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° DESEJAR É VIVER

A sabia, invisível mão

Que traça os nossos destinos.

Pôe deante
Do nosso olhar delirante,
— C mo bolha de sabão
Ante os olhos dos meninos —

Toda a pompa allucinante
Do desejo e da Ambição!

¦Ir«ÍfIP IV jk
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Uma rebrilha, e corremos
Delia em pós;

No entanto náo lhe toquemos,

Que —ai de nós! —

Logo a bolha, arrebentada
Ao toque de nossa mão,
Nada mais é do que 

"nada"

Sonho desfeito . . . illusão ...

IVlas ah! quantos soffrimentos nos assaltam nesse

perpetuo correr empós das bolhas frágeis! Fadiga,
depressão nervosa, malestar geral e dor de cabeça
são as conseqüências mais communs de nossas luctas

quotidianas. Que felicidade é, em casos taes, ter
á mão uma doze de

CAFIASPIIUNA.
Não só proporciona alÜvio immediato, como dá
ao organismo uma deliciosa sensação de bemestar.
Sua efíicacia é idêntica tratando-se de dores de gar-

ganta e ouvidos, nevralgias, excessos alcoo-
Iicos, resfriados, etc.
Não affecta o coração*

Vende-se em tubos de vinte com-

pnmidos ou em
"Enveloppes 

Caf.aspirina"
de urna doze.

Licenciado pela Direciona Geral «Ja Saude Publica com
o No. 206. de 7-10.1916.

(bayer|

Preço do tubo original
CAF1ASPIRINA

BA V ASPIRINA
• a * a *

5$ooo
4$5°o
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OS LIVROS DA SEMANA
Ah ! fossem todas as tempestades como essa — de

lores cheirosas, em turbilhão sonoro ! Mas como na
irdem physica a tempestade limpa o horizonte, na ordem
rionil a icmpestade edifica a alma.

A tempestade interior do artista é a tortura da per-
feição, é essa ânsia de luz e de infinito que o separa
Io mundo, sem, entretanto, distmguil-o do cornaram dos
lomens. E é nessa similitude e nessa dissemelhança que
loresce a dôr — a dôr sagrada, fecunda geradora das
liras primas do pensamento humano.

Na Tempestade, do Sr. Carlos de Azevedo Silva,
a muito azul e muito sol. E' que a tempestade é toda
(ima, exteriorisando bellezas como a alma trágica do

larbono rebenta na scintillação do diamante.
Poeta de unia nativa e delicada emoção, tem os

ilhos e a alma cheios da sua terra, que elle canta cn-
ernecidamente em sonetos transbordantes de vida e de
pneeridade.

Sente-se que o seu coração de brasileiro só pulsa
«lo Erazil. E por isso a sua arte é exclusivamente
irasileira. Quasi que só o Brasil, com os seus céos ma-
lios, as suas florestas tropicaes, os seus grandes rios
pequenos riachos, os seus montes e os seus valles, os

eus campos e as suas arvores, — accende-lhe o estro
Mente e harmonioso. Mesmo quando o amor se des-

jca 
da natureza paga para a mulher chri.stã, é com

tintas das nossas flores que elle traça no trevo o
Mie, que, lhe parece um hymno, daquella que o inapi-

e lhe faz a alma desabotoar em melodias.
As scenas da roça, essa-s scenas tão palpitantes de

Plezas ingênuas e simples, tem nelle um excellente pin-
f. E' flagrante de verdade este lindo soneto:

O L A Ç A D O R

Calmo e sereno, o laço em torno gira...-
Aos muchôchoa do guapo molccoté
Que está montado, em pello, num piquira
A cavalhada vem seguindo a trote....

Estala no ar a ponta do chicote,
vmim gesto audaz o laçador caipira
Roda uma vez no calcanhar, e atira
O laço bambo e molle sobre o lote.

Dcsembestadamente corre o bando,
E corcoveia sacudindo a crina,
Empacando, saltando, «linchando...

Súbito, volta-se o matuto; arranca
Numa velocidade repentina
E dá por terra o corpo da potranca.

.

Muito

•

joven ainda, e, pois, sem ter posto os olhos
sobre as misérias vivas da escravidão, elle se commove,
todavia, com os soffrimcntos que soffreu a raça indi-
tosa, celebra-lhe as virtudes, traça, em versos fremen-
tes e vibrantes, em pincelladas largas e com cores ani-
üiadas, os seus passos* de martyrio e de aviltamento, e
fala alto e do alto nos quatorze versos deste soneto:

TREZE DE MAIO
»

Negra velha que os annos e o trabalho
Nos músculos de ferro ainda hoje arrostas,
Mostra-me as cicatrizes do vergalho

Qne os feitores fizeram-te nas costas !

Na senzala que é lar e que é serralho,
Desprezaram-te os rogos a m&os-postas
E, torpemente, as fôrmas descompo.-tas,

Scrviste ao goso de qualquer bandalho 1

Quando o vulto sereno da justiça
Surgiu nos céos como um clarão vermelno

E, livre, ergueu-se a multidão submissa,

Desaffrontoit-se a cólera celeste,

Nas cicatrizes barbaras do relho,

E nos filhos sem pae que tu tiveste f

O seu lyrismo tem a doçura do mel dourado a.«e

fabrica a abelha solicita da nossa terra. E se o nimbam

os raios do luar do nosso céo, perfuma-o o aroma vir-

ginal da nossa flora.

E, então, escreve

.¦

PDORANS
PEDTIFRICIO COÇDICIMflL, 0 ODICO Qü€

ÇVITA A CARIC E O fOÁO HÁLITO

UMA EXPERIÊNCIA

CUSTA APENAS

Pnsta. » .- • ¦ m m •* 2$."00

Liquido. ¦ m . ¦ 3$0OO

A' Tendo em toda pnrte - Atncndo CASA HEMANNY - Rio

Jloas vanruigen» a revendedores.

(Esta revista contém 76 paginas)
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PENSANDO t U TI

Paro. Olho em torno. Deito-me. Que enlevo t

Como vivo tão triste c tão sósinho !

Pulsa-me o coração quando níe atrevo

Em lembrar que é por ti que me definho.

Mclancolicamcnte range o moinho;

Canta um colciro; numa flor de trevo

Com a ponta fina de um comprido espinho

As cinco letras do teu nome escrevo.

Horas e horas, sem fim, no doce abrigo,

Eu architecto as illusões de moço,

Recordo as noites que passei comtigo,

Mas «leste sonho de felicidade

Tremo e dtspcrto, muita vez. quando ouço

Os rumores longínquos da cidade.

E' uma pagina bucólica, de feitio virgiliano, e tam-

bem com um que doa versos dc Theocrito. o poeta que

punha lindas palavras nas boceas dc lindas pastoras.
O Sr. Azevedo Silva dividiu o seu livro em tres

partes geraes: Poema da natureza, Luxuria tropical e

Desespero da sombra, subdividindo a primeira em Canto

selvagem, Quadros da roça, Amarga recordação, Do

Amor c Recompensa.

Na ultima das tres grandes divisões do livro o poe-
ta se forra da armadura dc pensador, e abordando the-

mas phlosoph.cos trata-os com serieJade invulgar na

sua idade. Mas depoi-3 dc bater a varias portas da seien-

cia por excellencia, exclama:

...ante a importância do que somos, rio

Vendo a duvida humana como um polvo
Estrangular-me o cérebro vasio 1

O moço poeta prepara um novo livro. Nesse, a sua

physionomia espiritual se accentúa de vez, deixando en-
trever a affirmação de um grande poeta em marcha.

Para saudal-o, terei os mesmos applausos sinceros e
conunovidos como estes com que ora saudo o formoso
astro que desponta.

LEONCIO CORREIA.

ti

ALU
ni A AO IAS 1 [A"

Revista mmensal illusirada
Collalborada pelos melhores
escriptores e artistas macio-

naes e estrangeiros.
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VIGOGENIO
0 FORTiFICANTE MÁXIMO PARA

TODAS AS EDADES

Çeilcifica os ossos e dá phosphoros

Sempre que os MESTRES DA SCIEN-
CIA precisam applicar um fortificar, te re-

ceitam o VIGOGENIO.

FRACOS, rachiticos, ANÊMICOS, depau-

perados, NEURASTHENICOS. usem P

VIGOGENIO.:
'Na fraqueza pulmonar e CONVALES-
CENÇAS o seu effeito é immediato e po-
si tivo.

Licenciado pelo D. N./de S. Pm sob nu*

mero 833 em 20-11-1919.;

Fluxo-Sedatina
O remédio das senho-

ras. Combate as coli-

cas uterinas, mesmo as da gravidez, era

duas horas*. E' o melhor remedio para a3

doenças do utero, como FLORES BRAN-

CAS, inflammações, utero. cahido, corri-

mentos, catharro do utero., A FLUXO

SEDATINA è* usada com optimos resulta-

dos nos Hospitaes ç Maternidades.]

Licenciado pelo Um N. de SM P* sob nt*-

mero 67 em 28-6-1915.)
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LARGA-ME...DEIXAME6RITAR!

o Xarope. São João

Í2.-

3.

E 0 MELHOR PARA TOSSE E DOENÇAS DO
PEITO --COM O SEU USO REGULAR:

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

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

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

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

Accentuam-se as forças e normalisam se as
funeções dos órgãos respiratórios.

tampe S oodb e*ncç-ntr.m.-->e o-js Pht-nmãci&O

aLVIM & FREITAS— Kua _„ vHrmo n. 11 -Sob. — S. Paulo
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| BENEDETTI-FIU
;j 153, Rua Tavares Bastos, 153

Casa 3 - Telephone: 935 Beira-Mar
Grande Prêmio Exp. I. do Cenf. do Brasil

CINEMETROPHOHfA PRIVILEGIADA
Poí cartas Patentes dos governos do

BRASIL - N. 6961
ITÁLIA - N. I80B39
«RANÇA - N. 434436
BÉLGICA - N. 232862
INGLATERRA- N. 8 IO

PORTUGAL -N. 8563

HESPANHA - N. B4629

SUISSA-N. 64300

ÁUSTRIA - N. 66849

ALLEMANHA-N.276229
'-m exhibiçâo:

"G-igolette
oom Amélia de Oliveira

Prod. Verga.
Em confecção:

>>

\ 
" O Dever tle Amar "

\ com Amélia de Oliveira e Aurora Fulglda

í

Prod. Verga.'A 
ESPOSA DO SOLTEIRO"

->m Laetitia Quaranta ... ,
Prod. e Direccão de Carlos Campogallian.

j; Pedidos de locação e venda dirigir-se

a MULO BENEPETTI
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— Este anno fi( nrá particularmente lom-

brado pelas pessoas de .sensibilidade artística,

pois, nelle appareeerá o ÁLBUM CIXEMATO-

GRATOICO DO "PARA TODOS...", em tude

superior ao de lí)2í, eujo exilo foi imprevisto,

esíj oi ando-se rapidamente. 0 ÁLBUM de 1925

excede aquelle, sobrei udo, no luxo e no numero

de novos artistas notáveis do "ceran".

WOTHN

FABRICANTES

1 SE» k
Pforzheim

ALLEMANHA

LAPISEIRA

INDISPENSÁVEL

á venda nas
melhores casas

REPRESENTANTES

COMPANHIA JOALHERIA S. A.
Assembléa, 73

RIO DE IBNEIRO
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FRANCISCO MARTINS (Pelotas) - \\ Ao con-

sulado americano. 2°. Sentimos muito, mas não temos
tempo para folhear números atrazados. 3". Nasceu em
Rochcster, Iudianna, a 6 de Fevereiro de 1889. Tem
I metro e 80 de altura. Não trabalha, actualmente.

OSWALDO NERY (São Paulo) — Wallace Beery
e Herbert Sam-born. Veja o numero que deu a nossa
opinião sobre o film. Não é nosso costume fazer es-
tas listas...

ROBERTO (São Paulo) — Agradecemos immcu-
so. E se apparecer alguma duvida, estaremos sempre

promptos para responder. O quc podemos af firmar,
sem receio, é que é absolutamente imparcial e ente-
riosa. Assim continuaremos. Nem que venha algum
Ford, com a bandeirinha da fabrica, compradores de
fitas em New York, que têm todas as revistas cinema-
togrnphicas do mundo em cima da mesa... etc., etc.

FLOR CHEIROSA (Porto Alegre) — 42 annos,
casado. Friars Club, New York City.

RENATO (São Luiz) — Pois não, envie. Depende
sempre das photographias que recebemos.

MASON (Rio) — Mas, nem a propósito ! Imagine

que o homem confunde reflector com rebatedor ! Como
viu a photographia de am Studio italiano, ha dez annos,

pensa que é director ! Estaremos sempre promptos a

provar quç temos a razão e não houve má von-
tade... São as "causas do marasmo"...

GILBERTO FLORENTINO (Recife) — i°.
Haver, ha, mas o camarada decerto desculpará não
termos tempo para procurar. 2". Nasceu em Lon- ^\%
(Ires e foi educado na Austrália. Trabalhou sete ¦*•¦

annos no palco com a companhia de George Ringold, na
Austrália mesmo; com Mrs. Patrick Campbell, nos Es-
tados Unidos e Inglaterra; com Charle-) Frohman, Ri-
chard Mansfield, etc. No cinema começou com a Edi-
son, onde esteve seis annos. 30. Elle pouco tem traba-
lhado, e justamente os films em que apparcce, não tem
vindo. 40. Infelizmente, não sabemos. E que seja muito
feliz, não esquecendo de nos communicar alguma coisa
de novo.

DIVA (São Paulo) — O "se soubesse" refere-w
niguinha mesmo, e não a nós. K' impossível,

deste modo. Está no fundo, á esquerda. E' sobre r
nome, sim. Foi entregue ao Sr. Graphologo, com
nma recommendaçãosinha para responder com bre-
vidade." São guardadas, todas ellas. Publicamos to-
dos os retratos dje Roclolph que nos chegam ás mãos.
apezar de aborrecer a muita gente... Queira-nos
bem. amiguinha Diva !

ANNAIS DES LESPARS (Rio) — i*. Ladies to
¦Board. 2°. Não costumamos fornecer residências parti-

'••es, 
por diversos motivos. Se quer escrever, ende-

¦"*-*:•'• para Fox Studios, Western Avenue, Hollywood, Ca-
lifornia. '3o. 

Faça uma carta dizendo que aprecia muito
:'-*u trabalho, etc, e peça um retrato. Não envie di-

«•heiro algum. 40. Photo ou Stccls, conforme. Actor e

PARA TODOS.„
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Actress. Moviug. Você tem a letra e o papel de "Flor
de Lotus"...

THOMPSON (Rio) — 1». Harold ainda não está
na Ritz. Valentino sim, e o seu primeiro film intitula-se
Cobra. Quanto á distribuição, ainda não foi tratada. 2".
E' verdade que não procuramos muito, mas não conhe-

cemos os films aos qtiaes se refere. Devem .-er títulos
provisórios. 3". Não tem contracto fixo, mas ainda
trabalha lá.

PRINCIPIANTE NA C1NKMALOGIA (Rio) -
Ivstá se vendo que você é mesmo um principiante. E
já que faz tanta questão por causa de uma letra, MÍ-
ba que Brenon tem um "n" só. Ha quanto tempo não
apparecia, "seu" M. Rocha, ou melhor, "•seu" Ame-
ricano!... Yocê continua a só freqüentar o Aveni.

da, hein ?
CHARLIE (Rio) — Nada podemos fazer, meu ca-

ro. Annuncios são annuncios...
YERSIN (Porto Alegre) — Isto não é da nossa al-

cada. Emfim, dirija-se a Nazarcth & Cia., Ouvidor, 94,
Rio.

ENDEREÇOS DE ARTISTAS

Earle Foxe, Shirley Mason, F.dmund Lowe, George
O* Brien, Charles Jones, Marian Nixon, Pauline
Starke e Tom Mix — Fox Studios, Western Ave-
nue, Hollywood, Califórnia.

Alice Calhoun, J. Warren Kerrigan, James'/ 
, Morrison e Jean Paige — Vitagraptl Studios, 1708

--'-"• Talmadge Avenue, Hollywood, Califórnia
Dorothy Devore, Bobby Vernon, Ann CornwaH. Wal-

ter Hiers e Earl Rodney — Christie Studios, 6101 Sunset

Boulevard, Hollywood. Califoniia.

Gloria Swanson, Glenn Hunter, Nita Naldi, Richard

Dix, Bebe Daniels, Louise La Grange, Rodolph Valen-

tino e Helen d'Agy — Paramount Pictures Corporation,

485 Fifth Avenue, New York City.

Charles Chaplin e Lita Gray — Chaplin Studios,

1420 La Brea Avenue, Hollywood, Califórnia.

Harold Lloyd e Jobyna Ralston — Hollywood Stu-

dios. Hollywood, Califórnia.

Harry Carey e Prscilla Dean — Ilunt Strom-

berg Productíons, Charles Ray Studios, Hollywood,

Califórnia.
Raymond McKee — 1847 Chcrokee Avenue,

Hollywood, Califórnia.

Wallace Mac Donald — 485 Latirei Lane. Ho!-

lywood, Califórnia.

Helene Chadwick e Gaston Glass — \V. W. Hod

kinsòn Corporation, 469 Fifth Avenue, New York City.

CuUen Landis — Fir^t National Pictures Corpora-

tion, 383 Madison Avenue, New York City.

ÁLBUM DO PARA TODOS... significa: elegância,

gosto e distineção — Apparecerá em Dezembro.

I
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REGULADOR FONTOURA

é o remédio indicado para com-

bater os incommodos das se-

nhoras, sendo muito efficaz

nos estados mórbidos e nas

d..orden, fun cci o naes^| 
NC0MM0D0S DAS SENHORAS

dos órgãos f e m i n i n os .

Precüoso Remédio

PARA TRATAMENTO DOS

REGULADOR FONTOURA

regularisa a funcção do sangue,

dcscongcsliona os órgãos in-

flammados, supprime a dôr

proveniente d e irrcgularida-

dei menstruaes e elimina

os distúrbios nervosos.

REGULADOR FONTOURA
As causas que deter

minam m u i t a s altera-

ções no estado de sau

de das senhoras, produzin-

do crises dolorosas, alterações

nervosas e conseqüente d.cadeiv

cia physica, devem ser comba

— — — tidas com o — —

RESTAURA E REGULARISA

AS FUNCÇOES DOS

Órgãos ff@m_H_Hos

REGULADOR FONTOURA

Os satisfactorios re-

sultados obtidos em

grande numero de casos

em que tem sido applicado,

demonstram quanto é mere-

cido o renome alcançado pelo

»m _m poderoso preparado. — —

REGULADOR FONTOURA
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A PASTA í
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ALVEJA OS DENTES, AROMATISA aBOCCAi
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GANHAR DINHEIRO? SÇIENCI*pos CPLU v,os °w°s
—~ COMO OBTER MAIORES RECURSOS?

FACILITA-SE A TODOS UM CAPITAL
Qualquer pessoa que puzer seu nome e endereço neste ann-neio ¦ «nvi.t m

-leva 0,. outras vantagens, uma demonstração dos meios pratlcoa para ter sorte em „ 0 ! ,querer por melo de negócios, ou do Jogo, ou da loteria; cobrar dividas ou Tuda m.roadírlaífacilmente; immunisar-se eoatrâ pensos, desastre,, doenças. Influencia. frtaLTSSS!ou hypnot.zaçao; ganhar demandas: cazar com acerto ou alcançar o amor deíe/aí;. ! hlímonia na família ou na sociedade commercial; possuir poder magnético; ver atraVe, do*
S^ «^lí^ C°rP0S opacos: «divmhar o futuro; descobrir minas de ouro ou diamante»; atrahlr abua.
f^+ «^ dança de dinheiro. Nada ha que perder e tudo que ganhar, tal como esta demoi-

.•irado na? enitas das pessoas mais notáveis d)
. < ~ iKonr ..fcll.lli.».. X'_ _ 

jg

Ip í
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n

1

= niui'du inteiro e tuju uicwi huiviiobv» i><* mesma c.iiíi.
I estu íi venda pui üo/.e mil ríta, o importante livro ilus-

g tiad" do DR J. LAWRBNCE -- Ilypnotismo Afortunant*.
O pedido dfcve vir dentro do mesmo enveloppe do dl-

§= Dheiro om vale postnt OU registro de valor declarado.
gill!|||||!i:iilill!!!!!!!!!llll!lll^
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.., ..tiua e numero .. «. «. _

Lr>Oo* e Estado .. ,.r .. ,,
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BARÃO DE ITAPITOCAY r° lonoi aoooc

8 UJV, COnSBLMO UTIL i

D
O

Dr. Barão dc Itapitocay

l.u abaixo assignado, doutor em medicina pela
faculdade do Rio de Janeiro, condecorado pelos
governos de AUcmanha, Portugal e Itália, medico

do Hospital de Misericórdia desta cidade, etc, etc.

Attcsto que tcnbo empregado muitas vezes

o KUXIR DE NOGUEIRA. SALSA, CARO-
BA E GUAYACO, preparado pelo Sr. João da
Silva Silveira, como poderoso agente em casos
do infecção sypbilitica e diathese escropbulosa,

pa recendo-me superior aJ\s análogos que nos vem
do estrangeiro. Por me ser pedido passo este,
cuja verdade affirmo em fé do meu grão.

Pelotas. 6 de Maio de 1886.

Barão de Itapitocay.

(Está rcconbecida)

D
O

^_____^^____*'^ ?PBv
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Se (cns SARDAS,
ESPIMIAS, RU-
GAS, CRAVOS, n
PANNOS, SI-
GNAES DE BE-
XIGAS, ASPERE-
ZAS E MAN-
CHÁS DE QUAL- <

QUER NATURE- D
/A, manda bus-
car hoje mesmo
um pote do ma-
ravillio.so creme

D
o ANTI-ECCIIYMOSIS FARAL,

resultados immcdiatos e sem rival.

D
O

o A' venda cm todas as pharmacias, droga» o
rias e pertumarias do Brasil»5

orno

Dino sempre que o ANTI-ECCHYMOSIS
FARAL é o verdadeiro talisman da bel-
leza.

sonotomoi lonoi

Primeira Dentiçeto

SEM NARCÓTICO

Usado em fricções sobre as gengivas, facilita a sahida

doa Dentes c supprime todos os Accidentes da

Primeira Dentição.

Exigir o Sello da União dos Fabricantes»

ESTABELECIMENTOS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-DenU ¦ PARES

e nas Prineipaes Pharmacias
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EDIÇÃO DA

SOCIEDADE

ANONTM4
"O MALHO"»

AVISO

Temos inutilisado innumcras cartas, umas

escriptas em papei pautado, outras não as*

signadas com o nome legal e outras, final-
-mente, escriptas a lápis.

Fax. mis ecte aviso Para que os consu-
lentes não percam mais temt>o esperando
respostas, e tratem dc enviar outros pe-
didos regularmente escriptos: a tinta, le- NO BRASIL E NO ESTRANGEIRO

gahnente assigimdos e em papel liso. O REVISTA DE TODOS OS SPORTS

pseudonymo só i pcrmiliido para a res

n - jx - 9,4
é egoísta, amiga do confortável e poucodada a sacrifícios, mesmo pequenos 1indispensáveis. Está assim declarada ¦
face positiva e materialista do seu -
racter. Mas isso não quer dizer

a-
queseja isenta de Moallsmos. Tem-n'os

sobra, e certo que num terreno ern'uue
elles facilmente resvalam para a rea,;
dade: no terreno do amor.

posta.

ILLUSÃO ÍButanta:i) —"Algo a seu
respeito"? Ha pouca margem. O que
escreveu só dá para dizer que é uma
natureza bastante idealista, apezar de
muito sobrecarregada pelas injuneções desejüS. imporia na imposição de priva-dos intinetos sensuaes. Nesse caso, é

DrJPTI\#A rf>ueo ponderada.. ¦, Do;
r>Tf;wri/r\7c 

ÍSt° meSma Seu cora<íà0 é fr*<> e quasiBREVEMENTE sem bondade alguma. Idealisa muito
mas o seu espirito não sabe acompanhar
os próprios surtos e volta rápido á ma-
terialidade da vida.

ESCAPHANDRO (Rio) - Homem
pouco prudente e muito dado a fantasias
per.gosas... Anda sempre alarmado
com as próprias idéas que concebe e
para cuja realisacão nào tem vontade
que preste. E nada mais se pôdeacerescentar, visto como não escreveu
em condições de se fazer estudo menos
incompleto.

SOROCABANO DA CEMMA (Son.

rito, com surtos de alguma iniciativa,
logo antltllladai por prudentes ou tv.*:-
drosos recuos... Mas num ou noutro
estado predomina a idéa ambiciosa, cuja
existência se mostra sempre clar°.. Deve
ter, por isso, uma vida attribulada, mór-
mento porque a insatisfação dos seus

ções physicas e moraes, entre estas a caba) — Espirito scintillante, atirado áacd vat.cnar uma creatura voluptuosa. \Q dt^(0 de fMer 
. 
ím; . J maior jovialidade, mas profundamente idealisE o seu espirito vibrante, mas sem ele- anhelo do seu coração. e capaz de abandonar as qualidades

... ,,, 3ue ° fazem attrahente, para cosar só-RUTH Copacabana) — Diga ao pa- ,jnhn num _____ a_ ¦*inno, num sonho de prazer, que só o
Fica assim determinado um

egoísmo latente, cujo mysterio só pe-netram os iniciados... E como elles se-
rão felizes!... E' que a sua conviven-
cia deve ser deliciosa a todos os res-
peitos. Nas próprias contradições haverá

vados surtos, parece confirmar que é a
volúpia aquillo que mais lhe anima a
vibração. Outra confirmação: a apparen- pae e á mamãe que a corrijam, que a interesse
cia de modéstia ou humildade, recurso não deixem ser táo caprichosa e ran-
muito commum aos que procuram sedu- zinza, e que lhe deitem um pouco de
zir... No fundo, porém, tem a vaidade mel no coração para se fazer mais es-
inherente ao sexo, mas sem o amor pro- timada quando crescer.
prio, que é a defesa dessa exterioridade. E appareça, então.
O coração é volúvel e pouco bondoso. MOGY (Rio) — Natureza de espirito um encanto especial. A sua'vontade

BABY (São Paulo) — Pela carta de muit0 vibrante, propenso a se arrebatar, tolerante, complacente, embora revele a!-
23 de... Maio (!) só agora em nDSso "?as sem Perder a noção da convenien- guns momentos de firmeza. O coração,
poder e assignada por um nome cujas cia* E' assim uma bella companheira, bondoso, possue algo estranho, que ca-
iniciaes são B. K., podemos vêr um es- nao somente para conversas, mas tam- ptiva as naturezas mais frias. E, além
pirito calculista, disciplinado, ainda que bem Para acções. Tem a vontade forte, disso, é extremamente caritativo.
bastante voluntarioso e com muito po- cheia de iniciativas, sem deixar de ser RONIGAR (Bello Horizonte) — Na-
der de iniciativa. Mostra possuir muito prudente. Ha evidente predomínio da tureza apparentemente fria, mas, de fa-
amor ao dinheiro e ser capaz de se en- [ei«ao deduetiva, embora a intuitiva seja ct0> muií0 perspicaz para empregar tal
colensar quando mal suecedida nessa *amíe™ formidável. O seu coração tem apparencia em beneficio de seus interes-
paixão... Tambem possue em alta es- bondade; entretanto, e incapaz de se ses. Parece um imponderado mas dis.
cala o amor próprio com que é capaz de,xar arrastar por sentimentausmoa cerhe perfeitamente e alimenta uma
de repelbr pretenções que lhe des- exaggerados. E e tudo isso debaixo de grande ambiçao que procura realisar
agradem. Entretanto, é muito suscepti- u.ma apparenc.a ingênua, que, essa, através de quacsquer difficuldades.•vel de amar, desde que o possa, fazer sim, pode enganar meio mundo... Tambem passa por sonhador; entretan-com absoluta discreçao. Nesse caso sa- FROU-FROU (Copacabana) — Re- to, possue da vida pratica uma noçãoDera mostrar ternuras infinitas, dada cordamo-nos ligeiramente de haver dado muito exacta e não perde vasa parasua natureza de exuberante sensualism?. resposta a alguém com o mesmo pseu- realisar o que elle exige de mais con-

„"Lsu.mmíb 
uma alma tanto ou quanto donymo. Todavia, não podemos deixar veniente ao seu triumpho. E' igualmente

___*_" ista» mas Que de responder á sua consulta, e dizer-lhe um escravo dos instinetos sensuaes; to-
e se trans- que nos parece uma creatura um pouco davia, ninguém o dirá, ante suas pala-

mysteriosa, em que se ennovellam os vras contrarias a essa qualidade. Possue
GEO D'ALVA (Bello Horizonte) traços fortes da voluntariedade, com os muita bondade cordial.

Espirito que procura ser ponderado, 
s'8naes do idealismo e da grandeza .._ ,

mesmo contra a sua natural expansibi- d'alma. Isso faz pensar numa persona- 
"

lidade. Vence a ponderação, em bene- ,idads seduetora, ao mesmo tempo que ILLUSTRAÇAO BRASILEIRA — nt-
ficio da feição positiva, ficando as ex- caprichosa, cheia de teimosia no querer, vista mensal iulustrada -»- Collaborada
pansòes limitadas a circulo muito re- qu.e ^m 

sempre se sabe bem qual pe\os melhores escriptores t artistas nocio***
stricto de pessoas intimas. A vontade seja" °s vest*g-os egoístas são assimil-
extensa, mas pouco una: geralmente, lados Pe,a forÇa da bondade cordial. mm*
chega ao fim sem o poder inicial com Perduram tão somente os do terreno do _
que se manifestou. Transige, ora por amor- 

E' intransigente no ciúme e ca-
fraqueza espiritual, ora por excessiva paz de commetter loucuras. De resto, o
bondade do coração. Mas, mesmo as- seu idealismo parece extraordinariamen-
sim, procura e consegue tirar partido de te ex»Seníe e, portanto, de muito difficil
todas as situações. realisacão.

ermlR^mh-,BOlli° 
Horiíonte) - lIma L S- ÍSà0 *J»sé d°s Campos) _ Na-

£? ____£ 
b. a° deníro.de 

Hm »/cabou- tureza franca, muito bondosa de cora-

facilmente se adivinha,
forma.

?ahrrv ¦• »Q • 2â° P°de#levar a Ça°. destemerosa e animada por um es-
0Í1 m, Lr J il 

cvid-cntt' a fraqueza, pirito arrebatado. Pois apezar da fran-ou, melhor, a indecisão do seu espi- queza de modos e da bondade cordial,

TAPEÇARIA DE ÍÍIAURQ
Rua Haddock Lobo, 73 — Telephone

LEIAM "LEITURA PARA TO-

DOS", MAGAZINE MENSAL
' 
ILLÜSTRADO, COLLABORA-

DO PELOS MELHORES ES-

CRIPTORES NACIONAES E

ESTRANGEIROS.

AURO defasbto :
Telephone, Villa 4463 Riõ

..*_____ ,_i*_.L_ ." ,
_^__*_*. :-?,.*£Aâdfeffl
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Edições PIMENTA DE MELLO & C.
ROA SACHCT 34-RI0 PE JAIKI RO

~ Estão á. venda .

301

> < KlZADA SANITÁRIA, discursos do Amaury
Medeiros.

( VSTELLOS NA AltKIA, versos de Olegario
Marianno.

MAIA BARBARA, conlos gaúchos de Alcides

jj Maya.
g NOITE CHEIA DK ESTRÊLLAS..., versos de

Adelmar Tavares.

OC20C lOQO!

BOTÕES DOURADOS, chronicas sobre a vida
intima da Marinha Brasileira, de Gastão
Penal va.

LEVIANA, novella do escriptor porluguez An-
tonio Ferro.

PERFUME, versos de Onestaldo de Pennafort.
COCAÍNA..., novella de Alvaro Moreyra.

Ciada volume, polo correio, registado 5$00ü. —-
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Onde quer que o Snr.
se encontre,

; nas vastas solidSes da
Amazonas, ou nos
sertões de Matto
Grosso, de Goyaz oa
da Bahia, poderá
aproveitar os valio-
sos serviços das nos-

|Sj| sas Escolas, com van-
t .4 tagens não me no res

que os que vivem nos
9 grandes centros. Os

^ r- t DOIS MIL, alumnos

m%**'Í 
'" ,,'^%.|iiy.i.|Lwa-TIZ inscriptos desde Janei-

. r ¦¦,*v,:J%im.. JcÚKShia!;iiii;;iiiiiiiii r0 nas nossas Escolas
estão e5palh3.des em todos os recantos do Brasil.

Queira deitar um olhar á longa lista de artes e

profissões que lhe apresentamos, escolha a que parecer
mais cenfeme ás suas aptidões, e inscreva-se no nos33

INSTITUTO LIVRE DE ENSINO POR
CORRESPONDÊNCIA

Ron Dr. Almeida Lima, 43 — S. PAULO
Có te este coupon © envle-o ao Instituto marcando

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

Guarda Livros Constructor
fe:-jf. Mercantil Technico Telep.rapnlsta
Cor.-a dor Publico Cortes e Confecções
Ta.Mcrapho Pratico Pharmacwitlco
CaiiL-rapho Avicul.ura
Coritspondaata Commercial Agricultura
desenho Commercial e Ar« Francês?istico Inglez
Perito MechanlcG. Allemão* Electricista Italiano

Mechanico Electrlclsta Latim
cüanffeur Mechanico Hespannol
>'r< [iriratorloi Mlneraçflo.

m*M«ITM ......... t-a-a V*»T**»*»*

Endereço, ....• -»* ...»-«••••
Est ido.- ... "Para todos..."

aoi

Chamamos especialmente a attenção dos estudantes
« dos pães de familia para os nossos cursos de Prepa-
ratorics por correspondência, cujos livros de texto, que
sâo ce^mpletamente gratuitos para os alumnos, são rigo*
rosarrente conformes com os programmas officiaei.

^*ão deixe escapar esta oceasião unica de in-
¦troir-se.
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Únicos produetos com grand prix e medalha de
ouro em Roma — 1923-1924.

Dep. — CASA GERMAXIA — Rio

BREVEMENTE
Da Sociedade Anonyma O MALHO

SEMANA SPORTiVA"
Revivia de to.los os sports

no Brnsll o no líatr anuctro

»ft

n

LL

m Ai IM1IM"
Revista mensal Hlustrada

Collaborada pelos mraellhore^

escriptores e artistas macio-
naes e estrangeiros.

LOTERIA FEDERAL
5 0 CONTOS

Por 15$400
SAI.P.ADO, 13 DE SETíLMP.RO

tiííri FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL^
Vib)?^ IÂr pÍTTOa PRÊMIOS RESPONDE O THESOURO
&£!££ ÇvtraViIDA A' VISTA DO PUBLICO NESTA CAPITAL
UN19i PI nn rnWOS COM DEPOSITO DE 600 CONTOS NO THESOURO
SÃSS^BOlSlO^A^BWíí E VISCONDE DB ITABORAHT. •

FXTPACCÕESP DIÁRIA? A'S iV» Bi^S 1 HORAS AOS SABBADOS

ívdWo. de bilhete, com mat. 000 eéia aara o porte.

» ilCO-riCO publica gratut lamento retratos do ereancas.
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A PAGINA DOS NOSSOS LEITORES

SR. OPERADOR le. O seu melhor trabalho continua Será Buster Keaton on Jaekie

Qual será o actor que mais se

salientou em 1293, pelo seu traba-

Uto/

.Milton Sills e Conway Tearle,

foram os que mais appareecram em

films <le differentes fabricas, mas

0 melhor desempenho de Sills, foi

em Costclla dc Adão e Conway teve

o seu melhor trabalho no fihn
"Duqueza de Langeais", ao lado de

Norma Talmadge.

Thomàs Meighan, o inesquecível

interprete de Macho e J'emea, pou-

CO fez em 1923, sobresahindo ape-

nas cm 
"Homicida", um dos me-

lhores films do anno passado.

De Ramon Nòvarro, pouco te-
»

nho a dizer, pois, só assisti 'Eri-

volo amor" e gostei muito delle,

mas não teve opportunidade.

Este anno com certeza desbanca-

vá Rodolph Valenlino, com sua es-

tupenda interpretação que foi em
"Apsará" 

e agora em "Searamou-

che" conquistará mais louros e «ad-

miradores.

Valentino não nos appareeeu era 
c

film algum digno de menção. Em
"Joven Rajah" nada fez, e muitos

dos seus admiradores ficaram des- o

contentes, mas a culpa não foi dei-

sendo em 
"Sangue e areia Coogan?

William Farnum, o grande tra- Mas, falando francamente, quem

gico da tela, nada nos offereceu de mais se salientou foi Lon Chanev,

bom. Os *-eus films, todos relativa- mas o gênero delle é tão differente

mente fracos, quasi o faziam per- dos outros acima descriptos, que

der o conceito que gosava entre nos, não ouso proelamal-o o melhor.,

mas felizmente já terminou o seu Para finalizar direi ainda que

cpíitracto com a Fox. Lon Cliancy é o único actor sem

Antônio Moreno. House Peters, riial, e tão cedo não apparecerá um

Conrad Nagel, Jack Holt, todos que o iguale,

elles apresentaram bons trabalhos, Mrs. Mo.\cyR

mas o melhor de quem foi? Ribeirão Preto

——1»•*¦
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Leiam Leitura para todos, irnagaz-inie °

mensal _ltastrad©9 eollatoorad© pelos mme-
lhores escriptores ima-eionaes e estran-
retrós.
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ESTA' A' VENDA

O AJVJVEL 1#_L» 31AHAV1LHAS
LIVRO PARA CREANÇAS

X

TEXTO E FIGURAS DE JOAO DO NORTE

Preço : 2$000 — Peito correio iiiai& SOO r*.
Ediçí-o _e PIMENTA DE MELLO & C1a. — Rua Sachet, 34

O TICO-TICO Jor suai semanal, 
'dedicado 

exclush

yamente ás creanças.

__» . : *-r _i__



,p*t !**l**mwgmp-f í*^r-tí». i -* ¦mA^*f****8}*FBc. -¦';J^'vt*si£frS}m*mm*\
* *¦ *^****dW*ma* • ¦*•"* r "^^*'8k*mm\

¦ -'— '$T;'"*B*,

¦ ?^ctH
•. . I

JPII llll . II I ||| | I ¦IP- LUIIaaJ J ^

~JX'a aT* para todo¥;T!

Aos Consumidores do
ia SABÃO AHlSTOIiINO 59

^y-f*tV\HBflfl ***-m*\**À\ 
MT.A l- írmmm. ami 6aXL YaMÜtaííi!- ã> ^ -í ^ 

*'¦ 
' j< ^Á 

*<5v' mZamW*. 
uWm\\\*mmVaVmyLY flwà MR

Tomando em consideração as jüftaa e insistentes so-
licitações de grande-numero de amigos e freguezes para que
lançássemos no mercado, além dos vidros pequenos, vidres
de MEIO LITRO, do já popular 

"ARISTOLINO", re-
solvemos acquiescer, já se encontrando á venda, nas prin-
cipaes casas, o referido predueto em vidros com a capa-
cidade equivalente a cinco vidros dos menores. Além da
commodidade que este nrvo acondicionamento traz para o
grande consumidor do "ARISTOLINO" 

que, de ordina-
rio, compra meia dúzia ou uma dúzia, existe a vantagem da
economia proporcionada pelo custo, pois, tendo os vidros
grandes a quantidade de cinco vidros dos pequenos, o seu
custo é apenas o do valor de quatro vidros dos actuaes

Aproveitando com prazer o ensejo, que se nos offe-
rece, muito agradecemos aos nossos amigos o auxilio que
nos têm dispensado; ao publico que nos favorece e for-
talece com a procura sempre crescente dos nossos produ-
ctos, e á illustrada classe medica, a quem muito devemos.,

Rio de Janeiro, 4 de Setembro de 1924.

OLIVEIRA JÚNIOR & Comp., Ltda.
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PEQUENO

AVISO

Recusar as
falsificações e

| imitações acon-
selhadas e ven-
elidas por ambi-
ciosos e pouco
escrupulosos fa-

I bricantes e ne-

gociantes, no

propósito de go-
| zarem do favor

| e da preferen-
cia dispensada

pelo publico ao

1 "Sabão Avisto-
Uno". Verificar
«se o produeto
c o m p r a d o é
r e a l m e n te
*Aristolino" e
recusar, se for
outro que o imi-
te. Pedir sem-

pre: 
"ARI8T0-

LINO ?,A

i

jl*,
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"NÃO EXISTE mulher bonita que não
sinta orgulho quando as outras mulheres
voltam-se para vel-a passar ~ POLLAH
conservará a belleza muito além da pri-

meira juventude."

O Ideal de um rosto bonito não é só a belleza da fôrma, mas a limpeza da
cutis, a ausência de espinhas, manchas, escoriações, vermelhidões, cravos, porosmuitos abertos — A cutis deve ser bem unida sem quasi perceber-se os poros,branca ou morena, conforme a pessoa, porém de um tom uniforme, limpa, sem
inaneba, sem pannos, sem asperezas, emfim, deve ter a semelhança da porcellana.Elite é o segredo do CREME POLLAH — que transforma as cutis pouco agrada-
?ew em rostos delicados, curando, modificando, unindo, e devido a esse resultado• que ° CREME POLLAH, DA AMERICAN BEAUTY ACADEMY (Academia Ame.iicana üe Belleza), está cada vez mais procurado em todo o mundo.

!'-a-"

<«-»¦»¦

eae*mt,2, 
Crenic p°Uah cncontra-sc nas principacs pcrfumarías do Brasil. Remcttcremos

pr¦ "tamente o hvnnhoARTE DA BELLEZA, a quem enviar o "coupon" abaixo, aos

3o de jStóáffiT1^11- ^^lilll?Ér J^,il^..^ -*1-1' r> de Marw 151> sobrado- ~

(Para todos...) — Corte este "coupon 
e reinctta aos Srs. Representantes da

AMERICAN BEAUTY ACADEMY - Rua 1- de Março, 151. sobrado. - RIO
DE JANEIRO.

NOME
• ra_. • . ., e a, • • • • • . , ,. . . . . trm . ., . . , , 

'«•''•

RUA

CIDADE .,..__....

ESTADO .....** ** *• •• *•-#¦ .. •• ee •• mm, ee* e e' *>** em *, et a a ae' <¦*> |

.

Hi -_. _a .__ A -r-'.
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Continuam em voga as formas

pequenas, mais ou menos

"eloche". Mas. sem a tm**

plicidade da outra estação.

Já levam¦ coisas aos lados.

. .
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Pequena Gazeta

Sl^w' ' m\

Piano ¦ Sra. K. Braya

Cordeiro; senboritas Irene

Nogueira da Gama, Iná de

Campos e Maria Cid Guima-

rãrs ; Srs. Charley Lach-

mund, M. Mattos Fonseca,

Rivadavia Luz, Lycinio Mo-

rision, Brutus D. Pedreira.

Violino — Senboritas C.

Barros Barreto, e Guiomar

Nogueira da Gama, e Srs.

mm' ,1

's"m ?x3e''*»¦'¦" 
mÊr":*mi

zer ouvir os números de mu-

sica, não só no Brasil, como

ini lodo o nosso continente,

0 que quer dizer que mui-

tas dezenas, talvez mesmo

centenas de milhares de ex-

trangeiros poderio assim fa*
zer nitida, felicíssima idéa
do nosso adiantamento em

coisas de arte, e do talento

real dos interpretes braíilei-

c^Bs^ ¦ j^H

0 Anjo Gabriel, de Pean

MestrOTic, um dos maiores

fítulptores modernos, cuja

obra foi exposta, ha pouco,

cm Londres.

UMA [DÔA LINDA

Orgamsou-se no Ki»> de

Jareim, Lob o patrocínio da

Sni. Stt Ua de Carvalho

Guerra Duval e dirigido jK'la

fina intelligencia do Sr.

Brr.tu^ D. Pedreira, um

agrupamento artístico, sem

nenhum desígnio material, A

elle pertencem senhoras e

cavalheiros da alta socieda-

de carioca:

Canto — Sras. Qí.waldo

Tinoco, Richard Ready, Mi-

Christoph Willibald Gluck,

de quem a grande Compa-

nhia Lyrica da Empresa

Walter Mocchi, nos deu

a ouvir, este anno, no \\f.u-

nicipal, a opera " Orfeo"

composta em 1762.

Ím r lA

Mrs. Hroddam Whithan,

campeã do arca, em ()_\-.

ford, na Inglaterra, Tem a

physionomia de uniu suffra-

(lista e as flechas delia
nunca erram o alvo...

¦

Senorila La Goya, proclama-

da rainha da belleza em

uma 
" 

gora 
" 

nacional, o mez

passado, em Madrid.

Mario Ronchini, Augusto

D. Brandão, Frederico de

Almeida e Lorenzo Templer.

Viola — Sr. Jorge Kol-

man.

Violoncello — Senhorita

Carmen Braga e Sr. New-

ton Padua.

Conferentes — Srs. Pau-

Io de Mattos Pimenta. Car-

lo», de Mendonça, Edgard S.

de Mendonça e A. Camar-

go Macedo.

O agrupamento dará, de
inicio, concertos privados,
cujos únicos auditores serão
os amadores de radiotelepho-

lua. Esses concertos obede-
cerão a um critério expo-
sitivo revelador, por grada-

r I cV^S

piano, Brutus D. Pedreira;

5 — La procession, canto,

Sr. Mozart Monteiro, escri- ,;r:mc-v ,lc Carapébus; pia-

pior dos mais admirados na ""' Brutus !) IN-,,rcira'.

moderna literatura brasilei- 6 ~ Lc vase brui> *¦*

ra, que acaba de publicar 
Sra' OswaWo Tinoco; pis-

"Tentação de Uva", novel- ""• Brutua |}- IVllr''ira;

Uu do Rio. ~ 
~ ¦ L" vil'r'1' " '" c*

ehe;

8 — La chanson du vau-

ros. O primeiro concerto foi.*"' Car°* * dmi

irradiado no dia 4, com este

programma:
Castello de Viandcn, no 1 — Conferência, relativa

Grão-Ducado de Luxem- á obra musical de César
burgo. Franck, por Paulo de Mat-

tos Pimenta;

2 — Prcludc, Chorai et

ções ascendentes, na obra de fuge, piano, í-olo, por Irene
cada Compositor, e que a Nogueira da Gama;
emissão radiophonica, mui- 3 — Sonatc, piano, Irene
to poderosa, permittirá fa- Nogueira da Gama; violino,

Augusto D. Brandão;
4 — Le mariage des ro-

ses, conto, Luiz de Lima Vi-

anna; piano, Brutus D. Pe-
dreira; a) Lied; b) Noe-
turne; canto, Cecilia Rudge,

9 — Quintclle en fa-mi-
neiir, piano, Brutus ü. Pe-

dreira ; violinos, I.. Tempier

e A. Brandão; viola, G.

Kolman; violoncello. N. Pa-

dua;

0 inundo de PJeonara Duse

dosi May e J. Fontenelle;

.jenhoritas Margarida .Lopes

de Almeida. Cecilia Rudge,

Frsncy de Carapebús, Mer-

cedes Braga, Olga Carape-

bús, L-ily Salles, Lydia Con-

.scil, Celina Peixoto, Lygia

F. de Oliveira, e Srs. Fer-

uando Guerra Duval e Luiz

de Lima Vianna. Giuseppe Verdi

Caricatura dc George Rer-
nard Shazv, autor tltcatral
inglez, chamado " o Moliére

do século XX ".

IÍHKi'* '¦^Ê_____________t,e

m__ mmM-

IFv mF V^fl

WM_}*> *WtmÍ

m mv* ' Jm^mmm*

mVW '" l $**¦
mm ¦ "a,'" d^T

I KL' mW

\\\\\WHü$ uH9t- <l

Lya de Putti, nome t

se fez actriz cinen

phica a filha da t

Hoyos, prima irmã

ondesst

Richard Wagner

marck, o 
" Chancel W

Ferro", creador do M

império Germanic

4 7'-^dM^àm
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C O I «S A S )

A quem foi que esse sujeito dirigiu seus
Xão sei, mamãe. Mas não faço questão,

ESQUINA

¦alanteios ?

(Desenho de J. Carlos)

D E A 0

Em Sào Paulo, na São Paulo da revolução, na São
Paulo gigolette. que dansou no cabaret da historia o
fox-trot modernissimo da revolução...

Mmitificado num ponto dc admiração que me jeca-
tatuou a memória, passeio os olhos vadios pelas ruas,
pelas ruas braços mortos da cidade, atras dc uma evo-
cação... Ali ade ante uma torre, uma torre peito V0SÍ0.
onde morreu um sino, mostra um rombo abaixo das ar-
cadas... Igreja do Coração de Jesus, Coração que inda
uma vez sangrou.. . Po alto da torre a imagem abre
os braços, para dc novo recolher a cidade, tt cidade Ma-

gdalena.. . Mais além tuna casa ferida, outra casa. <¦
outra... A metralha andou pelos ruas trazendo os bei-
jos dc Isidoro, beijos que tiraram das casas o pó dc arroz
dos reboques. ..

j - N O G ü K 1 R A

p a r 1. o

Perco-me numa viclla... O ar cinzento de Agosto

é uma mortalha.. . Sobre uma parede derruida, uma tta-

liana faz meia dc tricot. serenamente. Soldados pas-
sam. De uma casa burguesa um gramophonc festeja um

anniversario mocitdo a Gigolette... Dentro. silhuctado<

na vidraça, ha pares dausando... Começa a morrer

crepúsculo — o crepúsculo da saudade, feito inteiro d'

scismas, como a agonia azul dc uns olhos de velhinha..

Ii a cidade veste o luto da noite, cnrodilha-sc ew

crepe para adormecer no seio, com soluços, os corpo-

dos mortos, dos mortos que são as taças quebradas dest

orgia de sangue que os companheiros de Isidoro J%se-

ram por sport. ..

¦r U N I O R
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Almoço nas Paineiras e ascensão ao alto fio Corcovado, sabbado passado

DIVISÃO NAVAL B R I T A N N I CA
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Recepção no Ministério da Marinha
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Instantâneos do passeio ao Pão de Assucar, e antes do almoço nas Paineiras

tf A CAPITAL DO BRASIL
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Recepção no Ministério do Exterior

\ R M A D A INGLEZA NO RIU D li .1 A N li 1 R O' Sgt-j

D a u n t D a n a e



PARA IODOS... - IX -

¦

lia um negocio a se fazer, actual-

mente, uo Rio, no qual ainda não atten-

tou, com o interesse que me
rece, o nosso capitalismo, e

qne dará muito jlinheiro a

ganhar: a COUStrucçÕO di
um theatro digno da cidade,
e que seja. sem a pompa do
Municipal', o ponto dc re-
união obrigatório da boa so-
cicdadc do Rio, que já can-
sou do desconforto c desde-

gancia do Trianon, c dos cs-

pcctaculos futcis que ali se
realisam, pelo abominável re-

gimen das sessões. Esta gran.
de capital, com nm milhão
e quinhentos mil habitantes,
não possue ainda, no perime-
tro urbano, um só theatro, ou
mesmo um só cinema, verda-
deiramente digno desse nome.
Assistimos, nos últimos an-
nos, á constrncçáo c instada-
çáo dc magníficos hotéis, que
estão sempre abarrotados de
hospedes; testemunhamos ./
transformação por que passa
o commercio. permittindo o
imito dos negócios que se
tornem cada vez mais siim-

ptuosas as suas insta/lações;
vemos crescer, de dia para
dia, o movimento uas ruas,
tudo attestando g exlraordi-
nano desenvolvimento da mais
bella cidade do mundo e a sua

pujança econômica. Era tem-
po, portanto, de termos theatros c
não barracões inesthetieos e incom-
modos, tanto mais que vamos pos-
sair cinemas — os em eonstriicção
nos terrenos da Ajuda — que riva-
Usarão com OS melhores de New
York ou Buenos Aires, c esti

13 -

,

V^ghrprjjTj^^ ou outro qualquer nas mesmas condições fi^^OMttG^yr naneciras. 
Já não se contenta o Ri,

__________!_____________ ^H
_¦ A.MMMMMMWm

Mr _¦_______________!_________

MW* A^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M

mar T^^^A ^M
m. ^^^M

' Iv ^
A 

'<'_____m
^^H \ nt\ ik \ MAm¦l _______é_m

Miss Lou i se I
da Companhia

laves, artista norte-americana,
Lyrica do Theatro Municipal.

nao c.
absolutamente, ramo de negocio mais
lucrativo do que aquelle. nem menos
sujeito aos azares da sorte e a im.
previstos. Ha urgente necessidade
de eir'da: 'disso e qualquer vontade
bem orientada e enérgica que por
semelhante obra se empenhasse, tri-
ampliaria da apparente mdif f crença
dos capitães a qne houvesse dc rc-
correr, ao mesmo tempo que teria
conseguido essa coisa única na vi-
da — nào perder uma opporlunida-
de, 0 que eqüivale a ir ao encontro
da Fortuna, a mais esquiva das tn-
Iidades mythologieas... Mas, porque
ê obra de grande vulto, certos
quisitos são necessários

re-
o quem a

promova, requisitos que gerem con-
pança, requisitos que dem prestigio.
O ideal seria um homem de theatro,
doublé em homem de negócios, Poi-
exem filo, 0 Sr. Cláudio de Souza,

|

' 'H^-yk 1 À_\ '-^^i^^^^K* :^^l _______________________
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Maestro Kmil Cooper, o eminente chefe
de orchestra russo, actualmcntr no Rio

1 com .
constrncçáo de uma boite di
nuit; o que se pleteia é um
theatro moderno, como o
Saul'. lima, de Sáo Paulo
ambiente em que todo o mun
do se sente bem. sem o cons
trongimeiilo de um luxa ex-
cessivo, A renda do capital
empregado no edifício estará,
desde logo assegurada pela
própria natureza do nego
cio. 0 theatro deve ter a
sua companhia fixa, que, no
emlanto, nelle não se immo-
bilisará, fará, na estação
própria, sua temporada e
partirá depois, em excursão,
para os Estados, para as re-
publicas do Prata, c até mes-
mo para Portugal, affirman
do a existência de uma lite
ratura dramática brasileira,
e de artistas brasileiros aptos
de sciitil-o c de interpre
tal-a. Durante a ausência da
companhia não faltarão pre-
tendentes ao arrendamento
do theatro que assim, meca-
nicamente, variará seus es-

pcctaculos, nâo cansará o

publico. Essas idéas bailam
no espirito de homens de ini-
cia tiva como os Srs. Odu-

valdo Vianna e X. Viggiani. São
vontades capazes de rcalisa!-as.
Por que não sc congregarão to-

dos os esforços cm um só sentido ?
.1 uns sobejarão elementos que a ou
tros faltem, tornando fácil a execução
do projecto que a todos preoecupo
e qtte é o grande sonho de cada um.
0 Ri o precisa present emente não </
um, mas de muitos Ihctitros; quanto
se felicitarão os qtie fizerem o pri
metro ! — Mario Wnks.

¦
A fineza com que o publico do São

José recebeu a reedição da bwlelo
Forrobodó que ali teve, no seu tem

po, quinhentas representações, foi a
melhor resposta que podia dar á meio
duzia de retrógrados que anda a fl/-

firmar, diante do iusitcccsso de algu-
mas revistas-féeries, que aquelle é 0

gênero de theatro que se deve euliiviv
ua popular casa dc diversões d.i

Praça Tiradentes, por ser o que agra
da á platéa. que nada sente diante d:
orgia de luz, sons e cõrcs, que. â tna-
neiro dc espectaculo theatral, ti Ba-
ta-clan e a Velasco, piizcram cm vogo

entre nós. Não sc concebe que seme-
lhante proposição fosse sustentada 0
serio c delia discordámos desde o

primeiro instante.
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da Oper-V. de Paris, e do S c a 1 a , d c Milão

actualmente no Theatro Municipal ,

.¦. .«.
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P E Q U E N A C R U Z A D A

lJm grupo de senhoras da nossa alta sociedade or-

gonisou uma linda festa em beneficio da Sopa das Crian-
I'obres, do Pequena Cruzada.
(I dia escolhido para sua realisação foi sabbado pas-

soda. Houve um chá-dausante das 7 ás 20 horas, c. an-
tes das ultimas contradansas, foram sorteadas duas bellis-
sintas bonecas. Os salões do Club dos Diários, onde se

effcctuou a escolhida reunião, estavam preparados e or-
namentados especialmente, e as melhores orchestras do

Pio foram contractadas para tocar. Patrocinaram a fes-
ta as Sras. embaixo triz Regis de Oliveira, José Carlos de

Figueiredo, lldefonso Dutra. Abreu Fialho e Luiz Bctim
Paes leme. A commissão era composta das senhorinhas Lu-

**. V 
« 1 <¦ "fl

cilia de Sousa Ribeiro, Estella Silveira M. Ramos, Maria

Thereza Leite Pinto, Lcontina Cardoso, Lourdes Lacer-

da de Almeida. Augusta Chcrmont, Maria Pinto Sá Car-

valho, Maria Brcilia Pmido, Maria Veiga, Idalina Abreu

Fialho Marina Leão Teixeira e Angélica da Rocha Faria.

"
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A noite desce. Um piano toca. Ha uma luz feita dc
sombra. O piano toca mais. E' uma vaga ciranda, me-
lodia vaga de antigamente.

Assim, debruçado sobre a mesa vazia, eu te vejo
descer, ó noite ! sobre os meus pensamentos e os mem
trabalhos; c sinto nas coisas uma bondade humilde, feita
de perdão c esquecimento. A noite desce, o piano <
tinúa.

Floresce cm minha alma uma religiosa beatitudc.
Magia do piano cm que uns dedos simples acordam
sicas do outro tempo ! Magia e doçura dc cerrar os olhos.

sentindo a tarde morrer ! E eu tc perdôo, 6 vida 1 os

màos C feios instantes que me offcrcccste; c eu tc aben-

çôo. ó noite ! que me trazes a divina tranquillidade em

tuas palmas de sombra.
Accendcm a lâmpada. Cala-se o piano. Em frente

a mesa vazia, eu c o silencio continuamos abraçidos.. -

Carlos Drummond.

aJb. .; í . .. m>l 
¦_ 

i 
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Cac a tarde de domingo

Crystalina e transparente...

Apenas no céo distingo

Uma nuvem fugidia

Que melancolicamcntc

Passa na alma azul do dia

Como o amor ua alma da gente.

Andam gaivotas serenas

No espaço c na terra. l'el-as

li' julgar que crearam pcnnas

.ls mulheres e os estrellas...

I
Parecem cysnes na alvura

Das pelles e dos arminhos. ..

Traços de caricatura,

Bailando pelos caminhos.

Muitas deltas tem tão leve

Andar que mal se presente :

Pés d* lan pisando neve,

Docemente, suavemente...

Fina. sub til, entre a esparsa

Gente que vae de mansinho,

Tem qualquer cousa dc graça

Quando anda, Laura MurtinJio.

Mais adiante, encantadora, ¦

Carinho de lua cheia

E nariz arribitado,

Odctte I. bo passei^

Praia «,/>? fora

Com a sua mama . ao lodo.

.1 0 A O D
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ROMEU E JULIETA EM 1924
A scena do balcão, por Mlle Andrée Pascal e M. Marce,
Herrande, em costumes e scenarios desenhados por M.
Jean Victor-Hugo. O texto foi modernisado por M. Jean
Coctcau. Houve um prólogo de acrobacia. Shakespeare,
se andou em espirito nessas "Soirées de Paris", com cer-
teza repetiu: "Ha 

muita coisa entre o céo e a terra que
não explica a nossa vã philosophia..."

. 1___^Bf' *
' 
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O BAILADO DAS ROSAS
Mme Lydia Lopokowa, Mlle Marra, Mine Pietro e M. lazi-
kowsky, — no theatro de La Cigaíe,. em Montmartre.

Junto de arvore que cheira

ll cm torno o ambiente perfuma
Um cada folha quc rola,

Sorri Olguinha Silveira

O seu sorriso de espuma,

Dc flor quc abrisse a corolla...

Passa o Carnaval da graça...

Estas cm fitas vermelhas,

Aqucllas cm verde-rama,

Como a vida das abelhas

Apressadamente passa

Nas lentes de um Kosmorama..,

Dc súbito Rosalita

Surgiu do meu grupo diante :
"BUe elait si maigrelette".

Tão nervosa c pequenita,

Tão bizarra c extravagante,

Arrastando a pobre Hcnrictte

Xo seu passo dc gigante...

Um bando de melindrosos

Dos mais ardentes c vivos,

Cruza-se em fatos vistosos

li sapatos excessivos. ..

l'm mexe os quadris; sc esquece

Dc quc c homem; sc enlangucce

Nas attitudes mais falsas;

Toma posições, parece

Mac Murray usando calças...

Pouse a tarde dc domingo

No rol das cousas passadas...

Agora apenas distingo

Eu que nem gosto dc c'd-as.

Aro céo estrellas doiradas,

Na terra milhões de estrellas..'

A V E N I O A

í / é
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TAGLIA F E R R O

A 4 deste mez, no thea-

tro Municipal, de São

Paulo, a pianista Ma-

gdalena Tagliaferro rea-

Usou um recital, que foi
mais uma noite de gloria

para a sua carreira. Não

havia um logar vago na

grande sala. Entre os ap-

p! a usos que a artista rc-

ccbcu estavam os do Sr.

Carlos de Campos, presi-
dente do Estado. Magda-

len a TagÜaferro, de in-

tclligcncia fina e orgu-

lhosa, civilisadissima, e

ainda romântica, apezar

de tudo, éf hoje, um no-

me no mundo musical da

Bit ropa, c a estadia delia

no Brasil, onde nasceu,

deve trazer uma vaidade

linda a todos nós.

MARCELLO TUPY-

NAMBA' E

EDGARD ARANTES

Quinta-feira da sema-

na passada, no Casino de

Copacabana, cheio de ar-

tistas e figuras do alto

mundo carioca, foi o i '

recital do compositor

Marcello Tupynambá c

do tenor Edgar d

Aranles, ambos

patrícios, que vem

propagando, ele-

vando-a com um

suecesso grande, a

modinha brasilei-

ra. Como se sabe,

Marcello Tupy-

nambá eStyliSOM a

nossa modinha e

encontrou em Ed-

gard elrautes ma-

(jnifico- coVabora-

dor, para sua in-

terpretaçõo e m

publico. São Pau-

lo já OS apploudiu

com calor; agora,

chegou a vez do

Rio. Os distinetos

artistas nacionaes

I «b*t7 »T. í*w2aaBB7>' afl LH

¦tB rjaaai II «raa» ** J^ tt^M
¦afl «b**V ^wj

¦aaaaaaâiilttWF'' Lifl H
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Senhora Stclla de Carvalho Guerra Duval e Sr. Brutus D. Pedrei-

ra, inspiradores e directoros do Agrupamento artístico quo iniciou,

na outra semana, uma serie de concertos para a radio-tolephonia.

De todo 0 continente sul-americano e de navios no alto mar, che-

gayam applausos aos interpretes do bello programma.
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O Dr
tente

Arn.aldo de Moraes. Livre Docente da Faculdade de Medicina e Assis-

do Prof. Fernando Magalhães, e um grupo de seus alumnos "posando" na

Maternidade.

PARÁ TODOS...
.

se apresentaram á nossa
sociedadef com este pro-
gramma : i" parte —

Bento Camargo, Serena-
ta de amor; Paulo Se-
tubal, Canção; Affonso

Schmidt, O elogio do

verso, Vicente de Car-
valho; Serenata; /'Va//-

cisco Patti, Canção nu-

pelai; Clcomcnas Cam-

posf Eu tenho adoração

por meus olhos. 2a par-
te — Martins Pontes,

Canção discreta; Correia

Júnior, Única; Laurindo
Britto, Velhinhos; Ho-

mero Prat es, Versos es-
criptos na areia; Plavio

Silveira, Serenata; Anna
Amélia, Só; Paulo Gon-

çalvest Canção triste. 3*

parte — Julio Salusse,

Morrer de amor; Gui-

lherme de Almeida, Idyl-

lio suave; Mario de An-

drade, Canção marinha;

Olegario Marianno, Can-

ção da saudade; Aplccina

do Carmo, Cançã0 da

guitarra; Menoti dei Pie-

chia, Canção de amor.

M. G U S T A V E

LANSON

Continuando o curso

sobre o theatro

francez moderno

c contemporâneo,

o prof. Gustavc

Lanson fez terça-

feira ultima, no

sa'ão nobre da

Academia Brasi-

letra, uma confe-

rencia na qual es-

tudou Georges de

Porto-Riche.

Inaugurou-se no

salão nobre da As-

sociação dos Em-

pregados no Com-

mer cio, a expo-

sição de quadros

do pintor Leopol-

do Gottuzzo.
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No palacete de sua

residência, á rua l.u-

cio de Mendonça,

reuniu a Sr. DepU-

tado João Lisboa, ha

dias, ali/uns amigos

c convidados, <•/<»'

de ouvir a leitura do

livro 
" Poijo-Patuo ,

com qne sua filha,

a poetisa Henrique-

la Lisboa, estreará

nos letras.
|(, Sr. Deputado

Augusto dc _ Lima

coube dar i.dcio á

reunião, procedendo
á leitura do prefacio

que escrevera apre-

sentando a novel es-

criptora. Nesse tra-

bailio o dluslrc mem-

bro da Academia de

Letras faz encomias-
ticus referencias á

poetisa, declarando,

que vé na estreante
a su e e essora de

Francisco Jnlia no

prineipado da poesia.
A seguir, a poetisa

H enrique ta Lisboa

fez a leitura de va-

rins de seus traba-
lhas que, o par dc
uma elevada inspira-

ção, trazem nma te-
clinica segura, bem
mostrando a razão
do valicinio de seu

paranymphii.
A' senhorinlui Mar-

garida Lopes de At-
incida coube o parle
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presente será já
amanhã, o passado a
recordar, a sauda-
de... Ahi c verda-
de, a saudade... Rc-
cordava c lembrei-
me delta agora...
li' tão triste, codadi-
nha, e faz tristezas
na gente. Eu fiquei
triste, sentindo uma
saudade immensa não
sei de que, de uma
causa que não exis-
te, desde a noite em
<///(' mi penumbra do
meu quarto ouvi
uma voz estranha di-
zer toda o monólogo
de llamlet, a trai-

ção da rainha...
Ahi (jue soffrimen-
ta... Jiu estava dei-
tado c cobri a ca-
beca. .. Que hor-
rar... Depois a voz
calou-se, mas ficou-
me no cérebro o
horror da sombra do
rei... Depois a lou-
cura, a morte de um
lyrio que a corrente
levou, .. Dormi. Só
agora acordei. P
chamam-me louco...

R. Ml.Nl.KS RlBKll.0

SOCIEDADiF. DE
C ü L T ü R A

MUSICAL

final, dizendo, magistralmente, vários tra-
balhos de applaudidos escriptores.

.los presentes foi servido, pelo casal
João Lisboa, uma taça dc Champagne.

Compare ceiam á reunião, dentre outras,
as seguintes pessoas: Pr. Miguel KMtllo e
João Lisboa Júnior, senhorinhas 'Margari-

da Lopes de Almeida, Arllmr Pernardcs,
Aspasia Amaral. Maria Lisboa, /llaydc
Lisboa, Abiijail Lisboa, Srs. Deputados
Augusta de Lima e Affonso Penna Ju-
nior, Drs. Iliggino de Mello, Arthur
Pernardcs Lilho, Sabaia Puna, Thamc
Reis, Sylvio BrítO, Oswaldo Lisboa, José
Antônio Nogueira, Commandante Alpes de
Souza e João Lisboa Júnior.

O VISIONÁRIO

Sombra da minha sombra! Pu te pre-
sinto, ouço-tc a voz velada, escuto os teus
passos surdos, abafados, transccndciitacs. . .
Sombra de minha mãe velhinha... Ha
tantos annos já que cu deixei de ouvir
essa vaz familiar arrastar as syllabas do
meu nome. .. Mas, qual a meu nome? Não
me recordo dclle... Dizem a meu respeito
causas absurdas, chamam-me o Poeta, o
louco... Ahi como a gente se esquece de
si mesma... Parece-me que acordei com
a rumar das passas dessa sombra amiga...
/; agora que sacrifício recordar o passado,
quer dizer viver, .utrrir outra vez... Quem
não tem passado, não VWen ainda... O

Xo Instituto Nacional de Musica. Entrega dos diplomas ás Normalizas da
turma de 1923.

Bi fl

_____________ ''"fll

O artista photographo Sr.
de Souza.

Motivas inevitáveis
c imperiosos for*
çam a Sociedade de

Cultura 'Musical a não mais realizar este
anna o festival em homenagem á mento-
ria de Leopoldo Migucz. O 24" concerto
terá, então, outra programma e realizar-
se-ha na semana immedíata. O 25" COU-
certo será 110 dia 28 também deste mez
e constará da audição de composições de
César Franck,

UMA PHOTOGRAPHIA MODERNA

MAGNÍFICA INSTAM-AÇÃO

Acaba de inaugurar o seu novo Studio

de photographia o conhecido artista pho-
tographa .ínniineialo de Souza, que cer-

tamente vem preencher o Rio cam uma

das installaçõcs mais modernas no gênero,
não só pela feição artística da seu Studio,

como na loealisação, que é a melhor, si-

tuada á avenida Rio Praneo /." lo_\ 3"
andar. Com a visita que fizemos a esse

novo atelier, pudemos admirar a sua ex-

posição de trabalhos, que não deixa nada

a desejar aos mais acatados artistas da

Europa, ficando, assim, avisada a elite

carioca que desejar uma photographia
Annunciato de arte, visitar este novo Studio do photo

Annunciato, que 4 o mais chie da Rio.
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Um bello desenho de Henri Royer: retrato da Senhora Rosita Rodrigo, feito pelo insigne vice-presidente da Société des

Artistes) Français, que a nossa cidade tem a alegria de hospedar.
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Já temos criticado cm

varias occasiões a falta de

senso que preside ás mais

das vezes a organisação dos

programnias dos nossos sa-

lões de cxhibição, e a falta

Ch TCCLJ U/L
DO BX1TO NOS PROQRAMMAS

meu

Felizmente, dentro dc me-

zes vamos ter, mesmo na

Avenida, grandes salões com

capacidade para mais de

um milhar de espectadores

em cada sessão.

F nesses cinemas, possível-*

te serão explorados com exclusividade absoluta os
de intelligencia com que.

desprezando 0 valor de um film, c elle retirado da tela

ma borracheira grandes films dc successo, permittindo uma exploração

intelligente e que não se ape-
em pleno successo, para dar logar a u

qualquer.

Que o bom film pôde

permanecer na tela de um

cinema, semanas e até me-

zes, prova-o o êxito das ré-

prises, algumas com bem di-

minute intcrvallo.

Sangue c areia, de Blas-

co Ibaíiez. o melhor trabalho

até hoje de Rodolph Valeu-

tino, parece que deu maior

lucro ao exhibidor, agora na

reprise, do (juc na primeira
cxhibição. A Ré mvsteriosa,

da mesma sorte.

For que t

Não é isso claro indicio

de que esses films durariam

mais alguns dias no pro-

gramma, até que se esgo-

tasse a curiosidade do pu-
blico ?

Os bons films são me-

nos freqüentes do que os

medíocres.

For que motivo pois não
os explorar como merecem :

Revela esse procediineu
to ou não a falta de tado,
do savoir faire tão necessa-

rios a quem se incumbe
da tarei a de organisar programnias ?

Of nossos salões, com uma média de

freqüência de 4.000 espectadores diários
não chegam a mostrar um film a 30
mil espectadores nos 7 dias da semana.

Fm uma população de mais de mi-
Ihão de espectadores deve-Se confessar

que é bem pouco.
Pessa falta de tactica resulta que

nem um loeador de films pode garantir-
se a exclusividade de exhibir um film
qualquer em primeira máo. Tem que re-

partir esse privilegio com outros. Dahi

a niinoração dos lucros e a pressa em
substituir OS programnias.

A politica contraria daria, ao nosso
entender, resultados bem mais favoráveis,

j V^^Bflr fl"'"
_^L_.Y_______ ¦ _H ua.'

. J[/Tr>rv^'à___B/__l_r_f OS.

A*_l____-_H__i5___r __<-_____-- 
*'¦ * _BS_tPHEí.*

__________ -_______r ^E_kI __r 
'^^BB__. ' ^M

I ^H *' ^_____^ ______r ____________¦' %^^fâfe<-

fl ÉBfl fl
_flilfl_H _B

I

Mary P-ckford, sua sobrinha e... George Washington,
mas ''a namorada do mundo" é mais celebre do que

elle...

w______fl^_í»' >aM^ ____¦____. ^SSP^''" f T 
' /¦'.

Mlle • eaucair.e.

gue a prazos c a linhas, maio-

res e mais vantajosas offcr-

tas para a locação ou acquisi-

ção das obras primas da ci-

uematographia universal.

A transformação das pc-

quenas salas nos grandes sa-

lões impará a modificação

nesses hábitos extravagantes

que tanto depõem contra a in-

telligencia dos actuacs orga-

nisadores dc programnias.
F' o que nos vale.

OPERADOR.

As terríveis línguas de

Hollyivood af firmam que Ge-

orge IValsh vae sc casar

com Jituc Mathis.

Como se sabe, esta gran-
de scenarista foi quent o cs-

coheu como typo ideal para
o papel de Ben 1 Iurr.

/. agora, como o heróc

dc Brutalidade foi substituído

pelo sympathico galã Ramon

Novarro, cila o escolheu como

seu typo ideal dc Romeu...

|

Riimorcja-se agora o casamento

de Lois Wilson com Famey Baruch

Júnior, filho dc um millionario de

Wall Street.

Dizem que elles anuitiiciarain 0

seu noivado durante uma grande ceia,

a uni cabaret de Montmartre, Paris.

Como se sabe, Fois IVilson esteve

na Europa representando o cinema ame

ricaiio na exposição dc W'cmb'ey.
¦

¦ linda não se escolheu o actor ou a

ictriz que sc~ encarregará do principal

papel em l.en IIurr. May Mac Avoy é

que já está escolhida para o papel de

Wendy e Ernesi Torrence para o de

líook, o pirata.
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Wa
Desobrigando-se do seu com-

promisso de offerecer ao publico as

melhcres producções cinematographicas, a

PARAMOUN
annuncia os seus films que virão proximamente ao Brasil:

Flor do 1'icio (The Stranger) — B. Compson, Richard

Di* e Lewis Stone. Triumpho (Triumph) — Pro& de

C. B. De Mille —Lkatkkk Jov e Ron U Roçou.:. Um escândalo

social (Society Scandal) — Prod» de Allan Dwan — Gloria Swan-

son, Ron La Rocquí e Ricardo Cortez. Habilidade dc um cobarde

(Fighting Coward) Prod. de James Cruze E- TORRRNCE C

MARY ASTOR. 0 problema da felicidade ( Dawn of a Tomorrow |
— Prod. de George MeHor.l -- Jacqueline Logan e Tomence.

Vm moderno Rocambolc (Confidence Man) THOMAS MEIGHAN.

Homens (Men) — Prod. dc Dhnitri Bttchowetlki — Poi.a NegrI.

Vm vtnturoso conflkto (The 
"Moral 

Sinner) - Prod. de Ralph

Ince*— Dorothv Dalton. .SV.ro inimigo (The Enemy Sex) Prod.

de James Cruze I.ktty Compson.
O Código dos Homens do Mar (Code oí the sea) JaCQUE-

LINK LOOGAN e ROD 1,.\ ROCQUE.

O vagabundo do dcscrlo( Wanderer of wasteland)—Jack Hoi.t.

Na sendo da incerteza ( Breaking potnt) 
— Prod. de Herbert

Brenon Matt Moore e Patsy Ruth MiLLER.
Monsicur Peaiieairc - Prod. dc Sidney Olcott — RODOLPH

Valentino e I.khk Daniels.
O anjo do lar (Icebound) — Prod. dc Win. dc Mille — Ri

'II ARI) Dix.

Hliiff Prod. dc S«*mi Wood Agnes Avkks e Antônio Moreno.
Montwartre — Pro:!. dc I-.rn.st Lubitsch - Pola NEGRI.
O culpado (C.uiltv one) — Agnks AyrKS.
Mulheres desprotegidas (Pnguarded women ) — BEBE DaNIELS.
A janella da alcova (Bedroom vvindow) — Prod. dc Wm. De

Mille — Mav Mc. Avoy .
Idolatria ( Singer Jim Mckcc)
Escravisada (Manhandled) —

UMA SWANSON.

Hoincni-Halào (Fatr week) Walteb Hiers.
Imor dc tigre (Tigcr lovc) Esteu.E TAYLOZ

tonio Moreno.
Trocando maridos (Chaging 1 lusbands ) — LEATRICE fOY.
Conipromettida (Cnmpnunised Prod. dc Dimitri Bucho

tvetzki — Poi.a Nkgri.
Os Dez Mandamentos (The Ten Commandments) — Prod- de

Cecil í. Dc Mille T111:01 .OKK RoftERTS. CHARLES DE ROCHE, EsTELLt
ROD I,,\ ROCQUE, etc.

William S. Hart.
'rod. de Allan Dwan Glo-

An-

TayLOR, I.i:atrick |(

ÇpaiTimowt

rçCL_i_-_XJ3)
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(Tcinp.is btblloOl)

Moysés Theodore Roberta
líanisés Charles de linche
Míriam Bstelle Taylor
A mulher de Pharad . Jttlla Faye
0 filho de Pharad . . Terrenee Moore
Aron lames Xcill
Dathan Lawson Butt
O mestre Clarence Rurton
0 homem de bnmse . Noble Johnson

2a Parti'

1 Tempos modernos)
.Mrs. Martha  Bdythe Chapmaa
J"hn  Richard Dix
"an  Rod La Rocque
-Mary  Leatrlee Jov
Sally Lun^  xita Xaldi
Reddlna. «» Inspector . . Robert Bdeson
O doutor  Charles Offle
A repflélada X^nes Ayres

*?*.

*Am\

*a,GfiictU/rS<!m*
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10 através da fogueira da Grande

ução, o amor não receiava quei-

as suas azas douradas. Parecia

i ardor da paixão patriótica fazia

ender o*-, corações dos amantes.

rabalho verdadeiramente

magistral de

i< \ M 0 X X OVARRO

A L I C K V E R R V

L K W I S S T O X !•;

() Hlm histórico que, coin

mais verdade, nos dá uma

impressão viva dá revolução

íranceza.

•*___¦**

_.Q 4
**fà/c/M,s*y

D>



PÁRA TODOS... 13 IX 02!

______»

_______ s__a JL»__L

_| li _Qr /M^_P"i- 
_H

__________P^__L_M_________________________. V__D a**m*f*W MMMM_¦ __, y ^"r m
___ * ^

«__ L__ __¦ >«B__»'.. i
__¦ ____h^^____B_t ^H ____« •____¦ __ ¦¦ «___r
.__¦__. 

~ 
__!_ a» ™s_______________s\ ^—B __¦__». a__sV

s_________i-_________________ VO **. ^_______________s>. J_r ' I^KTm ___r
«____________R_H__B________L. \. __k 

~H __. _a_K ^MBL 
__¦

__ MP-_E__ H_rv mR ^»__l ^^H L__ *_H __». ¦ 
¦"""•»-. ^^^a

.__ __L__i W * (_** __s -aa___S ___B Bt_. ____¦flv ___5r^- ^ __ __u SPi ______________ ^
__h^^_ — -j> ____^^_>7*-«___! ^l_l __5____s.^^^- ^H -Pi

^J ____! _a___ s_s___ s_____ s—T _&____ BmH s_B__I _E t__l^^-^W. • 
' ^*V__."*'

MM 1 _¦ t__Pl_Íb¦ ^' .P-J^VvJ-l-fr

Vl ____! _D_p»^_P !_____» t"U_P ____¦ *! finl ___F •____ «___r^y«___i _7^ _H_______%ÍL

^a________________________________W ^_l ¦& WJ

/—¦l..l_l/_k_l-4a^_Y _Bl cl 3_^___j9<s

Ts_ MEmM r%i Mr?"***"'

^*m mWmtmmt

___B___sl _¦. 
>: '

um ____ Pb*

frt-flora resignada 'lc i^WHI Ri

¦es?j^?PIP';'_Í ^^___________S_____________P---^^ ____________

ppp*^^~iB m» ^"^ «_ijfli
Lf-, ¦ ¦• ifl ^** .JPI HftR, alÉai

CT',/ _• mXrT^ Mm.. *? '__. '¦
______' _¦! mmXtfW »f ^mwÊ/m*2\sla**mm* *' •*»?<¦ '•*!

I* _l «w^Éi-l ____ *-*»H______lik _¦ Eüèf1'.
__sf' ______l ^»~**« ________________________|^^^^^^^^^^^^^^HPi___L'

_Ktv '___r- ^_______________________________~^_. _^|

f"."-" s*^-^^^H^' ¦¦ 
_^^l ^Rv ___j_____l

___l —fl B»~i___s. vv_BI' ¦íTTrjnH BCr 
™___hi__

_i __R_ B*^^ 
' 
^__»vS__^^ ^B

Rs. <__ 1__L_» Hi uV" 
* *l »_p-*H

__a ____! _^^^ ^^__i Ll 1 i-__LK___________H0IQp-___í ___t ____¦ ¦_____¦ ___r '^c^.B ______Lâ_)-»*

¦í|4 <'M \%-'' ______§¦ ÉJl-NÉlfl «_È_fl_É_Í HkÉ_-____!
-Et» > • •• ;-'"'**~*- Kg*- -; RUB -J_l MMmmM MBmMj -mkzi- **ãM, MbS mm mm^^^ _^ 

~I—I .

'_¦ H__i _-_& _T_^TnV »Í^J__Va__i K-B \\Wtímmmmmm\ *êM*úSmm\\\

MMMMMMMMMMm^-rl% ._^_rm___N__ HjH E»UH|
mmmr' ' 

*^_B mmY*^ '»J___»____K____k ___1 B___ _Ek '

-L Jl l«.i_ilÊ U
1_L ""w~".Ti_—__________Bi'hH-111PaB11111111flH11111111111111111111__É____________P~-*-BL___.
*m\*f ^a_i «__t1»___ ___H ¦>!__ «"_¦¦V» _¦ _¦___¦ B__l ' *V. ** »' rI^^^^^^^^^^^^^H^B^H^^HB^^^^^^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^K

»___l s__K^_9__l ''^^_____St-!'-''''

¦^w^^^^^^^^^^^^^ *^____! 'i*^»,.^-*-*»p^-"-,*^'-~' __1 ___RIP_H ^B__

»»*»—»—,~i•>»»»»»»»¦mmmmJmwtWmíwt*9,m '^*^m<mjmTz7.i ¦ T"jf- J

O A HA R K com A I. 1 C E T E R R Y e R A M O N NOVARRO
*n. '



¦ 
:»

IX 024

PARA TODOS...

*ma*ammm**-******m mg
-l*******************-*^*

fll

*f"Y*

RODUZINDO APENAS KII.ms .„; vai.uk
A "PAIUMOUW» 

ASSENTA TAMBÉM A MARCA
"METRO"

CUJAS PRODUCÇOES SAO DIGNAS DE SEU NOME:

•/ Procura de sensações (In Soarei, of a Thril) - V.,.i.a Dana.
0 ee-7»/,,,,, ,/, ,»,„,„•,,,. (Boy ,„¦ |,1;m(lr(.s) _ |uk||; Cooca(|
^ /w,/,.sv, rfwww (l-ninvitc-d (uu-st ,-|-RoI,. ,>k Rau»„ |nc,-
Conseqüências de um ardente amor (Thv Nanie is Woman) -

K.AMON NoVARRo E BARBARA I.A M.\RR.

Coração cm ternura ( I leari Bandit) M,,.t(,n Sii.i.s K V.ui.a
Dana.

Prticidadc (Happiness) -- Laurítt., Tayix».

O seu homem (Her Man) -- Prod. de Regrnaid Barker.

O assassinato de Dan Mcgrew (Shootíng of Dan Macgrew) —

BARBARA La Marr e Jack IIoi.t.

Nunca duvide de seu marido ( l)on't Doubt Yom llusband,

Vioi.a Dana.

O detective (Sherlock Jr.) BusTEl Kkaton.

Uma noite em Roma (One Night in Romc) Lwrette

Taylor.

I

fl 0 detective (Sherlock Jr.) BusTER Kkaton. I

Uma noite em Roma (One Night in Rome) LauRRTTE I

B Taylor. 1

ÊJ O árabe (The Arab) Ai.iof- Tkrry r Ramox Novarro. \\
**m\. Hobinson Crosoe Jr. Jackie Coogan. \^
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"Morte a Ornar, que ousa

desafiar os santos preceitos do

Islam ! Morte ao sarraceno

que abriga sob o seu tecto os

Cães dos christãos!", vocifera-

va a turba dos fanáticos. Mas

Omar, O artífice fabricante de

tendas, enfrentava impávido

as imprecações, vendo morto

a seu lado o seu discípulo

mais amado do que um filho.

Mahruss, o joven christão que

elle acolhera.

Bu 
quizera salvar-te, fa-

lou-lhc Hassan, governador

de Nhisapur, em recordação

dos nossos dias de juventude,

mas que posso fazer contra as

iras dos que te aceusam de

commercio com os christãos?
Vão longe os dias, re-

tniCOU Ornar, em que nos jar-

dins de [mara jurámos — eu,

tu e Nizan — 
partilhar a

nossa fortuna, boa ou má, mas

uma coisa eu te peço Hassan:

é que não fizessem mal a esse

joven.

Mas ás suas supplicas ape-

nas responderam a.s chibatas

dos fanáticos. K Omar, indif-

ferente á dôr, deixou seu espirito va-

gar 110 passado. .. Brt num aposento.

Tres jovens ouviam as palavras dc um

velho de barbas respeitáveis, que lhes

apontava os signos do Zodiaco. Nizan

ouve attejito as lições do mestre, que
lhes ensina os mysterios do Livro San-

to; Hassan alinha algarismos, fingindo

tomar notas; Omar contempla absorto

...vendo morto o joven christão.. .

_^^^ ¦** ^P"»s»*i B_^_k_l

» ____________________¦E/ 1 fll

l_______v __-_-_-_-_-_-B
**m *S| WMM

WÊ El I

OMAR, O POETA
atravez do quadro da janella. E como

o mestre lhe observasse a abstração:
—' Procuro a resposta para a gran-

de interrogação, redarguiu elle. Dizei-

me mestre, que tanto sabeis: donde ve-

nho, para onde vou ?
— Crê em Allah, respondeu o velho.

Agora uma outra scena. Um jardim,
um luar de opala. A' sombra dos ar-

voredos, Omar esquece junto á

filha de Imam a grande inter-

rogação que o deslumbra, ou

acha uma explicação para o

enigma do universo nos beijos

de Shireen. Ha rumor de pas-

sos* e Shireen foge apressada.

Omar enfrenta as iras de

Imam.

— Depravado, que emporca-

lhas o meu jardim com os

teus amores baratos ! brada

colérico o velho, que felizmen-

te não reconhece o vulto da

filha e julga tratar-se de uma

das raparigas que freqüentam

a taverna. Não és digno de

ser meu discípulo ! Volta para

a casa de teus pães, á tua con-

dição de fazedor de tendas !

Omar prefere não revelar o

nome de Shireen. Ah ! nunca

trahir o segredo daquella que,

pobre poeta e meditativo, fez

a esmola de amal-o. E foi-se

silencioso. Mas um dia elle

recebe U m chamado d e

Shireen: seu pae a havia pro-
mettido ao Shá. e este manda-

ra seus servos, que a levariam

no dia seguinte. Oh 1 dôr !
Oh ! dilacerar de coração ! Sua

Shireen no harem ! Mas o tempo é

o grande medico, que adormenta

quando não extingue os males. Outro

verão chegou para Nishapur. Omar

é sempre o atormentado pela angustia

do eterno enigma. Incurável na sede

(TERMINA No FIM DA REVISTA)

Shireen estava prometi ida...
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•'ollywood decidiu só acreditar cm

Hurr, quando o virem na te-
•**••• Como se sabe, Novarro c Fred
¦^ l',-° substituíram, respectivamente,

rge Walsh e Charles Brabin. Isto
**•> dizem que foram estes que desisti-
ran*«.'. mas o segundo continua ac-
cl,,"ando a fabrica por quebra de con-
tracto. Fred Niblo, agora, ao embar-

JANE NOVAK scenas de uma producçâo de Norma !

É TALVftff a mais sincera das Kumoreja-se que Marshall Neilan tam-

ACTRIZ18 americanas bem foi apontado para director, mas

que Charles Brabin talvez volverá a

cir para a Europa; declarou que po- empunhar o megaphone ! Entenda-

sitivamente nada tinha com Ben Hurr, se !...

que elle ia ao velho mundo para pho- fl

toffraphar alguns exteriores francezes Ramon Novarro, o sympathico galã

de seu film. The Red l.ily, e algumas da tela americana, tem 25 •?«?**•

,-'**J
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Kfarjorie casara - se
i.m Heitor Colbert no

momento em que os d:as
heróicos da guerra exaltavam os espíritos. A exaltação es-
tava em tudo — no amor também. Aquelle rapaz apertado
io seu bello uniforme de official era um dos muitos que não
•voltariam, e o espirito romanesco da moca se conunovera.
J.lle jM.r certo ficaria lá no 

"terra de ninguém"; ]>or que
rocu&ar-lhtr a suprema graça? I*. Marjorie casou-se. Mas a

¦ iterra acabou e com «.lia passou a febre de exaltação, e
Marjorie não acreditava qu: fosse na verdade esposa da-

ESCÂNDALO SOCIAL

M o r i r i e o <• cri' if f (/ c o r I e

(juelle homem que voltava
mais gordo, bem diffc
rente do outro que par-

tira. A vida entreu dc novo no seu 
" ramerrão" ; cada qual

VOltOU aos seus hábitos, e 06 de Heitor, por exemplo, eram
os de não prestar muita atunção á esposa, ausentando-se para
caçadas e passeio- freqüentes com amigos, deixando-a entregue
ás más sugirestõ.'s do abandona e d > tédio.

V«ÍU dahi a hosft'4 idade creada entre ella e sua sogra.
espirito cheio de preconceito estre;tos e intolerantes. A

Sra. Maturln Co'l ert achava que quando o sm filio dera

n a o p a r a V e I - a I' e I e r s

. -

m m rm
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Co.Mo SE PODE MODIFICAR A

EPIDERME DE UMA MULHER
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7flr*ií c Dan O' Pricn, da policia dc S. Prancisco

MEMÓRIAS DE JACKIE COOQAN

(Do 
"Femininc 

World'')

0 meio mais rápido e seguro de mu
dar ima cutis má, por uma boa, é ex-
tinguir materialmente o véo velho e
descolorido da parte externa do rosto,

que pôde ser feito segura e previa-
mente por qualquer mulher.

o tratamento é uni só, (pie consiste
numa suave absoipção.

Compre um pouco de purê mercolized
\\a\ (cera pura mercolized) na loja
dc seu phai-maeeutico e apj lique-o ao
r<Mo antes de deitar se. como se fora
cold cream, e lave-se pela manhã. V.ta
poucos dias a mercolized que s: en-
contra na cera transformará a parte
desfigurada do rosto, mostrando a cutis
fresca que ha em baixo. Conseguirá
assim uma cutis clara, formosa e na-
tura.l.^'

Ess« tratamento é agradável, não
prejudica e torna o rosto brilhante, Lm outro ponto que ha «le (Conclusão) conhece, pouco se lhe dandoattract.vo e joven. Retira efíicazmen- futuramente preoecupar as a differença de idade.

je 
manchas, sardas, etc. Todas a.s mu- biographias de Jackie Coogan e o rc- Vem depois Alma Lloyd, filha deheres devem ter sempre em mão um ferente ás suas amizades infantis, tra 

' 
fraok Uoyd, o conhecido director de

pouco de purê mercolized wax (cera vadas no ambiente dos studios. «mt.
pura mercolized) pois esse remédio Kn, My Boy teve elle que trabalha; "Peaches" Jackson (lembram-se de
caseiro tao suave, é o melhor restau- ao lado de outra pequerrucha. como "Toby Tyler"?) c outra,
rador e o conservador que se conhece eile. Patsy Marks. Vem depois sua companheirinha por

a eu is. Apezar de seus sete annos, elle tem algum tempo. Priscilla Moram, adopta-

p«>r ella uma inclinação affectuosa e ''a pelos esposos Coogan.
Se todos os preparados novos que logo declara: Todas as companheirasinhas do ga-suigem nao tivessem, além das recla- — Quando eu tiver vinte e cinco roto têm feito correr rios de tinta nos

mes, alguma propriedade therapeutica annos, casar-nie-ei com Patsy e cria- jornaes e revistas que se preoecupam
primeira ordem, desappareeeriam reinos cachorros de raça. com o cinema, vale dizer quasi toda a

omro de breve tempo como impresta- Explica-ae. IC a primeira vez que imprensa norte-americana. A' falta de
e inúteis. Mas quando se trata Jackie tem unia partenaire em seus assumpto, conjiecturam os jornalistas, se

e produetos scientificos como "A Sau- films, uma garota como elle. Por isso passados alguns annos (uns dez pelo
aa Pelle" e a "Água de Lotus", mesmo elle toma-se logo dc amores menos) continuará Jackie a ter prefe-

sao de tal modo surprehendentes os re- infantis. '-encia pelas (pie foram suas compa-
tados que 'nem se torna necessário Apparecem outras rivaes para esse

a reclame ou a propaganda em grande primeiro affecto.
escala. Aquelles que os experimentam Betty Gulick, com 10 annos, pianis-
sao os primeiros em apregoar os seus ta, compositora, cantora, é uma dellas.
ef feitos maravilhosos. Jackie não a deixa mais, desde que a

( Termina no fim da revista)

m
PC5CJA CRE5CCR
ô cerrnncTRos?
Pois o conseguirá promptamente, em
qualquer edade, com o CRLSCL-
DOR RACIONAL, do professor
Albert, tratamento unico que ga-
rante o augmento da estatura e des-

St • GARCIA Sr. CAMPS envolvimento. Pedir explicações, que Sr. PICON (*) Sr. PIÇON (s)

TtLT* 
C°m 2 me* as remetterei ^atis, e ficareis con- antes do tra. 3 mezes depois

tnl zesdetra- vencidos cTo maravilhoso invento."iento. tamento. tamento. do tratamento»

Representante na America do Sul: F r MAS
*H t r« Rios, 130 — Buenos Aires — Argentina

y SARDAS ••
• pam nos *•

ESPINHAS \
2 RUGAS CRAVOS •

E MANCHAS J
tDA PELLE: •

m#
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0 pequenoSidney com 10 mezes de edade

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.

I

m^Sr _^_\v^^ m^M\ mw mmlmw ^MaEm ^maL^

ms\K^sS^aaa»m ^^ .-á-afl -á_a_a_r Mt MM*. ^^^ \
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Sins Daudt. Oliveira & C. — Envio-lhes a photo*
graphia de meu filho Sidney poro qne V. Ss. vejam o
calor incomporuvel tio seu preparado Nutrion. Este
menino, enm 6 mezet, pesava apenas I kilos e era (ão
fntra e magro que julguei que não pudesse criul*o. Es
tara desanimado, quando a titulo do experiência comprei
Um vidro di Nutrion, 6 ( Oh .' milagre) em 20 dias o pe-
quena eslava mais forte, cotado e gordo. Continuei cam
o preparado até elle completar to metes. Pesava então
lõ kilos! ET admirável! Foi quando tirei esta photo-
graphia ipie janto lhes envio.

Jundiahy S 'Paulo, 15-5-924.

José Maurani.

Rrrtmil é ° melhor xarope
para asthma, bronchi-

te, rouquidão, irrita-

ções dos bronchios,
coqueluche e demais
doenças do apparelho
respiratório.

Bromil solta o catharro, des-
entope os bronchios,
allivia o peito e faz
cessar as tosses.

oromil é um calmante e um
desinfectante dos pul-
mões.mões. ¦',



***sí*

13 IX — 924 PARÁ TODOS...
SABÃO AEI8TOLINO

O Sr. Oliveira Júnior, autor e proprietário da
fórmula do conhecido Sabão Aristolino. acaba de expor

á venda este produeto em vidros grandes, com capaci-
dade equivalente l cinco vidros dos menores. Custam

do este vidro grande, em acondicionamento, apenas o
valo de quatro vidros pequeno», resulta desta medida

uni vidro (le ganho para quem o adquirir.

K' mais um titulo por que se faz preferido o Sabão
Aristolino, famoso no mundo inteiro, e cujas excellen-

cias medicinaes seriam aqui desnecessariamente lembra-

das. 0 Sabão Aristolino é um liquido de perfume agra-
dabilissimo, indispensável á toilette das pessoas de tra-
to. em qualquer idade.
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 grande
moda em calçado
depelíica em tòdâs
as cores.
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£m me/àõ de õedez

para ôenòordõ.
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NOVO TRATAMENTO DO CABELLO
RESTAURAÇÃO — RENASCIMENTO — CONSERVAÇÃO

PELA rtO ^

PATENTE N. 57;,,,

Formula Selentiflcn do Grande Botnnleo Dr. Ground «ujo »rKr,.do foi rom|irndo por ftgt «onto* dc ril»
Approvada o Licenciada pelo Departamento Nacional de Saúde Publica pelo Decreto N. 1213 em 6 de Fevereiro de 1Ü23

RECOMMENDADA PELOS PRINCIPAES INSTITUTOS SANITÁRIOS DO ESTRANGEIRO

a locao muMiwn: ir o >i 1:1,1101c DflPBCIFIOO
INDICADO contra i

Uuédn rios CahcMoN — Canicie — Kiuhranqiifciuienlo prema-
turo — < ulvicle pfM#M — (>is|min — Seliorrhéa —

Syrose e Iodas iin ItMMM «Io couro eahelludo.

Cabellos brancos
Secundo a oplnlfto de muitos sa-
bloi está hoje compftentemen-
te provado que o embranqueci-
mento dns cabellos nfto passa> cahi' ou embranquece devido

Caspas-Oiledas dos cabellos

Ca1

Rehorrhéa e outras nffRcnoR.s

de uma moléstia, o cabelh
A debilidade! da raiz.

A i.oçAo Brilhante, pela sua poderosa acç&o tônica e
antlseptics ag-lndo dlrectamente sobre o bulbo, 6 pois um
excellente renovador dos cabellos. barbai e bigodes brancos
ou grisalhos, devolvendo-lhes a côr natural primitiva, sem
pintar, e emprestando-lhes maciez e brilho admirável.

Múltiplas f
variadas são
a s moléstias
que atacam ocouro cabelludo, dando como resultado a nuéda dos cabellos.

Destas a mais cnmmum são as caspas. Ã Loeflo Brilhante
conserva os cabellos. cura as affooçõos parasitárias e des-
trrte radicalmente as caspas, deixando a cabeça limpa e
fresca.

A Loçflo Brilhante evita a queda dos cabellos e os
fortalece.

, Nos casos de calvicie com tres ou quatro
\/|PIP semanas de applicacõcs consecutivas come-
VIVylL/ ca. a parte calva a ficar coberta com o ere-

yewuento do cabello. A Ao ItriHi.-uite temfeito l.rotar cabellos aprts períodos de alopecia de mezes eati' <l<> annos
Ella actfia estimulando os folliculos pilosos e desde quebala elemento de vida os cabellos surgem novamente

Em todas as
alopecias de-
termina -

borrhéa r.u outras doenças fo eonro cabelludo 
"os 

r-aítelfo*caiiem. quer dizer, despe-nm-se das raizes. Em «eu lo-nrnasce uma pen u gem, que secrnndo as elrcumstanclas e cul-Mado oue pe lhe dA. cresce ou degenera.
A Loiflo lUlllcMite extermina, o crermen rin B«horrh*a eoutros micróbios; snnnrime n nensaçRo de nmrido e toni-f (•:.. :i« raizes do eni.ello. impedindo a sua queda.

TTa, tambem uma doença, na qual n
cabello, em ve-/ de cnbir. narte.
Pé.do partir bem nn meio do fio on
ntVda ser na. evtremWpxle e nnresor..ta um aspecto de espanador nor causa da flfssnnUcSn dasJM>r ilhas. Al/^m disso, n cabello tnrnn-so hnoo. feio e «omrifla. Essa doença tem o nome de trichoptilose o 0 viilaar-monto conhecida nnr cabellos esnV-'ios. \ t..,..*,. n~i|i...",.,...

neio po,, alto noder antiseptico o aümentador cura-a fácil-monto. on. vltnlMflde .,„«, enhellnn. deWan4n-n* rnne*ns ln».tr'>«'>« o a"vi,r1avei« (_ vis'a.

VXNTAfJENS I)\ LOÇÃO IHHMIWTi;

1" •— E* absolutamente Inoffenelva, podendo portantoser usada diariamente e nor tempo indeterminado, porquea sua acca o í somnre benéfica.
2" — Não mancha ¦ pelle nem queima os cabellos. como

acontece com alguns remedioa que contém nitrato de pratae outros saes nocivos.
3" — A sua acção vitalisante sobre 04 cabellos brancos

descorados ou grisalhos começa a manifestar-se 7 ou Idias depois, devolvendo a côr natural primitiva gradual e
progressivamente.

4» O seu perfume é delicioso, o nfio contém ole-.
nem cordura de espécie alguma que. como e asbido nrelu-dica a saúde do cabello.

MODO DB is\i{

Antes do applicar a Loçflo Brilhante pela primeira ven
é conveniente lavar a cabeça com apua e sabão e enxu-
par bem.

A I.oeflo llrllluuite prtde ser usada em frieefies como
Deita-se meia colher do sopa, mais ou menos, em um

pires, e com uma pequena escova embebida de I.oeflo Uri-
qualquer locfto, porém, é preferível usai-a do modo seguinte;
lluniíe frieciona-se o couro cabelludo, bem Junto á raiz ca-
pillar, deixando a cabeça descoberta até seccar.

-Am \ 1 1
________** mm MD
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___________________________________m_W J_M ___m
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TrinhonfiloRR

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

Póde-se ter graves prejuízos por causa dos substitutos.

PE3N8B 
V. S. em ter novamente o basto, lindo e lustroso

cabello que teve ha annos passados.

PENSE 
V. S. em eliminar essas escamas horríveis que

são as caspas.

PENSE 
V. 8. em restituir a verdadeira côr primitiva ao

seu cabello.

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

liai parasitárias do couro cabelludo.

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

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

A Loçflo Brilhante está íi venda em todas as drogarias
pharmacias, barbeiros e casas de perfumarias. Si V. S.
não encontrar Loçflo Brilhante no seu fornecedor, corte o
"coupon" abaixo e mande-o para nós, que immediatamenU
lhe remetteremos, pelo correio, um frasco desse afamadu
especifico capillar.

<l)ir«>ltoN reservados de reprodneeflo total 011 parelal).
I nico* eeMslonarioN para a Anieriea do Sul: — A L VI 1

t% 9 R ¦ 1 T A S — Rua do Carmo, lt-soh. — I. PAULO
CAIXA POSTAL L17»

r^l 4. ¦¦ •%. -rx_ __ Srs. ADVIM & FREITAS —
V^ «> lt |> O II Caixa 1379 — S. Paulo

(Para todos...)

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

NOME 

RUA  • • 

CIDADE 

ESTADO  

-mJt
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lri r*r>RTMNK GRIFFITH Anna Q. Nüsson volveu a
retiro de Rex Ingram parece C O K I N « JS ^***«,**_«

Que vae ser um facto. Ao voltar
(1m Mias férias, em Florida, os seus
médicos attestaram (jue seria perigoso
para elle voltar aos trabalhos de uma

producção. De maneira que o cxcellen-
t(-' «lirector irlandez está preparando
as malas e irá mesmo ; ira Tunísia, on-

First National para figurar num

de comprou uma casa durante cjos 
principaes papeis do film 7 he

filmagem de The Arab. Alice ],-0]min 
prpm HoUyWOod. Coadju-

Terrv. sua esposa, que o acom- . » 111 11,,,¦!,,1U -' ! ' vam-na Lewis btone, Uoyd tiugftç*.
naiíhará ao retiro, esta con-
., , 1 *********** mt Madge Bellamv, Claude Wheat e

siderando algumas offertas eu- ia •»*=

* r. Rose Dione.
ropeas.

*
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Sally Taxi o r

Cinco pessoas—David Taylor, Sally,

sua mulher, Sonny, filho do casal, de

6 annos, Gertie, prima de Sally, e Joe
Standish —habitam um cottagc isoladc

no alto da montanha.

Taylor e Standish revezam-se como

vigias da torre de signaes da via-ferrei

que passa nas immediações.

Gertie sente uma forte paixão por
Standish e consegue, apezar da vi-

gilancia de sua prima, communicar os

seus ardores ao

rapaz, (pie não

lhe oceulta a sua

indifferença. Na

sua solicitude

protectora pari
com Gertie, Sal-
ly chega ao re-

snltado dc sc fa-

zer desejável aos

olhos de St;m-

dish. Um dia que
Gertie procura
oceasião dc um

eolloquio com o
homem que ama,

Sally a surpre-

hende na torre

lignaleira, e, re-

pre hen den do - .1

severamente, or-
dena que vá para
casa. Standish

por sua vez sur-

prehende o "ba-

te-boteca" entre

as duas mulhe-

res, e acaba convencido pelo que ou-

viu, que não é o desejo dc proteger
a prima, mas sim o ciume que a in-

íspira. Oa seus desejos se accendem

e elle espera o momento propicio

para o assalto. Esse momento é du-

rante a ausência de Taylor, quando

chegar a sua hora de plantão na ca-

bine. Standish faz os seus avanços a

mulher do companheiro, mas esta o

repelle indignada. Elle se admira e

não pôde acreditar que Sally seja

realmente indiffercnte para com elle.

No dia seguinte, com a idéa de aplai-

nar o terreno, Standish, sabendo que
o casal está precisado de dinheiro

para pagar o arrendamento da casi-

nha, entra solicitamente com a sua

pensão. Chegando á casa, Taylor sabe

pela mulher do incorrecto proceder
de Standish. Encolerisado, elle apa-

nha tudo quanto pertence a Standish

e, sem perda de tempo, se dirige á

cabine de signaes.
— Aqui está, canalha ! procura ou-

tra casa para morar; a minha não te

serve, exclamou elle atirando aos pés
de Standish a mala de roupa.

— Aqui está, canalha...
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Taylor abraça-a

Este enfurece-se, tem uma expres-

são offensiva a respeito de .Sally, e

Taylor derriba-o com um soeco.

O trabalho na torre não pôde ser

interrompido, e como elle tem de fi-

car ali, manda um revólver á mulher,

para que e*ta sc defenda, caso Stan-

dish faça qualquer tentativa. Mas an-

tes de entregar a arma ao pequeno

Sonny, para leval-a á esposa, Taylor

toma a precaução de retirar todas as

balas. S o n n v.

entretanto, põe-

se a brincar com

a arma e mette

uma bala no re-

volver, sem que

seu pae veja.

N c s s e entre-

mentes, Standish

dirige-se para a

cidade visinha.

Taylor fica na

torre attento aos

seus deveres.

Pouco depoi-

desaba uma vio

lenta tempestade

acompanhada de

tremendas des

cargas electricas

Chega a hora

delle deixar o

trabalho e Stan-

dish não appare-

ce para substi-

tuil-o. Taylor

. .*¦ 

¦
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,n.e«;a a inquietar-se, receando pela

gjposa. Afinal Standish appareee, em-

briagado, fingindo-se, porém, peor do

qlu. 1, almente está, para aborrecer a

Taylor. Nesse momento o posto recebe

um ¦ iso dc que os carros da cauda

tle uni trem de carga, arrebentados oa

engates, despenham-se montanha abai-

xo e irão fatalmente esmagar o trem

de passageiros que sobe. ü telegram-

ma diz que deve se tentar descarrillar

os referidos eat 1 os na estação proxi-

ma. Se o descarrillamento não puder

ser leito, si&nilica que Taylor deverá

cortar a linha.

Ao conhecer 0 theor da mensagem,

Standish deixa o estado de embriaguez

e os olhos lampejam de maneira ex-

tranha. Chegou a hora propicia, pensa

elle de satisfazer os seus mãos instin-

ctos; emquanto o companheiro estiver

ausente na execução da ordem que aea-

ba de receber, elle irá dar o assalto a

Sally. Taylor parte e Standish segue-o

imniediatamente, deixando a cabinc

entregue a Tolliver. E emquanto Tay-

lor cumpre heroicamente o seu dever,

Standish assalta o seu lar. procurando

penetrar no quarto em que Sally se

barricou.

Varias vezes Taylor sentiu-se des-

animado, vendo a sua impotência, ma*",

a idéa da catastrophe lhe revigora as

energias e elle lueta furiosamente para
salvar a vida dos viajantes do trem de

passageiros.
Sally sabe para a tempestade, des-

cabellada e com as vestes em franga-
lhos. Taylor fica mudo, attonito, ao
ouvir a narrativa da esposa: Standish

...sua mulher c seu filho Sonny...
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...ao chegar a casa.

(THK SIGNAI- TOW.-1.)

Ki 1 ni «l;i l nivtTMiil, produzido em 1_>2_'
sob a direcção de Clarence Brown. ,

DISTRIBUIÇÃO 1

Sally Taylor.. Virg-inia Valli 1
David Taylor. Kockliffe Fellowes '
Joo Standish.. Wallace Beery '
Sonny Taylor. Frank ie Darro [
O velho Bill.. James O. Barrows ,
Pete J- Farrel Mac Donald 1
Ueriie Dot Farley 1
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assaltara a casa com a idéa de ame-
d ron tal-a, ella apanha o revólver e
mette o cano no buraco da fechadura,
nisso o seu defdo aperta o gatilho, in-
conscientemente, o tiro parte e Stan-
dish tomba morto.

Taylor tom um suspiro de allivio e
aperta commovido a mulher de encon-
tro ao peito, esquecendo-se do seu pro-
prio heroísmo que valera a vida de
centenas de pessoas, pois elle consegui-
ra suspender os trilhos a tempo de
evitar a passagem dos carros desgar-
rados.

¦
Hope Hamilton vae fazer a prota-

gonista- da opera Madame Pompadour,

que será cantada em Broadway. Hope
líati-pton, como sc sabe, é uma canto-
ra de lindíssima voz.

¦
Em The Silent Watchcr, film da

First National, dirigido por Frank

Lloyd. figuram Glenn Hunter. Bessis

Lowe, Ilobart Bosworth, Gertrude As-

tor, George Nichols, Alma Bennett e

outros.
¦

Monte Bell, joven director "desço-

berto" pelo produetor Harry Ralf, vae

•^ começar a sua primeira producção para
a Metro-Goldwyn. Será The Snob, e

John Gilbert, Norma Shearer, Conrad

Nagel e Miss Du Pont estão encarre-

gados dos primeiros papeis.

¦
0 próximo film de King Vidor para

a Metro - Goldwyn será Wife of the

Centaur.

...ao rugir da tempestade...

-«Hfv
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Cí/tc í«%í Pnehantrcss é afinal o ti-

tulo definitivamente escolhido para o

ultimo film de Mae .Murray, escripto

especialmente por Blasco Ibaftez. Nem

Circe, nem 77;r Tinsel Woman, corno

foi depois annunciado.

¦
America, a ultima producção de

Grifith, foi prohibida pela censura in-

gleza... que afinal deixou passar sob o

titulo Love and Sacrifice e muitas sce-
nas cortadas...

¦
Clyde Cook quebrou o nariz, e assim

mesmo esta trbalhando em So This is
Marriage, film de llobart Henley para
a Metro-Goldwyn.

¦
Robert Vignola convidou os collega.-*

e estreitas do studio, para figurarem
como extras na scena do banquete da
seu film, Mrs. Paramor, em que Pau-
lime Kredcrick tem o principal papel,
Robert Leonard acceitou só porque va.'
ser servido um jantar de verdade...

¦
Mamãe, por que accende o salão

no meio das fitas ?
Nos intervallos, está claro.
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Itdzvard Btirns c Agnes Ayres cm

HTkt Guilty One", da Paramount.

Luke Cosgrave, aquelle "avô'' em

Hollywood, é irlandez de Countrv

Mayo. Foi para a .\merica muito cri-

anca e muito temrpo viveu em Zanes-

ville, Ohio. Esteve vários annos no pai-

co, antes de entrar para o cinema.
¦

Ha qualquer coisa entre Priscül

Dean e seu marido Wheeler Oakman
— dizem os "potins" de Hollywood.

Sahem juntos e vivem sob 0 mesmo

tecto, porém, sua casa de Beverly Hill

é muito grande. . .
¦

Marshall Neilan vae fazer 7Vii

Sporting Venus, em Londres, com sua

esposa Blanche Sweet no principal 1 -

pel.
¦

Os "linguarudos" de Hollywood

dam atrapalhados. Querem 
"arranj,

um romance de Jack Dempsey, mas.

este conversa muito com Carmelita

Geraghty, toma chá com Florence Lee,

janta e dansa com Fsther Ralston e

Helen Ferguson, passeia a cavallo cortl

Clara Bow, passeia de Rolls-Ro\>c

com Ruth Clifford e Julanne Johnstun,

etc, etc. Ninguém descobre qual e 0

verdadeiro "caso".
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Washington, New York. Dez mil pes-

soas o esperaram na estação dessa ul-

tiiw cid.ide e con9titii.raim-íhe um nu-

peroso cortejo até os escriptorios da

Metro-
\,v\ quando elle firmou com essa em-

brcz-i o «ontracto de ttm milhão de dol-
•ars pn seis films, além de 500 mil

dollar» pela exclusividade do seu tra-

balho nesse periodo.

]'\ç\\\c é celebridade que outras ce-

lebridaiícs procuram e visitam.

Assim, o famoso violinista Kerck-

part. que fez questão de dar ao ga-

roto uma audição, só para elle.

Assim, Paderewsky, o rei do piano,

que o teve sentado em seus joelhos,

depois 'le haver sido presidente da

Polônia.
Assim, Carpentier, que lhe deu lições

de box, Babe Ruth, de base-ball, a

Pawlova, de dansa, e mesmo o Souza

(J. P. Suuza, o Sauzah da banda me-

tropolitana) não se desdignou de con-

íiar-llic a sua gloriosa batuta.

Um jornalista delle affirmou, gra-
vemente:

"Aos vinte e oito annos Napoleão

conquistou o Egypto.
Aos oito annos Jackie Coogan con-

quistou os Estados Unidos.
Abram um atlas e comparem o ter-

ritorio desses dois paizes".

Jamais criança alguma, no mundo,

realisou pelo seu trabalho, pondo em

jogo exclusivamente o encanto de suas

qualidades infantis, uma fortuna tama-
nha como essa que Jackie hoje possue.

Criança nenhuma, como esse garoti-
nho da Califórnia, teve o seu nome co-
nhecido no mundo inteiro e admirado
e acclamado por povos os mais diver-

PARA TODOS. o*

sos unidos, fraternisaifos ao menos ne*-
se sentimento de ternura que os attrae
ás salas de exhibicão cm que se pro-
jectam os films de Jackie.

E* esse o prestigio do cinema maior
hoje, bem maior do que o que outr'ora
tinham só aquelles que os azares da
sorte faziam nascer nos dégráos de um
throno.

As monarchias vão a pouco e pouco
desapparecendo. Mas outras realezas
surgem hoje em dia.

E Jackie Coogan é na realidade um
desses reis pequenos que tem por sub-
ditos aquelles qne freqüentam no Uni-
verso as salas clc cinema.

Dr. Alexandrino Agra
Cirurgião Dentisí

Participa aos seus amigos e cliente» (fA
reabriu o seu consttltoro.

RUA RODRIGO SILVA N. aS
Telefone C. 183S

O 
SEU FUTURO — Qualquer pessoa
que quizer possuir um horoscop.

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

ür.Arnaldo de Moraes,^"*;
Partos e Gynecologla. Carioca, 30. Tr.
«.'mhelina, 13, Botafogo. B. M. 1815.

SEnANMiPOF{TI\A

BREVE

Revista clc todos os sports

EDIÇÃO DA S.

MENTE
no Brasil e no extrangeiro,

A. "O MALHO"
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O M A R , O POETA

(Fim) 
•

de saber, vive na indagarão dos ve-

lhos pergaminhos c alfarrábios.
Quando acabarás com essa ma-

luquice ? intcrpclla-o o velho pae, fa-

bricante de tendas. Quando deixares

esses livros e não mais perderes as

noites na tavema, talvez possas ser o

filho de que eu desejaria orgu-

lhar-me.

Ornar dá dc hombros com o triste

pensamento em Shireen. O.s dias pas»

sam. O velho pae morreu. Uma noi-

te Ornar scisma á janella.
Não é aqui que mora Ornar, que

foi outr'ora discípulo de Imam ? per-

gunta a voz daquelle vulto, que elle

viu lá em baixo, cncami.nhando-se para

sua casa.

Era Mahruss, o pagem fiel tle

.Shireen. Ornar fitou-o ansioso, in-

«lagou.
Morta ! respondeu Mahruss, con-

tando a triste vida que viveu a pobre

Shireen,.desde o dia em que foi feita

mulher do Shá. £ depois o amor trans-

formado em ódio, quando viu-a indif-

ferente aos seus enleios senis, e, por

fim, a explosão da cólera, ao ver que

era menina o filho varão que espera-

va que ella lhe desse. Ordenara quc
mãe e filha fossem atiradas ao mar.

Shireen conseguira, com elle Mahruss,

.salvar a criança, quc elle ali trazia para
entregar a Ornar, como pedira a pobre
marty risada.

Omar sentiu-se estremecer ao con-

tacto do innocente ser. Não era essa

emoção a explicação das coisas que
elle tanto buscara ? E elle trocou os

pergaminhos pelos cuidados de criar a

menina.

Nhisapur tinha agora dezesete pri-
maveras, e Omar cabellos branco.*.

Como tudo mudara ! EPc era o íabrican-

te de tendas, quc ás vezes pedia ao álcool

o esquecimento dos seus tristes pensa-
mentos. Mas Izan, seu antigo compa-
nheiro de estudos, era Grão Vizir, e

Hassan, governador de Nishapur. Mas

Omar não inveja a ninguém, porque
tle todos os bens o que mais preza, elle

o po<sue: a liberdade de pensar e de

dizer. Klle tem também o amor de

Nhisapur, que é sua filha, embora cila

o ignore. Ella é o encanto de sua vi-

da, naquella cidade, onde a vida, sob a

égide de Hassan, deixou de ter muitos

encantos. Pois não é sabido que lias»

san na sua cobiça insaciável, deixa qne

ir-?x 9M

Dores nas costas
Nio ha nada melhor do

aua o l.iiiiincnio Sloan.
Sciitc-Hti alivio rápida e In»
•J ubtta vel mente. É tel-o
cumpre á mao para dorea
* Khciiniatlcaa, Ne-

yiísIki.i, Sciatlca, Bn»
torgeM e outra*. Po-
netra »em «er preclao
fn.\*&n.
Vftidi-sf em lodM

as rharinariaa.

LINIMENTO

SLÕAN Q

os beduinos ataquem as caravanas ás

portas da cidade e pratiquem mesmo AS

.suas rapinas dentro da povoação ? Oh !

Omar conhecia perfeitamente aquelles

gritos c aquella algazarra, que no mo-

mento lhe chegavam aos ouvidos: era

uma das erupções dos bandidos. ,Subi-

to um rapaz salta o muro do seu jar»

p-•%^^.•-^^v^•-Pba^^^-Fvvv^.^^^J^J^i,^-^^,w»v^,Vl

(OMAR, THE TENMAKER)

Film da First National, produzido
em 1922.

DISTRIBUIÇÃO

Omar Guy Bates Post

Shireen Virginia Brown Faire

Nizan Nigel de Brullier

Shá Xoah Beery

Sua mãe.... Rose Dione

O christão.. Maurice Flynn

.^^v%r.-v^"«^^^^na^vsa^.n.p,«.^í

dim. Está ferido e pede que o escon-

dam por amor de Christo. E conta a

Omar a sua historia. Fora aprisionado

pelos beduinos, que o forçavam a rou-

bar e o maltratavam. Agora tel-o-iam

matado se não fosse uma mulher, es-

crava delles. mas em quem não ousa-

CAROGENO
Fortificante que se impõe por ser a sua

propaganda feita por todos quantos delle
fazem uso. AUGMENTA O APPETI-
TE, ENGORDA, FORTALECE E RES-
T1TUE A BOA COR. E' sobretudo nas
pessoas intpaludadas, nas depauperadas por
excesso de trabalho physico e intellectual,
que o " CAROGENO " realça o seu valor.
Com o uso de dois frascos o paciente cer-
tificar-se-á da efficiencia desse importante
preparado. Composição de QUINA, KOL,A
STRYCHNOS e ARSÊNICO, medica»
mentos já de sobra conhecidos como de
real prestigio ao combate em todos os ca-
sos de fraqueza. Sabor agradável.

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

vam tocar, por motivos mysterio-os que
elle ignorava. Omar trouxe vinho ,«,ira
reconfortar o pobre fugitivo. Este l,e.
beu e continuou a falar. A ira de -eus
algozes viera talvez de ter elle vsto
Hassan chegar a confabular com o han-
do; acreditaram talvez que elle houves-
se surprehendido qualquer coisa c qui-
zeram eliminal-o. K Nhisapur, que o
contemplava emquanto elle narrava, en-
cheu-se de piedade. Depois seus ühos
encontraram-se, fitaram-se demorados
e ella correu a pensar o íeriment ¦¦. do
rapaz. E vem depois o ultimo capi.
tulo. Omar na 

'taverna 
falou mai;*, do

que devia, dizendo em voz alta as ver-
dades que todos apenas pensavam de
Ilassan. Isso valeu-lhe a visita dos cs-
birros de Hassan. Mahruss tentou op-

j>ôr-se e tombou. Ornar e o joven
christão foram arrastados ao quarto
das'torturas no palácio do governador.

Qntorto sob as torturas dos seus al-

gozes elle julgava chegada a hora íi-

nal, a explicação do grande enigma, ou-

viu uma voz que pareceu reconhecer
uma voz que pronunciava a tren.cn-

da sentença de Hassan por todos cs

seus crime?. E depois elle «sentiu-se

apertado por ternos braços e seu ros-

to molhado por lagrimas ardentes.
"Shireen !" bradou elle "és tu ? 1"

Sim, era Shireen, que depois de tantos

annos resuscitava. E ella contou como

havia sido salva da morte, pelo temor

que os servos de Shá tiveram de to-

cala, a filha de um Santo Mestre dns

Escriipturas, e a sua vnda aos beduino*?,

que pelo mesmo motivo sempre a pon-

param. Mas naquella noite, sabendo

que os beduinos, a mando de Hassan,

iam assassinar Nizan, o Grão Vizir,

fugira do acampamento e viera preve-

nil-o. "Allah é misericordioso ! c.<-

clama ella. Se não me houvesse com-

padecido dc Nizan, não teria a ven-

tura de ver teu" rosto de novo, ó meu

amado Senhor. E agora que o Grão

Vizir fora generoso, conccdendo-Üic o I

que desejassem, podiam ser felize*-.

— Não, minha Shireen, porque ha

uma coisa que elle mão nos pôde d.r

a mocidade... falou tristemr :c

Omar, iembrando-se daquclla noite ue

luar no jardim de Imam.

Mas nesse momento o som de unia

risada crystalina, feriu-lhe o ouvido, e

Shireen contemplou-o com infinita do-

cura:
—Ouves? murmurou ella, é tua filM»

é nossa filha, e nós reviveremos nelia

uma felicidade que nos foi esquiva...

• b-.' .-
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CREME ALLED Formula scientifíca do Instituto de
Belleza Alled

(Alle_ Bcauty Institute)

Maravilhoso para ESPINHAS, PANNOS, SARDAS, MANCHAS, RLG \S VERMFIIIIDAI S o\<*Efficacia garantida. E' o CREME DA MODA e o 
'ide^fpara 

otoSr¦
BRANQUEIA, AFORMOSEIA e CONSERVA a ctis fazendo adl.orir magnineamente o dó dcarroz. Pole grande, 9$000

FARINHA ALLED (amêndoas)
Artigo fino e exccllente para a lavagem da cutli

AMACIA, EMBELLEZA c evita a.s RICAS precoces. — Lata: 7$000

-N.O PARC ROYAL. e om ,odas as perfumnrias

CURE-SE E FORTALECA-SE
Os produetos do Laboratório

Sutrotheraplco Dr. UAI L
LEITE & C. (Rio),
.. Noivem ilii I i< mIiImiI. •*»

¦ 'ain, nn e trn ar.»» in nos rotulou
a. respectivas formulas

LAXO PURGATIVO INFANTIL
Dose ni.-initn (do man..). Unlco

no gênero pnra crianças, é efflcnz,
l«*»n Matar de assucar e não habitua
o organismo. (Llc. 407).

GUARAINA
(Comprimidos). Base auaranlnn

"f nraná. Cara ou allivla em pon-
po» nilnntOH qualquer dôr. enxnqiie-
cas, etc, aborta a grippe, remiria-
***>*' -rte., e é tônico do coraçflo, no
contrario do_ similares que «fio dc-
prc*_ilva«. — Tome um ou doi»

midos. (Llc. 515).

AMINA-ZIN •
r*xtracto« vitamlnnsos da eenon-

¦"•> <*cvada ccnnlnnda, etc. Podero-
*" ' oni.estimulante dn nutrição.
• nlco denta classe no Brasil. (Llc.
1ÓU).

LEITE INFANTIL — FABH
A' V E X D A E 31 I

GUARANIL
(CONCENTRADO)

Tônico poderoso, eslomacliico, he-
matogenico, de InncKavel Niípcriorl-
dade -sobre on existentes, devido á
sua nc.ilo anti-toxien .- estimulante
intestinal, (t.unraná - iodo - kola ¦
arrlieno - pbospbo - cnleico - núcleo-
vitnminoso). (I.ie. 4IKS).

LACTARGYL

(Especifico infantil). Lnclnto nen-
tro dc liydrnrgirio e extractos vlta-
minosos. Notável tonl-purificndor do
s.-inuiii- dns crianças. IHico no ge-
nero no Hrasil. (Llc. 1510;»

TÔNICO INFANTIL
(CONCENTRADO)

(Sem álcool). Poderoso recnnstl-
tuinte dns crianças e unlco no ge-
nero. (Iodo - tanico - arrhcna - jíly-
eero - phospho - núcleo - vitamino-
so). (Lie. 40(1).

LACTOVER MIL

Pol.v.crmlcldn 00 •;• mais ef ficai

que os vcrmifiigo* communs. Ado-

ptado pelo Dep. Xac. de Saude Pu-

bllca. (Llc. 408) .j

PURGOLEITE

(Pastilhas). Admirável e efrieni

purgntivo ou laxante pnra adulto.

Tem sabor de confeito e nflo bnbl-

tua o organismo. (Llc. 400).

NUTRAM INA

(Antlnas dn nutrlçflo). Farlnba

fresca polyvltaminosn e do cresci-

mento. mineralizadora dos tecidos,

caleifieante dos ossos e estimulante

do appetite.j

CREME INFANTIL

(Em po dextrlnlsndn). 12 varie-

dades, com digestfio qaasl feita. Os

pacotes sfln acompanlindos de con-

sellios multo Blefai sobre reglmen e

hygiene. Preço: até 15300 o pacote.

EMAGRINA

Comprimido para emmagrecer.

Acompanhado de reglmen allmen-

tar multo util,

ICA EM S. PAULO E RIO

DO O BRASIL

As lições de Vovô, d'0 Tico-Tico,
tercísan a todos.

ÚII111

m-

__

mj. _¦ ;.^B.

/ íi?*} \I ^Lfy \/ ^y \

G-E

ED ISON

Guarde este nome \
>.-_,-,r.-j'vrj"_^_.'-,^^-'"«vpj_--*^-'Vv%^j,,-'"_iV^-_,'.

YTç^TtTcO Í_r_Trribue lindos prêmios ás creanças.
. -fl

-



WW-mmmmmmmmm*mi**mmmwji^-M^
O* .

PÁRA TODOS.., '3-JK-9..
*ia*y**>**>*Mr*i»^^ 8t***'ô*^****i*

SWEET ONE' * *- —J

X
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Não causa caspa como algumas de
suas congêneres e por isso é a

preferida

A' venda em todo o Brasil

Bl de PERFUMARIA.
BEIJA-FLOR

Pedidos do interior a

J. LOPES & C.
ou a outra qualquer casa atacadista do Rio.
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1 Pó lie arroz Meu Coração é delicioso j
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JA EXISTE O

LIXIR 914

SYPHILIS !!!
**mmaammmmaaammmmmmaaaa^tmm^ataammamammmmmaamt^^^aa^aa*maattammimi^ammmm^amaammmmammaawwmmma

jAborfos! Chagas! Invalide;! Rheumatismo! Eczemas!
UM HOR ROR Ul

A syphilis produz Abortos, enche o corpo de Chagas, destróe as Gerações, far
os filhos Degenerados e Paralyticos. Produz Piacas, Queda do cabello e das unhas, faz
as pessoas Repugnantes! Ataca o Coração, o Baço, o Figado, os Rins, a Bocca, a
Garganta, produz o Rheumatismo, Purgações dos Ouvidos, Eczemas, Erupções da pelle,
Feridas no corpo todo, a Cegueira, a Loucura, em fim, ataca o organismo. Eliminae a

Syphilis de casa porque não havendo Saude não ha Alegria.
ELIXIR 914 E' o melhor depurativo do sangue.
Deve ser usado em qualquer manifestação da Syphilis e da Boba.

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

Syphilis, porque contém Hermophenyl, o qual destróe os micróbios do sangue. E' o unico sal que de\\: ser usado
por via gástrica, pela sua acção bactericida e porque não ataca o estômago nem os dentes, não produz erupções,
ao contrario, sécca e faz desappareccr as feridas. Não contém arsênico nem iodureto, sendo inoffensivo
ás creanças.

O que o doente sente com o uso do ELIXIR Q14 _
Appetite, regularidade dos intestinos, melhorando os que soffrem de prisão de ventre. Desapparecimentò

de todas as manifestações syphiliticas, especialmente do Rheumatismo e affecçòes dos Olhos; finalmente, a
saude em pouco tempo.
AtteStadoS: E' o unico Depurativo que tem attestados dos Hospitaes, de especialistas dos Olhos e dl,

Dyspepsía Syphilitica.

CâSamentOS: Não se case sem primeiro tomar 6 vidros de ELIXIR 914*
E' O MAIS BARATO DE TODOS OS DEPURA TIVOS PORQUE FAZ EFFEITO DESDE O V VIDRO

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

Vende-se em todo o Brasil ó nas Republicai 36 Praíl

NOTA; — Enviaremos GRÁTIS um livrinho scientifico sobre a syphilis e doenças do sangue, a toda a pessoa qus
o desejar. Pedidos 4 GALVAO & Cia. ****** CAIXA 2-C. «- SAO PAULO.

W\A/V«/S/W^«^M^^^^V>^^lVS^M^AM

O TICO-TICO distribuo lindos prêmios ás creanças.
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FEMININA

OUTjr^OL HEIS
Pro Jucto scientifico

Extingue, com-

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

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

As maiores sum-
midades médicas do

paiz, entre ellas os

professores Dr.
Miguel Couto,
Octavio Rego Lo-

pes e Rocha Vaz,
attestam a sua ef-
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ficacia no trata-
mento da cutis.
Vide os attestados
que acompanham
as bullas. Toda
pessoa que d e 11 e
faz uso apparenta

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

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

OURIVES, 88 RIO
«si

i D Vi I»
Elle — Um abraço! Um abraço!
Ella — Vadio! Por onde tens andado todo

este tempo, ingrato? Não tens remorsos de
me deixares assim sozinha?

Elle — Não me digas nada! Não me di-
gas nada!

Ella — Por que não hei de dizer o que
soffro com o teu abandono?

Elle — Aqui está o meu advogado!
Ella — Ah! Um sabonete de Reuter! Oh,

que thesouro! Que excellente idéa tiveste, Car-
los, trazendo-me esta delicia. Penso que não
me trazes só um?

Elle — Não, tirei-o da caixinha para pa-
rar o golpe.

Ella — Ah! Marotinho! Como conheces
as minhas fraquezas.

Elle — Por isso sou teu maridinho.
Ella — Pois sem elle a vida para mim

não teria encantos!
Elle — Sim?
Ella — Sem o sabonete de Reuter, meu

t Io !
Elle — Ah!
Ella — Tem-se u m a divina suavidade

ando se faz passar robre o corpo a sua bran-
ca e aromatica espuma; produz uma sensação
te juvenil frescura que se derrama por todo
' nosso ser physico ao sentir-se penetrado
P*-'la sua balsamica influencia; dá ao espirito
uma impressão primaveril julgando-se num
jardim em plena florescência; produz uma flexibilidade de músculos,
Que fazem os seus movimentos só debaixo de uma pelle sa e elas-
tica, tudo isto não se se consegue com nenhum d'esses sabonetes que
0 "reclamo" 

banal e grosseiro apregoa, mas sim com o preciosíssimo
s'*bonte de Reuter, Carlos, com este aue tenho nas minhas mãos.

Perdôo-te, pois, essa tua ausência, porque vejo que te lem-
braste de mim e que a minha imagem te suggenu o melhor pre-
sente que lhe poderias offerecer. — PROF. TEIXEIRA.
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COM

O SEU

USO

OBSERVA-SE O

SEGUINTE:

Sensível augmento de peso.
Levantamento 

geral das forças.

Desapparecimento do nervosismo.

Augmento dos glóbulos sangüíneos.

Eliminação da depressão nervosa.

Fortalecimento do organismo.

Maior resistência para o trabalho physico.

Melhor disposição para o trabalho mental.

Agradável sensação de bem estar.

Rápido restabelecimento nas convalescenças.
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