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Kelvi 
A mais antiga e 

refrigeração domestica 

PEDI INFORMAÇÕES A 

Mayrink Veiga & Companhia 

15, RUA MUNICIPAL, 21 

AIO DE JANEIRO 

elecfrica, automatica. 

ALIMENTOS 

"KEL VINADOS" 

SIGNIFICAM : 

COMMODIDADE, 
ECONOMIA, 
BOA SAUDE. 

INVERNO OU VERÃO 

• 

• 

li 
• • 
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PREFEITO DO Dl5rRICTO 
FEDERAL EM CUJA 
ADMINIS TRAÇÃO FOI 
TERMINADO E INAUGU-

RADO O THEATR~ 
MUNICIPA ./ 

HOMENAGEM 
AO 

Dr. Frantisco PEreira Passos 
BENEMERITO PREFEITO 
DO DISTRICTO FEDERAL 

VE PROJECTOU E INI-
~ A CONSTRUCÇÃO 

"""'"""''""·._..._ 00 HEATRO MUNICIPAL. 



O AUTOMOVEL DA FIDALGUIA 

.Y? .Y? Nobreza e distincção- luxo e con
forto • força e resistencia - os predicados 
que dentre tantos outros mais realçam a 
suprema qualidade dos automoveis 
CADILLAC são as razões da acertada 
escolha com que os fidalgos do bom 
gosto consagraram-n'o definitivamente o 
seu automovel favorito. ,., .Y? ,., .Y? 

AGENTES AUTORIZADOS: 

SOC_ AN. BRASILEIRA 

Est.os Mestre e Blatgé 
EXPOSIÇÃO E VENDAS 

Rua do Passeio, 48-54 
PONTO DE SEnVIÇO 

R. S. Vergueiro, 170-174 
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FELTQ,OS 

CARAPUÇOS PARA CHAPEOS DE SENHORAS 

Primoroso sortimento em qualidade e côres 
encontrareis na 

Companhia Braga Costa 
FABRICA DE CHAPÉOS I 

FUNDADA EM 1860 

(J abríca : Rua humaítá, 129 (Botafogo) 

Tieposíto : Rua .Buenos Jiyres. ttô 

GRANDES PREMIOS nas Exposições: Nacional 

de 1908 e Internacional do Centenario de 1922. 

Em Secção Especial na Fabrica : 

Esmerada confecção de Chapéos de Estylo em Feltro, 
Palha e Seda, para Senhoras e . Senhoritas. 

Chapéos para Homens . e Meninos 

Variados modelos em Feltros de todas as qual idades 
e em Palhas de todas as phantasias. 

IF.!omenagem á Reíane 
a grande artísta france~a que ínaugurou o 'Gheaíro IDunícípal. 

Loja da America e China 
FUNDADA EM 1840 

BERNARDES DA SILVA & C. 

SUCCBSSDrBS dB l. R. ÇamDBS E Cla. 

Rua do Ouvidor, 62 Rio de ..Janeiro 

TELEPHONK NORTE 850 

Completo sortimento de artigos japonezes 

HDVidildBS, lagos dB todas BS ESPBCÍBS. 



O~Lda~ 
PACKARD 

@omp. @onurWAXJÚÚ e»Lar.!iinw __ 
Pua. B~. ta 7 Plí.o-n.-e ?j3 e 759. 

;fachada do 'Cheatro illunícípal 

JOALHERIA 

TATTERSALL 

G. H. T ATTERSALL 
(EX DlRECTOR·GERENTE DE MAPPJN & WEBB DO RIO) 

150, RUA DO OUVIDOR 

TELEPHONE NORTE 37 



VELOCTSSil\lA. 

A MARCA EUROPEA 

HOJE MAIS AFAMADA 

RESISTENTISSIMA 

ELEG ANTISSIMA 

1926 - ÜRAND PRIX AUTOMOBILE 24 HEURES DE LE MANS
(França) - OM : La e 2.a absoluta. 

1926 - ÜRANDE PREMIO DE TOURISMO DE SÃO SEBASTIÃO -
24 horas - (Espanha) - OM : I.a e 2.a das machinas de 
tourismo, 

1927 - CORRIDAS DAS MIL MILHAS - 1.670 kilms. (ltalia). 
Os tres carros da OM chegaram I.o, 2.o e 3.o absolutos, 
contra 74 concurrentes das marcas mundiaes mais acre
ditadas. 

AGENTES: 

G I O V A N N I P I N I & C I A. L T O A. 
RUA SENADOR DANTAS, 26 - RIO 

Ultímos nooídodes 
--

modelos e~ fôrmas 
= == 

Variedade Em Calçados 
p1wa Senhnras E Meninas 

< > li v I n < >. •: • 1 o :> 

UHUGUAY.-\ NA. !> 



QOLLS~QOYCE 
.A MAHCA SUPHE~L\ 

AUTOMOVEIS DE LUXO 

PERFEIÇÃO, 
ELEGANCIA. 

CONFORTO, 
DURABILIDADE , 

SATISFAÇÃO: 

Em summa : O Melhor A utomovel do Mundo ! 

6 CYT.l NDROS 

40/50 H.P. 20 H.P. 

UNICOS AGENTES NO BRASIL: 

E. G. FONTES & C.IA 

42 - RUA DA CANDELARIA 

TELEPHS. l\'OHTE: 963 -I2Sa 

Banque Française et Italienne 
POUR L'AMÉRIQUE OU SUO 

-·-
TODOS OS DIAS- De 9 da manhã ás 5 1/2 da tarde 

Aluguel de COFRES FICHET 
De àiuersos tamanhos para o publico, nas melhores 

ronàições àe preço e àe segurança àa praça. 

11, RUA DA ALFANDEGA, 11 
: : Rio de ..Janeiro .. . . 



As flôres e o Bello Sexo I 
---·- ----

A flôr é o corT1plemento 

de 1~ealce essencial á 

f.ft mais fina toilette. ft.:r. 

Acabamos ele receber ele Paris, riquissimo 

sor-timento ele flôres ele seda que 

primam pela sua or-iginalidade 

e alta distincção. 

Barbosa (freítas ~ <r. 

Avenida Rio Branco, 136 
o:::!.G--G--~~--o--o--o 

illarh hambcurg 
The Master Pianist 

Sedas 

Mark Hambourg é um genio do piano 
na mais alta t.:xpresç,ão da palavra .. 
um g-rand 1oso.. . um T1tan á la 
Wubbtien 

I Pfalzsche Runchau) 

Nacionaes 
Superiores a qualquer producção estrangeira 

só NA (fasa dos Gres ]rmãos 

FILIAI.: OUVIDOH, 1:3-l 

Fabricas proprias em S. Paulo 

Creação do Bicho de Seda - F!latuna - Tecelagem 
Estamparia .e ' Tinturaria. ' 



HUD50N-E55EX 
MOTORES 

NOVO CARBURADOR 
DE 

GRANDE ECONOMIA 

Mais de 900.000 autos construidos debaixo 

oo principio super seis. Filtros de uazollna . 
olca e purificador de ar sem serem ac

cessorios addicionaes 

T. b. W~IGM"T' &. e. bTD~. 

RUA EVARISTO DA VEIGA, 142 
Offiéinas e seec;ão de P"'las: Rua Bento L.tisboa , 45 

TEMPORADA OFFICIAL DE 1927 

GUIOMAR NOVAES, o grande genio brasileiro do piano. 

Joalheria HUGO BRILL 

Pedras preciosas Braail4!iras7 o 

maior 1ortimento e · as melhores 

qualidades)> especialidade e lapi-

dafÕO d'eate e.tabelecimento. 

loras dE ESmErado gosto-Db}Ettos dE artB 

Agathas do Rio Grande do Sul 

~uEnida Rio Branco, 1Z5 



J~ ElE1f' H O V JEN 

<E AGORA desferimos o vôo e vamos encontrar nas 
alturas, gravado em lettras fulgurantes o nome 
sublime de Beethoven. 

Assim definiu elle proprio o seu caracter: 
(Fazer todo o bem possível, .amar acima de tudo a 

liberdad:! e, nem por um imperio, atraiçoar a verdade). 
A pequena cidade de Bonn tem a gloria de lhe ter 

sido o berço. 
Aos 11 ann.os já Beethoven tocava em orchestra de 

theatro. Aos 13 annos era organista e publicava tres 
Sonatas. ProCJ.Jrou como mestre a Haydin, já velho, que 
não comprehend'eu o genio que ti111ha entre as mãos e o 

{Segue em outra pagina) 

Sedas· 
para as mais tinas toilettes, só na 

<rasa dos Gres Jrmãos 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

OUVIDOR. 134 

Succursal da mais importante fabrica de seda do Brasil. 

SOO fJpDS: todos da sua 

propria producção. .>r .>r 

TELEPl'I.ONE 

NORTE: 2009 



SABAU DO - 6enova 

Grandioso Expresso de luxo a Turbinas e Combustão Liquida 

"CONTE VERDE" 

ITINERAR O DE 1927 
Da Europa para Amerlca do Sul: 

GENOVA: 12 de Maio, 23 de Junho, 25 de Agosto, 6 de Outubro. 17 de No
vembro; VJLLAFRANCA : 12 de Maio, 23 de Junho; BARCELLONA: 
13 de Maio, 24 de Junho, 26 de Ago5to. 7 de Outubro, 18 de Novembro ; 
RIO DE JANEIRO: 23 de Maio, 4 de Ju lho, 5 de Setembro, 17 de Outu
bro, 28 de Novembro: SANTOS: 24 de Maio, 5 de Julho. 6 de Setembro, 
18 de Outubro, 29 de Novembro ; BUENOS A YRES : 26 de Maio 7 de lr..íi&~~l 
Julho, 8 de Setembro, 20 Outubro, 1 Dezembro. 

Da America do Sul para Europa: 

BUENOS AYRES: 1 de Junho, 13 de Julho, 14 de Setembro, 26 de Outubro, ll~~riS4JI 
7 de Dezembro; SANTOS: 3 de Junho, 15 d.e Julho, 16 de Setembro, 28 
de Outubro, 9 de Dezembro; RIO DE JANEIRO: 4 de Junho, 16 de Julho, 
17 de Setembro, 29 de Outubro, 10 de Dezembro; BARCELLONA: 15 de 
Junho, 27 de Julho, 28 de Setembro, 9 de Novembro, 21 de Dezembro; 
VILLAFRANCA: 29 de Setembro. 10 de Novembro, 22 de Dezembro; 
GENOVA : 16 de Junho, 28 de Julho, 29 de Setembro, 10 de Novembro, 
22 de Dezembro. ~·~tà~l 

Em 1928 ,.. v•agens SUD AMER/CA EXPRESS serão feitas pelos 
tranaatlanticos 

CONTE ROSSO CONTE VERDE 

Viagem touristica extraordinaria do 

CONTE BIANCAMANO 
do Rio de Janeiro em 1.• de Abri, de 1928. 

L. A. BQNFANTI, Agente Geral- Rio de Janeiro- Avenida Rio Branco, 35 
SAO PAULO- Rua Libero Badaró, 113. . 
SANTOS - Rua 15 de Novembro, 182. 

desprezou. Depois, Albrechtsberger, sabio contraponti:>ta, 
to1 seu gUla unioo além da natureza. 

Sua carrllira se apresentava briLhan~, mas já a ter
ri\·el ano-ustia o torturava, ao perceber a sua surdeL, e 
aos 30 "'annos BeethO\'en já não ou\·ia. 

A princtpio guardou o trÍJSte segredo, mas a desgraça 
tornou-o misanthropo. 

De natureza apaixonadil:, foram infelizes _todas. a.; 
suas paixões •e é um my3teno o mot1vo que 1mped1u o 
seu enlace com Thereza· d~ Brtnswi:k a "Bem am:td3 
immortal". 

Suas convicções republicana:; le\·aram-n'o a dedicar a 
Bonaparte a Symphonia Heroica, porém a ascenção do 
Primeiro Consul ao throno imperial fel-o ras~ar a dcdl
catmia, que elle substituiu assim: "Symphonia compo,;\3 
em lembrança de um gr·ande heró·~". 

Beet.hoven desp11ezou o theatro; para elle a musica 
devia ser só music.a. Seu g•enio creou i.deias e não figu
ras; s•eu pensamento vi\'•e e· ·evolue fóra das fónnas con-
cretas. 

Ooeth fez muito empenho em conhecer Beetho\·en,-
mas •OS dois o-ranje; o-enios 'não se comprehenderam. 

A obra d~ Beetho~·en é talvez a mais prodigiosa que 
tenha concebido um gento humano. Nelia passa inteiro o 
drama da sua vida com seu sonho de felicidade e seu 
soffrer. Em Beetho~·en tudo é heroico, sua vida e sua 
obra. 

Aqut citaremos as suas gigantescas conceoç3es: -
Concertos para piano e orchestra, D ao:>, Tr:os, Q113rtetton, 

(Segue em o:ttrJ p.:~gina) 

ÀÜ TRC)VADOQ 

ANTIGA DOL 

Novidades .para Senhoras 

Bolsas e Flores para 

THEATRO 

A primeira casa do Brasil em artigos para 
recem-nascido, meninas e meninos. 

ou-viDOR. 129 
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RUA MARECHAl FLORIANO PEIXOT0 .1.50 
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Septour, Sonatas uma opera, Fidelio, dh·ersas Ouver
turaa (Coriolano, Egmont, Leonora, Ruinas de Athenas), 
Córos, Lieder Missa e suas Nove Symphonias, com
paradas ás nove Musas. 

Essas Symphonias são as luctas de uma alma contra 
o soffrimento ·e representam o esforço sublime, que acaba 
por triumphar. 

A terceira, marca a independencia do seu genio, é a 
Heroica! 

Na quarta, ·escripta ao lado da bem amada, Beetho
ven esqueoe sua surdez e sua desgraca e tem a visão 
da felicidade. • 

A quinta é magnífica : é a lucta do homem contra 
o destino. 

A sexta é a Pastoral, mostrando todo o seu encanto 
pela natu~eza. 

A setima é o momento mais doloroso de sua vida, 
seu rompimento com Th,er·eza, inas é o triumpho sobre 
sua des·graça. 

A nona é um hymne de amor no qual Beethoven se 
avizmha do Céu. 

Depois de Beethoven, deveríamos deixar uma pagi
·na em branco, que convidasse ainda á meditação ... mas, 
o espaço é limitado ... 

Continuaremos portanto, com os ouvidos ainda cheios 
da prodigi.osa harmonia do mestre Dncomparavel e com 
a alma a transbordar de enthusiasmo, a nossa peregrina
çao pela estrada florida da musi-ca. 

Companhia Hamburgueza Sul-Americana 
( Hamburg.Südamerikanische Oampfschiffahrts.Gessellschaft ) 

Serviço rapido entre Europa, Brasil e Rio da Prata 
com os- c~nhecidos paquetes Cap Polonio, Cap Norte, Antonio Delfino, 

Monte Olivia e Monte Sarmiento 

CAP ARCO NA 
é o novo grande transatlantico - Registro, 26.000 tons. - Deslocamento, 
40.000 tons. - Iniciará as suas viagens sahindo do Rio de Janeiro em 18 de 
Dezembro de 1927, e fará a travessia do Rio a Boulogne sur Mer, em 11 
dias e· do Rio á Lisboa em 9 dias, chamando desta forma para si o 

record de velocidade. 

Agente• Geraea: THEODOR WILLE & C • 
AV.ENIDA RIO BRANCO, 97 Telephone : Norte 41 
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TERRENOS EM 

COPACABANA 
Os melhores do Rio de Janeiro 

Para residencias particulares 

ENTRE OS DOIS TUNEIS 

Proximos ao Lido e ao Casino 

Uni co nucleo onde nao ·haverá 
senao construcções modernas 

O ponto mais elegante para a elite 

OPPORTUNIDADE UNICA 
\......)\.......)\.......) 

\......)\.....) 

FUNDADA EM 1890 

Rua Oeneral Cam(lro, 76 - 2.0 ondor 
TEM ELEVADOR 

C JEI ((D P I N 
NTES de entrJ.r na Escola franceza, fallaremos de 

uma das ma.iores glorias musicaes, que, pelo seu 
caracter individual, não póde ser incluüdo em ne

nhuma. das Escolas mencionadas: Frederico Chopin. 
A sua musica revela bem as duas almas, que viviam 

nelle: a alma polaca (s1ava) e a alma franceza; as suas 
composições contêm tanto o espirito parisiense quanto a 
melancholia sa~udosa do povo polaco. 

Chopin poderia talvez ·entrar na Escola franceza, pela 
sua fórma e elegancia, ou na Slava, pela sentimentali-

(Segue em outra pagina) 

PIANOS 

QJ~.~.~!.~ ......... ~.~.fí.~.h.~.~E ........ ~ ......... ~.EE~E.9. 1 

... .-,Uit.•r• 

empre os melhnres e mais resistentes para o nosso rl!ma 
MARCA.S MUl\fDlA.LMENTE CONHECIDAS 

EXCLUSIVIDAD<; DA CASA RHTHUR HilPOLEÃO 
Musicas nacionaes e estrangeiras. - Todas as novidades de successo. 

Violinos, cordas napolitanas, etc. etc. 

ALUGAM-SE PIANOS 

122 - AYENIDA lHO BRANCO - 122 
RIO DE JANEIRO 
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VOISIN 
LA VOITURE DE L ' ELI TE 

·· .· 

PRÉFÉRÉE DE L' HÜMME : 
pAR c E QuE L A ME I L LEu R E. 

p R. É F É R É E D E L A F E M M E : 
PARCE QUE LA PLUS BEL LE. 

Repr"ésentation Génér"ale pour" le BRES I L : 

União [ommenial das Manas frantezas para o Brasil 
SOCIEDADE ANONYMA BRASILEIRA 

Avenida Rio Brªnco, RIO DE JANEIRO 

FRANCISCO BRAGA 

O GRANDE MAESTRO BRASILEIRO DIRECTOR DA ORCHESTRA 
DA SOCIEDADE DE CONCERTOS SYMPHONICOS. 

DISCOS COLUMBIA 
NOVO PROCESSO 

O disco mais perfeito da actualidade. - - Sem chiado. 

GRAVAÇÃO ELEC::TRICA 

ODTICA INGLEZA 
RUI( DO OUVIDOR, 127 = Rio de Janeiro 

VIVA·TONAL - o S U CCF.SSOR DO PHONOGRAPRO 
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HABILITÁI-VOS NA LOTERIA DA BAHIA 
0----------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------b 

JOIAS E BRILHANTES FINOS, 

PEDRAS SEMI-PRECIOSAS E 

PEROLAS DO ORIENTE, ETC. 

MAPPIN & WEBB 
JOALHEIROS OURIVES RELOJOEIROS 

100, OUVIDOR 

fANTASIAS, BOLSAS PARA 
SENHORAS, BI NOCULOS , 

LORONETTES PARA 
THEA TRO, PRATARIA, ETC. 

8----~~-------------------------------------------------~-----------------------------~----------------------------a 

~ Nova Victrola Orthophonicâ Oicam , a A MAIOR MARAVILHA 
MUSICAL 

PAUL J. CHRISTOPH Co. 
OUVIDOR, 98 

0-----~==~------------------------------------~--------------------------------------------------------------------~--------------fl 

111 @(i in r, liordon ':í:f-Whi~hy" JOHHNIE WALK€11'~ Châ '1Jond ~~ 111 
s'-------------------------------------•!====================================================!•----~------------------~--~----u 

.,F/ 'f/ 

ALFAIATARIA 

Rua Gonçalves Dias, 50-1,o andar-Tel. C. 3376-RIO 

01------------------------------·-----------· 

MOVEIS SUPERIORES 

THEATRO MUNICIPAL 
Concessionarlo OTTAVIO SCOTTO TEMPORADA OFFICIAL DE 1927 

Z. o ConcErto Bm VBSpBrBI dB 6uiomor MOUBBS Pinto 
Ás 1 5 Horas PROGRAMMA 

I 
RAMEAU-OODOWSKI - a) Minueto. 

b ) Tambourin. 
PADEREWSKI - Variações e fuga sob re um thema original. 

li 
CHOPIN - Sonata em si b menor op. 3!i. 

Grave, d oppio movimento. 
Scherzo, 
Marcha lunebre. 
Presto. 

III 

24 DE JULHO 

WAGNER- BRASSIN - Scena do encantament(\l do fogo da opera "As Walkyrias". 
EUOENE- GOOSSENS - Marcha dos so ldadmhos de pau. 
MOUSSORGSKI - Hoppak, 
NIEMANN Noite em Sevil ha. 
LISZT - Mephi sto Valse . 

PlANO STEINWAY 

-~ZGOJFQ.§ lRO§ 
de. 

9afhephones 
Apparelhos perfeito• 

A mais completa collecção 
de discos : Operas- Canto-Orchestra- Oanças. 

EXPERIMENTEM 
RUA RODRIGO SILVA, 36 

NovA SÉoE: Praça Floria'no, 23 .111 Ceiar e dansar - dois - J' fi r,.,, H o o m do [·opa [abana 1.11 
(AV. RIO BRANCO ~M FRENTE AO 5VPR<.MO TRIBUNAL )·•· -- prOYeitClS num SÓ ponto: =====· 

0; OCULOS PINCE-NE~ i~5~555555555::P::a::~::m::e::M::o::r::u::ro::~::.::=::e::n::~::m::e~• -E----------~·---------~-------------8 
. " BINOCULOS PARA THEATRO dientela foi ampliada e fez a XperiM<!nte '"'r'-umaJo 

.sua entrada principal pela .. r, 

~ L UTccoZ, F E R R A N O O & C I A. L TD. Rua 7 dE Setembro, 151 - 153 ° sabonete atê 0 fim 
~~ oU V IDO R, 8 8 cco A MAIOR JOALHERIA DO BRASIL Te teph. 839 c. c~!~!!~~~N~ Caixa: 5f500 

a e·----------------------------------------8-----------------------,-----------------o 
,, Serie de Luxo da "PERFUMARIA I 

A melhor tintura para LAMBERT" _ Agua de Colonia, de 

OS cabellos e barba. :: toilette, loc,;ão, extracto, creone, pó 

de arroz, sabonete, brilhantina li 
e talco. 

Grande Premio e Medalha de Ouro na EXPOSIÇÃO O CENTENARIO e na INTERNACIONAL DE ROMA. 

a~------------·---------------------------------------------------5---T--E-----IN---W~A~Y----& ____ S_O ____ N __ S ____________ ~-----------------------------------------o 
CARLOS WEHRS & C. CARLOS WEHRS & C. 

NEGRITA ROUSKAYA. 
. ...._ . . ~ .. - ~• ·~, -" ~ z ·.- -' , .. LA l\lBERT - HiO 

I RUA DA CARIOCA, 47 SCHIEDMAYER & SOEHNE RUA DA CARIOCA, 47 

ESSENFELDER 

I 
s------------------------------------------------------·---------------------------------~~~---------------·-------------------------------------------------------0 HAUTE COUTURE 

ROBES MANTEAUX LINGERIE FINE 

I 

Editores d~ Musicas &:dlto .. es de Musicas 
PIANOS DE QUALIDADE INSUPERAVEL 

IT2adame 
SENADOR VERGUEIRO, 50 
-- B. MAR 3402 

PRIX MODÉRÉS CORSETS SUR MESURE ::: 

STORES UNGE DE MAISON . Jllíce 



Quínado 
IDoscatel 

_Adríano 
DE = 

Adriano Ramos Pinto & Irmão Ltda. 

dade e caracter nacional das suas melodias, nunca, porem, 
na Escola Al!emã, como ás vezes o classificam alguns 
autores. 

Sua obra tem, entret.a~nto, um cunho tão especial, qUJe 
preferimos deixai-o isolado, no lugllir. de destaque, que 
lhe conrere a sua origin,a.Iidade. 

Chopin não formou Escola; deixou muito moço a 
patria; a França foi sua patria de adopção. 

"Descubram-Sie, meus se:nhores! Um genio !" 
Assim Schuman·n apresenta, Chopin aos Companheiros 

de David. 

Chopin! Quem :não se sentirá docemente emocionado 
á simples 'evocação do seu nome! 

Tanto o homem quanto o .lllrtista representam uma 
das figuras ma•is attrahentes da histori>a musical. 

Ekgiaco, ap<lliXI()nado, e sonhador, é elle s•empre o 
triste exilado chamando a si todas as sympathias. E' o 
Alfred Muss:et da musica, o poeta por excellencia. 

Aos vinte annos já possuía a maestria mais perfeita 
como pianista e compositor. 

Chopin traz á arte musicliJl o rico material dos r_yth
mos e melodias populanes da, Polonia, ideal!sados pela 
sua natmeza, poetica, entremeado1s de invenções infinita
mente variadas e originaes do seu geni:o creador. 

Suas obras primam por uma rara distincção de es
tyto e maravilhosa' inspiração rythmlka e reúnem, á. ma is 
suave melodia, pwssag•ens de surprehendente grandiosidaúe. 

'Ha contrastes •nliJ musica de Chopin de uma ,pungente 

Crédit Foncier du Brésil 

et de L'Amérique du Sud 
SOCIEDADE ANONYMA 

Capital • 
Fundo de Reserva 

Frs. 
Frs. 

100.000.000 
17.000.000 

.Sid! Social ; BDULEVRRD HRUSSMIIH, 39 - PARIS 

Succursal no Rio de Janeiro : 

44 AVENIDA RIO BRANCO 44 
Agencia am São Paulo : 

133 - Rua Libero Badaró - 133 



A MELHOR/ 
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me:ancholia; di.--se-ia que ellc descrc\ c o ma.s profundo, 
so~·f i:ncn:o em face do glo~ro";a e3plendor da natureza. E' 
o so', com a su1 alcg.-ia immensa, fa~cndo hrilhar as 
m;t"s sentidas la>,rTimas. 

Ccnsen ando-:c no quadro exclusi\·o do pia.:JO, Choniu 
deu p~orn d-e j'03>itir u:na da•> mais pr::ciosas quali:lade6 
num ntiistn: a justa camp:·chcn.:;ão da fórma na qual 
clle podia chegar á perfeição. De facto, Chopin é o 
grande mestre do piano. 

for pc.o sentimento que transborda de toda-; as suas 
obr2s que ellas se popula•risaram, sentimento romantico, 
c:nine:ltemente indi\·idual, e profundamente sympathico ás 
a!mas que conhece~a•m o exílio ou o amor. 

A melodia das ultima•s creaçõ~3 de Chopin é mais 
tris:e e -re\·ela o soffrimento da a lma e do corpo a que 
só a mmie podia pôr um termo. 

Elk mesmo dizia que nunca s-e apartava do sentimento 
que formara, po.r assim dizer, a base do seu coração 
e qnc elle só padia exprimir na sua• propria li-.,gua, o 
Z:<Jl. Este pequeno vocabulo, d2 tão profunda significação, 
não é senão a nossa saudade. Em toda a obra de Cho
r i 1 es~á estampada a saudade da patria saffredora, des~a 
Po:o:1ia, que todos nós amámos porque foi a patria de 
Chopin. 

As suas Mazurka.; reprc:>entam a poesil nacional desti
nada a. exaltar o sentimento patriotico SCJb o \'éo transpa
rente da melodia popula•r. Quanto ás Polonaises, essas 
pcrte:Jce:n ás suas mais sublimes insp:•rações. 

THEREZOPOLJS 
A ma's bella es!,tão da verão 

TERRENOS a prestações a 

(Se-:;!Ue e11 O~l~rl rugi na) 

A. Vieira & Co. Ltda. 
Rua do Rosario, 79 - Telephone 

Norte 7127 - Rio de Janeiro. 

longo prazo.-Construcção Av. Oliveira Botelho - Telephs. 11 

~~~~~~~~~iid~e~ pr~e~d~i~o~s~- ~~~il~~~-63~e!7~7~-~T~h~e~re~z~o~p~o~lis~· ~~~~~~~.,lj 
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CASA FORTE DE 

DIARIAMENTE DAS 9 :~F=~S DESDE 18$000 POR TRIMESTRE 

BANCO DE CREDITO MERCANTIL 
71/75-RUA DA QUITANDA-71/75 

-~~ 

Neli as Chopin soluça no meio d:lls alegria- e reúne, 
no mesmo cwnto inspirado, a gloria e a dôr, o hrmno de 
prosperidade ·e a lamentação do vencido. -

A Gr,ande Polonaise, em fá sustenido menor, é como 
que a descripção de um s•onho depois de uma noite de 
insomnia, em que as impressões se succedem com estra
nha incoherencia. 

O motivo principal é um desafio vehemente cheiü de 
desespero. Segue-se logo o echo de um canhão troando ao 
longe mtma lucta insigne. Dahi, accordes estranhos · vão 
se desen\·olvendo e se transformando numa. melodia .cam
pestre de tão profunda melancholia., que mais augmcnta 
a vi\·a emoção causada pe la lembrança da lucta fatal e 
ingloria. 

A Marcha Funebre, que fa,z parte da l.a Sonata, foi 
o rchestrada e executada, pela primeira vez, nas exequias 
de Chopin. Só essa musica podia' representar as lagri-
mas derramadas sobre aquelle. que tão bem tinha sabido 
traduzir, na sublime lingua1gem dos sons, tantos e tão 
g randes sentimentos. 

Um seu conterran•eo dissera nessa, occastao: "Essas 
paginas não poderia1m ter sido escriptas senão por um 
Polaco!' 

De facto, tudo o que o cortejo de uma nação enlu~ 
tada, chora,ndo sua propria morte tivesse de solemne e 
de plangente, se encontra no dobre funebre da' marcha, 
que acompanhou o mestre á sua, ultima morada. 

(Segue em outr~ pagina) 

5. 4· ?con~~~d~~~sita~~;~F~~~;. 
RIA GUANABARA para vêr corno 

· lhe é possivel vestir-se com os mais 
finos tecidos directarnente recebi

dos e a mais irreprehensivel confecção e onde, a des
peito de se tratar de uma casa honrada com a prefe
reecia da él ite social, os preços são os mais rnodicos. LUA CARIOCA, 54 ->i<- ->l<- CENTRAL 92 
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MOVE!/ FlNoj-DE(OI?A(Ót/ 
üUVI [)()I< f>6 

Todo o sentimento mystico; esperança, a.ppello á S'l.t

prema misericordia 'e á ~nfitn.ika. justiça, todo o heroismo 
inspirado dos martyres do christ·fiwni3mo transparecem nessa 
melodia cheia de desolacão. 

Chopin legou ao mÚrrdo a opul,enta~ lierança, que co
nhecemos tão bem: dois Concertos, tres Sonatas, Polo
naises, Mazu•·kas, Valsas, Noctllf'nos, Pre}udios, Ellta.Jdos, 
B.allladas, lmpromptus, Escossezas, uma Berceuse, uma 
Barcarolla, Cantos Pol!acos, etc .. 

• 
Como garantia offerece o seu passado! 

<Casa Derby 
Antiga VIUVA HENRY 

FUNDAD.\. EM 1848 

Importadora de espt:cialidades de toda a parte. - Conservas e 
Comestíveis finos, Mulhados, Charcouterie, 

frigorificos, fructas, Doces, etc. 

EM CONFOR'l'AVEL SALÁO 

Restaurant a la carte ! Distincção e Economia ! 

RUA ASSEMBLÉA, 121 junto ao Largo da Carioca 

371 

I 



)por detraz desta porta, que é a da mai?r ~ ~ais conforta~el 
Casa forte da America do Sul, quast mtl hrmas e pessoas 

particulares teem depositado objectos de valor intrínseco e esti
mativo e o numero desses depositantes tem augmentado firme
~ente,' d~ mez a mez, desde a sua installaçâo. Os n?S~?s preços 
para essa protecçã~ valiosa, e.stão dentro elas oossibihdades de 
todos oor serem mntlo razoave1s. 

· Em todo o caso visitar nossa Casa Forte é uma cousa in-
teressante e notavel; ficaríamos muito agradecidos se V. S. viesse 
vel-a em qualquer occasião e sem obrigação alguma de sua 
parte . 

J,ul O(meríca 
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA 

OUVI DOR (esq. de Quitanda) 

~lllltfUllllllllllllllllll11111111111111111111111111111111l-111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111tltllll'f; 

llathan H2ílsteín 

Este joven e prodigioso violinista, 
nasceu em 31 de Dezembro de 1904 
em Odessa (Russia), revelando desd~ 
sua infancia um extraordinario talento 
musical. Realisou seus primeiros estu
dos no Conservatorio de Petrogrado, 
como discípulo do cel'ebre Professor 
Leopoldo Auer, que fez de Milstein o 
seu discipulo preferido, assegurando
lhe uma gloriosa carreira artística. 

Algum tempo depois despertava 
profunda admiração por suas p ecoces 
e mara~ilhosas cond_i~ões artísticas, que 
o propr10 Auer qualificou como unic'as. 
O grande maestro lsaye collaborou 
para o total desenvolvimento do talento 

artístico de Milstein, com preciosas licções, bem convencido que Milstein 
iria alcançar fama rapidame;;te. 

Na_than Milstein justificou ple~a~ente os vaticínios de seus profes
sores, po1s sua arte de suprema perfe1çao, lhe tem valido pelos mais fer
y~r<;>sos appl~us;>s das mai.s exi~e~tes platéas _da _Europa. Aos 15 annos 
llliCIOU sua trmmphal carreua artlshca. Seu pnme1ro concerto na Russia 
(berço de tã_o gra_n e~ a~tis!as) lhe fez adquirir fama rapidamente em todo 
o ~mz e, hoJe, M1lste_m e tao popular na R~ssia como o é Schaliapine. Na 
ulhma temporada, so em Petrogrado, reahzou 8 concertos consecutivos 
constituindo tal exilo artístico que o Governo dos Soviets lhe dedicot; 
sig~ificativas attenções. S~as aqdfç?es em Berlim, Hamburgo, Vienna, 
Pa~1s, Monte Çarlo e Madnd produz1~~m enorme sensação naquelles audi
tonos, tendo s1do proclamado pela cnhca um dos mais perfeitos violinistas 
da actualidade. 

P-5·N·C 
MALA REAL .INGLEZA 

CIA. DO PACIFICO 

Serviço regular com paquetes luxuosos 

entre Europa e Arnerica ~o Sul 

PARA PASSAGENS E MAIS INFORMAÇÕES : 

Avenida Rio, Branco 51-55 



COSULICH LINE 

TRIESTE 

o ultra-potEntE, luxuosissjmo B rapidissimo navio motor ' 

SATURNIA 
de mais de 24.000 toneladas de registro bruto, accionado 

pelos maiores e mais potentes motores do mundo, .. , 
iniciará brevemente a carreira para 

a America do Sul. 

TrauBssia do Brazil á Europa Bm dEZ dias 
Primeira sahida do Rio de Janeiro para Marselha, 

Napoles e Trieste 

21 DE OUTUBRO 

Agentes Geraes : 

Sociedade Anonyma Martinelli 
Avenida Rio Branco, 10&/108 

SANTOS SÃO PAULO 
Rua 15 de Novembro, 34 Rua 15 de Novembro, 33 

l 

VERA SERGINE, a brilhante ertista franc<:!za que tanto successo 
fez na temporada actual. 

' 

Segurança antes de tudo 

CEsteja contente co~1 o juro de 4 ofo ao anno, que pagamos sobre as 
contas limitadas, e não ponha em perigo 100 o, o do seu capital inves
tido, com de~ejo de ganhar um pequeno juro extra . 

Esse pequeno juro extra, não póde, de modo algum, servir de 
compensação a uma segurança diminuta. 

The National City Bank of New York 
Fundado em 1812 

Av. Rio Branco, 83-85 RIO DE JANEIRO 



Beira Mar 

Casino 

O maior e melhor 

"DANCING" 
Ir lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ~ 

DO BQASIL 

Todas as noites Orchestras t~picas 

<I:hás dansantes ~ 

Excellente serv1ço de BAR 

N umeros Especiaes 
o--o DE 

<I:abaret .Y? 

HENRI ROLLAN, o elegante artista francez que soube captivar 
a platéa carioca na presente temporada. 

SEDAS 

Ultimas creações para Theatro, toilettes finas. 

Ultirnas novidades de Paris, Ll:Jon e Milano. 

· CDalería Santa illaría 
III-IIIIIIII[IIIIIIII[IIIIII[IIIIIIIIIIIIIIII[IIIII[IIIIIIIIIIIIIIII[[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJII1 

RUA URUGUAYANA, 26 

""' PREÇOS SE~I COl\"CORRENCIA ""' 
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:llão ha belleba sem 
Consultae v~sso espelho e pergunta~~vossas cores 

são frescas, vossa pelle avellt~dada, se ~ssos cabellos_não p~ r

dera~ a vitalidade, ~e nenhutna feia ruga não se mostra n~ 

canto dos olhos 011 da bocca . Vossa imag:em _ __t:~_? espelho vos 

o o o convida a sorrir ' o D o 

ÜvoMAL TI NE. é um alim ento natur ;d 

muito concentrado que c nriQUl' CC' o sangue. 

nut re os tecido s, torn;_tndo- se t1111a alim cn-

~çáo copiosa . OVOM AL TI NE é fa cilm ente 

; asim il a1•e l:pc los o rgani s mos mais deli ca dos. 

'CoMAE todos os di os um a chi cara deste 
delicioso toni co na \·assa merend a c ao 

vo ltar · do thcatro. OVOM ALTI NE imped irá 
ou dcs truirú as primeira s rug-a s, dará o 
brilho na tural da sauclr ao s 1·ossos cah e ll os 
c aos vo ssos olhos L' \ ' OS consc rvarú 
co r ru sa :1 pel l<.·. o o o 

Pteparado pelo Dr. A. WANDER, BERNE (Suisse) 

Á venda em todas às boas drogarias, pharmacias, etc. 

OFFICIAL DE 1927 

míscha CElman 

Mischa Elman nasceu no sul da Russia e deve 
sua educação musical á feliz casualidade de que 
Leopoldo Auer, s~u illustre mestre, o ouviu tocar 
em uma tournée artistica. Em consequencia dos 
preconceitos de raça que extstiam na Russia , foi 
necessario obter uma permissao especial do Czar, 
para que Elman e sua familia pudessem transladar
se de Moscou para Petrogrado. Uma vez installado 
nesta ultima cidade, seu progresso foi rapid o. e 
constante. 

Este joven violinista é um verdadeiro genio da musica e possue fa
culdades artísticas phenomenaes. O talento de Mischa Elman tem se des
envolvido maravilhosamente com o estudo arduo dos grandes mestres clas
sicos e dos novos para a interpretação moderna de suas obras . Os críticos 
de Londres e Berlim ficaram litteralmente assombrados com a extraordi
naria facilidade com que este habil musico maneja o violino, assim como 
de sua magnífica execução e maravilhoso estudo. 

Mischa Elman tem dado uma infinidade de concertos nos Estados 
Unidos e em todos elles tem demonstrado possuir um domínio absoluto 
das difficuldades technicas do violino. 

BANCO COM. 900 FILIAES 

O Nosso Sem~o 
não e sómente um guardiaõ do 

dinheiro, mas .tambern : 

Um alliado do commercio, 
Um auxiliar dos negocios, e 
Um paladino. da economia 

The ~yal Bank., 
of Canada 



Castro Leite 

140, OUVIDOR 

As mais finas imita

ções dejoias montadas 

exactamente como as 

verdadeiras. 

Castro 

140, OUVIDOR 

Objectos de arte. 

Artigos de 

Ambiente moderno. 

FRANCISCO BRAGA 

O GRANDE MAESTRO BRASILEIRO DIRECTOR DA ORCHESTRA 

DA -SOCIEDADE DE CONCERTOS SYMPHONICOS. 

Alexandre Martins & C. 
87-RUA DO OUVIDOR-87 

Exposição permanente de 
Decorações e Moveis de arte 

Moveis antigos, Lustres e TapeÇarias de luxo 
--~-



O papel para escrever que 

satisfaz o mais fino gosto. 

A venda em todas as 
Papelarias. 

POSTO 
DE SERVIÇO 

Rua das Marrecas, 13 

CENTRAL 1861 

Peçam a 
seu fornecedor 

Luiz Corcão , 
Repreaentante exclu•ivo 
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~~a6 c0 g~ 
Successores de André Pralong 

Ondulações, Cndulaçõ~s permanentes, Tinturas e 

Cortes de cabello. 

Massagens, Galvanisação, Electrolise, Raios Violeta, Depilação 

de sobrancelhas, Manicura. 

RUA URUGUAYANA, 16-Sobrado Teleph. C. 413 e 1133 
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Cl.1Sfl Tfl~fiRfl PINTO 
fi. R. Tei~eiru f1 Ciu. 

Engenheiros electricistas 

INSTALLAÇÕES DE LUZ, FORÇA, TELEPHO
.. .. NES E CAMPAINHAS :: :: .. .. 

Materíal para Radio Telephonia 

Rua Rodrigo Silva, 16 
TEL. CENTRAL j 185 Escriptorio 

l 1019 Armazem 

Um';poeta declamando perante um auditoria moderno. 

Rotisserie Americana 

Cl RESTAURANTE .. 

DA ELITE CARIClCA 

~nacW ~ui' 
PROPRIETARIO 

.5~, Rua CDonçaloes 1)ías 
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· GIULIO CESARE 
A sahir para a Europa : 

23 de Agosto. 
7 de Outubro. 

19 de Nove"'bro. 

Agentes Geraes: "ITALIA-AMERICA" 

Rio de Janeiro - Avenida Rio Branco, 4 

· EX ~P R IN TER 
Passagens das Estradas de Ferro Central do Brasil 

e Leopoldina Railway 

PassagEns para a Europa E. nmErica do nortE 
Venda de Passagens para os trens de luxo Europeus. - Viagens 

com estadia de hoteis em todos os Paizes da Europa. 

AVENIDA RIO BRANCO N. 57 



t ... . .. -. ·"b.".l 

''J,ul Omeríca '' 
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA 

FUNDADA EM 1895 

Alcançou no seu 31.o Anniversario os seguintes resultados: 

Receita do anno . 
Fundo de garantia 
Pagamentos a segura-

dos e seus beneficia
rios, mais de . 

Seguros em vigor 

54.000:000$000 
14 7. 000:000$000 

142.000:000$000 
870.000:000$000 

Emprestimos sob hypothecas a juros modicos. 

OUVIDOR (ESQ. DI<: QUrTANDA) 

PARA SEGUROS: 

Terrestres, Marítimos, Accidentes pessoaes, Acci
dentes domesticas, Accidentes no trabalho, Res
ponsabilidades Civis, Roubos de Cofres Fortes 
e Ferroviarios, recommendamos a Companhia 

"Ofnglo J>ul S' Ofmerícana" 
sob a mesma administraçao. 

QUITANDA. (ESQ. DE. ALFANDEGA) 

i 
! . 
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Ou e r se r e I e g a_n_t e 
~~---------

Na 

C A S. A 
ISIDOQO 

Rua 7 de Setembro, 99· 
(Entre Av. e Gonçalves Dia&) 

e vesti r com 

distincção? 

Adquira 

Sedas 

de fabrico 

propno 

e 

Novidades 

de 

Importação 

· Directa 

aos 

Mini mos 

Preços 




