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O maior especialista em
matéria de manícura

Aperfeiçoa, um Esmalte

^*NA 
I

MrÂt^

LINDO ESTCJO DE EXPERIÊNCIA

COM 0 NOVO UQUID POLISH

(ESMALTE) AGORA SOMENTE

POR 3S500

Lave bem as mãos. Dê fôrma ás
unhas com as lixas Cutex. Depois amol-
leça a cuticula e retire a pellicula amor-
tecida, com o Cutex Cuticle Remover e
um palito de laranjeira Cutex. Em se-
Kuida vem o Cutex Liquid Polish (es-
malta) ou O novo Powder Polish (pó).
Entre uma manicura e outra convém
usar um pouco de Cuticle Cream (n. 13)
para conservar as unhas lisas e fortes.

Procure este estojo mignon no seu
fornecedor, ou remetia 3$5()0 em vale
postal, | H. Rinder, Caixa postal 2014
- Rio.

"O esmalte da pessoa pouco caprichosa", dis-
seram todos! Um liquido era tão fácil de applicar
cm tão pouco tempo — e como seu brilho durava!

Mas por muito tempo as pessoas mais zelosas
em todos os detalhes do seu trato receiaram que
os esmaltes fossem densos e fizessem bolhas. Ou
então que se descascassem.

Agora — Cutex, o maior especialista em ma-
teria de manicura, conseguiu um esmalte perfeito
que satisfaz ao gosto mais requintado e exigente.
Tão fino e leve! Com uma apparencia tão natural,
de nm brilho rosado de unhas bellas e exquisita-
mente tratadas.

Quando V. Kx. desejar uma manicura nova.
não necessita de um removedor especial para o
esmalte antigo. Basta applicar o Liquido Polish
(esmalte) enxngando-o antes de seccar. As unhas
ficarão limpas e lisas, promptas para um novo
brilho.

O novo CUTEX LIQUID POLISH applica-
se com um pincel. Secca instantaneamente e deixa
mn brilho que dura por uma semana.

Num admirável conjuneto foram reunidos
em elegantes estojos os finíssimos preparados
CUTEX, havendo cinco modelos: o Compact, o
Five Minute, o Travelling, o Boudoir e o De Luxe.
— Todos bellamentc apresentados e contendo todos
os requisitos necessários para uma boa manicura,
satisfazendo plenamente ao mais exigente e fino

gosto. \. Ex. pôde obter esses estojos em qual-
quer perfumaria, armarinho ou pharmacia.
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Cutex

REMETTA HOJE ESTE "COUPON"

COM UM '"VALE 
POSTAL" DE 3S500

Envio 3S500 em vale postal por um
estofo "Midget 

Cutex"

Nome

Rua e N."

Cidade

Estado PTD
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Mais um prosador, de

phrase graciosa e leve, nos

revela Pernambuco: o Sr.

Humberto Carneiro. Em Praias do Norte, livro de contos

quc acaba de publicar, c quc. parece, marca a sua estréa nas

letras, já com apreciáveis qualidades dc artista se apre-

senta, não sendo a menor dcllas o seu estylo, absoluta-

mente pessoal. Estylo claro e harmonioso, e que com

nenhum outro offercce semelhança de modo a trahir in-

fluencia poderosa de leitura dc autor preclilecto ou dese-

jo manifesto de imitar um mestre. Estylo do qual elle

é dono. c com o qual, cm suggcstivas pinceladas, pinta-nos

as marinhas deliciosas, onde o mar, com volúpia e mol-

leza, rola as alvas águas soluçosas nas praias de areia

fofa c dourada.

Todo o livro é consagrado á divindade maritima.

Directa ou indirectaniente, o mar nelle apparece, ora bom

e compassivo, ora rugidor e colérico, já na solc.nnidade

de sua grandeza, já numa fuga esquiva de águas ralas

— mas sempre inspirador e bello.

Remata o trabalho um conto que tem o titulo do li-

vro:
"Praias do norte — quanta poesia nas suas marinhas

claras, quasi transparentes, banhadas de sol, entre o bran-

co e o azul dos céos; e o verde tranquillo do mar, inimo-

vel, ao fundo das pequenas enseadas 1

E que effeitos de luar, na solidão das noites estrel-

ladas, nessas extensas praias entre coqueiraes, salpica-

das, aqui e ali, das palhoças dos jangadeiros !

E ao longo do litoral, a moldura agreste áas mattns

virgens de cajueiros, pitangueiras, goiabeiras, debruando

de verde escuro a orla branca da praia !

Ah ! e a belleza das manhãs em desabrocho, cm

que o sol vae illuminando pedaços de mar verde, coloriu-

do a linha do horizonte, nas cambian-tes de um roseo

imponderável, que se alarga macio, no fundo do céo, re-

curvo e alto, subindo em concha azul, onde nuvens bram-

cas, tocadas de sol, resplandecentes, passam soltas, como

pastas de algodão.

E que alegria em abrir a vela triangular para o

mar largo, borrifal-a d'agtia com a cuia. cm fôrma de

:olher, e vel-a enfurnada, levar a pequena jangada, fra-

?il como um brinquedo, saltando acima das ondas ate

se perder, na oscillação das grandes vagas, como uma

aza aventureira 1

K que prazer deixar-se a gente ficar noras e horas,

num banco de jangada, á beira-mar, pescando á linha !

<f)s Livros da^Semana E, na frente, a immcnsidade

do mar; e, cm redor, a lar-

gttra da praia recortada,
acompanhando, cm reentrancias, a renda alva das espu-
mas; ora. engolida pelo mar quc se derrama pela vegeta-

ção rasteira dos mangues, formando cambôas; ora, se es-
tendendo como braço branco de areia que entra pelo ocea-
06; e, de um lado c de outro, por entre as manchas ama-
rellas das palhoças, os coqueiros finos recortados 110 ouro
do poente.

Ah ! a belleza das praias do norte ! quem te poderá
descrever, na suavidade das tuas marinhas ou na moldura
agreste das tuas paizagens, entre espumas, sob céos sem-

pre azues, claras, tão claras, como recortadas ná altura

do espaço luminoso, — Pajussára. Jacarecica. Boa Via-

gem, Guaybú, Prazeres, Ponta Verde, Milagres — todas,

todas, perdidas nos remansos das enseadas ou branque-

jando na solidão das curvas largas do litoral, batidas do3

ventos ou esbrazeadas, nos meios dias de verão, pelos
soes do trópico; e, ás vezes, meio oceultas — lindas

praiasinhas de jangadeiras ! — na vegetação caracteris-

fica do nosso litoral, onde predomina, ora o verde enfe-

zado dos mangues; ora o verde ter.ro dos pennachos dos

coqueiros adolescentes, coqueiraes a perder dc vista, bra-

cejando na brancura dos areiaes desertos !

Ah ! quem me dera ter na.-cido um simples pintor

de marinhas ! Estes sim. Estes bem podem sentir a ri-

queza dos teus céos; todo o colorido dos teus poentes;

toda a doçura sem igual dos teus luares; e o doce perfil,

cheio dc graça, das moreninhas praieiras; e o heroísmo

obscuro dos teus jangadeiros; e a humildade resignada

das tuas rendeiras, santas velhinhas, enrugada-, á porta

das palhoças; e a loucura das tuas velas ousadas, soltas,

no mar bravo, como azas tontas e sem pouso 1

Ah ! quem me dera ter nascido um simples pintor

de marinhas !..."

Pois não é pintor admirável quem, como Virgílio

Várzea, o exímio e elernisador das bellezas das praias

do sul, no6 põe diante dos olhos, numa profusão de luz

c de ouro, telas magníficas e commoventCS, como essa da

Vos do mar. ou como essa outra, tão cheia de risos e

de lagrimas, de espranças e de torturas, de liaria ?

¦
Dc outro gênero, de differentc feitio literário é o Sr.

Rocha ferreira, o joven escriptor paulista já autor de

vários livros, quasi todos de verso-, c que nos dá agora

Sangue azul ;
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Semanário popular, poli-'
tico e humorístico. Re-
portagem photographica

de todos os Estados.
Redacção e administração
Rua do Ouvidor 164— Rio
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Espirito prompto e ágil, o Sr. Rocha ferreira trata I

t>s seus assuimptos com fina elegância mental. Prova-o I
ES TK ELLAS UE CARNE

"Na saphyra immaculada do meu cérebro argentauri-
fulgem myriadcs de estrcllas.

Num abrir e fechar dc grandes cofres dc pedras pre-
ciosas, todas ellas têm reverberações de olhos imagina-
rios.

Entretanto, como a cluimma dc um cigarro invisi-
vel, falseando na treva, num recôncavo dose céo origi-
nal, chammeja, humilde e crepitante, pequena e rutila.
uma estrella isolada.

Então o meu "eu", 
piedoso e mudo como o "eu" de

\odos os creadores, sobe muito, numa ascenção vertigi-
nosa quasi e vae librar-se alto, bem alto, junto da es-
treüa humilde c rutila, pequena c crepitante...

E, bebodo da volúpia sagrada de ser astro, eu me
fundo nessa estrella, desfazendo-me em bençams de luz
sobre a terra...

Quando o meu cérebro sonhador pensa e fica mudo,
eu rolo, num fragor estridente, glorificado de estrellas,'
sobre mim mesmo c quedo-me, isolado c só no mundo,'
como a estrella que a minha Arle aslrificou.

Ah ! sc ao menos comprchendesses que essa estrella
de carne és tu..."

Não está ahi o germen de um grande prosador, queo estudo aperfeiçoará e o tempo consagrará ?

Já o Sr. João Ribeiro Pinheiro possue outro estylo— estylo de uma harmoniosa simplicidade e em que a
tortura ansiosa da belleza simples discretamente se revela

924
O artista da 5*00070 de Pérola e Cinca sabe dar „•• -A.UM Ua* £qj.e relevo as suas creaçoes. E e, na simplicidade embala-

dora de sua phrase, um aristocrata da fôrma.
Do seu modo de dizer, de exteriorisar o pensamen

to, pódc-se julgar por este trecho do seu livro:
"Um sonho antecipado de amor, uma visão de g.oria, um desejo irrealisavei de sumptuosidade, são estados

myticos subconscientes,

E deste estado, por um excitamento, por uma hyper-
excitabilidade geral, um cérebro superior, pôde, pelo'prolongamento deste estado ou pelo predomínio de aperce-
pções mórbidas, cahir num estado "superior 

de mysticis-*
mu", ou em outras palavras — no estado de exta.e -*
que Ribot classificou como sendo "a fôrma aguda da
tendência para a unidade da consciência", unidade quesignifica a abstracção de toda a actividade cerebral em
detrimento <le uma.

Santa Thereza de Jesus — Baudelaire — Mahomet
Ruskin, foram grandes espíritos em -estado extatico

cujos cérebros pendiam com toda a força da attenção ~
da super-attenção para uma só cousa : — a arte nunsa religião noutros.

Nuns as sensações de actividade são como explosi.
vos e os centros cerebraes vencem os centros rachidia-
nos: são artistas, produzem.

Noutros ha subordinação á volúpia extra-terre^tre,
uniões de pureza transcendente com os deuses: são os
santos."

Ha, ainda, no livro, varias paginas descriptivas, quese podem, sem favor, qualificar de formosas.
LEONCIO CORREIA.
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Agora envolve-nos com o seu véo encantado,
atravez do qual a vida se nos desenha com as mais
risonhis tintas; e logo quando mais ansiámos por
approximar-nos delia, foge-nos e desapparece.
deixando nos apenas recordações e saudades.
Por isso quando a Alegria passa por nós e comnosco
se demora um pouco, devemos gozal-a, franca e
intensamente,

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

vwsT nío""nos importe! A alegria vem-nos raras vezes, ao passo que a

tristeza é a nossa companheira de todos os momentos. Além disso, com

uma do7P (de

C AFIA8PIRINA
não só desapparecem como por encanto a dor de cabeça, o malestar geral,
a depressão nervosa, que costumam occoirer em casos t.aes, como em poucos
momentos o organismo readquire o seu perfeito equi-tibrio.

A CAíTASPlRlNA é ifflii_lmente cfficaz nas dores de garganta e ouvidos,

neralgias, enxaquecas, resíriados etc, e ofierece a inestimável

Vantagem de n.ão affectar o coração.
Vende-se em tujoos de vinte comprimidos ou em
"Enveloppes CafiuMpirina" de uma doze.

Gtfd 4 %mk Paéfc. c— . N*. .308. ái 7.IO.I9ia.
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CREME ALLED
* 

- ix - w

Formula scientifica do Instituto de
Belleza Alled

(Alled Beauty Institute)

Maravilhoso para ESPINHAS, PANNOS, SARDAS, MANCHAS, RUGAS. VERMELHIDOES «,
Lfficacia garantida. E' o CREME DA MODA e o ideal para o toucador

nBRANQLEIA. 

AFORUOSEIA e CONSERVA a culis fazendo adl.erir mannificamcntc o dó d. ¦arroz. Pole grande, 9$000 p

FARINHA ALLED (amêndoas)
AiiAriaA™^J™e*excçll.enle para a lava&cm (,a cutisAMACIA, EMBELLLZA e evita as RUGAS precoces. — Laia: 7$000

**o PARC ROYAL
101——IO]

e em todas as perfuinarias

tocaoE—^ao;

D

,u' II11 i O /»!>£__
••II díCUlO*

•f Ot nf K« O

Sangue
TOMi-iC* W

músculos
HERVOS

0l»10UR(\.St«Pfc'w

8

FONTOURA
mr^Jul 

S mUlt0S PrfParados de valor c,-••» i..,:,,,i:71 a in(]lMria ,,;»,-.-,-,...,-„
bra<ile.ra, oecupa um logar dirtmcto o Biotonico Fontoura, e^WentJjto^ffcSS
que vae conquistando cada vez mais o apoio da classe medica e a c 

"r 
fo apopular. O B:«ton,ço Fontoura é fabricai no Instituto «Medicamenta- 

e£a£Scimento laentifíco industrial, cujo programma é fornecer ao púbico por 
'pre« 

ra"«caveis, productos de effeito seguro, fabricados com rigorosi tecStoT^S £melhores que nos vinham do estrangeiro por pregos excessivos.

,-, , 
aD.S0l,da °ir^^o scientifica do Instituto, não admira o suceesso aleanÇadoMjelo B.otomco Fontoura, cuja acecitação sempre crescente confirma TeffS"Cia deste excellente reconstituirá em todos os casos de debilidade ££.«£? í i«ra que o Biotonico é fabricado sempre c«í o^£smo «orkho m5£w! 

^
mtso° b&° scicmific° ,de "ia"(io e" Swís&W: :sts
- Jüt P?1Ue 

tat?bem a P«>P"cdade de melhorar as funeções Siva^

in.aiij.1. jutai para lioinen-. seunora» ? ;-rr.-incris.

O MAIS COMPLETO
FORTIFICANTE

^|ITJKa™^TO[)OS!ÍÍ?
LITTE RATURA, ARTE. SCIENCIA. HISTORI \ A«Trn\n\i(A m.ii-»u. *W0VVCINEMA, MUSICA. | PORT, AGIiolpECUARIA 

* 
15TCl ET? fmí0?8'.0^^*3' TKEATRO. Tf /^íTA TT> iTt\ éTEXTO, 1LLUSTUAÜA8 , QUATORZE IMPKtssVs^ A Sas ^IM^^oíí?^ DE ÍL^ ILAID ©-/

1S700LEITURA PARA TODOS está á
QUADROS CELEBRES

venda rm Iodos o, "pontos" do Jorn
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GANHAR DINHEIRO? SÇIEHÇ'*posE»'LUV,0S°wos
mSTS C0M0 0BTER MAIORES RECURSOS?

n ,ACIUTA"SE A TODOS UM CAPITAL

•Ita dc outra. van.aB*„,. La Hmons 
" 

a 
"oa 

m1 
".'""pr 

Uco"' 2£l_TLZ?Z_ T"'^quecer por melo de negócios, ou do jogo. ou da ou a cobra nZJ _ _T 
tUd°! "^

ou hypnot.zaçio; ganhar demandas: cazar com acerto ou alean.ar o amor dGMjalo. tir i__lmonia na familia ou na sociedade commercial; possuir pod.r magneTo;veí ati-ave. loi
descobrir mina* de ouro ou diamantes; atrahlr abun»
perder e tudo que ganhar, tal como esti demoa-

¦
1 '

I
**=
|

cartas

corpos opacos; adivinhar o futuro;
dancia de dinheiro. Nada ha que

das pessoas mais notáveis do5 etrado nas
ê mundo inteiro e cujo theor exhtblremos. Na mesma eaaa. v * =
§ está â venda por doze mil rela, o importante livro ilus» nome  
§§ tiado do DR. J. LAWRENCE — Hypnotismo Afottunante. B«n numero .... Ü

O pedido deve vir dentro do mesmo enveloppe do dl» Looa**- e Estada 
" 

I n*."iro em vale postal ou registro de valor declarado.  
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Sabonete DOHLY
Preço por preço é o melhor

A varejo um 1$200 — trez 3$000

A' venda em todo o Brasil
E' de interesse de todos ler o prospecto que

envolve cada sabonete

WePerfumarias Beija-flor
Pedidos do Interior a J. LOPES & C-

ou a qualquer casa atacadista do Rio.

Para espinhas, sardas e manchas BORICAMPHOR

IPrimeira, IDentiçao

D

SEM NARCÓTICO

Usado em fricções sobre as gengivas, facilita a sahida

dos Dentes e supprime todos os Accidentes da

Primeira DentiçãOo

Exigir O Sello da União dos Fabricantes

ESTABELECIMENTOS FUMOÜZE, 78» Faubourg Saint-Denlc - PARiS

e nas Principaes Pharmacias

¦_¦



PARA TODOS. *7 — IX - 9_4
I

____». 
'v'*-fl 

_HU_____k _____________¦ _-_-L___H-_-_-_-_-_H _____». _l
^B _^_w _^B _^ _B _v^v^_l __L _¦ ^_i a_s ^1 __^__^fl

^-^ NA

CASA COLOMBO
_--- , »



ifpp:

V IX - 9-M

.*-

;ifL*fiai

da
|4

V
*«Sll

M
fidC

00*

\& peó1
ir/-»

ao

íiOO? |an«il

«.rr»»/* "v-f "*•*-«¦ r-"»i?« rpo ío sn ...i

¦ ','irlira phrlfífilai 
' '.<» *.-•«/-•'<lí

. m?\<v 'rtirltqJH o - IGOiiLKja

frt :r prrparo-.iü "«-o tt pria s .3

rojrJo fo»iu íuf/iJ <" <7,"',"l<" •"'

f* c '«a
r-TO Q.*$*Q*s)niti,

O O'** prrs-l' o» S.
-irai t»V»rfira
/.O. /tt-JV <f/ /9"* Hi».«V '!T"0

I " ¦"'- '-fCr-irr,,„...,' ' ' ""' 'f-llto
"¦¦nla^gruu,.: ?""-«<•* C«
»'*•"»- dai l,:r," 

'*'¦""¦¦ - «víi
'»-.-• •»-»»,., ;w?\ t\Zm*M.

VIGOGEHIO
0 FORTlFICANTE MAXIlflO PARA

TODAS AS EDADES

Çalcifica os ossos e dá phosphoros

Sempre que os MESTRES DA SCIENCIA

precisam applicar um furtificante receitam o

YIGOGENIO.

FRACOS, rachiticos, ANÊMICOS, depau-

perados, NEURASTIIENICOS. usem o

YIGOGENIO.

Na fraqueza pulmonar c CONVALESCEN-

ÇAS o seu ef feito é immediato e positivo.

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

mero 833 cm 20-11-1919.

Fluxo-Sedatina O remédio das senho-

ras. Combate as coli-
cas titerinas, mesmo as da gravidez, em duas
noras. E' o melhor remédio para as doenças
do utero como FLORES BRANCAS, in-
flammações, utero caliido, corrimentos, ca-
tharro do utero. A FLUXO-SEDATINA
e usada com optimos resultados nos Iiospi-
taes e M:.icniidadcs.

licenciado feio D. N. de S. P* sob nu-

mero 67 cm 2S-6-1915.

PARÁ todos...
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TINTOL
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2-5-500

TINOEOL
4£500
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P. MUNICIPAL-/3
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A PAGINA DOS NOSSOS LEITORES
SR. OPERADOR

E' esta a primeira vez qne peço agasalho nesta
pagina a algum escripto men. Esse não encerra
em si nada de útil, mas tão somente o desejo de
e.xteriorisar algumas impressões sobre alguns films
a que assisti.

O melhor film desse anno (até a data de
hoje) foi, sem dnvida, "A revolta do humilhado"
do insigne George Fitzmanrice. Qne maravilho-
sa direcção e interpretação! De todos os interpre-
t(:S gost''* lliais do trabalho de May Mac Avoy.
Xesse füm ella revelou-se uma actriz dramática es-
plendida. E Gareth Hughes ? que dizer db relevo
que deu ao seu papel?

Foi emfim, um film que me satisfez plena-mente, tanto no enredo, como na direcção e inter-
pretaçáo.

Acho também que o melhor film feito até hoje
foi "Sangue 

e Areia" (Blood an Sand). Não sou
admiradora do Rudie, mas, no emtanto, nesse film
reconheço que elle excedeu-se a si mesmo, levando
a termo a mais bella interpretação que já me foi
dada observar na tela.

Mas as honras do fim devem ser dadas a Fred
Niblo, porque, creio bem, que sem elle, Rudie e
Walter Eong não teriam brilhado dao nella ma-
neira.

Plumitas! Walter Long parece que foi feito
para esse papel!

Confesso que não esperava que 
"Sangue 

e
Areia" fosse a obra-prima que é.

Já fez um anno que eu o assisti e ainda me
recordo perfeitamente de todas as scenas, tal foi
a impressão de deslumbramento que elle me
deixou!

Esta já vae longa e desculpe-me o Sr. Ope-
rador a massada.

Sind
Jahú I

SR. REDACTOR

Vou tocar em uni assumpto que, julgo, ainda
nao mereceu uma cuffladosa attenção por parte do

01¦ 10-301 loaoi IOE-01

publico 
"habitue" 

dos cinemas. As ligas pró-me»
ralidade já fizeram suas reclamações na parteconcernente ás scenas mais livres e estas já pos-suem censores officiaes; os literatos e defensores
da integridade do vernáculo, já apresentaram as
suas reclamações na parte que se refere á má
escripta das legendas e, ao que parece, já foram
attendidos. Agora cabe-nos apresentar esta que é
simples e pôde facilmente ser attendída.

— Não é raro no decorrer do film v#rmos
uni cios personagens dirigir uma missiva ao "galã"
ou á dama, facto este que se observa com mais
freqüência nos films* francezes, italianos e alie-
mães, nos quaes uma missiva é quasi um "adorno"
indispensável. Ora, não raro, tambem, acontece
que sendo esta missiva assáz longa o encarregado
da filmagem da mesma, já traduzida, talvez com
desanimo de dividil-a em duas filmagens, augmen-
tando portanto, o tamanho das letras, concretí-
sa-a em uma só, ficando, por isso, os signaes gra-
plucos tão minúsculos que o espectador mais afãs-
tado da tela fica impossibilitado de lel-a, e, mui-
tas vezes, perde-se todo o fio do enredo por não
ler lido a missiva.

E' um facto este, Sr. Kedactor, observado
quasi diariamente nas nossas salas de diversões e
este mesmo facto tem passado, entretanto, des-
apercebido aos críticos cinematographicos, queneste ponto nada fizeram a bem da cinematogra-
pina. Uma outra irregularidade que tenho obser-
vado ser freqüente, consiste na péssima calligraphia
de algumas legendas manuscriptas; é útil que 03
Srs. encarregados da confecção de taes legendas
comprehendam que nem todos os habitantes do"
Brasil são calligraphos.

Espero, pois, Sr. Redactor, que por interme-
dio de vossa conceituada revista, chegue ao conhe-
cimento dos representantes de films, taes irregula-
ndades que podem ser facilmente sanadas.

Com os agradecimentos, subscrevo-me, leitor
assíduo

ü ,» rj Games
Bello Horizonte

I0E301

Edições PIMENTA DE MELLC^T^
J^SACHCT 

J4-RI0PE JADCIRO
Estão A venda ¦

10-3 0

" 
JL _«* ^^ 1' o--_ f_r» •

g CRLZADA SANITÁRIA, discursos de AmauryMedeiros.

O ANNEL DAS MARAVILHAS, loxlo o figuras
do João do Norte.

CASTELLOS NA AREIA, versos de Olegario

g COCAÍNA..., novella de Álvaro Moreyra.rt PERFUME, versos de Onestaldo de Pennafort

>E30_

Cada volume, pelo correio, re-jisfado 5$0()0
l_l--a'_l--'---—-n--^g-__,_rfc__ft[

BOTÕES DOURADOS, clironicas sobre a vida 0
intima da Marinha Brasileira, de GastãoPenal va.

LEVIANA, novella do escriptor portuguez An-tomo Ferro.
ALMjfc,5IaARI'AIU'conlos 

gaucll0S de Alci(les

NOITE CHEIA DE ESTRELLAS.... versos do SAdelmar Tavares.

I0E3Q] I0E30J
I

IODO

•-

. _ •".
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SE A TOSSE VOS PERSEGUE
USAE

Ü GRINDELIA
(DE OLIVEIRA JÚNIOR)

Para as Doenças do Peito:

**

-•V.-..V

CATA RR HO,
ASTHMA.

CONSTIPACÕES.
INFLUENZA,

ROUQUIDÕES,
BRONCHITES.

E todas as moléstias dos órgãos respiratórios.

Pedir GRINDELIA dc "Oliveira Júnior"
m**Mmfmmmmmm
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A PALAVRA

ENVELHECER
í para as senhoras a

mais triste do
d lecionar io

O ideal dc um rnsto bonito nZn 4 cA -> 1,-11. - j -•
KOda de espinhas manchas escoriações verme h f6m^ 

mas" a*IImne7Í da cutis~« a au'
ler bem unida sem quasi perceba«^ 

«rmelh.does. cravos, poros muito abertos. A cutis deve
do um tom SfaS^^SSSi^rSSS^SSLfiS^ÍSSí nn?"'3 

°U m0rCna' C°nf0rme a Pessoa' P°rém.
mclhança da porcelana. ETfTíeiSSrSo' C^MTwJT.tTHMPerWaS; "S* dcve ter a se'
agradáveis em rostos delicado*- rnr-.nl Jf-r , 

P0L.LAH ~ nue transforma as cutis poucoo CREME W|SS& ÍTXS-bM ff''? a-essí «***. «O™
leza) esta cada vez mais procurado em todo o mundo ' 

(Acadc,nia Americana de Bei*

.ur/Sc^-ia ,**£ AÍ^".^? -"kL. d?JSar„Sciro:PrC5Cn,a"tCS 
da ¦Wi«" B*

NOME
• •• .,

RUA

CIDADE

ESTADO ..

>\__tóv -. •
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Rio de Janeiro, _>; de Setembro de lQ2i

TUTU M A R A M R Á
— Tittá Maromba
A ào venhas móis cá,
Que o pac do menino
Te manda matar.

Aranha tatanlia.
Aranha tatinha,
I ulti ê que arranha

A lua casinha.

A o S( ii leito de rendas eom brocardos de ouro.
Os olhinhos redondos de espanto e alegria,
lille olha a vida como quem olha ttm thesouro.. .
Meu filho é o mais lindo d esla freguesia !

O filho da Coruja,
A boquinha em rosa. a itiàosiiiha suja,
C om os d edi nhos gordos já dá adeus.
Fala uma lingua que ninguém comprchendc.
Toda a gente que o vê se surprehende :
7 ào bonitinho ! Benza-o Deus !

li' gorducho como uma bola.
O seu polichinello eom um grande guiso,
/:' a \mica COUSa que o consola. . .
Meu filho é o meu melhor sorriso.

Que noite clara ando lá fora .'.,.
O luar entra uo quarto, manso e lindo,
Com a expressão angélica de quem chora...
Roça o berço : o menino está dormindo.

Então a VOS (jue mal se sente,
Vae cantando machinalmcntc :

Tutu Marambá,
Não venhas mais cá,

Que o pae do menino

Te manda inalar.

O h ]<: G A \< I o

^^0/ **m 0 I _...
O *7f 

^___ 
' "**i ** /_— -
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Pequena Gazet
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Acabou-se o inverno

que, este anno, foi inver-
no iih-.iik). Roupagens

*M—numnÊ—mmmÊKMÊÊ^m

Alexandre Dumas Fils,
cujo centenário de nasci-
mento foi commemorado
ha pouco, servindo para
que se fixasse a ultima
opinião sobre elle: — era
um homem muito engra-
Codo c um escriptor quasi

medíocre...

novas vão substituindo os
tailleurs, os lindos tail-
'eurs da estação de 1924,

graça das rua*, alegria de
todos os sentidos. A ca-
rioca, pela juventude da
raça, pela paisagem onde
vive, tem uma belleza de

pássaro, de frueta... Nas
curvas do seu corpo guar-
da o rythmo dos vôos que
enchem o céo e o períu-
me envolvente das flores-
tas. . . Mas na voz tem a
•nostalgia das ondas que
cantam nas praias... De
instineto, el*a sabe esco-
lher, derrtro das alluc.na-

Ções da moda, as coisas
simples e bellas. K eis

por que os vestidos lisos,

que parecem saccos, —
saccos de bonbons, tutu-
ralmente, — acompanha-
ram e serão os suecesso-
res dos costumes de cida-
de durante a primavera...
Amen.

terior do stadium, res-
taurantes, venda de pro-
grammas, garage, etc.

O sport que mais ren-
deu foi o do foot-ball.
Não deixará de ser inter.
essante a pormenorisação
das cifras: Fooi - bali •

1.800.000 francos; Athle-
tismo: 1.600.000; Nata-

ção: 400.000; Polo:

400.000; Te 11 nis: 350.000;
Kugby: 350.000; Sports

O violoncelista hespanhol de inverno: 116.000; Box:
Pablo Casais. 100.000; Regatas: 90.000;

Hi-ppismo: 85.000; Cyclis-
mo: 80.000; Lucta livre:
25.000; Gynmastica :
25-Ooo; Lucta greco-ro-
mana: 20.000; Pelota bas-
va: 20.000; Florete:
15.000; Pesos e alteres.
10.000; Sabre: 5.000; Es.
pada: 4.000; Hiate: 3.000;
Tiro ao alvo: 2.000; Tiro

nalistas, vindos das n
partes do mundo, r preJ
sentando jornaes d
paizes.

4..1

18»__¦___

¦à.^£aV3mtZr-

¦ - rasaj 
llll

O Monte Saint-Michel, ¦***>¦ pombos: 1.500; Pen-
em França, e a sua fa- tathlon moderno: 500;

mosa abbadia. Tiro ao veado em carrei-

_Cfl _______ -^^^^^.BB»

Mlle Napicrkowska,

dansarina russa, ceie-
bridade parisiense, e
uma das mulheres

fataes ile antes da

guerra. . .

¦___> ^B ¦*\ B__f»*>v^*B KsipJH BPvJfl !______- _____¦ j________________fll

lt_i*^___L_-B»\ —***** 
^^^**^**flPl

Sr. João Ribeiro Pinheiro, I
escriptor moderno, que \
acaba de estrear linda-
mente com o livro Sonata
em pérola e cinza. Re.
trato feito por Oswaido
Teixeira, premio de via-

gem da Escola Nacional
de Bellas Artes.

^«BH_T * 
^| wÈZar^^^^^LmmmY

Miss Barbara Kitty Doi-
dge, de Plymouth, Ingla-
terra, premiada como a
mais bella rapariga das

Ilhas Britanmcas.

('rackcrjack de Grcenwick

JOGOS OLYMPICOS

KM 1'AKIS

Agora cpie se encerram
os jogos olympicos, já se

pôde dar o balanço geral
e saber o que foi o gran-
de meeting, tanto do pon
to de vista sportivo, como
do financeiro. Quanto a
este ultimo, não se erra-
rá affirmando que os re-
sultados não correspoii-
deram á espectativa dos
organisadores dos jogos,
muito embora os especta-
dores das differentes pro-
vaa tenham andado pela
casa dos 100.000. A re
r<-ita das olympiadas ele-
vou-se a cerca de

5.846.000 francos, á qual
-r* deve juntar o equiva-

lente de um milhão, obti-
do com a venda das con-
cessões: botequins no in-

Brookside Marcus

O maestro Puccini, com B
sua senhora e seus sobri-
nhos, no jardim da villa 

Td: 5ü0; Jliatü O-oulan) :
onde mora, cm Roma. 5°°' Total: 5*~*-*t6.O0O.

O record das receitas

pertence ao foot-ball, com
o match final, Uruguay-
Suissa: 45.000 espectado-
res. dos quaes pagaram
entrada 41.070, produzin-
do a receita de 516.575
francos.

No dia da inauguração
dos jogos, em Colombes.
a renda foi de 305.000
francos, e no ultimo dia
de athletismo, no qual se
disputou a prova Mara-
thona, 270.000 francos.

A melhor receita foi de
10 francos. Um único es-
pectador pagou o direito
de assistir da tribuna in-
«aliada á margem do Sc-
na, em Neulan. a cairei-
ra de regatas á vela.

A imprensa esteve bem
representada por 927 jor-

¦

__________.*_______,

-**!--____________- «flfl^fl

Senhora Margarida Mos,
«y-iV era uma boa actri. de
comedia, sem saber pie
'"ea uma excellente a triz
de revista,.. Mas, ./< ra.

já sabe...

A ultima silhueta deste

inverno.

Jack Dempsey,
o homem que. dan io

soecos, ganhou riqu< a

e gloria, e quebrou o

braço direito.. .
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vrbl.K - Sant,, Deus ! ja vi talvez trinta, arrebatadoras ! A rente
da polygamia.

sente afinal a sensação

—

(> PILHO E X E M l' l a R

— au na umas gallinhas de raça oüvUt# > v
«•'--«.¦ci...,,,, rara., ,„,,»,„„. r,,,,,;:,,::,;::,-w r- 

¦•*- •¦*--• »«*.,, _.
- a,,,,,,,,.,,,,,,,,, ,,„,„„.,„,,„,,, P<VM áeseia (im eu gjj_ a gua ^^

•§.»- (Desenhos de /. Carlos)
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Lembrança da visita ao

R:m da Missão Naval

Britannica.

Na Gruta Paulo e

Virgínia.

.\lmoc,o offerecido pelo

Sr. Prefeito do Districto

Federal,

Km plena floresta (la

Tijuca.

¦ 1

A INGÊNUA

SABEDOR] \

0.$ //.<,/.,• bcl los

hymnos ó coragem

ão os tecidos pcii
ovardia. Só os que
ogem comprehen-
!rm o heroísmo.

Uma formula

ra a expressão

tortura geral :

recuamos para
luturo.

**m*ê é o tédio

divindade. Je-
• homem baixou

terra para conso-

i'-se das delicias

par aiso. Mas,

terrivelmente

¦ rfeito, e os ho-

• ens cruxificaram-

.a^^^^^^^^^j^^^^^^^^^^tT^M^^^Ht!^ fa-a»SBfl^t»Zl^»»»»&ftaJLfl jflflflBHHl^j^^k
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Vflflflflfl ^flaf ' KMPÍ^* J*Bm\
t*s' fl mW ¦ ¦ '^mm*2v^- flflflflfl^flflMflflfll
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"**Sm\*^* ****8.t flBflfl
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Manifestação ao contra-almirar.te Luiz Emilio Belart, recem-promovido, e que é

o primeiro contra-almirante effectivo do Corpo de Commissarios da Armada.

.a.^|-..^BBBBHi^^fli^i^B^BB^^^H^i^H^^Bi^BHHBMHHHBBBBBBB|r.
^^^—»m 

m ****- ¦•&m flj «jbbb.^Bb.
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no. li Jesus voltou

a ser Pen.:, com

certeza mais ente-

diado ainda.

Todos morrem.

Ninguém Vtve. A

vida é a morte que

se diverte.

uEra no tempo

em que os aninwes

falavam...n JLojc,

os animaes conti-

nuam a falar, mas

são tão numerosos.

t falam tanto de

uma só vez, que

ninguém os en-

tende.

Incohercneia '

Meu pão de todos

os dias. . .



PARA TODOS... 27 — IX — 924

II __^_l ¦_¦**' _I fllD_| p-" KH Bl lu^fll ^a
I«áiin^B Eí_PV BB*-9«l-i^9 B***l |y_| ii
l___ta__.***^l 9Jm^^§2jí|wJ 1 ^5 fl__B
l__i__V^V_ ^*»_l ¦ i» ___3 ____Vy_9 ^^__ __^__!l

||p__1 l__Wl_j ll
II ___P*--*__I _k'-*'*____?__¦'**__[[fl _^^^_______________BI
II stKHL*" mm __£_H __L*v__l __M»vf)p___»s. __l __l
MMMMMM* ^^ ~¦_ ______ !______ 

¦¦ ,' Gr. ___ ____i
!_______ ^.__________H J____H__________________. «______fl^______________l

Kmbarque para o México do Sr. Embaixador Álvaro Torre Dia
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Antes

gerai üe estradas de Rodagem no listado.
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POESIA

DUAS CANÇÕES

Aquelle que sc mu\'diz,
Porque uma e não foi amado,
Julga-se o mais infeliz
li cre-sc o mais desgraçado.

Psqucce, porém, que existe,
No mundo em que se 

formou,Muita gente que é mais triste
Porque nem sequer amou.

maToda queixa de quem a
Encontra allivio na dar.
Ai, e aquelle que não ama
Pôde queixar-se de amor ?

De tanta ma gua presente,
Tanta lagrima chorada.

Só tenho pena da gente
Que nunca me disse nada.

Embarque para Pernambuco do nosso querido companheiro Olcr-rfo Mari

O poeta Oswaldo Orico, autor da"Damsa 
dos Pyrilampos", livro de

tão bello exito, e de quem acaba-
mos dc ler encantados os versos da"Coroa dos Humildes". São dessa
Coroa, que é tambem de gloria,

estas duas canções.

E' no silencio velado,
Pr' na magua humilde e obscura,
Que do concavo ignorado
Sae a pérola mais pura.

II

Horas de amor, tempo breve,
Amor, lindo irmão do vento,
Tempo que nunca sc escreve
Porque só dura um momento.

Am-aste, alma envelhecida,
Crendo e amando envelheceste,
Poi nm minuto de vida
Todo o tempo que 7'ivcste.

Nisso está toda a alegria
Jhi ventura passageira.
Per numa hora fugidia
Consumir-se a vida inteira.

nanno
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A comitiva official, com o Sr. Ministro Felix Pacheco e o Sr. Embaixador Badoglio. a bordo do "S. Paulo"

S. A. R. O PRÍNCIPE HERDEIRO DE ITÁLIA EM TERRAS DO BRASIL

O Principe Umberto, ao chegar á Bahia; ao lado. o Sr. Governador Góes Calmon

mm. o^k V&0*
m\ — m- i ^^^ 'P^^lwl 9

'V,*i'.ii' 
Ã_l___Bi^BÉ ____________!BÍhí^I ^flifl

**~mV« Eifl
1^'.^'' lWl^fl m^^j\\*-m*ll^ím\ I

^O^H^^^HR^^H^BÜ^Bul^^^^fl11 ijii ¦ 1

«_«« ^^^1^1 B**^ mÊ.* ¦-¦"" 
^^*- ***** isflpppr*

m JESi 3^ A

j___LjX ^B^_->^_ ... ~-*~- * _j: .^.^^^^^¦MMMJMJWWMMM"""*^"''1^^*^**

¦¦¦¦¦¦¦¦'¦



PARA TODOS...

T H TRO

27 - IX - Q2i,

¦

Ironicamente allttdi, no ultimo numero desta revista,

ao jacto de julgarem os velhos, sempre, as coisas do seu

tempo melhores do que as qne depois testemunham, cou-

vencido que estou de que o mudança se opera stibjccliva

mente, sendo, na realidade, a rida sempre a mesma. Re-

feria-me aos gabos dos que

foram moços ha (jiiareula e

ciueoenta annos, aos artistas

de entào, todos admiráveis,

tia scena lyrica como ua dra-

mat iea, honra e orgulho de

uma época c da mentalidade

que os produzira. Acabo de

ler, neste instante, por gentil

offerta do autor e intermédio

do eminente actor portuguez
Sr. Ah*es da Cunha, Coisas

dia vida..., de Antônio Pi-

nheiro, o illustre professor da

Escola de Arte de Reprcscn-

tar de Lisboa, bem conhecido

em Portugal e Prasil, pois
(jue á carreira theatral, como

actor, lá c aqui, dedicou tres

ou quatro décadas dc sua

existência. /;" um livro chão,

escripto- em linguagem des-

ataviada, mas que tem o ines-

timavel mérito de valer de

sincero depoimento para a

historia do theatro dos dois

paizes, e que, abrangendo

um período que vae de [886

a [900, informa com segu-
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pelo menos em nosso paiz, ao que ainda hoje se passa,
apesar do enorme progresso material realisado, da pro-
Junda alteração das condições da vida. A angustia mor.
loi de ficar preso em uma terra, onde a população sc
absjem de ir ao theatro, pela conta do hotel; a guerra

surda que soffre dos seu,,*

próprios collega» aquelle a

quem o publico distinguiu

com applausos calorosos; os

COnflictOS entre o emprezario

e os seus contractados, sào

jactos dc hoje, e actor ne-
nltitm dos nossos existe, (que
haja c.vcursioiiado) por novo

que seja, que não tenha a
contar alguns casos desses,

cômicos depois de passados,
mas penosos e desagradáveis

no momento cm que oceor-
rem. .•///, também ha exem-

pio dessa anomalia verifica-

da nos nossos dias, dc com-

panhias excellente» fracassa-
rem c grupos indecorosos ob-
terem succcsso, contraria-

mente a todas as espectativas

c á influencia de perturbado-
ras circumstancias exteriores,

anomalia a que deve o thea-

tro o caracter de jogo de

azar que muita gente lhe em-

presta, e que explica os dc-

sastres de emp reza ri os inlei-lnes Lidelba, estrella da Companhia de Operetas Eom-
bardo-Caramba, qoe em breve applaudiremos no thea- ligentes e cultos c, por vezes

rança e clareza acerca do tro São Pedro. Em baixo, a encantadora artista na o fortuna , a prosperidade
qtte entào se fazia, como vi-

viam as companhias, qual a situação dos ar- 
'

tistas, usos c costumes dominantes e as-
sumptos que taes. li-o c, com opinião for-
moda a respeito do qne chamaria a illusão
da idade, nào pude deixar de me sentir sur-

preso por encontrar nos fados narrados ca-
racter de palpitante aetualidade. Antônio
Pinheiro, recorrendo ás suas notas, pondo
em contribuição o esforço da sua memória,
narra-nos a vida que levava, as opportuni-
dades que teve de ser contractado de mani-
bembes ou de os dirigir, tanlo na sua terra,
como na nossa, de jazer parte de compa-
nhias de 1" ordem e de passar por todas as
victssitudcs de longas temporadas desempre-

gado. No mambembe de A una Chaves, que
em iS'._> percorreu cidades de S. Paulo; no
mambembe Mamo & Pinheiro, que iniciou

-em [896 sua touruée por Friburgo e se transplanto,, para
( ant pinas, de lá se dirigindo ás cidades visinhas; com que
visitou as províncias portuguesas e as ilhas; nas compa
nhias cm que veiu ao Prasil e nas que obteve suecesso cm
Portugal, nada releve e descreve que se não appüquc,

"Bambola delia Prateria".
dos que o não sào. Assim.

no relato do que acontecia 110 Prasil ha trtn-
ta, ha quarenta e mais annos, coisa alguma

Se encontra de que se possam jactar os ve-
lhos, nem, por comparação, orgulhar os mo-

ços. 0 mambembe de Anna Chaves não
será hoje delia, mas de uma outra actrh

qualquer, cujo valor artístico não irá além
do de Anna Chaves c que viverá, como ella

viveu, para ser relembrada um dia, se o

tor, no livro que ha de escrever um dos

seus contractados que como os pobres his

trtões de ha quinhentos annos, com ella au-

dem de cidade em cidade, de ¦villa em villa,

de povoado em povoado, a esforçar-se de-

ttodadamente, para que o hoteleiro fique

pago da sua hospedagem, prosaico anseio

em que a vida, positiva c cruel, traiisinuda

todo um sonho de gloria artistica, alinien-
tado em horas de dei*aneio, nos verdes annos. Porque1

a vida ê, eternamente, a mesma; os homens, sim, serão

outros, mas pensando sempre, exaclauientc, da mesma

maneira.. .

MARIO NUNES.
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. / grande companhia italiana

o per et as Lombardo-C ar amba,
dentro de brc7'cs dias te-

nos uo S. Pedro, da Empre

Paschoal Segreto, irá dar-

s as mais interessantes novi-

ides do theatro moderno, com

interpretação da soubrette

nes Lidelba c do cômico Orai-
¦ .. Entre eSSMi novidades, des-

cam-se as seguintes operetas,
'mplctameitte inéditas para (>
rasil: II paese dei campanel-

, opcrcta em Ires actos, de

orlo Lontbardo, com musica

de Virgílio Ranzato; La bani-
>,ola delia prateria. tres actos

de Cario Lombardo, com musi-

ca de Bela Zcrkovictz; Si !.

ires actos, original de Cario

Lombardo, com musica de Pie-

tro Maseagni ; Straccinaria.

grandiosa revista cm tres actos

c 20 quadros, original de Sinto-

ni e Lraccaroli, com musicas

compiladas por Cario Lombar-
do. Além dessas novidades, o

ompanhia Lombardo-Caiwmba

ainda nos dará outras peças de

grande êxito, entre as quaes se

destacam: Mme Pompadour, do

maestro Léo Fali; Crema de

Chie (A Presidente), de Cario

Lombardo. com musica de Sto-

les; Scugnizza. de Cario Lom-

bardo, com musica de Mario

Costa; La danza delle libellule,

de I-runz Lchar; La casa delle

tre ragazza. de Schitbcrt. A cs-

trêa da companhia d.ir-se-á,

provavelmente, com II pae.se

Jr**m riL.
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dei campanelli, que é. segundo
o critico portenho, o maior exi-
to do repertório.

¦
hoi saneeionada pelo Sr. pre-

jeito, a resolução do Conselho
Municipal que o aulorisa a con-
correr com quantia que náo ex¦
cena de 30:000$ para auxiliar
a conclusão do hospital da Casa
dos Artistas, em Jacarépaguá,

O .Sr. Castao Tofciro lem em

preparo uma burlela em tres
actos, intitulada K' a tal do te-
lephone..., destinada á estréa
da companhia Corrido, no thea-
tro Carlos Comes, em Outubro

próximo.
¦

Seccos e molhados é o nome
da burleta dos Srs. Luiz Pei-
xoto c Marques Porto, que su-
birá á scena no thcatrt) S. José.
após a revista Olha O (medes !

Madame Rasimi, directora do
lía-Ta-Clan. anda passeiando a
sua companhia por varias capi-
taes europeus. Na ausência </i/
Fada das cores e da SUO tmu-

pe, o lindo theatro do boulcvard

Voltaire dá operetas. eom Ro-
bert Hasti e Huguette Dracy,

Estava em scena, nos princípios
deste mez. uma novidade.*.

bem velha c ainda boa: Mam'-

relle Nitouche.
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PINTURA

"Retrato 
de I). Untrsnda Santos Lobo"

— por Leopoldo GottUZZO.

Leopoldo Got-

tuzzo é o pintor
ele (jante da cida-

de. Os quadros
agora apresenta-

dos mais uma vet
o demonstram ;
nelles, a fidalga ia

do seu espirito e

a s n a palhela
scintillat/te, appa-

recém numa com-

munháo encanta-

dora para deliciar

os ricos de sensi-

bilidade.

Sempre prom-
pia. a sno alma

tem arrebataincn

tos singulares, im-

previstos como só

os temperamentos privilegiados possuem. PI' eom
alegria que constatamos os crescentes sue cessas do
artista; suecessos vertiginosos, pois, ha quatorze
mmos era elle ainda um aprendiz, em Roma,
onde, sempre preoceupado com o desenho, com
a ehamnia sagrada já dominante no seu * eu"
adolescente, devassava os meandros da arte di-
vina na anda dc tnd0 desvendar. Dahi não nos
causar a menor admiração o explendor da sua
inda dc artista.

Qualquer quadro do pintor nos mostra o
indrAviduo marcado pela Providencia para ser
artista, para ser um predestinado perfeitamente
definido. Uma tela de Leopoldo Got tuzzo ê
bastante para evidenciar requintadamente as
mais completas condições estheticus, não exis-
lindo nos seus quadros, interpretações duvido-
sas, vilipendios contra a arte, oceultos pela do-
etnia Preoecupaçâo dc malabarismos impróprios
e acobertados pelo vocábulo tcchnica... Para
os indivíduos pouco af feitos ás subtilezas pit-
toricas, é bem provável que as telas de
Leopoldo Gottuzzo não possuam condições
para agradar, porque na feitura de qualquer
deltas, predominam as gammas pouco accessiveis
á imbecilidade, as nuanees delicadas desperce-
bidas pelos fatuos de linguagem empolada e
balofa, nuanees características do Bello ideal.

Taes qualidades possuídas*
por Leopoldo GottuztO cm abun- 

'

daitcia, fazem-no um vencedor,
um rietorioso creador de obras

Puras que arrastam o especta-
dor intelligcnte ao terreno da
meditação, satisfazendo-o inte-

í/ralmcntc, obrigand0-o a ;er na
"Arte 

a manifestação imriedia*
ta das faculdades do sentimen-
Io, c dos que se dirigem á po-
tente faculdade do entendonen-
to, reagindo sobre o pari,* nio
>al do homem " 

.
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Gottuzzo.
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I.

0 W.tinero de

obras apresentadas

pelo artista, realça

bem as proporções
da sua capacidade

ereadora e o gráo
da sua emoção va-

riada. Como pai-
zagista, Leopoldo

Gottuzzo caminha

numa evolução crês-

cente, cada dia mais
interessante; cada

quadro novo repre-

senta um • phase
i:>i'a e mais uma
etapa vencida; a
sua visão deslum-
brada enebría-se na
belleza dos flores-
tas e das monta-

nas para transportai as para a tela, cheias de
luz, de sol e sombras numa interpretação per
feita.

Como pintor de retratos, o pintor _** o ele
ganie das atlitudcs e da graça das mulheres;
as suas figuras vivem eni um ambiente de no-
breza, deixam transparecer na mascara os sen-
timentos mais variados, um bem-estar confor-
tador, adivinhados pela observação subtil c de-
lico da só possuída pelos verdadeiros artistas.

Propositadamente náo commen-tamos esta ou
aquella obra do pintor. Todas cilas são dignai,
portadoras dc harmonia c de uma (/raça infi-
"ita, são janellas abertas deante dos olhos do
espectador intelligcnte, que encontra nellas
imagens eloqüentes para alimento do próprio
sen-l imento.

Convém salientar que o artista ê talvez o
mais emotivo da sua geração. As suas obras
são o melhor ot testado disso; cilas tem propor
cionado ao pintor as mais valiosas referencias. A
critica mais exigente não tem poupado adjectivos
para realçar as suas bcllczas.

Os juizes- dos muitas exposições onde Leo-
poldo Gottuzzo tem 

( 
apresentado quadros têm

golardoado o seu 
'merecimento 

conferindo-lhe
prêmios valiosos,

Nos Salões de Bel Ias Artes, reálisados an-

nualmente sob o patrocínio do

Conselho Superior de Pellas Ar-

tes obteve a menção honrosa de

primeiro gráo (IÇI5, a medalha

de bronze (1916), ttt pequena e

grande medalhas de prata (1917

<* lon*) e a medalha de ouro

no Salão Internacional, comme

morativo do primeiro centenário

da nossa iifdepentleneia po-

li tica.

•eitura matutina (0 Registo) por Leopoldo OottuxK* Mo. Setembro 1904.

* •> A I. B K R T O M A T T O 8

»



- IX — 924

¦

—

If

PARA TODOS...
¦

' 
'¦**>. 

«i .-*>*• V

¦•¦•'

, 

"¦**•- , r * '

«¦ ¦><- // \- . \ \ 
• 

sCT7^ '-'7/',

KVV\ Mm* <''\

^\tv V'- 
' '

•".¦>¦ 

. .. . 

¦

\

...A^^X^ .y - i

M A G D A L

D E

E N G L I A F E K K O

D E S E N O

H E N R R 0 Y E R

¦



PARA TODOS...
27 IX - (J24

¦¦¦¦¦,

M m^Ê ¦

1 *'<!______¦_____________' ¦

fl ^H^ W^H^V- * JlriÉ_____r ^^^1 ^^^^ ^^ -^t ^1

I * 91 ?f^'W-wy^MPl ^ >*^flí^^^ I

I m ¥ aAmÍÚ MWmtMaL* . XmJ^ I
I .^ # _^fl I^L___ ^1 F^ I
I #% A ^ H>3^ v^~ •. I

«a^1 v __________¦ Mm ^Sí ¦

______HMI^I _r ^^^^Mt^i^^^^^tf^ ¦-' • ioiti-L 
^^JJÉtjA^Pi Ç1-. I

-_-_-_-----------------^^^^^^^^^^HWBa^Mi^^^^^^^^^^^^^^^^B^_fe'f: I

Mlica Eisa, Hikla e Una Torre Diaz, filhas do E

A VLEGRIA DE VIVER

- / atearia ninguém escreve. Só

se confia ao papel ,, que se soffrc.

Passei mezes sem procurar o meu

diário : sou feliz.

Poi num dia lindo, num dia de

sol, que tive a percepção i,ilida da

alegria de viver, li eu perdi lauto,-

annos chorando. . . . [gora, pro-

curando recuperar o lempo perdi

do. extraio das menores coitsas, dos

desgostos, mesmo, a felicidade.

.1 Vida depende do prisma por
Emmanuel Coelho Netto, o Manoonde se a observa. I ns só vêem nunca esquecido, que, ha dois àn-

VÊÊÈÉmmW» " Kl

H' wjfl M^Wlr

l________É___f A ^ "

nella cores sombrias, outros cores
nos, no dia 30 de Setembro, a

morte levou.

xmo. Sr. Embaixador do México

brilhantes. Eu aprendi a reunir

essas cores iodas, e achei a luz do

sol, a alegira radiosa da rida.

(Jue me importa que essa lu.:: se-

ja composta de outras: escuras

umas, claras outras, se o eonjuneto

agrada, se se encontra nelle a feli-

cidade/

Felicidade .' Sim. .1 felicidade é

branca, branca eomo a luz do sol.

a felicidade é a pa.::.

h' um pouco monótona a paz,

mas consola, cicatriza, cura.

Ceu na Porto Carreiro.
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BERLINDA ElNTKE ELLES
E ELLAS

a azwzinlia, discreta e avisada,

prendeu MademoiseUe o equilíbrio,
tão falho nas vazias e frivolas men-

lo século XX. Ii' pois de

,'r a graça un peu ancierme

PARÁ TODOS...
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lia flor, agora desabrocha-

quem não permitte a bon-
mas austera guardiã, o uso dos vestidos muito curto.'!,

Ha absoluta das mangas, os cabellos cortados á la gar-
e c outras sitbtracçõcs, (jue ella para-

dilmente, qualifica de excessos. A tudo
siémette, passiva e dócil, Madcmoi-

pois bem se lembra ainda das suas

qt.asi recentes leituras infantis, ent que os

thesaitros eram sempre avaramente (fitar-

dados por dragões oYolhos dc braça e

narinas funiegantes.

Cl" eliz, pois, devia ella considerar-se em
ter somente a vigial-a áquelle trisie

e desolado olhar, quc só um idolatrado c

profundo carinho anima de vida singular.
Assim, segue-lhe á risca opiniões e conse-
lhos nos minimos detalhes da sua despre-
oecupada existência, acceitando até para ir
ao cinema, a approvação ou censura dos

films pela avózita e preferindo, de con-

fanuidade eom os seus gostos, ter a ca-
beca cortada dn que ser obrigada a usar
uma irreverente c moderna cartolinha.
Aos domingos, não comparece á missa das
onze, onde se distraem os olhos na cxhi-
bicão de toilettes e elegâncias profanas;
na capei linha do bairro porém, ás primei-
ras horas da manhã, fácil é avistar-se o
seu lindo e recolhido perfil adolescente
junto á cabecinha nevada c anciã, em-

SNOBINETTE

todas as coloridas seducções do iris na
sua trama original e bizarra de teia. " En-
Iremos, convida ella, as toilettes de hoje
parecem incompletas e tristes, sem a gra-
ça dc Calheta das éebarps modernasn
Pára depois numa vitrine dc enfeites e

curiosidades femininas, desse:,
petits riens que perturbam com
o seu sortilegio de novidade os
ecrebrozinhos phantasistas.Colla-

res de crystal ou nacar, bolsas de malachite, cintos de plu-
mas, porta-perfumes de âmbar, braccletes de vidro, cabochons

de coral ou lapis-lazzuli, cofrezinhos de
\tandalo, tudo cm graciosa confusão. Pais-
cnm tontos, os olinhos claros de Made-
m-oillc. Mulher alguma, verdadeiramente
mulher, poderia ser insensivel á fascina-
Cão daquelle pêle-mêlc, quc tinha algo dum
bazar exótico de mercador oriental.
Ainda menos MademoiseUe, femmelette
jusqu'au bout des ongles, que já fazia ti-
lintar (ou tiunir) nos braços roliços e
brancos dúzias dc círculos transparentes e
coloridos. Comprou tambem ttm perfume
delicioso que apezar de caro, cra-lhe eco-
nomieo, pois servia-lhe após, de vaso, o
frasco de Laliquc para as violetas, que lhe
costuniírca enviar uma amiguinha de Pe-
tropolis. Numa colecção de sombrinhas in-
leressantissimas duma casa fronteira, ten-
tou-a uma, toda rubra desde o cabo até
a extremidade, a mascara grimaçante dum
banzo a completar-lhe o formato chinez.
Além, numa sapataria próxima, entre cal-

Çados dc todas as cores c feitios, attrahiu-
lhe a attençao um sapatinho curioso quc
lhe disseram ser da ultima moda, todo
feito cm pelle dc cobra. MademoiseUe quiz
eesistir, mas acabou comprando-o. Resol-
reu cinfim voltar para casa; fazia-se tarde

quanto entre os seus dedos rolam as con- Senhora Angela Vargas Barbosa Vianna. t a trousse cesvasiára-se completamente das
tas de nwdreperola do seu rosário. Pede Em baixo: üm aspecto da sala do Insti- notinhas pequenas, frescas e lim pinhas, de

por si e pela bôa fada que tem a seu lado, tuto XacionaJ de Musica, na tarde do qnc ..'.idcmoiselle tanto gosta. Chegando,

personificação, para ella, da bondade segundo festival da illustre diseusc. foi pressurosa mostrar á avó o que ha-

dn bom senso. Só
uma, dentre as ma-
.vimas cheias de sa-
bedoria da velha sc-
nhora, não pôde Ma-
demoiselle dc todo
seguir. UA eco-
nomia é a base da
1'insperidade 

" 
repete

ainda uma vez a
ivócita, num tom
i rudentissimo dc

amiga laboriosa e
nselheira á incau-
eigarrinha, que a

lado canta. Uni
¦e arripio percorre
dorso de Madc-

•tscllc, que se pre-
a,justamente,para

passeio á cidade
oi uma amiga.
otnette no emtan-

" 
Levo na trous.-

a minha mesada
asai, avózinha,
'¦<citas notinhas pe-
enas, frescas e
ipinhas, dc quc goste c qnc por isso me reservas; von

nprar o que preciso, o necessário, verás, justo o neces-
rio!..." Estala um beijo na fronte da avó, um outro á
!áda 

na ponta dos dedos, eil-a pelo trottoir, leve e apressa-
¦ Meia hora depois segue pela Avenida, olhinhos deslitm-
•dos na contemplação das vitrines tentadoras c fascinantes.

assa uma amiga, cumprimenta-a sorridente, os cabcllo*
curos como que mais ncqros junto ás grandes pérolas pra-
idas, quc lhe ornam as orelhas. 

"Tenho os cabellos tam-

»i pretos, pensa cila, devem pois ficar-me lindamente os

nncos modernos!" Unira nua loja para a compra da joio
íbiçada. Mais adeante um niostruario de éVharpes batik,
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HMbBBBBBH !«BBãBl^HHr**Btti»*«B'MMÉÍ«sOk«^Es^â^^AHs<^ j" íiB

^^^^^»r^BBBB*BBBBBBB*BBBB»*^—1J1 ". ... 
»flsJL«*><-.»~ ¦— _^^^^—BB**BB»BB«*BsB«sBW'""*S^B«PBBBJ| ¦

bbbb> .^^rprdKsvj^K ¦^'jBHI II *«l^«rrWi^r I
^^aVlUB^ff^KjMQeiS Br |^k ttvj l^sL^sejaWBvl

m t\m\ Ihfl l^.^l^^v uIIbbÍ«I I K nl

MV ¦BBBBBBBfl ^K.** BsB^eeaeMl

via comprado. "Ah!

vóvózinha! justo o
necessário! nada, na-
da que não precisas-
se muito!" F. era
toda um sorriso, fa-
zendo scintillar as
enormes contas de

prata das orelhas, as
argolas dc vidro dos

pulsos, o longo col-

lar de crystal c a
sombrinha escoria te,
de cabo de agatha.
Pensativa,a velhinha
abanava a cabeça:
"Nisso, era bem

moderna a incorrigi-
vel netinha ! 

" 
Hvo-

cava então a sua mo-
cidade distante, c
via-se, lá longe,
com o seu vestido dc
nanzouk branco c
singelo, muito cn-

gommado, a quc só
o fichu dc renda
cruzado dava um en-

canto mais seuhoril, os bandos lisos sobre a fronte, e por

jóia uma fita estreita dc vclludo preto, atada ao pescoço,
"Como os tempos haviam mudado!" Enncvoaram-sc-lhe os

olhos, suspirou. 
"Mas, vóvózinha, repetia Mlle 

Çonweta
tudo isso é absolutamente necessário, nao comprehendcs. A

vovó procurava comprchender, pois quc MademoiseUe enxu-

qava-lhe com um lencinho de crcre da China colorido os olhos

desbotados c affaqava-lhe caline a face melancólica e enru-

uada. 
"Tinhas 

quc ter algum defeito, querida a perfeição
'não 

é da terra". Aliás, que culpa tem MademoiseUe de

pensar com Alphonse Karr: 
"I.e superflne, chosc tres ni-

cessa ire".
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DE MIM PARA MIM

Náo ha nesta al-
ma pensamento que
não pudesse contar
a uni santo.. . " —

Kça nr; QueiKOz.

h.ii espera; a ludo d,,
mundo... .Itc agora
nada mr dru o uiiin-
do.' Quando nasci, o
meu Santo e ,i minha
liiiinacidiida, porque níto
tinham ouro, offerla-
ram-iiit- sonhos doura-
dos... Trouxemos oos
milhões commii/o paru

27 - IX - 
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finitos destinos, Confun-
diu o mm destino. Per
àâei-O, de boa ronla
de, dess,- engano sem
cmPa. /'crdoci-O de-
pois que enganos maio
res mr partiram o co-
ração, li afinal a vida
trata-me bem o
Trata-me

num.
como si ,.,,

fora ainda uma crean
Co débil, pallida dr so-
nho... li a lida Iria-
me prla mào atravez do
mundo asprro <• ,//,-,,

Ves dos annos irmãos.
Sem palavras de pro-
me ssas venturosas. mas
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enlace Juditl, Vasquos-Samcel Puentes. Omamertaçio f«ta pela Casa Jardim
a vida. Alguns somente restam commigo. E
assim minha tristeza c igual á tristeza qursentiria o céo si ema noite visse cahir, uma a uma todas
as suas estrelas. Restam-me alguns... Deus poderá desejai-OS
tombem... lao lavados de peccado sào meus últimos sonhos-'
Mos. eu espero que Deus, bastante bom, nào
me quererá tanto nnd... Apezar dr ludo ca-

tombem sem ameaças desconsoladoras. Lho-
me... Todos dizem mesmo que sou feliz. If

de crer. Sempre os outros, os que nada sabem de nós nem<lc nossa existência, descobrem nossa felicidade antes de mais
ninijucni... I ivo resignado... Não. Estou errado. Fivo je-

liz! A opinião dos outros é certa. Sempre
foi certa a opinião dos outros. l'wo feliz, por-

•\'<» ;al.Vs (|o \,lln-:(, ,.'l(()t Ijj I
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II |||31)m9S |
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le em honra do presidente da
íp&thica associação sporti va.

nunca /'/'.:. mal „ ninguém...
'" aprendi a chorar. . . (Juasi

sei chorar, . .

Lobo Al vim
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\ntcs do almoço offerec'do

pelo Dr. Carneiro Leão, Dire-

ctor Geral da Instrucçáo Pi>

NO INSTITUTO

DE MUSICA

W. C. T. f,

Tinha dc scr is-

so mesmo. A ll'..,

em boa hora. cs-

colheu o curso do
Director. At col-
legas que com cüa
mais de perto pri-
V a m . asseguram

que o Primeiro

Premia, que a mi-
nha cara collcga
conquistou este an-
no, foi uma das
mais bellas vi et o-
rcac, da aetual si-
tnação poütico-mu-
sical do Instituto.

Ha dois annos
atraz, a ll'. seria,

fnlKilmeiile, móis
tm bello talento
sacrificado, p' gue.
naquella c p o c a.

quem inundava nos
exame* do Instiht-
tu era o VÔVÔ-Cfi*
tico, alter-ego do
director de então.

Ora, 0 professor
I'cr lin está inseri-

pto com letras gar-
cafaes na lista ne-

gra do -velho criti-
eo, de modo que,
uma áèumna do il-
lustre professor te-

,,, W*™ -r l - -a_ 4mm* &BÈ&&Í2==^ ¦« <*_•• ' *•*« mmà

Professor GarfteM de Almeida e seus auxiliares no Hospital São

Francisco de Assis.
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blica aos professores Gu*-ta-
ve Lanson, H. Truchy e J.
Ha"lamard, nossos hospedes,

rio dt ser, infalli-

vclmcntc, uma vi-

ctima do não me-

nos illnstrc criti-

CO. . . Portanto, a

mudança dt Pire-

ctoi teve para a

IP. essa grande
-vantagem: assegu-

rouJht o Primeiro

Prêmio, isto c.

compensou a sua

grande dedicação

do estudo e deu-lhe

o íinieo prêmio que

o scu bello talento

merecia.

Agora, pódc ha-

ver o que houver:

ninguém mais lhe

li rara a medalha

dc ouro — COmo

ninguém mais Iht

tirará o prêmio Xe-

pomiiceno. que dia

tambem conquistou

este anuo — ape-

car do baruthão to-

do que produziu.
Digam-me t ago-

ra, sc para a " •

nào foi um verda-

d elr o bilhete - pre-

miado. o acto do

governo que apo-

sentou o ex-Dirc-

ctor e nomeou para

Mtbstititil-o o pro-

fessor de piano da

minha querida €

dis truc ta collcga/

GÊcft.

Visita do Dr. Carlos Chagas ao Departamento

Pernambuco, dirigida pelo Dr. Am

de Saúde e Assistência de

IfUrv de Medeiros.
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O Dr. João Luiz Alves,

ministro da Justiça c Nego-

cios Interiores, acaba de bai-

xar um regulamento dando

nova organisação á censura

das casas de diversão.

O assumpto interessa

esta revista pelo lado cinema-

lographico e é para nós. que

já nos vimos ha muito tempo

batendo pela reforma, um

passo avançado a mais nesse

terreno.

Não c tudo, porém.
Continua a censura a ser

fttneçõo meramente policial,
nomeados os censores embora

pelo ministro, sua alçada li-

mitando-se por isso mesmo 00

Distrieto Federal exclusiva-

mente.

Depois o serviço c feito

por um censor único para
cada fita. não havendo cri-

terio estabelecido senão sobre

offensas á moral, a crenças

religiosas, a sacerdotes do

culto, a poises estrangeiros,

ele., generalidades. Ora, o

critério individual é sempre

variável. A censura continua-
rá defeituosa. Nós desejamos

censura mais lata, feita por uma com-
missão de que fizessem parte artistas-
educadores, literatos, jornalistas, mães
de familia...

.1 cada um desses censores caberia
dizer sobre uma das faces desse vas-
to e complexo problema, da utilidade
ou noei:'idade do film sujeito a exa-
me. E entendemos mais que a censu-
ra deverá ser federal, por isso mesmo
não mera funeção policial, mas servi-

ço executado sob a direcção do pro-
prio gabinete do ministro da Justiça,
estendendo-se os seus ef feitos a todas
as unidades da Federação, valcmlo os

certificados por cila expedidos em lo-
dos os pontos do território brasileiro.

Assim como se faz hoje, defeito

que a rejonna não corrigiu, varia o
critério de Estado para Estado, e se
eada um dos Estados da Eederação

entender de o instituir para uso pro

prio, os films serão sobrecarregados

eom um excesso de despezas que for-

çostinienle encarecerão um espcctaculo,

A regulamentação da censura

".

&

res,

uma diversão que se gosa í/u-

foros de popularissima é jus
fomente em virtude de estai
ao alcance de todas as bolsas.

Será necessário talvez

qne o Congresso legisle a res

peito para instituir esse scr
viço de natureza federal.

O assumpto offcrece ini-

portando bastante para nà,i
scr desdenhado.

Instrumento de diffusão

c de propaganda, que tanto

pude servir para o bem conu

para o mal, o commercio ci-

it:'inatographico c daqueÚcs

que carecem estar sob a e.l-

cada das autoridades, que
devem prever, para não te-

rem depois que remediar,

muitas peses tarde demais.

A reforma actual é para
nós um mero avanço pro-

gressivô.
Mister se faz que não de

more muito o seu eomplc

mento e que se institua entre

nós a verdadeira censura

aquella de que eada vez ea-

recém mais os films que to-

dos os dias importamos.

Ao Incido espirito do Dr.

João Luiz Alves não terá escapado a

importância do assumpto. Estamos

certos de que elle promoverá os

meios de concluir a obra que apenas

encetou, promovendo a creação da

censura federal, sob moldes amplos e

(jue resolva em definitiva o assumpto.

OPERADOR.

Por convite do Sr. Al. Szeklcr.

actual gerente geral da Universal Pi-

cture Corporation do Brasil, assisti

mos em sessáo especial, a que esti-

veram presentes os Srs. Dr. II. Ro-

moguera, representante do Sr. minis-

tro da Viação, e Dr. Carvalho de

Araújo, director da Central do Bra-

sil, o film Heroísmo sublime, inter-

prelado por Virginia Valli, Rockliffe

e Wallacc Bcery.

Deixemos os eommentarios para
P.ebe continua a ser noiva nas a encarregado da secção "Os 

films
fitas. . do semana".
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Para alegria de todos os seus admira-
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M I S S D ü P 0 N T (Continuação)

galhas para os pardaes e vi

suas inverosimeis sapatraueas

Se arredamn do caminho, par i

não esmagar uni insecto. Ha-

via o Marquez: era nobre de

facto, a ponto de se julgar
incapaz de introduzir em uma

tão longa linhagem de fami-

lia hábitos de trabalho, que

quinhentos annos de ociosi-

dade haviam cultivado. Ha-

via o Letrado, advogado, fi-

lho de gente burgueza, I

(piem vinte annos de traba-

lhos forçados haviam ensina-

do theoriasí sociaes muito

avançada!. K o Magistrado,

que por sua própria resolu-

Ção, sc retirara da sociedade

dos justos, aquelles carrascos.

I íavia mais o Engole tudo,

amigo caixeiro de café iti

rua de Ia l'aix, que tomado
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de súbito pelo gosto das aven-

turas, í!nh;i jogado tora o

avental para andar a corre:'

dos Andes ás montanhas Ro«

chosas, do Transval á Po-

lynesia. Em torno desses ty-

pos de vagabundos volunta-

rios, grupavam-se outros des-

troços sociaes inconscientes e

de menor interesse; libertos

da prisão, desertores de na-

VÍOS de commercio, bêbados,

jogadores e outras victima-

de seus vicios. Ora. desde 3

mezes que a clientela do ai-

bergue não se renovava. Tres

mezes de permanência em uni

mesmo ponto representam o

máximo de vida sedentária

para um vagabundo que sc

preza. Cada uni de UÓS sen-

tia já formigueiros nas per-

nas. Ir para onde. porém ?
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BETTY WILLIAMS, UMA DAS INTERPRETES DE " MOXSIEUR BEAUCAIRE", FILM DE VALENTINO PARA A PARAMOUNT



PARA TODOS...

A Argentina é um fundo dc sacco.
Todos quantos por ali estávamos

já havíamos visitado o Amazonas
e i Patagônia, „ Paraguay e a
Venerada. A America do Sul ne-
nhum interesse offerecia mais aos
pensionistas do albergue da rua
Viamonte. Era mister que mudas-
somos de continente ou pelo me-
nos de hemispherio. Ora, uma noi-
te em que tomávamos a tal sopa de
pimentão. Engole tudo proclamou:
.Irrebitem os orelhas, seus mocos!
Ne próximo sabbado parle um va-
por americano direetameiilc para
Sau Francisco, passando pelo es*
treita de Magalhães. Todos os
olhares ficaram suspensos no ar.
A noticia, sem importância para
viajantes ordinários. para nó.,
era de um intere>se extraordina -
lio. o Marques precisou: "Isto

significa que a gente escondeu-

IX -,..
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Ruth Clifford e George Hiliiiigs e
uAbraham 

Lincoln*1 uo fil,,, do mt
""»"•• da First National.

01110
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uu do Brasil. Mas. daquella vez.
pela graça de \Wu> t proveito dos
vagbundos, não havia escalas en -
tre o Rio da Prata e os Estados
Unidos, o Magistrado disse: «£'

0 'nvenio que se approxima com
às Mias noites glaciáes". () Após-
tolo acerescentou: "Xa 

Caüfor*
nia. pelo contrario, e.stá-se na pri-
mavera, «pie amadurece os damas-
cos". Cada um ia cumprir () scu
s<;nho de embarcar e ir até essa»,
terras novas e desconhecidas.

quando o Advogado, com voz sec-
ca e Cortante, chamou-nos todos
á realidade: "Não façam projectos
tolos, rapazes. Quando fôr a hora
d" embarque todas as entradas es-
tara.» bem guardadas. Podem per-
dor as esperanças!" Todos se ca-
laram. Alas no ,lia seguinte, como
•cnn 

querer, voltou ã baila o as-
SUn,Pto- "-\: 

I A America do
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Idircsd da First,

do-se a bordo iria
dar com os costa-
dos na terra dos
¦ tinleees, em lo

£ar do tradic.o-
nal desembarque

t ra Montevidéu

OU no Rio ,lt. Jg
neiro". Porque
não havia memo-
ria «le que algum
desses Stowowayi
d' esse o nome

qne oa anglo-sa-
xões dão a esses

passageiros clan-
destinos e indesejáveis) pudesse passar
•'' linha equinocial, tendo sempre a via-
gem interrompida prematuramente por
nm desembarque em terras d,, Uruguay

t_t^e_W mmW^ejÊÍ 

^y^/mmmmmlr^mmW *^-*^^ ».'*'

\i» mm Pm

Xos "'Mios» 
da M.G : Ccdric

(Maus. director artístico, Marshall
Nenen, King Vidor e John Gilbert,

"/•'"//.;" 
de reis.

Quando.Julannc Johnson partiu para Berlim, Jade
Pickford lhe deu um diecionario allemao...

Norte tem muita

cosa boa. Parece

que em Chicago

ha um as vlo e
tanto", suspirava

o Magistrado. K
o Marques res-

mungava: "Na Ca-

lifornia a gente
esbarra com pepi-
tas de ouro a ca-

da passo. K pôde
uma pessoa enri-

quecer de um mo-
mento para ou-
tro". Koi, porem.

Engole tudo quem deu o tiro de gra-
ça: 

"Eu íui espiar o Parco, \<y 0
ll ushiiigtoii, de 5.000 toneladas.

(Continua iui próximo numero)
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Jackie C* ogan no. ..

O ORPHÃO DE FLANDRES

(A BOY OF FLANDERS)

Film da Metro, produzido em 1924

D I T 1. 1 B U I Ç A 0

Ncll° Jackie Coogan

Jau Vau Dullcn Josef Swickard

Jeban Daas Nigel de Brulier

Haas Cogez Lionel I.elmore

Marie Cog.2 X ell Craig

Alois Cogez Joan Carpentcr

Baaa Verhaecht Russ Powell

Dumpert Schimmelpennick Aime Charland

Yrow Schimmelpennick Eugenia Tuttle

A criada Lydia Yeamans Titus

« "iÊAí

•_1B3B íPfkBBJi
sf ^^E _^r^V '

iPf,,:*>' __awjjlI

-___¦ ^«mBr—r

Nello vira a luz do sol nas Ar-

dennes e ali talvez tivesse visto a
luz de muitos soes, se não lhe ti-
vesse acontecido a maior desdita que

pôde ferir unia ercaturinha da sua
edade — a orphandade.

Quando a mãe querida fechou

para sempre os olhos, o seu avô;

Jehan Daas, foi buscal-o, levan-
do-o para sua companhia, em St.
Agueten, nos subúrbios da velha ci-
dade de Antuérpia.

Ali o pequeno Nello cresce em
annos e tsm vigor, e, com a vivaci-
dade da sua intelligencia, vae aos

poucos Bupprindo o que a velhice
do avô já não pôde fazer, para con-
servar em boa fôrma a pequena in-
dustria de lacticinios, donde Jehan
tira os únicos recursos para a sua
subsistência. A vida corre feliz e
monótona para o rapaz, sem outros
incidentes mais do que o cumpri-
mento dos seus deveres e os folguedos próprios da sua
edade. Um único facto ha digno de ser assignalado nesse

período da existência de Nello — o grande amigo que elle
fez em Petrasche, um grande cão fia-

_________________________________________________________ 
' 

- ^fl

_^L*»* L^^^^l

¦">*-.-¦£¦" --••»•'¦ v1
______ 

' * ** *** M'm\-m -.mif.Ú 
_fc_L-»»___

distingue a pequena Alois. . .

.. .papel de Nello.

elle distingue a pequena Alois, que
regula com elle em annos, filha do

velho Cogez, proprietário de um

moinho e o homem mais rico de

St. Agueten. Cogez não vê com
bons olhos a amizade de Nello por
sua filha, e não perdia mesmo op-

portunidade para demonstrar a sua
má vontade. Mas Nello não se
dava por achado, e deixava-se em-
balar nas doçuras do encantador
affecto, indifferente aos pequenos
espinhos, como, por exemplo, a
descortezia com que o tratou Co-

gez no dia em que elle se recusara
a receber retribuição pelo retrato

que elle, dotado de extraordinário

pendor pela pintura, desenhara de
Alois.

Cresceu com essa recusa a aver-
são de Cogez e, no dia cm quc o
seu moinho é devorado pelas cham-
nr s, elle não hesita em aceusar o

rapazinho como autor do crime. A importância do moleiro

fal-o um personagem temido naquelle meio estreito de cam-

ponezes, e Nello soffre as conseqüências da servilid:"'e,
vendo a falsidade de Cogez acceita e se-

"¦-•<¦. oi.i vida Nello salvara. !Vira> Não quer/a a amizade com sua filha, cundada pela aldeia em peso, tornando-se

che mostrou pos-  
:i »« vlda ***-*
portavel.

Acontece por
essa oceasião que o
velho Jehan Daas
morre, e Nello
não tarda a vêr
fugir-lhe toda a

Ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmw .jfmsm, -__|^_^_M _______________ *-""¦_• _______________________-___»J_H_B fregUCZJa, graÇaS á
f°tÇa ^TITOl El influencia

músculos I BOI) Itl flU Kezda lj/^?V3;:»fl ¦flfll.l L__fc_fl da
!¦»>-¦. .-_-_--. v •_-__>¦ ódio.

do novo K \fJm^.WmM riadigno «t . xm^|J i.^__________________________H fora o
affetção, -fl^^ II 3_*r«. < P.VVfl consolador

do (iue ^]^|MflM WM 
_^_^_^_H_^_H zade de Alois e de

pobre beberrão __^ . • r-í_HÍKffifl^^HI^ - 
~ ' 

.^-»-»fl ___^________________________________V sua mãe, Marie,

mostrou pos-
suir o que, em re-
_.ra, o homem não

possue — a grati-
d ã o, c, daquelle
dia em deante,
com a fidelidade
peculiar á sua

a que elle perten-
cera anteriormen-
te. Nello mão é
pródigo da sua
«amizade, mas sabe
ser amigo dos que
çntram na sua af-
feição.

Dentre os seus
poucos camaradas,

|»__^TfWnP?fl ____^_Wfl r 1 llll

\mWmfr-- ^-____.' JIM flfl __offl

fl ______ ^__- FA ___^B fl__»_^ ' fl> -«»>_B
^^^ 

't-O^SB 
Bulfl H»'"'-¦*í-".^^típ-|-»fl^i^íB

fl _fc.-_>__i flU l /Ifi Ü^__Sifl
. WkíB fl rt iiS _LM'r___P_________________________^

%M m 
'¦aJ^^Êàm !''•»__¦ RPSH

que lhe de mon-
stravam a m a i s
confiante amizade!

Mas Cogez é

implacável, e Nel-
lo é um d-ia dolo-
rosamente f „ "ido,

.om a perdi da
velha casinha onde
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•He, o fallccido
avô e o fiel Pe
trasclic, h | v j a m
•e abrigado muna
existência quasi de
miséria. Cogez to-
malhe a cisa e ar-
ranja m e i o ¦ de
mandar Nello para
om aaylo.

O rapaz nm-
Regue, entretanto.
furtar-se á malda-
de de Cogez, illu*
dindo todo o es-
forço feito pelo
homem para apa-
nhal-o.

A vida é para
Nello essa amargu*
ra injusta, quando
elle tem noticia do
concurso organisa-
do pelo celebre
pintor parisiense
Jan Van Dullen, que otterece um pre•mo e a matricula na "Kseola 

Rubens"
ao rapaz que apresentar o melhor trabalho. Nello Densatogo no r..ra„, „„, fi_,ra (la sua m A|()js J £»££ao certamen de An-
tuerpia eom esse de*
¦-'-•nho. Infelizmente,

porém, o premio é
concedido ao rival dc
Nello, um tal Dum-
peri Schimmelpen*
nick. Ia-se, assim, a
mi.i melhor esperan-
ça, pois com o di-
nhetro do premio te-
ra elle conseguido
com que pagar o alu-
guel da miserrima ea-
ban;., onde, com Pe*
tr* ..che, se abrigava
das intempéries.

o que mais o entris*
tecia, todavia, era não
tanto o prejuízo ma-
terial. senão a in-
justiça d a decisão ;
PO" Nello estava convencido de que o
premi.• lhe competia de pleno direito e
'"'"" **¦ ""• *-*•¦ " *-*> b*H -. cimuB.twci, d, «..
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Cogez demonstrava má vontade

parar... Nello p,
sejos, uma treme

pec
nev

irte e
nda t

fl -flj__F _2t Amm ftHlm 11 11

«... -«yB^*" 
B^.___________fl fl______fl

**-í__r -"./.jl Wk ^B ^J*»^«^^P*Í^^^_3' "^ ~^A_B fl_____fl fl_____te>-t-f^!-t»-»^'.***--»*----6Sí||CT|J

7-%, v^-7i»>. V*sECT JSmBJfl Waln^^iM-fl

*5_Si_-H____'aáK:r'' *-*_!-»- ¦ ''^^^'^^«•^-S-flS-KH

"^¦•"•"'-••¦•«wBBr.a: *-*.*•> Í-^&íSpJP-j

brincava com Petrasche.

grande respeito e
bres e bem con-
formadas.

Coge

niten

affeiç

Cora o eapirito
abatido, Nello
aproveitando-se da¦-•alada da noite.
procurou a mâe de
Alois: vae dizer-
lhe adeus e con-
fiar-lhe o seu fiel
companheiro Pe-
irasehe, para que
alguém olhe por
elle quando l h e
faltar o amigo. A
bondosa Marie
eonsterna-se. tent*>
demovel-o do acto
de desespero, mas
para Nello a exis-
tencia é um fardo
Penoso e, por cer-
to, Deus ha de ser
mais clemente que
OS homens e lh,.
mandará a morte
no somno entor-odor, quando elle cahir exhausto na¦e, cançado de caminhar a tòa, sem

, COmo se o céo escutasse os seus de-empestade desaba sobre a terra, var-
r e n d o assustador -
mente toda a região.
P etras che, com <>
instineto do animal,
presente o perigo que
ameaça o seu novo
amo e a tira-se .0
tempo, a correr,

farejar, batendo o
campo em todos os
sentidos, até (pie, aíi-
nal encontra o ami-
Ro e tral-o para jun-
tO de Marie e Alois
que, contrictas, reza-
vam por elle.

A t empe stad ¦

passou com a noite e,
com -: Iui do dia,
raiou também uma
nova aurora para
Nello.

Z, afinal, reconhece o seu erro e pe-
Cia-se, tributando ao digno joven o
ào a (pie têm direito as almas no-

Seu avô levou-o para St. Agueten.

___-_^Jfl _____________ ___¦! jfl

"'•""' 
-.H _______ mÊ fl ífiL. _áfl _______S __fe________h
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Quando Ethcl Barrymorc terminou o seu contracto theatral cm Los Auge-

les, Comvay Tcãrlc lhe offereceu uma festa em despedida de Hollywood,

rara reunir num film os artistas presentes, seriam precisos milhões di

dollars .' Entre elles vè-se Norma e Constancc Talmadgc, Collcen Moorc,

Jtiliu Gilbert, Emes! Torrence, Leatrice Joy. rivian Martin, Rosemary

Thcby, Bessie l.ovc. etc, etc.
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A MetrO-GoWwyn está fazendo gran-
de propaganda do seu já celebre film
Seu llurr. As notas de publicidade já
nos chegam directas de Roma. De ma-
neira que. seguindo as ultimas noticias.
Ramon N,.varro e Kathleen Key foram
colhidos por dois grandes "rebatedo-

res" que desabaram, devido a forte veu-
tania. Esta historia de incidentes esta
muito batida mas registremos...

Assim tambem como pretenderam re-
construir o Circo Maximus, mas como
as autoridades italianas nfto consenti-
ram. allegàndo que era um verdadeiro
monumento de valor tradicional, com-

praram 400 acres de terras para con-
St ruir um novo. ..

.Rodolph Valentino fala italiano,
trancez. hespanhol e inglez. Cma es-

] lendid:. noticia para as Mias admira-
dorai.

As lições dt VOVÔ, d'0 
'Íieo-Tieo, 

in-
teressam a todos.

Qu oreis um bom perfume?

Procure PAN AL de Lohse

simplesmente delicioso

Itt DI I P^h ¦ ¦

.flrf

Rio
87, l.ueiios Aires

Caixa i-()2

anal
GUSTAV LOHSE

BERLIN

Agentes Geraes

A. M. BITTENCOURT A C.

S. Paulo
lõ Novembro, .">0

Caixa 2027
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O caso do rt-
eente eontracto de
Oriffith cum a 1';!-
íaniount continua

a ser discutido.

II ira ni Ahrams.

presidente da lTni
ted Artists. affir-
ma quc (iriffith

ain Ia está preso á
sua fabrica por mn
eontracto anterior,

que elle deverá
cumprir.

No Ritz Hotel.
nn Xe\v York, rc-
uniram se Douglas
Fairbanks, Mary
Piclçford, Albert
11* l-aiizhaf como
representante de Griffith. um
representante de Charles Cha
pHn e Hiram Ahrams.

Bamzhaf, defendendo os in-
teresses do frande director.
fez protestai e disse que o
memorandnm firmado pelas
quatro grandes fi^unas, em 2
de Março de |(j)j4i tjn]la sj(*0
té com o interesse de publici-
dade. E que esse memaian-
dum é que pretendem fazer
valer como eontracto de tres
annos. Num relatório, apre-
Sentado por Hiram, elle ter-
mina dizendo <pie é inconcebi
vel este eontracto tào adiam
tado com a Para
nioimí.

Elek Ludvigh, fu.
lindo por esta eom-

panhia, disse (pie se
Griffith tem um cou-
tracto com ,a United
ê a Paramount 

que o
lamenta. Que Hiram
fala como se a Uni-
ted tivesse pezar... \*.

que não ficassem tris-
tea se o delles foi as-
SÍglíado anteriormen-

te* E assim suece-
dem-se as discussões.
Hiram, autorisado pe-
Ia reunião dos inter-
essarlos na United.

desmente tambem a
noticia da juneção da
sua fahrica com a
Paramount, publicada
nos jornaes pelo pre*
sidente da Paramount,

rtí_\ W__^Sk_\ _W'^_\\\\\\\\\\\\\\\_m^^_\\\\\f^_^_\_\__\
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Le» Cody, lervis Stanc c florence Vidor discutinlo o thema do filmlional "líusband 
and l.orcrs", rm qur tomam parte.
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JaclAc a bordo do <* dcstroy.r Skirk», onde filmaram at-»»>»«< scenas do sen ultimo film «LMe 
Robinson Crusoe»

r. 
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Adolph Zukor, as-
sim elle julga ! E
que este cavalheiro

contractou os ser-
vi(;o.s de Griffith,

para depois que elle
terminasse o.s seus
compromissos com
í United, pensando

que elle só tivesse
mais um film para
fazer.

Belnzhaf, repre-
sentante da Fa
mons-Pliayers, vol-

tou a lembrar que
se fiaram no we-

morandum feito

da Pirst Na- 
C°m P******* <*«

publicidade. assi-

gnado na reunião, tal com to-
dos presontes. etc.

K e.s-te.s mesmos factos se
estão repetindo nestes últimos

dias. sem afinal sabermos nós
o resolvido e o certo. I\ que
no fim de tantas luetas, não
appareça outro Quando o
Ouro desapparece. . .

¦
Niles Welsh e Patsy Rutl.

Mi Her são as primeiras figu-
ras em The Girl on the Stairs,
da Producers Distributing. ex
Hodkinscin.

Em // / Man-y Agatn, film

, da First National, fi-

guram Doris Kenyon
est reli a e Uoyd llu

ghes como galã. Os

restantes são Anua

Nilsson. Hobart Bos-

worth e Frank Mayo.

Patsy Ruth Mil ler

é a est reli a de Those

Who Judgc, da Ban-
ner Productions. Bur-

ton Kinpf dirige.

Arthur Sawyer e

não Webster Camp-
bell (anda sem sorte,

coitado) dirigirá San-
dra, film da First Na-

Itional, que tem Bar

.bara La Marr como
e st r cila.
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'ipalmente 
americanos.

0 governo hcspanhol. tal qual NORMA K EU GENE par vr.c trabalhar agora no "vau-

' do México, está tratando de um g deville 
.

protesto contra os taes ambientes do tt T Vt V **\ A C tt 1 K I t' E 
"

MJ pai/ nos funis estrangeiros, prin- v 
frank Currier seguiu para a Ku-

D ropa, para tomar conta do papel de

p I g § 
'p 

\ \ f | o \ \ |, ¦\\rrius" em Ben Ilurr. Claire Mac

Ralph Bushman, emquanto seu pae Dowell 
tambem foi no mesmo na-

ainda representa romances na tela, mas como andavam preoceupados com vio. para figurar na mesma pro-

casou-se com a actriz BeatHce Dan- O trabalho, não percebiam e julgavam ducçâo. Interpretará o papel de mãe

¦>• Elles se amavam ha longo tempo, apena- uma amizade. 0 lyrapathico de "Ben Ilurr".

y
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— E se sua esposa

soubesse disso ?

A condessa La

Eontain-e fazia a

pergunta oom estu-

dada attitude de

nonchalancc, mas os

seus olhos trahi;un

.'i avidez pela res-

posta.
- oh ! ella nio

saberá, retrucou sir

Leslie. E se vier a

saber... E comple-
tou a phrase c < j . 11

um gesto, que fez o

coração da condessa

palpitar de alegria.

A resposta de sir
Leslie era a eon fir-

mação das esperanças

qOC a levaram a ten-

tar a conquista da-

quelk homem. Ape-
/ar de imtnensamen ¦

te rica e de festeja-

da pelos jovens offi-

cães, a condessa La

Eontaine encontrou
sempre fechadas as

portas da elite da

^HP *^mm\\\\\\\\^S^mmmmm\
I _á ^\SÊ i*m«* m\
flfl ll_flfl____ H ' * flfl

J_fl mim _Pr^ 
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annos antes, bem ce-
do ella teve a revê-
lação do verdadeiro

caracter do marido.

Veiu-lhe uma iuven

cível repulse contra

o marido e. sentindo

isso. sir Leslie fez dn
vida da esposa uma

perenne tortura mo.

ial. Temendo as con

seqüências de um es-
candalo, Adrierme
•supportou com estoi
cismo as crueldade-;

do marido t- -{ cruz
lhe teria sido menos

pesada se, por fim.

elle não enveredasse

também pelo cami-

i.ho das hn:iiilhações

publicas. E a socie-

dade de Bombaim,

que conhecia todos
esses factos, lamen-

tava profundamente

a pobre dama. estan

do ao demais convi-

eta. tanto quanto o

próprio Leslie. que
lady Adrienne igno-STaSTU "r:;;;:"::;:;: ':t "•* -* -]- «• i™ - — .irrJs.***********jís*::,::;;«,:rs t„::;„:rü:,;:v,a:r* ^A-'rienne_:"*•-emsi,e-

Usüe Carlvle o "overnador d-, *¦ \- l!T^T^ * 
C,lK" ''l "" C,°« * «******; aos olhos da socie
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m pagão para 0

eu idolo. sem que,

ntretanto, ousasse

.zel-a comprehen-

ser a verdadeira

>:gnificação da sua

dicitude. Uma

grande partida de

polo reuniu a co-

ortia ingleza da

idade indiana. O

governador e a es-

posa compareceram

e tiveram em sua

tribuna, durante o

logo, lady G-.lbert.

rriquietamente in-

teressada na parti-
la. em (pie figura-

va nm hospede seu

recentemente che-

gado da luglater-

i.i. Terminada a

pugna etn (pie este se portou com ga-
lhard.a. elle se dirigiu á tribuna e lady

Gilbert apresentou :
— Andrew Fabian, de passagem

para a Terra Santa, em viagem de

estudos.

Adrienne interessou-se pelo apre-

sentado, trocou com elle algumas pa-
lavras amáveis, che-

gando mesmo a con-

íessar-lhe que o in-

v e j a v a bastante.

pois sentir-se-ia

muito feliz se pu-
desse emprehender

igual viagem. Mas

a palestra não pro-
>eguiu. porque lady
'•ilbert 

os interrom-

l>eu, dizendo que
naquella noite dava
nm jantar em hon-
i'a ao seu hospede e

ie convidara sir
eslie e lady Adri-

enne. Nesse moinei,-
> Barry appareceu

passou um bilhete
) governador. Era

•a condessa. que se
-noatf&va magoada

;>elo cumprimento
'"io 

<pie elle lhe fi-
;era pouco ames.
uando ella passara

ns* su;i carruagem
ostensiva. durante
*- jogo. despertando
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...declarou que havia envenenado

terminava o seu

petit mot pedindo a
sua presença á noite
no Seven Flags,.que

ni fundo não pas
.ava de uma espe-
cie de harem ori

ental. Meia hora

mais tarde, sir Les-
l e chegava ao club.
onde, cercada de

officiaes e de ou

trás mulheres, a
condessa festejava

de taça em punho.
Leslie entregou-se á

orgia, absolutíimen

te dominado pelas
-¦educções da con-

dessa, e, pouco de

pois. já embriaga-

do, cra por esta

forcado a telepho
nar á sua esposa, declarando que não

pedia comparecer ao jantar em casa
a attencão de lady Adrienne. que per- de lady Gilbert. Adrienne ficou pa>-
guntava ao marido quem era . aquella mada com a impolidez do marido e
mulher, recebendo como resposta al- pensou em evitar a situação desairosa.
gumas palavras evasivas. A condessa Indagou de Harry onde estava o ma-

rido e este lhe deu. relutante, o nome
Andrew e Adrienne do club. Adrienne voou para o local.

para assistir o que
nunca lhe passar,

pela imaginação. O

Seven Flags Club

era um verdadeiro

bordel. onde o

amor e o vinho

derramavam sen-

sualidade nos espi-

ritos e incendiavam

a carne de dese-

jos ardentes. R no

meio daquella de-

pravação. parte in-

tegrante delia, lá

estava sir Leslie,

en ro di lha do ao

corpo da condessa.

Adrienne. que ao

entrar vira-se as-

saltada por um of-

ficial francez. o

qual muito natural

mente a tomara

por uma das ha-

bitticcs do sitio, es-

tava horrorisada.

Ao retirar-se es-

(Termina no fim

da revista)
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Paramount. 0 seu primeiro film se- V c< T r A ]- M j;< N T trabalham com llnm Gibson em lei
rá Three Black Pennys, depois diri- X \ n v ^ 

1;"ck' lilu'° provisório, parece-
Rirá Pola Xeo-ri. |og0 qm, c„a UM._ X 

E R S A DOS.

mine l''orb,dde„ Paradise Sob a dire- William I). "
cçáo de Lubitsch, e um outro dini«á. contra r • 

a^fn°U n°V° Fred X,,,,(, é «l"-11 está dirigindo
do por Umes Crute. U"" 

" l ",VL',s:l1 '':'" ¦"«• «•'" "»"'. que tamben, v.-,, -,r co-
(l.líl t 1 I lll l;

lor ido.
cao Filma.
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Hugo Ballin escolheu Dorothy
• Yore para tomar o logar de sua

posa. . . HO seu fiim The Praírie

ife. Mabel Ballin não pode tra-
!har actualmente

>r um m o t i v o
¦ lalquer e gostou

imenso da escolha

i interessante cs-

Alinha da Chfit-
ie.

¦

The Thicf of Ba-

gdad custou a 1 )ou-

;;las Pairhanks um

milhão de dollars.

¦
Maciste ed il ni

pote d'America é
mn dos últimos
films do popular
actor italiano, com

parte do enredo pas-
sado nos Estados
Unidos. Coadjuvam-
n'o, Diomira Jaco-
bini, Mercedes Brignone, Pauline Polaire, Oreste
Bilancia e o saudoso Eleuterio Rodolfi, d'aquellas
impagáveis comédias da Ambrosio, todos artistas
nossos conhecidos.

His ahi um fiim italiano moderno e julgado
bom, engraçado e interessante.

Nos primeiros dias

de Dezembro

PARA TODOS...
Entretanto, continuamos

velharias. . .
a ver

Frivolous Sat é um novo fihn
National em^ s* " "gr-O--. \ __a ,,:i First

\ jVAi^X *mmmm\\mm\ \\>s>
\ 

^— S V^ ^^^ \^^M xander,

£r y^ [ 
^\ ^T"^.,te*"\ Gabriel.no

i a__^^^^N^X ^^B^lsjt ''"
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•oEDIÇÃO

i Ben Ale-
ie Bush, Eu-
en, Thomas

M itchell
dred I Earrísa

¦
D' \ n -

io do fa-
jeta-escripior-

contractado
nte de Fred
Niblo, ii a
direccão de
Ben Ilttrr.

¦
R o s e -

mary 1 )a-
viés, irmã
dc Marion
D a vie s,
terminou o

seu primeiro fihn, que se intitula Soitls Adrift.
Harrison Ford é o galã e Gastou (dass tam-

bem trabalha.
¦

Peter Pan será filmado no studio de Hollywood
e não mais no de Long Island.

SOCIEDADE AXOXYMA MALHO-

r^H^vRUTOS "1?

-vf

évm
HHMunumii.mmutuHiHit

,,m*amli.Kii*mi***e-*\
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MARCAS PREFERIDAS PELOS
COMHECEDORES :

BOAS ~ FESTAS 'M-tBk^k

HOLLANDE2ES -**/* W&*

^FLORINHA

BANQUEIROS
PRIMA-DONA
HAMBURGUEZES

= TRES ~ ESTRELLAS

p>V"V 
¦*%> ,*1.'r'**-Y.*^-**~~'f*>~

BÂMUUROS
.6

& **.*f-w

íAj-maT0

íaA bvevckeokj
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' e' 3*1 gna^ áe
^bom 

goslo

N

Sempre na ponta em qualidade e
//' 'e ¦ ¦¦-'¦ ¦" "'¦¦'<;¦¦" ¦¦/-,'-¦¦'" ' ',*^^_IIÍ. A -á_ -"',""?Seee- '^V»,
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NÀO SE ILLUDAM COM MARCAS IMITANTES
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O Almanach Ú*0 TiCC-TicO para 1925, a sahir cm meados
ezeml.ro próximo, vae .ser unia publicarão como

ainda não sc viu igual no Brasil ! Contos de fadas, pa-
gmas a cores pOra armar. b:chos sem cabeça... e cabe-
ças de bichos..., etc, etc. tudo ahi se encontrará.

Edição da S. A. "O Malho"
Pre*>  4$ooo Pei0 comio 4$500
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i , ^/^Vande I
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• moda em calçado m
depeíTica em todas 
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CRACflMtnCO POR flBSORPÇÁO

p/iz os rostos jovens
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Ramon. Alice e Rex, na Arábia.

(Do 
"Home Maker")

0 êxito tem coroado os esforços dos

!j mens da sciencia. que ha muitos
aos procuraram o methodo effectivo

> extinguir a epiderme exterior do

rosto, nos casos da má cutis, sem dôr

e damno.

0 novo tratamento é tão simples, tão

ligeiro e tão econômico, que é exqui-

>ito que ninguém o tenha descoberto

:tntes.

Foi amplamente demonstrado que a

pure mercolized wax (cera pura mer-

colized) que pôde ser adquirida em

qualquer pharmacia. livra completa-

mente por tratamento de absorpção.

toda a pelle velha, mostrando a cutis
côr de rosa e joven que ha em baixo.

A pure mercolized wax (cera pura
mercolized) se applica á noite e lava-

pela manhã. A absorpção limpa Pola XeSri Pretende fazer uma tem"

tambem os poros sujos, augmentando l>orada no theatro- *¦» alterar «"

a capacidade respiradora da pelle e iss0 ° 5eu contract0 I)ara a Paramount.

funccionamento capillar. conservando a 
cor e a belleza natural da nova cutis. t^t-t rv*% rrvrr

BRh\ F.MhA I h

Ruby Lafayette, velha actriz nossa
conhecida, que ainda ha pouco repre-
sentou como mãe de Harrison Ford

n Sangue c sombras, aquella avósinha
de Hollywood, tem 8o annos de idade.

veterana na tela e diz nunca ter
jffrido de conjunetivite dos studios,
sim tambem como o appetite nunca

,;e 
faltou !

Richard Dix vae agora ser estrello
'.mbem. 

Em Manhattan, da Para-
unt, elle faz a sua estréa como tal. Revista de todos os sports no Brasil I

lo Jacqueline Logan como sua lea- n0 estrangeiro.
,n9-*>oman. EDIÇÃO 

DA S. A. O MALHO

P€5CJA CRE5CCR
ÔCÊOTinCTROS?
Pois o conseguirá promptamente, em
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-

zes de tra- vencidos cfo maravilhoso invento.
tamento.

Representante na America do Sul: p ,
e Rios, 130 — Buenos Aires

Gloria Swan^on e o famoso violi-

nista Jascha Heifetz vieram da Euro

pa no meamo navio e estão andando

muito juntos. Isto. já se sabe. é quan-
to basta para os linguarudos commen-

tarem que elles esperam apanhar uma

chuva de arroz e sapato velho...

A maior preoccupaçáo da sciencia de

hoje consiste, como nos tempos da

Edade Media, em procurar um meio de

tomar perpetua a juventude. Pois bem,
"A Saúde da Pelle" e a "Água de

Lotus'', applicados diariamente, substi-

tuem com vantagem o lendário "elixir

da longa vida" dos antigos philosophos

e alchimistas. A Casa Bazin que o

diga...

__WÊ_Pmm_TtÊ_____W___i __M BS ^mfL 1.

B* \vvíIBIil^

Sta. GARCIA
com \ mez

de trata-
mento.

E n t

Sr. CAMPS
com 2 me-

Sr. PICON (x) Sr. PIÇON (z)

antes do tra- 3 mezes depois

tamento. do tratamento.

MAS
— Argentina

.•* SAPDAS V
• PANNOS \

ESPINHAS ##

RUGAS CRAVOS
E MANCHAS %

DA PELLE: •

•• y^z?%fonNV)y
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NOVO TRATAMENTO DO CABELLO
RESTAURAÇÃO - RENASCIMENTO - CONSERVAÇÃO

PELA <__?*v
*_ __l»_^r _r _fvil'_i**^ —^—

PATKXTE N. 5738
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Nyeowe e todn* m doi-iK-m, do «ouro rnlielludo.

Cabellos brancos S_£IÍ*,?üfcS--S,VW WIUNUUO te provado quo o embranqueci-
de uma moléstia
«á debilidade da 1

mento dos cabellos não 1O eabello cahe ou embranquece d?""

oxoeliento rifovidor «5*585 W^ba! íw^í 
'i?'" B»

nu grisalhos, devolvendo-lhes ¦ J „'. 
^bigodes brancos

Caspas-Onédas dos cabellos SíSlâá
pouro cabelludo, dando como resultado „ , , q V 

ata™m o
nestas a mais eommum So M csíS-i V, ?" Ví,h",l»«"conserva os cabellos ean is nffS 0,"'fl° ¦,r,l»«»»«*«*
«rt» 

ara,„ca,mente 
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fortalece.
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cabem. nilnr ni7,r. nospe^m se ?iT ^"^ 

•*« eabeifà
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»w »o«ar
«lado qna », ihe atl S^J 
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eliminar essas escamas horríveis que

PBM? «übaUo.61" 
reStUuÍr a ve^adeira côr primitiva ao

P^tS n'u-?si,MH'.rtaÍdlíUl0 que é calvicíe e outras moles-u.t.s parasitaria! do couro cabelludo.

nerimenfní Sef 
ma,s convincente para V. S. de que ex-perimentar o poder maravilhoso da Ls««s Brilhante.

jamos coSneveenfqUe^* »50mi,re um f,'asco hoje mesmo Dese-
•Hco ."Ta a L__ 

até a ^idencia, sobre o valor be*
Não nerca é«tí° Sf1^^ 

Comece a ^-* hoje mesmo.i*.au perca esta opportunidade.

Dharmí^SÍ0 ,,,r,!I,»»t-? 
está á venda em todas as drogarias,

Snn íbet°S„e 
casas de Perfumarias. Si V. S.

"cou n» ,"K'fl° 
,,r,,I-»»-«-' ao seu fornecedor, corte o

lhP pIiÍ e 
mamle-o para nós, que immediatamente

cspecTn^^püS. Pe,° C°rreÍ°' Um fraSC° deSSG afamad°

I t,J..-,r,,*0r 
re,j,*'1Pvn*««» de renroduccAo totnl 011 pnrclal).

O ¦",, ?r"í0"nr,°" pnrn n Anurlia do Sul: _- A l! V I M11 li, I T A S — K.i.-i do Carmo. U-noIi.  | PAULO
CAIXA POSTA Ia i:i70

««O OllDO 11 Srs* ALVIM «& FREITAS —
' rT, Caixa 1379 — S. Paulo

(Pnrn todos...»

in«nínntOt»remJett0"lhes um vale postal da quantia de réisi»-M>00 «afim de que seja enviado pelo correio um frascone l.iK.iiu Ilrllhnnte.

NOME 

RUA 

CIDADE 

ESTADO 
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MAROARBT

LIVINQSTON

A encantarlora "feiticeira da água" dc «odiiwoii Criwor, a "Leila" dos

Lábios que mentem e a "Angela" de Colorado Pluck, foi recentemente fei-

ta "e-trella" 
pela Re.íal Pictures. O seu primeiro film é The Follics Girl.
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Naquelle dia Georges Rremond. ri
co importador, recebera do Sonegai
noticias um tanto inquietadoras. Era
pois, forçoso partir, e isso in-
quietava-o sobremaneira, por-

quanto temia, ciumento como

era. deixar B esposa sósinha.

Assim é quc encarregara o
seu procurador Moreau, de vi-

giar os menores gestos da es-

posa. Helena, assim sc cha-

niava cila. Casara-se não por
amor. mas antes para se liber-

lar de uma existência cruel.

Todavia, longe de minorar o

seu soffrimento. aquelle con-

sorcio só lhe trouxera dissa-

bores. ]?' verdade que Geor-

ges a amava muito, mas ao

mesmo tempo era brutal e ex-

cessi vãmente ciumanto.

K, agora que Helena se sen-

tia só, dava expansão ao seu

temperamento alegre t> turbu-

lento. O acaso um dia fcl-a

conhecer o tenente Raul Ambreine.

Um grande amor uniu aquellas duas
natureza, gêmeas, tal a affinidade <fc
sentir que existia entre ambas.

T-jn.tret.ii.to Moreau, que não sc des-

cuidava do seu "officio". 
communicou

a P. remou d o que se passava em sua

casa.

E, na noite da chegada de Bre-
mond, encontrou-se este frente á fren-
te com o tenente Raul. no momento
em que elle escalava o muro de sua

casa. Nessa mesma oceasião, George

deparava com o corpo do seu pro-

...vigiar os gestos de Helena

Jffm \ I^H
& m\^^^^*%

*H w^^H ' átm h|.*¦.
"fl F f MmmW ^ÊÊ" mm-

ilf iy fl à'
mf/ ^Ê\m \\L. ;
m ' \ m^^^MMm
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CALVÁRIO DE AMOR
(CALVAIRE l)'.\.\K)UR)

Film da Albatroz, com a interpretação
dc Nathalie Lissenko, Nicolao Koline c

Charles Vanel.

curador Moreau. que jazia morto no

jardim de sua casa.

Então aceusa tenazmente Raul como
sendo o assassino de Moreau. e ainda
mais como autor do roubo de avul-
tada quantia, cpie faltava no cofre.

De facto, todas as apparwcias scão

*7 - JX - ÍJ24

contra o pobre rapaz. Este, para não
sacrificar a honra da mulher que
amava, jura que nessa noite não esti-

vera em casa de Mine. Bit-
mond. Xada mais aocrèsóenta

para se defeitder. permaneceu-
do num mutisino absoluto

Quanto a Helena, soffria h0i
rivelmente, e ainda mais Geor-

ge conservava-a presa. ;ité a
.sorte do "seu 

amante", como
dizia elle, .ser decidida.

E as-sira os dias se passavam
para aquella alma. numa angus-
tia indizivel.

O processo seguia os seus
tramites, até (pie foi lida a sen-
tença do tenente Raul Ambrei
ne: condemnado á morte.

George Hremomd exultava
com isso.

Entretanto, vivia, rheumatica
o muito doente, a tia Jadan.
Esta era immensamente 

grata
ao tenente, porque certa vez.

elle fizera-lhe um grande beneficio.

Sabendo, pois. que o pobre rapaz ia
ser condemnado á morte, fica apavo-
rada. pois a tia Jadan sabia muito bem

quem fora o assassino de Moreau.

E, assim mesmo, tropega e doente,
lá se foi a pobre velhinha ver se im-

pedia a condemnaçâo de um innocente.

Temia chegar tarde demais, porquanto
devia faltar poucos momentos para a
execução.

E, quando a tia Jadan pensava não

poder mais proseguir no caminho, tal

(TERMINA No FIM 1>.\ RKVISTA)

...nos últimos momentos dc Raul...
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GENTE NOVA
"MLLE. CINEMA"

A Benjamim Coslallat.

Iía noticias, nos jornaes, que se não acreditam, pela
simples razão de serem humanamente disparatadas. No
rol dcvses dislatcs, inseridos nas folhas, de quando em vez,
se acha aquelle que, em dias passados, li uo grande orgam

paulista.
Era o caso que a edição do romance brasileiro mais

lido. e. porventura, mais discutido, ''Mlle. Cinema", íôra
apprehendida, na capital do Brasil.

Os cúmplices, ó horror, do monstruoso crime de lesa-
moral, o gerente e o caixeiro da livraria Leite Ribeiro,
tinham sido cortezmente convidados para um amistoso
"five oVlock tea" na delegacia.

Aqui em San-Paulo o caso mereceu» commentado, e logo
surgiu, ikis columnas do ''Jornal do Commercio" um ar-
tigo de Stiunirio Gama, pseudonymo de Mario Guastini,
Director do mesmo periódico, gabando o sublime reclamo
qne Benjamim Costallat fazia da sua obra, em pensando
tratar-se de um cnormissimo "bluff" commercial, o que
todo- julgávamos.

Infelizmente, digo-o com sinceridade, o festejado es-
criptor dc "Mutt, 

Jeff & Cia" apressou-se em desmentir
e desmoronar o nosso "engano da alma ledo e cego".

E assim, toda a Paulicéa literária pasmou-se com
aquella noticia de esbarrunto.

Pois um publico, como o nosso, que já leu, a come-
çar pela prata da casa, "O Cortiço", de Aluysio de Aze-
vedo. 'A Carne", de Júlio Ribeiro, e os volumes extran-
geiros como "O Primo Basilio", e "O Crime do Padre
Amaro", de Eça de Queiroz, e devorou, é o termo, ulti
mamente, "La Garçonne" em francês, em espanhol, e em
uma versão brasileira em fasciculos ((pie luxo!), para
melhor lhe esmiuçar os erotismos. e que espeta ancioso a
traducção de "Le Comnagnon", não pôde ler "Mlle. Ci-
nema"?

E' paradoxal!
Aqui, para nós, que ninguém nos ouve, a idéa da

apprelknsão do famigerado livro não foi oriunda de um
celebre e ferrenho moralista, e sim de um cérebro tacanho
e invejoso.

Sim, a inveja é que moveu toda esta mesquindade.
Então um livro que vence o grado da venda e do

agrado (ó trocadilho claudicante) não é uma cousa digna
de ser invejada?

Certamente que o c
Mas não se amofine o estrenuo Benjamim Costallat.
Espere que a "mademoiselle" saia do posto e verá

como a procurarão com o mais intenso desejo,
A turba-multa é assim, não se admire'"-Mlle. 

Cinema" será adquirido por todos, sem ex-
cepç.r,o alguma.

1- nos saráus elegantes, nos cinemas, nos theatros, nos

«],' 
nos D0tequi»í em fim, em toda a parte, será a

senl.orinha cinemofila" analyzada e commentada
I ois nao é isso mesmo que acontece com tudo que

e moda ?

1- m comelbo de amigo, incógnito sim, mas, sincero,
»•"• ' -iailat.

. apenas "Mlle. Cinema" reencetar a sua vida mun-
a,1;i' mande outra edição para o prelo, uma não, duas,

Pro, muitas... "Mlle." estará na ordem do dia, e assim , .,
Eembra-sê do que aconteceu com Victor Margueritte,

quando foi do successo de "La Garçonne"?
Pensaram de íazer-lhe mal, e, no entanto, enriquece-

Hun-no.

O mesmo lhe advirá, Sr, Benjamim Costallat.^ taça o mesmo que o Victor: lance as bases de um°>;rr s? rr°- con,im,açs° *"%£%&.?
mil! ' 

U Cül,,l"-'S"0"" J* está quasi nos cen,

San Paulo, 7-9-924.

Alfredo C. Lói-es.

ULCE

E, quando ella terminou a triste historia de sua vida,echoou no espaço, a voz rouca de um velho sino, chorosoe nostálgico, annunciando a morte do dia. O sol, com,,
que ouvindo aquelle grito plangente, atirou sobra o velhocampanário, os últimos raios violaceos de sua morte, quocie tristezas nos envolvera.

Você vae ao cabaret, Dulce?

^— 
Não sei. Hoje estou nervosa e cheia de recor-

daçoes. Você vae?
Depende.
Depende o que?
Não posso lhe dizer.
Pois, então, vou embora zangada. Adeus.
Pobresinha de Dulce, quanto a amo. Em fim, são

quadros da vida. Adeus, Dulce, até mais tarde. Ella não
me ouviu mais, já estava longe ,

10 e 40. marcava o vagabundo relógio do cabaret., O
seu tic-tac fanhoso e descompassado enchia o salão de
uma agonia de claustro. Entrei. Ninguém. Apenas, c
dono daquelle antro, onde a alegria e a tristeza tinham
os seus ninhos, estava a cochillar de vez em quando.

^ 
— Bôa noite, caro amigo. Não esteve aqui uma mo-

reninha trajando roxo, de olhos grandes e negros, com o
seu cabello a "La Garçonne"?

Esteve, rugiu o gorducho velho.
—¦ Ha muito tempo?

- Não, senhor, ha uns 20 minutos.
Eaz favor, prepara-me um grogue, sim?

•¦— Pois, não.
De pouco a pouco bebi o grogue, pensando na Dul,

ce, que sorrateiramente, collocara-se atraz de mim, sem eu
vel-a

E assim que você faz, ein seu tratante?
Dulce, que susto, julgava você longe de mim. Quer

alguma cousa, peça.
Eu quero.,., quero que você me conte a sua vida.,
Não posso lhe contar.. Já leu a "Dama das Ca-

mel ias"?

Já
Pois bem; eu sou Armando.)
E quem é a Margarida ?
A Margarida morreu e não tenho outra, que a

substitua
Pôde ser que tenha, não uma Margarida, mas,

uma. .. Dulce
Uma Dulce?
Sim e eu lhe amo, eu lhe quero, eu lhe descio ,
Talvez... não creio ..
Talvei não, e a prova está aqui. Um beijo. Bei-

jando-me eu a beijei e neste beijo começaram dois amo-

res. Um de uma DULCE prostituta e outro de um bobe-

mio sem conforto.
Dulce era toda minha e eu era todo de Dulce

Joaquim Tiburcto

1

<S

¦

¦*• vil

_
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AS MAIS SUAVES

AS MAIS PSKF U M A D A I

SAO DE

LT PlV&RJ
^J^ 

10 Boulcvdnl dc Strasbourg

'iriBDM^

GERBERA
POMPEIA

FLORAMYE
AZUREA

/jíhit nrarorc

KBOüIADORgONTOUHA^' ¦¦¦ rf.GUI.ADOR FONTOURA
é o remédio indicado para com- II \
., l Precüoso Remédio \regular,sa a *¦*» do sansue-
bater os incommodos das se- // \\ ,

// U descongestiona os órgãos in-
nhoras, sendo muito efíicazl PARA TRATAMENTO DOS 

\ 
flammados, suppnme a dôr

nos estados mórbidos e nas If \
if \ proveniente d e irregularida-

a.so-oen, W^/|NCOHM|[)OS 

^3 SENH0RAS\deS 
menstruaes e .|fe-|..

dos órgãos f e m i n i n os . JJ \
Jj Uos 

distúrbios nervosos.

REGULADOR FONTOURA
As cansas que deter-

minam muitas altera-

Ções no estado de sau-
de das senhoras, produziu-
do crises dolorosas, alterações

nervosas e conseqüente decaden
cia physica, devem ser coniba-
—• — — tidas com o — — 

REGULADOR FONTOURAV

-TS-e^^WWWWecwecwS

RESTAURA E REGULARISA

AS FUNCÇOES DOS

Órgãos femininos

Os satisfactorios re-

sultados obtidos cm

grande numero de caso3

em que tem sido applicado,

demonstram quanto é mere-

cido o renome alcançado pelo

 poderoso preparado. — —

REGULADOR FONTOURA
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PARA TODOS...

-aZ.

ZlQÔLTOTICrjyLO
RACNELA (Rio) — E', tem razão, que ha innumcros "enganos" 

cinema- ,1p„, „, ,* *, .
mi a brincadeira foi só cá entre nó,., tographicos, m*mmi*tsmmTtmSTTo n, t"^ 

* "^ ^

Não ha PlanoS, aquillo já foi «tirado» amigo 
não viu as series as quaes se aHmtl ____T 

"* age"CÍa- A

„a muito tempo. V mais uma propa- refere... Voe. é dot Uo .,„. '«" Â Z_ ^T* ^ 
*°

pnJa para vender terrenos, talvez, num retrato de Billy Sullivan e ditem L L,, *T£íV? 
a<1U' 

_*_R'°
Comtudo, existe certa vontade, mas que é de William Duncan 11 - J" Vim°S d"aS

elles bem sabem que é difficil. Depois, APAIXONADA POR VALENTI. ,,,„ ,° ,? 
SCSS"es esPecif5' JA *oi

você sabe, é um pessoal que se fizer, NO (S. Paulo) - V Rítz Carlton Ws* ' 
rmor,0,ls- a

faz logo coisa direita. Não sendo as- PictuL, 6, West 48 S ect New £ 
"< ' ' "'" 

i*"^ 
*""• ^

sim. elles vão protelando . construindo Vork Cilv. * Poi . do _, '. li I™S_-__,°' 
' 
T* 

«T**1»
Uty. 2 Pois e do que elle enten- fossem cúmplices. 3" Qual nada ficam

ocrrr.rr.a.oqueeigu.aln.entc nnportante e ma.s ! 3° Precisar, estão precisan- cn, _us.ro estado I K ,„do é li „","
para nos. Alem da 7_,a passaram ou- do neste momento, mas dirija-se a elles. aa.ui mesmo. K cor,forme os cinemas porNao vm Nt .,/._.•«. _., noüc ou Rua Copacabana, 63,. „,„Ic passam. Você não imagina os Ip.
.1 tritet*. Wpor exemplo ? A PAULINO (Campinas) - O Quês- parelhos dos cinemas do interior, ou
agenda, so em S. Paulo parece. Esta twnario é exclusivamente cinematogra- alguns cinemas dos arrabaldes daoui
ít/.,tT,a f-irr>Cíatlf PITICfl! f* AJma. caiKn.^a/^r. aa _aJL.a.a.  _._. T^i • •• J

011 d;-

do
doa ¦, 

presentemente. Não sabemos^a phico, meu caro. Dirija-se a qualquer Rio mesmo... 4» Está certo, são c -
venioncias commerciaes. O mesmo fez

agora. 50 E' que a Para-

Fim do i° episódio...

*({fÊ&*

Fim do 2" episódio...

quem se refere. Trata-se de The pharmacia.
Yankee Cônsul, film de Douglas Mac PEARLY BLACK (Sorocaba) - a niversal

Nunca mais...

OCTAVIO (Bahia) — Era ..largue-
rite Clark c com Frank Losee como

protagonista.
KATE (vS. Paulo) Chi... é coisa

muito velha, de 1915 talvez. Sim, se-
nhorinha. Era da Fo.x: e os principaes
interpretes Anna Xilsson e Rocklifie
Eellowes. Por que ? Olhe que perdeu...

PEDRO (Santos) — Você tem uma
Lean para a Associated Exhibitors. letraxinha damnada, mas nos parece mount as distribue aqui no Brasil, mas
E', mercado nunca veiu. E' com que você quer os endereços de William não pertencem dc modo algum a essa
Cormne Griffith. Sabemos da impres- Earnum e Tom Mix, não é assim ? fabrica.
são que causa. E'que as dellas não tem O primeiro. Lasky Studios, 1520 Vine SEBASTIÃO (Pmdanionhangaba)
paginas coloridas, e o papel é outro e Street, Hollywood, Califórnia. O se- — E' um assumpto muito longo para

successo. Sabemos, por exemplo, gundo, Fox Studios, Western Avenue, .ser respondido por aqui. Pódc-se dizer
um particular elogio de Priscilla Hollywood. Califórnia. que todas as que adiantam já têm com-

Dean ! Nada disso, as suas cartas nos PHIL.O-CINE ( Porto Alegre) — pradores, só recorrendo ás fabricas in-
caa prazer, Sim, agora deve ser para a Metro- dependentes, que possuem aliás filmzi-

ALDA NORMA (Porto Alegre) — Goldwyn Studios, em Culver City, e nhos bem apresentaveis. Assim, pelo
•INao deixamos de responder a carta al- presentemente Cines Studios, Roma, Questionário, é impossível entrar em
guma, só as que não recebemos, é lo- mas elle receberá. Sim, todos elles. A detalhes. O capital varia, conforme.
g«co. Dirtja-se á nossa gerencia desde primeira é que costuma pedir o custo As compras estão sendo feitas lá*. A
ja, se quizer. O preço é 5$ooo. Ora, da photographia, mas pôde enviar, os First já tem, sim. A pratica é que é
*«na, quando não sahe é porque não seus secretários são sérios. o mais necessário. E' preciso saber
recebemos cartas, a amiguinha pensa DIOGO DE MARIZ (Ouro Fino) — umas tantas coisas...
Huc as escrevemos ? Não ha entrevis- Que agradabilissima surpresa ! Muito GASPAR (Rio) 

— Pauline, nada.
tas, presentemente, mas breve verá no- obrigado ! Pódc enviar assim mesmo. A outra, 2023 Cahttcngtta Avenue, Los
vidades... E quanto ao cinema nacio- Tudo vae sahir, na remodelação que Angeles, Califórnia.

o que vale por emquanto, mos- vamos dar á sceção. J. HE ARAUJO (S. Paulo) —

RALPH GRAVES (Rio) — i° To- Eacreva-lhe uma carta em inçlez, pe-

^/p- ^^mmastm^ -y-- ¦*{%%%. -f**^ t''Al^° U111 ^tratO. ? SO .

/' _ 1 yVBM Jie-sÀ tílí-P *f' Tí ^a0 onvie dinheiro, es-

fk K

trando apenas que não ha "únicos", e
Pensando bem "iniciadores,\ ..
Se quizer alguma informação
a respeito, é só dizer.

LOGAN (S. Paulo) -
E'porque não gostamos
de series, pelo contra- ** tOM 1
ri° ate. .Alas não pó- Decerto que nào é num cinema do Rio. Os espaços entre as cadeiras
úe ser publicada, por- são tão grandes...

-^ (m m4 ($%' ám yÈÊfe._
ore pedir. Viola, Las-

ky Studios, J520 Vine

Street, Holíy.vood,

Califórnia. E já ts-

mos dade tantas nor-

mas...

í



PARA TODOS..,

Rheumatismo
Dores R b e u m a t i c a s
•lindas o torturantes
Bão irarandiataiiifiitt!
aliviadas cora o uso de
ura pouco do Liiiiiuento
Sloui. Aotúa como
por 01.0.1.1) to—não
é preciso .'riccionar, f
\tnJ-*-*** em toda» *• \Z

1 i. ir macia I* .

% *ft&

m^*h ij^»

TBIXEIRINIÍA (Rio) — Mu;to do-
cil <Fc espirito, embora no terreno das ac-
ções mostre uma grande teimosia, quasi
sempre para o lado do mal... Só conlie-
ce a sinceridade por ouvir dizer... Ê' um

grande parvenu cm amor. Tem o gosto
pouco apurado, apézar de sc jactar de
Petronío.

INCRÉDULA (Laranjeiras) — Graphia
de quem sc sente bem installada na vida
e passa a maior parto do tempo a idea-

LINIMENTO

SLÒAN *%

BETSY (Rio) — Da sua "pobre 
le-

tra"... pensamos que é rica cm indícios
d; altivez e antagonismo com as falhas do
meio em qvc vive. E' tambem ambiciosa,
mas não dc dinheiro; c tem a presumpção
<f-e merecer glorias. O espirito *é perspi-
caz: sabe insinuar-se, fingindo condescen-
der com as fraquezas do próximo. No
fundo, porém, condemna-as e, quando op-
port uno, al>ertamcntc as combate. E* as-
6im, uma creatura perigosa como inimiga.
Não tem sentimentalismos e o seu cora-
ção vibra pouco, mesmo em amor. Ivnea-
ra a >ida f)clo lado pratico e é grande o
6eu poder deduetivo. Mas a vontade não
tem o coractcristico de força e firmeza
que asria de esperar.

KTWíDO (Rio) — Ha na sua graphia
o signal da grandeza d'alma que a faz
uma estoica no soffrimento. Não se aba-
te nem desanima, e, sempre muito vibran-
te, volta a querer tudo aquillo que a arl-
versidade lhe tira. E' vaidosa e tem a
audácia das naturezas arrebatadas. Entre-
tanto, o trato é affaw-!, delicado e não
revela o seu modo de sor. Apenas a frieza
do coração levanta um pouco o véo da
sua personalidade real, que fôrma per fei-
to contraste com a- apparencias.

RIM 1 NI (Taquarhinga) — Tem a le-
«tra dot modestos mas expansivos, por
abundância dc coração. Predominam os in-
¦tinçtos sensuaes não, porém, de excessi-
va intensidade, mas permanentes. O espi-
rito 6 um tanto ingênuo, pouco vibrante
nos casos em que é obrigatória a presença
de qualidades iotéllectuaes... Vontade ca-
prichosa, ora condescendente, ora firme c
cabeçada. Rom coração, c muito Motivei
ás solicitações da gente do outro sexo

YICTORIOSA (Petropolis — Nature-
za exuberante, sempre que disposta a dar
que falar de .si. Ha vaidade em toda li-
nha: o finando so sente contrariada, não
»e ensaia para mostrar a sua oolera. Mas
mo trato commum tem attracçôes de v.a-
Jor, a começar por uma amabilidade mui-
tto gentil. E' decidida no querer, que, aliás,
não tem a ambição que seria de esperar.
O seu coração não é dos mais bondosos;
entretanto, é capa/ de praticar acções que
acarretam fama de generosidad • á Mia
possuidora.

•mm-1
:
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lisar... melhoras. E\ pois, cspiritua.men-
te imperiosa, para não dizer, incontenta-
vcl. Anda sempre ás voltas com fantasias
e, entre cilas, gosta de collocar alguma
intriga... Felizmente, a sda bondade cor-
dial imjvede-a tle ser má, nesse prurido in-•trigante... Mas nãa perde vasa para exer-
cer o seu sarcasmo ou a sua troça Seu
querer é forte e "convencido": 

suppõe
qt» nada resiste - o que, até certo pon-to, e exacto, pois, seu poder de attrncc.o
é extraordinário!

'*t***--ta*vN^s/^

Barbear-se torna-se de unia obrinaçfto um
prazer, quando se usam os sabonetes

em barra c em creme extra-rapido

COLGATE

j*mm 
-= - - ^i§

lliiSi?Í?tr,Tiffniii«''i'',,ll'"l,'"'ill'fM^
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AGENTES GERAES:

Leone & Cia.
•

llí UMI 89
RIO

PitiÇi 1)1 si, u
S. PAULO

TAPEÇARIA DE MAURO ¦

A sua espuma perfumada c abundante amaria
a barba mais rebelde c torna a acção

da navalha uma delicia

FABRICA
STORES

' Rio
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A VOZ DO MINARET

(/-im)

pavorida, o official que a perdera de

vista descobriu-a de novo e outra ve/

atirou-se a ella. Adrienne gritou e o

marido, v.cndo-a, investiu furioso a per-

juntar-lhe o que fazia ella ali, se sabia

o logar em que estava. Adrienne solu-

cava quando se encontrou sósinha no

auto., de volta á casa. Ali chegando,

quiz telephonar a lady Gilbert, mas

depois a imagem de Andrew veiu-lhe

ao pensamento e ella mudou de reso-

lução. Em casa de lady Gilbert, ella

inventou as melhores desculpas para

justificar a ausência do marido e con-

¦'¦ PARÁ TODOS...,
escreveu ao seu mentor espiritual, em
Londres, o bispo Ellsworth, dizendo-
lhe ter chegado á convicção de que lhe
faltavam os predicados para a vida re-
hgiosa, c o bispo alarmado, resolveu
partir para Damasco, afim de veri-
ficar in loco a causa da revirvolta do
seu discípulo. Os dias corriam para. os

Tm/^à-iL nunia 
succcssr*o de agri.doces mo-

\J[rjlJ^l\l^ mentos. 
Sentiam cada vez avolumar-se

^JT 

" 
mais » lua paixão, mas a voz do mue-

P>->^ zm era de uma regularidade sinistra.
^ 

^Ty^hT"^**^^ / 
rm d'a Andrew foi vencido pelo furor

• •*Tl~A(^B~^)tf~") 
M"" 

>S SCUS <lcseJ°s e A(-ricn»e sentiu no

\\\\Z. .7r7m*^,m>r^-t4£**9 ardor dos seus beijos o que ella signi-
ficava na vida daquelle homem. Ella

C **\ SI£ JÜ3 Ira **

m

A delicia dos amantes do cinema retribuiu-lhe a exaltação e ambos re-

seguiu dominar o desespero que lhe ia Elegância Arte Gosto ! solveram partir incontinenlc para o de-.

n\a1.na. durante o jantar. Mas depois m^0 da g A. «O Malho" serto 
onde nada haveria que pudesse

sentiu a melancolia -uffocar-lhe o co- . „'.* " 
'I-

ração e sahiu despercebida para o jar-

dim. Andrew foi encontral-a em pran-

to no caramanchcl. Interrogou-a, foi

A apparecer pelas vésperas do Natal wr um do outro. Mas quando Adrienne

voltou do hotel com a sua ligeira ba-

, , , gageni. percebeu que Andrew tinha um
to no caramanchcl. Interrogou-a, foi . .. ., , eSD*r;l0 a*. 

s. » ' 
V

... .. VIam trazioo seteniaaue ao espnuo ua v-lsltante. Poz-se a escuta e compre-
solicito c carinhoso e Adrienne sentiu- , . . CM,t:nm rm* n .mor ........ ,*, .... .._,_ ,_, ..... .solicito e carinhoso e Aclr.cnne senten- 

^^ ^ ^.^ ^ „ „,„. ^^ Q ^^ fo. ^
sc embalada pela voz cannhosa do ho- 

havia ^.^ ^ ^ ^ eviUvam ^ ^ ^^ ^ ^
mem, que lhe dizia tanta coisa suave e _ri,f-.nf.m_inf. nv;var ft -hamnn la , a uprudentemente a\»var a cnamma ia- tar a carreira de Andrew e voltava ao
melodiosa qae ella nao estava açoito- 

^ Proximo do hotd em que clles ^ ^ UmnAo m ^ na ^
mada a ouver. E ne.ssa notte ei a teve 

$ç hospedavam havia um minlrete e íem nm,0. sem norte. conlp,etame„,e
o somno povoado de sonhos cor de rosa, 

^ ^ ^ ^ . yM do nmozin ^.^ No hotel elIa cncontrou Barry
em que a figura do joven estudante ocava os fids £ oração. Kssa voz
rWSV-,1 tramava arandr* narte No dia 7. a <-om • mensagem do mando. Que lhe
clencal tomava grande pai te. j\o aia m dobre a fina. #

. Á ._*__ .1 _ ....„, .t.t: iinnorteiva a<rora ir nara deante ou paraimportava agora ir para deante ou para

traz. para o norte ou para o sul? E

Adrienne alguns dias mais tarde en-

trava dc novo no lar, onde o seu cal-

¦*arío seria alongado de novas estações
»»<-¦¦ vviivivuuij j-«*fti 

*r*i*w**.» ft* w"v* *WB*s-p**s ¦¦ *s *

Adrienne fugiu para o seu quarto e 
(Film da Fir*t National, produzido) 

dolorosas. Tres annos assim decorre,

uma hora depois ella deixava a sua )em IQ24 sob a direcção de PranA ran1' até 4UC s,r Mie Carl>!c f01 ™b*

seguinte, porém, deu-se a ruptura defi-

nitiva entre ella e o marido, quando
este pretendeu quc ella recebesse o of-

ficial francez e a condessa, que' elle ha-

via convidado para virem á sua casa.

(THE VOICE FROM THE
MINARET)

casa, com destino á Inglaterra e á li-

herdade. E o navio em que ella via-

java atravessava o canal de Suez,

quando ella viu que tinha por compa-

nheiro de viagem Andrew.

Por que não vem commigo á

stituido seu posto, regressando a viver

na Inglaterra. A esse tempo Andrew,

que recebera ordens, oecupava o

logar de reitor na igreja de S. Ma-

[Lady Adrienne J ^eus, P***»» do ca?teI1° de 
^ie!

Carlyle  Norma Talmadgel Vm domingo á noite Adrienne foi à

DISTRIBUIÇÃO

— x ui quc «iciu vem vuiiJinigu **¦ m s*^ai.*,n,  -, *u 1 -ptra

Terra Santa? perguntou elle. Ali en- Undrew Fabian. Eugene O' Brieüf i^-eja e seus olhos nao " °cs^«£

contrará a paz e o consolo para a sua ESir Leslie Car-

tristeza. Ali achará a exaltação espi- J b'-e ••« ¦E<lvv*n Stevcns

ritual que a elevará acima das misérias «Bispo Ellsworth YVinter Hall

materiaes, ISecretario Barry Carl Gerard

Adrienne não respondeu de prompto, #Condessa La

como se solicitada por pensamentos 1 Fontaine  Claire Du Brey

contrários, mas por fim decidiu-se: fLady Gilbert... Lillian Lawronce

— Pois bem, irei comsigo, murmu- £Seleim  Albert Presco

^ou ella com o olhar .perdido no es-

paço.

ram do reitor durante a predica. Quan-

do terminou, ella, que trazia naquelle

dia a taça das suas amarguras trans-

bordante, cedeu á tentação de buscar

consolo junto ao sacerdote. Só Deus,

que lê nas almas, sabe a tempestade

que aquelles dois nobres espíritos cal.

caram no recesso do coração! Quando

ella chegou á casa, Leslie perguntou-

lhe onde ella havia estado e a respos-

Pouco depois da jfertida da mulher, dos das suas esperanças, pois, embo- ta da eipos 
^ 

0 

homem'" dis-
leslie receiou pelo nome da família ra de um outro credo, ella lhes lem- ^^LtoO 

homem era a pes-
comprometido com semelhante rompi- brava os votos que os separavam se e e eom go^ 

^ ^ ^ Bombaim,
mento e despachou Barry no encalço para Adrienne o juramento matruno- soa que AOr ^^ 

^
delia, com ordem de trazel-a ao lar. nial, par.a Amlrevv o voto de celileato elcclarara ao «-»*» 

^ % Les.
A esse tempo Adrienne e Andrew ha- emquanto durasse a sua preparação sa- cusan ¦ 

^ ^^ vingança,
viam chegado a Damasco e os dias ha- ccrdotal. Desesperado, o joven clérigo lie architecton m

-',

'•> *)Sv'ÍM«fi

'
.-.-¦: . --.-,¦
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PARA TODOS...
Pois dias depois Amdrew et a convida-

dò a jantar por Lcslie c Adrienne ex-

tranhava a cordialidade do marido para
com o hospede. Terminada a refeição,

passaram-se para a bibliotheca e, sem

que o conviva e a esposa percebessem,
elle derramava uma droga na taça de

ambos. Mal Adrienne acabava dc in-

gerir o seu café, sentiu o coração em

ânsias e Lcslie declarou com um sorri-

so máo no rosto que os havia envene-

nado. Andrew precipitou-se para Adri-

cnne que empallcdecia e tomou-a nos

braços.
Adrienne, Adrienne! Ouve-me,

adorada, que sentes meu amor? mur-

murava elle com angustia c carinho.

Da sua cadeira Eeslie gosava triuin-

phante a scena. De repente exclamou:
Ku não os envenenei, foi apenas

um excitante, para apanhal-os em fia-

grante e ler a prova da vossa infâmia,

que vou expor aos olhos de todo o

mundo para vossa punição.
Nesse mesmo instante um grupo de

bispos entrava na sala. Leslic havia-os

convocado previamente para o denouc-

ment. E quando ia começar a sua de-

maneia, sentiu faltarem-lhe as forças, as

pernas lhe tremeram, claudicaram e in-

stantes após elle entregava a alma, as-

sistido pelas orações do pastor Andrew.

A primavera voltara r.ovamoute a
Damasco. Era ao pôr do sol. No ar

silencioso a voz do muezin se elevava,
eomo ha séculos aquella mesma hora.

Em uni apartamento das visinhanças
um homem c uma mulher ouviam :,
voz do muezin e sorriam felizes. An-
drew e .Adrienne, agora casados, ha
viam voltado á Terra Santa para com

pL tarem a peregrinação interrompida
annos antes. Mas a voz do minareie
agora só trazia paz ás suas almas.

CALVÁRIO DE AMOR

(Fim)

o cansaço que delia sc apoderara, veiu

em seu soccorro o carro do Dr. Treil-

lis-, o bondoso medico, grande amigo de

Helena.

E assim os dois, numa vertiginosa

£.«*vv_-*_**v*_-_^^

..AMPADAl

/ *w \
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O 
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 po:--
tal n. 2.417, Rio.

I EDISON
Guarde este nome

<
.-----.JV»_**w-.«r.^_*-_-_^^ .-----_-.

corrida, chegaram ao local, onde devo-
ria ser executado o teiètké Ambieiuc.

Então, a tia Jadan, narra que ell.i
vira uma discussão entre Moreau e
George Bremond, e que momentos Ie-

pois Moreau era cadáver.

Para comprar o silencio do seu filho,

que também tudo assistira, George dc-
ra-lhe a chave do cofre, onde havia a
avultada quantia que Bremond dissera
ter sido roubada.

Em vista de tão categórica exposição
dos factos, o tenente é posto em liber-
dade.

Quando Bremond viu que toda a sua
infame acção fora descoberta, e que
para elle só restava o caminho do car-
ecre, põe termo á existência.

E Helena, livre do odioso jugo, abra-

cada ao querido eleito de sua alma,
deixa ao tempo o encargo de apagar

da sua lembrança o horror dos dias

atrozes que passara.

Dr. Alexandrino Agra
Cirurgião Dentista

Participa aos seus amigo, e clientes que
reabriu o seu consultoro.

RUA KODRIGO SILVA N. aB
Telephone C. 183*

Dr. Arnaldo de Moraes J3i;;
Partos e Gynecologia. Carioca, 30. Tr.

Umbelina, 13, Botafogo. B. M. 1815

CAR06EN0
Fortificante que se impõe por ser a sua

propaganda feita por todos quantos deli.
fazem uso. AUGMENTA O APPET.-
TE, ENGORDA, FORTALECE E RES-
T1TUE A BOA COR. E' sobretudo nas
p-essoas inipaludadas, nas depauperadas por
excesso de trabalho physico e iotellectual,
que o "CAROGENO" realça o seu valor.
Com o uso de dois frascos o paciente cer-
tificar-se-á da efficieneia desse importants
preparado. Composição de QUINA, KOLA
STRYCHNOS e ARSÊNICO, medica-
mentos já de sobra conhecidos como d<
real prestigio ao combate em todos os ca-
sos de fraqueza. Sabor agradável.

Vende-se em todas as Drogarias e Phar
macias.

GRAÇAS ÁS GOTTAS SALV^ÔIraTdaTf^ARTURIENTES
cio DR VAi\ DER LAAN

Desapparecem os perigos dos
parta? difficeis e laboriosos.

A parluriente que fizer uso
do «Iludido medicamento,

durante o ullimo mez
dn gravidez, terá um farto

rápido e feliz.

Innumeros attestados provam
exuberantemente sua efficacia
e muitos médicos o aconee-

lham.

Vende-se aqui e em todas as
—- pfiarmacias e drogarias. —

Deposito geral:
ARAL-JO FREITAS & C.

RIO DE JANEIRO
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PARA TODOS...

É O MELHOR PARA TOSSE E DOENÇAS OO

PEITO - COM O SEU USO REGULAR:

I." A tosse cessa rapidamente.

2" As grippes, constipações ou defluxos, cedem

e com ellas as dores do peito e das costas.

3- Alliviam-se promptamente as crises (afflições)
dos asthmaticos e os accessos da coqueluche,
tornando-se mais ampla e suave a respiração.

4.» As bronchites cedem suavemente, assim como

as inflammações da garganta.
5.« A insomnia, a febre e os suores nocturnos des*

apparecem.
6.' Accentuam-se as forças e normalisam-se as

funcções dos órgãos respiratórios.
O Xarope s oodb encorttne*.-se n»;s Phanm-ciflS __

Attesto que tenho empregado em mi-

nha clinica o Elixir de Nogueira, Salsa,

Caroba e Guayaco, obtendo sempre os

mais brilhantes resultados, principalmente
nas moléstias dc origem syphilitica.

O referido é verdade e por me ser

pedido, passo o presente que af firmo in

| fide mediei.

Jaguarão, 27 de Abril de 1886.

Dr. Estcvam de Souza Uma.

Vende-se em todo o Brasil, Republica dlrgcntina — =
Uruguay — Paraguay — Bolívia — P*rú — p§

Chile, etc. '>-

•\LV1M A FKEITAS— Ru» uo ~«rmo n. 11 -Sob. —S. Psolo.

ÁLBUM DO PARA TODOS... significa elegância,

gesto e distineção -- Apparecerá em Dezembro.

«^WOIHNaJHfl
^^Ol(^^«ll^aS^^^ —ixÊiWÊBi^^ÊÊÊr^^ m^' ''¦«* * -Wmr

LAPISEIRA ^Vj^M^R *'-W
INDISPENSÁVEL T^^im^^JfW

**r' ''"'¦ô/fêéSr -" »M-. ¦¦ •••'»raflr/Mr^^^ fl^a. *^**W*^LW*W/- ' '^-^mmmA^^^^mSmjitvS^s.

^f8^-**S»St^6£».
^jfe^Vaff^l^^^^fe,^».^•l^silS^^*^

OTDAÍR 1 í1 REPRESENTANTES 
^^^

á venda nas
melhores casas

FABRICANTES

Pforzh.eim
ALLEMANHA

REPRESENTANTES

COMPANHIA JOALHERIA S. A.
Assenabléa, 73

RIO DE IZINtlRO
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PÁRA TODOS... «7 — IX -

PLISSO!.

JA EXISTE O

LIXIR914

SYPHILIS !!l
frborfos! Çhajas! Invalide;! Rheúmaflsmo! Eczemas!

UM HORRORM!
«. r.r,* nPh,liS PI°dU2 ^f*05' 

encte ? co*?° de Cha£as. destróe as Gerações fazos filhos Degenerados e Paralyticos Produz Placas, Queda do cabello e das unhas lllas pessoas Repugnantes 1 Ataca o Coração, o Baço, o Figado, os Rins, a Bocea aGarganta, produz o Rheumatismo. Purgações dos Ouvidos, Eczemas, Erupções da bXFeridas no corpo todo, a Cegueira, a Loucura, emfim, ataca o organismo Elimina aSyphihs de casa porque não havendo Saúde não ha Alegria.
tLIXIR 914 E* o melhor depurativo do sangue.
Deve ser usado em qualquer manifestação da Syphilis e da Boba.

AINDA MAIS!....
O ELIXIR 9|4 n3o é só um grande Depurativo como nm grande preparado contra aSyphihs, porque contém Hermophenyl, o qual destróe os micróbios do sangue. E' o único sal oue dev- <,r ,,1!por v,a gastnca pela sua acção bactericida e porque não ataca o estômago nem os dentes nã2orodu; 2LE2Í

O que o doente sente com o uso do ELIXIR 914 :
Appetite, regularidade dos intestinos, melhorando os que soffrem de prisão de ventre DesaDoar^lm.n^

A tt esta d O SE o único Depurativo que tem attestados dos Hospitaes. de especialistas dos Olhos - dlDyspepsia Syphilitica.
Casamentos: Não se case sem primeiro tomar 6 vidros de ELIXIR Q14.

E' O MAIS BARATO DE TODOS OS DEPURATIVOS PORQUE FA* EFFEITO DESDE O'V VIDRO
Não deixe para amanhã, comece hoje mesmo a tomar o ELIXIR 914.

________________ 
tolo o Bra.II e na, R e p u b 1 I. , , J , ,„,,NOTA: - -mA_rs^^ 

a^vi^^-fÜgf^^p^Ba; »* ' ~ "
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U7W CONSELHO UTIL 8

[ Sc íens SARDAS,
ESPINHAS, RU-
GAS, CRAVOS,
PANNOS, SI-
GXAES DE BE-
XIGAS, ASPERE-
ZAS E MAN-
CHÁS DE QUAL-
«LER NATURE-
ZA, manda bus-
car hoje mesmo
um pote do ma-
ravilboso creme

AiVTI-ECCHYlHOSlS FARAL,
resultados immedialos e sem rival.

o A» venda cm iodas as pharmacias, drona-
|j nas 

e perfumadas do Brasil.

tcPÁ0^ 
SAmpre que ° A^ri-ECCIIYMÜSIS

*AKAL é o verdadeiro talisman da bel-

ur- n
_______ *:-

II |

leza.

ORXOl 30E301 =30230

^•¦WWflrtWuwv/.'.--%rtrtrtAi%ru---vvvftrtrt^----j".^».-

BEHEDETTI-FILM
153, Rua Tavares Bastos, 153

Câsâ 3 - Teleplione: 935 Beira-Mar
Crande Prêmio Exp. I. do Cenf. do Brasil

GINEMETROPHONIA PRIVILEGIADA
Por cartas Patentes dos governos do:

BRASIL - N. 6961
ITÁLIA-N. 130559
FRANÇA - N. 434436
BÉLGICA - N. 252862
INGLATERRA - N. 810
Em exhibição:

PORTUGAL -N. 8B63
HESPANHA - N« 54629
SUISSA - N. 64SOO
ÁUSTRIA - N. 66849
A LLEMANHA-N. 276229

"G-igolette"
com Amélia de Oliveira

Prod. Verga.
Em confecção:

O TICO-TICO disUlbue lin

" O Dever de Amar "
com Amélia de Oliveira e Aurora FulgidaProd. Verga.

, 
'A 

ESPOSA 00 SOLTEIRO"com Laetitia Quaranta ¥l,,hmv
Prod. © Direcçâo de Carlos Carr.pogallian:

Pedidos de locação e venda dirigir-se

j| a 
PMILO BENEPETTI

dos prêmios á»s creanças.
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= BELLEZA FEMININA

C U T1» O L, REI
Producto í=c.pontifico

Extingue, com-

pletamente, as sar-

das, espinhas, era-

vos, p a n n o s,

manchas, sem irri-

tar a pelle; faz a

pelle feia ficar chie

e mimosa, e a ve-

lha ficar nova e

bella. Clareia a

cutis, fixa o pó de

arroz e realça a

belleza.

As maiores sum-

midades médicas do

paiz. entre ellas os

professores Dr.

Miguel Couto,

Octavio Rego Lo-

pes e Rocha Vaz,

attestam a sua ef-

Depositários: ARAM FREITAS K.

BEso'•¦ -** \-;^B

__*_% fk ¦ v**" m

^.^_____________^w^
^^B '• 

*r^

ficada no trata-
mento da cutis.
Vide os attestados

que acompanham
as bullas. Toda

pessoa que delle
faz uso apparenta

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

Encontra-se á
venda nas princi-

pães Drogarias,

Pharmacias e Per-
fumarias de São
Paulo, Minas, Ba-

hia e Rio de Ja-
neiro.

OURIVES, 8 8 - RIO I

OJmi^\ \\

UM BOM CONSELHO
Penteie a senhora bem os seus cabellos (se

é (pie os tem) dividiuJo-os de preferencia em

duas partes, por meio de uma risca no centro da

cabeça.
Uma vez feito isto, subdivida-os em pequenos

cachos.
Deite a senhora num pratinho de porcelana

uma quantidade moderada de TRICOFERO DE

BARRY, e com uma pequena esponja bem em-

bebida no liquido, banhe a senhora os seus ca-

bellos desde a raiz até as pontas, tendo o cuidado

de friecionar suavemente com o mesmo liquido

o casco da cabeça.
Pente logo a senhora n'um leque e ag te-o

levemente, refrescando a parte cabelluda do

craneo. e seccando ao mesmo tempo o pello hu-

mi dee ido.
Esta operaçfio, repetida de manha ao vestir-

se e de noite no momento da sua toilette no-

cturna, será o remédio mais efficaz para ei minar

a caspa, para conservar forte e jovem o

cabello. para impedir que caia. para que brotem

novas plantas capillares dos alveolo, limpos <

desembaraçados de matérias gordurentas, para

que todo o mundo admire o brilho e sedosidade

de suas trancas e caracóes, para que um doce e

sympathico perfume se espalhe a volta dc sua

PeH?mais 
de um século que isto que aqui di-

zemo- sc vem repetindo a propósito do famoso

TRICOFERO DE BARRY, e todavia ainda se

não disse o bastante, para fazer justiça a seus

méritos innumeraveis.



mMT^mZ •—*¦*——- mmfmm flA MWé^ÊaÒmmmmm^xM

1-asVkl lalrA,ml Kl ^[^[^..H ^^^T^mM ¦ fl .^^fl^^M MjSfAMMmmm
I á>>Vi|l| VAB J Aj^_|v_I H^.^ H_l MWMm Mammm^^w» MwÊÍL mr^JmW
Wm_^_^M U_M __£ ___jAÍr-_M
B-^%i_3 l_^^3

W/ ^\M m\Wmm\ mer- ^ll
_¦__,*«> ' / T_.-^B ^B> ^^"""""""""""""""""""« MWMMMmr—rrTmm MP —.WM

MM V-Afl BB * .Wk {mV*^-m-AáM WL m\ ¦ m\M
MMWATmT 

"^M MM^^^MA%—*m.^M— MM ^—~ MW—9 mW^MÃsM^zM

í> .'. \\\_ W~9 W M-\ /***"" 4

fl Hl fl ^^ MW LM \

\\\__ ¦> 'vs. "^ 
fl-*^-. f__fl > ras ou I

regular nos __H_Kf&_fl| • /__F_f • -\^MHM^_S ¦ ¦
K^BK) - /AFÃ, ^mTMamM H doenças (Io ¦mcommodos, possue IM MK^-ft! /#_¦! *^H s I

C^__S_y_? /w—MiMm. '-TKfl B mo ni- lho r presente da ME-^SBSÍm J/mfflP^ ^BTfl ^ ... , .. ¦
MM-'WmmW/^*rmWiff ^Mm^M Si

| saude, sendo o <mi. mm*-—*-Mm//—WÍMíJIl-^ ^aiVM <•-„*. ¦
W/—MTÍMm\Wm ' ,m^B o ¦chamar uma uessoa mm mr-W/M mw**0^*^ <5 ^B fl ¦

_Wt-mW/M ml j.i'M-^1 Baii Saude da Mulher indi*- I
lehz. () problema da fe- ¦KT/Jíif * Wl 1_t_B rf. -.fl . fl 1

Wffl/àW*ÁmW *\ , W. I. ém pensavel em todos os Ia- ¦
< nma senhora H Wf/ÂWt—MA E ,'s 11. ¦ MUL^L JhBi 9

lii ll'/#a ft' 
'll''5j 

_l ifilllll poderoso 9
MW fw M flui /.fl B. .«àiar.llllfl B
mmV.mW _fl flfllJ ¦

regularidade liftfl. fl IlAV H Klifl iflK Hflfi fl I M IIH ¦\ IIBII II& ¦fll I- I' 
BB vi ¦! - !¦ MWmmm. ¦ \ da t- / ¦

-/ I |'| fl Bg ' P 
fl ' 'I MA' 

MmWmM. B\ fl

fl -rn*'"';'' Mm\mm\\\ ' ¦ W-MmW-M ¦¦** },'-*' *-. Ifl. -<V/ _. __fl Brl TB LM II liHfl • tí^f w fl¦fl ; *àf _| il «I Iv af vfl RuF-BB Bk \ ,.*/ _B
La. -h /»V __| ¦& -^-RtaS-kk «U EWLm—f—. m ¦ m—mm mmW â a\*\ _fotA*_ * __H
^^ y ¦ i\MmV . >_l P^^B VT *-* ^aa^«.y_P^*^-a>tM^BIP ^»JtS-_!^l^ . >Í__Mg_J_HÉ.,* l, fW> _^|
_B_^ ' 

"?*__ ^Sr '¦ _^M Wm~r ^Mm_v fci _r ^*>a>Bb_J__p • At» Mm àw r/^^^i^^fcl ?** Hfb^H K^-àW. -r j <k AmW

B-i »..B lT"^>**—«mBv. - V^3^?^ B,_af_l^% U-i VBÉaW. ** __.' '^-a-a.a.a-a-afl
MWÁ- »mr-mM Mt'.- J" —mZZ: BfiV __ -V_fl yíW aW_B t_H; O SIM K*^_^V __* %' ^_i

^V ¦! i.* AM MAS 
-"*m—m MnWt* S r^tyMWmm, iMÍ MTMmX \mC* í AT Am «CT^iJM MM A __!_- ^H H

B 11 fl Mr-*-em*iwlm/f'mW-Jbm* V-TflK? "ifl Cfl I fl >¦ ^^^^H
^^^^^^^^^^^^^B ^H 1_Hf _^Bfl mmmTmmmWmmmmmmmmmmWmnã^m/m / mmm J_lfl^*'^^?______fl flfl"?_^iu* ' *T tÊ-Wm-MmM ^ÍH K^-fl -fl-a.^^^^^^^^^^^^^^fl

fl. flfl WmmmW^Mí WmllF €-* npMk Wr*mwW^Jm^ m_\ •? fr - fl
¦Mi -.--fl BUifl^*^ 5-Wfl Ji • *^ • ¦ ¦ w<^**.',-;^í^_^| m^ ^B

^^^^^^^^^^^^^fl^^^^^T _^É_^_^!^. 
^^^^^_\_Aafm\m\m\ /'* 

*^>H^^^B ^IfeV Éa.flí^^^^^^^^^^^^^^^^^^B

.^¦**K__al HLMll í«kl I ''âÉB- *«w ".--^ m*\ ¦ „ __^_|.^B mMM» MWi»M—\ \ iX— -iik ., **C<a«T^aH BBHia* 
i^H.H J[_.._fl __fl ftl^L I 1?B Z4^ ' .^^__H .I.Q •* BB¦ tmM t mmm VasWWtm:^ ¦ ••**¦ ~^. aaj_h>»*, ''<-^m» Mta AM a^B

flfl 
'IjPSE.VjpH BWHfl -a-a-a-a-a-Ba-^-aa-a-a-lBS^' < - '• ,_J_k ^B_ffl ><B

fl Ç?!K^^^H %_ ¦» «mmm*»*_-f\ ^K |B
.«_a_a_a_a_a_a_a_a_a_a_a_a_V__| *^É*i' *4Í **¦* IB * ""' -» -*" \—^Sw mSÊÊü ».

fl, 
-jbí*-"*" '<_#_f/*fflWI ^*^^^«S^fiÍflflBlfc^__á.5_v JB >^^^^^^^B

B >m9r *-t. ¦.....¦' _WML<íf-mTj ^P-B !___# ¦ ^AA*~'_Wmmr _» _WmJm !¦
I *^ ^ «" ': —^ÊZÃmWf tnfmrmèAW 

' 
mm* III iW'™ llt ér0^ mW áfl M ^B

-a-a-a-a-a-BÍJ^ ^B ' ife'*^l_i_fl fl? '•¦._, /í _#*- W^^tÊWámW^^—mmmW* -f—WWmWc—^WámW^Wk 11
_P 

¦¦ 4**"IM_i_a_i_tf_É P tmWã MmI 1 ? 'àJ -« -mmWFmmWm\\\ 
àM

W ii I |r^5^fl'fl^/||k \ TCÍ_--_-_-____fl W ÁW _fl - ^^^^^^^^B
Pf % %-aT*7f-0' -* \WJSw-mF^h-\ ' m-iiflflM WaW flB fl

fl V 'Áf_t/ _ 3rWjsmmmMrm^m^_m^V fl fl^BBPP^ ^^ _^-mmmm >
m-mr —W ,?*—WlAz/- ¦—^••y\_mmm.- ,5*3-1*^.¦ • • v1...'. ^.^k^B HL. .«>*--*-» j^ Awr F-MM

W_füT ' fk:,- '"**^r <**#P^ ^.•**. #Tr "^ *tS.: ¦- >*flB__aí___J-SSry^^^ r^*1!^!^^^ 
' 
# fl'i\*?|B

ÍT^y ^»**' ^—efvr^^mXt^s'*!'* •-*' _¦--. _^A3Srmmm\\^\mm\—*i ******* ^if* 
^^^^•m\^»mMWtmy—W.—Wt^,. 

f^WWI^ÊMMMX
W'mW fmW* _ ,í_m0Mjm^ • *.*Wm\mf '' 5_ií 

* 
_..v fCufl H jr-__a_ra^_a_a_. Vh__a_a>Ü_a_a_-a_áfll*-a_á_s-k M. *^M**aBbe__|_âK. 

'3|"_«555
- 

_____ m...-^:mMmr*—— Mfi:.. _#„, - «T Mp/JT 
|^.<5%B_PB B^lB,1^.! ÍVB^Iiâ-M Ul "^ . 

'*%.* -.^ll-svSJll1t^-flM-a-a-a-l
*»** ~'.i*/f it " *9_ v^t3»_ E H.íafl Wr—Mmm-m^MmMUmmV __[ ¦_/¦ 1 i»-j ^** 

' »>>*itW_M_l
r * » ** ÉLm 'V_àWk » IKHf-^.' r #JBi«_Bfvfiv»•*3*^ ^**^ ^^PtPÇrTBí^^M-r MsMM iSt-ffiS_r^ __. ^»-**P

• ¦• •£^S'> V'-*_í .^SBíf .' ^_B fl T MW^Mt 
'¦"' 

mMmmWmMMM^r ^^ é\rmmmW- a at*1 -m—\—mmm—j'*í'—r''—t*—t®mS\* 
í^^m^MM^mmà 

àmW-^MmW SfllV _?fl S _&_!-(& - 
- .*.. «¦ ¦ ¦M-------------------a

< ifficinas Crraphicas <!'< i MALHO


