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Iodos sem excepcão
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O homem de negócios,
de vida sedentária

/éft

A mocidade dos "sports"

"Nutrion" 
é o grande

remédio nacional ao qual o
Prof. Miguel Couto dá a sua

preferencia entre todos os
fortificantes conhecidos.

"Nutrion" 
offerece, real-

mente, incomparaveis bene-
ficios a todos, sem excepcão,

qualquer que seja o sexo, a

edade, as profissões exerci-

das e os hábitos de vida.

O "Nutrion'* — contendo

em sua formula o arsênico,

o ferro e o phosphoro — é

um poderoso tônico dos

músculos, do sangue e do

cérebro: o arsênico revigora

os músculos, o ferro enri-

quece o sangue e o phos-

phoro tonifica o cérebro e o

systema nervoso.

O homem de acção physica
e cerebral

V.A
Os que se divertem...

NutrioM
——t~- 
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As mães que amamentam e as
creanças de qualquer edade

combate a fra-
queza, a magreza
e o fas ti o. Cada
vidro de"Nutrion"
é um reservatório
de força e saúde.

Os homens de estudo, os

scientistas. os escriptores
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OS LIVROS DA SEMANA
Pro-cgue a ronda harmoniosa dos poetas... Prose-

'gue 
entre as Labaredas, do Sr. Silveira dc Menezes, —

labareda- que não queimam, labaredas que, como as do
amor. agradam e acariciam... K, por isso, agradáveis

[e caridosos são os versos que cilas douram:

SYMPHONIA DAS SELVAS

Tudo é sonoro nos sertões ingentes:
Canções de brisas, soluçar de fraguas,
— A pedra bruta estrangulando as águas.
As delicadas fôrmas das correntes.

Feras rugem de amor e maguas cruas,
Treme o sttbtil insecto murmurante.
E a serpente coleando as fôrmas nuas
Agita no ar a cauda chocalhante.

Choram pelos baixios, almas boas
De sapos e de frias rãs doentes,
Interpretando as almas innoccntes
De águas tantalisadas nas lagoas.

Coisas de amor, ao Vento, as folhas contam,
E as cidades dos ninhos estremecem,
Glorificando as flores que fallecem
Para dar vida aos fruetos que despontam.

Mas as labaredas do poeta não se estendem apenas
pela natureza, nem somente ardem no coração: illumi-
nam os tempos, e cil-o, então, com visão larga e admi-
ravel, celebrando a Cavalgada nos séculos.

O Sr. Silveira de Menezes é alguma coisa mais do
,_-e uma promessa: é uma brilhante affirmação poética.

•

.

O Sr. Amaral Mattos n'A nau que 
'vae á vela,

como as galeras e as triremes e os galeões e as cara-
?e**as, espalha, sobre os mares remansados que sulca,
canções ligeiras que as mãos douradas das chimeras —
*.*•*¦ «cao os tripulantes de sua nau — teceram ao luar:

CÂNTARO DE ARGILLA

Sê como a fonte
dc água viva'a correr...
Cântaro dc argilla em que a natureza.
pela bocca sedenta das raizes,
dá de beber
á esperança faustosa das ramagens...

O CA II IR DAS FOLHAS

Um punhado de folhas rodopia
110 chão,
ao vento fresco da tarde...
Caem folhas pela estrada
deserta...
Folhas cabidas — illusõcs perdidas...

Mas o ultimo porto dessa viagem — é triste como o
próprio mar: um Requiem dolorido e amargo.

Empvtstam, a essa ronda, ondulações rythmicas, os
Cysnes, do Sr. Silyino Olavo. De começo — cysnes al-
vos, brancos de algodão lavado, fluctuantes ç amorosos.
Mas, como a pedra sagrada da Kaala que os lábios dos
peccadores, por muito a beijarem, ennegreceram-na, o*
cysnes do Sr. Silvirío, agonisantes, antes de soltarem o
ultimo*e clássico canto, forram-se de velludo preto para
maior magestade no desusar sobre a adormecida tran»

quillidade das águas. E sobre essa dormencia quieta
passa uma brisa.sonora, a ejeiar

DA NTE E VIRGÍLIO

Uma estreila sorri no Céo, accesa,

olhando Dante... E o bardo de Florença,

O olhar de Beatriz vê, com surpresa,

no rutilar daquella estreila immensa.

E Beatriz, das mãos de Deus suspensa,

vendo o vate na selva, sem defeza

pede a Virgílio para, á luz da crença,

os passos lhe acertar para a Belleza.
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ÇVITA A CARI€ E O OÀO HÁLITO

UMA EXPERIÊNCIA

CUSTA APENAS
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A* Tenda em toda parte - Atncado CASA HEMANN_ • Hlt*

Boas vanl-tgcna ¦ revendedore».

(EMtn revista confim 04 pagina**)
f

i ¦*:'"¦'.¦ "k,

¦, ¦

- - .



'¦'¦«»»Í '* ¦¦"¦ -1 - * . 
""* t '

PARÁ TODOS...

..., * 
J/ ,7 ' . V 

'

20 - IX o24
- - "- -- 

¦ ¦ - 'i 
i | iii iii.ii ¦¦ 

... | '" 
¦

^IlillÉWllíflllllilIlWiUIM

1 
^''llllisi^fi^^ llsos^emo!^  1

t.rtiftmillfl!llW 

-*miir«i» in envcuor^e bncsibavo 
™ll||iii,y, 

^v ys 
'

ilflIlP1111™ oH.Rnden, Caixa 2014, Ria ^ÍIIIIIÍi.Í^

'.:,iiillllllliil ll,,,M -Papa evitar extravio, nâo mande sellos. ' "'HHIIIIIIIHliiü.,. j

%;illlllllllllllllllllllll>llllllll!linilll!lllllllillllllll!llllllllllllll|lll!IIIIIIIIIIIÍnilllllllllllllH

\1

Do Limbo sae o Cysne que, latino,

emuloii, no modelo do seu Canto,

o luzo peito e o peito ílorentino.

Descem ambos aos círculos do Inferno.

Mas, Virgílio — pagão — volta ao seu canto

B Dante ascende ao Paraíso — Eterno.

E aqui c aü, no ar, levadas ao sabor do vento, uma

pi uma branca, uma planta negra como quc para escrever

no espaço us mysterios profundos do coração humano...

Coroada de rosas c de heras, apparecc a Musa ama-

vel do Sr. l.ui/ de Andrade Filho. Tem a bclleza se-

rena das virgens de Murilo c a candura angélica das

madonas dc Raphael. Pisa com pés de velludo sobre ta-

petes altos. E sabe dizer, melhor em prosa do que em
3

versos, coisas ingênuas e encantadoras. Tem a guial-3
a elegância espiritual do Sr. Ronald dc Carvalho, a

quem dedica Jdyllio.— uma das mais formosas pagi-
nas do livro. A sua prosa é leve c branda como a aura
matinal passeando sobre jardins em flor. E brandnmcn-

te interpreta o quc é

T RANQUIUID A D E

'¦'A 
tarde envolve o grave parque dc mansidão c dc

abandono, c cahem lentamente as nostálgicas flores.
Na serenidade dc uma extranha musica, fluc tran-

quillamcntc a agua de um delphim de bronze, murmuran-
do, na relva, o tanque contemplativo, em quc nadam ter-
nos e alvos cysncs.

O suave olor das flores, murchas e verdadeiras, en-
tristece o horto quedo e pensativo.

E, na agonia lenta do crepúsculo, morre a branda
luz na sombra constellada."

Essa prosa, repassada dc discreta poesia, fica-nos

suspirando ao ouvido como uma musica Janguida c dia]
tan te.

¦
Os soldados do 2" batalhão da policia fluminense*

que, na noite dc 19 de Julho ultimo, partiram paia Sâ<j

Paulo no cumprimento de um alto e nobre dever, levai

ram 11'alma, como o toque de um clarim interior inq

tando-os á lucta c á victoria, as palav-ras ardentes di

enthusiasmo c vibrantes de fé, do Sr. Paulino de Sou*

za Netto, que dclles se despediu "por uma clara noitl

dc lua constellada de estrcllas".

E os soldados de Caxias não desmentiram, antes con

firmaram, os vaticinios do brilhante tribuno, cujo di*j

curso está publicado em magnífica plaqucllc.

-O Sr. João Cândido Ferreira, "o Miguel Couto pa

rauaense", como lhe chamam' a elle os meus patrícios, ai

empOSsar-se dc sua cadeira, como membro da Academil

de Letras do Paraná, da qual é patrono o Dr. \"icentl

Machado, proferiu um discurso notável pela pureza

fôrma c pela verdade dos conceitos.

Intelligencia poderosa c culta, caracter de uma

gridade moral absoluta, o eminente seientista paranaofl

affirma nessa oração todos os seus altos predicados moj

racs c intellcctuaes.

Analysando, estudando, esmiuçando a vida publica

inesquecível chefe republicano paranaense, dá-lhe o des

taque e o relevo que, em verdade, teve essa figura orf

ginal e fascinadora.

Ninguém, mais do qnc o abnegado paranaense, t»j

nha o direito de extravasar amarguras iio ensejo B

esse discurso de posse lhe propiciava: calou todas 
j

queixas, alçando a alma a alturas serenas., das quaj

derramou sobre o vulto do mais prestigioso d * pti

cos republicanos do Paraná as projccçôes lumiu

verdade histórica.
LEONCIO CORREIA.

Semanário popular, poli-
tico e humorístico. Rc-
portagem photographica

de todos os Estados.
Redacção e administração
Rua do Ouvidor 164—Rio
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Recusae, a despeito de qualquer circumstancia ou

preço, as imitações e as preparações .Ilegalmente

chamadas "Aspirina". 
Só accei.ae os comprimidos

de Aspirina que estiverem protegidos, ao mesmo

tempo, pelo* nome Bayaspirina. no envolucro e

pela "Cruz Bayer" em cada comprimido.

Esta marca registrada é hoje o mais alto sym*

bolo de pureza e eflicacia em todas as partes du

mundo.

SAyASPIRINA não affecta o coração ou os rins

nem tão pouco causa perturbações gástricas quan-

«Io tomada de accordo com as direcções.

BAyASpIRINA (Comprimidos Bayer de Aspirina)
>•

é reconhecida e receitada pe?

los médicos ha muitos annos»

como o único produeto orííh

nal e legitimo.

Exigi sempre isto?

Hj.w,-- f»M U.rt.iMia birjl dt .nit Pu-lua. irt • B- 203 CBl6-W-l.il»

BAYER

Preço do tubo original 
| BAyASPIRlNA .'. . .« - . • » •

5 $000

4$5°°
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--= Este anno ficará parti-

cularmente lembrado pelas
pessoas de sensibilidade ar-
tistica9 pois, nelle apparecerá
o ÁLBUM ÇINEMATOGRA-
PHICO DO "PARA TODOS...",
em tudo superior ao de 1924,
cujo êxito foi imprevisto,
esgotando-se rapidamente. O
ÁLBUM de 1925 excede áquei-
le, sobretudo^ no luxo e no
numero de novos artistas no-
taveis do "écran"u
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T. MKIGHAN (Ribeirão Preto) — Ainda estamos

hesitando cm publicar sua carta. Af firma o que escreveu?
.MILTON SILLS (Ribeirão Preto) — Temos mui*,

to prazer, inas é preciso ver se tudo está criterioso.

Sabe que são coisas muito sérias ! Justamente, vide "Os

films da semana". Porque ainda não chegou até aqui.
Isto é, o film esta guardado no coftre da agencia... es-

perando... esperando... não sabemos o que.
E' verdade, ha outra carta sua ! Ainda

ninguém o mandou trazer. Lubinoff, Lionel
Barrymore; Alicia, Alma Rubens ; Castro,
Pedro Cordoba; Spadoni} Gareth Hughes;

Vitloria, Gladys Hylettc; Duque de IJlle,
Mario Majeroni, etc.

I.' um rapazinho que nunca cresce, in-
terpretavel por qualquer sexo.

Esperem sempre a resposta, para envia-
rem nova carta... \\V um pequeno obséquio.

J. LUIZ MATHION (Além Parahyba)
*— Pois não leu ? Pela dramaticidade das
scenas, pelo sentimento do enredo c pela ma-

gistral direcção. Só aquella scena em que a
estrclla diz nunca ter sido beijada, vale uns
cinco pontos... Muitas vezes a montagem é
apenas registrada.

BATACLAN (Gravata) — O film a que
se refere é da Robcrtson-Cole, c somente
distribuído no Brasil pela agencia da Univcr-
sa'» E\ de facto, um bom film. Não nos
lembramos mais da cara delia ! Elle pretende ir para
a America, justamente este mez.

ADMIRKR OF CORINNE GRIFFITH (Pelotas)
— Io. Darrel, Lew Cody; Zabie, Mary Aldcn; Marcene,
Paulke Starke; Lama, Madge Bellamy; John Ridd, John
Bowers; Sir Ensor, Frank Keenam; Carvcr Doower, Do-
nald Mac Donald. 30. Não temos aqui a mão, 110 mo-
mento. Figuravam Lon Chancy, Alan Ilale, Irene Rich
* outros... 4o. Wlise, Lon Chaney; Gcrtrude, Virginia
Vallij Jack, Jack Mower; Mischa, Wm. Welsh; Anne,
Christine Mayo. 50. Não conhecemos. Já temos aqui
mais duas cartas suas, com pedidos
ao mesmo gênero. Somos muito ca-
maradas, mas você não sabe que em
todo o nosso trabalho aqui, o elemen-
to tempo predomina ?

MARIANO (Rio) — i°. Villa
Elcna, Via A. Guattari, Roma. 2°.
M-Mro-Goldwyn Studios, Culvcr City,
Hollywood, Califórnia. Se vae escre*
Ver já, Cines Studios, Roma. 30. Ritl
Carlton Pictures, 6 West, 48 Street
New York City.

GLORIA SWANSON (Rio) —

*t*

to

precisa tanta cerimonia
Elena, Via A

Villa
Ja A. Guattari, Rom.t. Está

Casada, não "liga" mais o cinema...
CALADIN1IA 

(Santos) — Es-

C~7

tão interessantesinhos, mas, infelizmente, não ha appli-
cação na nossa revista.

' BABY PEGGY (Rio) - Era líarry Liedtke. E,
infelizmente foi-se... Compradores dc fitas, sem e^cru-
pulos e gente que nfto via films, fizeram desapparecer
uma producção com elementos bem agradáveis-.

CEUO COELHO (Rio) — Fox Studios, Wcsterii
Avenue, Hollywood, Califórnia. Da Para-
mount, Lasky Studios, 1520 Vine Street, Hoi-
lywootl, Califórnia. Em New York, Para-
mount Studios, Pierce Ave. and Sixth Street,
Long Island.

PIRATA-MÔR (Rio) — Mas isto 6 vago
e muito longo para responder, meu caro. A
confecção varia mui'..) de CUStO e da mesma
fôrma uma machina. Com dez conto-,, poderá*
comprar qualquer coisa que não augmente o
"marasmo". Se tem idéas firme-», c interesse
serio, volte ao assumpto. Diziamos daquella
maneira, porque podia-se fazer qualquer coisa
boa sem luz artificial, interiores e tudo. Sabe
(jue a perfeição, com a incipiencia lamenta-

vel que reina no meio, é impossivl. Mas o

caso é que nós podemos fazer coisa muito

melhor, muito melhor mesmo da que fazemos !

Os grandes direclores* podiam entender uni
"pouco" mais... Elles, entretanto, levam a

vida toda falando muito, e dos "colegas'',

fazendo letreiros horríveis, photographando
acontecimentos nacionaes com a maior falia de gosto e

scenas patrióticas, mostram peito, o diabo ! Se você co-

nhecesse o meio...

.MRS. MOACYR (Ribeirão Preto) — Houve mui-

tos boatos a respeito, mas o que podemos garantir, é

que o tal film nunca seria distribuído pela Univcr-

sal... Você não vê logo ! Não ha a "mais importante",

porque não ha tambem ainda alguma a que sc possa
classificar de "fabrica"... As construcções estão adiaii-

tadas. Ora, graças que vamos ter um cinema ! Rua Co**

pacabana, 75. E já recebemos a sua outra carta. Já
embarcaram ha muito tempo. Não
"zombe" assim... a filmagem na-

cional está atrazadissima !

BOB (Rio) — Era um film da

Universal, dirigido aliás por Millard,

Harry Millard.

QUITERIA MEIGHAN — I*. Não

temos. 2o. J. B. Warner, Lülian Bi-

ron, Bert Sprotte e Robert Anderson.

30. Shcldon Lewis, Gladys HuJeíte,

Donald Cameron e Florei.cc Dixon.

4°. Conway Tearle, Rosemary Thcby,

Lenore Lynard, Walter Bytell e Lau-

ra Way. 50. David, Metro-Goldwya

Studios, Culver City, Hollywood, Ca-

lifornia. O outro, Universal City, Los

Angeles, Califórnia.
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PjIÍAOfAÇAISSO!. SYPHILIS !!!
*borfos! Chagas! Invalide?! Rheumaflsmo! Eczemas!

UM HORROR ! II
a. rílfci nPhlllS P;oduz Abortos, enche o corpo de Cha'ça*s' destróe as Gerações, faz
a ír o**Drgenerad°fS ! 

Paralyt1Cos Produz Placas, Queda do cabello e das unhas faz
SJE2? 

Rc;luSna",csl Ata<* o Coração, o Baço, o Figado, os Rins, a Bocca, abarg.uua, produz o Rheumatismo, Purgações dos Ouvidos, Eczemas, Erupções da pelle
geridas 

no corpo todo, a Cegueira, a Loucura, emfim, ataca o organismo. Eliminae a
Sypliilis de casa porque não havendo Saudc não ha Alegria.

tLIXIR 914- E' o melhor depurativo do sangue.
Deve ser usado em qualquer manifestação da Syphilis e da Boba,

O ELIXIR 914
AINDA MAIS!.

não é só um grande Depurativo como um grande preparado contra a.Syphilis, porque contém Hermophenyl, o qual destróe os micróbios do sangue. E' o único sal que devi ser usadopor 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'as creanças.
O que o doente sente com o uso do ELIXIR 914 :

a 
Appetite, regularidade dos intestinos, melhorando os que soífrem de prisão de ventre. Desapparecimentoae todas as manifestações syphiliticas, especialmente do Rheumatismo e affecções dos Olhos; finalmente aíaude em pouco tempo.

AttestaCIOS: E' o único Depurativo que tem attestados dos Hospitaes, de especialistas dos Olhoi e di
Dyspepsia Syphilitica.

CasamentOS : Não se case sem primeiro tomar 6 vidros de ELIXIR 914*
E* O MAIS BARATO DE TODOS OS DEPURA TI VOS 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 e nas Republicas do Prifl

NOTA: — Enviaremos GRÁTIS um livrinho seientifico sobre a syphilis e doenças do sangue, a toda a pessoa que
o desejar. Pedidos a GALVAO & Cia. — CAIXA 2-C. *--* SAO PAULO.
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üHTI-EGGflYlVIOSIS FARflli
€' este o cren\e ideal para o en\bellezam,ento da cutis;

é a ultirça palayra en\ dermatologia; as senhoras e senhoritas
devem sempre tel-o á mão a /inr\ de conservarem a sua juyen-
lude, pois faz desapparecer rapidamente rugas, crayos paa-
nos, espinhas, Yerrçelhidões, asperezas, poros abertos, sigi\aes de
bexigas e manchas de quatquer natureza.

A venda em todas as pharmacias, drogarias e perfumarias.

O único creme que uso é o Anti-Ccchymosis Tarai

^SE5ís2£H5Z5ESsa5Zre5Z525^^ ,_5Z__5i?5i?5Z52Si-n_iZ5^
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0 SÜCGESSO DE UM DIA DEPENDE

DO ANIMO EM OUE SE AMANHECE

A SENHORA e o SENHOR

u s a 111 na hora do banho a

j) a s 1 a d c D t i | r tel« C O L G V T E ,

os sabonetes COLGATE o

os tlleoi COLGA T B .

PORQUE?

P o i' <| 11 o a combinação dos

p p o d 11 c l u s

COLGATE
pelas suas qualidades inexcediveis c p e p f u ra c s

delicados, g a r a 11 l e - 1 h e s 11 DQ a m biente de b e m es-

tar e satisfação qne predispõe' á felicidade.

Os extractos e perfumes COLGATE virão

rematar deliciosamente a sna t o i 1 e t t e.

Í^%e>
4T

Agentes Geraes

Leone & Cia,

Io dc Março, 89

Rio

Praça da Sc, ?A

S. Paulo

GL.GATES r/c

>m^^m\s^^y
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VlfiOGENIO
0 FORTÍFICANTE MAXIIYIQ PARA

TODAS AS EDADES

Çalcifica 05 ossos e dá phosphoros

Sempre que os MESTRES DA SCIEN-
CIA precisam applicar um fortificante re-
ceitam o VIGOGENIO.

FRACOS rachiticos, ANÊMICOS, depau-
perados, NEURAST1IENIC0S, usem o
VIGOGENIO.

Na fraqueza pulmonar e CONVALES-
CEKÇAS o seu effeito é immediato e po-
sitivo.

licenciado pelo D. N. de S. P. sob nu-
mero 833 em 20-11-1919.

Huxo-Scdatina O remédio das senho-

ras. Combate as coli-
ras uterinas, mesmo as da gravidez, em
duas horas. E' o melhor remédio para a3
d°enças do utero, como FLORES BRAN-
vA§, iniiammações, utero caindo, corri-
mentos, catharro do utero.. A FLUXO-
«EDATINA é usada com optimoi resulta-
dos nos Ilospitaes c Maternidades.,

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

vi cr o 67 em 28-6-19/5.
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~-mmL*{i_._- ______ /• *\

I /'M í r7ifBPtiil

I 1

WOTflOIMM

TIHTOL
I O uriico ECOS^BOMÊTÊ 2£50O

I? -

fflíHaoi
O MELHOREM To'-1^500

n.GociCALVEà^CiA'Roa 
f^ur«iciPAL,l3

QpT--Tr-iT-rr^-n- 
rr- rr rr-ir-

TINCÒEOI
^^^^^^^^^^^^^^^SSBlK

¦ ~J__\
-f y_\

¦



¦

PÀRÀ todos...
.

20 — IX -, 9-

c^jxyj/fo.to gtci
"-nto

Ha

AVISO

TrmoJ inutilisado innumcras cartas, umas

escriptas cm papei pautado, outras não as

iignadas com o nome legal e cul
mente escriptas a lápis.

Faremos ecte aviso para que
lentes não percam mais temt>o esperando

respostas, c tratem de emiar outros pe-
didos regularmente escriptos: a tinta, le»

galmcntc assignndos e cm papel liso. O

pscudonymo só é permiilido para a res-

Posta.

não é. E esse querer não é só de coufas Dem se percebe que o arrebatam»*
matcnae?, apezar de não mostrar que a cólera não passam de... fjt'-«
possuo grande idealismo. Tem-mo, entre- sim, na realidade, muita exo.insào
?a:Uo, embora não seja fácil desvendar- tifical, como também um vasto ide ¦
lhe o escopo. Não errará quem o chis- de difficil objectivação, se "do :
sificar entre os de ordem intellectual, vez, a cau a da confusão pass -°
na r.edilecção pelo trabalho do espiri- coração é generoso para com o« hmJli não as- to. De. facto, ha evidentes rignaes de des; mas no que diz respeito to 1

ras, final- prcoecupação iniellectual constante. Será é muito difficil de contentir 'T'
literata amadora? Pelo menos ama confiança e por caprichos muit™ 1iiteratura. B quanto ao coração, parece ZCs in-"xnlicavei-? *6

Oí COHSU- nxta ,,„ „m m^.etémmlm .. mm.rr.Urm.lr. 
'.mm * ».«?•*»?..

que ha um mycterio a envolvel-o na

6 K

si
AVEMUA PASSOS \. 120 — RIO

CASA CIIOMAR lança no merendo
mal» iiiu.-i marca 'Fe «ua crençAo,

BLUÊTTE (Rio) — Revela a sua „ uimaiiit
graphia um temperamento voluntarioso, LhLLHUO UHUD
cheio de ambição e de firmeza de von- *

tade para traduzir em realidades tudo A „«_• TU^-fl^A^í*,^ .41^
quanto ambiciona. Náo faz mysterio A HiaÍÍ fearateflra dO
d'essas qualidades e até aa proclama
alto e bom som, oceultando apenas o
se.u grande amor ao dinheiro, com re-
ceio de que o segurem bsm aquelles quc
lh'o têm de dar.. . Não se importa dc A
estar de accordo com o commum das
opiniões: tem mesmo garbo de an co."-
trariar e de chamar contra si a animo-
sidade dos outros. Mas, afina?, não é

por maldade que assim procede. O reu

coração é até extremamente bondoso.
Será, então, por capricho ou por um
feitio especial do seu genb contradito-
rio e de contrariedade. Quando, porém,
entre pessoas intimas ninguém lhe dispu-
ta a palma da familiaridade expansiva.

NOELISTA (Natal) — Vê-se da sua
letra que é uma natureza calma e com-

placente, ainda que muito ciosa da sua

pessoa. Náo lhe fica mal esse amor pro-
prio. E' até uma defesa providencial
contra possivei; atrevimentos, por parte
dos que só sabem julgar pelas apraren-
cias... Sua vontade, comquanto ás ve-
zes falha dc iniciativas, tem entretanto
a elasticidade necessária para levar a
cabo o que mais deseja. Seu espirito é
recto e um tanto frio, mas facilmente

DA-TA-CLAft

De vaqueta escura

De M. 17 a 20 6S50©
De na. 27 n .'12 0S50O
De na. a*j a 40 8*500

Envernizadas:

De ns. 17 a 20 R$000
De ns, 27 n .*>2 10*000
De MM. aa a 40 12*000

MAGNOLIA (Natal) - O que n ,
se destaca é o traço da vaidaJ , D0,tanto, o da futilidade do espiriti Nào i
porém, total este ultimo defeito- ha
BOS de alguma ponderação,' K , COm,
de um certo cultivo, e é isso que a faj
destacar do padrão commum. Tarabd
o seu trato, delicadíssimo e gentil, coni
corre para os fulgores da ympathia .
admiração que a cercam, forma do vaMi
circulo de adoradores... Seu coração!
porém, não. toma parte na gentüeza dl
seus modos e não se rende facilmente
xurobalas de amor, faltando-lhe mesmd
o característico da bondade. Neste pont<ha indícios de próxima transformação
em que o egoísmo e o amor próprio te*
rão de ceder algum terreno. Ou mesm,
perdel-o todo...

NARCIQUE (Nictheroy) - E' m
homem e espirito cortez e dc bastiu
vibração. Tem, porém, uma feição muite
pratica, e, apezar de suas bellas attÜJ
des, não descura os seus interesses ma-
teriaes. Ha mesmo fortes indícios d{
ser muito econômico por entranhaÉ
amor ao dinheiro. Vontade forte e de
grande constância. Não conhece o des
animo, até mesmo quando sòffrt as
maiores adversidades, e está sempre dis«
posto a recomeçar a lueta para a!can<
çar o que deseja. Tem, pois, grandeza
d'a?ma. Não obstante, Eente-se ás vezea
turbado pela cólera, e, pelo menos, eni
pensamento, desejaria resolver pela vio-
lencia. Impede-o, todavia, o senso pra«
nco que faz prevalecer a prudência. Q
coração é de bom quilate, comquanto
não pareça de grande ternura em amor,
senão quando elle lhe falar tão somente

se torna vibrante, sem comtudo perder pelo GuITCÍO mais 1$500, por par. 
*™ "* " !üM

a rectidao. O coração não é dos melhores — Ou:

JÚLIO DE SOUZA.

em matéria de pbilantropia.
lili (Rio) — E' também das que Remcttem-se catálogos illustra-

que não seguem o que os outros dizem, fog 
gratis, para O interior, aTem opiniões próprias e gosta de as solioitnr

fazer prevalecer. O seu idealismo não q p™^ , 
S011CUar-

domina o senso positivo, que é muito 
"CdlüOS a

maior e se crystallisa muito numa am-
bicão monetária. E' certo, porém, que
aprecia muito, as honrarias e os trium- **
phos moraes. A sua vaidade gosa com sua penumbra... Indecifrável, á primei-
isso, mesmo que não tire outro proveito, ra vista.
Tem o coração um tanto endurecida, N!VLETTE (Nova Friburgo) - Espi-  «-

nlV-nl'\P P1^' 
qiíCr Part\° rito decidido e um tanto arrebatado, pro- c melancólico o seu espirito.

^^,«1, , 
' 

í ?apaZ ,6 
8T aCt°S Penso á tolera. Parece, todavia, tímido, mergulhado sempre num idea! que

que desnuntam esta conclusão dos seus em se tratando de fazer' valer J Vontade amargura, por sentir que o nao p<
traços firmes e altaneiros. nào 

por falta de força nQ querer) mas ntí}MTt Devfí bani,.0> a bem da ordem...
ZÁZA (Rio) — Está na vontade por discreção, ou, melhor, por manha... nas funeções da sua naturez.. gwe*

maior característico da sua letra. E' nãj Parece haver contradição; entretanto, é mente perturbada por essa idéa f'XJ
so poderosa e firme como também ex- o que aceusam os traços da sua letra, deprimente. E nada mais se pode
tcnsissmia. Quer o possivel e o que E com um pouco mais de attenção tam- cluir da sua pavorosa graphia.

Quanto á graphia de "sua noiva'',
demonstra, em primeiro logar, inte-nsida-
de, embora não permanente de ir.stinctos
sensuaes. A seguir patenteia muito idea»
lismo, com que doura os próprios actos

que o não comportam. E', pois. uma na-
tureza mixta, de grande poder sagf
tivo, por attender a todos os desejos
moraes. Sua vontade é irregul ir com
surtos de audácia e collapsos de inicia*
tiva — aquelles de grande força. O co.

ração afina pelo do noivo...

ROBERTINI (Rio) — Vago, distrahifl
Parece:

^"^¦•¦-¦"-•-¦-"-¦-¦-¦-¦-¦-¦¦^
.-.-.v*.

Banhos de mar em casa Vendem-se a SOO réis nas príncipes pharmacias e drogarias e na Rua 1* '

Março, 151—Exijam a marca registrada onde so lê: "Banhos de mar em casa", li

únicos analysados e recommendadoa por distinetos ciinicos desta c"D:ta''Jj
«V«W.%a-.WWWW%^WWWV^

^jsmW
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contra as e Doenças [ ^T°s

DOENÇAS d08 BANHOS
^^ GBRABS OU PARCIAI.S ,D0 Bronchios E C0NTRA AS I

SANGUE usae fl í) 
D0ENC*S

X^/ (_// CUTÂNEAS 1

USAE O GRANDE \ n ' I l« mu*. A * 
~^> ireafl

Grinde ia -. _4fc V _S«EPURATIVO  
C^fl /,/ SEMPRE 

°

tayuya" °™ 
ujfluUy aristolino

«•*"¦¦«¦¦¦¦ / „ üHísW\JrijM\ (Sabão em forma
*»ÍV ^^LIl^-AJjIlJa^ liquida) \

DE ^t^Dtíl^fflJ^\ ANTISEPTICO, I

S. JOÃO DA BARRA l^*J ^TüÍuÍ^ CICATR1SANTE. I

• ————-******"""*" ^*^^^*^H_________fl __B

^1 aO /_/ BI II
______flj _r _/**** *-.) ^^fl _r Hi

\r _^? xbB
______________________________fl_______fl _>**^ / ^T^fl ^B

fc í ImI
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GUARDA — P« não s&be que è prohibido pregar cartazes?,

*- Mús, ca não e-tou pregando. Estcu evitando,
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da American Beauty Academy é o unico que por sua compo-
Sição remove as manchas, sardas, pannos, rugas e vermelhi-
does da pelle. Seu incomparavel effeito deu-lhe o premio de
uma preferencia nas altas camadas sociaes do Brasil e dos
estados Un.dos.

Remetteremos gratuitamente a quem nos enviar o
eoupon" o livrinho A Arte da Belleza; nelle se encontram

todos os conselhos para hygiene e embellczamento da cutis
e cabellos.

BeamvPA^dem»f,,,,)i>"" 
CÓrt,° 

Çí' 
"couPon" 

e re-*etta aos Srs. Representantes da Americanbcauh Academy -- Rm i" de Março, 151, sob. - Rio de Janeiro.
NOME .

ESTADO
CIDADE

• 
* 
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JORNALISTAS... zas. Andam pelos minis-
*mm\L ttrios, arranjando coisas.

Não sei se estou erra- Alguns, arranjam e tor-

do, mas creio que a cias- nam-se úteis á gerencia.
se mais numerosa entre E é dahi que partem.
a.s classes do Rio de Ja- Desde que um matutino

ou um vespertino ou uma

revista publica qualquer
Bateria paga, conseguida

por elles, elles passam
logo de negociantes a ho-

t.ous de letras, com car-

go na parte intelligente

da casa. Começam a dc-

li rar. Mandam fazer

cartões explicativos. Pe-

dem noticias aos colle-

ijas. De instante a instan-

'"'""TH

é Ai| I
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Giuseppe Guribaldi, em 1854,

te, o telephone os cha- ll"ando cllC(J0H á Ila,ia- dc

ma... Tomam intimida- volta do Rio Grande do Sul.
des com o.s cavalheiros

importantes do governo. **
Passam telegrammas. Dão

conselhos... Declamam

opiniões... H, em pouco
?empo, junto dos menos

tolos que os conhecem, o

orgam ao qual dizem per-
tencer, fica sufficiente-

mente desmoralisado... O
orgam e a profissíio...
Com jornalistas assim,

A MODA

neiro é a dos jornalistas.
Raras pessoas não serão

jornalistas aqui. Ha o.s

proprietários de folhas
diárias, semanárias e
mensarias, ha o.s directo-

res, os administradores,

os redactores, os repor-
ters, os chronistas, os
collaboradores, e ha os
outros... Os outros for-
mam uma multidão sem

Garibaldi, cm i8«6o, victo-

rioso da campanha pela

unificação de Itália.

Sr. Dario Niceodemi. cs-

fim... Quasi todos pos- 
crit)tor theatral italiano,

suem amigos nas empre- grande amigo do Brasil.

.

• t£2__K
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OS LIVROS BEM •• The Portytc Saga", « ra.
AMADOS tsiMÍty" « 

"The 
Coi try

House ". 
Jeronte K. ro-

U m a revisla ingleza, me nio sabe porque, uas
"John O' London'fl We !- elege " Paul Kelver". I V».

kly", perguntou aos escri*

piores mas em voga na

Gran-Bretanha, quaes as

suas obras preferidas. 0

Sr. George Hernard Shaw

respondeu: "Xão ha favo-

rtismo cá em casa". K

acerescentou: " ()s meus di-

rcitos de autor são os mes-

DIO para todas as minhas

peças".. 0 Sr. G. K.

Cl esterton, com sinceridade

escandalosa, declarou deplo-

raveis todos os seus roman-

ces, á excepção de " Ortho-

doxy" (pie lhe deu a'gum pra-
zer... O Sr. Joseph Con-

rad estima tudo que fez.

Entretanto, se salienta ai-

guffl livro, levará esse sc-

gredo para o túmulo.. S'r

Arthur Conan Doyle con-

fessa amar, na multdlão sa-

hida da sua cabeça, "Sir

Niger e "The White Com-

pany". John Galsworthy

gosta mais de "The Dark

Flower", " Five Tales",

guem sabe por que eleg

j&Sn] ifiaV

^IliVn^BB^Ln
•'¦ tWir *' ¦ B¦;} TÈàÊrr BB .
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ESTE ANNO
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P E R G U N T

1 N N 0 C E N T

Por ijue é que
mundo diz mal da Aea

de Letras e todo mund

absolutamente a sério a

demia de Letras?

Qual o motivo d
Sra. Maria Mattos, actriz voluçôes no Brasil?

le revista e o sorriso mais ale

do

A S

E S

iodo

"mia

leva

Áca-

gre

— Por que é qiK
theatro brasileiro, prendem a Light?

nao

M. Castaing, Grande Pre-

mio de Roma da Pintura

Francesa,

as paginas sahi riam em
branco, menos, de quando
em quando, aquellas que

Bi3^^BBBBBBBMBHHBHB?HflflaBflfl«£i**f'* 
^^^^wrll^^iSalBBBflflflfli

Bç* '''m?tí-t$$l5m\
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Vanorama da Gloria. Um*io d„ ,,-rraço do Passeio P„- truta mensagens c eles- Vm rrcuüo io jardim do L„,,-ml,urt,a. cm Pari,
blico, no anno de 1861. crípções louvadoras. . áoçura e solidão do Bairro latino.
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Radiotelephoniã concurso d
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(Desenho Entio ? Que tal ? Está ouvindo hem ?

-fe Perfeitamente ! Maravilhoso ! Bem nítido !'• Carlos) Buenos Aires, talvez ?...
Não. não. Eu creio que é a caixa d'agua dc Pedrerulho,

(^FOL^ita^^x~yta^i\.í
Menina triste*

Que peno eu tenho da tua vida !
Como cs triste ! Como me affligc o olhar
Essa eterna expressão languida e commovida
Que pães no lábio quando falas de vagar.

Entre os meus dedos ágeis, com que encantada magia
Tua figura dausaria.. .

I ma boneca. A mais deliciosa que existe
Entretanto, tão morta, c tão calma c tão triste !

Não sorri. Não canta. Nào fox-trotta.
Uma estatueta vulgar na sua belleza
Para se ter sobre a mesa
Em barro, ou geSSO ou terracoto.

As mãos perfeitas, o lábio polpudo,
Mas frio. immovel, sem desejo...
Aberto para o sol, para a luz, para tudo...
Menos para a caricia estreitada de um beijo.

J()A() 1) A

B o seu olhar t Parece em sonho
Abstracto, alheio, longe, além...

Quando sobre elle o meu serenamente ponho,
Pico tristíssimo tambem.

Parece que a agua tranquilla que dorme

Lá no fundo, feliz da sua solidão.
Vem da tristeza enorme

Oue lhe vae dentro do coração.

A's vezes tenho o ardente desejo
De acordai-a daquella opa th ia
Com a caricia macia do meu beijo,
Mas ella. c tão meiga e tão fria,

li me olha com tanto carinho...

Vou prcndel-a numa gaiola doirada

Como se fosse um passarinho...
Cuidar delia e depois não pensar em mais nada.

AVENIDA ¦
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Marcello Tupinambá

DE V I A G E M

Embarcou hontem para o Recife o
nosso companheiro Olegario Marianno,

que o mundo intellectual da capital de
Pernambuco vae
receber com fes-
tas cxcapcionacs.
Olegario leva

para a terra na-
tal o seu ultimo

livro. no qual
reuniu as elegan-
tes chronicas em
vars<\ publicadas
em Para todos. .
sob o titulo fá
famoso : Ba-Ta-
Clan. 0 poeta
das cigarras fa-
rá, cm Recife,
uma linda eonfe-
rencia sobre a
Cidade Maravi-
lho*:a.

Olegario Maritinno
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No intervallo de uma aula do Instituto N%cional de Musica

Edgard Arantes

C 0 X C E R T 0

Marcello Tupinambá, compositor, c
Edgard Arantes, cantor, tão applau-
d idos, ha dias, no Casino de Copa-

cabana. d a r ã o

ainda este mez,

no Instituto Na-

cionai de Musica,

o u t ro concerto

c o m programma
dif)crente. A so-

ciedade carioca c

os nossos artis-

tas esperam en-

cantados a data

da nova apresen-

tação do creador

da verdadeira mu-

siea brasileira c

do seu fino divul-

gador.

•j^l _^*_**^____'v-*^^__*__^___l ___¦___. 1_________B ____L___Bi fl* ¦ :_____--*********v ***|__ 1__________E i_i < Aí __Blf>aV I ____________fl_Í? __a_L: * K^ *^*w&$
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Depois da missa cm acção de graças pelo anniversario do Sr. Ministro Francisco Sá
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/;;;/ beneficio dos

orphãos c viuvas dos

que combateram pe-

la legalidade nos ul-

timos acontecimentos

de São Paulo, rea-

listou-se domingo, no

Jardim Zoológico,

um grande festival,

poro o qual foi or- ImA 

m^~.-_\ 
m\*»W ^* _________ "••«*¥•*,*^| \
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ganizado um magiu

fico programma, pc

los professores d-

Instituto Naciona

de Musica. Em bai

vaquinhas lindamen

te ornamentadas sc

nhorinhas venderam

flores, doces, balas,

re frescos, etc.
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THEATRO
D^rtis sc tem dito c repetido que

não MOS critica th ca trai, que nào

existe •' críticos, mas, apenas, noticia-

ristas íivcmol-os, é certo, ha umas

boas 'ias ou tres dúzias de annos,

(///d" em nossos palcos pompciavam

OCto. de mérito, actrizes de valor,

coisa niibcm de que se náo pode ga-
bar a teração contemporânea, Não se-
,v; e encarregado, como Iodos os dc-

mais Alegas dos jornaes, dc noticiar

as representações havidas nos theatros,

oue * ontrarie jactos evidentes, tanto

mais que sou paciente e espero a vez

de, transcorridos mais alguns annos,

ter olhos dc piedade para os que dele-

iilunn as posições dc mando, c que hão

de ser, por força, muito inferiores á

gente do meu tempo... Mas. por isso

mesma que somos noticiaristas é que
me venho defender, c á classe, das ac-

cusações de que somos tilvo, sempre

que noticiamos a coisa tal c qual cila
c. sem at tent ar no desgosto que o nosso

honestíssimo procedimento possa cau-
sar. Incumbidos pela direcção do jor-
nal em qne trabalhamos dc ir a tal
theatro observar o que lá se passa e
vir narrar o acontecido, é claro que
não podemos ver uma coisa c contar
outra, sob pena de trahir a confiança

que cm nós depositam nossos chefes c
o publico... Não pensam dessa manei-
ra as emprczas theatraes, e muito me-
nos os artistas, c toda a vez que uma

peça não agrada ou fracassa pela má
interpretação, ou um actor ou actriz
sacrifica o papel que lhe foi distribui-
do, . isso mesmo dizemos, somos apo-
dada de idiotas, injuriam-nos com a
alieg io de que fomos joguete de in ¦
teresses inconfessáveis e contamos,
dess- dia em diante, com mais um ou
mais alguns inimigos c dcsaffectos. F'
exagqero ? Não. Não ha como os fa-
ctos ara apoiar assertos. Vm dos nos-
sos ¦ iis brilhantes artistas proiiictteu
ao iblico brilhantíssima estação em
um 'teatro 

elegante, c a iniciou aus-
picu incute, com a sala repleeta. ap-
piaus vehementes, gyrandolas dos

. Sabendo-se estimado da pia-
''gou 

que o seu prestigio pessoal
a para assegurar o exilo da lem-

Poy< c c meçoii a descurar por com-
pict do valor artistica dos especta-

Não estudava os papeis, nem
eom par ceia aos ensaios. Fra.

reP'i 'atando, 
sempre o mesmo, a mes-

/ura insinuante e sympathica, a
""t1 isar as falas do personagem, a

M mesmas graças, que abaiiana-
' 

goso multidão de me'imi rosa-

pupalvas. Começou o descontai-
Uimento do publico a lavrar c ouvia-

nôs da critica, nos intervallos.
as acerbas ao actor. Camaradas,

•amos, 
fazíamos sentir nas nossas

M a situação. Fu, pensando que

fazia bem, insisti no reparo, fil-0 repe-
tldus Vtzes, C cria maiiiia, abro um jor-na! e. nos apedidos, deparo com um
escripta cm que o destemido actor o
menos que dizia de num é que eu era
mu imbecu... Não mudou de syste-
ma, mas o publico foi desertando do
theatro e a temporada ficou em meio...
Outro facto. I m arrendatário de the a-
tro crtgc-se cm director de companhia
theatrai, organisa um elenco heteroge-
nco, Jaz representar a primeira peça.
F' quasi um desastre. A figura que
arcava com a responsabilidade máxima,
muito interessa nte, mu. to s\',,tpaiiuca,
muito graciosa, eom predicados para
vir a ser uma estreou de comeaia, mas
nunca tendo sido nem siquer uma actriz
razoável ao gênero, desagrada a todo o
inundo, como, auás, dc um modo ge-
ral, os demais interpretes. Os commcn-
tarios dos grupos, nos cntrc-actos, sáo
mais do que desafavoraveis, sáo acres.
Repito, com deucadeza, o ju gamento
alheio. Xo dia seguinte o soi-d:sant
empresário apresenta queixa á admi-
nistração do jornal, falando cm má i-ou-
taae. perseguição e pedindo, ingênua-
mente, no seu pittoresco linguajar, que
na próxima vez se lhe mande nm ou-
tro chronista. A peca cae c logo na
seguinte á primeira actriz c distribuído
um terceiro papel... Mais um facto.
Companhia nossa resolve representar

gênero theatral acima das suas possibi-
liaadcs artísticas. Sac-se mal da cm-

preilada. A primeira actriz, bonita fi-

gura dc mulher, representará satisfato-
riameule os papeis nada complexos das

pecas ligeiras, mas em terreno mais
elevado, falha. Veste de maneira bi-

zorra, sem propriedade alguma, divor-

ciada do bom gosto c até aiiachronica-
mente. Todos viram c sentiram isso.
Disscmol-o. Crise de choro, indignação

do maioral, diploma de cretinice, pro-
inessa de pancada... Mas o publico
escasseiou.. . Que quer, afina1, essa

gente de theatro t Oue não sejamos

dignos, nem siquer. do titulo de HOti-

ciaristas t Que mintamos / Fará que /

Ao publico não se engana... Forque

náo hão de ser Iodos como aquella

actriz que é. talvez, o typo de ingênua

mais encantador que pisa o palco ua-

cional, e que, decorando muito bem os

seus papeis, declamava-os de tal ma-

neiro, por um defeito dt dicção, que

quasi ninguém a entendia e que, adver-

tida por um ou dois noticiaristas, fez
1:111 pequeno esforço, passou a pronun-
ciar as syllabas dislinclamcnte. e, por

conseqüência as palavras, e assim obtc-

ve, recentemente, nm dos mais bellos

Iriiniiplios da sua carreira ? Xáo é bem

melhor io que deSCOmpòr t querer dar

pancada ? Não seria, mesmo, mais in-

telligcnte ? Quer me parecer que sim.. .

MARIO NUNES.

_fl_________k^^_______fi.

Vfc Wr^*^-^__________________^^^

Senhora Esther Karerim, cantora rus-
sa, actualmente 110 .Municipal.

•2 __E«£ fl 11K ___

______ f\Hí'V- ^*ajÍ

__Efl ¦ .____-_ ^____b^____________fll
fl flBh lr a__fl II________ _____F ___________¦__.- Xv-'- fUr" _________

_______________¦ ¦*_?__"*¦' EHEEhEEEEEEfl Ir fllk fl
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_WaHs_K. El
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Senhorinha Maria Zamboni, que creou.

com grande êxito, a parte de uI\na"

de Salduiies. dc Leopoldo Nfiguez.

ytÉMj-amttttMt^ãj^r ^^^^ I

1 'J9 H^F

Senhor Walter Mocchi. Omprczario (\o

Theatro Municipal.
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A c m p r csa
Paschoal Segreto
annuncia, para os

primeiros dias de
Outubro, a estréa,
no theatro João
Caetano, da gran-
de companhia ita-
liana de operetas
Lombardo - Ca-
rainha, quc ora

constitui* o grande
suecesso da tem-

porada extrangei-
ra de Buenos Ai-
res. A imprensa

porlenha faz os
maiores encomios
ao seu elenco ar-
tistico, destacando
a soubfette ínes
Lidelba, a quem
compara a Sylvia
Marchetti, c o
co m i co Orsini,

que c, na opinião

geral, dos melho-
res que têm viu-
do á America do
Sul. São deve
lun'cr, ao que pa-
rece, n e n lt u m
cxaggero n e ssa
opinião dá im-

prensa argentina,

porque, com cf-

feito, t e n d 0 a
companhia Lomhardo-Caramba fir-
mado um eontracto para uma tem*
porada de tres mezes nos theatros da
Opera e Colyseu, reformou-o.

por tempo quasi igual, de
modo que a sua vinda 00
Brasil, que deveria coincidir
com o termino da temporada
Biltoro no S. Pedro, foi mui
to retardada, só agora se pre-
cisando a época dc sua cs-
tréa, aqui. Accresee notar
que a companhia Lombardo-
Caramba traz, no seu reper-
torto, muitas novidades, dei-
Ias se destacando a opereta
em tres actos, original dr
Carlos Lombardo, com musi-
ca (te Virgilio Kanzato, II
paese dei campaneHi, que é,
provavelmente, a peça de es-
tréa, aqui no S. Pedro, e que
tem alcançado na Argentina,
um e.vito acima do vulgar,

A empreza Paschoal Sc-
gr et o está esperançadissima
de fechar hem a sua temporada ita-
liana, dando-nos a conhecer mats esta
companhia.

% è

__**____. ¦

*•****_:._____**_ .s i
_%__^L. **mW m^_W^&m_. • ¦ '^lufcfl*^ 

B__W_ *

'BBS' L.

ínes Lidelba, primeira figura da Grande Companhia Italiana dc Opere-''
tas Lonibardo-Caramba, que estreará, breve, no S. Pedro. 2

ÁvÁ "" ^^P i^c< 0^
Èk S^^, ' fl '%

^^H gt&**?<^****.*& '^^Êm. **%M Ha^k

_t__W _____ "_. _%. '_W_\

___u\ ________ Ás_ ' ¦

li,m continua
ção do curso so
br* o theatr

francês modem
e contemporâneo
O professor (iu
tavo Lanson, diri
ctor da BscoL
Normal Superio.
dc 1'aris, fez ter
ça-feira, no salão
nobre da Acade
m i a Brasileira,
uma conferência,
na qual estudou
Paul Claudcl.

A ultima ves

pertina da presen-
te temporada lyri
ca rcaliza-sc na

quinta - feira, ,
não podia a ope-
ra escolhida tel-o
sido melhormen-
te: nada menos do

que Carmen. sem-

pre OUVtda com.

prazer e o maior
interesse, a opere
(jtte não envelhece
nunca e cuja mu-
sica tão popular
se tornou. Mas

poucas vezes terá

A racy Cortes, do
S. José

theatro

tido o acolhimento extraordinariamen
te cnthusiastico que tau* este anno ,
sobretudo, da ultima vez que foi cau

tada. Gabriella Besanzoni, na
sua magnifca creação de pro
tagonista, trabalho incompi
ravel de arte e acção; o teno
Crimi, que mereceu do pi
blico as maiores ovações, can
tando a parte de Don Josc
Damianl, barytono de qual
dades talhadas fura o seu Es
camillo; Fiori no Capitão,
ainda, para que a distribuiçã
enriquecida fosse, o concurs
de Madeleine Bugg, a ifluti
cantora da Opera de Paris, u
Micaella. o espectaculo tev
amda o concurso do corpo d
baile Olcnciea-Ncmanoff, >

para complemento, a orches
tra foi dirigida pelo inaestr
Cooper.

fl
Com a revista ( )lha o Gtie

des!, de Carlos Bittencourt «
Cardoso de Menezes, o Sáo José teu
tido, todas as noites, as lotaçõe.*
esgotadas.
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I) "Le soir", Prévot-Valeri; 2) "Le vitrail", Maxence;

3) 
"JeuneiM, C. Lenoir; 4) 

"Gardeuse 
dV!iw, C. Le-

noir; 5) 
"Baigneuse surprise", D. Maillart; 6) "Sortie

de classe", J. Geoffroy.

O Sr. Jorge de Souza
Freitas, com o tino artis-
tico tão conhecido do nos-
so publico e dos nossos
amadores de arte, mais
uma vez, vem se collocar
cm contacto com elles,

m^^^^^^^^S_______________-______-, ... 
'**mr «^mwir-; s c§^_ ^

h m\-, *m
^W^m^mw" wm

mt?-- ""^B Ia - ^1

mAD 
T I O T A O 

cm contacto com elle:
K I I O I A b presenteando-os com iu.

magnífico eonjuneto, on
de os nomes mais reputados da arte franceza apparccem
firmando obras de real valor; obras quc não precisam
dc adjectivos retumbantes para serem devidamente apre-
ciados. 0 êxito da actual exposição está perfeitamente
enquadrado no programma traçado pe'o illustre amador.
E' sabido o critério orientador das
suas mostras; sem conta, ellas têm
sitio por elle organisadas.

l'a'iosos têm sido os benefícios
prestados á causa da arte nacional,
por meio de prêmios a jovens de va-
lor, pda protecção indirecta aos ar-
tistas com o consenso gracioso dos
salões das "Galerias" daqui c de S.
Vau o, para que nclles se iam effc-
ct nadas mostras individuaes.

Em prêmio aos seus geslos a'-
truislicos, id a Sociedade Brasileira
de Bellas Artes incluiu-o no numero
dos seus grandes bemfeitores, pelovoto unanime dos seus associados.

Do possuidor de tantos e tão
apreciáveis predicados só podíamos
esperar mais uma manifestação dc
orle eomo a presentemente installada
á rua do Rosário; manifestação
harmoniosa, onde bem difficil se tor-
na um estudo comparativo.

O critério de se lecção adaptado
impede que isso tenha logar. Todos
os autores são aureolados com recom- —
pensas valiosas, tao valiosas quc tornam os seus deten-tores credores do máximo respeito. Na actul mostra
OS mestres da moderna pintura franceza (conto das ou-ras vezes) apparece.n perfeitamente senhores dos me-lhores predicados dc belleza e sentimento; condição esta

gue faz encontrar nas 103 telas expvstas outras tanta,
obras bellas e equilibradas, ricas de cor c irreprehcnsivcis

as telas da bella

__I§H IJ
i.( ám** I1
\JStT- Sár1 m^mm^^f^mm1*mm^ÊWm^BÍ^^^ífl ^B «4

IÉIIk4!jl P
fl ^F 
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I u mu -*mm\
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de desenho, m e s m o nas

que, embora ligeiramente,
enveredam pelo modernis-
mo. Allaume, S u b c r t ,
Bompard, B i v a , Blan-
cliard. B r e a u t c t Ba-
rillot, Bcrtram, Bridgman,
Benner, Boye, Doigneau, FRANCF7FS

! Dorieu, Delacroix, Deully, ' 
n 'N U L U L °

Delaistre, Tor cau. Guignard, Geoffroy, Gagliardini, Jac-
iquet, Maillart, Lemois, Prévot-Valeri, Yarz, Zier, Tn

quet, Saint'Oecrmier, Poteg, Thomas-Taul, Maillana.
Motley e o grande Maxence, são os autores quc assignam

mostra. "Ee vitrair, de Maxence, é
uma obra grandiosa, cheia de senti-
mento c nuances harmoniosas; possui
dor de um encanto perfeito o quadro
encanta, mostrando bem o vaor do
artista. "Baigneuse surprise", pintada
por Maillart, c por sua vez uma obra
de rara riqueza dc côr, mas de uma
riqueza que faz bem; a figura seduz
pda attitudc de recato, perfeitamente
observada, pela correcção da fôrma
adolescente.. .

"Gardeuse 
d'oÍstf, de Lenoir, nos

faz recordar Daniel Ber ar d, mestr
patrício, pela finara, pelas nuances
delicadas e simplicidade de eomposi
Ção. 0 mesmo acontece com "/c/r

nesse", tambem de Lenoir; mostra 1

quadro um nu delicioso de mulher
moça, rico de cambiantes e movimen ¦

to gracioso; Prévot-1'aleri em "Le

SOÍr" aitinge um grão de sentimento
especial que ultrapassa a espectativa;
a nosso ver, a tella mostra uma das
mais fortes obras do pintor, entre as
muitas que têm sido expostas no Kio
de Janeiro.

Ue Ucoffroy ha na mostra um punhado dc obras
dignas do renome do pintor, da fama merecidamente di-
vulgada entre nós: "Sortie de classe", já exposta, c um
attestado, uma verdadeira jóia, uma expressão de arte
cheia de simplicidade c emoção. £ assim c toda a mostra
quc o Sr. Jorge de Souza Freitas offerece ao publico c
aos amadores de arte em nossa terra.

A D A L B E R T M A T T O S
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CItadcmoise.le tem nesse inoincirttyy. o- áçu
—'V* sorriso levemente scepticô. *>Ê_mlj__WtrA.

muito galante e amável ministro lhe dssr^íffti

convicto: "Não obtereis com o VOSSO sorriso, só o qüe
de todo mio quizerdes'\ li o pensar no eondão que lhe

davam a affiruiação paterna1 mente entliusiasta do synipa-

Ihico diplomata, Ml'e mareava dc um sorriso mais pro-
fundamente seeplico, a cabecinha encaracolada de Me-

dusa, pas tres terrifiante. For que não cre Mademoi-.

Selle nos palavras sinceras e sem lisonja de seu illustre

amigo f Não sabe ainda Mlle que as duis armas dadas

(uma por Peus e a outra pelo Diabo) á mulher, são mui-

to ocertadamenle o sorriso e o leque t

/7 lindo cabecita de Mademoiselle anda a passar por
t-S* series mctamorphoscs. A cabc'leira ondifada e re-

belde que trazia modernamente
cortada á Ia garçnnr.e, dando-
lhe ores de garota petifante,
desce hoje em bandos estreitos
e submisssos sobre as sua»
duas orclhinhas, cautc'os,imcn-
te escondidas, fj ka quem til -

firme, com Èríolfíta certeza,
ler a cabecinha de Mlle sof-

ftido internamente a mesma
transformarão notada no ex-
terior. Pe revoltada, cruel e
rigorosa, que era para os ho-
mens, passou Mademoiselle a
ser a creaturinha encantado-
ramente enlevada e SOUtnisc
ao doux maitre que lhe depu-
nm o destino. Oue Mademoi-
selle não mude nunca osi seus
bandos symptomaticos, é o que
de todo o coração llif-deseja-
mos. li é talvez o tfue doce-
mente lhe ordene o joven eua-
morado, cioso de que ás ama-
das orclhinhas eljcguem ape-
nas, e tão sómenÉm as phra-
ses suas, de carin'm^e*%_^kr»
"ura. j/;3

mtüE

V, 
"

QUfadeinoisellm" ritlb c-iWWc-
liende absohitam^rttvfyfi

grande espanto de seus ami-
qos, qu o ndo ella confessa fran)
comente e sans détour adorar
a dansa. Pois se a mania cho-
reographica percorreu o mun
do com virulência epidêmica,
por que motivo escaparia Ma-
dcmoiselle ao encantador e de-
licioso flagello .' Ff muito jus-
to que danse, que danse mui-
to. como fazem Iodos os seus
companheiros, masculinos e
femininos, pirralhos e adultos
solteiros ou casados. Quanto
mais que, aos olhos curiosa-
mente abertos de Mademoisel-
le, tudo gyra em vertiginosa e
interminável forandu!a, num
rodoplante exemplo. Dansam

^H i_____l_i

as ondas jue cir amen te louca
de espuma, as folhas doura

que o vento leva, us esgarçao
2__ >»>¦ nuvens do azul distante. Dan

a Ncvè a dansa branca c ininiatcriai dos flocos; dansa
l;ogo o seu bailado das chaninias, inspirador de Loic Fui-
'er. Dansam lambem o urso do pifo (le pas dc 1'oi.rs) e
i raposa (o fox-trot) doei'meu le imitados pelos prof es-
sional-dancers; dansam mesmo as idéas, e até o propri
Planeta, velho e infatigavel dansarina. For que, então
não lia de dansar Mlle -y Danse sim, Mademoiselle, e sem

parar, feliz ou chagr.née, pois que até mesmo as lagrimas
aprendem a bafar nos o'lios. Siga sim, Mademoiselle
siga sempre o movimento: clioreographico universal.

C\Ta recente festa da ,*bc'la embaixada sif-americana,
" 

% OS olhos encantadores de Madame percorriam, en
cantados, OS cartazes moveis.

que ostentavam aspectos de

avenidas, edifícios c praças
da formosa capital. Satisfa-
zia Madame uma justa curió-
sida de de espírito, ou com-
tcuip'iiva ella com o coração
saudoso a cidde de sua chi-
mera. onde vive 0 príncipe
encantado de seus sonhos ?
Achemos mais provável a se-

gunda hypothese, pois Mada-
me tinha a'go de profunda-
ninte nostálgico nas lindas
sombrias ptipillas.

éf^osam os quatro irmãos
**-* 

justo titulo, hoje rarissi
ma, de maridos modei
Sendo todos elles moços, b
apessoados c riquíssimos, ca
sa isso 'verdadeira sur pres
profunda admiração. Os
se acham absoliiJamcntc

pazes de lhes seguir o e.v

fio, affirnuim, diminuir
lhes 0 mérito, que, cas..
como são, com quatro tão

niosas creaturas, mal feito
ra não permanecerem
au sage dieti llymence.- /

das, dc facto, cilas o sfu

de Ial modo. que difficil c

ber-se qual a mais linda.

apesar disso, continuamos
siderando como felizes ex

peões os quatro irmãos, ¦

blés de quatro maridos
Mlle Lourdes Milone Vaz, i" Premio do InJ&uto Na
cional de Musica, dtÉMpula do Professo^j$ío Nunes, pecetrveis' Se entre

qvtt realisa a JÊÊk outubro um recital <Je piano no condecorações que ex

salão nobre da tífe onde completou os fitos .estudos.
Mil* Lourdes Mifel^Vaz executará este (WKframma:
i" Pafte: I--/ií/c//-7,(7j^^pcataV.Fuga; II—Bcetho-
ven. Sonata, op. 27 n. 2.^^\\nt:4H\\^-Schumann. Es-
tudos symphomcq*, oipfe; v^ Part$:.tíí—Chopin, a)
Notturno, op. 9 n. 1. bj^studo, op. 251&. 6. c) Vai-
sa, op. 70 n. 1, d) Scherzo, op. 20. V—Chopin, An-

dante Spianato e grande Polonaise, op. 22.

pelo mundo, fosse tombem
ventada a da Ordem do

rido Modelo, quem sabe se

haveria um pouco mais de

tiniulo entre os homens, p
seguir o encantador exemp

do citado e sympathico gr:

fraternal ?

SNOBINETTE

n



IX --• 9-24
PXRÀ TODOS...

*WmmjL**\^^m\. A**\r *\*Í^^***\ Et^^^^^^^^^^^^ I^^k.

jfl H^ S^a^B ¦ 
^^b3t^ a-^h^Jí^fl*y "^fl 8**v

JB j^fv-,^H ^| t. ^^^l ^T—^M^MnW wm.

mWm**m\ M*\^'***** I 
""3"' 

J^É^^^H ij ^1 LHI HailB lTYJ Hh

Ii 

¦ €àfê%mmlmm\ WT W, \vJM1 vH áaV aãfll'"Ha^wr a*fA«A^r"T9TBT*B^^*a*V'^5,—5*flfl flfl a»,-.W » :?. >p E^tÍ

^ftBfcl^ r wfl PP§'. .* PH ;; Bo^9^kJ<'*te^^^CVaHH ^P^flfl^^H

áafl *^L ^mtt.WS^************B^B - - -
flfl HE, 

^^Hk 
fl Hfl^^HI BflflH»*^ »fl *»>Ml^B ^E_^ I^^HflB Hflfl^M.w'»^fl Wir* **? ¦ .'.i^HiB

^BL ^*%.fl fl^ ^¦FW""*,r' h|^b ^^M.i^^fl^.^fl ^^j^fl^v . .. 
¦^¦^f»- a»> .^"«-flfl

mm* ******* ^m* **%*^m] m*t WSfm*. ******%^^mT**\ -^'*'*"jm************\
WP AM fl I^T*-afl* '""¦ "'^/"^^H

HV «áaH *m mM **m *m E**\*%%. ***%********. ***** *. .**j»t»»»»»»»»»»»»»»',
^^^^^"fl Eáfl H wJ fl*fl LBV^ ¦•^^^^^m

.SI^im.W Me^y-aH - BLBfl mil *, ***
a^fl ^f?>ywiwwRW!^ "I -- 'W-'*>**',B Aísfl ' »\-*-'

K «Si ¦:¦. ****mmW*r***,>* ... *tk ***-•• — *•*"*• V*0*MB»|I ETafaVR aaB *. . 
' 

*«V t VAk>aa£«*B¦A *.fBfftnlÍMBMC^?-£ * . - m£****nm*i~ ^^JZmm. WkVM M*mmmmÍmm*Jf*SÈmm B•fl- " * '^¦C^^flHteüfcPC*-, 3B' ****** MmmV^m \**W*SWmm^íWM mmmmm^*^mm\\ \****Wm
llJW.f' « .W. ^•aajf,.** *»¦ ' fll BP^VilrB LaV ^H Hafl

^L *' í*''*-^ *Í»»»V^ \mW^m\ mWMt WmmW mW

¦-flfr ^^^^^^^^^\*^ÍÍ*^^^Sí^^^^^\m^mmmmmmmmm

^* (aflKi^flUWNK ST .«flM*¦ ¦¦ *nmT*m M*\^ ** *-*m********m*J****^^m m^Ê
******— ^l *W*±***m**\. «aLaaW'*" ^MÉfl B^^F' T^^

Cl [' |i Tí" - ' * ^*\*W^^L%wa^Êmm*W flflflflyT ^

aa^Ha^afa^a^a^a^a^a^a^L^a^a^.^ ***Mh fl ^W tÁl9'** W| ' èi .«_«>,,---------------------------^
^' í-I.Tm "*• lBja». B f -*ajm»i . a» Wr **atfefl ¦¦¦>
ij*aiF*Tifl^i*-»ã**M - *-- falt ,' a*fl£ fl K ' í ifla B^^^ ^PflLlf ¦*! ^M ias ^EZ4T^fc--3t1**v

i Kfl ¦* XfWi p ^flF**fl flU < 
*r<*' ***" L» -|r*^fl L t\ aCWTfl

^^B **** BBiti ¦! Sjfl a*i :^l lyiBirjl 
' ** **- ±mm\ B ^B*BwRILta>«> 1 CI t I ^|¦—H,Bb* -i. I »gij-t.j flflü íT aT^-^Bfl *"^ -»wB fl Im t ¦ B

,M\mm\m\\\v^^ » . 
fl -'flBflflflflflflflflflfl^r 

flflflfl* - ¦ • 
^l!!** 

.«*¦* 
''v'' 

flflflrfU^Vflflfll *$ 
- " j ^flflFflkl &|WaSI

'Bi 
^^ s*Íl^^- ^w H;*flHIjfll^aBhflHfl t ...B ¦ 

"V-v..***¦ 
I ¦¦•• ¦aaB ^B T*^ *»**3fe ,. rvH rr n^Mmmm*mrf ^m **m * * m*^nmW^f*W: . aaBB ,ij^r^**TM -f ¦

^fl l^r tflkWflB *flK ^^^H ^fl^™^ * BfBflflflflfl «^HhÉ^Hu>*»^^Kl ^Aflfll Jflflfl flB BflBHflBnX £*^HflT3 H
fl *BM B^B .BW^ Bv**^ fl I kflkw I

B^ '^E. -B ***** «at *¦' "^TaTClr JB ^B '^t fl^^fc'
¦¦ -hBT **^^ vPP"^ . at> • ^*\*w. **mwÊE^ *.IH ^^¦^^'^^•Jfl ' 

a9l •**• flP^

fl^fll mmm**mmJr *m^mm*m\*t li ifl i^ *>**-*aS>k. \X f
-*6SRfl r3WHB .^l* AWm*mwÊr 'mmm 

**^kt* *******M>*. ¦ *amm*t*~**. m*«L.' *9V
^K.^ mMW yfm*************** XXmtr^WmmwT ^**m**-***m^<m^m. . «¦¦' '-»* •»»»»,

'IÍm at^flflflflfll atV^ **'*»t*fc. 1 ã—fl a^rÉ*^^ Ai ¦(flk *^m*M** aJ^V

^1*"^^mmm^mm^m:* 
' ^MT'~' àW I 

aa*B IV Vil P B^L af*.-*,- 5.
5^v^PflB^ ^a* ¦*. ~t^ 

fsBit Ww*w^í 
' 

m** **\. ,%'-"'***-'"-: '
aL«(^»J fl , .*»»>« I . iUHPVIi ******* a? ák aaH*** 4m . • •"** *

^™^¦™™l™llll,¦™ll™™¦^ 
/J B1 § p J^, W^JiV ¦¦-¦¦.'¦¦¦¦¦¦¦¦ii™"™^
¦ MJ [já ^»T>»-»1*aHHMÍ ¦••••.¦

li

ifl fl V* V ' *mÊj!*W-myr% 'fl Bf
V E LHA C A N Ç A O

/Wí o destino dos folhas
A nossa doce iliusão.

Esperanças, sonhos. . . Hol has

Luminosas, de sabão.

Quando nasceste sorrindo.

Houve uma alegria louca.

IV que trazias, florindo,
Uma papoila na bocea,

I eu sorriso crystalino

A minha tortura acalma.

I eu sorriso c um violino

Dando concerto eu minh'alma.

B's triste c sorris : Em sumuio,

Não tc c perpetuo o desdoiro.

Ha tombem tardes de bruma

Com laivos ardeu!cs, de OlfO.

Que sensação deliciosa

No teu beijo que trcslouca !

E' tal si fosse uma rosa

Desfolhada tm minha bocea.

O' finos mãos adoradas.

QÚe o tc beijar sempre eu fique,

Tuas mãos foram tiradas

Dc uma tela de Van Dick.

¦

. WME ÍVALT.W ll.I.A

Teu rosto c um missa' pagão

Oue. ás vezes, a ler me dás.

E as tuas olheiras são

Reticências cm lilás.

Esse teu perfil moreno

Tem uma tal formosura,

Que lembra o pcrfi! sereno

De uma santa da escri pt ura .

Teus olhOi têm a doçura —

E a tristeza da agul mansa.

Teus olhos São de amargura.

Teus olhos sáo de esperança.

Muitos cantam, sem ter pronto.

Para fama c g'ona ter.

Eu canto porque uo canto

Acho o encanto de esquecer...

¦ ¦ ¦



PÁRA IODOS...

Oabbado próximo, ás 4 i|2 da tarde, no Instituto Na-
*-** cional de Musico, Mlle Margarida Lopes de Almeida
dará aos admiradores da sua arte, tão sensível e tão in
telligtmte. um recital de declamaçáo. Durante cinco an-
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Mlle Margarida Lopes de Almeida

//o.v, depois, não ouviremos mais Mlle Margarida Lopes.
de Almeida, gue partirá, breve, para a Europa, com o

prêmio de viagem de esculpi ura da Escola X acionai dc
Bellos Artes,

924
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Mlle Edith I.o-

rena, directora da

Escola de Musica

Alberto Nepomu-

ceno. fazendo a

apresentação de

suas alumnas, a

semana passada,

no salão do Cen-

tro Paulista. Em

baixo, as meninas

que se fizeram

applaudir pela Ml-

merosa assistem-

cia.
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Henry jones era o teliz proprieta

rio do Hotel Intermediário, n

parte do México, na fronteira

rclina do Sul, onde os toneis

Ni »v York e de todo leste af-

fluíam, ávidos do clima de-

licioso e das magníficas pai-

zagens, e Susie era sua filha

e preciosa auxiliar na porta-

ria do estabelecimento. Sem-

pre OCCUpada na aza fama de

attender aos clientes invaria-

vehnente apressados. Susie

mal tinha tempo para ver o

que corria em torno de si e

a vida para ella era uma

coisa insipida. Um dia. entre-

tanto, do balcão, atraz dc

qual ella passava as suas ho-

ras. Susie viu no trecho da

paizagem. que seus olhos per-
cebiam atravez da porta, uma

novidade: uma taboleta de

madeira com o letreiro: "Ge-

orge Oliver Watson — Ga-

zolina. Óleo e Água'A E a

aquella , tréfâfa "^^S

tes de ^flL__^aa_ "V ág

fc* * *'.'___ n^i ] -__¦ l * v^tSRi I

_______ fl /

liflB_M ________________________________________________ ' vH'. í- • -

1" -^

O HOMEM DA GAZOUNA

PARA 1 ODOS,;..
por-se a agital-o no ar, Signaei !
disse comsigo Susie. Signaes que pa-
reciam ser feitos para alguém no pro-
prio hotel, monologou Susie. Com

certeza era mais uma revo-
lução. 0 carro partiu, e o
homem da gazolina, óleo e
água. assestou o binóculo,
com que freqüentemente pes-
quitava o valle, e poz-se a
medir a paizagem ao longe.
Nisso .surgiu uma motocy-
cleta resfolegante, (pie depois
de pequena pousada no posto
proseguiu vertiginosa. Agora
George Oliver entrara na ga-
rage e um instante depois
emergia no telhado com uma
brocha nas mãos. e punha-
se a pintar qualquer coi;a.
Ernquanto isso um aeroplano

que zumbia ha algum tempo
lá em cima. picou de nariz

e veiu fazer círculos sobre
a garage e -ubiu de novo,
>umindo-se. Mais um instan-

novidade foi tanto mais agradável para nada tinha que o fizesse parecer-se te e George Watson, que descera do
Susie, quando ella não tardou a no- com um vendedor de petróleo; mas telhado, . ahiu da garage com ar des-
tar que o rapaz, que tivera a boa idéa posir.a de sobra, por isso mesmo, o preoecupado e apanhava qualquer coi-
de estabelecer aquelle posto de abas- que era necessário para impressionar sa que encontrou no solo. Susie esta-

tecimento aos automóveis, ali na en- o espirito de Susie, curioso da vida e va fortemente inrigada com todos esses
cruzilhada das estiadas, tinha qualque: desabrochando paia o romance. Não extranhos factos. "Curioso vendedor

coisa bem differente dos homens que tardou que os dois se conhecessem com de gazolina, exclamou ella. e interes-

ella estava acostumada a ver desfilar intimidade e que Susie encontrasse in- sante posto de abastecimento ! Isso

diante de si. Alto. delgado, com um teresse na vida. L*m dia. no seu pos- cheira-me a historia dc conspiração...

sorriso bom nos olhos azues e embe- to habitual de trabalho. Susie viu um Quando elle vier jantar, tentarei es-

veeides. como os de uma criança en- automóvel branco parar junto ao po.-*- clarecer o mysterio !'' Quando Watson

cantada por um conto de fadas. Geor- to e delle apear um individuo mettido chegou para jantar. Susie foi direito

ge Oliver, além disso, pelo bem cuida- num amplo guarda-pó. Ernquanto Oliver ao fim. O rapaz fingiu-se alheio, e

do da sua toilette e dos seus trajes, estava absorto na tarefa dt abaste- (termina no fim da revista)

cer o carro de gazolina, óleo e água.

George tinha desconfianças... o viajante tirou um lenço do bolso E o "flirt" começou...
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...para um passeio dc aeroplano. ..

Elsa Alcazar é uma joven cheia de

graça, de belleza e de vivacidade, fi-
lha do Dr. Alcazar, celebre cirurgião
de Buenos Aires. Elsa está enamora-
da do famoso corredor automobilista,
o joven engenheiro Campos, que cor-
responde com igual ardor aos senti-
mentos da moça.

Emquanto corre sem nuvens o amor
dos dois corações, o pae de balsa, nas
hora»» (pie lhe deixa livre a sua clinica,
entrega se á paixão do jogo, em que
dia «a dia vae consumindo os resulta-
dos do seu trabalho, até encontrar-se
á beira da mais completa ruina.

Junto do panno verde elle vem a co-
nhecer um certo Caceres, que se insi-
nua na sua amizade. Um dia, o Dr.
Alcazar, na ânsia de tentar novamen-
te a sorte, mas impossibilitado de fa-
zel-o por falta de recursos, Caceres

põe a sua disposição somma importan-
te, (jue elle, depois de alguma relutan-
cia, acaba por acceitar a troco de um
documento de divida.

O CONSULTÓRIO
Caceres, (jue. em summa,

não passava de um desses

cavalheiros de industria que
pullulam em todo.»» os logares

suspeitos, tinha por amante

uma mulher digna de si —

Madame Renée.

Essa mulher é a dona de
uma casa de sórdida perver
são, onde «as raparigas (pie se

transviaram e que estão em

perigo de se tornarem mãe
vão buscar, a troco de dinheiro, OS fosse possível obter os serviços de um

processos opeciaes. contra natura. hábil cirurgião, porque os seus conhe-
condemnados pelas leis de todos os cimentos náo bastavam para certos ca
paizes como o mais ultrajante atten- sos muito delicados. Caceres lembra-
tado á moral e á humanidade. se, então, do Dr. Alcazar e não per--Madame Renée confia a Caceres, de tempo em abordai o, propondo-lhe o

1
(EL CONSULTÓRIO DE MME.

RBNÊB)

Film da Mundial (linonos Aires), pro-
duzido em 1924 sob a direcção dc Car-

lo Campogalliani.
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certo dia, que os lucros da sua torpe
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d e g raça...

negocio. Preso nas mãos do indivíduo,

e cada vez mais ávido por dinheiro

com que satisfazer a sua paixão pelu
jogo, o cirurgião acceita a proposta.

Emquanto Alcazar é constrangido
mercadeja-r a sua honra, sua filha Elsa,

convidada por uma velha amiga, a viu-

va Carranza, está veraneando em Mar

dei Plata. Ali ella se encontra com

seu namorado Campos, com o qua!

passa a maior parte do seu tempo.

Certa vez elle a convida para un.

passeio de aeroplano e durante a ex-

cursão oceorre um desarranjo no mo-

tor, (pie os obriga a aterrar num local

deserto e afastado vinte kilometros de

Mar dei Plata. Emquanto o aviador

sae em busca de soccorro, os dois na-

morados se refugiam em um bosque

zinho, onde a longa espera, a solidão e

os ardores da mocidade e da paixão
surgem como uma força impetuosa e

fatal, e o inevitável se realisa,
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!í^lsa Alcazar  Laetitia Quaranta

vlmundo Campos.. Cario Caiupogalliani j
Dr. Ricardo Alcazar Augusto Gosalvei

íaymc Caccrcs \ugel Boyano

| Viuva De Carranza Madgdalena Gutierrezl
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Theodore Roberts. depois
de seis mezes de ausência,
devido a grave enfermidade,
acaba de voltar á tela com o
film da Paramount. Lord
Chumley, em que figuram
também Viola Dana. Anna
Ma\ Wong, Robert Griffith
e Williams Boyd.

Antes, esteve tentando to-
mar parte em Fect of Clay,
«le Cecil B. De Mille, mas

Poucos dias depois, em uma corrida não foi possivel.
de automóveis, quando está prestes I

entrar no poste vencedor, o joven en- Km JatS Pavcnts, da Universal, fi-

genheiro perde a vida num accidente. curam Jack Mulhall. May Mac Avoy '"° vlstulct0 sublime

Passam-se alguns mezes, e um dia George Fawcett, Alec Francis. Ward

a pobre moça sente com pavor a tre- Gane e Myrtle Stedman. Ctor 
X>c' íiguram Perc-V *^Iarill0«nt*

Doris Kenyon. Malcolm Mac Gregor.

Lucille Ricksen, Claude Gallingwater.

David Torrence e Ruby Lafayette. sob

a direcc,ão de I.ambert Hillyer.

B

Ora graças que foi escolhido o in-

terperete do papel de "Peter Pan" !

James Barrie escolheu Betty Bronson,

uma pequena de 16 annos. que nasceu

cm Treinou. Xew York. tem experien-

cia theatral e cinematographica. onde

figurou ao lado de Alice Rrady em

Quem agrada, triumpha, da Paramount.

B

Secundam Norma Talmadge em The

Lady, Wallace Mac Donald (papel de

importância!). Brandon Hurst. Ali.

Goulding. Doris Lloyd e John Fox Jr.

Frank Borzage dirigirá.

B

Lewis Stone foi mais uma vez prefe-

rido pelo excellente director John

meada revelação: vae ser mãe. Elsa, Em Idle Tongues, producçâo de Tho- Stahl. Agora é para o principal papel

desesperada, pensa no suicídio, mas é mas Ince. anteriormente intitulado Do do seu film. Fashio

obstada no seu intento pela sua am:-

ga, a viuva Carranza, que a aconselha

recorrer aos serviços de uma dessas

¦specialistas.

Para isso buscam um jornal e en-

ontram o annuncio.

Elsa hesita por diversas veze.-, mas,

afinal, resolve-se.

E assim as ironias do destino armam

mi aquella desventura, a situação tris-

dssima de um pae ver-se a ponto de

.xecutar no corpo da sua própria fl-

«ha uma das mais atrozes offensas ton-

ra a natureza, uma das mais horríveis

perversões da sciencia.

Conjurado o perigo, volta a bonança

pae e filha resolvem com alegria en-

1 regar-se á piedosa obra de caridade a

favor dos innocentes filhos do amor

- <pie não devem -oíírer as culpas dos ^ 
p0SSWtl obter os serviços de um cirurgião

>aes e as imperfeições da sociedade.
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Js.lm lirowning e sua mãe consti- ^,.ssssssssssB.BBsbV 

áeom*.*uihara á p,,,-,;,, 0 sen rn
.^aaafl Bk*sbbbbWmundo no do |„h„ „Man]

velha fl BVJ B a
co I |r| I '"-¦<;<'•:

nhecia des- 
I^^BL-t^B***. TL-í*^^ convinha esposa de seu 

'filh

lar- IlJ " Nlas ¦" 4'«cm um
doei ração trefego Cupido ' [ohn

em a Jf eada oh^il
Sra. Browning sua futura filha. 

'^j ,)e]a ^ (Ie caboret. A velha mãe sen
Mas 

^ 
e procurarbnscal-o para o banquete. que pe- 

"^ ^^ 
rapariga. A sua chegada ao camarim

r.o.hcamentc elles organisavam no So- ¦ (la artista< no cahayc^ co-mck]lu ,
mophore. "casa onde a gente se diver- -'ames c S u s i e 

^^ ^ q mQmQn{o m ^ ^le . Ê onde eram invariavelmente perturbados pelos seus enlaçava pelo pescoço o seu amante, um tal Moran pu-rivaes. John r*CUSOU-se. a principio, mas teve de ceder. gillista de circo, e procurava acalmar os ciúmes do seu
Aconteceu o (pie seria de operar: quando o bando in- homem. A rapariga deu-lhe com a porta na cara- quevestiu contra John. o opposto do athleta pugillista foi mal. fosse para o diabo, ella não precisava do seu filho

tratado até o desfallecimento. Quando elle abriu os olhos Quando mais tarde John procurou Susie. esta exprobou
de novo. foi para ver áquelle formoso rosto debruçado a déntarche da Sra. lirowning. e porque não só já es-
sobre o seu. com infinito carinho e eompadecimento na tivesse cantada do sentimentalismo do pobre rapaz ín-
expressão. E começou dahi =
UIU novo cur.o na vida de 

M^ ,NI11111111111 ,l111"11» "f^lHIIIIIIIWHHIUIIIMI Illllllllllllllllllllllll)l|||||i eXper,etlte' como temesse os
if ciúmes de Moran, ella des-,4o,I,"t";i,ls"1 IM O C I D A D E CEGA! ******¦*••• ¦•«-*»«».

e™™-*"*»»- lndaR°" '•"'¦ 
LUrti su» mamie esti inquieta.

prel*-,.hr> e John c.eníes- (TH li D A R I N G . E A K S ) | com receio que lhe devorem
sou: estava apaixonado pela g /.y,,, ,,„ B(|uh>, pr(uht,ilit) ,„, ^ Q | 0 filho". íohn sahiu desati-
linda datnsanna Susie. A ve- r- ,, ... ,,' , T»kcnncth ll ebb. j§ nado. Em casa mterpellou
lha entnsteceu-se. vendo os. =--,..

i v r o 'i* i. i r. , • , « »r = a mae e nao hesitou mesmo
seus castellos. sobre o casa- DISTRIBUIÇÃO . . .= cm apostropnal-a de menti-
mento do filho com a doce = fohn lirowning... n.ir1,. ¦ \i.,..*.. , ,, ,, , ,=* •• ^narle*. Alack -^ rosa, quando ella lhe falou
Mary esooroarem se em po- = Sua mãe \i,rv r-,,-,- o •

ji Mar) L.ui = que encontrara Susie nos
eira; mas era mãe e o seu = Susie La Motte m;m. i ii • i i 1 .-.= ' ,m Mildred Harriss braços de um homem. Edesejo era a tranquillidade g Marv r-Ur*- \>n ã , . , , .,

. . ' * Uara Bow sem dar ouvidos a velha prodo rapaz. Apenas manifes- = (ames Mason t tri = „
A . =.''l,IK 

.viason joe King gemtora, que lhe imploravatou o desejo de conhecer a **¦ , ,
mulher «pie John amava A 

''''''J1111111111111'"""'""'"""""""""""! Hl Illllllllllllllllirilllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||1|||||, Calma c attenÇ-a0* Iohn sa"

¦«.***. i / • j H nui dando com a porta. Pousua decepção fo, dolorosa, quando, poucos dias depois. co depois elle batia ã porta do quarto de Susie na re-™,""ri" ™ "" 
T 

:,"'l'Clhl Crea""'a d* la,"0s ca'- si<kncia l,;1 ***•**•¦»¦ A ••*>«'!«• recusou-se a recebel-o.mmám e olho. .ombreado, a rumei, ,,llc, i0 «„,„.«, Ivia entresbertur* Jota perceba um homem no quarto
o Z", y"i 

' '"'"" " C'«ar"ri' A Sra' B""™i**8' • forço» a peess^em. Os dois homeo. se osfrontaramcontr.,,,.,,,.,. „,„„„ .,,ct,„m,llU. M,M Snsi, u MoUc ( o c();|ih;iie <)a sus.
esta, ao salnr. mam testou tempestivamente a [ohn mtt* en,mn„ %» , ,'•-nu ,i lonn. que tremeu. Moran levava absoluta vantagem contra o tra

(TERMINA xo fim n.\ REVISTA)Us dois encontraram-se... -- ,..- ,— Mamãe, eu nao sou culpado !
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1)Ann May foi escolhida para
eading-woman de Fred Thompson

a serie de oito films, que este actor

irá para a F. B. O. Ann May fi-

jurou ha pouco no film de Jack Pick-

ford, The End of the World.

Em The Border Legion, íilffl dai

Paramount, dirigido por William f

4VÍ"T

ORÓTHY REVI E

figuroí em "Núq%£ cases sem

pensar" e 
"Edade Has tonkw**",

c breve ainda a veremos em

"Sexo Martyr" e uThe Rose of

1
Howard,:figuram Arftomó Mo-

reno. Helene CM$j«k, Char"
9*2"* eJ^r***^' c^Bj

les Ogle. Rockliffe FellowéfT

R 0|É6n Gowland, Eddíe" Gribbon,"**

Luke Cosgrave e Bpí Corey...

ü lames Corey^ lia Paramount ! *

-J^rverly Bayne sem a principal fi-

,£urâ feminina do film da Warner.,.
"Brothers, 

The Tcnth Woman. J<?f^

Roche é a figura opposta* e Tt

Marlowe e Charles Post tamb<

trabalham.
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PROBLEMA DC

Philip Baldwin viu uma lombra i
rosto de sua mãe, quando elle lhe ai
nunciou o COmpromUso com Marjori-
aquella moça que em companhia
Várias amigas de S. Francisco, vie.I
passar alguns dias na faxenda dc
Baldwin.

Meu filho, eu sempre pensei que
a tua esposa fosse Rosemary, disse-lhe
a mãe.

Oh I mamãe, Rosemary e cu sem
pre fomos bons amigos, mas isso _
differente. Marjorie e eu nos amamos

Sabes tu, realmente, o que é o
amor ? retorquiu a mãe.

Emfim o que ella desejava era que
o seu Philip fosse feliz e indagasse
antes se entre elle e a noiva havia
aquella concordância de gostos indis-
pensavel á felicidade dos lares.

Philip, como é de avaliar, não con
seguiu apurar bem essa coisa, mas o
casamento fez-se da mesma maneira.
E não tardou que Philip experimen-
tasse ás delicias do "Home, 

Svveet
Home", que é o lar em que uma so-
gra rabugenta entende não abandonar
a direcção da filha ao bigorrilhas do
marido. Nas disputas, que não demo
raram muito, Philip via com tristeza
que a esposa e a sogra formavam nm
front aluado contra elle. Esta, a Sra
Jones, nã0 satisfeita em subtrahir Mai
jorie ,á legitima influencia d0 marido,

pretendia mais: absorver o propri
Philip, dictando-lhe a condueta. Assir

por exemplo, queria a viva força in

ped.l-o de negociar associado com
seu amigo Wilbur Lansing, seu ma
intimo camarada e de tantos annos.
Ah ! como tivera razão Wilbur, quai'
do tentara dissuadil-o do tal casa
mento!... Philip, paciente, contem

porisou quanto poude, mas um dia, a
Sra. Jones, acostumada a marcar sen:

pre o ultimo tento, ficou perplexa ou-
vindo o genro falar em tom de quem
nãQ admitte objecções:

— E ouça para o seu governo, Mar

jorie: eu ou tua mãe, um de nós dois
é de mais nesta casa !

Isso elle disse á noite, e na manlú
seguinte a Sra. Jones partia, lamen
t.indo-se da crueldade de ter de aban-

donar sua pobre filha.

Ella foi, mas a semente da discor-

dia ficou, e nem mesmo o entesinho

qué estava para nascer teve a virtude

de matar a planta damninha, fazendo
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M- jorie comprehender as suas respon-

.dades de esposa e de mãe. O re-

su' do foi que não levou muito e o

lar se desfazia como uma lareira que
se -paga por falta de lenha.

hilip. aliás, não se commoveu lá

essas coisas; ficára-lhe o pequeno Pau-

lo, que, nas folgas do trabalho árduo.

ba tava ás suas necessidades affecti-

vas. Quanto aos seus carinhos matei-

no^. Paulinho encontrara substituição

vantajosa na Sra. Grotenberg, amiga

da casa. que desde muito se habituara

a tratar do pequeno, emquanto a mãe

delle se divertia até horas avançadas.

em companhia de extranhos.

Agora I vida de Philip corria cal-

ma. e assim continuaria, se não fosse

sua irmã. Lucy. casada com um rico

negociante, que se mettera em cabeça

de vel-o novamente casad0 com uma

sua amiga. Leila Vale. Philip resistia,

mas Lucy não desanimava e promovia
a approximação, no desejo de precipi-
tar o acontecimento. Philip sentia-se

satisfeito com a sua nova situação, e

os serões ao lado do filho e da joven
Grotenberg eram o maior prazer da

i vida. Um dia mesmo, quando elle
-ahir, 0 filhinho lhe perguntou:

Então, papae. tu não beijas ma-

mãe Grot ?

Philip achou graça, aflorou com os

'ios a fronte da moça e ficou pen-
tivo... A innocencia da criança des-

tara o sentimento, jacente e indefi-

i no imo d'alma.
'•'.mquanto 

isso, Marjorie desfructava

vida que desejara. Casara com Roy

lh, o seu antigo cortejador, mas

i depressa torceu as orelhas:
Quando 

penso que deixei um ho-

m de bem, por um animal como

... exclamava ella colérica, quando
ornem entrava em casa alta ma-

gada.
foi então que Marjorie começou

ensar com saudade e arrependimen-

no passado.
hilip fixou-se na sua idéa, como

sahia tambem dos planos de Lucy,

cada vez mais apertava o cerco.

a tarde, Philip chegou á casa e não

ontrou o pequeno.
Sua irmã o levou, dizendo que lhe

"ia 
prevenido, informou a Sra. Gro-

•berg.

- Não, absolutamente, nem mesmo

a Lucy, admirou-se Philip.

(Termina no fim da revista)

pára todos...
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— Que mamãe Grot para mim e papae..
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Samuel Goldwyn offe- M1-.!.-. K M R §
feceu um garden - 

party.
Isto é, un gorden-party misturado com /.<// masque, c
muitas estreitas lá estiveram com fantasias riquíssimas,
aliás. Norma estava de Cleopatra, Natalie dc WW.
Constance eoa% pirata, assim tam-
bem como Buster Collier, porém
burlesco. Quando a festa estava na
maior animação, .Samuel Goldwyn
appareceu e os convidou para figu-
rareai como extras do sen film. Po-
/</.s7/ and Perl mu! ter in Hollywood,
Todos acçeitaram, inclusive artistas
de maiores salários, que receberam
cada um — um "'chequezinbo 

de
sete dollars e 50 centimo.-. — pov
um dia de trabalho como compar-
sa ... vê-se, pois, como os ameri-

j^canos fazem os seus films...
¦

Na comitiva cincmatôgraphic.T

qno f„i para Arizona, tirar algu-
mas >cenas «tu ..film Zander the
Great, iam, aléin.^, <ú£j
Irella, Marion Davies, 

"a_-.!_a

scenarista Lülian Haill
vvard, que inci^enteiétíar'

te é" irmk/mljt Seèna
Owen, conf sua filha e a
sobrinha Patrícia Walth.
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EST TO RR RN CE nascida quando a heroin

da Mulher que Deus mu
dou era Mrs. George Walsh.

¦
77;.- PnVí .S7/t' Poid é o titulo de um film da C

B. C com Frank Mayo, Alma Ru
bens, William Welsh, Wilfred I.

cas, Eugenie Besserer, Uoyd Wh
lock e Freeman Wood.

Este Freeman deve ser parem
do pessoal da C. B. C. Não viran

como elle estragou A esposa ni

denta, aqueile film de Anna «

Nilsson ?

¦
// Woman Seorned, film de Po

la Nej-fri, vae ser dirigido por J
mes Cruze.

¦
Jay Gelzer, aulor do film Irr,

medusvel. vae escrever um novo ar

gumento que servirá para o primei-
ro film de Norman Kerry com

estrcHo da Universal.

Mais um retraiinho de Norma

Joseph Swickard vae se ca

sar com Margaret Campbell,

que ha pouco figurou no film

/:;// quarta velocidade.
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0 publico do Rio teve, segunda-feira, occasião de
conhecer mais uma obra da moderna cinenatographia

franceza. Trata se do film ./ fonte dos amores, ba

.-'cado uo romance de Gabrielle Re vai. cuja acção se

passa toda na cidade e nos arredores de Coimbra, apanham

do com felicidade todo o seu ambiente interessante, de.--

crevendo uma histeria moldada com sentimento, e ainda

uma bella reconstituição histórica doa episódios de I).

1'edro e Ignez de Castro, que depois de morta foi rai-

tia, no dizer eloqüente do grande poeta dos l.itziadas.

interpretação, a cargo de Janine Marrey, Gil Gary,

ean Mural e Pauline IY>. cuja photographia publicamos
ima, é uma das qualidades desta recommendavel pro

ducção.

u ustração Brasileira"
REVISTA MENSAL 1LLUSTRADA

Collaborada pelos melhores escriptores e artistas
naeionaes e extrangeiros.

i" GARCIA
om 1 mez
de trata-
mento.

Ent

P€_€JA CRE5CCR
ÔCEOTinCTROS?
Pois o conseguirá promptamente, era

qualquer edade, com o CRESCE-
DOR RACIONAL, do professor
Albert, tratamento único que ga-
rante o augmento da estatura e des-
envolvimento. Pedir explicações, que
as remetterei grátis, e ficareis con-
vencidos cfo maravilhoso invento.

Danycrous Moncy
é o primeiro film de
Bebe Daniels como
estrella da Para-

mount. Tom Moore
é o galã e William
Powell, Dolores Cas-
sinelli, Mary Foy,

Peter Lang e ou-

tros desconhecidos

os demais artistas.

¦
Madge Bellamy e

Kenneth llarlan são

as primeiras figu-

ras de Hard Cash.

o primeiro film da

.Associated A r t s

Corporation, que se-

rá distribuída pela
F. B. O.

¦
So Big é o titulo

do próximo film de

Colleen Moore para
a First National.

Ben Lyon, Alan 1 la

le. Gladys Brock-

well e Jean Her-

sholt tomam parte.

¦
Coadjuvam Poi a

Negri em Porbiddcn

Paradise. Rod La

R o c (pie, Adolphe

Menjou, Fred Ma-

latesta. Charles Puf-

fy e Margaret Dan

mery. F.rnst Lu

bitsch. como se sabe,

é o.director.

¦
Fm Phtttery, da

Chadwick Pictures,

figuram John Bo-

wers. Marguerite De

La Motte e Alan

Hale.

A NATUREZA FAZ NOVAS

CUTIS

( Do "Family Physician" )

E' um facto conhecido que a pelle
humana está soffrendo constantes mu-
danças. Quando se está avançando em
annos, a vitalidade declina e a mu-
dança de tecidos se entorpece. A pelle
morta e manchada permanece tanto
tempo (pie as pessoas ficam com a

cutis pobre, segue-se (pie esta epiderme
morta não pôde ser renovada ou a for-
moseada com cosméticos, massagens ou

pós.
O remédio natural a fazer é trans-

formar a pelle oífendida, retirando a

cutis estragada. Tem se visto (pie a

purê mercolized wax (cera pura mer-

colized) absorve completamente a pelle
debilitada em partículas pequenas, tão

suave e paulatinamente (pie não cau

sa defeito algum. A purê mercolized

wax (cera pura mercolized) (pie pôde
ser adquirida em qualquer pharmacia
-»-¦ applica pela noite, como si fôr.i

cold cream. e láva-se pela manhã. Si

.piizerdes ter uma cutis brilhante e for-

mosa usae esse sim-ples remédio.

.•• SAI?DAS ••
• PAN NOS •<

ESPINHAS
RUGAS CRAVOS

E MANCHAS
DA PELLE:

•• 
a»y^7íXonW>,i

Sr. CAMPS
com 2 me-
zes dc tra-
tamento.

Representante na America do Su

e Rios, 130 Buenos

Fr
Aires

Sr. P1CON (x) Sr. PIÇON (?)

antes do tra- 3 mezes depois

tamento. d° tratamento.

MAS
— Argentina

Para as ''melindrosas" e "encanta-

(foras" que desejam ser elegantes e ter

uma cutis magnífica, aconselhamos o

uso diário d'A Saúde da Pelle e d.i

Água de Lotus, os dois maravilhosos

preparados usados por Gloria Swanson,

Mae Murray, Nita Naldi, Rodolph Va-

lentíno. Ramon Novarro e todos os

artistas de cinema. "A Sande da Pel-

le" usado após a barba, refresca a epi-

derine e substitue com vantagem o po

de arroz. E' uma maravilha.
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4TO DO CA BELLO
IMENTO - CONSERVAÇÃO

PATENTE IV. tm

fiijo H««Kredo foi com p nulo por 200 roa toa dc rol»
• de Publica pelo Decreto N. 1213 em 6 de Fevereiro de 1923
INSTITUTOS SANITÁRIOS DO ESTRANGEIRO
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acceitem nada que se dipra ser a "mesma coisa''DOW como a Leche Brilhante.¦se ter graves prejuízos por causa dos substitutos.
V. S. em ter novamente o basto, lindo e lustroso

110 ouo teve ha annos passados.
V, S. em eliminar essas escamas horríveis quea.s caspas.
V. S. em restituir a verdadeira côr primitiva ao
cabello.

V. S. no ridículo que é calvicie e outras moles-
parasitárias du couro cabelludo.

Nada pôde ser mais convincente para V. S. de que cx-
periniontar o poder maravilhoso da I.o.-Ao Brilhante.

NtO se esqueça. Compre um frasco hoje meimo. Dese-
jamos convencer V. S. até a evidencia, sobre o valor be-
ncflco da lioi-Ao Brilhante. Comece a usal-a hoje mesmo.
Nao perca esta opportunidade.

A l.o<;Ao Brllhaate esta á venda om todas as drogarias,
pharmacias, barbeiros e casas de perfumarias. Si V. S.
nao encontrar l.oeAo Il-Uli-mie no seu fornecedor, corte o"coupon" abaixo e mande-o para nôs, que immediatamente
lhe remetteremos, pelo correio, um frasco desse af amado
especifico capillar.

(BlrrltoM rcscrvüibiM ,it» repredarçAe total ou pnrrlal).
Unira* r-raalonarlea i».--.™ n hmerlra da Snl:  A L V i iu
«V; F II ¦ I T AS — Itua do Carmo. II-noIi. — S. PAULO

CAIXA POSTAL 1370

nAU -,s -T. ,, Srs. ADVIM & FREITAS —•^v VJ 11 |> «» II Ca.xa 137[) _ g paul0
(Pnrn todo*...)

Junto remetto-lhes um valo postal da quantia de réis
10$000, afim de que seja enviado pelo correio um frasco
de Latia nriih.irn»-.

NOME 

RUA 

CIDADE 
EST A DO 
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Norman Selby, aliás "Kid Mac
". 

como é conhecido nas rodas

gilisticas. que entre vários films

nos appareceu em O lyrio pm'-
o, Campeão do inundo, com Wal-

e Reid, e O verdadeiro homem.

a Maurice Plynn, matou com um

i de revólver uma tal Tereza

ors, proprietária de uma casa dc

jectos de arte. ,\ tragédia deu-se

o U L T I M o 0 E T K A T o I) I

S 11 1 R L K Y M A S ON,

; DA I' O X

defronte do estabelecimento, em Los

Angeles, e "KM" foi preso immediata-

mente. R' pa» i-ss0 (llK> clles aPren"

dem o box. . .
¦

Além de James Kirkwood e Alma

Rubens, figuram em Gcrald Cran-

stoirs Lady, da Fox, Walter Mac

Grail. J. Parrell Mac Donald,

Spottiswoode Aitken. Tempíar

Saxe, o "grande característico"...

Lucicn Littlefield e o pequeno Ri-

chard Headrick.
¦

Jack Mulhall foi contractado no-

vãmente pela Universal.
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Julia Atwater,

verdadeiro encan-

to para os olhos,

tem o d o m de

fazer acreditar a

cada um dos seus

numerosos corte-

jadores, que o pri-
meiro logar n.

lista é delle. E

Julia segue na vi-

d a . inconsciente

d a s tempestades

que provoca no

coração de todos

os varões elegiveis

da villa.

Um dclles par-
ticularmente, No-

ble Dill, sente por
ella tal paixão, que
vive como que em
estado de embria-

guez de espirito.
Dill é o mais perfeito exemplar
da espécie "te.moso" (pie 0 ge-
nero humano possue — o joven
apaixonado.

Julia é um centro em tor-
no do ipial gyra toda a familia
Atwater. Todos vivem para
ella. K é de imaginar a
existência de princeza que ella
leva, até o dia em que a sere-
n.dade do seu coração vê-se per-
turbada por um cavalheiro de
Chicago, (pie relações de nego-
cios com o pae delia, fizeram-
na conhecer. Raodolp Crum, in-
d.vidtio (le apparencia distineta
com hábitos e maneiras polidas
de um homem dc boa sociedade,
impressiona Julia, pelo que
ella vê nelle de superior aos ra-

pazes da terra. E as>im, pela
primeira vez na sua vida, Julia
passa de mercadoria procurada
a offerecida.

Noble Dill é que não gosta
da mudança, enche-se de ciúmes
e desde logo confunde esse sen-
timento com o de generosa pro-
tecção c imagiua-se o paladino
de Julia, contra os perigos que
a aiueaçm. O seu mor é forte
demais, para que elle possa
comprchender senão más inten-
Ções no homem que ousa levan-
tar os olhos para a sua deidade.

Crum retorna a Chicago, e
«ÍO tarda também que Julia
parta para essa cidade em visi-

IX-
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ta a uma amiga d
collegio. Na gran
de cidade, ella v.
ri fica que os nn
thodos que usav,
na sua terra, par
prender os namo
rados sem ventui .
dejantes em torn
delia, ali não sur
tiam effeito. Isso
ella verificou, so-
bretudo, no correr
de uma festa no
club de regatas
onde sentiu quanto
lhe era desfavo-
ravel o seu con
traste com as ra-

parigras elegantes
e CiWcj daquelle
meio.

Julia encontra-
se ali com Crum,

e o honra trata-a com particular
cortezia, por causa das suas re-
•ações de negocio com o pae
delia. Julia, entretanto, equivo-
ca-se e acredita que as attenções
do rapaz são apenas uma home-
nagem á sua pessoa.

IIludida pelo que ella sente
por Crum e pelo que julga mere-
cer da parte delle, Julia apressa
em escrever para casa, annun-
ciando o seu próximo contracto
de casamento com elle. Sua so-
brinha, Florence, surprehendeu
a leitura da carta. Os pães de
Florence discutem o caso e pen-
sam no "estardalhaço" 

que a
noticia do noivado de Julia vae

provocar no circulo dos seus
namorados. Florence, que idola-
tra Noble Dill, toma a resolução
de levar-lhe immediatamente a
nova, mas com toda a delicadez.i

possível, para evitar um choque
ao rapaz. Para isso ella imagi-
na um truc: íazer annunciar o
noivado de Julia num jornalzi-
nho, que o seu primo Herbert

publicava no pequeno prelo que
recebera de presente do seu tio-
avó. No sabbado. dia da distri-
buição do hebdomadariozinho.
deu-se a "encrenca": 

a familia
de Julia tenta recolher todos os
exemplares, para evitar a divul-

gação da noticia, mas andou
atrazada. Florence dá o exem-

plar a Noble Dill, na ocoasião

9-24
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G E N T E N
UM POET A

Com Evagrio Rodrigues aconteceu um caso inter-

essante, Surgira trazendo talento. Verdadeiro talento.

Mas encoberto por uma ingenuidade de menino que
cresceu demais. Muitos não viram o poeta. Somente

o literomaniaco ingênuo e gosado. E animaram Evagrio,
escrevera!!, a re.-peito de Evagrio, fizeram-se camelôs

de Evagrio». Crentes de qne o empurravam para o ri-

diculo publico e iam rir muito e fazer rir muito. Mas

Evagrio Rodrigues venceu. Venceu em toda linha. VEN-

CEU com todas as letras maiúsculas. Póde-se vangloriar

de ser o "novo" mais publicado e apreciado cm Minas. E
mesmo alhures. Dahi os camelôs se revoltarem contra

o suecesso inesperado da propna propaganda. Começ,a-

ram a guerra surda contra Evagrio. Eu tambem fes-

tejei em jornaes o surgir de Evagrio. Mas não deixei

de festejar o seu renome reali sado pelo segredo ama-
vel de fazer-se sempre bem acolhido. Absolutamente.

F. quero evitar que a guerra irradie e seja levada a

serio, fora da Côtcrie ávida e invejosa da publicidade.
Por isso lanço o meu protesto. E o caro poeta que con

tinue indifferente. Continue a versejar e a sorrir o seu

?orri>o de gigante camarada. Porque Evagrio Rodri-

gues é um gigante«

Deliu Horizonte, 18 8-924.

JOÃO ALPHONSUS.

EXPERIÊNCIA*..

O Homem voltou, depois de dez annos de ausência...

Andara muito para conseguir aquillo que a Mulher lhe

pedira, ein troca dum grande amor... Luctára, soffrera

a todo momento, mas vencera... Agora, vinha cheio de

ouro, dum ouro que fora adquirido com lagrimas de san-

gue... Mas vinha velho, muito velho... No emtanto,

partira moco, em companhia dum grande enthusiasmo e

duma grande illusão...

Os olhos do Homem, antigamente muito negros, ti-

nham mudado de eòr, na incleniencia das bifadas... Es-

tavam sdm brilho, sem expressão... A bocea, que non-

tros tempos se abria sempre para desculpar os erros e

alegrar a magna dos outros, cerrára-se para nunca mais

sorrir... A face, que fora serena e bella como a de»

Rabi, juncára-se de rugas precoces e tomara uma appa-

rencia nostálgica de tristeza... Como voltava diffcren-

te o Homem que partira moco, em companhia dum gran-
*• enthusiasmo e duma grande illusão !..,

As parábolas de todos os caminhante* que o Homem

encontrara, lhe haviam ensinado bem a philosophica dou-

trlna da Vida... E elle se acostumara a viver na Dôr,

sem chorar... O soffriiuenlo do inicio lhe tirara as la-

grimas dos olhos e o sorriso da bocea... Viera depo.s

*•**• grande esquecimento dc Uído... Por i&SO talvez, o

¦
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enthtftiasmti e a illusão com que partira não voltavam
COm elle dessa terrível jornada... Haviam ficado lá,
perdidos na sinuosa estrada do Destino...

A Mulher cansara de esperar, segundo lhe disse-
ram... E fôra-8e com outro, muito rico, que lhe offe-
recera tudo, sem prazos nem demoras*... O egoísmo V a
vaidade, naturaes do sexo, contra os quaes era inútil
combater...

O Hemem acceitOU com calma essa noticia atroz...;
Não teve lagrimas, nem teve palavras.., Tara que?...
Seriam inúteis... Procurou c achou um destino para
aquillo quc ganhara e que não era seu... Arrastou o
sacco cheio de ouro até a beira da errada e poz-se a
distribuir esse ouro pelos pobres que passavam...

Quando a noite chegou, encontrou o Homem ali,
com o sacco. vasio, a olhar o infinito, numa infinita
abstraecão... Junto a si. uma papoula vermelha, que se
balouçava na haste, tentando beijar-lhe a face naza-
rena...

E, de manhã, o primeiro camponês que pisou a or-
valhada relva da estrada, econtrou no mesmo sitio, num
leito de feno dourado, o cadáver do Homem que andara
muito para conseguir aquillo que a Mulher lhe pedira,
em troca dum grande amor... Xa mão direita, furiosa-

mente esmigalhada, a papoula vermelha que, de noite,

se baloucára na haste e conseguira beijar-lhe a face

nazarena... •

ÁLVARO DELFINO.

SERENIDADE VOLUPTUOSA

Primavera. A manhã é azul, muito azuls

A manhã tem a frescura deliciosa

de uma mulher adolescente..

E sol loiro, loiro, muito loiro,

com a sua lingua rubra, dc serpente,

lambe a terra de vidro, arenosa...

Meu pensamento é um bezoiro,

voando e revoando, perdidameute,

de alma em alma, dc rosa em rosa.

E nessa manhã azul,, muito azul,

onde nao existe a dôr e nem existe escolhos,

minha alma, numa ronda voluptuosa,

tenta em vão, para esquecer o mundo,

sorver esse absyntho, puro e transparente,

que tremula lá n.o fundo, bem lá no fundo

da taça verde dos teus ódios...

Bello Horizonte. 2-Q-Q24,

EVAGRIO RODRIGUES.

B

_

.' •
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gil collegial. Mas John encontrara

energia insuspeita no furor dos seus

ciúmes. Moratl saccou do revólver,

John travou-lhe do braço. e, pouco de-

pois, na escada, onde haviam ido pa-
rar no ardor d-u lueta, um estampido
resoava e Moran >e encolhia no chão

com um grito de dôr. ''Mamãe, eu

não sou culpado ! Mary, não fui eu,

a arma disparou emquanto eu tentava

desarmal-ol Façam-me sáhir daquilo
chorava o desgraçado atravez das

grades, quando as duas creaturas, pre-
venidaa da catastrophe, correram a

consolal-o, a tentar o im])ossivel para
BalVal o. A sorte de John dependia

dá única testemunha de vista — Su-

sie. Se cila confirmasse a accusaçio

que fez, quando, no dia do drama, a

policia acudiu, John estaria irremedia-

velmente perdido. O rapaz fora. real-

mente, condemnado á cadeira electri-

ca. Mezes de crucificamento soffre-

ram a desgraçada mãe e a triste Ma-
rv. Chegara afinal a hora suprema,
e, então, o juiz viu o seu gabinete in-

vadido por unia mulher. Ella trazia
Um jornal nas mãos. com a noticia d >

crime e os retratos de John Browning
c de Su>ie. ''Sou a mulher de Mo-

ran, declarou ella, e tenho a certeza

que este rapaz está innocente. Dê-me

uni agente e eu farei esta desavergo-
Rhada, que me roubou O marido, con-
Cessar o seu falso testemunho". A mu-
Iher foi attendida e, effcctivamente,

pouco depois Susie era interrogada em
sua própria ca.-a e confessava o per-
jurio. O juiz mandou a correr á casa
do governador, para obter a contra-or-
dem dc execução c conseqüente per-
dão, mas o governador partira em via-

gem*. Poi, estão, a corrida ansiosa,
douda, atras do trem. emquanto John
ignorante do que se passava, via che-

gar o moinem o fatal. Mas, que não
faria uma mãe para salvar a cabeça
do filho ? Todos os obstáculos foram
Superados e John, no instante supre-
mo, viu chegar a velha querida e Ma-
ry. com a ordem que era uma re-ur-
rcição.

A Sra. Grotenbcrg narrou-4hc, en-

tão :
Ella acha que a minha presença

aqui atrapalha os projectos que cl^i

tem do seu casamento com Leila, e

fez até insinuações...
Sim, atrapalha, retorquiu viva-

mente o rapaz, e muito mais do que
ella acredita.

K, explicando-se melhor, nessa mes-

ma noite, um defronte do outro, na

mesa do restaurante, aonde elle a leva-

ra a jantar, Philip contou á Sra. Gro-

tenberg a velha historia, e o casamen-

to ficou assentado. No dia seguinte a

Sra. Grotenberg saboreava as emoções

da sua felicidade, quando bateram á

porta: era Marjoric.
Como está o pequeno, como vae

Philip ? E sem esperar resposta foi
m*J^mJ'm%r^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^mme^mmmmJmmmmmJ^!

tefafW^eJmJ^mer^J%^J'^J'^^m^'J'm»mmmmmmm

( B R A S S )

Film da Warner Brothers, produzi
do cm 1923, sob a direcção de Sm

ney Franklin.

DISTRIBUIÇÃO

Philip Baldwin.. Monte Blue
Marjorie Jones. Marie Prevost

Joe Church Frank Keenan
Mrs. Grotenberg. Irene Rtck
Wilbur Lansing.. Harry Meyers
Lucy Baldwin... Miss Dtrpont
Harry Baldwin.. Pat O' Malley
Rosemary Church ITelcn Ferguson
Mrs. Jones Vera Lewis
George Yost Harvey Clark
Mrs. Baldwin.... Margaret Leddoi

Judge Baldwin... Echvard Jobson
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PROBLEMA DO CASAMENTO

C^SaffS)

E notando a paliidez da mulher, cVc
se inquietou:

— Mas que ha, que tem, que foi que
JLucy lhe disse ?

i G-E

EDISON
Guarde este some

mm JB_BL_m_B*_MJL_m_JB_J»_«L.«_« ¦twawHHMMWiaM

contando que Roy se divorciara delia

por uma outra mulher e desfiou todo o
rosário das suas desditas.

A Sra. Grotenberg ficou estarrecida
e recalcou a sua emoção.

Nessa noite, quando Philip regressou
á casa, a criada deu-lhe uma carta:

"O nosso casamento é impossível.
Outra mulher appareceu e com o ti-
tulo de mãe. Como treino ao escrever-

te este adeus !" dizia a carta da meU

ga creatura.
Philip sentiu uma grande dôr n0 co-

ração e no dia seguinte partia para a

fazenda de seus pães, procurando um

pouco dc balsamo á sua tristeza. O

pequeno Paulo, porém, trazia-lhe a fe-

rida sempre aberta, relembrando a ca-

ra imagem:
— Papae, onde está mamãe Grot

Por que você não vae buscal-a ? Vou

rezar p'ra que Papae do Céo traga

mamãe Grot.

E Philip beijava o filho com lagri-

mas nos olhos, certo dc que Papae dc

Céo ouviria a prece innocente.

Dr. Alexandrino Agra
Cirurgião Dentista

Participa aos seus amigos e clientes que
reabriu o .seu consultoro.

RUA RODRIG© SILVA N. a8
Telephone C. 183»

r\ SEU FUTURO — Qualquer pessoa

que quizer possuir um horóscopo
da sua vida, mande o dia e o mez do

seu nascimento, para conhecer bem o

seu futuro. Cartas a J. Tort, caixa pos-
tal n. 2.417. Rio,
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£/m tapete que muito
addiciona á belleza e conforto da casa

Não é por casualidade que se encontram os
Tapetes Congoleum Sello-de-Ouro em milhares
de casas por todo o paiz. Senhoras como Vs.
Sa., que amam as coisas bellas ao mesmo tempo
cjue são cuidadosas com o seu dinheiro, compram
os Tapetes Congoleum em logar dos tapetes te-
cidos sempre cheios de pó. Encontram que são
mais freios, mais limpos e artisticamente bel los.

Os Tapetes Congoleum Sello-de-Ouro são uma
forma melhorada dos tapetes agora extremamente

populares tanto em Londres como em Nova York.
Teem uma superfície lisa, sem costuras, e esmal-
tada e notável tanto pelas suas cores bellas que
não desvanecem como pela sua resistência contra

ps insectos de toda a espécie,

Padrões para todos os gosto0
Ha um desenho para cada necessidade e para

cada gosto. Motivos Orientaes soberbos para as

salas e cffeitos floraes dcleitaveis para os quartos
de cama.

A reproducção em branco e preto que mos-

tramos n'êsta pagina apenas pode dar uma

idéia muito vaga da arte e esplendor das cores.

Sello de Ouro

(3ngoleum

Somente vendo-se se podem appreciar devida-
mente.

Impermeáveis- Sanitários
Os Tapetes Congoleum s.ão feitos n'uma só

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

permeáveis e não apodrecem. Um minuto com

um pano humido deixa-os frescos e limpos como»

quando novos.
Os Tapetes Congoleum Sello-de-Ouro ficam

perfeitamente estendidos sem que tenham que ser

pregados ou grudíidos de forma alguma. As

bordas ou cantos nunca se dobram ou levantam,

o centro nunca fica ondulado,

Note os preços baixos
1.8.1
2.1'í»

2 7ar)
2.75
2 75
2.75
0 I (»

0.Ü2
0.92

2.7.5.

2.75.
3.20.
3.f»<>.

0. ÍI 2 .

1.37.
1.83.

I05$0t0
126*000
158$00O
178$00O
1009000
250SOOO

3 $500
_í»$000
361000

No Interior os precoi são m.-us altos devido .10 frete.-

Congoleum Sello-de-Ouro ao metro

O mesmo material fresco e limpo que os

tapetes mas sem bordas e usa-se quando so

deseja cobrir o soalho completamente e vem

com lm85 c 2m75 de largura.

Peça ao seu vendedor que lhe mostre os

Tapetes Congoleum. Os genuínos facilmente

se identificam pelo rotulo Sello-de-Ouro que

se encontra em cada tapete. Este Sello-de-

Ouro garante absoluta 
"Satisfação ou devo-

lução de seu dinheiro."

Companhia Congoleum (de Delaware), Ru.Theopl.iIo Ottoni 36

„,,-»•> Rio de Janeiro
End. Telegraphico ''Congoleum

1°.
Tel. Norte 2714

_--£;__ia
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PARA TODOS...

Onde quer que o Snr.
se encontre,
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WêèêÊf^ \

^lm»f'J^J-'

...-J .as vastas solid&es do
*~^» Amazonas, ou no*

sertões de Matto

^Grosso, de Goya/ otl
ia Bahia, poderá
aproveitar os valio-
«os serviços das nos-

ímmm

r

/Minrs *as Escolas, com vm-

_§-*il tagens não me no rei
.fiptf qne os que vivera noi

a» grandes centros. Oi

.DOIS MIL^álumnos

^_^2 in?criptos desde Janei-
ro nas nossas Escolas

os recantos do Brasil.

Queira deitar um olliar á longa lista de artes e

profissões que lhe apresentamos, escolha a que parecer
nai? conícmvr Ú3 suas aptidões, e in^creva-se no noss)

UU J ata-*?'/?/'//'

estão c-palhrxlos cm iodos

maaÍaiWm-ii

INSTITUTO I.I VI.F. DE FaNSlNO POR
<"OHI.i:srOM»laN('IA

ltnn Ttr. Almeida Mm:,, 4.'! — S. PAITI.O
06 te esto coupon e onvie-o no Instituto marcando

com um X o curso pr.*ferid-> d recebera-
nossos ff.lhetos explcativoa.

'ínarda Livro» Con?tructor
Pel"ttO Mercantil Technico Teleirraph.sta
Contador Publico CGrtes e Confecções
Tachygrapho jratieo P.iarmaceutico
Hllipr,'i|.ho Avicuhura

Joirfsi.dn-I.nto Crimmercla'. Agricultura
(Viatnno Com more ial e Ar- [Trancei

tÍ8',lco inglez
''«rito liCOhaalÓi Allrmi*i.O

Bluctaflolataf. Ilnünno
MvCh&nltSO Klpotrlcist» Latim'haiifffin Meelianico li ospa>.hnI

*'i < t .«r:.(<M lo« *. ¦ >i«- ¦ • . mo .

Nome v..-...».»
Knderoeo. ***** -»<.......,..
estado  Pmrm todos..

Chamamos especialmente a attenção dos estudantes
c dos paes de famjlia para os nossos cursos de prepo-
mtorios por correspondência, cujos livros de texto, que
são completamente gratuito! para os alumnos, são rigo-
roíamente conformes com os programmas officiaes.

Não deixe escapar esta ocea-ião única de
ytniir-se.

m }

II illustração Brasileira"
REVISTA MENSAL ILtüSTRADA

Collaborada pelos melhores cscrijptorcs e artistas na-
çionaes c estrangeiros.

"O TICO-TICO" D1STRIBUE LINDOS PRÊMIOS A'S
CREANÇAS.

20 — IX — 
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BOM RESULTADO
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Dr. Siliíno Nobrega

111 mos. Srs. Viuva Silveira & Filho — Rio
de Janero.

ATTESTO ter empregado cta minha clinica
com muito bom resultado, contra as mol.-stias de
origem syphiHfica, o preparado ELIXIR DE NO-
GUBIRA do Pharmaceutico Chhnico João da Silva
Silveira.

Parabyba, u dc Julho dc 1917.

Dr. Siliiiw Nobrega

Vende-se em todo n Brasil, Republica Argentina —
Uruguay — Paroguay — Bolívia — Pen\ —
Chile, etc.

Diiiniiiiuu^

íáMá WÈIÊÈim. \

| 1 
'^^sab5o!rus 

scT ^g_f I

nriPi-ntriTE PL**ir\jnp,oo
MARCA sUr.l5i-t-At*A

Qr^jd^^^I*-.^^'-!??^

Friimeira IDentição

1
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ESTE PINISSIMO SABONETE SES RIVaL, O HaIS HÍGIElílCO
E SAUDÁVEL PARA A EPIDERME, CONSERVA A JUVEKTUI1JE.

A2IAC1A E tUBELLEZA A CUTIS.
MSTINGUIDO CO;v: u -CRANUE 

PRÊMIO
:a F.xposiçao DO CE.VTENARIO DE i<wj

SEM NARCÓTICO

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

Primeira Dentiçãoo

Exigir o Sello OM União doa Fabricantoa

CSTABELKClMEJyYCS FUIWOUZE, 78, Faubourg Saint-Denls - PARiS
e nas Prinoipaea Phai-macias

• mWL%\*. - .,'...- :' - . .. ., . ,.* vi., aa,**;
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BENEDETTI-FILM 
'

153, Rua Tavares Bastos, 153

Crsr 3 - Telephone: 935 Beira-Mar

Crand? Premio Exp. I. do Cen'. do B..sil

P A R A 1 O L) O S

LARGA-ME...DEIXAME6RITAR1

CIHEMETROPHONIA NNiLUilll
Por cartas patent:s dos governos do:

BRASIL 
- N. 6961

ITÁLIA 
- N. 130339

FPANCA 
- N. 434436

BL-1. .!« A - N. 252S02

Ç INGI ATERRA - N.SIO

i Um ' .....iúção.

PORTUGAL - N. 8363

H ESPANHA - N. B4629

SUISSA - N. 64300

ÁUSTRIA - N. 60849

A LLEM ANI1 A-N.270220

••G-igolette"
com Amélia de Oliveira

rrod. Versa.

f Km confecçip:

1" o Dever de Amar "
com Am'""üa de Oliveira e Aurora Fulgida

Prod. Verpa.

A E8P0SI. DO SOLTEIRO"
com La^titia Quaranta

iTod. e Direcgüo de Carlos Camposallian

\4

'y,

mw tfiP

z mi. *r

Pedidos de locação e venda dirigir-se
a PJVÜLO BENEPETTI

jgWW*U*'y*-»'*Wft-*^^-^^

O TICO-TICO publica gratuitamente retratos de

creanças.

OXAROPE. 5Ã0 JOAO
É O MELHOR PARA TOSSE F_ DOENÇAS DO

PEITO - COM O SEU USO REGULAR!

.' A tosse cessa rapidamente.

.* As grippes, constipações ou defluxos, cedem
e com ellns 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.

í.' Accentuam-se as forças e normalisam-se as
funeções dos órgãos respiratórios.
O xarope s oodb t*net?nt**i-*iT m PhurmscAS

,.VI.M .% t< KBlTA-J — Ku«- - o mo ii. 11 - *_«»»>. á. I'aui'i

I 

Creme de Belleza vfe^^i *|"ORIENTAL*' WÊ
Productos da C.h de Perfumarias BEIJA-FLOR J[^ ^gq J_2____fi_l '¦

VENDE-SE EM TODO O BRAZIL Q + P\ lU \
Perfumaria Lopes ^=^J^ 

\ ^m
' PRAÇA TIRADENTES 36 e 38 J p./j / 

**^Sl£ ^v 
\ ff |-

* RUA URUGUAYANA n. 44 j KIU / "^k \ 
\ JI '!

«L tf I _^_DFC Ar (** IA A ^_l__^^» \a\r S/ '|

!J iWSDES"EXPORTADORES DE PERFUMARIA!? Al 
^ \**(y /^ jl

5 'NACIONAES É EXTRANGEIRAS KiV^Èk. l\ /ZO -'

!; 6-Toito natural e de mul%rff^^ - "XÉ^lSmt-' 
í

I - ->- - ** * *v " 
.

__K-
_-_f;_*_fK

%.C -^Ai-t^jK-a;
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PARA IODOS...

loifve (M To Sec iamma Ev ry Night

20 — I\ n

POX TKOT VV />/7/y /?<mc r Cen Conrad

REPERTÓRIO DA ORCHESTRA PICKMANN

Mod rra to-

Ia orchestra Pickl«
Ztuann offerece os 3

.Ãtlstlcos para bal.f
? les. èhftj (Jansan-I
f te3- r o c e p ç òe, <
zele, ;.-»/.i ?>,,„,,'<
ZJMftoa. 6 —To ep $
<í> Beira Mar "39 f

^ ; z_T7!' u# 
=3—j—f3y*= 45—is—_gíffE

^, ?^fe=]^^fek=i=_í_=J=^ 3 -¦ .j-j-Ím T1 r

fes ^^^^^-0^QJ3^i^

^~i 1 t 1
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O TICO-TICO Jornal semanal9 dedicado exclusi*

vãmente ás creanças*

. 1 .

*
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PÁRA TODOS...

SENTE-SE DESANIMADO ?
Porque não f jz uso do

ELIXIR DE SORÉT
O TÔNICO M.IMIVOf EPWCfAZ EU TODOS OS CASOS

QUE O MAL SEJA ri.oVKMIONTE DOS NERVOS

i:, ..(li.iii, ;i ii sua torça viril. TvMC-SS iiiim-o. JMfio «'' n

id.idi' «111«- innlilisa 41 lii.itii-ni 011 21 mulher. SAo o»

IIITM.S l|IM- RtetJtaltSSI 41 alillllMllll illllÍ>4]ICIISIIV0l. I' .•»<•

o (..nin» SORE í WMBBOSta di' i'l<'nii'ii(<iM Tt'*;('l.'i('N. Vi'n-

1I1 so i-m i4iil:is ns DroiiiirliiM S 1'liarniai'laM. \ pproviulo

l»4'l:i DiicHorin da Siimlc Publica «>in BO-B-IBIS sob \
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\4 SÍNAIU
SPOOTIVA

EDIÇÃO DA S. A. M0 MALHO'

Bom Dia!
O homen ou mulher que coma
bem.quelhe agrademos alimen--
tos, e que os digira, é saudável.
Como se faz a sua digestão?
V. S. nunca pode ser saudável
sem que tenha boas digestões.

do
Or.

digirirão os alimentos. Elias
conteem os suecos digestivos
do estômago sob a forma d*
pastilhas. Elias dar-lhe-hso o
prazer de uma boa digestão.
Não espere; torneias hoje* e
será saudaveL

PASTILHAS (IGH1B0S

1 1 i 1

M

Iptlalül IHIHllll I I IlIllliilIPIf

C ¦Vt7',n-'.mia rv ) l**r ^tuH/K-.TLtit* ys a

"1,.( m k« ° Y^iy
f/ Sangue \i
V 'Ori ir, ca 0-> Vmúsculo0

F°'OALf.CC Oi
MERV0S

ftttt.ctl t«»«itttti.
l'»»í 1 .CO*» «', •«

FONTOURA
A COMSCRVAÇAO Dfl 5A0PC

Os fracos produzem pouco com muito esforço. Os fortes produzem muito com
Pouco esforço. O Biotomco Fontoura dá força.

Muitas são as moléstias que se originam da pobreza do sangue e das altera-
çoes do systema nervoso, produzindo as anemias e as neurasthenias, cujas conse-
qucncias funestas nao se fazem esperar. Taes moléstias previnem-se e combatem-secom o extraordinário preparado BIOTONICO FONTOURA, o verdadeiro reconsti-nunc completo que exerce a sua acção benéfica fortalecendo o organismo e defen-

nitrSTffl?nWt»?íf,^,^m guando se encontra enfraquecido,
«nc 

B9T,0NIC0 FONTOURA tonifica os músculos, revigora o systema ner*
l,f- ,,aS 

fo,rças' despcrta ° aPPetto. melhora a digestão, auxilia a as-
l SÜ nÇat°' .combate a dcPressão nervosa e a fraqueza muscular, regenera o sangueaumentando os glóbulos sanguineos, dá nova vida aos tecidos, estimula a activi-dade ccllular, contnbue, cmfim, para normalisar as funeções do organismo, produ-nndo enenria, forca e vigor que são os attributos da saúde.

O MAIS COMPLETO
JFORTIFI CANTE

''•*»OUMd$fRPE!'C

í-*iL»r,UlO •sS*l'_il



Â__\ _s^^****__V \ m Stták fètià 
:. : F jiJf f _± 1 *****_\ mm '*. 

j f ^/ f g| |

CHIQUINHO, BANCANDO 0 PATRIOTA. ASSIM FALA AS MASSAS:

- Cumpramos cada um o seu dever! O Almanach d'0 Tico-Tico para 1925, a sahir em meados de Dezem-

bro próximo, vae ser uma publicação como ainda não se viu outra igual no Brasil! Contos de fadas, paginas a

cores para armar, bichos sem cabeça... e cabeças de bichos... Estudemos, pois, estudemos para fazermos jús a

um exemplar do Almanach d'0 Tico-Tico como prêmio á nossa applicaçao e ao nosso aproveitamento!

PREÇO, 4$00O PELO CORREIO, llu»

So A, 46/ 9* Rima do Oovidor, 164 — Rio
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DECORAÇÕES
Qae sao o expoente máximo da ^
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REGIST-Gu^^
..65-I^ua da Carioca-0771^

PREMIADA HORS CONCOURS NA EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE 1922

Officinns Craphicas d'0 MALHO


