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Bstá etn organisaçfto o Almaoacíh d90> Malho para 1928, do qual
será enviado um exemnipílar, gratas, a cada assignante do §e=
manario O Malho» etuija assignatura termine em Dezembro

do próximo ariiooo

Lindas trichromias nas 300 paginas de texto interessante e variado.

S. A. "O 
MALHO"-OUVIDOR. 164 RIO
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OS LIVROS DA SEMANA
A roíii.la harmoniosa dos poetas... Todos abrindo

castamente ao mundo as almas — mysterios profundo*-.
uns banhados da melancolia (ÍO luar, cheios outros da.s

purpuras auroraes; este, glorioso de sol, aqueile, trans-

bordante das brumas do entardecer...

Almas arrastadas no turbilhão <do sonho.... Ouça-

mol-as :
A I V A T J. 1 0 1 O S I

Companheiro, ouve meu canto

Oue é como o canto das aves,
(•'orno os airomas suaves,

Como das frontes o pranto...
Patricios, quando eu descanto,
.ttentáe no canto meu...

Digam : debaixo do céo

Quem ha quc ò mundo supportc ?

Quem ha contente co'a sorte...
Ai patrícios !

Co'a a sorte que Deus te deu ?

Ma_a se tem dores a vida,
Tem çcu encanto tambem..,;
Principalmente sc alguém
Depois da ausência senti: Ia

De saudade entristecida,
Nois espera a suspirar;
K abrindo o rancho, ao naisdar
Dc contente mil abraços,

!. Ao cahir em nossos braços,
Ai patricios !

De alegre pega a chorar.

A vida é cheia <$f enganos;
Cheia dc atalhos a sorte...
Este nasceu pr'a ser forte,
Outros nascem pr'a tyranngs;
Uns pr'a pilungo.*. marranos

Em que qualquer põe a marca...
Eu nasci iu..na comarca,
Desta plaga americana
Pata empunhar a picana,

Ai patricios !
Como o sceptro de um mona reba.

ODORANS

Vivo cumprindo mei fado;
A cantar» as minhas trovas,

.Que, se não .vão nada novas.
Saem, ao meno-. como um brado
De um peito velho e cançadô,
0 mundo ansim £ correr,
Ninguém mc compra ao meu \er...
Mas, ai I se eu pego unia lança,
Tenho scisma c desconfiança,

— Ai patricios !

Que ainda dou que fazer..

Servi na eavallaria
Dc Andrade Neves... Cuê picha !
Uem ponde a terra gaúcha
Ver o que era valentia...
Inda alembro quando erguia..*:

(Companheiros attentae
Como isso já longe vae !) -

Quando erguia o rijo braço,
Pra devolver mun lançaço,

Ai patricios !

A affrouta dc um paraguay.

• V, pra enterter a pionada.
Entre dois chugrôes dp amargo,
sV quc estes meu-» cantos largo,
Depois do volta a boiada...

Ai saudade ! Unia pousad
Numa cochiiba perdida
Tem algo dc entrestecida....
Mas a geiUe ^c consola

Quando pega na viola,
Ai patricios !

Para enganar esta vida !...

Quem, por menos conhecedor dos hábitos *? *_ «ii-.-

guajar de cada ; h dos nossos Estados, nâq áéi-çobrc

logo no cantor destes versos um attthentico poera

gaúcho ?-
Poeta gaúcho, c verdadeiro, o Sr. M. Pereira Fo--

tes, autor dos Can tares da minha terra..., livr-. p-èía-

ciado por Manuel do Carmo, com illustrações; de ApW»

cina do Carmo. O pfçfaciadcr é o dílicioso poeta le

i
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Setembro e rio-grandense tambem, e n iílustradora c
uma superdelicadâ artista, que tendo com aquelle estret-
tas affinidades espirituaes. fez-se delle companheira ado-
ravel e inapiradora enternecida. Assim, não é de cx'-
tranhar que os cantares do trovador gaúcho — tão na-
turaes, tão simples, tão espontâneos, — tivessem inspi.
lado um tão lindo prefacio a quem os sentiu pela alma
t pelo cc ração, pela esthesia e pela saudade, c dessem
tambem ao lápis da artista motivos regionaes tão sue-
gesti vãmente reproduzidos.

E, pois, que tenho a imaginação errando pelos pam-
pas, irmãos gêmeos dos meus para lisiacos Campos ge-
raes, seja-me offerecido ensejo de falar de outro poeta
<lo extremo sul, mas fJbeta citadino, que não precisava,
á guiza de certidão de ida'>, ter collccado o retrato nas
primeiras paginas do livro, para provar que é moço.
•De sua ano idade dizem os seus verso?. Só não seria
moço no livrinho dõ Sr. M. Spaküng o titulo — Cin-
sas... — se, talvez, não houvesse da parle do autor o
propósito, que julgo christão, d«e se pôr bem com a con
««ciência em seguida ás diversões de um Carnaval ex-
tranho...

Do seu pequeno livro não numerado, destaco um
soneto que revela talento e certo conhecimento da arte
de fazer versos:

C A N T A ! . . ..

Canta ! Gosto de ouvir esta hla voz dolente
tãe cheia dc expressões, tão sentida c magoada !
Canta, que o teu cantar suavisa esta ignorada
tristeza de minha alma incomprehendida e doente.

Cigarra ! Esta tua voz é uma oração ardente -
de nota. fe crystal ! Minha alma confortada
ouvkido-íe cantar delira, e cnthusiasmada
até a#s astros se eleva arrebatada e crente !

Canta^Cigarra ! Espalha essa harmonia injjhda
mos tristes corações, nos corações doridosl...
Oh canta c->n canção de amor que no, quebranta,

essa linda canção de melodia linda,
tsew versos de dor, de lagrimas ungidos,
que me fazem lembrar hOSSO passada ! Canta !

O Sr. Castella l.raz. do Centro de Letras do Pa
raná. acaba de publicar as Noites brancas, com o sub-
titulo Poemas maternos, que, por curtos, couberam to-
dos cm 18 paginas, apenas.

Mas não se julgue que, por escasso de paginas, .se-
ja o livro escasso de inspiração e de belleza. Ao cou-
trario, é uma plaquete agradável. Dentre os seus j^que-
nos poema?, todos ide uma nota profundamente pessoal,
escolho aquelle qtie me pareceu mais original pelo a.-
sumpto c pela maneira de ser este tratado;

S A M A M B ATAS

Ao afiago «la aragem,

lio sertão,
ei? samambaias vivem escondidas
e esquecidas
mo abandono, selvagem
da eterna solidão !
Sua ramagem delgada,
de simétrica bclleza,
é um leque de pluma esverdeada
com que as «dotara a natureza.
Suas folhas somnolcntas
í.ão adorne»? caipiras
cm franjas de vclltulo
esparsas- tremulas, bizarra-,

pendidas cm leves tiras
macilcntas

feios barrancos dos rloj

pela? várzeas c colunas
campezi-nas,

por valles verdes sombrio?!...
(>' samambaras J
Evocando as palmeiras que, nas praias,
as finas palmas agitando vão,
vós sois as verdes atalaias

postas ás bnrbacans do centro do .sertão !

A reliabilitação da humilde c calümniada samam-
baia ! Como os pocta3 são bons 1

LT::ONCfO CORREIA

L

'/^i

As "I.ições de Vovô" d'0 TiCO-TICO interessam
a iodos..

.
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PARA TODOS.,

BAYER

Os únicos comprimidos legítimos de Aspirina são»

os proferidos ao mesmo tempo pelo nome BAy-

ASPIRINA no envolucro e pela 
'Cruz Bayer" em

cada comprimido. Esta marca registrada, respeitada

em todas as partes do mundo, é uma garantia

absoluta de que recebeis um produeto puro e,

portanto, efficaz no allivio que procuraes. BAy-

ASPíRlNA não afíecta o coração ou os rins nem

tão pouco causa a menor perturbação gástrica

quando tomada de accordo com as direcções.

BAyASpIRINA tem sido durante muitos annos

receitada pelos médicos, sendo, portanto, os uni-

cos comprimidos que deveis acceitar. Exigi sempre

BAyASpIRINA com a marca protectora da "Cruz:

Bayer" em cada comprimido. Continuae a recusar
i

qualquer substituto sob qualquer outro nome.

• lu-mudo pe i Oüeiioria Geral de bafe Paíiíu wb n ?M tm 16 10 lílí ,

v

.......( CAFIASPIRINA .
•Preço do tubo original) BAYASPIRINA

_ .f ...

• • •.
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£'a marca que disiingue os mais
delicados artigos para íoilette.,

Universalmenie conhecidos

Lxiraclos -Takos -Loções
Üentilricios-Sabonetes para Wileííe

e barba.
Áriigos para toucador. ,

Aoenlcs Coraos

LEONE » ClX
Rio de Janeiro-São Paulo
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CUAB1RABA

i Bahia) — i°.

Metro - Goldwyn

Studios, Culver

City, Califórnia. 20.

Lasky Studios, Vi-

Street, Hollywood,

Califórnia. 3". Fox Stu-

lios, Western Avenue. IIol-

lywood, Califórnia. 40. Char-

Íe9 Chaplin Studios, La Brea

Avenue, Califórnia. 50. Hunt

Stromberg Proáuctions, IIol-

i wood, Califórnia. Deve

consultar antes a nossa Ua*
r* dc endereços...

BATACLAN (Gravata)
Com a sua nova espécie

.ação, não assumimos res-

ponsabilidade alguma. Sabe que os en-

carregados são outros, e a elles entre-

gamos tudo. Depois, não temos palavra*

para agradecer o que enviou. Muito

obrigado ! Parabéns pela nomeação.

JOSÉ' PRADO (Tres Corações) —

l*. Lasky Studios, Vine Street, Holly-
wood. Califórnia. 20. Não temos, no
momento. 3*. Idem, está afastada da
tela. 4n. 1507 Detroit Street, Holly-
wood, Califórnia. 50. Hunt Stromberg
Productions, Hollywood, Califórnia.

CYCLONE SMITH (Recife) —'

mos visto, naturalmente fica
»sa, trabalhando com o "Pathé

Baly"... Lamentamos sinceramente a
tuaçao. E\ mas estão sendo muito

indiscretos... Nada foi cortado. A*
ti Bruneau (pouca gente a co-
•oi cortada na America, ou

só para material de reclame.
1 trabalhar, mas não traba-
reclames, porém, ficaram com

° ^u nome. r. V.t\rfy Pollard. 2".
ete -d... 

porque cargas d'aguas
ío'--ce lembrar delle? Não temos en-
fcreço delles, isto é, daquellcs rapa-
íes que têm muita vontade de fazer
film s.

\impos) — i°. Richard Tra-
2°- Ha já uns tres annos. O

Jf™ então, 
ha mais tempo. *f.

inguem quer passar. O film
d" ?artes... e não é nada para

4°-Nasceu em 1893. 5*. Vae
¦ é falta de espaço. Temos

**K0 na secção de cinema.
ÍSCA (Bello Horizonte) -

'* ' encarregado do "outro lado"
todos..,, nada temos comisso. r ,**A -

... - nao nsa resposta para as
. 

JCs. 
Se estiver bom, verá

', -acto. Sc demorar é porque

PARA TODOS...

Questionário '/*r>rm»»»******r»»-»*

HAVI»f:H (Rio) -Poi,, ma0i
«sempre com muito prazer. 1". Sim se-
hhora ! 2\ li' uma personagem do
theatro italiano, uma personagem gol-
doniano. E' a -sim uma espécie de Arle-
quim. Já vi,ros o film em sessão, es-
pceialmente para nós. E' um portento!
Ramon Novarro vae admiraveknente !
Nos "Films da Semana" diremos me-
lhor.,. 3o. Não, espere elles pedirem.
E assim mesmo," só envie se fizer
muita questão do retrato. 40. Numa
carta especial, dirigida ao Sr. Gra-
phologo. Pois então, tome nota que
elle adora I.illian Gish... diz ser o
seu typo ideal... Não adivinhamos, é
um tratamento muito usado.

ÉÊà

s^>Ai.-»«fí vr~f£-^:-t^fj£/

Mae Busch e Adolphc Menjou cm
"Broken Barriers"

Hn

D

a cesta..

MRS. MOACYR (Ribeirão Preto)
— Sim, está em condições, vae ser pu-
blicado. Cada um tem a sua opinião...

Reformou agora no mez passado, mas

não sabemos por quantos annos.

MARIA FAMILIAR (Rio) 
— Não

tem trabalhado, não sabemos para on-

de possa dirigir-se. Experimente ain-

da para Lasky Studios, Vine Street,

Hollywood, Califórnia. KHa, 1507, De-

troit Street, Hollywood, Califórnia.

LAKE ( Kio) — Escreva para 8449

Fountain Avenue, Los Angeles Cali-

fornia. Também não nos recordamos

dos estatutos, procure o numero do

Para todos... qne deu aquella carta

na Chronica. Voltaremos ao assumpto,

é para não retardar a resposta desta
carta. E', A papoula é um film bem
fraco.

RACNELA (Rio) - F/elle justa-
mente, e sabemos perfeitamente como
entrou para o Club. E' mesmo, seri
tão engraçado ! Em tempos nos contou
algumas aventuras a respeito, que mui»
to nos fizeram rir. Pergunte quando o
encontrar no Municipal... Não recom-
mendamos nenhuma, tudo é um verda-
deiro "frege", como se costuma dizer.
Não imagina o que acontece diária-
mente neste meio. Não sabemos da
existência destes films de Alice... Não
foram os que passaram aqui, distribui-
dos pela agencia da Universal ?

AIMÉE (Minas) — São destas coi-
sas que sabemos, mas não se dizem as-
sim... é segredo. Emfim, vá lá: Ro-
bert Dinesen, que foi o melhor delles,
é o "Frederico" 

por quem a amiguinha
demonstrou interesse especial. Temos
retrato delle... mas são tão poucos os

que apreciariam a publicação... Está na
Allemanha trabalhando como director,
como varias vezes nos temos referido.
Alguns dos seus films já passaram no
Rio. Nós o apreciamos immenso, des-
de os tempos da Nordisk.

MARIETTA (Parahyba) — Iuíe-

lizmente não fornecemos retratos, fi-
lha. Ella está retirada da tela ha mui-

to tempo.

CELIO COELHO (Rio) — 1712,

Alcssandro Street, Los Angeles, Cali-

fornia.

DIVA (S. Domingos) — E' uma

reprise e o mesmo argumento. A fil-

magem nova, breve. Já passou em Pe-

tropoüs sim. Aqui... se Deus quizer.
O füm é fraco e elles temem um

desastre. Além disso, falta cinema que

queira exhibil-o. Tem 10 partes.

A. PELLEGRINI (Campinas) —

As suas cartas são sempre respondidas.

Io. Não. 2o. Ainda não está resolvido

o que farão. 30. Millarde, muito longe

até. 4o. Não. 50.

Está trabalhando

no cabaret "Zieg-

feld Follies". Elle

tem uma questão
com a Fox. 6o.

Sim. A sua carta

vae ser publica-
da, se bem não

analyse com sa-

V*-» ^^| mW
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SOFFRE DE NEURASTHENIA?
FAÇA USO DO

ELIXIR DE SORET
PODEROSO E EFFICAZ 11ESTAURADOH

DOS NERVOS.

Soberano nos casos da Perda Parcial
das forças viris.

Experimente e convencer-sc-ha!

ELIXIR DESORÉT ¦' COMPOSIÇÃO VF.GBTAL

A' vnda em todas as I-hartuacias ©Drogarias. Ao-

orovádo p»-la Directoria do Saude Puühca em
26-6-1919 sob W *>/.

D ri io- I
6 - G - 1 9 O O I

PARA

QOLPES-FR1EIRA5.
HERPE5-ECZEMAS,
EXCORIAÇÒE5.
MACHUCADURAS,
PICADA5 VENENOSAS

Bom Dia!

V. S. nunca conhecerá o

prazer dum perfeito esto-

mago, senão quando final-

mente se decidir a tomar as

rnuHaUnim

•

i

Estas scientificas pastilhas
tornarão saudável o eeu

estômago, ajudarão a sua

digestão» e darão um bom

appetitet melhor do que
V. Si nunca teve. Tome

as hoje.

ti&façio todos os estrellinhos do cine-

ma. Parabéns, entretanto, por não

confundir os irmiosinhos Moore.

SWANSON. MEIGHAN, Si l.l.S

(Ribeirão Preto) — Dirija-se á nossa

gerencia. A tiragem vae ser maior

este anno. Sim, estávamos seiente,

mas qne vantagem ha ?
P11ILO-CINE (Porto Ak-re) -

Io. a\ctualmente tratando do seu' di-

vorcio, para casar-se com Claire Win-

BREVEMENTK
______w

^***^uiii. '\f*mú:'

s

\,letro-dsor. 2o. Metro-Goldwyn.

Goldwyn Studios, Culver City, Califor

Revista de todos os sports no Brasil e
no estrangeiro.

F.DIÇAO DA S. A. "O MALHO"

nia. Quando tivermos uma boa photo-

graphia.
RAMA VASSALO (Rio) - l*. 0

primeiro nunca será exhib:.'.¦-. a ******

trella não quer. O segundo, talvez

breve. 2°. Sim, alguns delle.» já estão

no Rio, na agencia Matarazzo. Brost,

por exemplo, que será exhibido par-»

o mez, sob o titulo Problema do ca*

samento. 30. Sim, vae casar-se aqui.

4o. Não deve demorar, talvez para Ou-

tubro. 5°- S-m, os films da Far2'

mount.
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Tapetes que sao frescos
e sanitários assim como de linda apparencia

Os Tapetes Congoleum Sello-de-Ouro estão
resolvendo em muitas casas Brasileiras o proble-
ma apresentado pela questão de tapetes. Tãa

- lindos como os tapetes tecidos de elevado preço,
estes tapetes populares, baratos, teem uma super-
ficie lisa, impermeável, que é sempre fresca, hy-

gienica e fácil de se ter constantemente limpa
como os soalhos de ladrilho.

Os Tapetes Congoleum vêem n'uma grande
variedade de desenhos e combinações de cores.
Ha uma infinidade de effeitos Orientaes ricos e
attractivos para as salas assim como padrões con-
vencionaes alegres e delicados para os quartos de
cama. É fácil fazer-se uma escolha que esteja
em harmonia com a mobília de cada quarto e
¦sala da casa*

A prova de calor - Hygienico
A prova de insectos

Comfortavelmente frescos mesmo nas horas de
mais calor, os Tapetes Congoleum Sello-de-Ouro
são absolutamente sanitários e immaculadamente
limpos. Nada penetra ou adhere á sua superfície
lisa e sem costuras. Nada desbota ou turba as
suas cores vivas e bellas.

E para os limpar não necessitam ser batidos
ou varridos. Todas as nodoas ou traços de pó,

Seílo de Ouro

Sngoleum
Ivpetes Artísticos

Companhia Congoleum (de Delaware), Rua

lama, oleo, etc, desapparecem instantânea e fácil*

mente com um pano humido.

E tambem ficam completamente estendidos

sem que tenham que ser pregados ou grudados de

forma alguma - os cantos e as bordas nunca se

levantam ou enrolam e os ataques dos germens e

insectos não os affectam.

Satisfacção garantida • Preços
Baixos

Quando for á casa onde compra as suas coisas,

peça que lhe mostrem estes tapetes. Facilmente

notará a Garantia dada no Sello-de-Ouro que se

encontrara em cada tapete. Garante absoluta
"Satisfacção ou devolução do seu dinheiro." Nen-

hum outro fabricante de tapetes offerece tal ga-

rantia. Nenhum outro tapete dá satisfacção tão

completa e serviço por cada mil reis empregados.

Note os Preços Baixos
1.8a -.<«•>
2.29 2.75
2.75 2.75
2.76 3.20
275 3,66
2.75 4.68
0.46 0.92
0.92 1.37
0.92 1.83

..'ó$000
1261000
1581000
178$000
2001000
250S0O0

9$50O
28*000
36J0UO

No interior os preços são mais altos devido an
frete. .

Sempre que se deseja cobrir um soalho com-

pletamente, o Congoleum Sello-de-Ouro ao

metro offerece as mesmas vantagens que os

Tapetes Congoleum - belleza, limpeza^ e

durabilidade. É o mesmo material garantido
» vem com a largura de lm85 e 2m75, sem

bordas.

Theophilo Ottoni 36 - 1°. Rio de Janeiro

¦ 
i
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Na juventude ou mesmo depois da meia edade pode
a mulher conservar a frescura da sua cutis.

Basta nunca abandonar o creme scientifico Poliah
da American B.auty Academy. Seus effeitos são surprehendentes na remoção
das manchas, espinhas, rugas e imperfeições da cutis.

Para maior efficacia do emprego do Creme Poliah, enviamos gratuitamente a quem
nos enviar o endereço, o livrinho A ARTE DA BELLEZA; nelle se encontram todos os
conselhos para hygicne e embcllezamento da cutis e cabellos.

(Para todos...) — Corte este "coupon" e remetta aos Srs. Representantes da American Be-
auty Academy — Kua Io de Março, 151, sob. —- Rio de Janeiro.
NOME
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Rio dc Janeiro, 6 de Setembro de 1924

.Va-r"

O Rio de Janeiro
ia receber, na próxima

semana, a visita dc Sua Al-

teza Real, o Principe Umberto

<li Savoia, Herdeiro da Coroa de

Itália. Cidade latina, amorosa da terra c

da gente do reino que o Hospede insigne

encarna na sua juventude, a capital do

Brasil havia de envolvel-o, durante

os dias que passasse aqui, em

mostras de prazer sincero,

de gratidão alegre.

mWà.

__Pa_.''

O Principe Humberto fez o seu serviço militar como simples

m*^

soldado, no Primeiro Regimento de Granadciros, dc Sardcnha. A

cerimonia ie mC*tm*í*>, f* •*«• *¦**' *¦ *** ****** 
'* 

"""

significação : era a entrada official ,lo Principe na vida publica como

(u-rdeiro do Ihrona. logo depois, Havendo perconiío as colônias

italianas do Mediterrâneo, esteve cm varias cidades da Itália, onde foi

recebido cnthusiasticamcnte pelas populações. Nossas photographias

mostram Sua Alteza Real, cm uniforme de granadeiro c a manifestação

com que o acolheram os seus camarotes, esluéanles da Universidade de

Bologna. No instantâneo vê-se, á direita, a estatua histórica dc Neptuno,

dc Giambologna.

4*
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SUA ALTEZA REAL

O PRÍNCIPE HUMBERTO,

HERDEIRO DA COROA

D E I T A ÍT A, CUJA V I S I TA

OFFICIAL AO B R A S I L

INFELIZMENTE FICOU

A D TADA

¦
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Na igreja d., Carmo, depoi. da missa em acçáo de graças, que a Kxma. Familia Barcellos I.orges mandou
rezar em regosíjo pela eleição do Dr. Arthur Pinto

da Rocha para deputado do Rio Grande do Sul.

¦ ¦ ¦

INCANSÁVEL

POÍ CINIRA CARDOSO

/: .v </ <7<>(V 7*tsãt) que me I asei na,

( ousa ms magnas que //;,* tem pungido,
I: que, cmtanto. conservo na refina
( omo a fonte de uni bem iiialtinqido..,

Pepois (//«¦<• /,- conheço c minha sina

Vraster no peito o coração ferido.
¦\ em pôde haver linguagem que defina
O (jue eu leniio cm silencio padecido !

Mas ainda que mal recompensado

Meu amor ha de sempre desculpar lc
Humilde, carinhoso, abnegado. . .

Bemdito seja o dia em que te vi.
PotS não ha maior gloria do que amar le
Nem melhor gozo que soffrer por li !

1 e C ' •* * r ;i C a r d o s .
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Pequena Gazeta
MARA nt-1'''. MARTE?

Csse delírio de querer

palestrar 
com Marte c

lutii a evidencia do pessi*

íiiisiuo de que e§tá ataca-

(,a, desde o outro século,

a gente terrena.

v humanidade do nosso

planeta aborreceu-se de

olhar a.s mesmas physio-

noiiiias e ouvir os mesmos

idiomas. Já o esperanto

demonstrava isso. E isso

demonstrava a mania do

exeavar os velhos chãos,

onde dormiam, esquecidos

e serenos, esqueletos e cor-

pos mumificados.

A facilidade de commu-

nicações que poa em con-

tacto os vários paizes e as

raças diversas cá de baixo

tornou desinteressante a vi-

da. K* preciso para a

curiosidade das mulheres e

dos homens deste tempo al'

go de nucvo.

A anciã de Christovam

Colombo, os palpites de Pe-

dro Alvares Cabral e dos

demais descobridores, resus-

citaram em phrenesim nos

modernos systemas nervo-

sos... Menos no meu. Es-

R E C A X T 0 D E
I N TKI, I, | <; |«;x C , A

(> RtO de Janeiro tem
Uma nova livraria de ver-
dade. Os Srs. Pimenta de
Mello & C._ qne com tào
bclHo exito iniciaram ai
Mias edições, acabam de
transformar a antiga casa

da rua Sachet n» 34 num
claro ... elegante salão, onde
o* amorosos da boa leitura
encontrarão revistas nacio-
naes e extrangeiras, de to-
das as actividades, obras di-
dacticas e volumes dos es-
criptores mais estimados, nos
vários idiomas lidos entre
nós.

J'.is uma noticia qne da-
mos com prazer. A cidade

ganhou um recanto de intei-
ligencia, que será, em bre-

I

Arrigo Boito, cuja opera
Posthuma, ." Nerone ", 

teve
h'i P'»ico. nm cxiio extra-
ordinário, e dc quem ouvi-
mos. no Municipal - -" ./,•
fishdc", trabalho da sua

juventude.

i_wft**r '_r"Et

!Í__^B 
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James I Hiver Curwood,
filho do Capitão Hateras

c de uma princeza pelle ver-

nielha, é actualmente no*

Estados Unidos o escriptoi
mais em voga. Elle var

Imscar o assumido dos seus

ivros nas regiões desertas e

glaciaes do Alaska, no mci<

da vida rude dos explorado*

re* dos campos auriferos.

Passa a metade do anno na
sua choupana erguida nas

Urras da Bahia de Hudson.

onde nm lençol de ni've

eterna cobre a terra, e onde

a temperatura oscilla entre

zero e (|iiarenta abaixo.

Sahindo no seu trem') pu-
xado por uma matilha dc

cães-lobos, Curwood emhre-

nha-se n;is immensas flores-

j

—

A cubana onde Cunvood
escreveu " _•/ armadilha

dc oino"

ve, o ponto predilecto daa

senhoras illustre s. dos

homens de letras cariocas, c

tambem da pequenada das
escolas, pois .>s Srs. Pimcn-

t.i de Mello & C. vão man

ter uma secçào infantil com

as melhores novidades, quer
de texto, quer de gravuras.

Jamcs-Olivcr Curwood

I

Inatole Francé na
mesa dc escrever.

O escriptor e as suas
parelhas favoritas no

Alaska.

tas de pinheiros e vae vi-
ver a existência incerta dos
caçadores de pelles. Melhor

que ninguém elle conhece os
costunies dos animaes selva-

gens. () seu livro, que des-

creve a vida, as paixões e
«i morte do urso " 

grizly 
"

SÓ pôde ser superado pelo

"Jungle 
BookN ile Rudyard

Kipling. Os seus conheci-

mentos sobre esta vasta re-

giào Inexplorada são tão
grandes qne Curwood foi <>

unico americano que o go-
verno canadense convidou

para ir explorar c descrever

as trihus ét esquimós do

Alto Canadá.

A sua descendência de

pelle vermelha facilita-lhe

sobre maneira a.s excursões,

porque os Índios destas re-
."iões o têm em conta de
emi-detis e o obedecem. A

ascendência deste escriptor é
tão grande no meio dos lei-
tores americanos, que o seu
ultimo livro "A 

armadilha

de ouro" antes de sahir do

prelo já tinha garantida á
venda de cem mil exem-

pfares.
¦

F Ô R I A S . . .

Os empregados no com-

mercio andaram pleiteando
uma cousa amável: — fê-
nas, durante dias, todos os
annos. Não sei se foram
felizes. Mas, será de lamen-
tar que não fossem. Parece
'iue o Brasil, e embora o

icyr da Fonseca, que" rcVia chronicas ele-
• com o pseudonv-

Ninou de Lenclos.
"'« tHnte e quatro an-

• ^ morte levou-o
ni tes da vida...

atentíssimo com os se-
«neli.antei 

e differentes que
W^ntre.., Dou o braço ao

''angloss, e repito com
" 

qw 
"tout 

est pour le
"••eux dans le meilleur de.
mondes 

possiblcs 
-** -'".'" Sorridente, da Ca-

thcdral dc Pcims, antes da
A« guerra.

; 'í- 1 ti..JwJj \*í

¦1fejJSW| M

A ultima philosopha de

1924.

O Anjo Sorridente, da Ca-
thcdral de Reims, depois de.

guerra.

Xo cães do Sena: o mais

Velho alfarrabista de Paris,

junto da sua arca. Ao

fundo, Xotrc Da me.

E
clima das cidades exija isso,

é 0 unico paiz que não

cuida de férias. Vão para

as serras elegantes e para

as estações de águas os ri-

cos e os sem compromissos.

Só esses. Os outros, de 1

<ii Janeiro a 31 de Dezem-

bro, enchem os pulmões de

ar misturado e os nervos

de tragédias quotidianas...
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Ella — Ora. Bonifácio ! Vá lamber sabão. O mundo
evoluiu muito e. hoje em dia, o direito dos sexos é igual.

Hlle — Amen, amei). Marocas. Deus te dè um
cavargnac.

(Desenho de J. Carlos)

A L U M
Eu vi os céos ! Eu vi os céos !
Oh, essa angélica brancura
Sem tristes pcjos e sem véos !

Nem uma nuvem de amargura
Vem a alma desassoccgar.
E sinto-a bella... $ sinto-a pura...
Eu vi ncvar ! Eu vi nevar
Oh, crystalisações da bruma
.1 amortalhar, a scinlillar !

Bu vi o mar ! Lyrios de espuma
Vinham desabrochar á flor
Da água que o vento desapruma...

M A N U E

B R A M E N T O

'

L

Fu vi a estrella do pastor...
Vi a licorne alvinitentc !...
Vi... vi o rastro do Senhor!...

B vi a Via-Lactca ardente...
Vi communhõcs... ca peli as... véos.
Súbito... allucinadamentc...

Vi carros triumphaes... trophéos...
Pérolas grandes como a lua...
Bu vi os céos ! Eu vi os céos !

— Eu vi-a nua... toda nua...
BANDEIRA .
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CANTIGAS POPULARES
Ha uma doce sabedoria nas cantigas populares. Uma

sabedoria que não magoa, e que por isso mesmo ninguém es-

ruta. Ainda agora, no quintal visinho, uma voz cantava:

" Ai, ai, ai!

filho feio não tem

[pacl... 
"

E ha outra cantiga

que diz:

" Vayá, frueta de conde,

castanhas do Pará!

A fruetu que eu mais

[gastava,
dessa frueta já não

\hti... 
"

E outra, bem car-

navalcsca, nos fala :

já nâo accende faulhas em nossos olhos, nem desperta um

tremor em nossas mãos. Ai de nós, os que puzemos a ven-

tura no passado! Todas as fruelas nos são indifferentes.

Nem mesmo as achamos

amargas: são apenas

indiffercntes.
Por ultimo, a tercei-

ra cantiga descrê da ha-

bilidadc dos tatus, e at-

tribue 0 prodígio reali-

sado por um delles d

intervenção dc um san-

\o amável. E' uma can-

tiga sceptica c, ao mes-

mo tempo, religiosa.

Enlaça num mesmo pen-

samento duas directrizes

oppostas. Duvidemos da

habilidade dos tatus.

Metmo em grande nu-
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fí* mentira de mecc...

Sc Santo Antônio ajudou,

UM íí.H, (7»^ /w-*1" Sí • ¦ •

Aquella primeira canti-

ga, subindo dc entre as cou-

res do quintal, é melancólica

no seu ensinamento. Os ft-

lhos feios nunca tiveram edi-

tores responsáveis... A sc-

giovda, que evoca saudosamen-

te as detestáveis castanhas do

Pará, tem para mim um

accento inesquecível: inter-

preta, na sua tosca simpHci-

Zt, o sentimento da ventura perdida, aue todos *6s «*-

rimentamas c nem Iodas sabemos ou proeuramos xr„m

em palavras. Vo, do suprema deseneanto: A frueta 
ju

ett Lis gostava, dessa frueta jí tt, M* Que *** *****

iam as oulros fruetast O pomar . ti» t peceammaso. porém

mero, elles não se distinguem

pelo esplendor de grandes

virtudes. E se algum delles.

acaso, subir um pouco acima

do vulgar, não nos esqueça-

mos: foi o miraculoso San-

to Antônio que o ajudou., ¦

Ha uma fina sabedoria

nas cantigas.

Carlos Drummond

¦
PRÊMIOS... LÂ...

O grande premio dc li-

teratura da Academia Fran-

ceza, de 1923, (10.000 fran-

cos) foi dado ao Sr. Abel Bonnard, pelo conjuneto da sua

obra. O premio de romance (5.000) coube ao Sr. Bmüi

Hcnriot por 
** Aricie Brm ou les vertus bourgeoises". O pre-

mio do humor france, (1.000 francos), ao Sr. Mareei Achard.

autor de uVou\ez jouer avec moâ?
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MLLE CINEMA" FOI PRESA •

Por denuncia dc um rapaz que

usa o nome ik vários papas e é

director dc um club contra os máos

costumes, tres guardas-civis pren-

deram, ha dias, na rua de Santo

.Antônio, 
"Mlle Cinema". A' mes-

ma hora, certo estabelecimento da

Avenida regorgitava de gente, fe-

minina e masculina, solteira, easa-

da, viuva, etc., a gosar uma fita

norte-americana r idiota, onde se

via Mae Murray ent pello, dansan-

do como nunca o rei Ihivid dan-

sou. . . Ao lado da mulher de quem
Benjamim Costallat contou a ju-

7'cntudc, sem e.vaggvro, com a ver-

dade (jue vaga solta por ahi, fo-
ram para a delegacia o gerente e

um empregado da Ihraria Leite

Ribeiro. A culpa delles era ter em
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Lticiano, filho do Sr. Luciano
Pereira do Cabo.

ft*wa /(/(• perigosa ereatura. Por

que não os seguraram antes? A

livraria possue, nos seus armários,

a Bíblia, e muitas pessoas já sahi-

ram de lá eom o volume excitante

debaixo do braço... lintão, a to-

liee dos filhos nacionaes do Pére-

la-Pudeur só nâo gosta de "Mlle

Cinema.f" Ella já devorou de certo
"A Carne", de Júlio Ribeiro, já

andou HH*0 Cortiço". de .lluizio

Azevedo; tu ora com u0 /'rimo Ba-

zilio". de Jíea de O neiro.::, e dás:

intimamente com numerosos tradu-

Iiiimoralidade! Mas, immorali-

dade é isso de ver em obras d'arte

pornograpliias! Im moraes são os

moralistas. A es*9es é que a policia
devia metter ua geladeira. . .

A L V A R O M O R E Y R A
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Hospital Central do Exercito — Grupo feito na 14a Enfermaria naoccasião em que os offciaes feridos
e doentes prestavam uma homenagem ao chefe da Enfermaria, Dr. Florencio de Abreu. Vê-se nessa
photographia, á esquerda do Dr. Abreu, o Dr. Júlio de Mesquita, director do "Estado de São Paulo".
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A festa das coristas no Recreio,
eomo já acontecera no São José, de-

monstrou praticamente o quc vivia no pensamento dl

quantos freqüentam os nossos theatros, — a necessidade

de considerar os corpos de coros como viveiros de ar-
tistas, maneira dc impulsionar o theatro de revista, au-

gmentando, á medida que as vocações se forem reve-
laudo c af firmando, o numero dc actrizes daquelle ge-
nero. Não são, de certo, uma novidade, semelhantes pro-
moções e nem meu intuito c haver descoberto alguma

C0'lSll _ tal como nunca me apresentei como o invento*

do Dia da Corista, idéa quc
lembrei, apenas, em momento

opportuno — mas até aqui a

nenhum critério se obedecia,

prevalecendo, unicamente, a
tympathia pessoal, que nem

sempre, e mesmo, raras vezes,
c justa e sensata. Póde-se
agora, multiplicando as festas
theatraes daquelle gênero, rea-
Usando-as, se não mensal-
mente, como alvitrei, de três
em Ires mezes, mcthodisar o
assumpto, estabelecer regras

para a apuração dos méritos
reacs c seu conseqüente apro-
veitamento. Comcçar-se-ia

por adoptar o regimen quc
preconisci. retirar dos espe-
ctaculos das coristas o cara-
cter de beneficio, não sendo,
portanto, permittida a passa-
gem da casa, devendo-se, to-
davia, distribuir por ellas o
lucro apurado; organisação
de um programma realmente
seduetor. com uma parte con-
stituida pela peça em scena.
convenientemente reduzida, c
outra, o mais extensa possi-
vel, por um acto dc varieda-
des c uma scena cômica, bur-
leta ou quadro de revista,
Para que tenham ensejo de se
manifestar as diversas apti-
does; julgamento immediato,
deante do veredictum do pu-
blico, com a obrigação, por
parte dis emprezas, de distri-
buir> dahi em deante, ás lau-
reada.s, pequenos papeis, sem
no emtanto retiral-as comple-
tamente do corpo de coros,
Situação que deverá ser man-
Ima .", que sua representa-
Çào perca qualquer resquício
¦' '' cisão ou constrangi-
mento , se possam conside-
ral-as. de facto, como actri-
zes. Bem sei que semelhante
innov-ição é sobremaneira tra-
oalhosa, principalmente paraos ensaiadores das compa-
nhias em que seja adoptada.
waj alguma coisa é preciso
fazer para desenvolver o nos-

r 1 1

^<^Cr]TrnUp^^ so meio artístico
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Hoje, em recita de assignatura, a empreza Walter

Mocchi faz cantar a opera nacional "Saldunes", de

Miguez. e libreto de Coelho Netto. Falar dessa

opera é recordar uma noite próxima em que a arte

brasileira será mais do que nunca, talvez elevada,

pois que não só o primor da obra literária de Coelho

Netto o indica, mais ainda porque a musica de Mi-

guez representa o reconhecimento posthumo a obra

genial do compositor patrício que mais comprehendeu

e mais depressa sentiu a musica wagneriana, hoje

tão popularisada e tão querida. Miguez foi o mais

wagneriano dos nossos compositores e se na epoca

em que a morte o levou ainda os espíritos nao esta-

van. «pparelludo, para a recepção de manei estações

de arte tão forte e tão bella, hoje em d.a todos re-

conhecem a sua obra magmfica e perfeita.

estando no interesse das
próprias emprezas theatraes multiplicar o nu-

mero de elementos com que possam contar. Parece in-
util demonstrar quanto lucrará o theatro com a regular
apresentação de novas artistas, figuras graciosas e tal-
vez muito interessantes, que ninguém teria notado nas
uniformes evoluções dos corpos de coros, e que opera-
riam a constante renovação dos elencos, um dos grandes
attractivos quc devem ser insistentemente procurados pe-
Ias direcções artísticas dos theatros de revista. E para que
nem só cm relação ás interpretes houvesse esse caracter

de novidade nos espectaculos
cuja instituição rccommendo,
poder-se-ia estimular o gos-
to pela literatura theatral
ligeira, monopólio de meia
dúzia de rapazes intelligentes
e dc espirito, assegurando, a
quem quizesse escrever co-
médias, burlctas ou quadros
de revistas a serem represen-
tados em meia hora, e mes-
mo. números soltos, a ensce-
nação, desde aue algum me-
rito tivessem. Seria uma op-
portunidade para os novos,
para os que, inteiramente
desconhecidos, embora com
idéas e talento, não logram
ver lidas, sequer, as suas
producções. E como vivemos
em uma época em que a
apresentação das coisas têm
mais valor que as coisas em
si, chamaríamos a esses es-
pcctaculos regularmente ef-
fectuados, de três em três
mezes, o Theatro Novo, ro-
tul o pomposo, que impressio-
naria bem o espirito publico
que adora o pedantismo. Re-
flictam os directores de nos
sas emprezas theatraes sobre
o que acabo de propor. Se
acharem a idéa util e viável,
executem-na; se não} enco-
Iham os hombros, e não se
constranjam, digam que eu
não entendo de theatro.
Como ainda não foi encon-
trado o homem que enten-
de, não me julgarei, por isso,
diminuído.

M I G U E

_ ERN ARDULI

MARIO NUNES.

Leopoldo Miguez nasceu no
Rio de Janeiro a 7 de Setem-
bro de 1850, dois annos de-

pois levaram-no seus pães
para a Hcspanha, onde per-
maneceu até aos 7 annos de
idade. Depois seguiu para o
Porto, onde a sua vocação ar-
Estica poude ser apreciada em
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O "Dia da Corista",

Mm concerto, em que executou
no violino uma fantasia sobre
a Traviata, que para elle es-
crevera o seu professor Ribas.

Eram taes os dotes da crc-
anca, que seu pae resolveu
desde logo dedical-o á correi-
ra artística.

Tendo Migucz completado
10 annos, ficou decidido le-
val-o para Bruxcllas, para ahi

proseguir nos estudos. Tan-
tas foram, porem, as difficul-
dades que surgiram, que sen

pae, pensando no futuro, temeu

que seu filho não encontrasse
na carreira de compositor a

fortuna que elle almejava. E
0 seu temor era fundado, poif
que. oecupando uma posição
elevada. Migucz nunca tirou
o menor proveito material das
suas composições, todas ellas
editadas á sua custa. Migucz, entre-
tanto, não abandonou inteiramente a
carreira musical. Juntamente com
ella fez outros estudos, c aos 19 an-
nos começou a ganhar a sua vida
numa casa commercial. De regres-
so a esta cidade, Leopoldo Migucz
empregou-se como guarda-livros.
Seis annos depois, ardente republica-
no já. casava-se com D. Alice Dan-
tas e um anno depois fundava, com
Arthur Napoleao. um estabeleeimen-
to de musica e pianos. Mas era vi-
sivel que Migucz seguia caminho
errado. O seu temperamento dc ar-
tista, forçosamente, o obrigaria a
abandonar para sempre uma carreira
para a qua! náo tinha vocação. De
facto, tres annos eram passados e
Migucz separava-se do seu sócio
para consagrar-se inteiramente á
composição musical. Em 1882. par-
tiu para a Europa, ande se demorou
dois annos, estudando, c em [886 foi
convidado para regente da Compa-
nhia Cláudio Rosa. Finalmente, pro-
clamada a Republica, foi chamado
para apresentar um projecto do In-
stituto Nacional de Musica, do qual

Theatro Recreio, em
29
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Sra. Manoela Matheus, do Recreio, que
terá no dia 11 a sua festa artística, com

excellente programma.

Comm. Mario Sammarco, director art._
tico da Empreza Walter Mo«chi.

foi nomeado director, e é este
um dos seus mais puros titu-
los dc gloria. A sua primeira
composição para orchestra é a
Marcha Nupcial (1876). Em
seguida vieram Ouverture em
sol (1877), Marcha elegiaca a
Camões (1880), Symphonia
em si bemol (1882), Scena
dramática (1883), Tres poe-
mas symphonicos, Parisina
(1888), Ave, Libertas (1890),
Prometheu (1890), Ode fune-
bre a Benjamin Constant, "Ce

que c'est que la mort". Ode
symphonica com coros, dedi-
cada a Victor Hugo, Sinte á
1'antique, Scherzetto fantasti-
co, Canção de uma joven, Ma-
zurka Sylvia {elegia). Como
musica dc camera, compôs
uma sonata para piano e vio-
lino, Madrigal, Le palmier du

Brésil e Branca Aurora.

felizmente, Migucz teve oceasião c
mostrar que elle não era apenas um

symphonista, possuía também o tem-

peramento thcatral. Essa face do

seu talento rcvclou-a elle, primeiro
na partitura que escreveu para Pele

Amor, c depois no seu drama lyrico,

Saldunes, levado á scena com es-

frondoso successo, no Theatro Ly-

rko, do Rio de Janeiro, em 1902.

Em Miguez não ha somente a ad-

mirar o compositor. Elle merece

também o nosso amor, respeito

admiração pela creação do In.

Nacional de Musica, para o qual
entregou sempre de corpo e

a que entregou — intacto, para

auxiliar a compra do grande
o produeto do prêmio por elle,

guez, alcançado no concurso

Hymno da Proclamação da

blica.

Para julgar da sua modéstia, l

ta citar a sua ultima phrase,
sentindo a morte que vinha pe

— Que pena t Agora que eu 1

tne cava !. ..

¦



¦ ¦

, "dia do artista9 é a festa

m tal que ** diversas compa-
',,/i' ,- brasileiras e cxtrangciras

no Brasil dispensam á Casa dos

/Ir sias, com o intuito de favo-

\ftc r-lhe as finanças para poder

a mesma proscguir no custeio

de ruas despesas de benefieen-

cias e amparo aos seus sócios

e artistas qne nos visitam. li'

Wn festa digna de todo o

apoio, pois, ninguém qne conhe-

ça de perto a acção da beneme-

rila instituição, eomo nós a co-

nhccemos, poderá negar o que

tem sido sua acção proficiente

cm /"•<-/ du tXaste theatral, ja

brocurando attender as necessi-

d(idt's de seus associados desem-

pregados, já facilitando-lhes as-

Sts.cncia nas principaes cidades

io Urasil, já preparando o seu

retiro para os velhos e invalli-

dos, no recanto sadio da rua

Retiro dos Artistas, em Jacaré-

pague
Para at tingir integralmente

seus fins, precisa do apoio e

auxilio dos seus bons associa-
dos; não só destes. Tombem os

artistas extraugeiros que nos vi-

si tam têm o dever moral de

auxiliar a Casa dos Artistas,

pois devem saber que, quando

qualquer elemento artístico aqui.

se deixa ficar por doente e a.

Casa dos Artistas que o reco-

¦

AS LINDAS ARTISTAS

U E PASSA

PELO RIO
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lhe, tine o anima, que o leva

para o recanto de Jacarépaguá,

sem perguntar a sua categoria
em theatro, sem cogitar dc sua
nacionalidade, sem verificar sua

CÔr, nem saber dos seus credos;
e quando, nSo satisfeito, mos-

tra desejos de tornar á sua

terra, ainda é a Casa dos Ar-

tistas que o repatria solicita e
abnegadamente. Por tudo isto,
achamos muito justo que os ar-
tistas (jue nos honram com suas

visitas auxiliem, do melhor

modo possível, a obra da Casa

dos Artistas. Unia oceasião

mais asada para tanto, se não

apresenta como a de agora,

quando esta sociedade procura

levar a effeito de accordo com

os Srs. empresários, a festa

annual denominada o " dia do

artista 
".

li' o dia escolhido pelos so-

cios da benemérita instituição

para contribuírem não só com

o seu trabalho como lambem

ainda com um dia dt venci-

mento, para os cofres sociaes.

Nesse dia, as llmprezas dispen-

sam á sociedade o total da ren-

da bruta dos espectaculos de

seus theatros t as companhias,

por seus artistas, promovem

meios jutros para produzirem

maior renda.
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SCENAS DA VIDA CARIOCA
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Alguns lastros são passados do lempo

ainda dc calças curtas, ancwsos,

os 0 correio, portador dos jor-

elle
" Pau com

gu\
em qut
esperavam.
nacs do Rh; entre elles 0

es famosas Feirai ét cal'ew burgos, fia-

grantes magníficos devidos ao lápis dc

Raul. Dessa época data a nossa

admiração pelo earicatiirista. 0 re-

trato que fazíamos do autor dc tao

deliciosas pilhérias era realmente

pittoresco: imaginávamos o artista

,ni, typo mais ou menos como Clirispun do

Amaral, porém, meudo de estatura c bochechas

entumecidas, sempre promplas para as garga-

Ihadas retumbantes, cabellos alvoroçados c um

formidável gravalào como usavam os pintores

daquelle tempo... Os annos passaram, as

nossas calças desceram dos joelhos para os

tornoseios sem que diminuísse a

0 ivesSO do rathedratico, admiração pela obra do artista;

por J. Carlos viemos a conhcccl-o em 1902,

quando ainda freqüentávamos o

primeiro anno da Bscok Nacional dc Vcllas Artes c a

nossa decepção foi enorme; o typo creado pela imaginação

ercauça, foi destruído: cm vez de um . Sancho Pança" ,tinlia-

mos deante dos olhos um verdadeiro 
"D. 

Quixotc" vestido

ã moda do nosso tempo...

Daniel Berard, professor da classe dc desenho, um dia,

deante das charges de Raul

sobre as obras expostas no Sa-

lão de BeüOS Aries, commentou

o espirito do caricaturista de

lal maneira que ainda mais

forte ficou a consideração que

tínhamos pelo artista; Daniel

Berard rematou os commenta-

rios affirmando que os traba-

lhos de Raul seriam no futuro

interessantes documentos da vi-

da e costumes de nossa terra.

As palavras do mestre foram

propheticas. A obra dc Raul

começa a mostrar a verdade da

observação, lim toda ella vive

a preoccitpação de registrar

acontecimentos quotidianos, ha-

bit os e costumes; muita causa

teria morrido na memória do

povo se o lembrete cáustico c imperlinentc do lápis de Raul.

um dos nossos mais sinceros tradicitinalistas, não a reeor-

dasse com insistência. Náo fosse a energia eom que um

grupo de brasileiros illustres vêm defendendo a nossa já es-

farrapada tradição, nada *¦*</¦< restaria delia. belizmenle,

parece que o dia da victoria está próximo. 0 milagre já

começou. José Marianno, á frente de um grupo de moços

faz re surgir a orchitectura brasileira. Raul, agora eoopera\

ua idéa, fazendo reviver hábitos c costumes já roidos pela

traça da indiff crença; e a tradição acorda, sahe da lethargia

para a alegria dos que são verdadeiramente brasileiros!

O milagre foi mais uma vez praticado pela arte: hon-

tem a orchitectura t hoje a caricatura, de mãos dadas fazem
surgir causas que são nossas. Scenas da vida carioca repre-

senta apenas um fragmento da obra de l\'aul, obra sugges-

tiva, toda ella enlremeiada de tradição e da vida brasileira,

tudo dentro de uma ciranda de alegria Ciimmumcaliva e

sadia.

_______________ ____

A ultima 
"Victoria", caricatura de Raul

A alegria começa na capa. Desde logo os nossos typos

surgem como num kaleidoscopio; nclla apparcccm njorosa-

mente: O vendedor de balas; Ü mascate; O fun iro; 0

moleque baleíro; O prestação; O tintureiro de lm; 0

quitandeiro; O anguzeiro; A pequena dos bilhetes: . phos.

phoro barato e O chim vendedor de iguarias dmidosas...

Jim todas essas figuras, genuinamente cario, as, Raul

emprestou uma partícula do seu polymorpho talem „„„*/-,

da sua observação. O mesmo elle faz na pagina de '.bertüra.

Evocando e perpetuando velhos costumes da cidad, lá ts-

tão OS 
"silhuetas" do Caldo de canna com musica; Leite

rom vacca a domicilio; Ü palhaço que é?; A água do vin-

tem; 0 democrático kiosque; A preta mina; A datül de

urso; A bandeira do Divino; Vae peru de roda bôa e tantos

outros fragmentos da vida do velho Rio de Janeiro.

Não satisfeito cm graphar o passado, Raul commenta

O presente c ridicutarisa os flagrantes da vida real; tudo

ISSO clíe o fas com um humor único e communicaíreo como

em A musica adoça os costumes, quadro engraçadissimo cm

que nos apparcccm a piltoresea c desafinada «Banda albmíi ,•

0 .lazz-band diabólica. Choro no sacco do Alteres i outru

pagina real, ainda dos nossos dias. Cm gênio afina pelo mesmo

diapasão, assim como Fazendas, modas e armarinho, 0 cias-

sico sofá e Marcha nupcial.

Trilhando sempre o mesmo caminho, o artista vae, como

as 
" rodinhas de S. João", atirando chispas de talento c dc

espirito, a esmo, por uma infinidade de publicações; nessas

chispas vivem os flagrantes da vida carioca, virem indefini-

(lamente para satisfação nossa

c das gerações futuras, quan-

do a familia brasileira nova-

mente se reunir nos seus so-

lares restituidos pelo trabalho

dos tradicionalistas...

No actual Salão de Bcllas

Aries, Raul expõe duas ver-

(ladeiras maravilhas: A lição

de anatomia e Um convenci-

do; em ambos os trabalhos o

artista com galhardia desopila

o visitante mal-humorado pc-

los mamarrachos e oleogra-

phias que cm grande escala

estão espalhados pela exposi-

Ção
Raul, reunindo em Ihro a

sua obra vastíssima, Presto

um rclcvantissimo -rrviço a

arte da caricatura e á causa da tradição; cottocando-Si em

uma esphera superior, prova ser um artista vcrdadei

brasileiro. Nenhum outro tem como elle a
" basileirismo", do registro dos acontecimentos da

haiia. Nenhum detalhe lhe escapa, importante oh

reee o seu eommenlario alegre; e assim, a sua ol

luma, cresce cheia de pequenos mulas qu, reunido

uma documentação preciosa da nossa evolução soi

e administrativa. Aqui é um cxaggcro da moda ou

popular; mais adcanlc é um acto dc governo

cadilho, uma data festiva ou de tristeza que

registra, deixando no espirito de todos uma

duradoura.

Sem receio de exaggerar, cidlocamos O albue.

no mesmo nivel de utilidade das obras de De-Brci

das; se esses dois artistas perpetuaram costumes

prisma acadêmico da época, Raul O faz com um tu

honra a caricatura brasileira.

isessão do
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"Mlle Duque", busto

por Aiitonino Mattos
"Loura", busto por
Acquoront Pilho

"Retrato da Sra. R.
0. F." por Georgina

Albuquerque

'A liimiortalidade"

por Lucilio de

Albuquerque
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Medalhas

por
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"Sol a r coi o n i a 1 "

por Lúcio Costa

R e t r a t o da Sra.
Goulart p o r

G u t t m a n Bicho
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i)K C. DA VEIGA IJMA

Don J„tn, procurou a felicidade no amor c Lausto no

conkicimentO - t OS dois conheceram as tragédias gran-

diosas do inconsciente - - na paixão t na inquietude - no

deslumbramento c im tortura - sem encontrar,

embora a finalidade do destino humano!

via a remota e vaga lembrança da marcha nupcial q
phiros. Primavera do sonho e da vida, o amor que
é como um milagre novo.

ze-
"'¦eça

Aurora da minha alma

te c sensual,' tempestuosa

fôrma luminosa por qu
nu ohra sensacional do g

A renascença do senso

amorosa!

— renascença arden-

elarividente, com a

traduz litcrariamcnte

gênio de Shakespeare.
artístico da belíeza

Eterno Shakespeare!

Disse-me simplesmente: quero

volúpia sublil de pensador, a lua

theta. O teu coração de artista -

amar a tua
alma de es-

- a fôrma im-

precisa do homem — perfeito c triste, li deu-me

0 mais ardente dos beijos!
Outra mc disse emphaticamente: amo-te da

mais ardente paixão — a primeira, a única,

talvez a ultima! — li deu-m,

beijos!

mais triste dos
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A morena deu-me aos sentidos to-

das as seducções — nuvem dourada tle

amor numa manhã de primavera azul...

liu le desejo como aquella virgem

de Haudelaire — que bastava tocar as

pedras preciosas para viver...

¦
A nossa historia — pequena historia

dc amor — se resume no sorriso dc um

dia prolongado na ventura de um anuo,

numa palavra de amor, anonyma ainda,
./i/r vi: eu tambem longo tempo da sua

alçaria misericordiosa, li deste pouco va-

mos fazendo um sonho feliz. Ale quando.'!

¦
Ainda hontem me ignoravas — hoje

me amas com exaltação e delírio — que
me importa amanhã.'!

Num encontro dc rim, a imagem da
manha desconhecida me surprchendeu.
Tambem a luz dc seu olhar, de claridade
intima, me levara a sonhar com o posshcl
segredo de sua alma. De onde vinha .1
carteia voluptuosa daqueMe olhar/ Vinha
a mim eom a certeza de um sonho feliz.
Ao turbilhão da vida, num encontro lc
acaso, se definia um estado de alma. Vivi
o momento singular da minha alma —

a sua exaltação, fôrma inconsciente da hei-
Icza, e o seu extOSi - limite ideal do
amor. Como o tempo devora subtilmcntc
as ilhisões amáveis da vida — procurei-a
em 7'ão porque procurava cm mim um

imagem da 'vida — illusãooutro eu) li' a
dos sentidos...

Disscste-me as palavras doces c ama-
veis da desconhecida que sorriu <. ima-
ginnção e a tua figura dc eslylo grego,
110 perfil c na linha harmoniosa do corpo,
de Aphrodite moderna, gravou-se-me no
pensamento como esplendida realidade.
Conheci o êxtase — qtte era paru S. /•><...-
cisco a alegria perfeita!

...E uma voz mc repete: sc lyrico,
adormece o teu amor com contos dc fada,
para que elle possa sonhar encantado na
tua ausência. Desfolhara-se no céo uma
rosa de primavera c nn meu espirito ha-

Em tomo da tua lembrança vim con.Vv.indo
caslellos no ar, esperançado de uns e desci, ana-
do dc outros.. A solidão é para mim f ic
inspiração e os pensamentos nascem espou'nieês
e claros como as agitas puras das nascentes!
Volvo os olhos á luz espiritual e não encontra
o olhar ardente c sensual de Apollo. ii ,,,./,*
que a tarde vae cahindo c entristecendo as cousas
no imprevisto tom violeta e ouro do crepúsculo!

As grandes amorosas têm os mais Uiulos
sorrisos... Almas felizes!

Sdmos cegos, em torno de nós ha o preci-
picio secreto, florido ã margem da uni, a fU)r
com aue sonhamos, antes c depois da vida: a flor
da felicidade...

Quando alcançares a perfeição não existirei
mais : Kritis sieut dii...

C. (la Veiga Lima, autor de tres livros
muitos queridos da elite intellectual: 

" Ci-
dade Harmoirosa", 

"Farias Brito e o
Movimento Pliilosophico Contemporâneo",
e "O Idealismo na Philosophia Contempo-
ranea", — que acaba de publicar 

"O

sorriso da Chinéra". obra de poeta e pen-
sador, sentida e escripta por um artista,
a mial pertencem as bellas palavras que

illuminam esta pagina.
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Maria Pompéa Bernardes, filha do Exmo,
Sr. Presidente da Republica.

As esperanças me afagam e us te-
mores me arrepiam — a cadeia de dois
destinos e duas almas!

Disse-me. Iodos os segredos e eva-

porou-se na luz da tarde como se fora
um sonho amável
do que um sonho.

mais vale um beijo

Assim falou: 
" Adivinhaste-mc um dia,

trouxeste á minha alma a doce luz da ale-

gr ia" — esta intima vibração musical ar-
dente como um beijo — carteia tl<i sensi-
bilidade esperançada — e foi-se coi • som-
bra ephcmcra. Antes ter do que ouvirI

Diante do amor novo os velhos amo-
res são como pesadelos. O passado é sem-

pre uma recordação...

O amor c a infinita resonancit: ia bel-

Icza morta.. .

As mãos perdidas de Vcnits est.

pre presentes á minha imaginação.

A tua inquietude eu a conheç
o desejo de ser amada eom volu,

xão e sacrifício. Só o artista pôde
te o desejo... A arte c uma paix

tens

pai-
iar-

>tal!

A lua vós não me é desconfie

As vozes amorosas são como ini''

outro eu.

Vejo em ti o que me falto.
sombra.

da...
is do

.itz e

nu-
Os sentimentos mudam como

vclls __ hoje tenho o céo da alma

como um HoiiotU day!

Ouando le sinto sou outr» í--*1

O cphemero é bem a fôrma roímidica

da natureza. . u
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Mlle Natinha Atahyde, "virtuose" do violão,

compositora e poetisa paulista, que dará, breve,

um recital no Rio de Janeiro.

PARA TODOS...
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Mlle Edda Cezar, da sociedade de Porto Alegre

(Jcxx^trOu^zA/Jm^n-
F L A G R

Num turbilhão de pelles e de arminhos

Passam calcando o macadam da rua,

Os pcsinhos de pombo, vermclhinhos.

Dessa despida e dc outra quasi nua.

Que graça ! Que abandono ! Que mciguicc

Soltam do passo aligero c sonoro !

—- Como te chamas t — Eu me chamo Alice.

E onde moras? — Que pândega! Eu não moro...

Essa é um bonbon. — Vamos lunchar? Não luncha?

Tem movimentos molles de serpente.

Rema, esgrima, dá aulas dc gymnastica

E discute tambem literatura.

Lê Costallat e Margucrite. Adora

Tudo o que cheira a escândalo. Hoje em dia,

O que se ve grassando vida cm fora

B* a coqueluche da patifaria...

Sabes ? Hontem fui presa á hora da missa.

Veiu um guarda civil desses de rua.

E prendeu-me o homemzinko... Que injustiça !

Porque eu estava inteiramente nua.

JOAO D A

NTES
Imbecil ! Não comprehende cousas de arte
Nem se commove o estúpido farçante !

Uma linda mulher c em toda a parte,
Quanto mais nua, mais interessante...

Você não acha ? — Eu acho. — Então, me faça
Uns versos cheios de palavras ternas,

Que eu vou á casa de Madame Graça
Tirar as meias e pintar as pernas.

E' interessante. E' a ultima palavra;
Podre de chie ! A meia me incommóda.

O único fogo social que lavra

E' esse que vem de Satanaz que c a Moda.

E dizer que falhei completamente

Em realisar a "ingênua" em toda a linha.

Hoje sou o que se vê, independente,

Alma de ave e cabeça de ventoinha.

E é feliz ? — Por completo. O que me vale

E' ter-te ainda como meu amigo.

Adeus, vou tomar chá com o Jayme Ovalle...
Com o Jayme Ovalle? Espera, eu vou comtigo...

AVENIDA "

. /
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PARA TODOS...

"ESTUDOS

BRASILEIROS"

R 0 NALU DE

Carvalho

Na presente
phase d e nossa
actividade intei-
lectual, — phase
seguramente dai
mais interessantes,

porque nella come-

ça a preoceupar-
nos este proble-
ma fundamental :
haverá um dia
uma cultura bra-
sileira? Ou estamos desti-
nados a ser-, no mundo do

pensamento, uma espécie

IX 924
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A professora Senhora Nize Baptista e as suas alumnas

de piano que se exhibiram em prova publica, a 24 de

Agosto, no Theatro Municipal, de Nictheroy.

porém, c um ver-
dadeira ensaio,
synthetisando io-
dos os aspectos
importantes do
assumpto tratado.
Só uma demora-
da leitura poderá
mostrar a riqueza
de idéas, e a pc-
netração c segu-
rança dos juiz os
contidos cm cada
um. E quer es-
tude a Base da
Na ci o na li da de
Brasileira. quer
apresente origi-
naes impressões

de Literatura Brasileira,
ou dc Arte Brasileira,

quer se esforce por esbo-

^^22^2l_—««-àt^^^

Na praça Campos Salies

dc França Antarctica cxprimindo-se em
portuguez, o que talivz não seja de
todo para temer f — os livros de cri-
tiea do Sr. Ronald de Carvalho distin-
guem-se pelo grande amor das idéas
que lhes dá vida e interesse, tornando-
os de leitura summamcnte agradável e
proveitosa.

IV o que suecede com estes " Estu-
tios Brasileiros'', cuja 1" série, recen-
temente publicada, nos foi apontada
como obra de raro merecimento por um
joven c brilhante escriptor que s'y
con uai t.

E, realmente, quem emprchender a
leitura dos "Estudos Brasileiros", do
Sr. Ronald de Carvalho, só poderá fe-
licitar-se de o ter feito, t de ter con-
sagrado a um livro nacional o precioso
lempo sufficientc para ler, por exem-
pio, um romance perturbador e requin-
tado de François Mauriac, ou a admi-
ravel enquête intitulada Une heure
avec, na qual o Sr. Frédéric Lefévre
nos dá, como numa concha sonora,
toda a esplendida agitação, todo o vas-
to rumor dc creação da actual litera-
tura franceza. . .

Os estudos pelo Sr. Ronald dc
Carvalho enfeixados neste seu novo li-
z>ro são apenas quatro. Cada um delles,

¦
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Com frio...
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Zézinho. neto do negociante Sr.
Agostinho Campos, que completa, na
próxima segunda-feira, tres annos

de idade.
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Na praça Campos Salies

(.ar A Psyche Brasileira, o Sr. Ronald
de Carvalho sabe sempre encantar c

prender o leitor, dizendo, em linguagem
clara e fluente, o quc lhe dictam so-
bre cada assumplo a sua intelligencia

penetrante, servida por uma larga em-
dição, e a sua sensibilidade de cscól, a
mesma quc o acompanhou á seduetora
região onde foram concebidos os Epi-

grammas Irônicos e Sentimentaes.

G. M.

C A N Ç A 0

Triste de quem anda pela rida sem

jamais haver suspirado — Amei ! Esse
não conheceu a mais bella flor do jar-
dim da illusão. Amar, sendo amado, é
caminhar ao sol; amar, não sendo ama-
do. é andar perdido cm ncres. Quem
soffrc do mal de amor em rez de pedir
allivio procura aggravar o soffrimento;

quem o nunca padeceu é sombra erran-
te que passa, manchando apenas a cia
ridade da vida. Amor, quatro lei ras
breves que formam todo o alphabcto do
coração, palavra pequenina élo dc duas
ridas, cadeado dc ouro que prende duas
almas até o além da Morte.

Zita CoEuio Netto.

¦
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DR. TORRE DIAZ

A bordo do transatlanti-
co norte-americano " 

Pan-
America", partirá breve-
iu ente para o México, em
companhia de suas Hxmas.
esposa e filha, o Dr. Tor-
ne Dias, embaixador da-

quella Republica junto ao
nosso governo.

A sua permanência na-
ijuelle paiz será de curta
duração, pois S. lix. vae
cm goso de férias regula-

DE SNOBINETTE

cTÁadame c a mais terri-
 vel c deliciosa das

ciumentas que , conheço.
Adora o marido, a quem
proporciona com sua belle-
ca d seu carinho uma vida
doce, entre as mais doces.
Por isso, acha-se Madame
no direito de temperar toda

essa doçura com o travo, li- O
(/eiramoi te amargo, de seu
ciúme encantadoramente fe-
roz. Madame desejaria que a existência do seu se-

nhor e mestre fosse absoluta e exclusivamente im-

pregnada de sua ternura c de seu perfume preferi-
do: "Ne 

pense qu' á moi" de Caron. Os seus af-

fazeres e oecupações de homem dc imprensa tomam-

lhe porém, como é forçoso, grande parte do tempo,

dedicando-se muitas veses ao seu matutino até adi-

a 11 lad as horas da

noite. Madame,

(jue vê nisso ale

It o j c o unico

ponto sombrio de

seu áureo desti-

no. afflige - sc

desespera - se e

chora, nas suas

madrugadas dc

insomnia. A al-

minha em sobre-

sallo, o coração

mordido de ciu-

mes, pa.s'sa cila

ao lelephoi?.: cm

chamadas (jue se

suecedem com o

curto intervallo
d it m q u a rto

d'hora. Ouvindo

a voz querida,

wmmmmfmm^w*mmwmMmmmrmn
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Exmo. Sr. Dr,

Embaixador é.
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Xu Curso Angela Vargas, durante a ultima "Hora de Inverno"

PARA TODOS...

menlares. A brilhante ac-
Inação diplomática do Dr.
Torre Diaz, nesta capital,

foi de grande proveito para
as duas nacionalidades.

A sua obra dc maior
aproximação culminou na
offerta do bello monumen-
Io pelo gorerno do seu paiz
ao Brasil — a estatua de
Guatemoc — 

pela alta si-
unificação que lhe attri-
OUtu, etn boa hora, num
a i S c ii r s o m e m ora-

S>

sabendo-o a I i
mesmo, na sc-
vera sala de re-
dacção, fala-lhe
meiga e tran-

quilliza-se, para
dali a pouco rc-
começar, erain-
tive (' amorosa.
I 

'ma 
noite des-

SOS, porém, uma
vos extranha
informa - lhe:
"Seu marido

não está, sahiu para tomar café".
I nt abalo saccudiit-a toda, e mais
tarde, quando entrou elle em casa, eu-
coiitroit-a delirando e com febre al-
ta; uma facha gelada comprimia-lhe
as frontes, sinapismos ardiam-lhe
nos joelhos. Picou perplexo; mais

ai n d a, quando
lhe contou a ca-
mareira o moti-

vo. Tem elle ra-

zão; pois se já
ouvimos falar de
tempestade e m

copo d* a gua, é a

primeira de que
sabemos n u in a
ohteara de café!

Support a - se
com paciência a

eólica do proxi-
mo. . . — M.\-

chado D!'. Assis.

¦
A ignorância é

injusta como to-

do o mundo.

Vlvaro Torre Diaz,

o México.

1
1

___

^

O joven pintor per-
nambucano Joaquim
do Rego Monteiro,
caricaturado por
Belmonte, quando
da sua excursão a

São Paulo.

. 
'.

-..-. m

i
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cVários estabelecimentos

cincmatographicos desta ci-

dade, não convencidos dc que
a escassez dc sua clientela

c devida antes ú desasada

organisação dos pro gr animas

com films absolutamente in-

tragaveis, producçôes indignas de figurar na tela de um

cinema que se presa c presa o seu publico, do que ao abor-

recintento (c esse o motivo qne allegam) ou cansaço

dos freqüentadores, começaram de pouco tempo a esta

parte a transformar suas casas cm cabarets baratos, para

c u j o s números

recrutam o rebu-

t al h o arlistica

que mambembea

pelas capitães

sid-americanas.

Esse pessoal

pouco inteligente

ouviu dizer que
nos Estados Uni-

dos, um cspecla-

culo cinematogra-

phico dos gran-
des estabeleci-

mentos da Broa-

dway compunha-

se, alem do film
do dia, da pro-
ducção cm foco
de mais alguns números de

variedades que completavam

o programma. Não sabendo,

ou nào querendo saber que esses complementos de pro-
gramma são formados por artistas pagos a peso douro,
muitos sabidos da Metropolitan Opera House, cclebrida-
des mundiacs, outros do canto, da dansa, da declamação,
virtuosi insignes nos vários instrumentos musicaes, en-
solaram aqui um grotesco arremedo, indo catar as attra-
cções do Dúdú Circo ou do Circo OUmecha, os cantado-
res dc modinha da Pavuna ou S. Gonçah), as dansarinas
de pernas callosas c enrugadas pelo correr dos lastros dos
circulas suspeitos da rua Lavradio ou Visconde do Rio'

hromccL
o AVILTAMENTO DOS ESPECTACULOS

CINEMATIOGRAPHICOS

mí^r^uÊr JÊmtí.' aStt *'i*»B
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Blanche Sweet, George Fawcett e Aggie Herring em
"Tess of the D'Urbervilles", da Metro - Goldwyn.

Ef r.
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Branco, as cantoras á voix

absente o., á diction (der-
niére édition) destroços hu-

manos naufragados n a s

praias cariocas, e com esse
lixo artístico organisando

a programmação dos seus
cspectaculos. E isso se vê, horresco referens ! cm

plena Avenida Rio Branco ! E a policia não

toma providencias ! n ã o engaiola essa gente !

consente esses horrores, esses delictos de lesa arte,

de lesa bom gosto !... Como sempre, á frente
dessas iniciativas

progressistas es-

tá o innefavel

Pinfildi, o ho-

mem que mais

lem feito para
matar o cinemu

entre nós! O film
nesses especta-

culos c o pretex-
to. A pachucha-
da artistico-lyri-

co - cômico - bur-

lesco-chorcogra-

phico-musical é

o grosso. Quan-
tos mais nume-

ros melhor. A

mulher barbada,

o bode que dá leite, o su-

jeito que zurra, mia e caca-
reja na perfeição, a mimosa

Maritana ou a saferosa Gitaniiia bastam para attrahir o

publico. Como contrapeso ha de, porem, supportar um ve-
ncravel archaismo cincmatographico do tempo cm que Adão
cra cadete a soldo da Vitagraph. E isso para se poder af-

firmar que a casa c um cinema e não um bataclan qual-
quer suburbano. E c desses expedientes que vivem e hão
de viver certos cinemas, emquanto não se convencerem
dc que para que o publico não escasseie nos salões cine-
matographicos a única receita c offcrccer-lhc films bons,
embora caros. OPERADOR.

Bosworth, Pat, Wanda, Sheruinger. Mae e Frazer, ao filmar «Bread» Laurette Taylor e alguns dos seus coadjuvantes em «One Nihgt I
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Margarcl Fivingston c Lcatricc Joy, respectivamente, cm "Thc Follics Girr, da Regai e "Changing Husbands", da Paramount

NA TERRA DO FILMK que variedade de

figurantes se offerece
á escolha ! O Arizo- _

na e suas reservas de índios puresangue C 
<> ** * ¦ " •• •' *-: ¦» " *

ali estão a dois passoa. Desejaes mexica-

nos ? Passam a fronteira, aos

milhares, todos os annos. Los

Angeles possue um quarteirão

japonez e os operários agrico-

Ias dos arredores são chinezes.

A. Itália está ao alcance tambem

na barbearia adiante, no sapa-

teiro, no engraxate. No cabarcl'

da esquina, áquelles jogadores
de dados são todos hesrpanhóes,

da raça dos hidalgos e conquis-

tadores. Carregadores syrios,

árabes e judeus formarão gru-

pos indiscutivelmente semiticos.

Por acaso quereis uma atmo-

sphera bolahevik ? As centenas

de immígrantes* russos, oecupa-

dos na colheita das laranjas ou

dos abricots nos vergeis de Pa

sadana, fornecerão os typos re-

queridos. Se desejardes a Afri-

ca, ser-vos-á fácil obtel-a por

intermédio desses gcntlemcn

pretos, que dansarão diante das

objectivas os bailados do nto

da as m
negra á

____^^^^ _________

fl _v' fe lfl
<_____¦ ___.J_____r
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Viola, coitadinho, c uma santinha...

fetichista dos seus an-
tepassados. Em Lo*-
Angeles o Occidente

íos ao Oriente, mistura-se a raça
vermelha, tolos os séculos, todas

as idades, todas as eras se aco-
tovellam nas paizagens de todos

os paizes, cada um com seus ac-

cessorios especiaes.
E' por esse motivo que desses

studios (onde soturnas de cem

mil a um milhão de dollars sã.

empregadas para confeccionar
uma única producção) só deve-

riam sahi>r obras primas.
E, entretanto, quanta médio-

cridade delles sahc !

Culpa da interpretação ?

Não, de certo. Os artistas de

cinema americanos são bons,
' 

muito bons mesmo. Ao mais

humilde dentre elles pôde exigir

a gente uma variedade de ex-

pressões, que muitas vezes é dif-

ficil de obter das cstrellas eu-

ropéas.
Desde o primeiro dia o di-

rector de scena norte-americano

comprehendett que nem sempre

os bons artistas de theatro po-
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dem servir para a tela.
Pôde uma pessoa tornar-
se artista theatral. Nas-

ce, porém, artista de ei-

nema. E cada anno que

passa, o film do novo-

mundo recruta seus gran-
des interpretes, sem in-

dagar dos triumphos ob-

tidos, ou dos insuecessos

em suâ carreira theatral

procedente.
Brevemente só o ca-

nv.nho do cinema levará

0 artista á gloria cine-

matographica.
E os operadores? São

quasi per feitos, todos

mais ou menos de impor-

tação latina, aliás.
I.e onde vem, então, a

falta de perfeição do film americano?

Da insufficioncia dos scenaristas e

dos seus directores. Os primeiros não

se convenceram ainda dte que a con-

fecção de um bom scenario exige da

inteUigencia esforço tanto quanto a

producçao de um bom romance ou de

uma peça theatral.

Quanto aos directores de scena, a

America, paiz de especialistas, por

excellencia, raramente produz indivi-

duos que á precisão de um technico,

ao calculo do ccouomista, ao brilho

do artista unam essa larga cultura

geral, que é indispensável ao verda-

deiro director cinematographico.
De facto. quem, lendo as revistas

yankees, não se sentiu tentado a ii

para a Califórnia explorar as minas

de ouro da cinematographia ?

E' que são, na realidade, deslum-

brantes as carreiras dessas primeiras
figuras- da tela. que eram hontem

ainda lavadores de pratos, como Chi-

co Boia, stenographos. como Pickford,

e despontam no paiz do film com um /

milhão de dollars de salário, quando g
nao mais !

E esses directores pagos á razão de Jacqueline Logan,

20.000 francos por
semana para gri-
tar pelo boccal de

um megaphone I
E esses photo-

graphos que ga-
nham 200 dollars

por semana a fa-

zer girar a ma-

nivella da ma-*

china !
Entretanto, si se

levar em conta o
numero exacto dos

directores que em
Los Angeles têm

a certeza de diri-

gir films* nas qua-
tro estações do
anno, constatare-
mos epie serão
uns 20, apenas.

E operadores

que têm o traba-
lho certo ? Uns dez, talvez. E' real que estreitas, umas
60, recebem por çontractos a prazo de cinco e mais an-
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nos, salários mínimos de
mil dollars por semana.

Por traz, porém, des-
sas estrellas privilegia-
das imaginem a multidão
necessitada dos outros
interpretes, actores en-

gajados por semana, fi-

gttrantes pagos por dia !
A carreira cinemato-

graphica é uma rude es-
cola de trabalho e de es -

forço, tanto para o ar-
tista, como para o di-
rector e o photographo.

A procura de traba-
lho, de studio em stu-
dio, nesses cali.los dias

a Califórnia extenua.
E os nothing doing dos
contractadores de pes-

soai desencorajadores! Quantas espe-
ranças e desesperos ! Uma pagina in-
tinia esclarecerá melhor esses altos e
baixos da vida no paiz do film...

Deve-se excusar a um homem con-
tar uma boa fortuna, quando o fim
dessa boa fortuna foi má ? Desculpar-
ire-ão. pois.

Ella nascera em Nova Orlcans, de
origem franeeza. Não obstante o fe-
minismo americano, conserva ella
intacta ainda sua feminilidade latina.

Suas primas, de raça yankee, eram
independentes, orgulhosas, praticas,
impiedosas, stoicas como a vida mes-
mo do novo-mundo. Ella era todo j

opposto disso e bastava pensar em si

própria para. sem esforço, offerecer

á objectiva a tra lucção das mais to-

cantes emoções humanas. Trabalhan-

do desde o.s tres annos na terra do

film luetara com ardor, mas até en-

tão jamais achara ensejo para encar-

nar senão typos medíocres. A "lei

dos typos" tinha-a classificado entre

as críadinhas e os directores de sce-

na só lhe confiavam esses papeis.
Ainda se esses obscuros papeis lhe

dessem recursos de que ella carecia !

Apenas lhe forne-

cia, por vezes, uma

semana de trabalho

por semestre.

Cem dollars para

passar tres mezes!

Sua-, necessidades
eram sempre

grandes. NaLotti-
siania ella tinha

sido stenographa.
um officio negu-

lar e que lhe per-
mittia a vida de

um ente humano.
Teria podido

volver á sua pro-
fissão; os sacrifi-

cios já feitos, po-
rém, eram taes,

que fedia não re-
nunciava ás suas

primeiras espe-
ranças.

Ella poderia trabalhar co_no extra (uma figurante que
(Continua no prorimo numero)

sua mãe c seu lar
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.. .dcfronta-sc com Fernand !...

Estamos em Março de 1918. O f .1-

turo da guerra é dos mais sombrios

para Paris. Claire, "rainha" dos apa-

ches e conhecida pela alcunha de "Pas-

saro Negro", é um ios mais conspi-

cuos membros do bando de apaches que

tem o seu quartel general no "caveau"

Boule. Fila e o seu "homem" um tal

Fernand, dividem entre si o

bastão do commando. Nesse

momento, a França mobilisa

as suas ultimas reservas para
a hora 'lecisiva 

que se annun

cia com a investida do inimi-

go. Fernand parte tambem

para o "front", 
pois, apezar

de tudo é patriota. Claire

despede-se do seu "homem"

em lagrimas, como se o hei

jasse pela ultima vez. Era uni

presentimento apenas, mas a

realidade não demoraria a ser mais do-

lorosa do que os seus receios: Claire

recebe pouco tempo diepois a noticia

da morte de Fernand. Embora se con-

serve ella ainda fiel ao seu povo, Ciai

re resolve assumir uma outra persona-
lidade e transforma-se em condessa po-
laça — um viuva de guerra — e sente-

se mais do que nunca inimiga da so-

ciedade, fazendo pezar os seus senti-

mentos sobre os "ricos ociosos", que

Mas o estadista Raoul. ..
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Claire despede-se...

ella seduz e arrasta e põe á mercê dos

seus companheiros, para serem conve-

nientemente depennados. Mas nesse

momento entra na orbita da sua vid:t

Raoul de Gramont, um joven estadis-

ta de alta situação — que cahe na his-

toria das in felicidades de Claire na Po-

lonia e a piedade que lhe inspira a mu
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lher bem depressa

se. transforma em

..amor e Gramont

faz da fal» con-

dessa sua esposa.

Na sua nova vi-

da, Claire vae aos

j) o u c 0 s compre-

hendendo o valoi

irlte Raoul e á me-

dida que íhso

acontece ella sen-

te-'se afastar, cheia

de invencível des-

gosto, da sua an-

tiga existência.

Certo dia, Du-

thil, um rapaz jor-

nalista, evocando

impressões da sua vida âi

repórter, fala em um gru-

po de amigos de Kaoul da

semelhança que elle nota

entre Claire e uma rapa-

riga apache que elle co-

nhecera no "caveau"

Houle, declarando que se-

ria impossível distinguir-

se uma da outra, se a

apache se vestisse como

Claire. Todos mostram-

se assaz interessados, e

desejam ver a tal mulher

Georges de Croy. secre-

tario e amigo de Gra-

mont, suspeitando de um
"passado", reúne-se ao

grupo dos curiosos. Ciai-

re promette ao marido

(pie não irá. mas quando

este é chamado para as-

sistir uma batida dos
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agentes de serviço

secreto num dos.

taes antros, para

a prisão de alguns

bandidos famosos,

Claire mette-se

rapidamente D o

seu velho' traje

de apache e corre

para o "caveau".

Ali ella é reco

nhecida pela sua

antiga camarada

I.iane. que lhe

promette, entre-

tanto, guardar se-

gredo sobre a sua

klentklade.

Em uma alcova

do antro, os apaches re-

unem-tse secretamente c

planejam um assalto á re-

sidencia de Raoul, pois ti-

nham recebido informações

sobre as famosas jóias de

sua esiposa, que elles esta-

vam longe de sonhar que

fosse o "Pássaro Negro".

Nesse entrementes, Ciai-

re defronta-se com Fer-

Oand, que ella acreditava

morto. Pouco depois a po-

licia invadia o cabaret dos

apaches e Raoul e os agen-

tes são informados de que

o "Pássaro Negro" es-ca-

pulira em companhia de

Fernand. Um dos apaches

agarrados confessa que os

seus- companheiros vão as-

saltar dentro de poucos

(Termina no fim da revista)
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ü PROFESSOR HINDU" HENRY MKACHADK

E SUA NOBRK MISSÃO

- >
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Professor Henry Mkachadk

A estadia nesta capital do professor indiano H.

Mkachadk tem provocado por parte dos nossos mais con-

ceituados diárias e revistas, artigos e notas de assumptos

espirituaes, despertando, assim, a attençao dos cariocas.

Quiz a fortuna nos collocar deante de.se celebre

professor indiano, sem duvida um doa mais notáveis psy-

chologos que tem visitado o Rio, nestes últimos tempos.

Pela imprensa do velho e novo mundo e pelo ru-

mor da fama. que nunca deixa de chegar as redacções,

sabíamos dos triumphos desse cultivador das sciencuis

orientaes; sabíamos de seu constante contacto eom a terra

dos fantásticos pharaós, eomo não ignorávamos 0 seu

contacto com o berco dos heróes de Ramayana, onde vm

o professor indiano . P***™ h". aprendendo sens do-

.mas e sens mysterios. Desde então, a personalidade de

tão distineto psychologo nos at.rahin e interessou, e ao

apertarmos, agora, sua mão. tivemos, por ass.m ta,-

contacto da sna sabedoria e sentimos algo de ex.ra-

"""Tetoas 
de de»,acp, da nossa sociedade ,ne acudi

,,,,„ M consultório ,p,e o professor tem installa,o a rua

ZZo, «97. •» m Santa Th.raza.no, «*££

ou, se trata, na realidade, de mn «rdade.ro scenu ta e

elon ina as altnras qnasi maccessiveis do ocet t,sm„,

i, , , largos annos de de»v,,„ e medi.ae.ae, alen,

II:,; ««mo Peregrinar através do nn.nde, dos ,».«. *

^«fSTcS; 
em tod, . cidade» importantes, tem

„ .,;,„-,„, indiano despertado o enthusmsmo entre M

,.„!,-,- procurando desvendar os mystenos. E co-
' 

, 

' 

Z o professor Mkachadk en, m* offc*
"hCC t 

bali,,» significa .»-. act.. import.nt.s-
c„es e nobres t a .alhos S. infração 

e eo-
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•mT^^^Sml
tam0s ainda muito tgnoran es. ' 

^ ^
oportunidade de ouvir 
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universal no mundo visível e invisível.

PARA TODOS...

Sir James M. Barrie escolheu para a protagonista

de Peter Pan, Mae Marsh ou Lillian Gish.

A Paramount já está tratando de um accordo com

a Jnspiration para ver se consegue a segunda.

Herbert Brennon. 0 director do Rim, partiu para

.ondres, para uma conferência eom o celebre escriptor

ngk-z.
¦

Pat O' Malley, que em tempos já foi equilibrista de

arame, recebeu uma offerta tentadora do grande cir-

CO Barnes. para volver ao seu antigo emiprego.

Pat disse que o cinema era bem melhor e preferiu

íicar com elle.
¦

Wallace Beery, o grande villão da tela, contractou

casamento com Mary .\rriea. que tem figurado nos films

em pequenos papeis, ha um anno. Diz-se que o romance

começou durante os trabalhos da confecção de Robin

Hood, onde os dois tomam parte. Wallace Beery, como

se sabe, é um dos maridos divorciados de Gloria Swan-

son, de quem se enamorou nos áureos tempos da Kiey-

stone...

Km Troublcs o) a Uride, um dos films especiaes da

Fox, da próxima temporada, figuram Robert Agnew c

Mildred June nos principaes papeis, secundados por Alan

Ilale. Charles Conklin e Dolores Rousse.

¦

D primeiro film de Edmund Lowe como cstreUo da

FOX, com a excepção de The Pool, esta claro, será The

Love Throne. Claire Adams é a leading-woman e Shel-

«lon Lewis, Diana MiUer. Paul Weigel, Hector Sarno e

Fred Malatesta os demais comi)onentes «la distribuição.

Senmdam Pauline Fredcrick em Sniouldcruu, Pi-

rtt, da Universal. I.aura l.a Plante. Tully Marshall e

Robert Ellis.
¦

[«mes Kirkwood íoi contractado pela Fo* pa" fi-

g„,ar ao lado de Alma Rubens en. Gerali Crt-tton*,

que Emraetl Plyiw vae dirigir.

O, etnetnas do interior io Brasd- O Cine Tlieatro

Central, recentemente inaugurado em Guaratmgueta,

Estado de S. Paulo.
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Rodolph Valcntino com Dorothy Phillips cm 
"Ambição"

Roberta Wilson, irmã de Lois Wil- com sua mana, adoptou o nome de

son, diz uma revista americana, faz Diana Kane.

sua estréa no cinema, como protegida Mas o que vem ao caso é que nós-

de Behe Daniels, no fiim desta artista, já conhecemos muito hein Roherta

Sinners in Heaivcn, que aliás era para Wilson por intermédio de vários films

ser feito com Àgne. Ayres. da Universal, principalmente aquelles

Roherta. para não haver confusão ao lado de G. Kaymond Nye, quando

era galS. Depois cas _.«-«•, foi vra

Chicago, e só agora tt se noticias

suas.
¦

Antônio Moreno nasceu tm Ma<

Hespanha, no anno de 1888.

a America aos quatorze annos.

Ramon Novarro tem 25 annos.

liilly Sullivan nasceu em Worcester,

Mass.

¦
Norman Kerry vive em 1745 Mac

Cadden Place, Los Angeles.

Helene Chadwick volveu a Holly-

wood, depois de sete mezes em New

York. Vae ser uma das principaes fi-

guras de um fiim da Paramount.

MayMacAvoy firmou contracto com

a Universal para um dos principaes

papeis em Jaez Parents.
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Clairc Windsor foi escolhida pelo professor Emst

ancnkampf, actualmcnte nos Estados Unidos, como

a das quinze mulheres mais bellas deste paiz.

de Dustin Farnum atravez dos films da Fox e Robertion-

Cole... Agora chega-nos a noticia do divorcio do ir-

mão do "grande trágico", para casar-se com a sua com

panheira de trabalhos. ..

Ha certos romances entre os artistas de cinema que

percebem logo. Ha quanto tempo desconfiávamos da

nstancia de Wiuiíred Kinffston como leading-woman

Jackie Coogan está nas vésperas de ter um tanl

zinho ou... uma irmãzinha.
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Saul, rei de Israel, preparava!
a guerra contra os Philisteus.

Dc nm troço de homem ape-

nas dispunha elle, mas 0 KU

triumpho sobre o inimigo ajun-

taria grande esplendor á sua

ooróa. Mas antes de marchar

contra os Philisteus, Saul foi

consultar Samuel, que era qha-
mado " () Juiz de Israel". bo-

mem dc grande sabedoria, •»

único que era toda Israel) diza-

se, communtcava-se com «» Se-
nhor.

Que Saul espete, até que
eu chege, - l««i a resposta dr

Samuel ao mensageiro dr Saul,

pretendendo, eom isso, submet-

t«r antes a<> Senhor a approva-

ção da guerra, indo fazer mi
suas orações na Arca «la Alli-

anca, uma espécie de templo ambulante, de
«pie os Philisteus tinham pavor enpersti-
cioso.

Mas Saul estava impaciente. Os J'Iii-
listeus acampavam ás portas da sua cida-
de, e elle anciava por ataeal-os. antes que
losse molestado pelo adversário..

Tor isso Saul procurou <>s conselhos de

Jonatbas, seu filho, e este, jovem, mas
cheio de sabedoria, foi de opinião que
pae esperasse a palavra de Samuel. Por-

que Jeoathas era tememe a Deus. Mas
Saul era orgulhoso e ardente. e, apesar
das observações de Jonatbas, das supplicas
de suas filhas M.irah e Michaela, decidiu
travar batalha naquella mesma noite. E
Samuel appareceu Iol;,, apôs o combate

Por 
que não esperaste por mim,

Saul? inquiriu elle.

Ihivid vivia nas montanhas.
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O REI PASTO
E Saul respondeu: — 'Estavas demoran-

do muito.
Samuel meneou a cabeça austera e

tornou:

Dcvias ter esperado.
O Senhor falou: — Saul. tu nao estás

preparado para seres rei de Israel.

Quando Saul ouviu taes palavras, sen-
i u que «« sru espirito o abandonava e <>

terror o invadiu. Mirah e Michaela pro-
curaram divertil-o e reve/aram-se na liar-

pa e no alaude, mas ;is palavras do 
"Jui/.

de Israel*' repercutiram nos seus ouvidos:

0 Senhor falou: "Saul, 
tu não serves

para rei de Israel 1" K Saul transformou-
se num triste farrapo de alma, acuada

pelo terror, enlouquecida pelas imites sem
.somno.

Já nao é mais o nosso pae..'. o rei de
fudá, carpiam Mirah e Michaela. Em-

quanto isso, Samuel transpunha montes c
vai les, visitando todos os logares, esqua-
drinhando todos os rostos, a clamar que o
Senhor lhe ordenara procurar um outro
rei para Israel. E nessa peregrinação, o
propheta chegou um dia a Belém.

Nos arredores desta cidade, vivia um
camponez, Jesse, com seus <piatro filhos,
tres dos quaes eram soldados de Saul, e
0 quarto era um joven p'astor, David,

|Ue vivia na montanha, a sonhar, contem-
pkltdo as estrellas c apascentando o seu
rebanho.

Todoa seguiam «» propheta em multidão,
e .lesse o acampanhou com seus filhos.
Quando Samuel viu David, seus olhos se
'""minaram de um fulgor divino, clle re-
colheu o espirito para se communicar com
0 Senhor e, depois, designando o jovem
pastor, falou:

Ei.-o, o rei de Israel,
l.ntrementes, Jonathas batia o paiz em

todos os sentidos, á cata de alguém que
sonhes e tirar da harpa sons taes, capa-
«tes ds acalmarem o espirito conturbado
oe KU pae. Xas proximidades de Belém,
elle ouviu de um pastor, que com a
Mia lyra fascinava as suas ovelhinhas e
amansava o furor «íos lobos. Jonathas

6 - JX -. ,_.
indagou, até encontrar David
Entre os dois nasceu logo a
amizade profunda e tãu vi,a
(pie lhes pareceu que a vida
Wmca mais teria significação

para qualquer delles sem o ou-
tro. Entio Jonathas falou a
David:

Qceret tocar na tua lyra

para meu pae?

E David respondeu com sim.

plicidade:
baile é o meu rei.

E ass.m «> jovem pastor pc-
netrou na corte do rei Saul ¦
com a sua lyra r.esúuiu a
tranquillidade ao espirito dc
Saul, (pie a advertência do pro-
pheta combalira. O rei amou o

t? jovem pastor, C alegrou-se de
ver a af feição que o unia a

Jonathas. Mais alegre, porém, estava Da-
vid, ipie n«»s olhos ardentes e castos de
Michaela encontrara a mesma doçura
cheia de m\ sterio «pu as estrellas lhe cn-
viavam como suave harmonia para lhe em-
balar a alma nas noites solitárias do mon-
te. A guerra com 09 Philisteus proseguiu.

Um dia, estes mandaram um desafio. Si
houvesse alguém entre 09 exércitos de Saul,
(pie tivesse o animo de affrontar nm gi-
gante dos Philisteus. de nome Goliatli, a

gUerra estaria terminada: a victoria do
combate 9-ltgular decidiria a victoria dos
dois exércitos contendores

«O rei Saul lamentou-se: qjuem seria
capai de affrontar Goliath, qus media
duas vezes a altura de cinco homens com-
muns ?

le David, (pie o ouvia, offereceu-se para a

Quando Saul viu David...
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REFORMADOR DA CUTIS

POR ABSORPÇÃO

(Do 
"Woman's Magazine")

Si a sua cutis está estragada pela

pallidez, manchas ou sardas, de nada

serve o uso dc pó, pinturas, loções,

cremes ou outras cousas, para fazer

desapparecer esses contra-tempos e a

menos que tenha a habilidade de uni

artista, desfigurará o seu rosto muito

mais.

O novo methodo a-dmittido é livra '

a cutis de todas as suas falAas offen-

sivas. Corrupra-se um pouco de purê
mercolized wax (cera pura mercolizel)

numa pharmacia, applica-se ao rosto,

como si fora cold cream. e lave-se pela
Banha com água quente e sabonete,

salpicando-se com um pouco de água

fria.

A purê mercolized wax (cera pura
mercolized) absorve a parte amorteci-

da da pelle, em pequenas partes, de

maneira que ninguém nota que se está

transformando o rosto, a não ser pelo
resultado que é verdadeiramente ma

ravilhoso.

Nada a pôde igualar, para consegui;

uma cutis saudável e formosa.

BREVEMENTE

fc jm*4*3*' * ' ** *r*t **rlmft W* .**¦ **^^m\m **W*l\:t*W**

W*r ^m\ ' *fl Wm ^** \\\*m^n\ Wr*\mmmm\%. 
"''•J^^^^^^^^^Bt

éf ^^^"""l k^^^l **.I^LL m*\k^*\WWWW* ** mmw- / mm^Ê*\m m*WWÍ' ^^B ^B
l ] m****\**\*W*- • mW / ÁmmL. Mm ^H

mm WW *m »Hã ^B

Jk fl ' mí I ATn\\\\\ WWWm ¦¦ m

A f a m i l i a J a Holt

fle.ista de todos os sports no Brasil

e no estrangeiro

Edição da S. A. "O MALHO"

um verdadeiro tormento para as

degaintes o cuidado que dispensam
diariamente com o aformoseamento da

Cutis, lançando mão de tudo que os

pitiaei annunciam. No emtanto terão

p 
leu tempo perdido se não usarem

precisamente os únicos preparados re-

Imente efficazes para a belleza, que
»*. americanas descorbriram: "A Saúde
da Pelle" e a "Água de Lotus".

Km The Brcath of Scandall, da Pre-

ferred, é a primeira vez que Lou Tel-

legen faz o papel de pae. A filha é

Patay Ruth Miller e a esposa Myrtle

Stedman.
¦

The Swan, a peça de Ferenc Mol-

nar, que foi um dos suecessos thea-

raes de New York na temporada pas-
sada, vae ser filmada pela Paramount

no studio de Long lsland. A direcção

está a cargo dc Dimitri Buckowetzki

e o papel principal foi entregue a fina

artista Elsie Ferguson, (pie faz assim

a sua rentréc na tela.
¦

Alan Forrest e sua actual esposa,

Lottie Pickford, estão construindo uma

nova casa com a maior piscina de

Hollvwood.
¦

Carmel Myers nasceu em S. Fran-

cisco no dia Q de Abril de 1901.

¦
Tht Desert Shcilc... é um film da

Truart. distribuído pela F. B. O., com

Wanda Hawley, Nigel de Barrie e Pe-

dro de Cordoba... Os sheiks já an •

dam tão fora de moda...

¦
Dolores Cassinelli, a actriz italiana

tpie tantas vezes temos apreciado nos

films americanos, a "Rapariga Cama-

pheu", como lhe chamou Caruso, vae

reapparecer na Paramount ao lado de

Bebe Daniels em Dangerous Moncy.

.• SARDAS V
• PANNOS *•

ESPINHAS \RUGAS CRAVOS «
E MANCHAS J

IDA PELLE: «

»

Sta. GARCIA

com 1 mez
de trata-

mento.

Entr

PC5€JA CRE5CCR
ôCEOTIflCTROS?
Pois o conseguirá promptamente, em

qualquer edacTi, com o CRESCE-
DOR RACIONAL, do professor
Albert, tratamento único que ga-
rante o augmento da estatura e des ¦

envolvimento. Pedir explicações, que
.. -„- as remetterei grátis, e ficareis con-

zesdetra- vencidos <fo maravilhoso invento.
tamento.

Representante na America do Sul: F r

Rios, 130 — Buenos Aires

iJ-Ji-M

,*<irn

Sr. CAMPS
Sr. PICON (x) Sr. PIÇON (x)

antes do tra- 3 mezes depois

tamento. do tratamento.

NI A 8
— Argentina

. »
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NuirioN
Todas as mães, que tém de

zelar pelo maior thesouro dos
lares — os filhos precisam co-
nhecer o valor do Nutrion como
tônico e fortificante. Para este
fim, publicamos o attestado
abaixo, no qual o Sr. José Mau-
rani nos communica os surpre-
hendentes resultados obtidos

por seu filhinho Sidney com o
uso do poderoso fortificante.

Sins Daudt. oliveira & C. — Envio-lhes a photo-
graphia de meu filho Sidney paru que V. Ss. vejam o
tutor incomparavel do sou preparado Nutrion. Este
menino, com ti mezes, pesara apenas 4 kilos e era tfto
/'raro e magro que julguei que não pudesse eriul-o. Es
tara desanimado, quando a titulo de experiência comprei
um vidro d< Nutrion, e (Oh ! milagre) em 2o dias o pe-
queno estaca mais forte, corado e gordo. Continuei com
o preparado a/e elle completar W mezes. Pesava então
tó kilos .' E' admirarei! Foi quando tirei esta photo-
graphia que junto lhes envio.

I.mdúdn, S Pauto, 15*5-924.

José Mauranl.

¦
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warvraGem
para a p ||eXTrarao
de parvrvos, saraas e espigas,
fomrvdo a pelle aüelludada,

t _ J _ _ _

' nas (jerfumarasefflTüqapias.

Únicos Representantes para todo o Brasil

QUEIROZ SUZARTE & MEYER
Rua dos Ourives n. 124 — Rio

¦
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IA) \j s* -~><^ M I"
W\ TELEPHONE c2616e330£ IV

m RUA DO URUGUAYANAN«19fò]

1 C05TA.BASTOS*FERNANDES 1

moda em calçado vf,
de pefftca em todas JJ
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CASA DE SAÚDE OLIVEIRA MOTTA
Com a inauguração, domingo ultimo, da Casa de Saúde OliveiraAlo ta a rua do Riachueio, 161, possue a capital mais um bem in-Manado e modelar estabelecimento de saúde, graças á iniciativa de

^ 
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<'e logo, o êxito completo da Casa de Saúde Oliveira Motta. As photographias mostram: Fachada do estabeleci

»ento. Pessoas presentes á inauguração. vendo-*e o cone pi Almeida, vigário da Candelária, que deu a benção.

l'ois aspectos interiores.
¦

K \ CONTRO. • •

 /? depois f Toi o dilúvio... O dilúvio sem

arca... Sumiu-se tudo. Sumiram-se todos. NÓS

dois apenas realisovamos a anecdota antiga dos ca ¦BBBBB BBbV^'- fl» »

Sr Silveira dc Menezes.
<V<<- acaba de publicar o

Uvro de versos" 
Labaredas ".

saes. A felicidade!... No grande oceano sohta-

rio, debaixo do eco cada vez mais lindo, vagava-

mos... Nem um rumor de vida além das nossas

palavras e do bater lento dos nossos corpos...

Sentíamos Ò infinito... Mas, ai de nós I As águas

baixaram... A terra rehabitou-se... Entre a mui-

tidão. um dia, desapparecemos... Creio que ella

me procura... Nunca deixei de procural-a... Eis

ahi... . ,
— Eu tenho um medo de terminar assim!

*f$L*

A delicia dos apreciadores de cinema.
Edição da S. A. "O Malho"

A apparecer em Dezembro

...
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NOVO TRATAMENTO DO CABELLO
RESTAURAÇÃO - RENASCIMENTO - CONSERVAÇÃO

PELA

^^^^^^^^^
patente nr. *¦•***»

1 ... niiii.i Srlentlflrn do Grnnde Botânico Dr. Ground. cujo a-egredo foi comprado por 200 contos de rclN

Approvada e Licenciada pelo Departamento Nacional de Saude Publica pelo Decreto N. 1213 em 6 de Fevereiro de 1923
recommendada pelos principaes institutos sanitários do estrangeiro

\ MK AO IlHIlalIA.VTla !»:• O >II.I»HOH ESPECIFICO

INDICADO CONTRA t

<jii..l.-i alos 1 .il., ll..». — <'inii«.|«* — EtiihriiiHiiicHincnto preinii-

f 111-0 — Cnlvlcle precoce — < :in|hin *»a l,.,i rln:i —

Sycoae • lodn»» M doeiu-iiN do «-ouro <•-• lt«-l 1 n«l«»

Cabellos brancos
Segundo a opinião de muitos sa-
l.ios está hoje eompetentemen
ti. provado qui» o embranqueci-
men <» dos cabellos não passa

«•aln- ou embranquece devido

Ca

dad.
A T»o«.flo i«-.||.:,..i. evtcrmin:*. o irorm»»n da

nutrais micróbios; supnrim» :i, sonsaofio d
r;|.|». :»»- rni7.i's d.» eabello. Impedindo

di- uma moléstia. O ca bel b
fi debilidade da raiz.

A i,oi..ftii itriiii..|»tt* pela sua poderosa aeçâo tônica e
tntiaeptlca adindo directamente sobre o bttlbo, I pois um
excellente renovador dos cabellos. barbas »• bigodes brancos
ou grisalhos, devolv.-ndo-lbes a cor natural primitiva, sem
pintar, e emprestando-lhcs maciez e brilho admirável.

Caspas-Ouédás dos cabellos [?_S__i
quo atacam o

couro cabelludo, dando como resultado a queda dos caln-Uos.
Destas a mais commum são as caspas. A l,ni.»Ao Brilhiuitc
conserva os cabellos. oura as affecçfíes parasitárias e dos-
trfte radicalmente as caspas, doixando a cabeça limpa e
fresca.

A I ... :i.. lt. oi. ...I. evita a quMa dos cabellos e oS
fortalece.

. , Voa a»;isos de cal vicio com tres ou quatro
K/lPIP -,emana> *-• nnplicacf.cs consecutivas come-
iVIUIC ca « parto calva a ficar coberta com o cr**-

ae.mento do cabello. A I.ocito lt. i<li.-»11 •.- tem
feito brotar cabellos após períodos de alopeela de moza-s e
ata* d «a annos

Ella aotíia estimulando os fol'ioul»os pitnsos e desale que
baja elemento d.» vida os oabellos ivrgtm novamente

r» 1 -• rr V'm t°**** **

vSehnrrhfta o outras affecçoes 
^í"»2":

horrhéa ou outras doenças do couro oahellndo oa cah-Mlo*cabem, quer dizer, despetram-se das raízes. Em sen locarnasee „ma penugem, que seeundo as otrcumstanataa e c«1-
que se Ibe dia, cresce ou desrenera

i)orrh«*a e
ornrirlo e toni-

1 sua nnMa.

Fa ?•¦mbem uma, doença, na qual o
ei.1v.Hr., em voz rie cabir. narte
P**-*"»** pnrHr bem ro meio do fio ou

ta urr. .,.,,»,» ? n*'V' 
Sr%" ""• ^tremldado. e nnrose».-

,,™nSp 
" de espanador nor causa da d1««n*.*cJ0 **.*

li*** mi: 
Al m A-mm°t n ****'''<* torna-se baco. feio e sem

n nfe Vr*"'''' 
t0m ° nomo "" "•"l.optlln*,* e e volearm,nto eonbeeida nor o-il.olir»., es,v.^f1nt! N I<<M.flo „..„,._,.,_

mlnt! Ab *í?t TÍÍV 
«,nt,»^-'«n * aUmentador. onra-a factl-mente, dft vlte11d>de aos oabellos. deixando-os maCos 1„s-trosos e a«rra,daveis í». vista.

VWTAfíKVs im LOÇÃO RRILHAIVTB

ser na,^^', 
n,r0,n,nm,'n,° innff"nsiv;1' nodendo portanto

a¦«! ílíií /' 
Tn"n " 

,° 
nnI. tMnpo ••¦•.etermlnado. porquea sua aiopan f* semore benéfica.

r-r,^.* 
~ X3° 

VlnT1f,>1!1 
n n****.* nem ouelma os cabellos. eomo'17 •,1*UIT"" remédios que contem nitrato de pratae outros saes nooivos.

e-ece^nT f* 
*"" "fl? V*tfl ******** ¦*>•"« OS P-ibelloS bmnCOS.f esoorarlos o,» -HsnlT-ris começa a, ma n if »»«*t or-a*e 7 nu s

Pro^e0ssrv"me;;'e0lVOm,° 
" °* nat"rnl ^mlt\v* ^-dual e

4» — o sen perfume e delleioso. e não contpm nip»,nem p-ordnra de esn-ei.» altruma que, como e asbldo, prelu-dica a saude do cabello.

Mono de rs\n
Antes do appllcar a T,o<*n<i Drlllinnte pela primeira veB** conveniente lavar a caberá eom água e sabão o enxu-

gar bem.
A Tioeflo Itriii,,,,.,, pftde ser usada em frlcefies como

qualnuer locTo. porÊm. ' 
preferível usal-a do modo' seenlnte-

Delta-sn mela colher de sopa, mais ou menos, em um
nires, e com uma pequena escova embeblda de T.oçflo Uri-
ihnntc fricclí)na-8e o couro cabelludo, bem junto á raiz ca-
nlllar, deixando a cabeça descoberta ptê seccar.

Tnnhontilose

^L&^tW* í" i_H
amM B_SS»»^''i_s___Safl *tPxt'. '- ' sjtp

—_H BT-&4*a\*r*******m .•¦,-* P-rát
.MM MWK-WtT -S W&Í&-."' 

'£¦*': ¦''***%.
MM mmm\m*XM'&*tr ammwmmV*w*»mw- - »• **i tm

Twr Mm\\mruf JMM MM ^*m***^ Am m\Wem\w¥'"' 
' '•*ÉB

M********************************k ^M . -JS

mi i__k __B tm-"' l'iáiM
__ ^MAm\ ||Pi't 

¦¦ *_H

}^^mMM*****\rV\ •Z**\**f,:;je ' 
3H

Wfàu!'*- :¦ r&'"(

_¦ K ¦ ___V¦

PREVENÇÃO

Nâo acceitem nada que se diga ser a "mesma coisa
ou "tão bom" como a LoçAo Brilhnnte.

Pôde-so ter graves prejuízos por causa dos substitutos

PBN3E 
V. 8. em ter novamente o basto, lindo e lustroso

cabollo quo teve ha annos passados.

PBN8B 
V. S. em eliminar essas escamas horríveis que

são as caspas.

PENSI». 
V. »S. em restituir a verdadeira côr primitiva au

seu cabello.

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

tiau parasitárias do couro cabelludo.

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

perlmentar o poder m.aravilhoso da I.oçflo Brilhnnte.
Não se esqueça. Compre, um frasco hoje mesmo. Dest

jamos convencer V. S. até a evidencia, sobre o valor 
'

nefico da Loi;fto llrilli.uite. Comece a usal-a hoje mesmo

Não perca esta opportunidade.
A I-oi-no Ilrllluinte está á venda em todas as drogaria*-

pbarmacias, barbeiros e casas de perfumarias. Si V. :

não encontrar 1... Aa. llrllhnnte no seu fornecedor, corte o
"eoupon" abaixo e mande-o para nós, que immediatamen -

lhe remetteremos, pelo correio, um frasco desse afamaii'

especifico capillar. .
(Dir«»ltoN reMervndoN de reproducçAo totnl on pnrolnn

1 nlaaiH ccMNlonnrloN pnrn n Amcricn do Snl: — A -*_*:,..-.,

«V FREITAS — Rua do Cnrmo, 11-moIi. — S- PAl]l'"

CAIXA POSTAL, 1S70

C"^ trm mm *,**. e^n *** S™. ALVIM & FREITAS -

J O U. P <> II Calxa 1379 — S. Paulo
(Pnrn todon...) .,

Junto remetto-lhes um vale postal da quantia de rei

10$000, afim de que seja enviado pelo correio um trasc

de l.oçflo Brilhante.

NOME 

RUA 

CIDADE 
ESTADO 
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pE C CADOS DE PARIS

(Fim)

porcentos a casa de Raoul c que Fer-

nand faz parte do bando.

Fernand e Claire conservam-se jun-

tos no correr da operação, e aprecian-
'do 

o luxo da casa, Fernand elogia em

tom cie ironia a companheira, pelo seu

gosto cm arranjar um ninho, como

perfeita esposa que é de um importan-

te político. Nesse momento os gatunos

ouvem que alguém está á porta e vae

entrar. Elles se oceultam a tempo de

não ^erem percebidos por Georges de

Croy, que tambem cobiça as famosas

jóias da e9posa de Gramont. Ma9

guando começa a agir, Fernan/d e Ciai-

re surgem do seu esconderijo e o in-

terpellam.

Ouve-se, então, o rumor da policia

do lado de fora da casa. Tentando fu-

gir, Fernand corre para a janella, mas

tomba varado por uma bala do revól-

ver de Croy. Raoul entra e interroga

o secretario sobre o motivo da sua

. :.0m
presença ali. Croy volta os olhos e fi-
ta Claire — elle conhece o seu se«re-
do; a mulher nada pôde explicar, sen-
te-se. confusa e depois de instantes de
angustioso silencio, Croy menle com

(SIIADOWS OF PARTS) í

Film da Parmount, produzido cm
1923 sob a direcçao dc Herhert

Brenon.

DISTRIBUIÇÃO

J 
Claire Tola Negri J
Fernand Charles De Rochc J
Raoul 1 luntly Gordon
Georges de Croy Adolphe Menjou
Emile Boule Gare th Hughes

Liane Vera Reynolils
Mme. Coule Rose Dionc
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galanteria, explicando que ouvira gri-

tos de soecorro, aculira e atirara no

ladrão. Quando Croy se retira, Raoul

volta-se para a esposa e pergunta-lhe

se Croy falara a verdade. Ila um si-

lencio em que se passa tremenda lueta

PÁRA TODOS...
no espirito da mulher, mas ella do-
mina o seu pavor, e não desejando que
Raoul fosse enganado, confessa tudo.

Terminada a dolorosa revelação, Ciai-

rc olha ansiosa para o marido, cujo

rosto refleete a convulsão que lhe vae

n'alma, e julga ler na horrível expres-

são a sentença irremissivel. E ella vae

se retirar, quando Raoul a retem e diz-

lhe que ha muito elle conhecia toda a

verdade. Liane lhe havia contado. Elle

apenas esperava pela confissão que, ti-

nha a convicção, ella lhe íaria — por-

que elle conhecia Claire melhor do que

eua própria.

E Claire embebe os seus nos olhos

de perdão do marido, comprehendctulo

pela primeira vez o que ha de gran-

éeza e de generosidade no amor, quan-

do este sentimento se apodera das ai-

mas bem formadas. E amorosa, sensual,

ella se dependura ao pescoço de Raoul,

murmurando-lhe: "mon homme".

O TICO-TICO publica gratuitamente
retratos de creanças.
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CASA RAUNIER
Recebeu as ultimas novidades para as secções de:

F*ZEMP*S ÇAMI5ARIA

aríiurinho me ai hos

ROUPAS BRANCAS TAPEÇARIAS

(para senhoras, cama e mesa) *LF*I*T*RI?V

>I<ia« para Senhoras, Homens e Crianças

Para liquidar a secção de Chapelaria, preços especiaes

Chapéos de palha .... 8$ooo Chapéos duros (coco) 2o$ooo
" lebre 21$ e25$ooo cartolas ... 5o$ooo

Chapéos Clark 3o$ooo
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Semanário popular, poli*
tico e humorístico. Re-
portagem photographica

de todos os Estados.
Redacção e administração
Rua do Ouvidor 164—Rio
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A REVISTA DE MAIOR TIRAC EM NO BRASIL

Preço da asalgan. '

12 mezes (52 números) 2'?J

6 metees (26 números) 1S$000

Numero «rnlso

No Rio t>-***> W' rJ'

N03 Estados..*.**..** *QQ n'
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LEITURA PARA TODOS L) © JVQl

1 ° mkuior maga- ki O * V C i i
ZINÉ MENSAL [)) _% \ (í ^ \
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ENCONTRAM-SE NA

LEITURA PARA TODOS
LITERATURA, ARTE, SCIENCIA, HISTORIA, VIAGENS, THEATRO, CINEMA, MUSICA,

SPORTS, AGRO-PECUARIA, TAES SÃO OS ASSUMPTOS DE QUE HABITUALMENTE
SE OCCUPA EM CADA NUMERO. SÃO CENTO E TRINTA PAGINAS DE TEXTO,

ILLUSTRADAS, TRAZENDO SEMPRE REPRODUCÇÕES DE QUADROS CELEBRES, A

DUAS E TRES CORES
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GRÁTIS!.¦n
PARA SER FEUZ em negócios e

vigor viril, viver longo tempo, não perdde perto e á distancia, exercer a clarivi
vontade, livrar-se de máos hábitos, conhec
bater e vencer a inveja e a calumnia, livr
dominal-as, vencendo as difficuldadcs da
e a p-az, compre c leia já os livros do
AvenKfe Passoa, 25, loja, Rio, e nas prin
Correio, grátis, ou dá-se em mão, O ME
autor a quem pedir por carta, ao Sr.
604, (Secção F) Rio. Esereva hoje me*-*
phabetos.

cm amizades, gosar sav.de de ferro, ter
er no jogo, saber hypnotisar e magnetisar
dencia, augmentar a memória c o poder da
cr a fundo o oceultismo c a magia, com-
ar-se das más influencias extranhas e
vida e alcançando a verdadeira felicidade
professor ARISTÓTELES ITÁLIA, á

cipaea livrarias do Brasil. Manda-se pelo
NSAGEIRO DA FORTUNA, do mesmo
ARISTÓTELES ITÁLIA, Caixa Postal
mo. Só serve para adultos e não anal-
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O REMÉDIO DÁS FAMÍLIAS
Desde a infância até á velhice, em todas as edades, verifica-se a acção benéfica

do Biotonico.

O Biotonico é o remédio que tem alcançado os maiores triumphos, porque a

sua efficacia é real e positiva em todos os casos em que o organismo se sinta aba»

tido e enfraquecido, quer effl conseqüência de moléstias debilitantes, quer seja de-

vido a exgottamento nervoso.

A efficacia do Biotonico verifica-se em ambos os sexo9 e em todas as edades,

sendo benéfico aos homens, ás senhoras e ás creanças e por isso é chamado o re-

médio das famílias, remedio querido e abençoado em todos os lares.

0 MAIS COMPLETO

FORTIFI CANTE

4

I
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BOM CONSELHO, EXMA.

I -v»v.v,

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

CHAPBLARIA VARGAS
SEMPRE NOVIDADES — Reforma qualquer chapéu em 48 horas — PREÇOS MENORES

RUA SETE DE SETEMBRO, I 20

Entre Uruguayana e TravessaJ^Jj^u^^
MMW

J_^_i0 TICO-TICO publica gratuitamente 
retratos do creanças
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Temos xnuiilisado innumeras cartas, umas

escriplas em papel pautado, outras não as-

signadas com o nome legal e outras, final-

mente, escriptas a lápis.

Passemos eAe avtso para que os consu-

lentes nâo percam mais tempo esperando

respostas, e tratem dc enviar outros Pe-

didos regularmente escriptos: a tinta, le-

galmcnte assignados e em papel liso. O

fscudonymo só i permittido Para a res-

posta\

VIOIVETE (Limeira) — Espirito frio,
inclinado A opposição, é certo que muito
idealista c talvez por isso retraindo á com-
munidade de -sentimentos. Cotntudo, ani-
ma uma natureza cheia de instinetos sen-
suaes, em contradirão, pois, com o que
todos podem concluir, quando o virem cn-
tregue a sorohos e fantasias. Sua vontade
é ambiciosa e rude. Quer muito e não

pergunta quem está de guarda — outro
traço contrario á mansuetude do idealis-
mo. lia ainda outras contradições, mas
as quc ficam apontadas são bastantes para
esta cowlus..o: temperamento de apparen-
cias enganadoras que offerece perigo aos
incautos ou, pelo menos, aos quc não sa-
bem graphologia...

MARANINHA (S. Paulo) — Nature-
ra caprichosa, espinhada, cheia de descon-
fiança, a ponto de esconder frequentemen-
te a sua vontade, para se precaver contra
perigos imaginários... Apezar disso, é, in-
timamente, uma grande confiante em si
mesma, incapaz de recuar de um desejo
e voltando sempre a elle, quando porven-
tura a adversidade interrompe a sua con-
sceução. Tem, pois, grandeza d'alma, e
isso lhe supprc as principaes lacunas do
espirito. Tamlaem se mostra grande ami-
ga do dmheiBu e muito egoísta de coração.

GATINHA (Rio) — Temperamento
altivo, com tendências pronunciadas para
a critica. Ha grande idealidade no que
pensa mas não ha firmeza: a contradição
é evidente e prejudica um tanto o seu
amor â censura do que os outros fazem.
A vontade é cautelosa e discreta; ás ve-
zes, porém, soffre dc accessos dc impru-
dencia, c é então que se tem como auda-
ciosa. Só o é, todavia, apparentemente. E
é só o que live podemos dizer, visto ha-
ver m.ringido uma das cláusulas para o
bom estudo da graphia. Nunca mais es-
creva em pMpcl pautado!...

PI RATINHA (São Paulo) - Typo
fatuo, avesso á modéstia e crendo-se um
predestinado. Suppôe-sc um irresistível e
nem repara que a sua incultura e a sua
fraqueza dc espirito collocam-n'o frequen-
temente em má posição. De nada lhe vale
o sc fingir humilde, quando suas palavras
e seus actos contradizem esse fingimento.
E' um materialista pertinaz, luxurioso e
f.tichista da pecunia, não obstante querer•"bancar" c a s t i cl a d e e deprendimento
pelo dinheiro... Sua vontade é audaciosa,
mas regra geral é felizmente sem persis-
tencia. O coração é insensível ao amor c
á caridade, não obstante apparcncias que

em vão tentam fazer suppôr o contra-
rio...

MISS SANTINHA (Nictberoy) — O
traço predominante do seu caracter é a
resistência espiritual ás suggestões do meio
em que vive. Não faz isso só por pose:
íal-o por orgulho e convicção; por se sup-

pôr mais alta, mais esclarecida e melhor
apparelhada para qualquer victoria. Ha,

pois, um grande fundo vaidoso, mas o seu
trato é affabilissimo e depressa põe á
vontade os que consigo se relacionam.
Sua vontade é complacente para com os
humildes; muito impertinente, porém, para
com os outros, c isso determina o acerto
do traço predominante que achamos. O
coração é generoso.

VIOLETA ROSADA (Santos) — Es-

pirito ponderado, apezar de frequentemen-
te altaneiro — o quc parece destoar da
ponderação. A vontade é extensa, firme
c quasi sempre bem orientada. Graças a
isso consegue quasi tudo quanto deseja. O
pouco que não alcança deve ser o que quer
de mais... Tem idealismo e vive mesmo
envolta num sonho, talvez amoroio, a jul-
gar pela ternura excessiva que lhe nota-
mos no coração. Este, aliás, não tem a
bondade que seria para desejar e pieca
até por ser indifferente a anceios philan-
trópicos. ,

CURIOSO (Maceió) — Natureza bas-
tante idealista, mas de espirito muito ar-
guto, de modo quc não se deixa vencer
pelo fundo sonhador e vae cavando per fei-
tamente a vida, graças a uma vontade certa
e poderosa. Tem mesmo o característico dos
luetadores tenazes, que se julgam invenci-
veis pela adversidade e proseguem sempre
na sua faina através de todos os obsta-
culos. E quando não consegue por bem,
não duvida empregar a violência, para o
quê lhe não falta o virus colérico. Pre-
fere, porém, os bons modos e os caminhos
rectos — o que lhe acarreta muita iym-
p-atliia no meio em que vive. O seu cora-
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—•** desaparecer a dôr instam,».

ner.__.ente. E tel-o sempre 4nato para pontadas Rheuma-
tocas, Entorses, Contusões,
«evralgia e todas as dôret
•ervosae. Penetra sem ser
preciso friecionar.
t-4ide.se ea todu u Phsmistlaa.

LINIMENTO

SLOANQ

ção é generoso, mas tão somente para os
seus.

MATUS ALÉM (Quitaúna, S. Pau-
lo) — Outro idealista pelo menos <!e pa-
lavras... E fazemos esta restricção por-
que vemos na sua personalidade alguns
signaes fortes de materialismo, entre elles
O quc denuncia força e permanência de in-
stinetos sensuaes. Tambem a sua vonta-
de é firme e accentuadamente orientada á
caça de proventos, sem grande escolha de
meios. O seu espirito é muito vibrante,
algo communicativo, mas foge ás vezes 4
ponderação. Não tem grande energia
d'alma, e o seu coração dc muita bonda-
de caritativa, é pouco exigente c escruptt-
loso em amor.

CLEMENTE AND PEGGY (S. Pau-
lo) — Espirito desconfiado, muito argu»
to, frio e cheio de exigências. E' um me-
ticuloso e tem a presumpção de ser me-
Ihor que os outros, apezar de a flertar
muita modéstia. Predomina a feição posi-
tiva, mas é certo que de quando cm quan-
do se entrega a idealismos, certo é, porém,
que de fundo pratico. Sua vontade é dis-
creta, mas tenacissima. Difficilmente de-
siste de intentos interesseiros, sobretudo
monetários. Possue alguma bondade cor*
dial mas só a emprega em beneficio de

quem lhe cahe muito no gôtto.

SUSY L. V. (São Paulo) — Tempe-
ramento exhuberantc. de verve, mas frio

quanto a questões sentimentares. E' al-
taneira, debaixo de todo o bom humor

que se lhe percebe; tem-se na conta de

ente superior e não esconde tal vaidade.
A vontade é poderosa; entretanto, finge
ás vezes .desinteressaf-se de cousas a que,
no intimo, liga a maior importância. Tem

gosto artístico, é certo quc não muio apu-
rado, mas sufficiente para se destacar no

meio em que vive. E isso concorre para
se mostrar vaidosa. O seu coração c ca-

prichoso: duro para os que a pretendem
requestar, e todo cheio de ternura para
com os humildes ou... inditferen.es.

Deuza da Paz >.v\#\\\\l
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BENEDETTI-FILM
153, Rua Tavares Bastos, 153

Casa 3 - Telephone: 935 Beira-Mar

Grandt Prêmio Exp. I. do Cenf. do Brasil

CIHEMETROPHONIA PRIVILEGIADA
Por cartas Patentes dos governos do:

PORTUGAL - N. 8303
HESPANHA - N. 64629
SUISSA-N. 64300
ÁUSTRIA - N. 66*40
ALLEMANHA-N.276229

BRASIL - N. 696t

ITÁLIA- N. 130339

FRANÇA - N. 434436

BÉLGICA - N. 232862

INGLATERRA - N. 810
Em exhit>iç5o:"G-igolette"
com Amélia de Oliveira

Frod. Verga.

Em confecção:

" O Dever de Amas*"
com .\melia de Oliveira a Aurora Fulg-lda

l'rod. Verga.

& ESPOSA DO SOLTEIRO"
com Ia.iatltla Quaranta

l'rod. e Direccão de Carlos Camposalliaa

pedidos de locação e venda diriáir-se
a pjtULO BENEPETTI

t*m**n*m ¦ *<*****>****¦ mm0Mm0*ntkjmm**m0mÊtm •

A MAGNESIA

é

O MELHOR ANTI-ACIDO

O LEITE DE MflGHESIfl
é

A melhor formula de magnesia

Só HA UM

LEITE DE MAGNESIA
O DE

PJUddPS

Únicos importadores no Brasil

PAUL J. CHRISTOPH COMPANY
Rio de Janeiro São Paulo

Ouvidor, 98 São Bento, 45
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PARA TODOS...
A PAGINA DOS NOSSOS LEITORES

0 CINEMA E SEUS ACTORKZINHOS

Xfto haja mínima duvida que elles

nos espantam, nos assombram. Kstá

ahi o exemplo: Jackie Coogan, o me

nino maravilhoso.

Parece incrível. A's vezes nos offc-

recém cnsejos etn não acreditarmos o

que nossos olhos constatam. Depara-

se-nos de quando etn quando, um dcs-

ses giirys maravilhosos que nos provo-
cam admiração, quando interpretam

com notável naturalidade um papel em

que demonstram muita intelligencia e

muita arte.

Quem não adora Jackie Coogan ? —

Porventura existe quem o não idola-

tre ? Kra preciso não comprchender a
extraordinária actuação que nos apre-

sentou nesses films inesquecíveis: O

garoto, com Carlito, e Oliver Twist, e
especialmente nessa ultima creação, O
Reisinho, da Metro.

Ha Jackie Coogan e mais Mickey
Bennett, Kranck Lée, Richard Ileadrick

e muitos outros minúsculos actores ma-
ravilhosos. Dentre elles, porém, Jackie
impera, exercendo a nós, seus admira-
.dores, alta sympathia e admiração —

quando se nos apresenta.

, Deve-se citar, entretanto, a extra-
. ordinária interpretação de Kranck l.ée

n'0 charco, da First, como convém
-- 

¦¦

notar que tambem é digno dc ser apon-
lado o trabalho interessante de Richard
Ileadrick' no Filho do pcccaJo, da já
citai l.n. marca. Com Jackie, formam

dois últimos um trio magnífico,
insuperável. São ricos de expressões,
sabem manifestar-se com uma sin-
ceri lade que excede a espectativa dc

quem os vae ver.

iDe meio metro de altura, como já
se exprimiu um bom collaborador

columnas, mostram inlelligcn*

¦:¦¦¦¦"-¦-¦---_,---.-.-.-.
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Guarde este nome
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cia para comprchender e realisar tra-
balnos, que seus respectivos dtrectorei
lhes dão.

Natural seja que não esqueçamos, en*.
t reta nto qué Baby Poggy tambem. nos
inebria às vezes. Simplesmente com
cinco annos de idade e já possue tan-
to talento, meu Deus ? — Oh, qunndo
a recordo em A pequeninha de New
York I

Ha delle-- uma immensidade. Ne-
nhuin. porém, como o impeccavel Ja-
ckie, da Metro, mas todos são dignos
de serem a .mirados. O que me dizem

pois de Ben Alexander ou de Wesley
Barry ? — pode*se duvidar que os
americanos não possuem bons eietnen-
tos assim minúsculos ? — F, é curioso
só em pensar que encontramos em fa-'

mosos adores, uma tão falsa actuação
como a do astro Tom Mix on a cslrc!~

la líebe Daniels — quando e>K3 pe*»

quenos actores, gerados hontem, de-

moustram muito valor artístico . Náo

é curioso ?

Von terminar, mas não ante.-, que
fale dos irniãosinhos Moore. Conhe*

cc-os ? — provavelmente não. To-S só

não sei como não são tidos como outros

Jackie Coogan. Sc em Vergonha, da

Fox, Mickey Moore, o mais moço de

ambos, quando tocado pelo ferro em

braza. soltou um tao pungente g.nto

transbordanle de naturalidade . e 
'em

Aventuras extraordinárias, da já. citada

marca, mostrou um fino desempenho

com notável desembaraço; a^-reci^en-

tretanto. mais seu irmão' Fatt,.fMvez

menos bonito que o maninho, más mais

completo em seus trabalhos. Gilbert,

um dos collaboradorcs ausente ha mui-

to da "Pagina", citou seu formidável

•desempenho no film Despertar de leão,

com Salisbury. Eu cito aquelle que —

SlSK&_5_n__^^

fllffl-EGCHYIKOSIS FflRAü
C est-. o cren\e ideal para o erçbellezan\ento da cutis;

i a uUírr\a palavra en\ dermatologia; as senhoras e senhoritas

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

iude, pois faz desapparecer rapidamente rugas, cravos, pai\-

nos,'espinhas, vern^lhidões, asperezas, poros abertos, sigaaes de

bexigas e manchas de qualquer natureza.

Á venda em todas as pharmacias, drogarias e perfumadas.

O unico creme que uso é o Anti-Ecchymosis Tarai

ríl Âm **7^__-
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Bidições PIMENTA DE MELLO & C.
RÜA 5ACH€T 34-RI0 PE JADÇIRO

Estão „

S CRUZADA SANITÁRIA, discursos de Amaury

Medeiros. M
CASTEIXÍÍS NA AREIA, versos dc Okgario

Mariani io.
AIA1A BARBARA, contos gaúchos de Alcides

Maya.
NOITE GHEIA l>K ESTRELLAS..., versos üe

Adelmur Tavares.

venda

liOTõES DOURADOS, chronicaa sobre a vida
intima da Marinha Brasileira, de Gastuo
Penal va.

LEVIANA, novella do eseriptor portuguez An-
tonio Fe ito.

PERFUME, versos de 
"Onestaldo 

de Pennafort.
COCAÍNA..., novella de Álvaro Moreyra.

o
D
0

o
a
0

CESCS j-.-i-iOt"...

Cada volume, pelo correio, registado 5$000.

tonoi  locaoci-vUvtr :ocno] tomo: IO EI O

teve com a mignon Shirley Mason, em smith). uni do- films que sao citados I»em feitas, assim como as que nos mos-

A nova professora. Não acham que pelos admiradores da Fox. E' um 1»om tram a queda no campo de gelo, que vi-

pellkula fcu rostin-hò bonito e film, e como muito hem disse o criti- ctimou Ba vá.
llc

que de co desta revista. :i Fox quando o con- Mas que diabo ! Em ve/. de cinco

nos fazia vel-o feccionou foi com o fim de fazer al- annos só consigo contar poucos dias de
nao sei

muito attractivo que

com mai*- attençao ? Porventura—quem

o viu ali, naquella pellicula.. esquece 'se

<h> momento em que commette a falta

cm furtar um lanche do collega de

aula?—Lembram-se os que o viram,da

maneira dolorosa que exprimiam aquel-

les olhos grandes e sonhadores ? —

Não era digno de ser notado nesse

film ?

guma coisa no gênero de Honrar às tua Intervallo entre

Universal....

Recife.

maravilha.-» da

mae.

Dirigiu o fiim o conhecido Jack

Ford, que agora na Fox, d.epois dc ter

dirigido por varia
CvclonE Smith.

.4j»
vezes Tom ^\Iix e

Buck Jones, metteu->e a dirigir produ-
cqões completamente fora de seu ge-
nero, c ainda por cima. especiaes. F,m-

fim. elle ideu hoa conta do recado, pois,

Patt ou Mickey, exercem alta sympa- emhora note se não ser elle mestre no propaganda feita por todos quantos deli

íhia. quado nos apparecem; -- pois ha assumpto, a sua direcção é acceitavel. 
va^£Ògj^^

a quem não agrade estes dois meninos, Gostei muito de Tully Marshall, do flTUE a BOA* COR. E' sobretudo na*

correctos Ne delicados, com semblantes Hackhatorne, e do W. Walling. que pessoas impaludadas, nas depauperadas por

nobres e inteligentes, meigos e for- são os artistaS que mais se salientam 
JJ^80»CAROGENOVrealça*o^seVvator!

CAROGENO
Fortificante que se impõe por ser a sua

mosos no film. A Virgínia Valli tamhém ap- Qom o uso de dois frascos o paciente cer

Fu rer Patt no parece, mas, coitada !. desempenhando tificar-se-á da efficiencia desseJmportante
,.. ,. . ,, . .. , preparado. Composição de QUINA, KtM.V

i rox, O rreiro da uMcia. Foi um papel de pouco ou nenhum valor. gTRYCHXOS e ARSÊNICO, medica-
.seu un;co desempenho em que não me 

'O 
film hem que podia passar sem ella. mentos já de sobra conhecidos como de

real prestigio ao combate cm todos os ca-

sos de fraqueza. Sabor agradável.
Vende-se cm todas as Drogarias e Phar-

macias.

Or.Arnaldo de MoraesS:,

agradou, Havia muito pouco pânico mas...#a Fox tem que ser fiel ás suas

no sen rosto.' quando comprehende mau

eminente perigo em escorregar da ar- B

vore, naquelle film. Via-se que elle Com a adaptação para © tora*, da
não sc achava commodp sob a direcçáo novella J.arú. de Karl Carroll, a Uni-
de Jack Ford. Más satisfaz-me o espi versai alcançou outro grande triumpho.
riio - - quando lembro-me tie seu real Paru é um film maravilhoso, tanto partos c Gynecologia. Carioca, 3°. Tr.

pavor, quando o fecharam naquelle tu- pelo enredo, direcçião e interpretação, Umhelina, 13, Botafogo. B. M. i8rs*
mulo doe Reis mortos, na poJlicula A como pela techniça e photogra]feia. , 
rainha de Sabá, do 

'notável 
director- 0 elenco artístico é admirável. Wal- --.--.-.--o,-* ^ 1 »-. ******

1 t r 1 v 1 » /~\ SEU FUTURO — Qualquer pessoamestre J. Gordon Edwards, para lace Beery no Felix Bavú tem um ira- (j • • J Wnc-cooo
jj v--' que quizer possuir um noroscepu

halho estupendo. Forrest Stanley, Syl- ^ ^ vida> mande 0 dia e o mez do
E como esses meninos maravdkosos, via Breamér c Rstel.le Taylor — a mais seu nascimento, para conhecer bem o

muitos outros tambem se impõem, IV bella estrella do cinema americano — seu futuro. Cartas a J. Tort, caixa pos-
a Precocidade revelaria Artistica.

Campinas.

A rro xso Pi: i. [.egrini,

"O FERREI
V,

Nada achei

¦
l DA Ai,DEIA"

desempenham niagnificamentc os seus tal n. 2.417, Rio.

papeis. Os demais figurantes tambem -—
vão muito bem. ¦* %

Dr. Alexandrino AgraStuart Pak.n, o director da inesque*
civel Vinte mil léguas submarinas, di- (Xrurgião Dentista
rigiti o film com mão de mestre, mos- participa aos seus amigos e clientes que
tran do, mais uma vez, ser um dos me- Vcabriu p seu consultoro.

dinario i?0 lhores directores americanos. RUA RODRIG0 SILVA N. 38
ferreiro ia aldeia (/J be Village Blak- As scenas do incêndio estão muitq fTelei»hone C. 1838

. -átmtàl
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clara*! > <» ¦s<-'1- a*110-"' n pretexto ora ex-

c >;íu1, fingíndo-sc enfurecido, va-

jfu-se falso motivo para se

do li '

cur.

Crava
tecir.*
cora (.

I>raç< *,

íhcrtar
• temia, fazendo-o cn-

• med latamente,

. {« .1 não basrtava para destrtjir o

u.,;; , :¦ o apavorava, e Saul apanhou

uma !*..¦ i dirigindo o golpe contfã David,

f_ vjct'n foi a irmãz.'nha do pastor, .pie

viera 
*'.«'• ali no encalço (to irmão que

Emquanto a balhurdia la-

palácio, provo.íida pelo** acon-
extraordinários, David fug*.

n>o do entednho querido nos
regressava á sua montanha,

•le tudo que nfto fosse a mal-
> I i>mens e a candura da sua
¦ivivela.

SHEPHERD KING)

[•'( x. produzido em 1923 sob
.'ir, ¦ i . /. Cordon Bdwards.

1 ATRIBUIÇÃO:

Violet Mersercau
Edy Dardea

Adi *  Virgínia Lucchtttj
Da. 

'. .. 
Nerío Bernardi

 Guido Trçnto
... Fernicck) Biancini

Samuel Balestra

Insuflado por Doeg e Mirah, Saul re-
solveu exterminar David definitivamente,
e armou um verdadeiro exerrito para dar-
lhe caça. David viu das alturas o que se
passava cm baixo 9 não teve um instante
dc duvida: era elle o inimigo que Saul
procurava com seus homens.

Existia naquellá montanha a afamada
feiticeira de Emlor. Sempre perseguido
pela predicção do propheta, Saul resolveu
consultal-a. A virâgo invocou o espirito de
Samuel e este respondeu que dentro em
pouco Said e Jonathas estariam com elle
no além.

Acabrunhado, fatigado, ali me.mo no
antro da feiticeira, adormeceu. (Juando
acordou, David estava a seu lado, e o
rei ouviu humilhado o pastor dizer-lhe
que si o quizesse, tel-o-ia matado, mas
nuca t vera para elle sinão o respeito e
a amizade que devia ao seu rei. Nesse mo-
mento chegou um mensageiro com a aífli-
ativa njticia de que o* Fliilisteus es-
tavam atacando o reino de Saul, e que
seu filho Jonathas se defendia sósinho con-
tra um iivnrigo mim,toso. e supplicava
a presença de seu pae com os homeij| de
que dispunha.

Saul partiu precipitadamente, emquanto
David pm* seu lado cerria a reunir as tri-
bus para soec.rrer o seu amigo Jonathas.
Quando chegou, já era tarde: Jonathas
jazia por terra, a expirar, e junto delle
o rei Saul, fer-ido também. O ataque dos
Philisteus fora plano infernal de Doeg,

PARA TODOS...

que projeetava desfazer-se de Saul, de
Jonathas e de David, para sul.ir ao throiio.

Mirah sabia de toda a conspiração, e
nao hesitava em trahir o:, seus para vei
o seu ódio satisfeito. Doeg promettera
casar com ella, mas quando viu os seus
planos destruídos, atravessou o coração de
-Mirah eom uma estocada. Michaeja seria
a sua ultima victima, si David não ehe-
gasse a tempo dc paraíysar a mão de
Doeg com um golpe certeiro.

E assim se cumpriu a proplncia de Sa-
muel, e David foi coroado rei de Israel.

(THE SF.VENTII DAY)

Pilm da First National, produzido
em 1923 sob a direcção de llenry

Ring.

DISTRIBUIÇÃO

John Al,len Rich. Barthelmess
Tio Jim Al'eu.. Frank Losee
Tio Ned Leslie Stowe
Donald Peabody.. Tammany Young

Reggie Van Zandt George Stewart
Monty Fcll Alfred Schmií

T'ia Abigáil Grace Barton

Betty Alden Anne Çornwall
Katinka Patterson Dial
"BiMie" Blair... Teddie Gerard

Patricia Vane... Loui-e lluií

"

I OMPEIA 
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GERBERA 1
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CALÇADO "DADO"

A mais barateara doi
- Brasil

AVENIDA PASSOS X. íuo __ Jtl0

? CASA GUIOMAR Innoa „o mtrcáifl
ninl» umn iiian-u de «ua ereiK.ü».

D.V-TA-CLA*

De vaqucta escura

De n*. 17 20 f.s.-.oo
De na. 27 32 GjCílio
De ua. 33 40 S*5l)tt

Envernizadas:

De nn. 17 20.... .« *'"»0
De tm, 27 32 lo#imo
Dc n». 33 40 Uiuoo

Pelo Correio mais l^DOO, por par.

CH1QU1NH0, BANCANDO 0 PATRIOTA, ASSIM FALA ÁS MASSAS:

— Cumpramos cada tm o seu dever 1 O Almrmach á'0 Tico-Tico para 1925,
a sabir em meados de Dezembro próximo, vae ser uma publicação como ainda não
se viu outra igual no Brasil 1 Contos do fa<las, paginas a côrcs para armar, bichos
sem cabeça... e cabeças dc bichos... Estudemos! pois, estudemos para fazermos
jús a um exemplar do Almanach á'0 Tico-Tico como premiu á nossa aplicação
c ao nosso aproveitamento I

PRF.ÇO, 4$ooo, PELO CORREIO, 4500

Pedidos i S. A. «O MALHO"
Rua do Ouvidor, 164—-Rio

Remettcm-se catálogos i}]i;-lra-
dos, grátis, para o interior, a
quem os solicitar.

Pedidos a
JULIO DE SOUZA.

Dentes arliftciaes
NENHUMA DIFEERENCA DO*

NATURAES

Dr« Sá Rego - Especialista
PERFEIÇÃO ABSOLUTA

Durarão indefinida. Technica mo-

derna. Rua Ouvidor, 67 (Es<i. da

rua do Carmo). Telcphone N. -jSi

— Rio de Janeiro.

Primeira IDentição

LÂ
SEM NARCÓTICO

Usado em frieçOea sobro ns gengivas, facilita a sahida

cios Dentes c supprime todos os Accidentes da

Primeira DentiçãOc

Exigir o Sollo da União doa Fabricantes

ESTABELECIMENTOS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis - PARü

e nus Pninjip;ies Phurmaoias

m
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i Cremolino "ORIENTAL"

A' base de glycerina, mel e borico congelado».
Refrigerante e ton ificador da cutis, sem as inconveniências

§ dos cremes e pomadas gordurosas.

Efficaz nas assaduras, aspereza e secura da pelle e dos la-
M bios; prodigioso nas queimaduras produzidas pelo fogo, sol,
I frio, etc.

A' 
VENDA EM TODO 0 BRASIL

| Cia. de Perfumarías Beija flor
•

Pedidos do Interior a

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

""um iiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu. !;

' 
í 
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'"m ^'l*T v-< ^sxk = i

fmÈÈti^-j I
// '-fr/xy-Wy//í n Àk tír = i1

Apa de Colônia M

L ACAO Perfume Enebriante
^IIIUIIIIIIIIIIIIIIM

NAO fAÇA ISSO!.

EXISTE D

«irera

SYPHILIS !!!
abortos Chagas! Invalidei! Rheumatismo! Eczemasl

UM HOR ROR llf
A syphilis produz Abortos, enche o rorpo de Chagas, destróe as Gerações, far

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

as pessoas Repugnantes! Ataca o Coração, o Baço, o Figado, os Rins, a Bocea, a
Garganta, produz o Rheumatismo. Purgações dos Ouvidos. Eczemas, Erupções da pe!le.
Feridas no corpo todo a Cegueira, a Loucura, emfim, ataca c organismo. Eliminae a

Syphilis de casa porque não havendo Saúde não ha Alegria.

ELIXIR 914 E' o melhor depurativo do sangue

Deve ser usado em qualquer manifestação da Syphilis e da Boba. i 
"J 

\

AINDA MAIS!
O ELIXIR 914 não é só um grande Depurativo como um grande preparado contra \

o lt -t u ».~--u0-v\ n nnal destróe os micróbios do sangue. E' o unico sal que de\ i ser usado
Syphihs, porque contém ^l^f^?X\ 

porque não ataca o estômago nem os dentes, não produz erupções,
por via gástrica pela sua acçao bactencidae porq iodureto, sendo inoffensivo
ao contrario, sécca e faz desapparecer as teriaas.

ás creanças. . 
|Y|R q14 .

O que o doente sente com o uso do tLlAin cri-r .
» . • __. a j • ir.r.1:-^ fnpltinrando os que soffrem de prisão de ventre. Desapparecimento

AttestedõsTo unico D^ratívo ,ur » abados do, Ho,piu^ de ******** ga* Orna a a»

Dvspepsia Syphilitica.

racflrílPntOS' Não se case sem primeiro tomar 6 vidros de tLIXIK 914.
oasamemo!».,*> ° 

DEPurativos porque faz effeito desde o %• vidro
E O MAIS BARATO DE TODOS OS DEPUKAiivu v

. - ___— v.nit. mesmo 3 tomar o CLIAI»» v/lt.
Não deixe para amanha, comece hoje mesmo

Brasil e nas Republicas do Prati
Vende-se em t o a o 

 A7rrr—- itrint^ «cientifico sobre a syphilis e doenças do sangue, a toda a pessoa que
NOTA: - Enviaremos GRÁTIS um »,v"n™"^fj"g _ CAIXA a-C. - SAO PAULO,

o desejar Pedidos a OALVAU « ^*

^ vW^Wrt_WWWWCU
*
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IMPONÊNCIA SEM PAR!...

Bella, Distincta, Artística e Confortável,

tornar-se-ha a sua residência, se a decorar com os

CHICS MOBILIÁRIOS
FINAS TAPEÇARIAS e

MODERNAS DECORAÇÕES

ASA UNES
!EGl*5TREDff

Premiada Hors Concours na Exposição internacional dc 1922

65 - Rua da Carioca » 67 - Rio

Officinas Graphicas d'0 MALHO


