desenganado de dar ao filho profissão lucratrea.

Queixava-se eom razão. O seu rapaz já estava com

vinte e quatro annos de idade c ainda não tomara rursim.

Parará, na obstinação perigosa de viver da penna, c dahi

não sahiria nem po,- conselhos, nem a pedidos.

S ali iria de casa, se continuassem a importunal-o com

aihuoestações c rogos. Para evitar esse desgosto, o pae

entregou o filho á sua loucura dc gastar tempo, que e

dinheiro, c papel que dinheiro custa.
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Queria ganhar
a vida esercven-

do. (ha, para

isso c preciso
tiúciitti. Pergunta

0 pae se 0 (ilh >

o tem. Mos per-

ÇUnta nao por-

que ignore e cs-

pere ouvir nma

palavra de t <>n-

farto, mas para
responder e o in

clarividcncia ago-

niada: ah ' ak .'

Bem quereria
o coração pater-

no illudir-sc. Ma ;

c impossível. A

fatalidade. qu
ali estava mi sua

carregada triste

7:at lia muito que
se annunciara, ()

homem que aos

vinte e quatre
amnos ndo «i o

nada, nunca jô-
ra coisa nenhu-

ma, nem sequer

gênio rm pe-

queno.
Logo nos pri-

metros annos re-

velara, com ela-

resa intensa, ,.

escuridade de sna

intcIJigencia. As

suas lições fa-
ciam rir, apesar

¦
924

a

Anatole France conversando. Estudo a laps por Htnri M
(/<• Sua rudes mel ler pena.

Alínea lhe COUbe um prêmio nos
dias gloriosos de férias, l 

'oitava 
sem-

pre dt) collegio com as mãos vasias

para encher a casa de desolação.

A' loja do pae iam ter os mestres
eom palavras qus aconselhavam^ aea-
briinhoiidti j

MTire o menino da escola. hfettam6

na livraria, como caixeiro, ptirqut
elle so deve pegar rm HVTOS piirti os
levar aos fregueses."

De Indi- (jutinto OWViu e de tudo

quanto viu depois, nasceu ua alma
do angustiado livreiro a grande uur

gua (/ue não encontra palavras paru
gemer e suspira n§ imterfeiçâo dê
uma confidencia: ah .' ah !

ÍSSO é para mel ler dó. li iit) ,on.

"paniuau" 
da Sorbonne: 

" 
L'Êtude 

"
art in

I ^^2 ¦ ' f ^e^^BI^AeySj __\ ^^^m^^mhI

Anatole France, T«»m' Veríssimo c o \\.
mirante Jaceguay. cm passeio pelo Rio de

Janeiro, no ann.i (Fe 1000.

tanto quem não

deixará de sorrir

ao ler agora

aquella velha

carta em (jue le

pére France des-
cria da capaci-

dade literária do

filho e receiava

pelo futuro do

joven sem em

prego, que por

muito favor e á

força dc empe-

nhos arranjara

uns biscates ar-

cheologicos na

casa líachelte .'

Nunca as ap-

preheusões d e

um pae tiveram

maior desmeii-

tido.

P nunca ruti-

lou com mais vi-

VO julgor a ver-

dade deste con-

selho da Imita-

ção:
uDe 

que serve

inquielar-7'os com

o que tem de vir

senão para jun-
tar tristesa a tris-
teca. A cada dia

basta seu mal. Jd

vão ter attribu-

lações por coisas

futuras, (jue tal-
para o seu grande PSM nunca acon-
teçam."

U pére France, que provavelmente
tinha a Imitação para os seus fregue-
ces, nunca a teve para sua tranquil-
lidade.

Se lhe cahisse sob os olhos aquelie
tópico, em momento de desesperot é
possivel quc (, sabedoria do sainto
monge, que esclarece as nanas das
trevas do seu anonymato, dissipasse
¦ dôr causada pelo padre que lhe vi-
nha denunciar a fraqueza mental do
pobre Anatole.

Mas seria um milagre e qrande da-
quella obra prima que, por não ter
**tOT errto, como que tem maior au-
foridade.

Irresistível é o gesto de espichar o
Pescoço para espiar por cima do ho-
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je os siiccessos do amanhã. Ii maior se

torna a curiosidade quando é um pae

tjiie procura adivinhar o porvir dos fi-

lhas.

Embora se saiba

que o futuro é in-

certo c não raro

vem cam alforge,

cheio de sur pre-

80S todos, no em*

tanto, acreditam

sc,* elle o continua- Quando foi receber

dor lógico do pre- o premiu Nobel.

Sfn4e9 0 que vae

asstvitar a cumicira num edificio que não Ctmstruiu.

Poderá ajudar a quem nào fe*t nada por si. esco-

llicndo uma pro-

fissão, empregan-

do-se t
0 mais provável

é castigar com a

sua severidade os

que não fizeram

easti delle.

Le pére Krance

temia que o filho
viesse a padecer

do futuro, pelo cri-

me tle 0 não to-

mar a scriti. Pre-

visão razoável por-

que as chamadas

coisas futuras são

geralmente coisas

¦ 
^
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Aos cincoenta annos
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descansando tle lerem corrido em vão à

procura de editor, poetas g romancistas

que contavam com a fama e o milhão.

li, tendo conhe-

cido tantos infor-

tunios, oriundos da

illusào da gloria e

da ambição da ce-

lebridade literária,

antevia seu filho.

como esle vira >

Na ultima vez em genial Williers tlt

(pie foi a Paris. Llsle Adam **COm

o dorso humilde

dos pobres", 
usem mesa e sem /dr", "errando de noite,

durcmte trinta annos, pelos cafés e apagando-se como

i\ m a sombra ds

primeiras elarida-

des da nuinhà",

victima da horro-

rose, miséria das

cidades*".
Esse pae inquie-

to, que se amofi-

nava, imaginando

calamidades, — mi

persuasão dc ha

ver surpreheiulid)

o Porvir, — esta-

va, com um exem-

plar excepcional.

provamdo a verda-

de da Imitação.

Via coisas futuras

que não acontece-

ram. e aggravava

tristezas e e r t ti s

ruins, e raros sao y/[me Arman de Caillavet, que foi na vida de Anatole Krance, a instigado» d

OS que se conten- seu tra|>a|i1()> descle a mocidade até a viagem delle á America do Sul.

tam eom as que

lhes cabem. Se isso succdlc com OS prudentes, os que eom tristezas imaginárias. H não via, pelo menos, no seu

engenhosamente lidaram por atalhar as maldades do im- Completo desdobramento, o desmentido ás previsões do-

previsto, que é que não se dará com os

deseuidosos, os que não tratam seria-

mente da vida f

Anatole Franee queria viver dos li-

vros, mio dos que vendesse, como o pae.

mas dos que escreveria. E se a venda

tios livros não enriquecera o pae, eomo

é que a feitura delles daria sustento ao

filha f

Assim raciocinava o livreiro, e com

excelleiile lógica, ** com segura expe-

rieneia.

Livreiro de Paris, não alheio á vi-

da literária, e mais ainda editor dc li-

vros, sabia de historias funestas com

prólogo de grandes esperanças e cpdo-

go tle trágicas decepções.

Conhecera muitas glorias famintas

e muita celebridade pedindo esmolas.

• 
'ira 

derreados em bancos de jardins,

na companhia de bohemios e mendigos, 
A j6 de Abril deste anno> quando

Completou oitenta annos.

MM mm _m
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lorosas, dado pela realidade esplendida.

Xão viu. então, que, de quantos se en-

contravam na sua livraria, freqüentada

por eruditos admirados, escriptores ce-

lebres, o maior tle todos era justamente

aquelle pequeno desprezado, que voltava

do collegio sem premio e, até em casa,

era perseguido pelo fúria dos mestres,

sempre infalliveis em prognosticar o

gênio ou a estupidez dos discípulos.

Não viu OS seus collegas, os que edi-

tam e OS que vendem, esperando com

aneiedade para editar e vender, as obras

do desconhecido de vinte e quatro an-

nos (jue, a custo, entrou na douta com-

panliia tios collaboradores do Dicciona-

rio de Antigüidades Gregas e Romanas.

de Saglio, Daremberg e Pottier.
Naquclle anuo de [868 viu a gloria

ainda nova de Renan. que cinco annos

antes subira da discreta notoriedade das
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rodas dos sábios para
a rumar da mais es-

frondosa pof alarida-

de; viu a gloria fiam-

me jante de Hugo, ua

apotheose da seu exi-

lio, arremessando eon-

tra o Império, em

vésperas d e ruína,

alexandrinos vinga-

dores.

P. tomaria par doi-

do au par I racista

quem lhe dissesse qu<
aquelle que teimava

cm barrar papel, em

vez di' cuidar de cai-

sas Úteis viria a se*

a rival do artista que

surprehendera o mun-

do eom uma min viê-

ta ligara de Christo*'

seria também o succcssnr do poeta im

mensa, e como elle reinaria, por lon-

gos annos, na admiração da França

da Purapa e dn mundo, entraria na

tumulto da vida política, eambaleria

pela JUStiça e pcrturbna muitas almas

eom palavras de cólera e de amar.

Não menos surprehendido ficaria k-

pére Franca se lhe vaticinassem que
o estudantinho pelludo. que tantas ve-

zes se escondera envergonhada num

desvão da livraria, para curtir a amar

gura de ser estupidn — havia de res-

plandecer ,-m todas as livrarias, na sa-

lemne prateleira dos clássicos, como a

igual das mais correctos; i/uc pai

exemplas dos seus livros professores

ensinariam a arte de escrever, que

nem todas sabem; que seria citada

como Racine c Rahelais c compara

do a 1'ollaire, a quem Sg assemelha

pela intrepidez da ironia militante ¦

pela variedade das dotes do espirito,

e a quem excede pela dam da ealarii

as azas di phrase vivaz; que seria

cama que uma resurreiçao de Man-

taigne. com a SUO resignação na duvi*

da, a sua enganadora banhomia feita

de malícia t experiência universal, a

sua curiosidade universal abrangendo

todas as livros e loiias as coisas, cam

a arle ineamparavel de communicar a

idéas profundas apparencias de sim-

plicidade, e cam a mesma amar á lei-

tura agora mais accupada, para abra-

çar maior VOStidÕO do saber humano,

mais tres séculos de scieneias e dg lc-

tnis; e que realisaria quasi o impôs

sivel dc augmciilar a riqueza e a bel-

• 
r 

**s _^«.
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¦Vnatole Franee na "Villa Said"

11 lesenhos de Steinlen »
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leza ae uma lingua

que parecia chegada

á perfeição absoluta,

por algumas obras

primas dignas dus

gdições que tiveram,

impressas na bran-

cura niveal da nclino,

illustradas por artis-

tas subtis. vestidas

c o m magnificência

por encadernadorc*

celebres.

li, para maior es

pauto, essa celebrida-

dc, de tão segura du-

ração, ác Minutados

domínios, e dc fulgu-

rante evidencia, nÕC

era a gloria desapie-

dada que dá coréias ¦

nega sapatos, coma a

do velho Corneillc, perpetuada uos

versos condoídos de Gautlüer.

Anatale Prancc alcançara cam os

seus livros riqueza maior qne a ob-

tida par muitos livreiros felizes com

os livras das outros.

Já que se trata de ganhas, é de

notar que teria feito mão negocio

se. obediente á vontade paterna, es-

colhesse uma profissão séria e se-

gura, tivesse sida medico, advogada

ou Iunecionaria publica.

Hão é de crer que par qualquer

desses caminhos banaes chegasse a

millionario. Chegou, andando pela

via mal a fumada das letras, dura gS-

Irada com pcaras em qug tant OS tro-

peçam, com lamaçacs em que muitos

se alagam, com escuridão em que
outras se perdem, marginada por es-

SOS pavorosos bancos publicas, nos

quaes i nn úmeros companheiros de

Villiers dc Vlsle Adam Sg sentaram

para não mais se erguerem.

Ue pére Franee antevia uma dessas

soluções lastimáveis. Pensava que o

filho ficaria nos castellas de Hes-

panha, que os poetas edi ficam, e não

sonhava o castello de 
'Pours, 

que um

Rotschild se dignaria de habitar.

/•'('/' num castello seu, nessa Pou

rainc onde melhor Sg fala a lingua

francesa, que se extinguiu quem me-

lhor soube esercvcl-a; não num cas-

tella desmantelado, como o castello
romântico do "Capitão 

P ruçasse",

mas num palácio dotado de todo a
con) art a de hoje _• ennobrecido pelo
fascinante immortalidade dc obras
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primas antigas,

mármores gregos,

bronses jlorcnti-

nos, Venus, Pia-

nas e Santas, cs-

topos c baixellas,

— tudo ganho po>'

aquella penna ou-

tr'ora suspeitada

de não poder ga-

nhor sequer <> cs-

casso pão de cada

dia, e P* foi

verdadeira vari-

nha d e condão

nas mãos de '""

ma

d
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,.„,.-., (fc*al co A.-a,,Y France, em 1909, chegando ao Rio, recebido ao Cae. Pharoa*, pelo Dr. TT

a Tempestade, Rodrigo Octavio e outro, membros da Academia.
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dc Shakespeare),

creador n e s t e

mundo dc appa-

r ene ias qnasi sem-

pre tristes, de

tantas tllusões ra-

diosas de poesia
e dc arte.

C. A.

. / verdadeira

felicidade d e s t e

mundo consiste

não em receber,

</.* .*.•• áúf. —

rance.
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Na Fazenda de Santa Gertrudes Na Estação de Santa Gertrndea

(fl Sjfl?^^ -HEI P.' _---  fl Plpr^ jM _^B_M_h|

Bi fl HEÜi^^ __r_____nT" ¦S-.fjn^í^fSfl-flí^_________Ti ^^^¦H_____r—^^^^^-____! ___fll _C!^It^^i___________I * <-_«__ mmb^l «ifln __^i II ^^¦¦¦^¦"«flTflT «w ________________.il

.__JHfw fl^ÉT*^*>n"f-v-*¦ 1JK* Bn^ fi^t^' T__l II l •* I v^r** ' £__________flÍÉ___lll_H _a________B^B___________R-__t_IB«^a^___**Bg* -*________B**"V fl_L _^ 7__T*>-L __*•* ^__F ___________ I*PflflB________ _____________________! __H ________fl__ ________B flP- >**»." ¦ ^__r ___m '<*W _______________________________________________B _a__lflg¦ f bwigi_wg.-flPri^flL-» jr ••¦.iii ¥- m HOf *flfll Ar fl x * *$*>* .._- * 
_3 Ifl

flJ^flÉflvS fl__kL 'M-*WmW*-mW b__m_L ________¦! ______________ flL- *'<•«#.___¦
Hl™ i ___ ifl B1 ______m____ _________________ __________H l-fl *"-BBJ

I flflfll Imí^^I ________________*__ _____________________________________________________________________________ l^-_------!^,^,^,^,^,*^^-^^^_^-------------^-^-^--------------

Almoço no vagão restaurante
Almoço em casa do Conde de Trates

Na Escola Normal de São Paulo
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Manifestarão dos Estudantes Cariocas ao Ministro Felix Pacheco, 110 dia i-' dc Outubro

ESCOLA NORMAL DE NICTHEROY acolhida no seio do distincta corpo discente desse con-

A exemplo do qut já jee a anno passado, u Fará ccituado estabelecimento, collaborando, assim com Fará

todos. . . inicia

rá nos proxitHOi

números uma rt**

porttu/cin phttto

graphica comple**

ta da Escola .Vor-

mal de Xicthc

roy, acompanha**

da de perfis das

alumnos nuiis op-

plicadas e res-

postas ti um quês-

Honario por nós

formulado.

C o n t a ndo Serviço do Dr, Lincoln de Araujo na Maternidade da Santa Casa de ¦
Misericórdia.

ÇOm a bòa vontade de seu digno Director, .., mortc .- ,.,,„,,,.. i)tlf)rcrist(, sobtetudo

espera o P»r» todos... qut esta iniciativa seja bem quando a vida é grande t parece necessária. — GuIjbot.

Na festa de anniversario do Almirante Alexandrino de Alencar — No almoço ao Dr. João Suassunia

^m jL 
"" 

*-* ^^^^^H

todos... para

que essa secção

tenha longa dura -

ção.
Petit

¦
Tudo pas-

sa.. . mas a vida

c im mor lal; é ella

7 u e devemos

amar nas suas fi-

guras sempre re

n ovadas.— A.va-

TOM France.
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Instantâneos da festa

do 5o anniversario do
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Abrigo do Marinheiro.

I w * 1

BA-TA-CLAN

E X G A X T A M 1". X T O . . .

BIJOU. Sabbado. A (ti-h riu SS liorôa
lio liccife qur ijosa a vida bôa.

Dentro ilu calma do SOlâo, rolita
O i neoln¦nte esplendor <li 

'l'here:ita.

Chegou, fm POUCO, dt 1'aris. Ainda

Traz um perfume d- Longehamp < é linda.

líi num riso dr (/raca feiticeira.
Abre a boeca e, perfuma a sala inteira

Os poetas pe-leei />"•• Mterftttfe
,\Kua d»' coco and whisky. Vim loucura '.

Dr. Carlos dc Lima c João Ciodozo

Tomam um chá OOM muito assucur. Se OUSO

Contar qualquer hiotoria que eu conheço,

Falam em doniTiini 0 <" emudeço.

Carmelita abre o olhar lan(juido e doce.

Entrou tão leve que eu uão vi... Sentou-se.

Tem a abaria d' '"/hi borb<d< ta .

Hebe um licor qualquer e fa: cao Ia.

Licor. Vão posto dr pi rfamaria.

Sou registro d< gas, /»'< bo agua /'"'•

Mas cm Recife, com o Avauio Filho.

Com o does. com o velho, com o Petit, me humilho

Fa vou bebendo tudo o que aupanee. . .

Eu, um homem honesto! — lvco conhecer

/•>" o A u.stro Costa, um li,rico dos nossos...

„ D' filho, renhu cá. quebre esses ossos.

Ku tenho lido tanta cousa sua

Sa Pilhéria t lambem na alma da rua.

Xo commentario urbano... MaS, amigo,

Xão (tostei dc roce mexer commigo.

Eu M« vim namorar. Cousa mais séria

M, trouxe aqui. Dc resto, isto . pilhéria...

Obrigado. A reclame .' dc primeira.
Vou cobral-a do 1'orlo da Silveira.

Mas ollu mos a sala: ver. primeiro,

Mllcs Uabii Costa líibeiro.

Anedia. Lia. traa ma. Lu, ia. Ivcttc

E Cleonice Lauria... Todo o eet

Da minha terra Imoi-a . Mas. reparo:

Olhan%-me como se olha um bicho raro:

Sc espirro, Indaga lofi» toda a gente:

o poeta espirrout Está doente?

Doente não digo, mas mararilliudo

Com esse rincão que i para mim sagrado,

For rer a terra como um sonho de arte.

Abrindo-se tm progresso em ioda parte,

Jardins, escolas, miradouros. . . tudo...

M, u querido Amuurpl Eu te saudo'.

Floresce a tina num delírio iucrivel.

As arvores são bellae. Que mais queres.

Boffro um p«daço porque eet. sensível

A' HOturesO e á graça das mulheres.

Recife, í» de Outubro.

J o A O

Antes do almoço que o

deputado Carlos de Lima of-

fereceu a Olegario Marianno,

na sua residência em Re-

pife «• ao qual comparece-

ram: os Srs. Dr. Amaury

_--]a_a.aaaa*ia*********jtja1
Í^^^^bbbW^^bbb51!jP^1
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Senhoras, senhorinhas,

\\mmmmmmmmmmmmmmmmm

officiaes de marinha e

.***T«BBB«. ¦
IbbbV *bbbT «bb*b» *bbbbbbbV Um

homens de imprensa.

¦

¦

de Medeiros. Dr. Annibal

Fernandes, João Cardoso

Ayres, Dr. Coaracy de Me-

deiros. Adolplio Cardoso Ay-

res, Dr. Uns Petit, lloracio

Saldanha e Lucilio Varejao.
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Fernando Carlos Alves da Cunha entre os amiguinhos

que o felicitaram no dia 18.
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Eminência nenhuma existe, no mundo actual, em qu:

possa flor.r, com mais seducçâo, a graça c o encanto da

mulher, e a sua belleza, do que o logar de estreita de

oper et as. Gentil evocação dc um ser ideai que sente J

flor da pette, e cernia, e dansa, e ri$ e que se impõe e do-

mina por influencia dos seus perturbadores dotes pkyskos

e das suas expressivas maneiras, tudo nella provoca a

exaltação € a SmfdaWiaguez dos sentidos, glorif.cando a vida

e a alegria de viver. Creada, apenas, para divertir e agra-

dar, atrave: do que diz

e do que faz, nos dá t

illusão éa ventura ob-

soluta. Seu amorf tra-

vesso e bregeiro, rn»-

ca se trax*a de amor-

gura, nem se crucia dê

ciúmes; sua ***Kidade

radiosa, de tudo tr.um-

pha jozioimeute. Ven-

do-a, sentindo-a. esque-

ce-se a gente das «roí-

sas más, feias e tristes,

como se houvéramos

ascendido a um mundo

melhor. Bemditas. se-

jam, portanto, as crea-

turas que de tal poder
dispõe** e q*et á ma-

neiro de certos tóxicos

alucinantes, andam a

prodigalizar, por onde

passem, o alheiamento

do sonho, e, com elle,

a sensação da fdicida-
de. Cumprem sobre a

ferra o mais bello dos

destinosf tudo merecem dos

homens, pelo bem que lhes

dão.

lues Lidelba. que o Rio hospeda, é uma c. .:'<..:,:

perfeita desses seres de tamanho prestigio. Rosto e cor.

po formosos, flexuosa e eleg*ante, a voz quente e sono-

rat o riso lindo, o olhar quebrado, inierrogativot tortu-

rado por umta ânsia que nào se objectita, é, nos nossos

tempos, tão distantes da época dos thauma-

turgos, uma obreira de milagres. S'os ambi-

entes luxuosos ou entre gente mjltrapfha,

sua figura de eleição attrae e capina todas

as aStenções. Fale ou cante, ê sempre, psra
o ouvido, uma i .. kwnm ma; *mde ou danse,

sem pre. para o olhar, um ***** regalo. Jus-
¦r::: r enamente 0 titulo de estreUa que
conquistou entre os humanos. Arrebata, cn-

\ : 7 e enfeitiça; esplende, brilha c fulgura.

~ *** -flh 'a - -
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Signorina .\nnita Colibri. artista cantora da Companhia
Lombando-Caramba. que o Rio áç Janeiro applaude, todas
as noites, no São Peiro, da Empreza Paschoal Segreto.

tre. mais uma ves combate o ancestral preconceito de qu.?

o theatro c um logar de perdiçãot campo propicio á ex-

pjttsão dos costumes dissolutos, evidenciando não ser a

coliectividade responsável pelos desregram ent os de alguns

dc seus membros. Tenho, com igual propósito, tratado

do asstnr.fto, e a elle volto para referir um facto, que é

bem um flagrante dos dias que correm. Siiccetliam-se

animadas as dansas no chá das estreitas, as interessantes

-•mes instituídas pelo gentilissimo Duque.

no dancing de A Capital.

com <> /Ho de estreitar

tis relações « nire as ar-

tistas theatraes, os auto-

res, os escriptores e jor-
nalistas pondo-os, ao

mesmo tempo, em con-

tacto com as fami!ias de

nossa sociedade. Os que
não d a usavam, viam

dansar. o que c, tam-

bem, um grande prazer
e á attenção desses sc

impoz, desde logo, uma

figura gentil de menina

e moça, que muito col-

lada ao seu par, me-

nciava-sc de tal manei-

ra que escandalisava as

almas timoratas e mes-

mo as menos pudicas. ..
"Quem será /" era a

pergunta no ar. Xin-

guem sabia. u0 
que

será tn inquiria-se. Uma

de nossas ae trizes, cn-

tão, a quem a vida mi-

nistrou conhecimentos de

psychologiaf sem nenhuma

hesitação, asseverou — 0
' Moça de família. Só uma moça de

familit **m%*»*w, assim, em publico. Nós de tlicatro, — e

mestu ..» <ottes, — sabemos distinguir muito bem o

que é moral e o que è immoratl e nunca nos daríamos,

por uma questà** 4* natural recato, a esse espectaculo. A

MM menina, ao contrario, a educação me-

derna ensinou que a licenciosidade é ele-

gante, e ella se prodigaiisj... Sc fosse de
theatro, teria aprendido a sc defender...
Portar-se-ia com mais decência... 4

£, na verdade, nenhuma actris das que
ali se achavam, — algumas das quaes esà**
mias, quando no palco, nos excitantes pas-
sos da nossa sensualissima dans a n.: ei.* nal —

se remexia daquella mineira...

Sarak Bernhardt, em um interessante

livro que foi publicado agora. Lart du th«.a- Sr Henrique Chaves.
que faz a sua festa no
Recreio, quinta - feira

¦

MARIO NUNES.
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Noticiámos já que a Sra. Margarida Max será a
"estrella" da nora coiiipiuiiia que sob a direcçâo do Sr.

Eduardo Victorino voe estrear, nos últimos dias deste

mes, no Theatro Lyrico. li confiantes HO brilho que o

graciosa artista dará aos seus papeis, os Srs. Eduardo

Victorino e Bastos Tigre, autores da revista uv.va o

. Imor". que ser-

rirá para a apre

sentaçoo da com-

panliia, escreve-

ram poro ella

dons números in-

Icrí ssanlcs, 
" A

planta" c "O sor-

riso", este inusi-

cada pelo Sr.
Marc cito Tupy-
iioinbá e aquelle

pelo Sr. Bento

Mosstirunga, (jue

será 0 maestro

da companhia.

. \ Empresa do
'Lh 

ca tro Mirnici-

pai cominunica-

nos que as aulas

da liseo'a dc Can-

to do mesmo thea-

Iro fiiiyeíonain
<U sde o dia 5 (/ >

corrente me:-, con

tinuando aberta a

inscripção para
candidatos a O <

cursos de Canto
Coral e aperje;-

Çoanicnto de ( flfl-

lo 
'Thcolral.

. I liscola do

Theatro Miiuici-

pai. sob a ái>'c-

cção do maestro

Sylvio Licrgiii. ao

qual presta cffi-

ciente collobora-

cão O professor

Aspectos do "Chá das Estrellas".

dirige. Foi uma linda festa. Na

Magarida Max, quç D

PARA TODOS...

¦

Bnrko Horgongno, que dirige a classe Coral, promette

com sinceridade e segurança, noro trabalho proveitoso

para o nosso meio museu', .lindo ha pouco a classe

Coral tomou parte cm vários cspcctoculos da Companhia

Lv<-'ca d<> Theatro S. Pedro, solientoiido-se nas operas:

Aida, Lohengrin e Gttarany.
Pructos de

aperfeiç o a ment o

colhido nas aulas

dc arte lyrica, sào

ainda: a Sra.

Margarida Simões

e Joào Athos, que
no Companhia Ly-

rica Nacional, de-

rom apreciável c

satisfatório des-

empenho: Sras.

J.ydia Salgado e

Valores Belchior,

festejadas artistas

patrícias que por
varias veses se ji-

seram ouvir, com

grande agrado, na

temporada Lyrica

Official; Asdru-
bo! Lima, q u i

actua'mente eon-

quisto sympothia

c applausos n<>

Coliseu de Buenos

Air c s: Nanita

Lut.::. que muit >

cedo sc apresen-

tora cm impor-

tantos concertos

em Paris e Romo:

e . Intoilictla de

Souza, cm viagem

para fl liuropa

após ter obtido o

prêmio do Gover-

no "danchig". 
que o bom gosto de Duque no poro empre-

photographia de baixo, vê-se a mesa de hender a correm,

publico do Lyrico vae applaudir. theatral.

_0Êk H ss |t| Bl JI III iTali
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\ i i r e d o Wt v i a n i I, y i o ii C a r t e r Nino N e 1 1 o

w a Revi -ms aue estreará breve no Lyrico, apresentando, com deslumbrante montagem.
Artistas da Companhia de Kex tstas que tres oreve Ani()].r 

M , a grraça> a fan.

' "** **>« " TES eTeC^a *,fS-Z-Z* íS " —uo da gente oan,,,,
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As corista*, da Companhia I.ombardo - Caramba, na revista "Straccinaria"

,S'(/<) </(/ 
"/•'<>-

///<; </(' Xortc"
</*' Fará, as se-
i/uin tes linha.*

acerca do Sr*
ViriatO Correio,

que percorre os
listados do nor-
le em "tournéc"

artistica — thea-
trai, com ,/ com

panhia de cianc-

diaS que orgam
iiisoii para esse

lim :
"1'iriato Cor-

reia está cm

Belém, a frente
da Companhia
Brasil'cir do

Trianon, ./<> Rio,
e deU-nOS hon-
tem. á tarde, o

El **

»MA 
***"*"'* 

wm» jT

Jllll [_bP_| m 
'*t W_l *â#T
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Rstado actual dl tachada do Theatro Cassino, da Kmprcza X. \'iggi;,ni a
Inaugurar-se breve.

prazer de sua
visita, 0 nosso

distineto caiifra-
de mio c um
desconhecido uo
Fará. For aqui

já transitou, ha
annos, ruma do

. Iniazonos, moço
e cheio de idéas,
eom o espirito

povoado d a s
mais justas as-

pirações, c ago-
ra VOÍta dc no-
v o, carregado
com o peso do
responsabilidade

do scu nome li-
terorio. Fel-o
1'iriato Carreia
ii" Rio. a gol-
pes de talento".
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AS DECORAÇÕES DA NOVA CÂMARA

/>» niin tir a in prftzo rela! ira mente pequena. fl ciiladi

liudirá orgulhar-se de coutar entre as seus edifícios sumptuo-
sos com mais nm palácio verdadeiramente digno do seu

grogrr.sso. Faeil já e calcular o que será elle. I>in ti dia, o

sen vulto se aroliiina, a p)>urece definvlo. erguendo-se no nus-

mo logar abençoado peto martytio do preourtor da nossa //-
herdade.

São lia muito tempo, com menta ndo a di inolicão do ve-

Insto edifício que foi a cadeia da cidade e postrriormi n I e

sede da Cftmara dos Srs. Deputados, guiadas pelo espirito

consi rvador quanto ás nossfts tradições, lano atámos qut a

condemnação pairasse sobre os muros da Iradieioiial casa.

Penitcnciamo-nos dos commentarios feitos, pois. com alegria

rerificámos um milagre de lielleza: da terra banhada pela»
lagrima» dos martyre», e/urge cheia de qrv»ndfomidade uma obra

soberba, campo castíssimo onde a moeidade peipet uai á o sen

engenho rendilhando-a dc coneepçoe* prtmheê de enthu»ia»mo
e esthe.sia. São ha t.vaggi vos nas nossas palavras; dicla-uos

a conscii ncia quanto mi recém os artistas que moiocjam nas

improvisadas officinns tão propriamente baplisadas de Yiu.a

Phidias, construídas entre o Pavilhão do velho Portugal t o

"""'¦ AA ¦ .

Com lealdade confessamos os toniu ntos soffrulos deante

tias Inctas pouco fraternais dos nossos velhos companheiro»,

lUCta» aue só sei viram para trazir a d- sharmonia enlre os

tu listas patririos. Confessamos ainda a nossa vi lutancia deante

dos reiterados convites para ver as maquette»; fomos vel-as

somente depois das tintas serenadas, em dia de chuva

depois de dar o nosso voto negativa paia a medalha <!-¦ honra

no Salão de licitas Antes, pvemio ane está pvestes a srr des-

moraliaado pela politicagem estulta d, um minguado grupo

Ignorante da nobreza daquillo qnc »e chama mérito...: mas

voltemos ao nosso assumpto: foi em um dia dr chuva que,

,,u companhia de um punhado d, artistas, nos dirigimos para

a cidadi-branca erguida junto á sempre encantadora OMO-

nabava. Uma impressão drsagradarij invadiu-nos ao deparai'-

.,,,,s com o exterior bem pouco csthctico do grande barracão

onde foi installada a Vii.i.a Pnn.ias. .. Aos poucos, porem a

má impressão foi desapparec, ndo ; para isso muito 
7'.''"'""''

„ penumbroso corredor onde fatiam gigantescas fo, ias t

mostrar aue ali dentro uma reduzida colmem trabalhava em

silencio, criando obras que Ifão pelos séculos cm fora nono

testemunhas do labor das gr,açors moras dos nossos dias.

Ao longo do corredor, pequena» cartella» indicam as offi-
cintis do artista : Honório da Cunha Mello. Maria Mattos,
Fi am isca dc Andrada. Carlos Mi in Vi s. 'Laço Paraná. Mo-
reira Júnior, Paulo MoMZUOChelli, Moihstino Kanto e Maga-
Ihães Corrêa são os nomes que se lêem nas curtilias. \o inte-
1 lor das officinus ludo Indicava febvc d, trabalho e enthuslasmo
creador} maquette» em profusão al'.nhando-se pelas prateleiras
( cuvallt tes dão a impressão phunlastira de uma região lili-

putiana... : pelas paredes tortuosas r tosras as plantas em

ferro-prnssiato asscmclham-.sc a pequenas jancllas abertas poi-
onde nesgas dr um Otto atui parecem entrar alegremente num

paradoxo vivo rom o tempo de lobos que fa:i(t . . .

São 4 intuito nossa estudar na pnsinlr rhronira. a otiru

qur os nossos artistas 1 sido realiza ndo; com vagar e detalha-

damente o faremos, artista por artista, coma nrrrrrm ; apenas

(lucremos registrai' flagrantes interessantes que o grande pu-

blico precisa conhecer para melhor julgar os nasssos artistas,

eternas victimas tio menoscabo dos qut não sabem quanto custa

crear, realizar e praticar alguma causa digna. A obra que o

valoroso grupo dc esculptore» patrício» vem tvaiiquillamente

realizando, ficará cama utn (.vempia viva tir capacidade e ener-

qia • o artista patrício precisa do amparo official nara que, sen-
'consranqimcnto. 

possa crear e educar o leigo, infelizmente

em proporção desvantajosa rm nossa meio! Esse conforto mo-
pvapai

rai os nossos artistas comeram a tel-o tia maneira mais

evidente- os architeoto» produzem _.</ anciã d'' crear nm estglo

que seja caractevisticamente brasileira; os pintores comeram

a ter o» srus nome» ligados á historia da cidade decorando

os seus palácios; as esculptares por sua vez encontram vasto

campo para empregar as suas concepçáe.s. Factos ((oteretos

e.ristem para provar a realidadi o mais característico ê a
o da Câmara dos Deputado», onde archi-

tecto» ointore» e etoutptore» num esforço conjuneto erguem

bem alto O nivel da arle patrícia. Temos falado dos artistas,

,mré,n. outras individualidades, estreitamente '>0<<> «» <.l >"'>";

mental obra existem e que a ustica manda <l< stacar. su o a.s n-

e ,ili adis de Arnalpho Azevedo, digno presidente da Canina

eLindXho de Frutas, fiscal geral da ^ninnental conslru-

,,-àa- ás duas fiaura» tudo devem os nossos, artistas. Vlelus,•
,,..,1,, ,,, a-, as aueetoe»

ii assistência moral quasi diária.o assistência mora quasi um/.... ,..,,..¦. s.

,¦ ave em nossa tena fossem encaminhadas como as de a-

clea da MOVO Câmara; constituiria isso uma verdade,va fehct-

dade para os artistas e para a própria Saçao.

Àtím m*m__ MA \W\ r^^~ —*¦ —^—mn ____ mum l-,t _B~*t___H
¦ffl M?^^_^_____wimT»AmwM*a\ Ifl 
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r 
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"ateliers" onde

lrabalham os artistas enoarre-

gadoa das decorações eseulpto-

rcas para o novo adtfWo te

Câmara d<»s Deputados,

«in I Hitubro

de

1924.

^ 2 e \, "atelier" de Modes-

tino Kanto e Magalhães COT-

rêa ; I, More ra Juniof e a

sua monumental estatua; 5,

PAUlO Mazzueehelli entre as

.suas maquette»; I, recanto te

•ataltar" te D. Maria Matto.,

e De Angelis.

ADALBERTO MATTOS
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Sabes quem está aqui, Maricota? O alfaiate! Eu estou suando frio!
Vaes pagar a prestado com o suor do teu rosto?

M \ H K M o TO

E S 1' ELHü, T U N I C A

e \ g u \

( MOTIVO 1»K ANAiKKDNTIv)

lista noite, sonhei tres sonhos esp'cn-

[didos.

1» R E C 0 C E

l/^^*m)\

Sonhe: que era o espelho cm que te
[rcftcctcs,

c a minha alma

ficou ilhnninada de alegria.

Sonhei que era a túnica dc que te

[vestes
c a minha alma

ficou vestida dc prascr.

Sonhe: que era a água cm que te ba-

[nhas,
c a minha alma

ficou humida de felicidade.

lista noite, sonhei tres sonhos espiai-

[didos,
c acordei com saudade </«. teu corpo,

- Nesses dias de resaca os hotéis de
Copacabana podem acolher milhares de C \ R LOS D R U M M 0 N I)
hospedes. ,,m pacote de caramellos?

P?r «!«e? 0 pequeno Na porta .1.. cinema
rem muitas vagas. (Desenhos de J, Carlos)

¦

¦ I «' elha - Preferes ir ao cinema ou

\ eiulem balas, vovó.
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R K C 1 T A 1. D E C A X T O

A Senhora Henriquetto Guerra Mau-

lim, distiiicta e applaudida cantora pa

fricia reaPsa terça-feira próximo, no

Instituto Nacional dt Musico, um reci¦

lal de couto com 0 seguinte program-

mo : Primeiro poric l. imento

di . In.unia, Montcvcrde; 11 .Inctti

i opera "Pleeele). I.egrczzi; lll —•

Melodia (Come raggie di sol... i, Cal*

dará; IV — Canzone \Ph'io mai vi

possa). Haendel; P — Hussied, Bee-

lho ven. Segunda parle 
— 

(Romanti

cos) — PI Pocmcs: a) N. 4- Souf-

Irances; 1») N. 5» Revés, Wagner; Vil

Bailada de Sexta, Wagner. Tercei-

ra parle 
— {Post românticos) — llll

Cxsnes, l.oreuru Pcrnandcz; IX —

Heaii Soir. Debiissy: X — Aimons nous,

Soint-Saens; XI Aprcs un rêve, Pou-

Hfe *

fll ^P_ _»- I
o___Í a>__-* _-"¦

fl ^*" fl kI
^mU^m^m^m^m^L^Ê *% ^^^^B ^-*-«_______________Pb_1

Íi 

*',—s ~bb^ ™ ™ ¦¦ b
\ í* •* *_•___¦ ¦ ' H' -*-____ I

_B

Senhora Henriquetta Guerra Maudim

para TODOS...

Stus devotos, Chopin, Schumaiin, Schu

bert. IPcbcr, Debussy, Saint-Sacns, Al-

beuiz e (iranados disseram, através da

sensibilidade e da intelligencia da pia-

mstO mafavilkosa, o sonho e o pensa-

mento da vida. ..

Foi umu no.te de esquecimento.. .

['ma noite de conto dc fadas...

A N G E I. A V . R G A S

No dia y>, a Senhora Angela Vargas

Barbosa Vianna artista finíssima, reu-

lisa mais um recital dt dcclamação.

Será á tarde, uo Instituto Nacional dc

Musica. Do programma fazem parte

poemas dc GÜka Machado, l.uiz Car

los. Jean Riehcpin. Pierre Poucc, Adel-

mir Tavares, Piccntc de Carvalho,

_______L.~T ^C ^LP^^«»—Í I fl*T^J MMkJ^i *m. *f"***K

!__*-___¦ muiz M_5_i___7«_Mk- j U

¦_Tgdif_ -\* ___J___^múi
— j^l^-^p* ^I»*4í2»^Ii5iÍI^^^^^è^Bh^B

Henrique _j5B*Jfc-**-T^ ¥$"*"* ¦ _T*'^^^HP"^^^^
Í^^^___^ wm i— mI—^—^—^V'_^' 

'

Wrn&e' íWLnHS "^_ **~.Jf .
MST^ á_T W _fl "•• -"A 1

lr\ ' ^ ¦___Mr wÈMÈÊl *" 1

18__________l flfl lfl I
*^^^hh> ^BsPa^www' ,*¦. ,s i

BV B J ^^^_^Ék ^^_ _H__I

B ¦***-*''-*'*,»»s__/'a, \'J2*mW*^^^^

_____3__i
ré; A7/ — Amoitr d'ivcr; (N. 2 -- /* /-"'*/.* *«r

¦¦•<., /o,/ image). Messager.

flonli

Nacional

por com

deu mais

Álvaro Moreyra, Musset, Baudelaire. Verharcn,

Rodcnbach. Monzaraz, Olavo Bilac, Rodrigo

Octavio Pilho, Hermes Pontes, Prançois Copée.

Anua Amélia, Maria Pugcnia. Castro Alves.

S. C. M.

m no salão de concertos do Instituto -«_ -

,, . .,«,¦,¦ ^flk- Jm As phases dc felicidade, vistas de lontjí. po
dc Musico Magdalcima logholeno ^HT,, ,_^ ' _. . . • , , ,.||W„ uutít.ai ^-- --^ rtctm muito curtos; emquanto os phases dt amor*

¦ile do Sociedade dt tu tma MUSICOI, ^^Mmmumm^ wx-^Aei

„,„„, ,,,„,,, (ll- felicidade perfeita ao, .Senhorinha Oinah S. gura são ampliados pela distancm. - E. .chelet.

Neves, no dia da sua
... ¦

1 communhao.
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cat" relógio da grande confeitaria, os ponteiros mar-

'N cavam a bor,, elegante e ritual do chá. Emquanto

esperava a suo vez na longo queue que se estendia do

elevador â calçada, evocava elle as taças tle flui mais

,,ii menos interessantes, sorvidas aqui e ali, ua sua vida

errante de diplomata.

Vagabundo elegante, via se assim uo protoco'la

o'-clock d u m o

lady de Piccodi'

ly, a chavena m-

megante a con

solar do frio e

brumoso dia ou

dos marmóreas e

gélidas hcllczas,

duma rigidez dc

estatuas .
A',- encanta*

dor boudoir duma

estrella pansien-
se, fina e es pin-
toai á fe çao da

qm 
'la preciosa

porccl.ana dc l.i-

mogei que lhe

passara em pn
meiro logar, lem-

brava - se ainda

, om I mulo des-

peito dos homens

de letras c outros

convivas p t ¦ -

tentes. Ainda na !rígida Kus-

sia mima recepção de emba,

xada, cm que filrtára uma tfe-

liciosa moscovita d'olhos m-

quietantes e côr de topasio,

,-„,,,„ o cha que fe via no pe-

sado samovar de prato mas-

siça.
li mais recentemente, no

exótico paiz itos floridos e le-

ves pavilhões de bombú. onde

é servida a asiática bebida

pelas mãos pequeninas 
das

geishts amoraveis e dóceis.

Recordava-se bom duma

fransina e delicada, que sorria

0 perenne e triste sorriso nip-

ponico de passividade, mais

inseto que mulher dentro dos

seus irisados bimonos dc sala

espesso .
Flor tle pecegueiro era o

nome da rreatitrnilia leve C

breve, como a sua ventura tu-

gaz noquePas longínquas pa
ragens...

limquanto viajava assim

o seu espirito mobil. fizera

tombem o elevador os suas

viagens possíveis, (dentro da

theorio de liinstein ) e parava
agora defronte a elle, que se
deixara licor poro traz. dis-

trahitlo e SÓ. Atinai entrou, surgindo após alguns segun-

dos no grande sola clara, cheia tle animação, movimento

e ruido.

Com OS sóbrios tailleur- e tis severas toilettes de

rua faziam maior contraste OS sorrisos e olhos foisean-

les de suas lindos pofrie as. Resolvera no vnitauto conti-

r live-
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,.,,,,,. 0 estudo, ,nsens,ve'me„lc feito, dos luncheons com*

parados e accrcstcntar ás suas mem mas a obserx ação

do que se faz cm nosso p,uz, á hora do cha -

Assim o seu olhar curioso seguia agora Matiou,,".

lourinha e branca como uma filha de Álbum junto áamt

aninha trigueira ainda mais, sob a camada OCrée de po

ie arroz è o moderno rouge mandarine. Numa mesa

visinha fl ""¦

sym pai bico ad-

vogado in ital lo-

ram-se ambas ;

hou-ai e # ni

ultimo, e eom-

quanto esperasse

ainda o sorvete
• • i; <• o m m e n-

dado, cntjii in nu

e e eo, visível-

mente emocioihi-

do. Indi tf crente

á sn t turbaçâo,
Madame saudava
com 0 seu mais

Indo e lant/iiid >

o liar um guapo
rapaz duma mesa

fronteira, ar bla

Dé e cabello re-

partido ao lado
como o eelebr,

galã tia le'o Ro-

do'pho l'akntino.

. I amiguinha dc Madame

percebendo o sua distração

pediu chá e doces seccos.

Ouando estavam a ter-

minar, d i s s e Madame :
"Acreditas 

que SÓ agora ao

sorver o ultimo gole, notei

ter aquecido <> assucar? to-

mei chá simples".
¦— " Temperosle-o tion-

tro modo. retorqitiu a am ga

perspicaz; tomas te chá com...

flirt, 0 que é muito mais in-

teressante".
Adeaitte, outra linda

creatura, Tanagra encanta-

dto-a. fazia decerto tombem

esquecer o assucar ao grau-
de e pequeno capitalista, ab

sorto ua contemplação tios

seus doces e amendoadas.
Mt:tlemoise'le, esgitia e ou-

dulanic no seu traje dc setim
negro, o nevado perfil gra-
ciosamente recortado na fe1-
pa sedosa da extravagante
eartolinho, fez tossir á sua

passagem, o joven clinco,

que nen"oso ia quast a en-

gasgar-se com uma torro
dinhti. li assim, desfilavam
uma por uma.

Mais tio qne os dentes
afiados e fortes, ou miudinhos e agudos a trincar brio-
ches, almofadinhas ou palmiers, trabalhavam os o hos

glutões e famintos que se cruzavam pelos quatro pontos
cardeaes tia sala em anciã inconida dc appctites e
desejos.

O velho banqueiro

Enlace Iracema Nelson Machado- Dr. Carlos

de funda experiência, teintée dtle
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indulgência, no seu oihar quas
infantilmente asul, sussurrou-

nos ao ouvido:
" Tenho a impressão de que

sao aqui chá, brioches t torra-

das, puros pretextos; c<>mcr-sc-

iam uns oos outros, isso sim,

se poss.vel fosse."
0 diplomata vismlio. que

ouvira, aeqiiicsceu; depois to-

mando do seu cunlicuho e da

Ia pise ir a de ouro fes suas as

justas observações do sympatln-

eo banqueiro.

Conheces 
aquella mulher?

perguntava 0 joven e talen-

toso literato ao companheiro,

aqoclla noite, no Casino.

li mostrara uma esplend -

da creatnra, olhos figurantes

e sorriso sciiitillantcincutc ra-

dÍOSO, na sua toilette solar,

toda de ouro vivo. Dansava,

adcjava, csvoaçava, c dir-se-ia

que todo a claridade da grande

sala illumiuada irradiava, não

dos lustres e lâmpadas d'uitor-

\10, mas daquella csbclta, ma-ra-

viíhosa c áurea tocha humana.

Bailava <• a sua cabeça ex-

prcssiva, qne recorda uma I -

gura de Carpeaux do seu gra-

pa da Pausa, attrahia OS o'ha

res tontos e fascinados, num

deslumbramento de doidos mi-

n posas.
Conheço-a, respondeu 0

amigo, rêveur, mas nunca lhe

Ini 
'apresentado. 

Tenlio uo em-

lauto, tentações de saudá-i

quando a vejo, porque sei que

/¦ o Dôr e lem a noite ii a ma.

Incorrigivel tu, com tu
luas piianlasias! 0 que estás

agora a imaginar daquella crea-

iUra cheia de vida. bafejada

pela sorte e pela fortuna, na

sua rutila carreira de ídolo ri-

sonho e indulgeiite / Soffres dc-

certo a influencia da tua leitu-

ro de Rudyard Kipling, e so-

Enlace Inah Almeida-Ruy Coata Rodrigues

Sylba.
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Sr. Dr. Carvalho Araujo, director da li. F. C

B. c suas gentilissimas Inibas, descendo as

escadas «la Penha .

nhas a Melancolia, â maneira

daquelle pintor da uLus 
qne se

extingue" numa mulher que rt

perdidamente.
— Pois é o que le digo;

sei muito bem o drama 'Ia sua

vida, real e intenso. A Dôr,

velada e sombria dos Romanos,

envolta nas dobras severas do

seu manto só a encontramos nos

museus de antigüidades.

A dôr moderna é a ironia.

é a piedade soffredora mas

disfarçada, o scepticismo alegre.

as lagrimas refeulées, o riso es-

trangulado.
Foi aliás um francez de

aguda sensibilidade 0 primeiro

a dizer:

Uexcês de cltagriii nt;

1'cxccs de joie pleure.n

SXOIUNI.TT.:

NO INSTITUTO DE MUSICA

I.. T. I>K M • H ¦

li' uma das collegas que

fizeram parte da commissão

patriótico do Instituto. Sabe-se

que essa eomnrssão, impressio-

nada com as desgraças oceasio-

nadas em S. Paulo pelos amo-

tinados da Torça Publica, re-

solveu angariar donativos par"

auxilio das respectivas vtctt-

mas. .1 missão de pedir, em-

bora nobil.ssima no caso, e,

entretanto das mais espinhosas.

U' preciso um geilinho muito

especial para isso; c, ao que

parece, fl L. nao c muito gei-

tosa. Mos como nclla 0 coraçáo

falou mais alto, Ioda gente a

viu acceitar, muito gostosamen**
te, o logar que lhe foi offcre-

cido no seio da commissão. Por

emquanto, ainda não se salje do

resultado da colheita feita en-

tre alumnos t aluamos do Ins-

tituto.
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Recebemos a seguinte

carta, que gostosamente pu

blicamos :
"Sr. Operador.— Tenho

lido os vossos artigos sobre

o cinematographia nacional

e confesso que se bem con-

eorde cum a maioria dos vossos conceitos sobre esse as-

sumpto de tão grande importância para nós outros, que

somos menos consumidores das fitas importadas do es

trangeiro, não deixo de pen

sar também que mesmo sem

if rondes recursos financeiros

(,• nesse ponto é que está o

minha discordância com essa

illustre redacção ) dt' que re

almente não dispomos, pode-

remos lazer uma tentativa

mais serio do que as tite aqui

realisadas em prol da inst.tui-

çao t'iitit' nós ibi grande IM

diistria que, conforme se tem

tantas vezes noticiado, já ê

a terceira pelo valor de seus

capitães na grande União

Norte Americana.

Sc não temos technicos

perfeitos, sc artistas nos fal-

/,/;n çom ii devida pratica
se o nosso m rterial é imper-

feito, apesar disso consegui-

mos realisar já algumas fi
ttis dignas pelo menos de

certa consideração.

Ora, o que a num me

parece é que se até aqui nada

temos feito de realmente

CfzrrmocL
A cinemniatographiã nacional

nos libertarmos da depen

delicia cm que vivemos das

tlitctnações eambiaes, mas

¦ 1 mia e principalmente, como

tem feito notar varias vezes

essa revista, porque ficare-

mos entáo dispondo do mais

de propagando da nossa grau

rV_irif*fln* *_Bfl/l^flWwJ Sr] 
Iflflfl-flBB 

W**^ BBBa

\ ^HflflM,k ' 
fl • flfl!

- HS* JíE-flflHflH
mM •* JE* infl?aV*4n_H nnflBSflB

fl Ha a fl^^B^^I Bm

perfeito e efficaz processo a

tie pátria.

Bem sei que não c das mais fáceis a tarefa de bar

monisar e conciliar os inter

esses, e principiilmcntc a.s

vaidades dos directores dos

vários grupos existentes.

Parece-me, entretanto, qiu

com um boeadinho de boa

Vontade e nina propaganda

inteUigente, jerindo-ihes além

disso a cordo patriótica, po

der-se-ia chegas ,1 bom ter

mo, e uma vez isso reaiisadot

produsiriamos films então que

correriam entre applausos do

extremo su' 00 extremo norte

do poi:. Peço lhe, Se. Opera

dor. lance o senhor, que é

tão Udo, uos meios cine-

matographieos. gSSú idéa que

surgiu 110 cérebro de um de-

votado admirador da arte

muda e que se con)essa tam-

bem seu, de verdade. — Pau

fim, no Urasil, o film

nacional de que tanto

to ile Torres Pega. - S.
Waltc-.r Eiiers e senhora, Claire Windsor, Mae Murray, 

Paulo"
Aileen Pringle, George Uackathornc e Herbert Raw .

linson deixando Hollywood, para assistir a inauguração ' 
'"'" ('"1' du*r mmsl (

do novo theatro de Locw, em St. I.ouis. missivista expõe de tal ma-

neiro o seu modo de pensar,
apreciável, deve-se tintes de tudo á dispersão dos esforços que o razoável seria fazer o que fizemos. Deixar-lhe as

> m pró! do film. Contam-Se no Brasil para mais de uma glorias da iniciativa, publicando integralmente a carta,

dúzia de empresas, to OPERADOR

das cilas dotados de ,, "JKmLÍ» jT* V --%. *\i
¦*VlWAm** tmt 1 4. 

' 
<- F1t ursos escassos cada +* zr, Ti4MW' .M fl ?L mm

, ,, **BL \l *Lmtrr' ; aJTjBflBBBMBliPMPf '¦ Kieh, Pietoi
qual a trabalhar parti 1 1 _?•*¦». '4- wSÉ «,«¦*»•»«•¦-

. .-' >L*.i*V 
*" MB HTQi Potel e (ieon/e lüne

seu lad<>. Se todos elhis / \\****** jama. —flla^BB-B*» 
^^^^B«'BeS5Hm^ 

mmtJmf
\\Me*g j . 

J^\ 
m^mm^mmW'- ^y ^C escolhidos

Cooperação de M^m^m^m^B&C^^^^MmmmmmmmT ^

de mW^MM^^^Bm PCÍS d° >V/ L°S!

49b|M^: 
^**%"Btt Warner Bro-

le e resistente. inspU m\jT**mm*~- lF Q&M-fiV' '-** ''"'''''" 
"' dlrcCÇao ''' iU'

4-t* _flfl ^**ífFt^B«k, _v*t.nfl^Ml ^L
-(nfl I * ^^^^flntflB_t_tnnnnnnnnflnl fl**

ca pi ta i fl. Vu 4fl , Mm ^^^^^ MMÍt Doris Kenyon, Cul

para "flCfli _íisl 
^^^Jfl^fl^. Landis, Claire Win-

uma Ifll Bk«^ vfl r_l Ia fl

flflfa Pi flB Èia!-Mm\ mr
__s de

"Bom 
Ricir. da First

carecemos, não só para Alice Terrv sahkldo do "studio", com a sua corespondencia Xational,
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Ronald Colman. que alcançou suecesso
ao la lo de Lillian Gtfttl tm Tlie White Sistcr
firmou um eotltrtCtO de chlCO annos com Sa ¦
muel Goldwyn.

Na pouco este actor terminou 0 seu tra-
hallx. para Tormsh, da First National, pro-
dncçío de Goldwyn, dirigida por Fitzmaurice.

' I próximo fiim de Robert Leonard, para
l Me ro Goldwyn, intitula-se Cheaper to Mar
ry. Ha quatro papeis importantes no fiim,
mas nenhum deites será interpretado por Mae
Murray. K' a primeira \ ez que isto acontece

na. Met 10
ü tt *Cr

June Mathis firmou um con-
iracto com a First National.

3S - X — ()24

Km l.ockcil Doors, fiim de William De Mille

para a Paramount, figuram Betty Compson, K'o-

bert Edeson Theodore Roberts e Kistfe!yn Williams.

Ik *******^*^-'--: ' "-"E* ''.':.'. 'M: __¦

WW W\W' H.H

¦¦¦fl ***WW *^fc ^^^ I \W

•¦¦fl M*^^W _fl

WW •'- '-Mm. ál — * mr.. ****
¦fi- fflff' ,fl^___fl

!>§ _lf*r í 'il I

\WW*i |y f Jt nfl I

Alice Joyce volverá a tela com o
fiim White Mm da Preferred. A di-
recção é de Gasnier, \ não ser aquelle
lilm inglez, e a primeira ve/ que a

>audo>a figura dos áureos tempos da
Vitagraph trabalha, de* de VV/.- Green God-
dess, da Golílwj o.

ú ú ú

William Russel e Stuart Hoknes figu-
iam cm The Bclovcd Brutc. da Vitagranh,

^ ¦ /^^^^^"»aW_ t^ ^^a^___r_^
-***^^***\ Ww\ fll ^k^^«W «vfl ftfflt^»r'>_S i I^^J^v 3

f w^ ^^^IL7 _fl E^ IX^g

yr ____________________________________________

^^«w ^L\*\i ^^^^

0 syinpiitliieo casal Bushman-B'ayncj quc rcappareceu no Rio com o

fihn Sangue americano.

Lon Cbanej fa o papel principal do fihn 77/,' Monstcr* da
We*;. Robert Wr-i mesmo dirigiu.

ft * *

^ "'"'•''• a ultima comedia de Harold Lloyd vae ser lançada
ini Novembro.

¦n^~V WMLMmÊmmmÊmmmmmmWmm^m
I Enkk '' _«-**—rMtfBS JTjlla.P^j^^^fl^aTflfl^Àl—í>!^aaaaaflBa.r^^^^^^B
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¦f-Blrtr^nnnfl» iVm«
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<//r///, Hunt cr em "Mertou 
of lhe

Movies", da Paramount.

VLOUMA CoiSA SOBRE BUCK

JONES

A verdade, com efiei to. e mais rara

que a ficção... Buck Jones tem leva

do vida aventurosa e variadissima »
(|uanto aos diversos misteres de que se
tem occupado. Umas vezes vemol-o (l
domar novilhos arredios. outras vezes
entregue ao arriscado desporto daa
"vaccalhadas", 

sobre 0 lombo escorre

gaxHço de potros semi-bravos, ou — o
•pie em nada parecerá tora de razão

para uni vaqueiro destas zonas — a dar
as doses de sua mecânica intuitiva ¦
uni Ford qualquer que se dê ao des-

plante de não querer marchar. Duran-
te a guerra européa juntou elle aos ti-
tulos acima enumerados o de instructor

junto á Cavallaria Franceza na arte
de corridas de sorte, em que Jones é

perito.
Buck, que ainda está nos seus vinte

e poucos annos de idade, tem i.m 83 de
estatura e pesa 82 kilos. Dispondo de
um* qonotituiçãO dc ferro, e do maior
s;"igue trio (pu- se tom vtStO, é o fa-
"HOSO actor a verdadeira encarnarão do
heroe dc titãs do gênero cauboiiic.iuas,
como o tem demonstrado sempre que

posa para os "realejos" 
photogra-

pliicos.

Nlo o impresionam as scenas das

1-elhculas (pie faz, por mais esfus.antes
'ine sejani. Acostumado desde a infan-
«• a vida arriscada de vaqueiro, na
turalmente lhe tem passado pelos olhos,
em realidade, todas as proezas que re-

pete para os seus fihris. tacanha- que
leva a etíeito com rl maior naturali
dade deste mundo.

Nasceu o nosso heróe em Vincennes
Estado de Indiana, e ainda menino foi
levado por seus pães para Indianopolis,
<>ut\v recebeu a sna educarão, tendo si-
do primeiramente empregado da fahri
ca de automóveis "Mamou". 

A vida
do- campos o attrahia, e Jones não se
deteve: seguiu a sua inclinação, indo
la para uma fazenda do Oeste, onde sc

PARA TODOS...
¦•ntregou de alma an desporto das "der-

rubadas".

Ao começar a guerra, seguiu no
exercito americano e foi escohido para
instructor da cavallaria dos adiados.
distinguindo-se entre os francezes pelas
suas lições de justas a cavallo, tendo

se também exhibido ante varias cortes
européas.

boi por essa oceasião que William

Fox o conheceu, contractando-o para
trabalhar nas suas pellicula.-.

I ni perfume que

encante e seduza,

é -empre o

preferido.

Kis porque o

P A \ A I.

de l.oh-e

é tão procurado.
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Kio: Bm todas as perfumarias finas S. Paulo:
Rua Buenos Aires, 87 agentes GSIAK8 Rua 15 Novembro, 56

Caixa 90a A. M. BITTENCOURT & C. Caixa 2027
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Pau'in^Frederick e Robert Vignota, que a dirige em M/r., A,,-,,,,,,,,"

Não affirmamos nós que
Rex Ingram nâo abando-
naiia a tela ?. . . Vae pio
duxir nm íilm em IVn-is.
'i" próximo u.iv. qué -era

distribuída pela Metro

Ooldwyn. K" uma vercâo

da novella de Ibaftez, Maré
A osti o m. Rex Ingram co-
1110 se sabe, esteve muito

doente.

¦
Klorenoe Vidor firmou

11,11 longo c< ni rario com
Tho.nas Ince para appare-
cer exclusivamente nos
seus films, e como estrella.

Bste contracto é o resul
1'do do desempenho de
rlorenoe em Christine of

La" fl ' 
'•'^^¦^^^^l

mm IkJfl mmr _2^H Ik <9fl • Jt.cSfçe^^^^^^^^^H

I

l'*l 1 a^fl

Imw.W^ W i ^ flfl ¦Sfl Kkl ¦ X&m\W *k' *» "<^ flfl

al I

//c/;(/,'/ Henley lembrando-se da seu tempo de actor..

the llungry lleart e /í.ir-

&ara Freitchie.

¦
Volta-se a falar no divor-

cio de John Gilbert e l.ea

trice Joy. Ella allega que
seu marido a maltrata, em
bebeda-se, etc. Rstio.
ou estavam ha dois annos
casados.

¦
Ricardo Corte/, José

Allesandro, Mario Magero

ni, Mark Goniales, Russ
Whital e Julia Hurle)
coadjuvam Bebe Daniel á
cm Argentine Love.

¦ -

" •' " " •-' s 1 <t u a dr il h ,1 » i
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Notabihdadcs da L fa - Wsrners Krauss c lionel Bar.
rymore romo figuram em "Decameron 

Nights» Her bertII \lC0X, produclo,- do film, e Emil Janninqs com a farda</ue trabailia em "0 ultimo homem"

^O >* x'—m-VmWL^mmt "jf^jflfiftfy^^aià ^mujac-^ÉM,.,,^^—_ È

_$tj_' 2rf\. - » ^^^l^{s__mtm^^—mmmmmmmmmmmm^lmfllcmmjCmAmmSm^mmmÊmWSmmitíd• •", m

[m!————At ^mm\\^^^L .^ÊL\ mmmd I

c^M^fl Ih *^B o&JR»> -I 't^M^^^^^^^V °^.-CciC^H

XfYwL^^^^^^r ^M mWd- mm WSi ^^Bfc. I

¦"¦"-¦|J'*^-c^^e,^»^^eP5»»J§^ **~ | -T>wP__l ¦

lhando Z<% 
S('"h'JIa>:>a1> "*à agora traba-"u'»d" em 0 corsário" (HÍH10 trucido).
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1 Jordão, que !i;/urt>u no film
%"'Augusto .liinihtil quer cisar".
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JV.r. OrToff e Marion Day em "MUc. 
Cinema",

da V. A. 15.
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Almery Stevei e Barreto Jr. cm ''Re-

irihnição'\ d{1 Amora-fibn, de Recife.

iurora Fulgida, a saudosa estrella de'l.ueola" 
c uma das interpretes dc

u0 dever dc amar".

flfl F* a£*!2 M

¦? ¦ tm^m************* n*w,j0. ^Vll«- 
^^«fl

m^ÊÊÊkW

\^^'^*m****\\**%*^r%M^%t'^Ê 
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M A R I 0 X I) A V
Amélia de Oliveira, qne tambem c
uma das interpretes do film 

u0

dever de amar".

%¥;'i
rj*

¦•

¦ Iurora Pulgida, Teixeira Pinto <• Amc/io de
OI irei ro nu mo secno do film u0 dever de
amar", da Benedetti, dirigido por /'. Verga.

Já está quasi prompto, bre7'c vel-o-emos.

t<*èf \. 

ÁW\ V E. a*fl V afl I
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^ ^fmf^*_\**r^*m ,- Àm\

Reminiscenciars - Prlncipaes artistas do f,lm 
"Putrc a

orle c o amor", tir,ri o em 1915 pela Anglo Brasiliau Ci-
iiematografic Co.: Bmilio Campos, Miss Ray, Duque,

Miss Rosalie, Màrsullo e Gaby (sentada).
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CASA DE^SAUDE E MATERNIDADE S. LUIZ
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Facha',, da Casa de Saude c Maternidade S. I.uiz. 2) A bem in«lal\<ula sala de operações. 3) Sala de

•rilisação. 4) Sala «la maternidade. 5) Sala de curativos. 6) Aspecto de uma enfermaria. 7) Sala da
estenhsaçao. 4)

m Wê" 
r\ml ' 

MÍr^ 5____K_____v ^ il_tí_rê""': ,;" **m 
f^f>tff|áj

directoria, vendo-se sentada a Exma. Sra. Doutora Maria da Gloria, sub-dwectora da Maternidade, e dua»
auxiliare*. dactylographas. 8) ln. doa magníficos e confortáveis quartos da nova casa de saude. 9) A ben

Lm ÍA1 J!iá_l__H_i n?i Wf^____t »A F 
é'___r__B___iu^ 

À\Wm

W ._á_-L_____l IhSp^V ; l*vft.___l_É t' ;:| B ' . I I.a Ij^Hf
__^*^ ¦__ __^**a HL' *«___ WfÊL ma ___&V_| 1 r**_Hn

i;ão da bem montada Casa de Saude e Maternidade S. I.uiz. vendo-se ao centro o reverendissimo bispo 1^. Ma
mede, tendo á sua direita 0 Sr. Coronel Américo de Medeiros, director-geral e fundador do estabelecimento.

DepoU dc con nulas as

(/rondes obras d» adaptação

[*or ijitc plissou o prédio n. 1*

da l\'n 1 Haddock Lobo, foi

inaugurada ,1 »etmana anterior

o ( aso de Saude e Matemi**

./</</, S. Luis, estiibeleciiiicn

tO uioiicliii c digno do nossa

capitai. .1 hábil c conscién-

ciosa itiniativa tio seu dire-

dor e proprietário, o li.vnio.

Sr. ( 
'oroncl 

. Inu rico de ne

d eir OS de certo será coroa

'rml __.»} \ 
"** J*<_— —BerJ—i 

B<__

Fl ir pi ^iH il
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_./JyJmM __r# irI*T__»! _____aJa____t______ [_¦' ___I
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| \£r_*C^*'.' ^^* **^>^^ M Pi H

Pessoal superior do estabelecimento, enfermeiros e
enfermeira», amigo- do Exmo. Sr. Coronel Américo

de Medeiros, ;v^><>s o acto Inaugural.

da dc êxito, pois tia '"/,"/

visita que finemos uo dia d-

inauguração, ficamos convi-

dos, que nada fait / : hygi*

nc, confortot os meti» moder

nos npparcilios ciriinjico*

pessoal conipelcntissimo, etc.

. issim ficou o Rio dc Jane

ro possuindo mais uma CGS*

dc saude, onde o piiblw

possa encontrar lènitwo

repouso cm caso de do

cuca.
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ò\///i' (' brinque com os pés. Ali-

re uni cigarro por cima do hombio

e dê-lhe um poiiltipé. Prompto. . .

Está feito estrella do cinema. —

Charles Chaplin.

¦
Secundam Tom Mix eni "Tht

Deadwood Coach", Norma WiVs,
Sid Jornlan (ainda e sempre.').

Nova Ceeil e Doris May, que vae

ser a leading-woman,
¦

Shirley Mason terminou 
".l/y

Husband's Wives" tendo Bryani

H ashbitrii como galã. Agora XHSe

fazer 
"'The 

Star Pus! Trair' (tal-
vez o titulo seja mudado) com

Bryani novamente. Richard Titckcr,

Thomas Mill e a gorducha Merlo

Sterling,

¦
A encantadora lourinha que ê

Ruth Clifford. tão querida pelo
inundo inleiro entre os affciçoados

do cinema, é considerada pelos seus

coUegas de metier como uma athle-
ta perf ei t i. De fado, Rulh u'agua

e nm peixe, ganha os melhores no

U m a s C e n d fil m

ü 
S i n n e r s i n S i 1 k "

4i bq lk

fl p

A m o d e r n a N a z i m o v a . . .

campo do teimis, Lv.ndo de ven-

cida a quantos a cila Se opponham

uns batalhas de g 01 f , Demais

Ruth sabe montar melhor quc a

Pcnthcsilcti Ici.liiria. Ruth Clifford

tem [fH.65 de estatura ,• pesa 
~.j

km.:.

D

u0 
jogo do xadrez pôde ser com-

parado á cinematographia" diz Jes-

se Lasky. UQ melhor resultado é

obtido manobrando os peões de tal

fôrma a obterem situações vanta-

josas. Para fazer um film movemos

estreitas, astros c directores, até
obtermos uma approximaçào ideal.

Ii' bem difficil determinar qua CS

são os artistas quc devem interpre-

tar certas personagens. Xo cinema

a escolha dos interpretes de um

drama apresenta maiores difficul-

dades do quc no lheatro."

m
John Gilbert Eleanor Boardman

e Aileen Priugle ap parecem em
"Wife of a Ccntaur". film que

King 1'idor está dirigindo para a

Mclro-Coldtcyii.
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1 od Musgrave

anda sem trabalho
a absolutamente
"prompto". 

\n-
tes an !;ir ,'.. tôa
«to que estar á
loa. diz o prover-
'''". e para matar
o tempo elle entra
«a um lâlio dc
dania*. luspanhol,
dé reputação du-
\>d'isa. Junto di
mesa a, tjts* To 1
vae sc acconiiuo
dar, esti um ,,,,_
Mo filho <|,)s tsmxk*
poe eomo eHe, la-
tagão de seis pé*
de ali ura de phv
sionomia mtelli-
gente em qnc ic
reflecte uma alma
ousada e .urutu
rèira. E' Dell
Hawkins, seu ve«
lho ca ma ra da,
'|Hf. ao vel O,
abre a face num
sorriso de satis-
facão e corre a apertar a mio do amigo. A alegria doeneon,,',, é j ,, ambo9 e ^^.^ ., 

convemr
rod na,, tarda a saber que a situação do seu camarada

"*° d.*ffere ,1;i sua como elle, Dell Hawkins está sem
dinheiro e sem trabalho para ganhal-o. Dahi a aopre-hensao com que Tod vê o amigo convidar uma rapariga
a vir sentar se com elles ¦• pedir ao gorron o que ha demelhor para reconfortar o est. mago. Mas Dell é posi-tivamente dessa eapecte de homens que não se preoecupamcom as ninharias da vida, e eil-o. aem vintém no bolso

a dar de comer á dansarina c i fazer o seu pé de alfe-res com outra. Esta, porém, estava em companhia de umhespanhol. que s(- enfurece e Tod mal teve tempo de ia-cmi.r a toalha c os pratos e agarrar a meaa em que co-
miam pana se proteger contra o indivíduo que investia
soore elles e amava a sua faca a moda hespanhola \
arma foi cravar S( na mesa, talhara o golpe mas 0 he».
Panhol investe de novo estabelece se a confusão, e Tod

Ot Ires ali ficam. Tod enfrenta com bravura

fl ***"*& || IU
BBbS »MBsB BBBBBV-BsIM Lm^ ira

TmÊm^ tMmlWMmmlm

¦ . ^H| SaaaaW^aSSSSM ''««í SBBb! BBbP*SbU BBSB***SBBBBBBBBBB***I

¦Lt ^^M mW AmmW Wfl

Wk\ fl ^^
fl M .sk \ ^^
^^^^^H^^^fl ^"*fmn»r*
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e Dell .aprovei-

tam-se da oppor-

Umidade para 
"da-

rem o fora", rc-
solvendo assim o
embaraço da falta
de "cobres" 

para
pagar a despeaa.
Mas a persegui-
cão continua t os
dois amigos só
conseguem livrar-

K da mitilha en-
furecida tomando

11111 trem em 1110-
vimento que pas-
sava na occasiio.

Mas a vida é
"apertada" 

quan-
do a gente não
tem dinheiro. I.á
vem o conduetor
ia coliecta dos hi-

lhetes. Tod e Dell
viram o rosto

para a janeHa."Oh, 
que linda

paizagem ! . . . "

Mas o conduetor
não vae nisso : "O

r I", , ... Inlhete.faz favor!'
Os dois homens se «cocam" 

e 0 conduetor que é veterano
no othc.o da o signal, fa* parar „ trem e deixa os dois•passageiros indesejáveis em pleno caminho. Oue fazeragora r in,erro,am-.e os dois amigos. So ha uma solu-
ca<>. dirigir-se a estação mais próxima, fingir que espe-ram mn trem de volta e "levar 

a vantagem" dum banco-/.nho para descansar os OSSOS maguados. K adormeceram
ate serem despertado, pelo rumor de um trem que se ap-
próxima. Logo que 0 comboio parou, tomaram-no de as-•ano, e, emquanto Tod subjuga o conduetor. Dell. pondoem acção os antigos processos .h. ^ escabroso passado-xp.eia o trem. Terminado o trabalho, os dois indivíduos'
togem para a floresta próxima, emquanto o conduetor
prev.ne as autoridades, (,,u. mandam immediatamente -en-
u- em perseguição dos dois. Tod. porém, que náo plane-lara o assalto senio o meio de viajar de -raça, logo queseu companheiro lhe mostra .. dinheiro que havia rouba-

< TJvKMINA \'o l'l.\l OA REVISTA)

A avalanche sepulta a cabana

'Ul

^Ik

«

\W \mm\^m\ W^ 'M
bbbbv** A^M ^Êfl^mm^ f*H

Léám BBBBBBB. " Hl
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ESPECTRO DO ORIENTE II
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TELEPHO.NE f-^^ é 2616 I 330*

RUA DO URUGUAYANAn'I9

COSTA BA5T0S.FERNANDES

 grande
moda eni calçado
depeíííca em todas
as cores.

ydrlctd^c/e
ifm me/dô dc jedâ

para óen/?ordõ.

F MODA

DE

jVESTIDOS

CHAPÉOS

L IN O E R I E
Orande Atelier de Costuras sob
a direcçâo de competem te mo-

dista parisiense.

Rua Sete de Setembro, 155, sobrado

[0_y 
VIVAUDOU-DELETTREZ. ^(c\\

Wb PERFUME IH]^^S_Í <§_|r
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MODO DK KAZKR DKSAPPARE-

CER UMA MA* BPIDERME

( Do "London Kashions")

Os cosméticos nunca melhoram unia
má epidcrme e freqüentemente são da-
mninhos. O modo racional de livrar-
se do véo escuro, morte do rosto, é
deixar (pie a pelle nova que está em
baixo, possa sahir e respirar, mostran-
do Mia frescura e juventude. Isso se
faz de uma maneira muito simples e
suave. Applique-se ao rosto purê mer-
eolizel wax (cera pura mercolized)

pela noite, como sc- íô;a eold-cream, e
lava-se pela manhã. A boa purê mer-
colized wax (cera pura mercolized) se
adquire em qualquer pfaarmacia impor-
tante.

Absorve a pelle desfigurada de uma
maneira suave e sem dôr, deixando a
cutis natural e brilhante. Tira. natu-

ralmente. quasi todas as imperfeições

do rosto, como manchas arroxeadas,

pallidez, sardas e queimaduras do sol,

etc, etc.

Como inimigo das sar.Ia*» é a formo-

seador geral da CUtis. esse antigo re-

médio não tem rival.

PARA TODOS...
haver confusão com uma peça theatral veis e inúteis. Mas quando se trata
que alcançou aliás grande suecesso. de produetos scientificos como "A Sau-

11 de da Pelle" e a "Água 
de Lotus", são

Louise Lorraine. (pie ha tempos es- de tal modo surprehendentes os resul-
teve no Brasil com Art Acord, vae ser tados, (pie nem se torna necessário o
a Icadiiig-ivoman do próximo film em reclame ou a propaganda em grande
seis partes, que a Universal vae fa- escala. Aquelles que os experimentam
zer com Joe Bonomo, que neste momen- são os primeiros em apregoar os seu^
to toma parte no film () homem de
aço, (pie está passando nos arrabaldes.

II

ef feitos maravilhosos.

D

Se todos os preparados novos que Em Peta- Pant <11 Paramount, figu-
surgem não tivessem, além dos recla- ram l.etty B-ronson, Krnest Torrence,
mes, .alguma propriedade therapeutic¦'. Cyril Cha-dwick, Virgínia Brown Kaire.
de primeira ordem, desappa-receriam Atuía May Wong, IMiiilij,pe Le Lacey
dentro de breve tempo como hupresta- e C.corge OH.

*\*^*^è--t^'.*íi>*<i^ <^^<^^>-*^><* <_»^^»_»<é.<_*.<$>--_-^^^'?><^»$>
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¦ ____wt _IH'***máÊmL' ' '_*_¦! MM
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jàmMÊmmmantm**'- ¦"''"^sjnmm

MMMMMWM ¦''>¦ - H***wy Jt»- H
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¦'¦•AaSH —-
¦****5B_Blf <ü_i mWmm Mm

_S__a*i*v'á_li Hr'
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2MOVEIS DE ESTYLO ^

ANTIGO, CLÁSSICO E MODERNO 1

Decorações = Lunstres = Moveis de eoMir© ?

JOÃO VIDAL & C. I

RUA DO OUVIDOR, 8 7 = R 1 <?
Telephone, 595 -Norte — Endereço telegraphico: VIDAL Q

¦ ersal. ]{spera-se (pie esta Companhia 
^secção de colchoaria de luxo — Rua do Passeio, 70 — Telephone: CENTRAL 2037^

mudará o titulo deste film para «-*0^^^^^

B E T T Y !

El

Alma Rubens e James Kirkwood são

até agora os únicos artistas escolhi- ¥

dos para o film Miraele, da Uni-
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Senhorinha Maria Rosa dc Carvalho

noiva do Sr. Paschoal de Moraes, e

sua irmã Laura. — da sociedade de

Santos.

Aspecto apanhado no dia do annivorsario do «Sr. Alfrfdo Nunrs, vondo-se o anni-
versariante com a sua senhora, rodeados por pessoas amigas

P€5CJA CRE5CCR
ô CCDTinÇTROS ?
Pois o conseguirá promptamente, em
qualquer eda&, com •» CRESCE-
DOR RACIONAL, <1<> protetor
Albert, tratamento único quc ga-
rante o augmento da estatura e des-

r íswpS envolvimento. Pvdir explicações, quc
as remetterei grátis, e fkareis con-

Sta. GARCIA
com I me:

de trata-
mento.

com 2 me*
zes de tra-
tamento.

Representante

vencidos do maravilhoso invent.

na America do Sul : F

Sr. PICON -

antes do tra-

tamento.

M
E a t re R i os, 1 t* <> I. u e n o s A i r e A r

Sr. PIÇON (i)

i mezes depois

do tratamento.

v n t i ti a

„•• SAP DAS %
• PANNOS T

ESPINHAS
RUGAS CRAVOS

E MANCHAS
DA PELLE:

VovAK^N''•C&" /

1»500

28 CORE/

GERMANIA

PARA 0 CABELO

a iW

DELICADA - PERFUMA

MEDICAMENTOSA

DA

BREVEMENTE

SENAIU

iPORTIVA
Revista de todos os sports no Brasil e no estrangeiro

EDIÇÃO DA S. A. "O MALHO"

Usada e recommendada por nota-

veis médicos brasileiros!

Vende-se em todas as pharmacias,

drogarias e perfumarias do Brasil,
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NOVO TRATAMENTO DO CABELLO
RESTAURAÇÃO - RENASCIMENTO - CONSERVAÇÃOPELA <£>-,

PATENTE rv sm

M„,r,:™.™;:;r^ srL^rtJirr? ¦»- * -*-

ESPECIFICO

Cabellos brancos

A LOCAO lUUI.MAM,; K* 0 >,,:|<I,0„

IITDIOADO «ovtiia,

•"¦£ d0" ,,,,M" °«** - fl MIM  „,,.„.„_
t„ro _ r„lvl,l4. ptSsflM _ ,„„,,,„ _ M>>M><t, __

¦passa 4- tsssa m aaiaiaa ia am atfbsOai*.

Secundo a opini;\o dc muitos
mhios está hoje competente*
mente provado que o em bran-

passa de uma moléstia O TüZu^JL 
d°S ca,y*,,os ¦***•

devido I dsbllldadada rata ' 
°u <?m,-'r-*nq**ece

*£ r!_MB&s»jw? ,-tsss. assa»¦»
Múltiplas e
variadas são

aa moléstias
QVa atacam o

queda dos cabellos.
A Lssas Brtlhaste
parasitárias e des-
:i cabeça limpa i»

Caspas-Quédas dos cabellos
couro caballudo, dando c mo resultado aDestas a mais oommum são as cas. • s

trr!rrrV\'^c:ihí'UuH' "ura «" **ESm

A l,4M-A(i Itrilliiint4- evita
fortalaoa. •'• queda dos cabellos os

Calvicie
Nos casos
semanas d.
ga a parte

. ,, scimenio doreito brotar cai.eiios ap6s
ate de annos.

Qla actúa estimulando

de calvicie com tres ou quatroapplicagoes consecutivas come-
calva a ficar coberta com o cre-'«¦¦'.'.' >•¦• A loc*. Brliasste tem
P-Tiodos de alopaola de mezes e

Seborrhéa e outras affecçôes

haja elemento 5"3iTy_S^°!S! pUOW>i • *•**• «*-•3ilos ¦urrem novamente.

Bm todas a*
alopecias de-
termina-

borritéa ou outras diwnni* <las Pf-a se-
oahem. quer dlaar. SSSKjft/Hy 

"!•"•»*•<¦<> oa oabelío.
nasce uma ,„.„„,,, 

' " 
,*\'" 

" 
.(,as ¦¦¦¦'•-.es. Em seu lossr

«*-« «5 mTCW*^^^."^«««taaola. • Sffi

Trichoptilose j^S.£KSs
«"SSf*K«Híí-ffl«

manta oonhacidajor^akl.S?LiV/£hopí"2*e' e * *«-*»£
¦elo seu alto IHMlr a, s, ,S 

";;,S-)A,,'°vn" Brllfca.t€'«•¦«'«'vu.,,-.- ! **íS3li*%2S3i 
SSfi."ir,!!:

ta um
f Ibr 11 has.

trosos a aura «laveis | vista.

Vt\*l'AC_|..\s ¦>*- LOCAI) |||{|
absolutamente inoffensiva. podendo portantoPor tempo indeterminado, porque

LHANTE

sor usada diariament,
a sim aoçâo ê sempre benerica

acontece com' aí^um 
"Vamadlo. 

T ÇÜÜft 
°S °ah("I,,s* «<>mo

e outros saes nocivos W< 
C°m,'m nii™to de ,)rata

desco^,^ S*iS2fh^S2: 
S°hrt' » "¦>•••<>¦ branco.,

dias depois, tíevolvanclo a ÍK*£#JS ?-*»*««ftar-Ba 7 oa s
progressivamente Ur ****** primitiva gradual e

Mm^ordfra^da Somo^lA^1^ S ft e£Z.té» (,,<-
dica a saúde do eabello '" 

' 0Om° ° *¦¦¦'¦<¦"• PMjtt-

MODO DB i s\it

«j/*^^^^^^**-*»>»»*»^*»»-»^^^.
'*******>*^',»*>*^***»*>^**«**«^«w*«»»l^^^^^*^

_-_fl __________

Im b |"'*-"í- <

PREVENÇÃO

SS&^aaaw — —•
PBNS-B V . .rif 

P'"í"ii,"S ""r Ca"Sa •" «*-tH.4«.

PB2foB7.cl.íS.*llml,lar -M 6SCamas horríveis que

PK..-i.: «.bSi.?" 
rrat""lr ' "«—ma <¦». „rim,tiva ao

P":^ Uitãj,Btg &£&£ • *••»• «>«•

i.in.íi"';.^.-"?.^: r-srHjS^ssk^w
neflco da i.4,VA„ BrllLuiíe ComJST^Jfí* °. Valor be'
Nilo perca esta «.pportunidade h°je me™f-

A I-444.-A.I ll.ill,.',„,,. e}ita á ,..,,,.,._
Pharmacias. barbelroa a ;,í, , 

tni,as as "^ias,
não encontrar Ue|a |jr„, ...^ ,, 

P'rfumarias. Si y. g.
Voupon" abaixe ! ni:,„ 

"?'5LÍ°»é?1.KP1*i*25' 
c6rte °

lhe remettercmos, 
paio com b, „« Vr2 

lmm^iatamente
especifico oapillar l>"'i<', Um frasco desse afamado

_4S??S :^ST--"" m
____^^^ <AI\\ Postai, 1:57» I 

Al l.o

O o 11 p O 11
<I'.lr_l <4»4l4»S...)

.Tunti

Srs • ALVI.M & PRBTRAfl —
Caixa 1379 - g. p^

^^"'^•'•Wsraft-iB1*?^: --«wSíir^-^^
é c
«ar

A l.oi.ào Brllhssta Poda ser tta____l_i ,.«. r-;„ -
qualquer b.cão. porem é preferia, u"a!-a b Jj^Deita-se meia colher de sopa, mais
pires.
Iii

Pil

•*-_.., owi«*-r o.' sopa, mais ou menos enires e com uma pequena escova embebida de lL£I.«».l«. fricciona-se o couro caballudo, bem junto 'V ,
lllar, deixando a cabeça descoberta até sècc-V

aeffuinta:
menos, em um

Uri-
te ca-

Nome .

RUA . . .

CIDADE

R-STADO
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/;'// arranjo In io. p.tp.ie !

Ape/.ar dos janeiros que lhe pesavam

nas costas e dc pae família, Faraday

dera para bilontra e não perdia vasa

quando se tratasse de uni palminho de

cara appetitosa. Numa dessas corre-

rias, Faraday perdeu uni dia a bora, e

ja sua esposa e sua filha dormiam

quando elle chegou á casa. <) proble-
ma era entrar sem rumor, | ara não se

ver coibido em flagrante, e assim, an-

tes de entrar, parece-lbe conveniente

li rar as botinas. O rondante. entretan-

to, estava alerta, e vendo aquella ope-

rac,ão e as cautelas com que o homem

penetra na residência, julga muito logi-

camente tratar-se de um gatuno e corr..'

a prevenir m moradores. Emquanto o

SENHORINHA

PERIGOSA

policial bate á porta e ar-

rança a Sra. Faraday e

sua filha do primeiro so-

nino, o bilontra do marido

despe-se a.pressado e met-

te-.«e na cama e resomna

tão profundamente que í

mulber custa a chamal-o á

realidade, quando vem

prevenil-o de que a casa

está sendo assaltada. O

policialt que já sc achava

no interior e iniciava a

batida, fica perplexo de-

pairando com o gatuno na

pessoa de Karaday. ma>> nem por isso

deixa de apontal-o como o personagem

procurado.

^^ t_\ _^_^MSi ^LmmW ^K^B ft 1

¦ ,i iwfofl _\SlÍ lfl

^^ 
*lmmm ll'f]

¦¦«3 bv ?__:¦ yB ft^fl

Assistindo sen noivo jogar

Mas, o senhor está enganado esto

homem é meu marido !
Pois o que lhe posso affirmar, é

que este é o "camarada" 
que eu vi

entrar ! — torna o rondante com con-

vicção.

A Sra. Faraday comprehende a his-

toria, fuzila, um olhar terrível ao nia-

rido e pede desculpas ao guarda: o

caso era com ella e saberia resolvel-o.

Foi um máo quarto de hora para Fa-

raday, mas como pão que nasce torto

tarde ou nunca se indireita, a lição não

lhe serviu de emenda.

Emquanto sua mulher, auxiliada

pelo seu secretario, Hemrique, typo

acabado de pernóstico, emprega o seu

(TKlíMINA NO FIM DA RKVISTA)

Yvcite, Skinncr c Dianali resolveram ir ao café... Juiraàay sua //'/ia
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Pustin I'ariiu>u c Winifreá Kingston,
sua "Icading-icoinan" 

prediiccta. Di"corciou-sc agora para casar com cila. .

Ihiti Moutaita e fack Oempsey n
artistas. Ora Hull e Jock

artistas!

"Snub", Bebe «• Harald, os herdes

do velha Rollin...

AA «*W
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Farnum,..

W, f'dmmsmk

Leon

Remtniseeneias: /..¦¦„./., Cr,,,,th, seu mundo

David, .luu /.aricy e Harry Salter, prnie,-

Mes interpretei éa film Whei Ksá&Úmoé
WtU in PloWSf Cnja Instaria foi receite.

",rnlr "filmada pi d C,.s,nopoii,m,. cam

Marion Davies.

Billy II est mitou Carlito uma porçãote annos. Xuuca foi preso e o grandecomco '»•"•'« 0 processou... Algum
dia diremos porque.

4<

^^***m\

¦"-•- *. - -¦¦¦-*&-:*." >l-^WmM

¦fathot, admirarei actor belga

"''""¦'¦" 
registrada» dc Carlito, existente no :ft /«'//(/ com cimento.

seu studio.

lydta l cuntaus Tittts é uma figura ,
mar uos films americanos.' No ti,
tfa, quando moça, foi 0 Ídolo ,1o

idico londrino.
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PARA TODOS...

A BÒCCA DO INFF.RNO

(Fim)
do, aborrece-se c pederthe que devolva
O roubo. Não lhe agrtda a perspectiva
<le vinte annoj dc penjtenciiria. Dell
finge concordar, mas quando apanha o
seu companheiro dormindo dispara lhe
1,1,1 tiro, mette-lhe um pouco de dinhei-
ro no bolso, naturalmente, para (pie Tod
ío.sse tido como o ladrão, quando o eu-
contrassem, c pÔe se ao fresco. Pouco
depois elle sc encontra com o seu cum-
plice, Pablo, indivíduo da me.ma espe-
cie que elle. com o qual divide o di-
oheiro roubado, separando se ambos em
seguida c marcando um encontro para
outro logar. < >., homens que haviam
partido em perseguição de Tod e Dell,
¦pós o assalto ao trem, deparam, afi-
nal, com o primeiro não morto, ma> >c-
rfcmente ferido. Tod é apanhado, jul-
pado e condemnado a vinte anno, dc
rrisirüo, apezar dos seus protestos de
innocencia.

Nes.se meio tempo, Del) compra uma
estância vrainha da estância de Doro
thy Owen, e com esforço c tenacidade
consegue tornais uma das mai- impor-
tante, propriedades pastoris da região.
Na prisão Tod, pelo seu comportamen-
to, m impõe á consideração c sympa-
ll»*-* do director. que o aproveita no
cargo dc bibliothecarw da prisão.
Warden Cra-nt c o director do prisidio
e tem nm.i filha, Mabel Grant, amiga
de Dorothy Owen, que se visitam regu-
larmente. Dorothy vem um dia visitar
Mabel e esta leva a amiga a visitar as
galerias. K' a hora do jantar dos pre-
sos e ambas se encontram junto da
porta do gabinete do director, quando
se estabelece um motim dos presos que
projõetavam ha muito a Mia evasão.
As duas raparigas são envolvidas na
onda do.*; amotinados. Tod ouve o ha-
Fttlho, accode e corre eni soccorro
dellas, que haviam procurado refugi)
ra bibliotheca. Mas seguidas de perto
pnr um dos amotinados, indivíduo de
mãos mstinetos, só Deus sabe o que
toes teria acontecido, stí não fora a [.re.
sença de Tod, qur* consegue dominar o
bruto. \ sublevação foi afinal suffo-
cada, e as duas moças, serenadas do
Misto por q„c haviam passado, não pou-
pam elogios, deante do director, á.bra-
vura e dignidade cm que Tod se por-

»
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Edição da S. A. O MALHO

tou para protegei*». Tod, na livraria.
vae arrumar os livros quc o indivíduo
qne ai! entrara havia derrihado da es-
tante, quando emocionado, descobre jus-
tamente naquelle logar uma abertura na
parede por onde elle poderia fugir se
qu i/esse. Tod oliva, hesita, mas resol-
ve repor os livros no logar, guardando
o segredo para si.

^ 4 ^<$>-^>Ç^Q-K^-s^-**^***^
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JFtlm da Fox, produzido cm 1923\
ètsob a direcçâo dc Emmett Flynn.{

DISTRIBUIÇÃO

(?Tod Mtisgrave... Charles Jones
^Dell Hawkins.... Maurice Vi vnn
...Dorothy Owen... KutI; CHfford
fMabd Grant Kathleen Key
òMr9' Gra,lt HandyKirkhnd

tPaWo Eugene Pallette£

Passam-se os dias. Certa vez lendo
«« Wimero de Natal dc uma revista,
Tod depara com uma noticia que tanto
o surprehende quanto o interessa: ali
está a noticia de que Dell Hawkins
comprara um rancho ,de criação e a in-
sinuaçio de quc elle se vae casar com
Dorothy Owen, a rapariga que elle Tod
havia «Ivo, no famoso dia da rebelliâo
dos presos. Tod decide-se então a pro-
tegel-a segunda vez, mas para isso pre-
cisa da sua liberdade, j* stm saber quenaquella mesma noite Warden, o dire-
ctor do presidio, ia pôr em pratica o
que projectava úcsá,- muito, isto é as-
signar o perdão do roto da sua pena

TAPEÇARIA DE MAURO
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Tod evade-se do presidio, disposto a fa-
ttt justiça, onde a lei nada pudera.
Tod toma o caminho directamente do
rancho de Dorothy. Esta, que espera-
va Dell Hawkins para jantar acaba-
va justamente dc receber uma carta
deste, annunciando-lhe que não vinha

por estar empenhado na captura de Tod
Musgrave que se evadira da prisão
luando Tod lhe apparece no rancho e
depois dc refazer as suas forças com
suceulento repasto que a fazendeira lhe
serve, obriga-a a acompanhal-o para
uma cabana isolada, junto de uma velha
mina, e manda um bilhete intimando a
ir lá Dell com 20.000 dollars para res-
gate da moça. Voltando á casa Dell
encontra a intimação c, com Pablo e,
cereando-sc de todas as precauções,
para lá se encaminharam. Mas, ape-
tar das cautellas, são colhidos por Tod.
Pablo vae, a mandado de Dell, á villa
buscar o dinheiro, com instrucções para
guardar segredo sobre, o local. Em ca-
mmho, Pablo é surprehendido por tre-
metida tempestade c depois de muita
demora, perdendo a montaria, chega á
povoação. 0 sheriff obriga-o a dizer
onde estava Tod com Dorothy, e imme-
diatamente é organisada uma expedição
para capturar o homem. Nesse entre-
mentes originara-se uma violenta ava-
lanche, que sepulta a cabana c os seus
OCCUpantes. A morte parece inevitável.
Dell lamenta-se como um covarde que
é. Tod, sentado á mesa, enfrenta com
serena bravura. Dorothy, certa de mor-
rer, pega nas mãos de Tod e aperta-as
convuísamente. Mas, afinal, os homens
commandados pelo sheriff chegam á
cabana e empregam-se todos com a fan

Wlvar a vida dos prisioneiros da
avalanche.

Quando conseguem desobstruir a ca.
bana, Dell está completamente exhaus-
to. Tod, animado pelo seu desejo de
q«e a justiça se cumprisse, readquiriu
as sua. força,, c avançando ameaça-
dor para Dell, agarra-o e obriga-o a
confessar o seu crime do assalto ao
trem.

Nessa Urde, á ho.a do sol pôr, Do-
ro% estremece ao contemplar aquelle
cavalte.ro qu. plopa ,,. ,.ianicic, em

Jwcçao 
á sua casa. B' Tod. E naWleza resplandent. do ocea». Tod =

Dorothy trocam as suas jliras de anlor.

RICA

R^Í__Iaddtóck 
' 

ÍKDbò, 73 ^ Telephone, v"a'" 3 
"
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FELICIDADE

(Fim)

der dormir bastante aos domingos e

comer gallinha e bolo ao jantar...
— Espera tão pouco, pensou Sybil,

tenho muito e não sei onde está a

felicidade.

Nesse momento entrava Philip Chan-

dos, pessoa das relações de Sybil e

esta riu a bandeiras despregadas, vendo

Jenny dirigir-se ao homem e cncaral-o

sem cerimonia, comparando-o a unia

photographia que tirara da bolsa e per-

guntandoflhe si elle não era casado,

si não residira em Brooklyn, si não se

lembrava haver abandonado sua mu-

lher e uma filha.

O homem ficou perplexo, mas aca-

bou rindo tambem.

(HAPPINESS)

Film da Metro, produzido cm 1923,

sob a direcção de King Vidor»,

DISTRIBUIÇÃO:

Jenny Wrcay Laurette Taylor
Fermoy Mac Do-

nough Pat 0'Maley

Mrs. Chryvstal

Pole Hedda Kopper
Philip Chandos». Cyril Chadwick
Mrs. Wreay Edith Yorke
Mr. Rosselstein.. Laurence Grant

Sallie Perkins... Patterson Diai

Jenny, afinal, concedera vir com sua

mãe pasãar algum tempo cm casa da

rica e opulenta Sybil. Foi durante essa

villegiatura que Jenny fez o co-
nhecimento de Fermoy Mac Do-
nough, um joven vilandez como ella.
.Mac Donough era electricista e viera
fazer uns reparos na casa e Jenny en-
trou na sala em que elle trabalhava e

pouco depois estava firmado entre os
dois um forte pacto de sympathia.

Jenny demorou-se algum tempo em
casa da sua rica amiga, mas afi-
nal, achou que era tempo de pensar em
sua futura loja e poz termo á villegia-
tura, regressando ao seu antigo empre-

go, onde, graças em parte á influencia
da poderosa cliente dos ateliers Rosscls-
tein, cila galgou logo bella posição.
Quanto a Mac Donough fora fiel á
sua promessa de acompanhal-as, a ella

e sua mãe, todos os domingos, á pro-
cura do desapparecido Sr. Wreay.

Alguns mezes depois Jenny recebia
a visita de Philip Chandos, que lhe
trazia contas do (pie lhe promettera,
isto é de pôr detectives no encalço de
seu pae. K o resultado ali estava:
Wreay deixou sua mulher por tuna
mulher de cabarctj uma ardente hes-

panhola, e Chandos mostrou-lhe uma

photographia de mulher. Haviam fu-

gido para a Califórnia. A mulher mor-
rera e quanto a Wreay haviam se per-
dido os seus traços, ha dois annos em
um campo de minas, no oeste. Jenny
tinha os olhos rasos de lagrimas..
Iria dizer a verdade a sua mãe? Se-
ria uma punhalada mortal.

Talvez fosse melhor não tirar-
lhe aquella illusão, aconselhava Chan-
dos, enxugando os seus próprios olhos
furtivamente.

B quando Chandos se foi, Jenny pro-
curou consolo junto de Mae Donough,
revoltada contra todos os homens, que
eram para ella iguaes a seu pae. Mas
nesse momento surgiu sua mãe e Jen-
ny mudou de assumpto. A Sra. Wreay

parecia mais fatigada do que nunca,
mas falou, sentando-se, que o coração
lhe dizia que ella não levaria muito
tempo mais a procurar o marido. Jen-
ny e Mac Donough se enterneceram,

e acharam conveniente ir a cozinha
buscar qualquer cousa para restaurar

as forças da pobre velha.

Quando voltaram, a velha parecia
dormitar. A sua pallidez inspirava

piedade. Jenny resolveu então acabar

com aquillo; preferia tudo a ver a po-
bre mãe consumir-se na illusão feliz

de procurar o homem que a abandona-

ra p°r outra. Apanhando a photogra-

pliia que Chandos lhe deixara, ella

approximou-se da mãe e chamou:
Mamãe!

Mas as suas palavras cahiram em

ouvidos que a morte ensurdecera. Jen-
ny chorou copiosamente e depois fa-

lou:
Foi melhor assim. Morreu como

viveu, com um objectivo a realizar.

Que seria a vida sem isso?

Um anno depois Sybil Po'e voltou

da Europa e a sua primeira visita foi

ao elegante atelier de modas de Jenny
Mae Donough, cujo marido era tam-

bem dono de uma loja de electricidade.

PARA TODOS...
— Agora que realizaste o teu sonho,

que outro fim te resta, segundo a tua
theoria da felicidade? perguntou Sybil.

Jenny fed-a atravessar uma porta e
mostrou-lhe um berço.

SÊNHORIN.HA PERIGOSA

(Fim)

tempo em organisar 'a sua obra de
regeneração «Ja humanidade, Fadaray
continua nas suas* altas cavallarias e
deixa-se seduzir pelos olhos seduetores
de Yvette, a quem, não contente de
fazer as sinas declarações em tete-a-tete
as* faz tambem por escripto, assignan-
do as suas missivas inílammadas cari-
nliosamente "Daddy'^ isto é, "Papae".

Yvette concedia tambem a graça dos
seus olhares a um tal Skinner a ven-

*»/>/V>^WWV^^^N^^^/>^V^^^^V^^/S/WWWWV^Waa>

(THE DANGEROUS BLONDE)

- ** .*
I:ilm da Universal, produzido em
1924 sob a direcção de Robert Hiil.

DISTRIBUIÇÃO

Diana Faraday

Roy Randiall...

Mr. Randall...

Gerakl Skinner

Laura La Plante
1»

Edward llearn

.\rthur Hoyt

Philo McCulIough

Henrique  Rolfe Sedan

Yvette  Eve Southern

Mrs. Faraday.. Margaret Campbell

l *
1

V

tureiro sem escrúpulos, que, conhecen-

do as assiduidades do velho e sabendo

das taes cartas*, comprehendeu logo o

partido proveitoso que podia tirar da

situação, e põe-se em actividade na ela-

boração do plano do assalto. Emquanto

isso Faraday continua a amar Yvette,

sua esposa a se preoecupar da regene-

ração social e Diana, a joven filha do

casal, a estudar canto, a freqüentar

todos o.s logares onde a gente elegan-

te se diverte, e a flirtar com unia le-

giSo de cortejadores, até o dia em que
apparece, disposto a tomar conta da

praça sósinho, Roy Randall. Não lhe

faltavam qualidades para isso: era um

bello rapagão e o melhor full-back que

pisava em campo de foot-ball.

() diabo, porém, é que Skinner se

lançara na pista da sua presa, e horas

bem amargas estavm reservadas a Fa-

raday. que sente a ameaça recebendo

LOTERIA FEDERAL
IOOiOOOSOOO

Inteiro.
lKcimo.

Em 1 dc Novembro

71700
1800

UNICA officlal|
UNICA fiscalisada pelo Qoverno Federal.
UNICA por cujos prêmios responde o Thesonro Macional.
UNICA extrahida.á vista do publico nepta Capital.
CAPITAL de 3.000 contos e DEPOSITO de 500 CO.NTOS no Thesonro.
PRF.DIO próprio — Rua Io de Março 1 10 e Visconde de Itaborahy 81.'
Extracções diárias âs 2 1|2, © as 3 horas aos sabbados.
redidos de bilhetes acompanhados de mais $1)00 para o porte.
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PARA TODOS.T™^'
uma carta do meliante com -a-s onuer*
tures da chantage. Karaday recMhe-se

teus aposentos seriamente apprer
hensivo. Diana, que nessa mesma noi-
te comparecera á uma das grandes fes-
ta-* que costumava dar um millionario
estroina das luas relações e que ali
fceria sido victima <lo> ardores desper-
tadoi no amphytriâo pelo whisky, se
não foftf a intervenção opportuna d<
Randall, volta nervosa para casa e pro-
cura o pae no propósito de narrar-lhe
O lUOCedklo, Mas ao entrar not apo>cn-
lot dc Paraday, encontra-o abatidissi-
mo. € em vez de queixar-se, ella é

que ouve a historia afflictiva de -eu

pae. Diana fica algUM instante*, pen-
saliva, mas rápido um sorriso de tri um-

pho ilhimina-lhe a rosto:
— Não se afflija. pap.ae. (pie eu ar-

ranjo tudo. Tu vaes preparar já as
tuas malas c annunciar uma viagem.
Dirás, por exemplo, que vaes para a
Clima, mas vamos realmente ao café
do* Dinners Cone ert, que a tua YVette
freqüenta. K vamos já.

Faraday obedece automático como
o doente que se sujeita a todos o-, na-
lamento**, na Bnsia dc curar-se, e, pou-
co depois, acompanhado de Diana des-
ce as escadas. No momento em que to-
mam o automóvel, acontece passar por
alj Roy Randall, (pie. vendo sua amada

pela braço de um homem, que elle não
sabe quem seja, pela simples razão de
nao conhecer o pae da moca, julga-se
preterido no coração dc Diana pelo ve-
Ibo e soffrc acabrunhadora decepção.
0 seu primeiro impulso é seguir o par,
afim de esclarecer a sua duvida, mas
a sua presença é indispensável num par-
tido que seu team vae disputar, e Ran-
dali pede ao seu camarada Roger qm
acompanhe o par, vigie lhes os pasSOS
C 0 Informe depois. Diana e o pae par-
tem, levando Roger como ma sombra.
Chegam ao café e lá está Vvette em
companhia do tal Skinner. Este, pou-
co depois, nota *e objecto da attençio
da formosa recém-chegada. Kffectiva-
mente. Diana lança lhe olhares langui-
do.s, requebrados. "Não 

ha duvida,

pensa o sujeito, é conquista na certa".
E, sem demora, levanta-sc e dirige-se
á sdductora creatura, convidando-a para
uma contradansa. As coisas corriam
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ex.irtame-nte aos desejos da arguta e.na "canoa", se Faraday não se prom-
manhosa Diana. Nos jueneios rio fox- ptâ ficasse a prestar fiança pelo rapaz.
trol ella solta mai*. corda ainda ao ho- A coi-*a nessa noite termina assim,
mem. e tanta, que quando termina a Roy, entretanto, continua suspeitoso
dansa, não sé Skinner e^tá definitiva* da mulher quê elie ama. e por isso
mente pi lo beiço cento tem nm encon- Diana ao sahir, no dia seguinte, para
tto marcado com t»\\,t para lhe entre- a entrevista com Skinner, c escoltada
gar a.s cartas de Faraday. sem -.aber. pelo*, dois amigos. Cma vc.-.

Nesse intervallo. Roy Ran l.ill, ape- de posse das cartas, Diana tenta pôr-
zar do espinho que lhe magoa a «alma, se*ao fresco, c Skinner. que não é ho-

mem que se deixe ludibriar por unia
filha de Eva, pretende Mtbjugal-a aos
seus desejos. Roy apparece novamente
em scena, ha nova refrega entre elle e
o adversário da véspera, mas ficam e.m
seu poder ;^ cartas, porque elle se ba-
teia tambem acreditando serem da mo-

ça. Roger relancei a os olhos nos pa-
pcis e laz ver ao seu amigo o engano:
as cartas são do pae de Diana. No dia
immediato. Roy vae agradecer a 1'ara-
day a fiança [.reata..a. para elle não
ser preso, e só então sabe que o vc-
lho era o pae da sua adorada Diana.
Roy Randall faz entrega das famosas
cartas a Fa radia y e recebe, cm troca a
mão de Diana. Troca vantajosa para
ambos...

As Mulheres
mais admiradas
Sào aquella* cujo san-

jueé vermelho e puro e
cujas faces revelam san-

jgue e energia.

l SaLsaparrilha
doDr.A"yer

a-*\-on*.t.tu,' todo o organismo, faz 1cessar as enxaquecas, augmenta o fl
appetite, dá brilho ao* olhos, cm- fl

I tim pn ri fira o sangue. Seus re- I
sujtoadoa são stnrprehendentes. A' I
venda ba 80 annos. I

Lie. 58t> 17-3 20 fl

fl I* ça cm carta n.-.n:>tradn 11 fl
fl S'$oco a llapt. I' fl

^¦"aixa do Correio, 2014 — Rio. fl

firma a victoria para o seu team. c
Uíl rapazes assentam festejar condigna-
mente o triumpho. O cafe ocolhido é

, CAROGENO
Fortificante que se impõe por ser a sua

propaganda feita por toü"os quantos delle
fazem uso. AUGMENT\ O APPET--
í^r?.NG0RDA' FORTALECE E RE^S*
TITUE A BOA COR. E' sobretudo nas
pessoas unpaludadas, nas depauperadas porexcesso de trabalho physico e intcllectual
que o "CAROGENO" 

realça o seu valor!
Com o uso de dois frascos o paciente cer-
tificar-.e-á da efficiencia desse importante
preparado. Composição de QUINA, KOI.A'
STRYCHXOS e ARSÊNICO, me fica-
n-entos ja de sobra conhecidos como dcreal prestigio ao combate em todos os ca*
sos de fraqueza. Sabor agradável.

Vende-se em todas as Drogarias e Phar*

>\ Alexandrino
Cirurgião Dentista

\£lú

justamente aquelle em que se encontra Participa aos seus amigos t clientes que
Mia noiva. Ahi chegando, Randall per- reabriu o seu consultório.
cebe o flirt escandaloso de Diana com RLA RODRIGO SILVA N. 28
Skinner. e o ciúme o vae enfurecendo, Telepbone C. 1838
até que chega a estado de exaltação Km Ai>ne-laf1<à A*. \mZ
tai. ,„,. „-„ h. omm soi,,,..,, mm_T» w-r.A,I»»<l|> de Moraess www Llvre nocente d;mes*. - - usa...* por irracior.aes . r». XsèíSTENTE DE^CUNIcÃ' OBctS"
cionaes — | lueta. Roy ataca o ri- p TRICA (Maternidade)
vai. Mas nesse momento, o café que Conf Cano^n10^* 

medi,co-cirurgica

í.mcci„„ava cbm i„frac,ã., das leis, e s.«as % 7s ^unJas. ^uar.as
cercado pela policia, e Roy seria levado ReS" Tr 

^i™0^'"*' J.3 (Av. Oswaldo

I

lItEIItOEIRO
Cruz ) B. M. 1815.

Ernani de Carvalho
Escriptorio e Armazéns*

SMA BUENOS AYRESf8 5
RIO DE JANEIRO
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VÍGOGENIO
0 FORTiFICANTE MÁXIMO PARA

TODAS AS EDADES

Çalcifíca 0$ ossos e dá phosphoros

Sempre que os MESTRES DA SCIENCIA

precisam applicar utn fortificante receitam o

VÍGOGENIO.

FRACOS, racliiticos, ANÊMICOS, depau-

perados, NEURASTHENICOS, usem o

VÍGOGENIO.

Na fraqueza pulmonar e CONVALESCEM-

ÇAS o seu effeito é immcdiato e positivo.

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

mero 833 cm 20-11-1919.

O remédio das senho-

nOXO-oCOatlfla ras. Combate as coli-

cas uterinas, mesmo as da gravidez, em duas

horas. E' o mcllior remédio para as doenças

do utero como FLORES BRANCAS, in-

flammações, utero cahido, corrimentos, ca-

tharro do utero. A FLUXO-SEDA1TNA

é usada com optimos resultados nos Hoàpi-

taes e Maternidades.

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

mera 67 cm 2S 6-1915.

A» "Lícções de Vovô", d'0 TICO-TICO, Instruem as
cr_."_i:.^as.

TRES NOV

fír\\
_««v /////fl

Frisador
Ideal.

Mora dc Sá 30 —

SENSACIONAESü!
Um banho quente em 10

minutos. — Como? — Com
o Aquecedor electrico Var-
gues. Uma criança o faz
funecionar sem o menor pe-
rigo.

"Frizador Ideal" — Uma
senhora ondula seus cahcl-
los cm sua residência, mes-
mo cortados á inglcza.

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

Formas electricas para
enxugar camisas de malha,

rrecisam-se representan-
tes. Percam catálogos a P.
Correia Vargues — Avenida

Plionc C. 2484 — Rio de Janeiro.

t /aa ?•»•-...
Apparecerá em Dezembro.

Pedidos á Sociedade Anonyma O MALHO.

,^S^V«^«-~a>^V/V/>^/>^^^^a»./V\/V-..

B
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O homen ou mulher que coma
bemtquelhe agrademos alimen-

to9, e que os digira, é saudável.

Como se faz a sua digestão?
V. S. nunca pode ser saudável

9em que tenha boas digestões.

do
Dr.

digirirâo oa alimentos. Ellas

conteem os suecos digestivos

do estômago sob a forma de

pastilhas. Ellas dar-lhe-hão o

prazer de uma boa digestão.

Não espere; tome-as hoje* e

será saudaveL

PILHAS PUS

itj^sm»T\ém1*\^*S^*\s***m^^

"Illustração 
Brasileira"

REVISTA MENSAL ILLUSTRADA

Collaborada pelos melhores escriptores e artistas na^

cionaes e estrangeiros.
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PARA TODOS...
GERAIJMXF, FARRAR OU DK

COMO K* A ROUPA QUÊ FAZ ü

BOLSHKV1SMO
-• ¦»

(/•im)

crso a intervenção do Kaiser para im-

pedir que o nosso príncipe herdeiro k
casasse com a actriz americana. Quan-
dó o.-» Kstados Uni', los entraram no con-
ílicto mundial, aqui houve um certo ri-

gor com respeito a Gcraldine Farrar

por causa .du. sua ligação com o Kron-

prinz. Como se não fosse uma honra

para esses democratas americanos o
íwcto de uma de suas girls haver sido
notada pelo filho de uni imperador !

A voz do director^ porém, já nos in*
dicava o (pie devíamos fazer:

— Passem rapidamente deante dc
Mrs. Farrar. Luz! Acção! Camcra!

Ot margrave inclinou-se em primeiro
logar. Bra a vez do conde von K. A
cantora porém reconhecera-o. Ouvi a
voz do primo dc Ilindenburgo; "Gua-

dige Fran... Lustiger Potsdam... \Jn-
ser liebe Kronprinz..."

O antigo "official de uhlanos demo-
rava-se junto da antiga esposa niorgana-
tica do seu senhor, e einbebido em suas

recordações esquecem-se ambos do con-
tra regra e do film, de Los Angeles e
tio studio da Goldwyn: estão longe, na
Alclmanhu, em i«^i4. E' necessário que
a voz do director vibre para os chamar
á realidade do film: "Mais depressaI
Andem! Com essa conversas estão es-
tragando o episódio".

Pude então por minha vez inclinar-
me deante da estrella. Fora do campo
da objectiva quando me approximei do

ÇOnÒf von K. elle resmungava: com
amargor: "Ouviu esse traste de dire-
ctor? Ahl sc fosse antes da guerra eu
lhe ensinaria o respeito devido a um
official allemao !"

Ai! o conde von K. momentos mais
tarde ia esquecer o respeito devido a si

próprio e com elle todos os Quarenta,
deslembrados do sou nascimento, de
seu passado e de seus princípios de go-

1

verno. Sobre qui frágil base repousa

o e pirito :1a casta!

Meia hora depois de meia noite.

O* mil e duzentos figurantes foram

contractados até uma hora da manhã.

Faltam só tri.ita minutos para fil-

mar o .segundo episódio da opera. Des»

ta vez porém não é mais a o; era dc S.

Petèrsburgo e sim a opera de Petro-

grad. Passou o regimen czarista. Nada

de ca>aoas nem trajes de gala. Os

commissárioa do povo repoltrcam-se

no camarote diplomático. Trotzkie e

Lenine ostentam -se no camarote impe-
rial. Gcraldine Farrar, que havia pou-
co cantava para o.s grão duques bay-

ardos, generaes, senhoras da alta, vae

Cantar, por ordem do .Soviet. deante de
uma platéa de marinheiros embriagados

moujicks sebento*, operários em farra-

I>o.<.

Pastem pelo deposito de roupas

gritou o director. Kncontrarão lá cal-

cas velhas, botwets, botas e blusas. En-
fiem esses difarces por cima das casa-
cas mesmo. As mulheres dissimularão
o.s trajes de baile com chailes velhos.

E portem-sc como gente que não tem
0 habito de freqüentar a Opera. O con-
traste será empolgante.

O contraste é empolgante com cf fei-
to. quando á 1 hora c 10 minutos a
multidão rica do pouco antes vem rc-
tomar seus logares sob a camouflage

da multidão de pobretões.
Passam da 1 hora porém já dez mi-

nutos e o episódio não poderá tenni-
nar antes das 2 da madrugada.

Estamos contractados sé> até uma
hora! — grita uma voz. Paguem um
supplemento.

Vivas approvações.

Q 
SEU FUTURO — Qualquer pessoa
que quizer possuir um horóscopo

da sua vida, mande o dia e o mez do
seu nascimento, para conhecer bem o
seu futuro. Cartas a J. Tort. caixa pos.
tal n. 2.417, Rio.

GRAÇAS ÁS GOTTAS SALVADORAS DAS
do DR. VAN I)KR LAAN

Pesnpparreem os perigos dos
partos difficeis e laboriosos.

A parturienle que fizer uso
do tlludido medicamento,

durante o ultimo mez
da gravidez, lera um parto

rápido e feliz.

ztszzzz
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Não apanharemos mais os bondes.

Teremos de alugar taxis, Queremos

sete dollars de supplemento.

O director vem acalmar os pertur-

badores.
Tenham paciência. Dentro de 5

minutos estarão todos livre».

Em cadência, porém, mil e duzentos

figurantes ameaçavam:
Sete dollars! .Sete dollars!

Um contra-regra, imprudente, lança

.1111 desafio:
Nunca maia lhes daremos trabalho.

Foi o signal. Desencadeou-se o tem-

poral. Os punhos levantaram-se: .
Fora Goldwyn! Supplemento! Se.

te dollars! Sete dollars!

O director tenta um ultimo esforço

em direcção aos camalotes em que fi-

guram os Quarenta príncipes russos,
marqueses italianos, condes francezes,

barões allemães: os derradeiros repre-

sentantes da ordem.¦ r
Revestindo-se, porém, com os trajes

do povo, com os bonnets avaccalhados,

calças manchadas, blusas sebentas, os

aristocratas adoptam a alma do povo.

O conde von k;"ffr antigo capitão de

uhlanos, é agora um energúmeno mari-

nheiro de Cronstadt. "Viva o Soviet!",

berra o príncipe russo em delírio. O

velhote margrave mesmo, tão conver-

sador pouco antes, em sua casaca scin-

tillante de condecorações, está transfor-

mado em um conunissario exaltado que
reclama a cabeça do director ou sete

dollars de supplemento.

A revolta estala em toda a parte, nos

camarotes como na platéa.
K' mister ceder.

Vm contra-regra adeanta-se:
Está bem! Terão os sete dollars

de supplemento.

O bolshevismo triumphara. Foi só
então que se ponde continuar o film.

Oh Brummel 1 K' na roupa que está
o ponto de partida de todas as revo-
iuções.

Tyr;innosi forneçam um bom alfaia-
te ao publico, e elle se sujeitará a
tudo!

PARTURIENTES
Innumeros attestados provamexuberantemente sua efficacia
e muitos médicos o aconse-

lham.
Vende-se aqui e em todas as— pharmacias e drogarias. —

Deposito geral:
ARAUJO FREITAS & C.

RIO DE JANEIRO

¦
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LARGAME .DEIXAMEGRITAR!
PARA TODOS...

I
1/
2.

3/

4.*

5.«

6/

xarope 5ão João
E O MELHOR PARA TOSSE E DOENÇAS DO

PEITO - COM O SEU USO REfíULAR.

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

e com ellas as dores do peito e das costas.
Alliviamse promptamente as crises (afflições)

dos asthmaticos e os accessos da coqueluche,
tornando-se mais ampla e suave a respiração.

As bronchites 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 Xa>nope S oodb <• nco"•¦¦.-•_¦.-st? nos Phanmátcms

m

Os mais dignos resultados J

i

Altesto que tenho empregado cm
minha clinica e Elixir de Nogueira,
Salsa, Caroba e Guayaco, obtendo
sempre os mais brilhantes resultados,
principalmente nas moléstias de ori-
gem syphilitica.

0 referido ó verdade e por me
ser pedido, passo o presente, que af-
firmo "en fide mediei".

Jaguarão, 27 de Abril de 188G.

Dr. Es.evam de Souza Lima.

ALVIM & FREITAS — Rua do Carmo n. 11. sob. — S. Paulo.
As "Licções de Vovô", d'0 TICO-TICO, instruem as

creanças.

MI MI UM MI MI Ml MI Ml MI MI MI MI MT MT MI MI ¦#

A PASTA _

SALODOMT í
ALVEJA OS DENTES, AROM ATI SA a BOCCA.

MI MI !•! MI MI I» MI MI MI MI I MI MI MI MI IIJUMIM MI MIMI £¦•

O PO de ARROZ )

Tí^^C^
ÉIMPALPAVELADHERENTE E

COMPLETAMENTE IMOFFENSIVOÁCUTIS
^-.-/ifffg",*. é ., a,__a < \mnw7TtmWi \è<\ê ¦,. »-^.r*v ¦--;¦¦» j^r-rr*
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MARI EARt E FKí) T-IOR1TO

REPERTÓRIO DA ORCHESTRA P1CKMANN
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Bastou, 9 — Telep.^
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Dentes brancos

Bocea limpa

Hálito puro ?
Sim. usando-se a

Pasta Oriental
/T VENDA EM TODO 0 BRASIC

Cia. DE PERFUMARIAS
BEIJA-FLOR

PEDIDOS DO INTERIOR A

J. LOPES & C:
ou a outra qualquer casa atacadista do Rio.

T CíCÃ O lYIFT! rORAPÃr. Antiseptica, elimina a caspa
^^ V* v v-' IV* l J u v^ v^ fv / V \oií\ Vj eé deinebríante perfume.

REGULADOR FONTOURA ,

é o remédio indicado para co

bater os incommodos das s<

nhoras, sendo muito efficaz

nos estados mórbidos e na

desordens fun ceio naes

dos órgãos f e m i n i n os

7
s (J

REGULADOR FONTOURA

regularisa a funeção do sangue,

lescongestiona os órgãos in-

flanimados, supprime a dôr

proveniente d e irregularida-

INCOMMODOS DAS SEN HO RAS Ve* 
men,truae' e eIimina

os distúrbios nervosos.

Precioso Remédio

PARA TRATAMENTO DOS

REGULADOR FONTOURA
As causas que deter-

minam muitas altera-

ções no estado de sau-

de das senhoras, preduzin-
do crises dolorosas, alterações

nervosas e conseqüente decaden-

cia physica, devem ser comba
—» —» — tidas com o — — -

REGULADOR FONTOURA

RESTAURA E REGULARISA

AS FUNCÇOES DOS

Órgãos femininos

Os satisfactorios re-

sultados obtidos em

grande numero de casos

em que tem sido applicado,

demonstram quanto é mere-

cido o renome alcançado pelo
— — poderoso preparado. •—* —

REGULADOR FONTOURA

NAS PROXIMIDADES DO NATAI.:. — ALMANACH DV TICO-TICO.



k lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll iiiiiiiiiiimmiMiiiiNMiiii..... V

|

1¦
I
1
|

i
1

. =

BELLEZA FEMININ

CUTISOL
FffOtaaâucto sçientifico

Extingue, com-

pletamente, as sar-

das, espinhas, era-

vos, p a tl nos,

manchas, sem irri-

tar a pelle; faz a

pelle feia ficar chie

e mimosa, e a ve-

lha ficar nova e

bella. Clareia a

cutis, fixa o pó de

arroz e realça a

belleza.

As maiores sum-

mi dades médicas do

paiz, entre ellas os

prof essores Dr.

M i g u e 1 Couto.

Octavio Rego Lo-

pes e Rocha Vaz,
attestam a sua ef-

Depositários: ARAÚJO

JaMm" ' 
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IS
ficacia no trata-
mento da cutis.
Vide os attestados

que acompanham
as bullas. Toda

pessoa que delle
faz uso apparenta
a mais bella juven-
tude. Para mas-
sagens, depois da
barba é o melhor.

Encontra - se j
venda nas princi- [
pães Drogarias. |
Pharmacias e Per- \
fumarias de São f
Paulo, Minas, Ba- |
hia e Rio de Ja- i
neiro.

ES, 88 - RIO |

SYPHILIS!!!

JA EXISTE O

¦mara-ra

abortos! Chagas! Invalide*! Rheumatismo! Eczemas
UM HOR ROR III

A syphilis produz Abortos, enche o corpo de Chagas, destróe as Gerações, ifaz
os filhos Degenerados e Paralyticos. Produz Placas, Queda do caixão e das unhas, faz
as pessoas Repugnantes! Ataca 0 Coração, o Baço, o Fígado, OS Rins, a Bocca, a
Garganta, produz o Rheumatismo, Purgações dos Ouvidos, Kcaeinas. Erupções da pelle,
Feridas no corpo todo, a Cegueira, a Loucura, emíim, ataca o organismo. Eliminae a
SvnhiHs Ae* •¦¦\y,t. porque não havendo Saúde não ha Alegria.

ELIXIR 914' o melhor depurativo do sangue.

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

AINDA MAIS!
O tlLIXIR 914 não é só um grande Depurativo como um grande preparado contra a

Syphilis, porque contém Hermophenyl, o qual destroços micróbios do sangue. E' o único sal que deve ser usado
por via gástrica, pela sua acção bactericida e porque não ataca o estômago nem os dentes, não produz erupções,
ao contrario, sécca e faz desapparecer as feridas. Não contém arsVnico nem iodureto, sendo inoffentivo
ás creanças .

O que o doente sente com o uso do ELIXIR 914

.Appetite, regularidade dos intestinos, melhorando os que soffrem de prisão de ventre. Desapparecimento
de todas as manifestações sypbiliticas, especialmente do Rheumatismo <• affecções' dos Olhos; finalmente, a
saúde em pouco tempo.

AttestadoS . E' o único Depurativo que tem attestados dos Hospitaes, dc especialistas dos Olhos e da

Dyspepsia Syphilitica.

CasamentOS: Não se case sem primeiro tomar 6 vidros de ELIXIR 914.
E' O MAIS BARATO DE TODOS OS DEPURATIVOS PORQUE FAZ EFFEITO DESDE O 1 VIDRO

Não deixe para amanhã, comece hoje mesmo a tomar o ELIXIR 914.

Vende-se em todo o Brasil e nas Republicas do Prata

NOTA-  Enviaremos GRÁTIS um livrinho scientifico sobre a syphilis e doenças do sangue, a toda a pessoa que
o desejar. Pedidos á GALVAO & Cia. — CAIXA 2-C. — SÃO PAULO.

•
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