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MÉDICOS
Di?, A DOU'HO BRUNO

Consultório; Ph§rm&cia ilygéa.Rua
dò Comm rcio, 24.

Teli phone, 594 Central.
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DR JAYMÈ DOS SANTOS
NEVES

Clinica Medica
Tuberculose tratí-mt-i-io \U Io Pneu-
mothorax. C««n8uÍleriii ; Rua r de
Março n 20. Tel. C. 157 R^siden.
cía rua do Commercio n 62 Tel-
C. 5(M. Ate nd • chamados para o

inforinr.

DR ADOLPHO STAERKE
Moléstias internas

CIRURGIA
Consultório : Rua I? de Março (Por
cima da Pharmacia Roubacln - Tel.

C_ 270—Das 13 ás 18 horas.
Res. Telephone C. 1 13

DR. MARIO DOSSOIS
— Clinica M. dica —

(Operações de amigdalas, vegeta
ções adenoides, smuzites, etc.)

Pratica no serviço do Professor
lldeu Dúàrté

Consultório: Edifício Aguin e. Sala 7
—Das 3 ás 5 hs. R^-nl-nem : Ave-

nida Militar n. 32. Tel, C, 161

DR RAUL DE OLIVEIRA
NE I ES

E^pecif lista cm: Duvide?, Nariz,
Garganta e Olhos.

Ex in erno cio Prof. R. David de
Saiwm

Con^uhnrio : Rua P de Masco fi". 20.
i: andar—TH C. 457

Residência: Praç i | âo Cümaco
n. 7. Tel. C. 569.

Attende chamados para o Interior.

77-77.7,' ¦

DR. f FIGUEIREDO CORTES
Ex-interno do prol". Rocha Faria —

Moléstias internas -- Vias
Clinica (irral

Ex-assistente do dr. R. Pitanga
autos

Especialista em estômago, intestinos,
recto e ânus. Tratamento das he-
morrhoidas sem operação. —Varizes.
Consultório: Rua 1* Oe Março n

20 20- r Andar - Tel C 270
Residência : «M je^tic Hotel

Tel. C. 113

OR. AFFONSO SCHWAB
C .iiMilturi.. : Rua I* dr* Mnrço n,

46 1 And ir - Sn Ia 10 s

DR. D EL IO ET/ENE DESSA UNE
Medico especialisado no tratamento
de moléstias de crianças. Tratamen-
tos especiaes para perdas de peso,
vômitos, diarréa, etc- etc. Regimeus
alimentares. Consultório no Edifício
do Banco Inglês-Sala 1 —2" andar
— Das 3 as 5—Telephone : C. 494.
Res.: no mesmo edifício, 2_° andar.

DR. DO RIO SILVA
CIRÍÍRGÍA

Vias Urinadas— Doenças de senho-
ras e Partos

C n-ml ..'!<•: Rum |. ronymo Mnn-
ifiri.jiiiís b.jJDas 14 hs. em diante.
Re*id *ncm : Rua 13 d»* Man , B, 10.

Tel. C 517.

DR. AZEVEDO PIO
Operações — Appendicite. hérnia»
utero. ovarios, estômago, intestino,

vias uri nanas partos.
Con«ultorn s: 1? de Março, 24 (»ob.

Das 2 ás 6 horas fia tarde.
Telephone C. 277

Pharmacia Cruzeiro -Duarte Lemos,
41 --Das 8 ás 12 da manha.

T lephone - C. 100

Dr. OTTORINO AVANCINI
CIRURGIA GERAL

Ed. do Banco ínglez (2,° andar) —
Tel. C.494. Consultas d. s 13 ás 17 hs.

Dr. ALEXANDRE FIGUEIREDO
Cirurgia Gerai

Vias urinarias —Moléstias de senho-
ras —Partos — Doenças Ano rectaes,
C msultorio : Praça Costa Pereira, 7.

Residência : Rua do Oriente. 24
Diariamente das 2 horas em diante

Telephone C. 703.

DU HYLTON NOGUEIRA
Consultório: Pharmacia «Hygea» —
Rua do Commercio. 24. Tel. C. 597.

DR MARIO BATALHA
Consultas internas -Via<« urinarias
Consultório: Rua Ide Março n. 46

Tel. 419.
Residência:—Rua Nestor Gomes, 18

ADVOGADOS
DAIR ETIENNE DE55AUNE

MyRTHES ETIENNE DE55AUNE
Travessa* Luiz Antônio—Edifício do

Banco ínglez — I'.' andar.
Sala Tel. C. 518.

Ruy Leão Castello
Edifício M«ria Ortiz.

É. Moreira Camargo
Escriptorio : Praça 8 de Setembro

Edifício Jognell-Sala 6.-Tel. 368
Residência: Praça João Climaeo,9

(Sobrado)

GUILHERME SANTOS NEVES
Escritório: Rua Vasco Coutinho, 9

Telephone, 94.

Aylton Tovar
Edifício da Alfândega—Telephone

435 — Central.

J.P. FERNANDES ABOUDIB
Rua VI de Março, 23 (sob.)

Telephone 184

Araulpho Mattos
Escriptorio —¦ Av. Republica, 40 —

Telephone 490
_¦_¦_¦—. 11

Nuno Santos Neves
Escriptorio : Central Brasileira de
Força Electrica. —-Telephone C. 619.

Alarico de Freitas
Rtia \y de Março. 46 — l.° andar

Telephone C. 419

Robinson Castello
Escript«rto: Rua do Rosário

Ladeira Maria Ortiz.

FERNANDO M. LINDEMBERG
Cães do Imperador n° 2 |(sob.)
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d' «<4 Cidade Mulher»

flluapo Moreyra

Sumiram-se outra vez os veslidos curtos.
Podem socegar os moralistas desie século. Os
vestidos curiós eslão fora da moda, hoje, como
já estiveram durante cento e muitos annos. Por-
que, em /Z/J, era elegante usar as saias ú ai-
tura dos joelhos, e os decoles, que tanto escan-
dalisaram e tanto embeveceram nos últimos an-
nos, já naquelia época, e aqui mesmo, andaram
em voga. F/ o que narra antigo chronista, J. M.
Velho da Silva, ao fim da pagina ti da primei-
ra edição do seu romance «Gabrieia», mal es-
cripto e altrahentissimo:

"Quem passasse no dia 5 de Dezembro de
1773 pela rua dos Ourives, desde o Parto até a
ladeira da Conceição e adjacências, maravilha-
va-se de ver o povo que por ahi se ennove-
lava; a multidão era compacta, velhos de cal-
ções e rabichos, velhas de mantilhas, e outras
mais faceiras com suas toucas de filo e rendas,
ornadas, de fitas, moças com seus cabellos ai-
tos amarrados no cocuruto da cabeça e presos
com pentes de tartaruga guarnecidos de topasios,
trajando vestidos curtos e de cinturas ainda
mais curtas, que circulavam o infervallo da
quarta á quinta costellas, Jogo abaixo dos seios,
e os corpinhos notavelmente decolados.»

Os penles de tartaruga lambem resurgiram,
com algumas modificações. Todas as historias
se repetem. O eterno relorno é uma verdade
muito mais verdadeira do que a imaginou Nie-
tzsche...

Os veslidos actuaes, se differenles vanta-
gens não trouxessem, como trazem ás fabricas
de tecidos e aos bons costumes, ficariam bem-
quistos e bem lembrados pelas pessoas que se
inleressam pela jovem literatura brasileira. Não
ha quem ignore o papel eyXercido pelo pé femi-
nino na poesia das diversas línguas, sobretudo
na poesia de Portugal e na de cá. Aconteceu
que, já de longa data, o pé deixara de ser um
myslerio, perdendo, portanto, de estação em es-
tação, o seu prestigio de musa. Os autores le-
vanlaram os olhos: viram o ceu que pertence
a todos... Voltou, então, a paz dos dias remotos.
Uma sensibilidade ancestral envolveu as pagi-
nas dos livros. De novo a natureza renasceu
divina, e as fôrmas humanas, irmanadas ás ou-
Iras fôrmas, cessaram de ser individuaes e pa-
tricias... Isso não agradou aos futuros membros
da Academia, entrados agora no delirio da pu-

blicidade. Reunidos em assembléa geral, deci-
diram, por maioria de votos, protestar contra as
delicadezas da vida interior.

~ Vida interior, é o sertão, clamou um dei-
les, sem rival nos trocadilhos.

Foi o grilo de guerra. Veio dahi a reacção
literária, cujo programma é cantar o sertão a
gente que planta e cria, e os bois, o abacate,
os passarinhos, as eleições, etc, etc, etc, sóassumptos nacionaes, coisas nossas apenas, aídos habitantes do liltoral, ariificiaes, imitadores.
A ameaça pairava terrível.

Appareceram, entretanto, os figurinos mo-demos. O pé, quasi escondido, em breve se es-condera por completo, e allucinará... Poemasbrotarão, entoando-lhe louvores. E contos, no-vellas, romances hão de girarem derredor..
As tradições têm muita força... O sublime é pa-rente do canniço da fábula :~verqa, não que-bra; quando menos se espera, eíle se levanta,
ufano...

Eis a razão maior de eu admirar os vesti-
dos compridos.

t odmiro-os por serem novos. A minha edu-
cação sentimental, tão ulrazuda ainda, começou
no tempo da saia enJravée, Pertenço a uma ge-ração antes da geração do tango... Mas, graçasa boa fada que abençoou o berço onde sorri o
primeiro sorriso, espero não envelhecer até aodia de me ir embora... Guardo, sempre encan-
tada, a mesma ingenuidade. Se algum desdém
acorda em mim, ás vezes, náo passa de atlitu-de, habito trazido no sangue, herança de qual-quer antepassado sobranceiro... Não poderia,com sinceridade, escarnecer de uma época que'me diverte. A ingratidão faz parte das quulida-des que nao possuo. Vejo as coisas e os entesnum clarão de optimismo. Se levo a cabeça
mais para cima do que para baixo, a culpa édo professor que me ensinou qymnastica... Achoúteis, aliás, varias posições de cabeças na hu-manidade; umas enyXergam de um geilo, outras
de outro, todas se ajudam entre si. Quanto de-vo eu, por exemplo, aos poetas que cantaram
pes l Quanto de verei aos que os cantarão /

Caiam bênçãos sobre a moda. Feita de bel-leza ou feita de extravagância, ella torna pit-lorescos os espectaculos terrestres. Fmpre/.aria
de surprezas, por ella a monotonia dos enredos
mortaes deixou de aborrecer...
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Porque
desertar?

O dinheiro
cria azas..

Corpo e espirito afadigados pela lula
pela vida, crudélissima e tremenda; olhos
cansados'puleis longas vigílias e pelas nu*-
ditnções profundas em noites cheias de in-
gmelação e duvida; nervos luperexcitados
por traumatismos moraes, fortes e violentos,
eu linha imposto «i mim mesmo a sentença
de tão cedo não retornar á minha vida m-
tcllectual cie homem de pensamenlo e de
accão. . . . .

Ê também: A necessidade, imperiosa
ouasi, de fugir á evidencia, de regressar
ao silencio e á existência modesta donde
vim, tão preciosas para mim, hnham outro-
sim'determinado que afastasse eu das li-
des dti imprensa, dos torneios da tribuna
e do amável e gentil convívio das mesmas.

Quizesíe porém, num gesto de sumrna qe-
nerosidade que agradeço, que minha voz
lambem aqui se erguesse, ouvindo ao coro
das que tintes se altearam para doutrinar,
construir, deleitar, evangelrzar e ensinar.

E:is-me aqui, pois, para dirigirmos o se-
guinie: De duras apreensões,'de espectah-
vas dolorosas, de duvidas amarissimas é o
momento que passa.

Reina, como em um furacão em transito,
a desordem nos espíritos; ationito e sui-
prehendido, assisti o mando ao desenrolar
dos mais imprevistos acontecimentos, como *

que num novo e exquesito sabbai, a socie-
dade toda é cheia de delírios e de nevro-
ses- o pasmo, a desconfiança e a impaci-
encia, assenhoreando-se dos homens, per-
turbam a bôa marcha dos negócios, agn-
lhoando-os.

Os corações estão vasios, as almas sem
fé, a mocidade sem ideaes, os lábios sem
risos. .'¦••¦.,- j ,

Um sopro de impiedade tem varrido a
candura dos espíritos; uma onda de sce-
piicismo tem roubado ás intelligencias os
mais novos propósitos e os mais justos an-
seios; uma paudemia de desalento há sub-
traindo aos organismos o poder de rela-
zer-se, as energias viris. Não mass o en-
thusiasmo, não mais a graça, não mais o
fervor, não mais a fé.

O commumsino, tão d e c a n tado pelos
transfuqas de outros sysiemas de governo,
não resolve o problema, nem regimens ou-
iros que se apoiem em uma pretensa igual-
dade ou em uma falsa justiça. Não é ne-
gando-se Deus, varrendo os templos, des-
truindo a hierarquia, corrompendo a fami-
lia, abolindo-se o respeito, invertendo a
ordem natural das cousas que se há de dar
á humanidade à taboa da salvação.

O momento todavia não é de tibiezas
nem de vacilações.

Venho para assegurar-vos que Deus nao
está morto, que podeis ter na parte sã da

V > mm
quando adoece alguém V fc^tipssEEBqj
de casa! ^^<*~""\ v
Mas comprando os re- ^^^^^fc5?L
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humanidade, na geração que desponta, na
juventude que se não corrompeu, da ve-
Ihice ainda venernndn, a fé que|abala mon-
lanhas. t^i^tfflBlH * ,

A honra não é umalvelhana; a nobreza
de caracter existe; a família é sagrada; o
dever não é um brinco; e a ordem vira.

Não se contaminem pois os que forem
limpos; não desanimem os que sabem e
podem querer; não se desesperem os fra-
cos; não se ponham a sombra da mance-
riilha trahiçoeira os que devem avançar.

Reergum-se os homens de bôa vontade;
alevantem-se os justos; despertem os mdií-
ferentes, porque, em meio a desordem qe-
ral há algo ainda estável, há algo ainda
firme e immütavel, e que com Deus se con-
funde • - a Verdade, a Razão, a Moral, a
Justiça, a Lei por mais amplo que seja seu
sentido.

srf Deixemos que, numa risola de menospre-
zo e num olhar de despeito, zombem de
nós os que não nos entender; acceitemos,
altivos e equanimes, o desafio dos maus;
emprestemos não em nome do Ódio mas
no da justiça os legionanos do Mal, os
apaniguados de Satan.

Mcis não desertemos nunca.
Recobrado o animo* cicatrizados os fe-

nmentos, reerguido a Moral, refeitas as
energias toquem a reunir, e voltaremos a
combater o bom combate, enttiusiastas e
animados como nos primeiros dias da re-
Frega.

Mus não desertemos nunca.
Porque alqures o gemo da raça falou :—

«Fraqueza não é perecer no campo da lu-
ia, é fracassar no propósito.»

Corlürrtbo Ferreira

AFrEcqQESPüLMONARES|rtRlpp£.n£vgfl|tQ|fts-D0RES EM GERAL
E OAS VIAS RESPIRATÓRIAS)

EM GERAL 3

Francisco Giffoni & Cia.

COMPPIMIDOS OrCtFFONI

— Rua Io de Março, 17 — Rio de Daneiro
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Toda mie consideraria
nm Impossível a deshn-
manidade de amarrar uma
creança, tolheudo-Ihe os
movimentos, por um dia
que fosse.

No emtanto, muitas ere-
ancas tornam-se franzinas
e doentias por annos e ás
vezes para toda a vida,
por terem o desenvolvi-
mento tolhido por um mal

tenivel embora iiiTisirel: OS VERMES. Estes parasitas as tomam
anêmicas, pallidas e fraeas, causando muitas Tezes convulsões, colicas e

espasmos. Sirva-se neste caso da alma libertadora que é o

j^m ___g__-_^ WÊmmm ^__^______^^_^_^ _^^^^^»_ rV_ÜCIRO; SEGURO

Mer-
cador

Rabíndranath íagore

que mata e faz expellir com uma só dose todos os vermes.

Imaginai mele, que tu
fen.s de ficar em casa e
eu estou de viaqem paraferras estranhas.

Irnaqma que meu barco
está prompio para par-tir, com a carga comple-
ta, amarrado á praia.

Pensa bem antes de
dize-lo, mãe. Que quenas
que te eu trouxe s s e
quando voltasse ?

Queres montes e mon-
tes de ouro, mãe ?

Naquella terra os nos
rloirados correm por en-
ire searas doiro, e as au-
reas flores do ipê mati-
zam os caminhos da fio-
resta ensombrada.

Pois eu hei de trazer-
te tudo isso, mãe, em
milhares de cestos.

Preferes as pérolas do
taman h o das qotas de
chuva no outono ?

Mu dèm andarei as
praias das ilhas perlífe-
ras.

Onde são pérolas as
flores que desabotoam á
luz matutina, pérolas— a
relva dos prados, pero-
Ias — as areias do mar
que o vento agita,

Meu irmão terá uma
pareüia de cavallos que
voam até as nuvens.

Para meu pae trarei
uma penna mágica; que
escreverá sozinha tudo
o que elle queira.

E a ti, mãe, eu direi,
num escrinio, as j o i a s
dos sete reis dos sete
reinos encantados.

ASTHMA
BRONCHITE ASTHMATICA

Pó» Anll^ii^thmatlcot

«DESCOBERTA JAPONEZA
O legitimo traz um japonez

»

EXDAM SEMPRE ESTA MARCA

fl' venda em todas as PharEnaçias e Drogarias do Brasil

ENFERMIDADES
DA INFÂNCIA

Anno por anno! Quantas pobrezinhas vi-ctimas de sarampo, coqueluche, rachi-tismo, anemia etc! Quando uma crean-
ça, em estado débil, apanha uma destasaoenças, o perigo é grande. Proteja suascreanças. Veja que tomem sempre aEmulsão de Scott, de óleo puro de figadode bacalháo da Noruega. Dê-lhas a come-
çar de hoje. Proporciona sangue rico,carnes firmes e corpos robustos.

Recuse toda imitação. Ácceite somente a

EMULSÃO de SCOTTExija Tempn
esia marca

RICA EM VlTAM! NAS



Poema

rttíi o^
Dr. Mascarenhas

Ás senhoras anêmicas di cores rosadas e Iludas!
Tônico dom NERVOS
Tônico dos MÚSCULOS
Tônico do CÉREBRO
Tônico do CORAÇÃO

Um so vidro vos mostrará sua efficacia
Alguns dias ds-pois do uso do "Vltamonal*»

é sensível um accresclmo de energia physlca, de
JUVENTUDE, de PODER, que so nào oxperl-
montam antes. Esto offelto ó muito caracterís-
tico, por assim dizor, palpável e contribuo em
extremo para levantar o morai, em geral depri-
mldo, dos doentes, para os quaes o remédio é
particularmente destinado.

Depois sobrevem uma sensação de bem
estar, de bom humor, de vigor intelloctuai. As
Idóas apresentam-se claras, nitidas, a concepção
mais rápida e viva, a expressão e a traducção
das idéas mais fáceis, mais abundantes.

O augmento do appotite acompanha estes
phenomenos, o. no fim de pouco tempo, ha um
augmento sensível de peso.
A1 VENDA NAS PHARMACIAS E DROGARIAS

Deposito Geral: DROGARIA BAPTISTA
Rua l.° de Março, 10 - Rio de Janeiro

do conírasíe
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Para a poçtisa Eürydiçe Fernandes

Tu serás sempre:

A poelisa dos olhos sonhadores,

a divina arlisla de esplendores...

E eu le direi—Sonha...

Eu serei na vida mal traçada,

o poeta dos olhos tristes
. 

* 
¦ 

¦ *

e da voz cançada... '..-» 
\\:'gk

E tu me dirás — Chora...';.

Os teus sonhos serão—

Alvoradas de esplendores!

E as minhas lagrimas —

Crepúsculos de dores !

CELIO GOYATA

A pobre offerenda
Newton Braga

Era tudo o que eu possuia e
não era ruída que tu podesses
acceitar. Eram as cicatrizes e
os golpes abertos em minha
sensibilidade. Era minha ado-
lescencia Inste, sem cores vi-
vas e sem notas cantantes. Era
minha poesia, dolorida e mge-
nua, poesia falada em voz bai-
xa, amarga, corrosiva, sem ry-
thmos nem resonerancias. Era
minha esperança, mas já tão
pobre, coitada, tão sem ardor,
ião sem crença, pequeno tra-
po de esperança, cinzenta e
uniforme, entristecendo todas
as paysagens, diluindo as pou-
cas possíveis emoções boas.
Descaucei, ^ricamente, a teus
pés, minha offerenda rnesqui-
nha. Ti veste um pouco de ter-
nura piedosa para com o poe-
ia, mas nem notaste meu amor.

Agradeço o pouco de alten-
ção que me desíe. E' tempo de
continuar o caminho. Retoma
os presentes recusados: era
\u^0 que eu podia offerecer
mas não era nada que pudes-
se acceitar. Perdoa e esquece.

Casas PERNAMBUCANAS
O MAIOR KMPORIO DK FASI IMDAS DO BRASIL

Os melhores tecidos pelos menores preços
Padrões deslumbrantes! Cores inalteráveis!

Preços fixos! Seriedade tradicional!

Avenida Cana , 41 2 ft - Rua Rosario, 2,4 e 6 e ia fUiü
Telephone C. 156 - VICTOR.IA'

8 fabricas próprias - Mais de 500 iiliaes em todo Brasil

^*'**#, '<*& .
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Elle voltou mais enihusiasmado. Vem irei—

tar do casamento. Jã adguiriu uma casa no
Rio de Janeiro. Comprou lindas mobílias no
Paraná. Creou seu ambiente. Falto agora o
ponto final, que nunca ninguém esperou.
56 ella...

A menma-moça lem estado aprehensivu:
0 namorado, que foi sempre tão pontual,
está mudando de condueta. Será possível?!
0 que a gente não espera, lambem acon-
tece...

Cila prometteu pedir uns conselhos a Ma-
ria Gertrudes. Teimou em descobrir a per-
sonogem que se esconde sobre esse pseü-
dommo. Insisho. Continuamos guardando o
segredo, nào obstante a persistência com
que nos interrogou.

Justificou : quer um conselho sobre amor;
soube que Maria Gertrudes é boa conse-
Iheira, mas, não fará a sua confidencia sem
a certeza da discreção de nossa rodado-
ra. Mal sabe cila que a pessoa que assi-
gna «Senhora» conhece muito bem sua his-
tona...

Na ultima sessão do grêmio. Ella e elle.
Um pouco afastados. Todo mundo sabe que
brigaram e... que farão as pazes. Truc,
para os de fora...

. Mamãe e papae não aprovam sua esco-
lha. O rapaz não é eommerciante... 1:11a
gosta delle, mas... e o conselho de fami-
lia ?l

Mlle. não gosla desla pagina; diz que c
cousa de revista regional. Mlle.. enlrefan-

Io, aprecia as alfinetadas que altmgem suas
amigas; e eollabora para esta pagina, en-
viando-nos maldadcs dactYlographadas, que
rtão publicamos. I"' muito interessante essa
maneira de protestar... contribuindo para o
que condemno.

Tudo, na vida, é questão de lempo. Quan-
do elles romperam, por motivo tão fulil, o
rapaz ficou desesperado. O mundo pare-
cia-lhe que ia acabar. Mlle. chorou—quasi
um dilúvio ! Filie desappareceu das rodas
sociaes... acabou \iaiando. Viajar é um
modo elegante de esquecer.

Me/es depois, ella encontrou <aguelle guc
vem no próprio destino...»

Nunca mais se falaram. l'squeceram-se...
Tudo na vida é questão de lempo l

O menmo-advogado, de bigodinho e cos-
telletas, ainda guarda uma esperança. Ella
ha de voltar—pensa. E por isso ainda não
desanimou. Tem-se mantido numa discreção
digna de notar-se, porque, diz sempre, a
mulher ama o primeiro amor, a vida intei-
ra... Os amores que suecedem o primeiro
amor, apenas são a repetição deste... Não
sabe, o advogado-memno, que o u I t i mo
amor é sempre o primeiro. f-"az-nos lem-
brar os cartazes de que fala Pitigrilli : o
primeiro amor— o primeiro cartaz; depois,
colla-se outro cartaz sobre o p r i m eiro;
guando se quer colloear o terceiro cartaz,
arranca-se o segundo e pregado ao se-
gundo vem o primeiro... O quarto cartaz
fica preso aos fragmentos de todos os ou-
tros e assim suecesssivamente...

Amores e cartazes !

Ellè gosta muito delia. Nilo sabemos se
é correspondido no amor que lhe dedica.
Parece-nos que não. Pelo menos deixa sup-
por... Verpol-a, sempre, dando muita alten-
çao ao outro... que é mais positivo e tem
casas... Nessas cousas de amor, as proprie-dades tem uma propriedade : inspira con-
fiança, falamos no século utilitário. O amor
de Ift.W nào está para o a n n o de 19:53.
Dalu... o pouco prestigio do amor sinceri-
dade, amor coração, de brinquedo e de
promessas. A sinceridade... Elle devia pen-saf como nós pensamos — a sinceridade
cansa I

Elle, o rapaz, c que nào cansa de msis-
ia... de longe, lez-se advogado, como to-
da gente, conforme a phrase do seu colle-
ga Mano Ortiz. Advogado para constar.
Não faz uso da profissão.

E* runecionario publico, estadoal e mau
advogado da própria causa amorosa. O
eommerciante, seu eoneurrente, o vae ven-
cendo com o argumento mais decisivo...«Amor sem dinheiro, meu bem, não tem
valor.»

Elle é jornalista e poeta. Escreve para
os iornaes e revistas cariocas. Assigna ás
vezes, algumas paginas para a imprensa
capichabo.

Ultimamente suspendeu a literatura e en-
trou para o commercio. E' sócio de uma
casa do Pio.

Quando apparece em Viclona, explica
<ios amigos porque desertou da imprensa.
Ninguém acredita nas suas razões, porgue
todos nós sabemos da verdade. I:lla, a fi-
IIi.i do sócio, foi o motivo...

Cabe ás mães velar pe-
Ia regularidade da func-
ção intestinal nos filhos,
que não sabem medir o
mal de que são victimas.

Como preventivo, dae ás cre-
ancas de vez em quando, "Sal

de Fructa" ENO, que é um laxanU
suave, benigno e efficaz.

A BELEZA DA MULHER
RESIDE NA SUAVIDADE DE SUA CUTIS, QUE PODf,
CONSEGUIR E CONSERVAR USANDO DIARIAMENTE '

«O SEGREDO DA SULTANA»
(Loção antiefeücâ) - Agradavelmente perfumada

Á VENDA EM 'IODA A PARTE
Laboratório do SABÃO RUSSO - Rio de Janeiro

I 'Ia. * ri ÍQ
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Fizeram annos no dia :

mAs 

senhoras: l rancísca A. I.\ra,
QÍYceria A. Peixoto, Maria Cer-
queira Lima, Eívira Neílo, Olivia
Bapiisla da Silva, Muno Gandida,

Diva Silva, Juliefa Kerzog, Maria Lyrio; os
senhores: Alberico Nicoleth, Amiícar Óio-
vannoií.

BAs 

senhoras : EroihHdes Pereira,
Posa Mana Ribeiro, Helcia da Pc-
nha Pimentel Ribeiro, Bernardíná
Giov.irmolli; as senhoritas : Heloísa

Araújo e Olympia Ferreira; os senhores:
Edwaído Calmon, Alberto Santa Clara e
Orlando Patrocinio.

mAs 

senhoras: Francisca Ortiz
Couiinho e Eroihildes Gusmão Vi-

__ eira; as senhoritas: Lm/a Pan-
dolphO', Maria da Gloria Vianna

Orencmha Neves, Cinira Tourinho;
os senhores: Anslides Osmar, João
da Silva Tatu, Alcino Amorim, Auto-
mo L P. Santos, César Giànordolli
e Anionio Urbano Pescadinha.

Assenhoreis: Olga Campos
d?01iveira, Maria S i m ões
Carvalho e Mo ria F.slher
Lindenb e r g; a senhorinha

Maria l.leonora Pereira; os senhores;
Clemenhno Barcellos e dr. Alberto
Sarlo,

A^ senhoras : M a r ia losé
Barbosa, I lerondina da Sil-
va, Universma Passos e I )|a-
nira Francisco de Siqueira;

os senhores: Raul MV Barcellos, Igna-
cio Ijicarnação, Edgard Gonçalves,
larisericò Assis r di. Idu [ovar.

4

5

As 
senhoras : Anua R. Lur-

lado, M a r i a F. Siqueira,""'•' Ophelina Paiva, Olga de
Azevedo Moraes; u senho-

rmha Getulina Sarmento; os senho-
res: Elysio Gama e Clodomiro Encar-
nação.

I_ 

I As senhoras: Alzira P. S.
7 1 Aihayde, Anna N e ves e

I Amélia A. Gama; a senho-
rinha Ollilia Pandolpho; os

senhores: Gaspar Guimarães e San-
tos Gonçalves,

10

1 _ i As senhoras: Francisca M. Sar-
I 9 j menlo, Brnndma Rosário, NaydesI M. Brandão, Palmvra P. Pebello,

Lindanóra Moraes, Còllaüna Abreu,
Peolmda Gio\annolh e Colíafina Carvalho;
os senhores: Seyllo Pibeiro, Sin\<il A. S<ir-
menlo e /.ulmiro Gomes.

As senhoras: Eulalia Faria, Posa-
Ima 5. Almeida, Gandida Calmon,
Ignês S. Puhu, I ucia Galleram,
Guilhermina Pèreir a , l. e o n o r

do Paiva Campos, Aflordi/ia Conceição,
lacyra R, de Sou/a e Yoianda l urtado; os
senhores: Francisco Nunes Milagres, Elias
(ameno Lisboa, ( )lmdo Bapfisfa (j(, Silva,
Roberto C. Calmon e Alberto de i . Buma-
chai.

As senhoras: Alcina Pandolpho,
Aliair I. Ewald e Edifh Wander-
le\;os senhores: Deodesio Costa,
losé I. da Silva, losé de Sá Adnel,

João Coutinho, Mário Ribeiro, Ranulpho Gio-

[77

112

nordolh, maior |oão 1. Vervloel e Hermes
Galleram.

As senhoras : Amaha Garrido, Na-
thercia Goulart; os senhores : lo-
aquim P. Freitas, Antônio Ribeiro,
Adroaldo Rodrigues, Alfredo Mo-

raes e Clodomir de Sá Adnei.

As senhoras : Maria fiandeira, Al-
tina Maria de Oliveira, Adelia da
Silva IVircellos, Claudionor Alves
M. Ribeiro e o senhor F.milio Oh-

13

veira.

As senhoras : Anna Sodré,
O Leovigilda Chrisóstomo, Ar-

-' manda Neves, Rosa Mululo,
Malvina Lyrio, C1 o t h i 1 de

Aleixo, Alemã Calmon, Pelroluia Pa-
trocinio, llaide L Santos, Anna Mon-
jardim A. Lana e Célia Encarnaçâo;
os senhores: jolileu Silva Mendes,
Automo Ferreira Barbosa, Gil Passos.
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t I As senhoras : Erneshna A. Alves,
14 Mana J. P. Scheneider, Odiha Mi-

I randa, Dalva Neves Paula Sanlos;
os senhores: Irancisco F. Pinto

Júnior, Henrique M. Alves, Alcides Norbim
Antônio Nogueira úa Silva, Mano Martins
Flores, Arlmdo Nunes Rocha,

As senhoras: Amaha Su-
zanna, Mana Costa, l/ilda
de A. Lspindula; os senho-
res : Alfredo Mello e l.eoca-

Para belesa da pele

CUT IVACIN
Creme aderente - Odor agradável

Contra espinhas,cravos € peque-
\, nos abeessos.
. Produto da Seção microbiologica do
LABORATÓRIO Dr. RAUL LEITE l C «A

15

dio P. Salles.

NOIVADOS
Fizerarn=se noiuos

A senhorinha Seliká Figueira com
o senhor Michel A. Sarkis;

a senhorinha Amanda Oliveira La-
courl com o senhor Braiilío de San-
ta (Iara;

a senhorinha Belga Sarmento com
o senhor José Ctieline;

a senhorinha Ducede Lima Cabral
com o sr. Milton Couto;

a senhorinha Honoeila Bigossi da
Rocha como senhor Honorio d<i Ro-
cha Lilho.

CASAMENTO

Pealizon-se no dia lr) do corrente,
na residência do pae da noiva, o
enlace matrimonial da senho rmha
Launce Malul com o dr. Raymundo
Ramalho.

O acto civil foi leslemunhado pelo
dr. Carlos de Campos e sr, José Bu-
machar e pelas senhonnhas Olga
Maluf e Dita Cru/.

No acto religioso, realizado na ca-
pella do Carmo, serviram de íesle-
munhas o sr. Alcides Guimarães e
exma. esposa e o sr. F. Paulo Coun
e mme. losé Neffa.
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permilte a exhibiçSo de
«toilelle^' leves e possi-
veia de serem adapiaçlas
entre vocês, observei de-
senhos animados pela ar-
te de Marjorie, que de-
veriam \t^iir os corpos
flexíveis das brasileira^..*

Às saias continuam jus-
tas «itr a parte mediana,
abrindo parç baixo em
«gódefs» amplos; corpe-
tes eqlíaaies, com deço-
tes nêo excessivos, po-
rém mais abertos pura
as costas.

A nota interessante é
estarem os braços com-
pletamente desnudos,
com sensíveis liberdades
na cava.

• **•#•* • *

Lindas leiloras capichabas, da terra do
sol e da belleza, volto a minha chroruca
ligeira, leve como a seda que vela, ansto-
craticamenie seus corpos que desafiam os
mestres da estatuana.

Volto, e com prazer. Daqui vae uma sau-
dade linda para vocês. E... conversemos de
modas... de modo a agradar seu gosto tro-
picai.

De Paris
para
VIcíoriet

• ? • . »V*'_» •••••••*«• •«»< • •••••••# MODA

Outra nota e 1 eganfe
que merece meu com-
mentano é o con junto
harmonioso de uma linda
parisiense, apresentando-
se num bellissimo mode-

Io em setim preto, combinado com recor-
tes pospontados em branco e saia bastan-
te redonda, obedecendo á prefe r e n c i a
actual dos corpetes justos, com braços com-
pletamente desprotegidos.

Como o meu brasil vive em constante
primavera, cheio de calor e do e n c a nto
verde das folhas, devia falar da elegância
exhibida num dia de sol, que aqui tivemos,
quebrando a monotonia das tardes cmzen-
tas.

Nos interiores aristocr a f i c o s, onde o
aquecimento artificial, desnecessário ahi,

Chronica de C. Vivienne.
Especial da B. O. C. VIVIENNE
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Penedo
Y £?Y Y'J

Poema de flma-
rantho Pilho

•»!

»iíÍJPf<; 1933-Emp. Typ. O Lu-

elador.

\
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se? \?d esquecer de comprar hcje
C vidre de BROMIL que dará cabo dessa
fesse impertinente que ba tantos dias
o aborrece.

8* devido ac destebte em tratar-se
cpporlunamente que muitos deviam
transfcrmar~se uma tiaeira brOncbite
num "caso muito seriei' .

!**».ff' *>*» '
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acalma rapidamente Cs accessCs de
tosse, cura a br&nehite e desinfecta Cs
Crgctcs respiratórios.

JenAct sempre em cctsoy
um vidre dejSrCmU

Í

Amarantho Pilho não

é um illustre desconheci-
do na literatura brasilei-
ra. Sua poesia tem lumi-
nosidade, emociona, sur-

prehende... Agora, elle se
nos apresenta com um

poema—Penedo — cheio
de vibração, que é mu-
sica — poema patriótico,
hyrrirjo á sua terra natal
—Penedo, antiga Villa de
São Francisco, hoje mo-
derna cidade de Sergipe.

Amarantho Filho é des-
sas organizações com-
plexas de homens que se
destacam em q u alquer
emprehendimento, tal a
força deis suas idéas; é
dos que surprehendem os
menos observadores, que
se illudem ante a sere-
nidade e só divisam o
V a 1 o r estardalhaçante,
ignorando que 0 gênio é
concentrado; é dos ra-
ros emotivos que ainda

param diante de uma flor,
diante.de um q u a dro,

enrrjdo orterneute as

cousas bellas.
Amarantho Filho é um

artista ! Um poetai Pe-

nedo — seu poema —

uma credencial.

Ar e »

M | |
NERVOSA E MUSCULAR

I T

SABOROSO GRANULADD

'•li
INFECCOÈS INTESTIMftESiURlHARlft-

CVITAM'IC USANOO

JvS^,mmm
Jl^ja^fc^JK-M-W-i ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ - —

Francisco Giffoni _ Cia—Rüa 1. de Março 17 - Rio de Janeiro
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Serenidade. Paysagem capichaba. São as arvores mirando-se nas águas tranquillas ; ao longe, um vôo de

garça e o perfil da montanha, que se ensinua...

O Espirito Santo é uma exposição eterna de quadros assim.

t

^SEVINO FÂNZERES abriu novamente a sua
1 . caixa de surpresas e espalhou pelas pa-

redes do Salon de Bello Horizonte, as
suas leias maravilhosas tocadas pela varinha
de condão de seu pincel milinmanoitesco.

E Minas artística e intellectual foi se ex/a-
siar ante as bellezas de nossa terra, que lá
esteve nos seus quadros explendidamente apre-
sentada, na alegria de sua luminosidade, na
pujança de suas cores, em todo o explendor de
sua gleba exhuberante, no encanto do seu tro-
picaiismo, no esbanjamento de sua força.

... Os campos vestidos de esperança, as mon-
tanhas com audacias de saltos olympicos, o
contraste do ceu, serenamente azul...

Os seus quadros que vivem mais do que a
vida das tintas/

Elle é um enamorado da belleza de sua
terra, belleza gue exhibe com privilegio de
artista.

Quer os crepúsculos e as alvoradas. "Quer
a íarde de sol nababesco.

Levino Fanzeres
em

Bello Horizonte

fl - X*' 'fll

Levino Fanzeres

Sente a attracção da Chanaan pródiga e
emocionante, sobre cuja paysagem esquece o
olhar preso ao encanto dos scenarios agrestes
e luminosos. Isso esprimem seus quadros.

Em todas as suas exposições, predominaram,
sempre, aspectos de nossa terra — reflexo de
sua dedicação ao Espirito Santo.

Âs nossas paysagens, que Levino colheu com
a expressão mais viva de sua arte, extasiaram,
na capital mineira, mais uma vez, olhos brasi-
leiros, já cansados de bellezas naturaes, o que
prova que o nosso artista não estaciona, nem
retrocede. Cada mostra de sua arte é reaffír-
mação do seu talento.

Assim foi na sua ultima exposição, em
princípios deste mes aas flores, do trabalho e
dos casamentos...

â critica, apreciando os quadros que elle
expôz, prestou-lhe reverências merecidas e a
imprensa, a que nos associamos, iendeu-lhe
homenagem pela confirmação dos teus méritos
de pintor consagrado.



Columna Partida

José Cândido de Vasconcellos
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José Cândido de Vasconcellos
visto por A. Ribeiro.

Matou-o um colapso cardíaco So
do coração podia morrer José Can-

' dido do seu coração emotivo, que
sempre pulsou bem forle pela sua
ierra-coração que ficava acima do
estômago e, muitas vezes, se sobre-
punhTao cérebro; aliás elle era lodo
"^nleíhgencia radiosa, idealista, tem-
neramento vibratil, nalureza çapn-
cSperdoando as faltas alheias,
intransigente comsigo mesmo se nao"vesse 

outra gloria, de caracter e ho-
nestidade, morreria com a gloria de
ler sido um bom. .

Fsòuecido por seus amigos, exi-

,adcX sua terra, que elle amava

com estremecimentos de filho aman-
tissimo, jamais se esqueceu de seus
conterrâneos. Olhava de longe, atra-
vés do seu grande pensamento, o Es-
pirito Santo.

Interessava-se por tudo que é nosso.
Quando iniciamos a quebra do an-

tigo padrão desta revista, delle v^io
a primeira palavra de estimulo.—Era
quente e luminosa como a de um
moço.

Jornalis t a e grande lidador, José
Cândido de Vasconcellos foi idealis-
ta, independentes bom e revoltado.,
prompto a perdoar o mal que lhe
faziam.

Viveu o dobro da idade porque sentiu
mais... .

As paginas de Vida Capichaba que hoje
se resente de sua ausência definitiva, onde
elle está apenas na saudade que nos ms-
pira, tem, desde a sua fundação os traços
de sua personalidade inconfundível, através
dos conceitos que sua penna externou.

Quando nasceu o «Correio Capichaba»,
JÒsé Cândido, impossibilitado de escrever,
lá doente, e desejando collaborar com sua
mtelliqencia para esse jornal, ditou a um
dos seus filhos a sua ultima pagina para a
imprensa, com a mesma vibração de sem-
pre e já no Eim.

Veio desde a proclamação da Republica
prestando serviços ao Estado, tendo oceu-
pado vários cargos importantes na admi-
nistração publica.

Momz Freire convidou-o para dirigir o
Thesouro do Estado e foi depois Secreta-
rio Geral da Policia.

Por vezes, divergindo da orientação po-
litiea dos governos, teve gestos de inde-
pendência abandonando postos de relevo
para ficar bem com a sua consciência.

Conhecedor profundo dos p r i n c ipaes
acontecimentos que se desenrolaram no Es-
lado, da vida dos seus homens públicos,
José Cândido era uma verdadeira chroniea
viva das cousas espiritosantenses, era um
illuminado...

Ultimamente, desejoso de voltar a exer-
cer a sua actividade no Espirito Santo,
apezar de já velho, encontrou difficuldades
em conseguir uma modesta collocação no
Archivo Publico, cargo que pleiteou corn o
desejo de dar-lhe melhor organização e
assim prestar bons serviços á terra em que
nasceu e sempre estremeceu e na qual não
poude morrer.

Não se acommodava nos cargos publi-
cos, não se tornava parasita do Estado; im-
prirnia, ás repartições a seu cargo, os tra-
ços de sua personalidade. Organizava, con-
struia, dilatava nossas possibilidades com
o bom senso de administrador. De uma es-
pantosa actividade, de uma intelligencia
clarividente, assustava os bacuráos de vôos
rasteiros que sentiam a sombra que lhes fa-
ziam suas azas abertas para oslvôos largos.

Os annos não lhe pesaram tanto quanto
as decepções. Ia vivendo, á sua moda, ori-
qinal, porque sincera. Não approvava, nem
reprehendia sem um prévio julgamento,
porém, tomada uma attitude, mantinha-a,
até mesmo com sacrifício. Ahi, a sua in-
transigência!

Não obstante a sensibilidade de seu co-
ração, a sua affectuosidade immensa, e a
serena beatitude com que sabia julgar as
cousas e os homens, sua honestidade, á
prova de uma difficil situação financeira,
deu-lhe muitos inimigos gratuitos, aos quaes
tratava com a displicência elegante de sua
educação. Não era um nobre, pelo dinhei-
ro! Era um nobre pelas suas acções!

«Vida Capich aba» envia á familia do
grande amigo que lhe deu as loucanias do
seu espirito irisado, as expressões de pro-
fundo pezar.

á



si Q>sfréa c/o Uoto ãecreto
Em uma das secções de uma dasnossas mais prosperas cidades suh-nas, um eleilor, partidário do P. S. I).,lendo recebido, por conta da caixado partido, um vale para almoço, aoentrar no gabinete mdevassavel, per-turbado, collocou, na sobrecarla, emvez da cédula encabeçada pelo \\o-me de Fernando de Abreu, o referi-do vale.
Commenlarulo o fado, por occasião

da apuração, um hlac/ueur senien-ciou:
— Com certeza o eleitor, que haviatrocado o voto pelo almoço, trocou,depois, o almoço pelo voto. Natural-

mente foi castigado, porque nem vo-lou, nem almoçou...

Na secção eleitoral de um dislricfo
do interior do Estado, um eleitor es-treante, roceiro, depois de ter qara-tujado o nome na folha de votação,
entrou no gabinete indevassavel.

Ali, munido do enveloppe, olhou
para uma mesa, onde havia vários
pacotes de cédulas diversas e, mde-ciso, deixou-se ficar por mais lempo
que o permittido pela lei.

Como a demora se prolongasse,decorridos três minutos, o presidenteda mesa convidou um dos fiscaes aabrir a cortina e fazer o eleitor re-lirar-se.
Lá de dentro, o homensinho, ainda

embaraçado, explicou:—«Quá, seu doto, tou atrapaiado,
aqui lem tanto pape que nem sei
quá ei de escoiê.»

Em Viciona, um funecionario doestado, senhor de uma e x c e llentecalligraphia, na hora de votar, Ire-meu tanto, que deixou, na folha devotação, uma assignatura bem diver-sa da sua.
O presidente da mesa, doutor emmatéria de eleições, e em psycholo-gia- e/ei/om/, notando o embaraçodo votante, sentenciou para o secre-lano da mesa:
«Este, com certeza, vae furar a cha-pa do Partido.»

A porta de uma secção eleitoralrespeitável senhora, emquanto espe-rava a chamada, commentava em umaroda de amigas:—Vocês nem imaginam, tenho tre-rnido.tanto; estou emocionada. Nuncafiz isso na vida.
—Não vá se enganar com a cedu-Ia, dona Gertrudes.— Ah! eu vim preparada, o drbfaerke me deu um calmante comvalenanafo de amonea...

Em certa secção do interior do Es-tado, uma senhora, tendo esquecidoos óculos no gabinete indevassavel,
na hora de assignar o nome, quizvoltar para apanhal-o e como o pre-sidenfe não permiffisse, retrucou:«Só mesmo seu vigário fazia o mi-lagre de mefter-me nessas cousas- ter
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de aprender, depois de velha, a assignar o nomee, ainda por cima, sem meus óculos! Também éa urtima vez.»

Gentil senhonta, tendo exercido o direitodo voto, justificava perante as amigas a exclusãode dois nomes da cédula do P. S. D. e aceres-cenfou: ^
ifn V?,ei no Car,os e no Asdrubal.»Mlle. X atalhou, num lindo sorriso brejeiro:— Você fez bem, ambos são svmpathicose... nao sao casados...

Em Siqueira Campos, numa secção disfri-ciai, um eleitor demorou-se exageradamente nogabinete secreto.
Convidado a retirar-se e a depor o votona urna, voltou trazendo diversas cédulas e o en-veloppe ainda aberto. Como o presidente lhe ob-servasse que era preciso escolher uma e voltarao gabinete, o votante resolveu ali mesmo o caso-«Vou ficar com a mais menor de todas...»t votou no Partido da Lavoura...

Outro eleitor, cabalado para dar o voto achapa da Lavoura, depois de ter promelfido aum compadre votar com os candidatos do P Sü., resolveu o impasse collocando na sobrecartaas cédulas dos disputanfes. Justificando-se depois

em uma roda em que se achava odr. Luiz Derènzi, observou:- Eu aproveitei as vantagens daei votei na cédula do P. S. D. para1 turno e rui da Lavoura para ?;...

XISTO

Vida literária
BERTHA RICK¦ A Ladra.Cia. hd. fflái tonai. São Catão

Quasi todo rorpance é umahistoria de amor. A Ladra, nãofoge á regra, porem da banali-dade do thema o engenho da es-criptora soube tirar partido. Qseu estylo leve e elegante,o im.
previsto das ácções, dão um sa-bor e um cunho especiaes.

A Ladra, é o romance agi-tado de uma jovem dactvlo-
grapha londrina, que inespera-
damente se vê aceusada deum crime que não commet-terá. O homem que ella ama-va, era o seu próprio aceusa-dor. De Londres a Paris, deParis a Suissa, acompanha-
mos interessados a heroina;
e ali, em uma cidadezinha pi-toresca assistimos o epílogo
feliz do romance de Sheila.
W. Meimburg. A Querida do meu co-ração. Cia. Ed. Nacional S. Paulo.

A Querida do meu coração,
é um romance suave e delicado,
de entrecho palpitante. A ver-são do original allemão é bôa.

Este romance que faz parteda bem escolhida «Bibliotheca
das Moças», irá por certo deliciar as suas inúmeras leitoras.
Cornelio Pires. Chorando e rindo.Cia. Ed. Nacional São Paulo.

0 nosso tão conhecido Cor-neho Pires, dispensa apresen-
tações. Apparecenos hoje comChorando e Rindo, que é sim*
plesmente admirável. Desde otitulo começa o livro a serbom. Com a verve que o ca.racteriza, descreve ao ladodos episódios dramáticos darevolução paulista, scenas deesfusíante comicidade.

No gênero, Cornelio Pires éomaior escriptor do Brasil, e oseu livro nos proporciona ho-ras de ineffavel bom humor.
ADELPHO
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Campeonato Brasileiro de stilf
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Wilson dé FreiIas
Coulinho.
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4 pujante equipe do «Victoria F.
C„ que defenderá as cores do se/y
Club ha pres e n I e temporada de
baskel-ball.

No dia 28 deste mez, em Porto Alegre, se-

rão disputados os campeonatos brasileiros de

remo, promovidos pela Lederação de Desportos

Aquáticos.
O Espirito Santo concorrerá, com Wilson

de Ereitas Coulinho, do Club cie Regatas Salda-
nha da Gama, ao pareô dè skiff. Em relevo no
scenario sportivo do brasil, o Espirito Santo não

podia fugir a esse certamen após tantas vicio-
rias conseguidas nos últimos tempos, pelos seus
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athletas, que sempre actuaram magmficamente nos prelios
aquáticos em que tomaram parte, sauenlando-se pelo brilho

com que corresponderam, sempre, á nossa confiança. Ainda

ecoam por toda a imprensa os applausos ao oito capichaba

que na prova «15 de Novembro» sobrepujou seus adversários
mais indicados para a victoria, dadas as suas condições ma-

teriaes; ainda vibramos de enthusiasmo pelo bellissuno feito

dos irmãos Conte, do Club de Natação e Regatas Alvares

Cabral.
Agora estamos na espectativa optimista de um novo

attestado do nosso valor. Wilson de Freitas Coutmho corres-

pondera á nossa esperança. Elle é um remador completo;

pariio confiante no seu preparo techmco, e, mais ainda, con-
fiante de que deverá manter o lugar de destaque em que nos
collocamos, com o seu esforço também, em provas anterio-

res.

-Parque Tennis Club-. Âs melhores
duplas: Gibbs—Âd^rsen.



O «Tijuca
71 C» eníre
nos

Flagrante obtido àhles da

par I i d a interestadoal de
Busket-bull, entre o «Tiju-

ca Tennis Clut)», do Pio e
o Club de Regatas «Sal-

düiihü da Gama.
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.4 delegação do Tijuca quando em visita
ao C. R. «Saldanha da Gama.»

Compondes do «Tijuca Ten-
nis Club», do Rio e do Vicio-
ria i\ C\, antes de se reali-
/.ar o primeiro encontro inter-
estadual, desta lemporada.
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A linda
audição de
Piano das
alumnas da
Professora
Áurea Adnet

Já nos manifestamos, em varias occa-
siões, sobre a arte de Áurea Adnet, a la-
lentosa pianista capichaba que se lem
firmado no conceito do publico victoriense
em consecutivas demonstrações de seu
valor.

Pianista por vocação, desde cedo revê-
lou seus pendores pela magia do teclado.
Sempre que se lem exhibido nos tem dei-
xado a mais viva impressão.

E' sinceramente, explendidameule artista
o que importa dizer: vive as musicas que
executa com a mais nobre consciência.
Cila tem a seu cargo, nesta cidade, o curso
Luciano Gallet e offereceu ao mundo ele-
ganle e artístico de Victoria, uma esplen-
dida audição de piano, de suas alumnas,
no salão do Majestic. Realizou-se essa
festa linda e aristocrática, és 9 horas da
noite de 10 deste mes, com a presença
dos representantes do governo, da igreja
catholica, da imprensa, dos artistas, dos
intellectuaes, da sociedade capichaba,
emfim.

programma, admiravelmente estabele-
cido. foi observado religiosamente e bem
executado, constando de duas partes, sen-
do a

1.:l PARTE

Elsa, Dolores e Olga, F. Manoel (Hino
Nacional).

II Oneida de Jesus: L. Streabbog (a) La
Violette (valse).

Luciano Gallet (b) Valsa sestrosa.
III Enaura Zamprogno: Schmoll (a) Coro

de estudantes.
Luciano Gallet (b) Puladinho.
IV lisa Fundão: Schmoll (a) Blanche

(polka).
Luciano Gallet (b) Dobrado.

Cecilia Tovar: Schmoll (a) Fmma
(valsa).

VI Nancy 5arbosa: Rarroso Netto (a)
Era uma vez...

Luciano Gallet (b) Tanguinho.
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Senhorinha
Áurea de Sá Adnet

Vil Maria H. Vasconcellos, M. Carman
(a) Chapeusinho Vermelho.

Villa Lobos (b) Carneirinho, carneiráo.
VIII Esio Fundão: Chaminade (a) Gavotta.
Barroso Netto (b) Era outra vez...
IX Lygia Ramalhete : Schmoll (a Le re-

tor du gondolier.
Villa Lobos (b) Zangou-se o cravo com

a rosa.
e a

2.H PARTE

Elsa Macedo Rabello: Mozart (a) Fan-
tasia I.

H. Oswald (b) Barcolle.
XI Dolores brandão : Albeniz (a) Asturias.
Villa Lobos (b) A manha da pierrete.
XII Dimas Gomes: Moszkowski (a) Ta-

rentelle op. 77 n. 6..

Villa Lobos (b) Teresinha de )esus.
XIII Olga de Jesus: List (a) Chapelle de

Guillaume Tell.
Villa Lobos (b) Passa passa gavião.
XIV Ruth Penedo : Rachmaninoff (a)

Prelúdio op. 3 n. 2.
Nepomucemo (b) Galhofeira.

Todo elle executado sob os mais francos
e justos applausos do auditório, que, por
duas horas, no ambiente amável, perma-
neceu com muito agrado e testemunhou,
reconhecidamente, a vocação de Áurea
Adnet, que traz o bellissimo destino de
illuminar com o seu talento novos artistas,
que hão de surgir em muitas de suas
alumnas.

«Vida Capichaba», especialmente con-
vidada, se fez representar na linda noite
de arte de Áurea.

J
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olympieamenle o sseus sonclos lapidares, ao lempo em
que eu ia fazendo, à Ia minute, os bonecos alusivos.

Por esse lempo eu era mais macro dò que o perna
do Dr. Ubaidó Ramalheie; e em altura erá~quasi pole-
(jor, sendo que d'ahi paro cá nâo cresci grande coisa.

E daquella figurinha raclutica, sei que ainda se lem-
bram o querido Navio de Jesus, o ophmo Oswaldo
Magalhães, o boníssimo João Nunes, 0 provido |oão
Capuchinho, o inesquecível Colo, o perdoador padre
Luiz Cláudio, o amplíssimo Quinlaes, e toda a douta
genle que me ensinou, e mais aquelle que, comungo,
aluou pedradas ás lagartixas dti barreira de São Oon-
calo, nos bons tempos do grande Aristides Freire,
gloria insigne dp magistério capichaba. Pu era, pois,
ao lempo, um modesto gasparinho do que hoje sou.

Ora, o Emílio, como é largamente e talvez exagera-
damenie sabido, foi sempre, honra lhe seja feita, um
bebedor tonelar, embora lamais consentisse na sordi-
dez de embriagar-se.

Todavia lal fama e a minha minquadissima pessoa
deram logar a que, na redacçâo do «Estado», tivesse
tido í> Amadeu Amaral a indiscreçSo de perguntar :

Como conseguiu você, sendo Madeira secco, che-
gai a São Paulo ? Sempre pensei que fosse bebido,
no caminho, pelo Emilio...

Ao que o bohermo actidtu sem peslanejar:
Pu não bebo -Madeira* em meia garrafa...

¦-¦¦.¦*¦;* •- 'i-' -?&_-¦ •. <-v

'

Mendes Fradique, o consagrado escriplor ca-

pichaba que ê um dos nossos titulares lilera-
rios, inicia, neste numero, sua collaboração

para a Vida Capichaba. Como as aves canoras,
que não vêm só, Mendes Fradique trará para
o nosso quinzenario paginas formadas pelas
figuras em evidencia no inlelleclualismo nacional.

O Emilio

..¦¦.:. -,..-.¦

Mendes
Fradique
iEspecial para a «Vida Capichaba>

x7 .' xx

NESTA 

hora trepidante e confusa,
de cambio vil e vigas d'aço,
em que o esborôamento das

reputações moraes e dos padrões
monetários já não chega a impres-
^ionar o ouvido 4o immediatismo vo-
raz — pode parecer temeridade que
alguém se permitia fazer em publico
e em lettra de fôrma, alusão ao que
•o tempo levou, si bem que ainda não
para muito longe.

A mim, porem, na alforria dos meus
sessenta janeiros, iá pouco se me
«dá do «qu'en dira-t-on ?...»

r. eu, que só tenho saudade dv
futuro, aludo gostosamente ao pas-
sado que me ensinou, sempre que
isso me apraz, e que m'o consentem.

Era ainda estudante quando co-
nheci o Emilio; de prompto uma afi-
nidade espontânea e incontensivel
nos estreitou em solida e profunda
amizade. Dias apenas de convívio e
logo elle me concedeu a privança
de sua intimidade; e nós repartia-
mos todo aquelle oceano de alegrias
e de amarguras em que nossas ai-
mas bohemias peremnemente se a-
bysmavam.

Certo, nem de longe poderia eu
ensaiar aqui um escorso, mesmo li
geiro, da vida de Emilio e de sua
personalidade incontundivel. Elle mor-
reu ainda não faz muito; e os gran-
des edifícios só a certa distancia
devem ser contemplados para que
se lhes possa apreciar o vulto e a
harmonia do conjuneto, Não viverei
tanto quanto baste para me com-
metter tão honrosa tarefa. A outros,
portanto, a biographia do immortal
poeta satyrico. Hoje quero apenas
contar aqui o que sempre se contou,
mesmo em vida do bohemio: uma
do Emilio.

A coisa passou-se em S. Paulo,
quando por lá andámos em «tour-
née>> humorishco-literaria. O pro-
gramma era simples: Emilio dizia

i •

Ipflllt

\ 'i

Emilio de Menezes

por

Mendes fradique
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Madcmoiselle votou... Esqueceu por um dia a futilidade
encantadora em que gasta as horas, e sorridente, concia de
um dever digno e elevado, compareceu á sua secção eleitoral.

E assim foi pelo Brasil inteiro a participação, a coope-
ração concreta da vontade feminina no maior pleito de quelia notícia em nossa historia.

Sessões eleiforaes inteiramente femininas, organizações
de momento de moças e senhoras para cuidar das filhas das
votantes, cabos eleitoraes femininos... tudo se fez...

Em toda a parte, nos recintos eleitoraes mais mesto-
ticos ou nos mais claros c luxuosos, Mlle. estava, totalmente
conquistada pelo seu novo direito e dominada pelo mais no-
bre dever.

Os valores dos candidatos postos cruamente em dis-
cussão trouxeram magoa e arrependimento a muito político...

A sencenmonia com que Mlle. dizia a sua simpatia, ali-
cercada em criterioso conceito, fugindo, como eleitor desilu-
dido á disciplina partidária, adegosando o prazer novo, me-
dito de furar a chapa... foi um dos mais curiosos aspetós do
dia 3..« alacre e luminoso dia 3, memorável para nós mulheres.

Mana Gerfrudcs andou e bisbilhoiou em todas as sec-
ções eleitoraes... Nem sabe dizer qual a mais feminina pelaconcurrencia de eleitoras... Nem sabe lambem dizer como
lhe foi também agradável encontrar a todas suas leitoras.

E, era de ver-se o cuidado que teve Mlle. com suafoileffe matinal e ligeira, pratica e sobna, de côr clara ou
escura, alguns lai/leurs, muita loil de soie de que ainda não
perdemos o habito.

Uma ou outra discrepância — muita seda e uns dois
vestidos de tarde—renda, etc.

Simples descuido de Mlle., no afan de parecer bonita,
e realizar o contraste tão temido - vencida pela vaidade e"vencedora pelo valor...

Seria tão fácil entretanto arranjar uma toiletfe matinal
pratica e moderna —sobre um vestido de côr clara — liso ou
listado e mesmo estampado levemente—um casaco curto sem
abas, terminando na cintura, abofoado com botões de fanla-
zia que são o único enfeite, fora o corte e a côr. Mangas
ou capinha, gola ou écharpe.

Boina, luvas e bolsa assor/ies— e ahi estará Mlle. ca-
paz de concorrer em elegância com a mais linda votante do
Distrito federal.

Agora—moda:
Fazendas pesadas, lisas, toscas—veludo o grande chie

mas absolutamente impróprio para rua. O godeííoi abando-
nado com todas as honras—pregas e talhos o substituíram

Algumas saias muito justas sem um corte a fio direito
de um lado, um pouco indiscreto... Mas indubitavelmente chie.

As blusas lisas e justas completadas com casacos ca-
pas e écharpes. Mangas complicadissimas, mesmo quandosão justíssimas.

A côr ?
Tão dificil dizer mais alguma cousa ! — marrou beiietons vivos como enfeite—o branco caiu... Mas quem deixará

Usa-se com parcimônia e discreção o estampado, queso se tolera em 2 tons-branco e preto, marron e beiie arenat vivo e tom condizente, 2 azues.., '
Chapéus de veludo, pequenos'e muito simples E Dorfavor, enfeites sóbrios e os cabuchons fivelas, amolas ec/m/aes ia caíram de uso. L



NO REGIMENTO POLICIAL MILITAR
H^fl H «Una flWPfl Bf"-5í 7V .'.»**, ¦«' '"*-t^fai —BBBBBnBBB*~"*~—— — mt~ ¦¦• i—m ¦•- '~rt

\mmm\ **k F*< ^B-fll BB B&£ ^ H. •• ^í'iiII hhL.._ ro*V '

W mmm\ W'Ã *l Vm**W -fl Bfltflk ¦Ifljj ^^ BflL.fll Bk B Bfl flw
B flflfl^PW fll flr fll Br ''STvfl fll BflVSI . fl BPS Bfl bmM Bá flRirB^BBB^flflBBF ísm\ ^^flr w Ifll H II flflflBBfl flflBrfl K#' mB':'fl mWma flr %B 7 .:-Bl^flBBflBBBfl.BBB ¦ -¦/ fl Bfl B a

BV 'fl Bar tfcJflfl iflB^flBflW^''-" '•> MvBfl - XX%flflflBflflfl BY Bfl rB^.^f^KfltXr^r 'mmWi "fl I J B^ifl 
'°ll 1 

fl flfl Iflfl
BflJfl^B fl IJ^flfllp:*-":s|'!i-fl IWS 1 ¦! il,íS Bfl

I m\'-t?mWmm flflfl fl lllIfliB^ IH fl flfl fl flP>'1nal I flflfl fl ifl Blfl fl Bflfl
¦¦I ¦¦ flB Bflflfl Pfl ] fl,| fl fl fflflfl BBjU^BJ flfl ^fl';fl^B

y5fl BÉ.^5 L.flT' .flflfl fl Tlrr^B B 'flfl flfl BVfl B HflV-fl¦ fl 'flflfl flflflt "I BYto^^ÉflSflftflfl flfl/ flfl ¦fl^**^!flflOflH Hflflfl fll -flflflflflflflr^^^flflflflr' "'¦¦''^fl flfl' wfl4fl flfl' -\^iflflk fll BI fll BtXfl ¦> flBMKfl B^jSTTfl Bfll fl flfl fla.*afl fl - .4flflB"^^fi E£ *yi iiii IJIIil nj Bi IBS lfl IkS ii«
Pflfl |\ Bfl Bff flfl Hl ' ''y^A\\ mmmm^^^y- ' IflflkSflf Bfl Ikfl flfl flflBw

¦WBKflfl ^B^BjEjF*^^fl Bfl * ^flfl BP^fl flflflfl fl^ juflflTflk Bjjflfl flflflfl^B^^B BBÍIfB>^ ^flHflfli

^^F^''^'"'-'-fl^Bc*''' flflfl flflWjNI Blfl flflfl flBl7*ííálX "^^^mm mmK&tM&Q&aBmmti BI^BbBC^'^T''"^^S^aH^^fl aK^gSflfl BflflB*$Bfl BE^1Í«$^ í

fl -fl/ áWrm I^Bflfl fl^flf- W'.y^^"' /t ^flyfl& «J fl illllp •"' i
fl ' ''flB BflC-flfl^^^flfll ¦¦Lfl Bs^' 

"« BBÍS^flO-7'..- *.J X^ímtJmmWi ¦¦''-•.Á%jLjÀmm\ ^?$$k\ mflflfll flfll ¦¦ -^flflflfl flflfl/flflb j>aflflBBfl BBh/^Bl ¦¦ ,',^Bl BBtZflflF/ "» Jí.-1, :<>fln/mflJHJflflb&hy&JMflfct~ÍflMMÉflflfl flfl^vflEKhâ!lKv:v-,-..-' ¦ T-fl^^ -^m-fl"^^BiB»JByBBBBi. ..>>* . ^'~Í^ffifl%^\<QflflflflflBflflBÉHHy^:^ -Sm]

A visita do snr. lnter~
venlor Federal e da

officiolidade do 1 Ba-
lalhèo de Caçadores, ,

ao Corpo de Bombeiros,
des Ia Capitai

Xí'.'x^xxXX'XXX"; "*flB

'Grupo apanhado pela
objectiva da «Vida

'Capichaba» no salào
nobre do R. P. M.
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¦ Greía Garbo
do cinema
norte-americano

Voltemos a «Azas heróicas».
Assumpto: A dedicação dos aviadores com-

merciaes á sua profissão.
Elenco: Pai 0'Bnen : é um aulhentico diabo do-

espaço
Rulph Bellomy, uma victima da aviação. Nus-

sei Itopton, um veterano desilludido e finalmente
«Slim», Summerville, é o «boa bola» plulosoplneo.

Gloria Stuurt, a esposa e irmã sacrificada e
l.ilian Bónd uma *vumpiru» para qualquer es-
peclador...

A titulo de curiosidade, damos as seguintes-
notas aos «fans*.

A primeira vez que Rulph hellamy, passou os
portões de Universal City, em 1915, pagaram-lhe
25 eenlimos.

E primo do consagrado auilior Fdward Bella-
my e parente de Ann Bellamy, uma das primei-
ras mulheres que pisou o palco yankee.

Lihan bond, é londrina. Seus maiores succes-
sos foram alcançados na comedia, em Londres.

Slim Summerville, antes de ser do cinema, foi
empregado de empreza funerária, foi jornalista,,
estreando na tela como aclor, nas comédias de
Mack Sennett.

Serviço
Secreto

Um dos pnmeiFos films da UFA a; ser apre-
sentado, consta-nos que será «Serviço Secreto»,,
film executado sob a direcção dos chefes do-
Estado Maior do Exercito Allemão.

Um film germânico, dirigido por officiaes do»
exercito da Republica-imperial, deve ser qual-
quer coisa de extraordinário.

Seus principaes interpretes sãi> Wiüy Fritsch,.
o creador de «Sonho de Valsa» e Brigiiie Helnv
uma «Maravilhosa Mentira de Nina Petrowna».

Jornal
Foi inaugurada a temporada cine-

matographica neste pacato burgo de
Vasco Coutinho, com films que me-
receram das emprezas exhibidoras
os mais variados reclames.

Uma apresentou a versão franceza
de «Congresso de Dansa», intitulada
«Congresso se diverte» havendo cer-
ta confusão, pois Lilian Harvey Figura
nos dois, embora os nomes a seguir
variem.

Henri Oarat nesta e Willy Eritsch
naquella pellicula, acompanhados do
celebre artista, interprete de «O Ho-
mem que ri» de Victor Hugo — Con-
rad Veidt.

A outra empreza apresentou-nos
Boris Karloff, em «A Casa Sinistra».
Enredo fraco mas interessante para
os que adoram o gênero. Caracten-
zações soberbas. Ambiente oplimo
para as personagens.

Agora vemos no cartaz do Poly-
theama para hoje o reapparecimento

de Tom Mix, o cow-boy idolatrado
pelas creanças e querido de muitos
velhos.

Para subbado-AZAS HERÓICAS.
Assistimo-la no Rio. E' um film for-

te, embora muitos, como eu, vissem
no titulo um film de guerra, porque
a aviação deu muitos assumpfos para
divertimentos cinematographicos, des-
de que a Paramount apresentou
«AZAS». Creio mesmo que é moda
de «estúdios». Uma fabrica prepara
um assumpto, todas as outras imi-
iam-na.

Os entrechos de guerra cansaram.
Foram iniciados com a Fox, em

«Sangae por Gloria», com uma te-
chnica que hoje seria ridicula e ter-
minaram com o soberbo livro de Re-
mark — Im Westen Nichi Neues —
sob a direcção de Milestone.

Assumptos jornalísticos já deram
tudo.

A First National brilhou com «Sede
de Escândalo», interpretado por E-
dward G. Robinson, a Universal cul-
minou com Rose Hobart e Charles
Bickford em «Mercado de Escanda-
los».

Beijos
Viennenses

Manuncripto de Hans H. Zerlett, Adolf Laniz,.
Duzchinsky.

Musica de FRANZ LEHAR.
Bastava para recommendar esta pellicula o nome

de Franz Lehur. Forma com Strauss e Leo Fali,,
a trinca mais homogênea da opereta.

Sua musica tem o verdadeiro encanto celestiaL
Musica viennense !

Este film da AFA estará breve em nossa cidade.

O. K.
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dia 14 de Maio commemorámos o Dia

das Màes —santificado para Iodos nós.
No Club Vietoria distribuíram flores sym-

bolicas.
Uu vi, com lagrimas nos olhos, a flor que

me offereciam : vermelha. Com lagrimas de ale-
gria e de saudade. Alegria—meu enternecimenlo;
saudade— tristeza pelos que tiveram rosas bran-
cas... E me considerei feliz. Felicidade serena,
que não era acinte á desgraça alheia. Feliz, por-
que se me falta meu pae, tenho vivo esle thesou-
ro que me faz rico de carinhos, esbanjador de
alegrias: minha mãe. Sou o sol que aquece os
seus cabellos brancos.

Fila é a arvore bôa que me dá s o m b ra.
Sou a raiz que a prende á terra.

Ella é o galho florido que se curvava sobre
mim, coroando-me de pétalas...

No berço dos seus braços dormi os meus
primeiros somnos. Ao calor do seu coração, no
aconchego dos seus enthusiasmos, vivi os meus
primeiros sonhos.

Fui crescendo e para os seus olhos, sem-
pre sou maior...

Pobre Rodrigues de Abreu que rezava em
memória de sua mãe :

«Lembro-me tanto de você, mamãesintia !
Mas, nestes dias infindáveis de moléstia,
Sinto quasi alegria
Ao pensar gue você morreu antes de eu ter fi-

| cado doente.
Você morreu, mamãesinha, você morreu
desejando para mim tanta felicidade!
Calculo o que soffreriamos,
se você fosse viva !
Você que me dizia:
«Meu filho, deixa de fazer versos; —•#»

ouvi dizer que todo poeta morre tisico»...
Você que passou a noite velando o meu somno
quando eu tossia um bocadinho...
Mamãesinha, se você fosse viva, cuidaria do meu

l corpo,
mas não haveria espirito bom, que do outro mundo
aquietasse a minha alma...
E eu morreria desesperado, desesperado!»

Como sou feliz! Feliz e egoista: sinto, nos meus
cabellos negros, uma caricia leve, os dedos tre-
mulos de minha mãe! Os seus cuidados aplainam
os obstáculos dos caminhos que percorro. Os seus
lábios se me abrem, para a benção e para a
prece.
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Ella é o verdadeiro amor, que não exige
recompensas, que não calcula em beneficio pro-
prio; que se sacrifica por mim, que em mim crê,
que só para mim vive... Único e santificado amor!

Vou guardar esia rosa vermelha e quando
ella tiver de ficar branca—oh! Deus do céo! —
eu morrerei desesperado—desesperado!

SENHORA

Egle Nicoleííi
Dom
Casmurro

Madeira
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Caixa de
brinquedos

(Do Livro do flomenO

Amélia Duarte Queiroz, e Waldyr
Reis Queiroz, de Baixo Guandu.

Mamãe, por que chora ? Ah ! Tire
esse vestido L. I.' porque papae...I.lle foi tão bonito, levou tantas flores...
mais do que eu, quando fiz annos.
Até as moças queriam beual-o : vio,
Mamãe ?! Eu lambem lhe dei um
beijOi Quando entrei no seu quarto,elle estava dormindo; nem me pre-sentiu ; pensei que fora surprehendi-
do pelo somno, quando rezava : tinha
mãos cruzadas. Apanhei o rosário da
Mamãe e colloquei-o entre seus de-
dos: quando acordasse, continuaria
a rezar. Papae devia estar sentindo
trio: tinha os dedos tão gelados!...

Não chore, Mamãe ; elle não foi
para Deus?! E Deus não trouxe Ma-
ninho ?!...
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Myriam, filha de Nadir Silveira
e Celina F. Si/veira

Cae, cae, balão...!
Aquelle é vermelho, da côr do la-

pis com que maninha pinta um co-
ração na bocea. Vae calur aqui no
quintal. Os meninos maus não podem
jogar pedras. E' nosso! Vamos sol-
fal-o de noite para elle ficar uma lua
envergonhada correndo no ceo. Com
aquelle tostão que titio me deu, vou
comprar uma porção de linha para
prender meu balão emeima da casa...

La vae elle p'ra cima da cerca !
Ih, maninho, você rasgou o vestido
novo !...

Estavam tão bonitos os frutos que
eu subi á arvore; pequenino, não
pude alcançal-os. Estendi a mão e...
Foi quando fiquei tonto; tudo rodou...

Mãezinha levantou-me do chão,
assustada.

Chorei porque sahia sangue dos
meus joelhos.

Dos olhos de Mamãe
também cahiram pingos
d'agua.

D'onde veio essa la-
grima, Mãe guerida, que
de tão quente me quei-
mou o rosto?...

empregada de Vovó que «ha de vi-
ver com felicidade».

Quando titio vier aqui outra vez
vou dizer <T elle que a felicidade
namora todos e não ;casa com nin-
guem...}

Hoje eu fui á igreja: molhei meu
dedinho n'aquella bacia branca e fiz
as cousas engraçadas que um outro
menino, a meu lado, fez.

Vi Nosso Senhor duma casa toda
de ouro e Nossa Senhora também.

Não gostei d'aquelle homem de
saia preta gue me assustou...

Nas paredes da igreja estavam
uns retratos de Nosso Senhor; coi-

tado ! uns homens maus davam chi-
cotadas nelle...! Eu tive até vontade
cie chorar! Ah ! Elles fizeram aquillo
tudo com Nosso Senhor, porque pa-
pae não estava lá...!

Eelicidade, deve ser
uma menina tão bonita
como a Beatriz, quando
põe o vestido preto da
mamãe. Você não ouve
fitiQ dizer todos os dias:
«quando hei de ter a
felicidade?» A filha do
visinho, aquella que é
feia e escreve uma por-
ção de cousas bonitas,
fazendo escadmhas que
ella chama de versos,
também só fala na feli-
cidade; deve ser por
inveja, porque ella é feia.
Até o padeiro já disse á
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Lucy e Lyginha, fílhinhas do casal
Maria Pagani BarceUos e Clelo Barcellos

AqueUa^casa? grande que você
chama palácio, com escadas brancas
perto do tanque dos peixinhos dou-
rados, é de u*a mulher muito má;
o filho d'ella nunca vem á rua e tem
um velocípede muito bonito. Quandoa mãe d'eile vae passeiar dum au-
tomovel grande, todo fechado, queum homem feio traz, elle manda a
menina de avental branco abrir o
portão para mim. Nós brincamos até
a mãe d'elle voltar. Um menino da
minha rua perguntou-me, um dia, se
eu gostava |de ser o filho da dona
do palácio. Lembrei-me dos peixi-

nhos dourados, do velo-
cipede bonito, mas, disse-
lhe que*não, porque pen-
sei em mamãe.

A casa de"Sô Joaquim
é lá em cima do morro.
Quasi bate no ceu. A
lua, quando passa, se
metfe por entre os ra-
mos das arvores, para
poder passar... As esfrel-
Ias ficam piscando de
contentes...

E a gente fica, então,
com uma vontade doida
de passar pelas estradas
do ceu... Tudo dourado !
Todos os dias passa uma
lua e as esfrellas vêm
espiar para baixo...

Vou pedir ao Sô Joa-
quim que apanhe luas
e esfrellas e, quando che-
gar o Natal, faço como
Papae Noel : ponho tudo
nos sapatos da mamãe.

..A-..'¦.¦¦¦.-. a .íA

¦..^A'vA'-A\ ¦ l



#m

00 EST0MA20,FIGADOí"lNTESTIN0S
SÃLDECARLSBAD

EFrERVCSeCNTS OI CIFFONIA?iTI ACIDR. CHOLACDCO LAXATIVO

FRAQUEZA PULMONAR
DC8ILI0ADC ORGÂNICA GEffAL BRONCHíTC
TOSSIS RÍBCIOCS CONVAL£SCCNÇA*TU8fRCUl0S(

PHOSPHQ-THiGCOl
ORANULAD»Ot GIFrONI

AECALCIFJCANTEiREMINCRAUXAODR

^ 1 4&

Francisco Giftohf 5 Cia. — Rüa 1/ de Março, 17 — RIO DE JflNElftO l»t$V

*r *rtr

«VIDA CAPICHABA»
Puhlicaçffo fundada em \'W, «Ia Empresa Graphinn

KiUiorn «Vida Capichaba»

i'Hí

Director t in. Lopes Pimenta
Rédito tor» chefe: Carlos Madeira

EXPEDIENTE
As signa lutas:

Numero avulso ,,
» i í. 111' Sllf , ..

t\\\\\\) • • • •••*• i • * • • . a $ • | • •

L$O00
15$000
25$00G

Ah assignaturoa terminam sempre <'m .'i'1 [unho õu n
de dezembro;

Annuncios.
I OULMIIU

i\2 «
1 [3 «
114 «
1 [8 «

Gâpa (Ia pagina interna),,...
(2a « 
(pagina externa)

• • f • •

• *••••#• . • • • .

*.'"#¦'?¦ •; # * * ¦#-'*•. *"¦ #.-*». #¦' #:¦ •

• ••»¦••»*

r2o$oooi
60$00(
45$00(i
35$í)00)
20$OOOÍ ^

l-5'OSOpol gI20$000l 5
18Õ$000/

iy*M^^-l=^fl

.x. <;<xW '--iCr ¦. ».i ¦. - íl- *. . .. „.'<:::^k í <^x?^ VÍ
'/yiX,///.'" •',' yJ !^<"**'<f- .»« »<' Vi 1^

X'^. -rf' - "•. >X' - "• • •-^••-/ '•*•*• , »• ^ -' • •».• <ds
' "^ * ¦* .--¦ ¦•' - » X .¦•...•»...'..../ '. .. -1 '. »*H *•"¦. -v '.«?, « «....•_., -»»•

Eiias
e
Oes

Redacçâo e nf/icinus :
Avenida Capichabn. 28-~Victoriâ-~E. Santo

Caixa postal, n. 3853

TELEPHONE C 117

SUCCURSAES:
NO RIO DE JANEIRO - Avenida Rio

Branco, 137 - 1" andar.-— Â Eclética.
EM S. PAULO - Rua Três de Dezembro

12- 2? andar,
EM PORTO ALEGRE - Rua dos Andra-

tias. 1.075 — 2? andar.
NA BAHIA - Rua Chile. 16,

{A mulher, surprehendendo um training)

—Bem feito! Deve ser um conquistador pegado em
flagrante...

Cigarros

REGIS 2 2

Carteira 600 rs.

O-fio da
VALET
e perfeito —
o seu afiudor

o conserva assim
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Mlle. ê bem bonüa. E'
um desses lypos raros
que alliam á belleza —
simplicidade, sympai ti í d
e intelligencia. Dizem que<i belle/a encobre,as mais
das vezes, uma grande
femra espiritual.

Mas não ha regra sem
excepção. Mlle. é uma
deliciosa excepção—mui-
to bonita, graciosa e cul-
ta. F tem p r e ferencias
que a recom m e nd a m.
Quando rompeu com 0
ulhmo preiendenie^ o mo-
ço eleqante cjue anda ga-
raniindo o socego pu-
blico, iustihcou-o com a

allegação de que elle não era sincero.
Anteriormente, rompera com o outro,

pela razão muito razoável: era um rapaz
fuhl; e ainda, com o aniepenujjlimo, porque
esse tinha, em vez de ce.beçu, um cabide.
O ideal de mlle., nós sabenu^s qual é : o
menuio-velho, que anda sempre ás volías
com problemas sérios, e passa voltado para
dentro de si mesmo, em constante reflexão.

Mlle. não se illuda, creando, com a sua
imaginação, um typo superior na pessoa
deste. Elle é mudo vaidoso, F' um Luis XI
mirim : muiip sagaz, só transige para tirar
maior partido do (jue se suppõe uma tran-
sigencu ; é maneiroso, calculista.

Venceria, facilmente, na política. F' ca-
capaz de empolgar mlle. e depois... fazer-
lhe o que faz com todas.
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MALEITAS. SEZÕES, IMPALUDISMO
UMA SÚ DOENÇA E UM SÚ HEMEOiO:

AFÍgAM ITOÀO
puta-se em muitos milhares as cura»
em doentes já cançados de usar
ções e outros remédios annunciadoi

USA-SE EM LICOR Oü" PÍLULAS
Reg4Siado no D«p»rtam«nto ' — tonul «It

Saudo Publica sob o n.- 147 /



Pharrríacia c Drogaria «POPULAR»

G. ROUBACH & Cia.
%

Imporia ção
directa das
melhores fa-

bricas
estrangeiras

Perfamarias iiaas, instrumental cirúrgico
e escolhidos objectos «e toncador

Serviço organizado para o fornecimento
immedlato, por atacado, a qualquer

ponto do Estado

Preços sem competência na sua
secção de varejo

Deposito pei-
manente cie

todos
os artigos

de seu ramo

CommlssAes — Representações —Consignações

Rua 1o de Março, n. 20 Victoria—E. E. Santo
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0 CAPITÃO — Este comnuindante está

gabo Ia /...

O OUTRO CAPITÃO !':' porque esta

namorando a mulher do caf)itão...

Tristeza

Como víandante exhausto, sentei-me á
sombra de copada oliveira, quando caus-
ticante sol queimava-me a fronte suarenta.
O próprio silencio que envolvia os cousas,
era cancerosa chaga a me sangrar, donda.

E foi no culto desse silencio profundo
que elevei meu bardo de protesto contra
toda essa Natureza invalida.

—«Ser homem-- meu Deus ! sonhador, e
tão infeliz me sinto !—Para que este cora-
ção inútil que me peza dentro do peito, se
sou, como creança infeliz, a chorar incon-
solavel na alvorada da Vida ?! De que ser-
ve ter um coração, desejar o Amor, se a
inutilidade desesperadora dessa alma, ovil-
ta a própria Natureza que a criou ?»...

Essa blasphemia que emanou do fundo
de meu ser, com a mais fervorosa sincen-
dade, repercutiu no alem desconhecido e
jorrou, então, sobre mim, uma inundação de
luz, um suave lethargo, me adormecendo o
eu infeliz para despertar o desgraçado...
Sobre a minha fronte scisma-
dora, roçou a aza cinzenta da
desgraça e no silencio trevoso
da noite a gargalhada sarcas-
iica dos desenganos troou den-
tro de mim, como os primeiros
prenuncios de uma tempestade.
— A vida sorridente e engana-
dora estendeu-me a enluvada
mão, e, pela primeira vez, dor-
mi embalado por uma voz de
Mulher, em alvo regaço, em
embnagador enleio...

Mas, em minha manhã de
sol dourado, pintou-se no ho-
risonte o ponto negro da tor-
menta. A mesma mulher, dan-
do-me os lábios p u r p uri nos
para o beijo de amor, derra-
mava dentro de meu peito a
venenosa faça me deveria an-
niquillar aos poucos. E então,
quando a tempestade se desen-
candeou, os meus castellos, er-
guidos em falso pedestal, rui-
ram fragarosamente, me dei-
xando só, infeliz, vergado ao
peso immenso da Eatalidade...

De que serve ter um coração^ amar, se
a infelicidade é incompleta e tem no ler-
maio de sua curta estrada» I e n e b r o so
abysmo, com a bòcca informe escancara- y^*-~0\
da, a tragar todos os infelizes que tiveram l _\
a leviandade de sorrir e gritar paru o Mun- -*z5^7
do :—«Eu sou feliz !...»

• » » • «

E ainda me pedem que escreva alguma
cousa...

Escrever —Meu Deus í— Escrever ! Tradu-
zir com aviltante cinismo pura um sonho
de rosas uma vida inútil, para lambem gn-
tar a leviandade do infeliz de amanhã ?

Não— Escrever e impossível quando se
tem um vácuo immenso dentro da a 1 ma
que se debate em extorsões...

O que lhe posso dizer além disso, meu
amigo Poeta ?

O dia se cobriu pelo denso véo da noite
e a iliusão de ser feliz, hoje anmquillada,
iaz por terra, sob as rumas dos meus so-
nhos idos...

Good bye
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Soííria horrivelmente da pellç

O conceituado sr. capitão Publio de Carvalho, residente no Rio Grande, escreve o se-
guinte: Sr. Eduardo C. Sequeira.—Pelotas.-—Saudações respeitosas. — Num impulso de ^rati-
dão vos escrevo : minha afilhada Urabia. de 2 annos de idade, soííria horrivelmente da pelle,
assaduras, etc, incommodos de criança e o vosso santo PO' PKLOTKNSK, (não exagero) tor-
nou se sã por completo, despida de doenças. So poderá vel-a, comprovando o que digo, na
rua Zalony n. 81, residência de meu compadre sr. Constantino Fábio Ribeiro, que msis do
<[ue eu, por ser seu pae, abençoa a^ora o PO' PELOTENSE, fructificante d£ saúde para a sua
filhinha.—Rio Grande. Com estima, capitão Publio de Carvalho.

Confirmo e>ie atiestado. Dr. E. L FVrrHia de Arai j<<. (Firma reconhecida.)

Licença N? 54 de Io de Fevereiro de 1918.

Vende-se em Todas as Pharmacias e Drogarias do Brasil.

Deposito geral: DROGARIA SIQUEIRA - Pelotas-Rio G. do SuJ



ELIXIR DE NOGUEIRA
Impregado com tuccosao «m todai

•I mol«itfat proveniente» da •yphllii
o Impurazaa do sangue i

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELLE
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILITICAS
e finalmente em todas
ai affecçOea cuja ori*

tom fgi.tr.d. ffem **Í* •

"AVARIA"
 Milhares de curados

«MNOE DEPUMTIVO DO SAN6UE
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Comniunicação

.Recebemos [e agradecemos
a communicaçâo abaixo:

Victoria, 12 de Maio de 1933.

Exmo, sr. Carlos Madeira.

Temos a subi d a honra de
•convidar \ 1 \<i. e Exma fa-
milia para assistirem ao acto
solemnc da posse da nova di-
ireçioria deste Grêmio á reali-
zar-se ás lf> de domingo, no
salão dò Instituto Histórico e
GeographieO dò Espirito -Santo.

Subscrevemo~nos attençipsa-
mente

AUBERTO DE OLIVEIRA

pela directoria

DIRECTORIA

Presidente, ()dilon Luna; se-
creltino gerai, Carlos dè Cam-
pos; I secretario aux., Mero-
veu Cardoso; 2* secretario aux.,
Alberto de ()liveira; thesourei-
ro, Manoel B. de (Miveira; 2*
thesoureiro. foSo G. cie Arauio;
bibliottiecano, Alvimar Silvo;
Procurador, Nilson Miranda,
Director social, Mauro de Ara-
ujo Braga; d 11 ectoi literário,
Phildgomiro I «nines.

CON5E1 IT( ) I ISCAI.-llnney
Piovesan, Mario Nunes e Alceu
Aleixo.
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Bloco «Sô dé língua nêõisei vence» que foi o maior
suecesso do carnaval díi Castello.
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Prédio da firma Thiago ferreira de Assis, uma
das mais importantes da cidade de Ay mores,
Minas.
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0 capitão José Maria (1'AviLi Garcia, professor estadóal no 2' districto de

Piratnv. Rio (irande do Sul; diz:— «Scffrendo ha longos annos dc lesão car

diaca, e de entras moléstias de origem í-yphilitica, rebeldes a todos os cuida-

dos, fiquei completamente restabelecido com A frascos apenas de GALENO

GAL. Kste e outros resultados que conheço levam-me a considerar, sem fa*

vor. o GALENOGAL, o mais poderoso depurativo até hoje descoberto, por
isso, o tenho aconselhado a muitas pessoas attingidas por doenças syphiliticas, as quaes al-

cançaram sempre em todos os casos» os mais brilhantes resultados.»
{Firma reconhecida)

A maior parte das doenças provém do sangue impuro. O GALENOGAL, do dr. Frede-

rico W. Romano, consagrado pelas summidades médicas como o melhor depurativo e o mais

efficaz restaurâdor do sangue, elimina os humores e maldades, dá força ao organismo e

s aude ao corpo. Isaeo com confiança.
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DÊ A SEUS
FILHOS

MAIZENA
DURYEA
PARA QUE ELLES CRESÇAM

FORTES E ROBUSTOS
I

As crianças gostam de come/
Maizena Duryea. Nutritiva, sã «
sdborosa, a Maizena Duryea ê um
alimento que dâ còr ás faces e

produz vigor aos mais débeis
organismos. Como alimento para
crianças e de um valor insuperável.

Para e hygienica, a Maizena
Duryea ê vendida em qualquer
armazém, sendo acondicionada
aum pequeno pacote amarello.

Envie-nos teo nome e endereço

e mandaremos gra-
tis um interessante
livro de receitas de

gj cozinha, profusa-
mente illustrado.

tJuPmi^r

GRÁTIS—p-

REF'NAÇÕES OE MILHO, BRAZIL S. A.
Caixa Postal 2972 - São Paulo

Remetta-mc GRAUS seu livro
502 93
nome*....:
RUA....

CIDADL-..............~ .......»..»..*.»•••»••••»•»

ESTADO *»»*  ..- .



adeus .BUCAS! Reabertura
do Palace

RUGOL ('rt uma Vh,a nova * tpUlttmt ri a cida, porosaivuvjul c fátigadn, cmpresiando-lhr a appnrcncia r«*.ti

A mulher em Ioda a edade pode rejuvenescer e emhellrz«r.
— K' fácil tbter-fQ a prova em vohho próprio rosto mi pou-
co tempo, — Experimentae hoje mramo o RUGOL. Creme
scienlifico preparado segundo o celebre procesHo du famosa
doutora de bfjftem Mlle. Dort Lcguy,- que alcançou o primei*ro prêmio ntfwnréWYao Internacional de ProÜUCtoi dr Toilctte.

^ílífOL fjfv"^ cm vosso rosto uma verdadeira transíor-l\U\3vL maçAo, vos emhelleza e vos rejuvenesce ao me».
mo tempo.

RílíSOL differe completamente dos outro» cremes, io bre-I\UV3UL iu;do pela sua àcçffo sub-cutanea,sendo absorvi-
do» pelo» poros da pelle o» preciosos alimentos dermicòs,
que entram na sua composiçilo.

RflGOL ev',tt e previne a» rugas precoces e p('-s (\rIVUvavL gallinha, e faz desapparecer as surdas, pannos,espinhas, cravos, manchas, etc.

RÜGOL niío enÇpfdúra a p«iic. N'í!o contem drogai ri»'ivuuuL civas. K* absolutamente inoffentuvo. Até uma
criança recém-nascida poderá usai o

RÜGOL ;
da juventude,
GABANTIA — Mlle. Leguy pagará mil doílares a quem

provai que elle nffo tirou completamente as suas
próprias rugas Com duas semanas do tratamento apenas.

Mlle. Leguy ofTerece mil dollores a quem provar (jue
ella nffo possuo ÒÍtO medalhas de ouro ganhas cm diversos
exposições pela sua maravilhosa descoberta.

Mlle. Leguy pagará ainda mil dollores a quem provar
que os seus alteslados dc cura nito s.lo espontâneos e*au-
tnenticoB.
AVISO — Depois «festa maravilhosa descoberta innumeros

imitadores tôm apparecído de Iodas as partes do
mundo. Por isso prevenimos ao publico que não acceile
substitutos, exigindo sempre

RUGOL
Mme. IIary Vi

gier escreve :
«Meu m a r i do,

que em sua nuali-
dade de medico e
muito descrente por
toda a sorte de re-
médios, ficou agra*
da vel me nte. surpre-
hendido com os re
sultadosque obtive
com 0 uso dc HU-
GOL e por i s s o
também assigna o
attestado que jun-

to lhe envio...»
Mme.Souza Va-

lence escreve
«Eu vivia desesperada com as malditas rugas que me

afetavam o rosto e, depois de usar muitos cremes anuun-
ciados, comecei a fazer o tratamento pelo RUGOL, obtendo a
dcs.qiparição não só das rugas como tias manchas, modili-
cauda e minha physionomia a ponto dc provocar a euriosi-
dade e admiração tias pessoas, que me conheciam».

i __
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Encontra-se nas boas pharmacias, drogarias e perfumarias.

Únicos cessionários para a America do Sul :
ALVIM & FREITAS

Escrip Central: H. VVencesIau Braz, '12 - S. Caixa,
S. PAULO

1.179

COUPON <v- C.)

SRS. ALsd.M tt KU Kl TAS. Caixa 1379 S. Paulo
Junto remettO-lhès um vale postal «Ia quantia de Us

|0$000, alim de que me seja enviado pelo correio
um pote de RUGOL :

Nome:
Rua
Cidade
Estado

Hotel

Pcali/oti-se no dia li do eòrrenie, ás
6 \\2 horas da tarde, «t reabertura do Pa-
lace Motel, desta capital.

Grande foi o numero de convivas, queassistiu á ceremonia, dentre os quaes des-
façamos pessoas de grande conceito so-
ciai no escol victonense.

Ao dessert, usou da palavra o prof. Ge-
neroso Cosia que exhalfou a iniciativa do
sr. Guilherme De Prá, endereçando-lhe sin-
ceros votos para o completo êxito de sua
empreza.

A seguir, suecedeu-o na tribuna o repre-
sentante de «Vida Capichaba» que disse
da satisfação com que ieslemunhava o es-
forço daquélle empresário; em dotando a
nossa capital de mais um hotel de primei-ra ordem e que pode, sem favor, hombrear-
se com os melhores aqui existentes.

O «Palace Hotel» soffreu uma remodela-
çao completa. Dispõe de amplos e confor-
laveis aposentos para famílias de trato, ca-

valheiros, etc., tudo con». o mais ab~
soluto confoflo, pois ha nos mesmos
aqua corrente, mobiliário elegante, as-
seio, tudo, afinal, que diz respeito a
um estabelecimento de primeira or-
dem.

À' lesta da cosinha se ene ontra
profissional competente que obedece
a orientação da família do proprieta-
rio, cuia fiscalização nos s e r viços
cullmarios, c mais uma affirmativa do
interesse que o sr. De Prá tem pela
bôa direcçâo da casa.

Trouxemos dali optima impressão,
noladamente pela cordialidade rei-
nante durante toda a festmha que
deixou em todos a mais aqradavel
das impressões.

Parabéns.

**<;ti«

SABONETES E CREMES

LTa£ràxi£tmporJtfajHyriiaL C^
INDICADOS* PARA• A PELLE

"ROCKFELLINA"
HD1CACÕEC: 1>QMBRI6A\ SOLITÁRIAS, AHKILOSIONOS, ETC.
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LINA .sau tuinailci.

Novo produeto^ de incontestável
êxito na expulsão dos vermes intes-
tinaes, principalmente os denomi-
nados «a s c a rides lumbricoides»
(lorhbrigas).

Com base de oleò de chenopo*
dium (essência de herva Santa Ma-
ria) substancia muito empregada pe-Ias Exmos, Médicos da PROPHY-
LAXLA RURAL <> da humanitária
MISSÃO ROCKFELLER em todo o
mundo, é a UÜCKFELLINA uma
feliz combinação dessa substancia,
com a phenolph-t.ileina, de forma
que, pela acção vermicida daquèlla
e purgativa desta, se obtém fácil-
ii ente a expulsão dos vermes intes-
linaes, não necessitando de qualquer
outro purgativo, além do (jue sua
acção «exito-secretora» assegura a
inabsorpçáo do chenopodium pelamucosa intestinal, facilitando assim
0 seu poder «antihelmintieo» e evi-
lando os phenomenos da intoleran-
cia. As pequenas pérolas KOCKFKL-

i uni prazer pelas crianças. ICncoutram-se em
iQUÉIHÀM ESCREVER COM CLAREZA)

iodas as Drogarias de S. Paulo e do Rio, Pelo correio, registra-
do. i túbo3$UUU« Pedidos á Drogaria Ribeiro. Menezes & Cia.

Rua truguayana, n, 91. —Rio de Janeiro.

Ficam BELLAS E ROBUSTA
ONA

REVULSIVO PR0MPT0C0MM0Ü0E EFFICAZ
Francisco Gifíoni 5 Cia. — Rüa V de Março, 17 - RIO DE JANEIRO
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Sede social: RUA DO CUVIDOR - Esq. QUITANDA - RIO DE 3ANEIRO

DEVEIS ADQUIRIR TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO:

Syluia Serafim

Noite, longa noite, escura e
apavorante.

Convüíso ~~^rffapío sacode <i
natureza inteira.

Lá fora, palpita allucinado o
immcnso coração do vento.

Elle pulsa de encontro ás ja-
nellas fechadas, como a pedu
repouso.

Mas as forças cósmicas o
impellem impiedosas, e elle es-
tertora e arqueja no seio das
trevas.

Noite, longa noite escura e
apavorante.

Em torno de mim, na solidão
amarga, tudo tem voz, tudo vi-
bra num frêmito sobrenatural.

Oscillam como fantasmas, as
sombras nas paredes lividas.

Atravez das venezianas tran-
cadas, a inquietação do vento
penetra a casa toda.

Gemem as vigas, as portas
batem, e uma telha deslocada
tilinta de repente, sonora e ba-
rulhenta a rolar pelo telhado.

Lá fora, palpita allucinado o
immenso coração do vento.

De encontro aós lares cer-
rados, bate descompassado nu-
ma angustia sobrehumana.

Nmguem attende, n 1 n guem
lhe abre.

Elle anceia e agoniza, como
a pedir descanso, como a pe-
dir _ o cego.

Mas a inquietação está com
elle mesmo, e atravez da casa
fechada, sua angustia sacode
minha solidão amarga.

As forças cósmicas o -impei-
lem e 'Jodas sabems-que si lhe
abrissem o lar, elle apagaria
as luzes e soluçaria nas ire-
VrlS •'*

Noite.... longa noite escura e .
apavorante...

Lá fora, de encontro ás ia-
nellas trancadas^ palpita em
vão, num appello derradeiro, o
immenso coração do vento...

Como a pedir abrigo... como
a pedir repouso...

PORQUE

PORQUE

PORQUE

PORQUE

PORQUE

PORQUE

PORQUE

PORQUE

PORQUE

ficaes obrigados a economizar mensalmente uma pequena parcella de
vosso rendimento ;

todos os títulos concorrem mensalmente, ou sejam doze vezes por anno
a um sorteio de amortização, graças ao qual podereis receber iirmedia-
tamente o capital garantido;

depois da p^igos os dois primeiros annos podereis retirar adiantamentos
ou mesmo resgatar os vossos títulos pelas quantidades inscriptas nos
mesmos ;

No 13 anno participo reis dos lucros da Sociedade;
DEPOIS DE PAGOS 15 ANNOS, PODEREIS, EM OUALQUER MOMENTO

RESGATAR OS VOSSOS TÍTULOS POR QUANTIAS SUPERIOfgS ÀS
IMPORTÂNCIAS CAPITALIZADAS; ^8[

«5*

no caso de desejardes, no final de 15 annos retirar somente os lucros e
continuar com os vossos titules em viger, náo tereis de pag?r mensalida-
des senão durante mais 8 annos, pois todos os titulos ficam isentos de

qualquer pagamento depois de 23 annos ;
mesmo depois de entrar no gozo da isenção de pfgairentcs, vossos titu-

los continuarão a participar dos sorteios que se realizam em publico, no
ultimo dia útil de cada mez; ^

a SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO assume para com os portadores dos
seus titulos a obrigação de pagar o capital garantido nos mesmos se
náo forem contemplados em nenhum des 360 sorteios realizados durante
a vigência do contracto ;

FINALMENTE, É O MAIS PRATICO E O MAIS VANTAJOSO SYSTEMA
DE ECONOMIA AO ALCANCE DE QUALQUER PESSOA.

IMU-SIM-CTOS, INFORMAÇÕES B ACQÜISIÇlO DE TÍTULOS NA .ÉDK SOCIAL

Ruà do Ouvidor, Esq. de Quitanda
(Edifício Sul America )

OU COM OS INSPECTORES E AGENTES

DOENÇAS DO CABELLO^
E DO COURO CABELUDO

SÓ É CALVO

.TtSOURONTf. DEPOIS QUEM QUER ANTfS OUBANTC DCPOiS

í_

ip n mox&iEfei n ©
FORMULA E PREPARAÇÃO DO PHe.° FRe.° GIFFÔNI
A VENDA NAS PHARMACIAS. DROGARIAS E NAS CASAS DE It tWPEH
FRANCISCO 31FFONI & C£-RUA 12 DE. MARCO. 17-RIO Ot JANEIRO



Nossas cidades Despedida
Para J. Marqüçs Soares

\\ <%Ml

Pai querido, onde estás que não te vejo ?
Como partir sem tua despedida ?
Vem alentar ao menos a partida,
Depondo em minha fronte o ultimo beijo !

.- í í...i > T / ,
:#^.^<^

Vem realisar, ó pai o meu desejo,
Olha que eu lenho a alma compungida...
Dá-me teu beijo pois me foge a vida
Essa ilusão que até me causa pejo!...

Miír—i

*M
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Vem ! Vem beijar-me, ó ultima esperança 1
Vem iluminar meu riso de creança
heiiando-me nesta ânsia dolorida.

Uma vista de Cachoeira —
a Princeza do Sul.

Jamais hei de olvidar lua amisade,
liei de levar comigo esta saudade
Refletida na cruz a mim erguida...

« » RANTONIO CARVALHO

ünta bpoDçbife çbponiça çürada radicalmente
com o maravilhoso PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE, como attesta reconhecidamente, o
cidadão Francisco Pereira das Neves.

Sr. Silva Pinto. —E' verdadeiramente agradecido que dirijo-lhe estas linhas, syxribolo de
gratidão. Elias não têm outro fim senão penhoradissimo pagar-lhe uma irr.mrnsa divida. A(b;n
do-me ha tempos atacado de uma forte bronchite, fiquei completamente ctmeo cem .um (o
seu excellente preparado PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE. Aconselho, portanto, á bu
manidade soffredora que faça sempre uso desse remédio, que ficará em breve tempo resta-
belecido. Ao hábil pharmaceutico, o Sr. Dr. Silva Pinto, dirijo os meus agradecia e-btot. — Te
lotas—Erancisco Pereira das Neves.

Eu abaixo assignado, medico pela Faculdade de Medicina do Rio de janeiro, etc. Attes-
to harer obtido optimos resultados com o emprego do PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE,
formula e preparação do hábil pharmaceutico Domingos da Silva Pinto, em moléstias broncho-
pulmonares. Do referido dou fé —Pelotas- Dr. Irineu de Souza Britto Júnior.

Confirmo este attestado. Dr. E. L. Ferreira de Araújo (Firma reconhecida).

Licença N. 5.1-1 de 26 - 3 - 906.

Deposito geral: DROGARIA SEQUERIA-Pelotas-Rio G. do Sul
Vende-se em Ioda a

ALEXANDRE

rv~VLv^vxi*9P^n
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LÍNGUA DE FOGO-Saxe Rhomer - LU
Vrararia Fdilora "Globo-—Porto Alegre.

Língua de Fogo ciu o signo de uma sei-
ta indiana do llymalaia. Saxe Rhomer de-
senvolve seu romance em torno desse em-
blema. Transporia o enredo para «1 metro-
pòle ingleso, scenano propicio pura o de-
senrolai dos scenas policiaes em que cal-
ca Iodos as suas obras.

Língua de Fogo é mais uma edição de
successo d,) Livraria Globo; livro de entre-
cho forte e bem apresentado; é Saxe
Rhomer com lodo o sou podei de sugges-
tão.

AGARRA ÂMARELLA- Saxe Rhomer—
Livraria Editora «Globo» —Porto Alegre.

A Garra Âmarella é um bellíssímo livro
de aventuras policiaes. Saxe Rhomer, seu
autor, dotado de opulenta imaginação, de-
dicou-se a essa literatura, com muita pro-
priedade. Suas personagens são, ínvaria-
velmente, orienlaes. Seus romances têm
sempre um enredo palpitante, cheio de lan-
ces de audácia e de intelligencia. Os sce-
nanos, tão sombrios, são pinceladas cm-
zenias, com borrões vermelhos, de sangue.
Seus dramas se desenrolam nos bairros
excusos da Londres fria como uma lamino,
de combustorés eleefricos velados pela ne-
blina e que se assemelham a olhos crimi-
nosos, disfarçados na sombra...

Aqui, ha um grito violento e um corpo
que tomba. Ali, a morte espreitando, feli-
nomente, a presa... Acolá, caras impressi-
vas nas suas cicatrizes. Mais adiante, cor-
redores immersos numa escuridão prole-tectora e subterrâneos para sahidas preci-todas. Àbre-se-nos á vista um salão humi-do, de paredes rabiscadas e com figuras
obscenas; atravez da fumaça se vêm' ros-tos deformados, feições embrutecidas de ma-rinheiros europeus, de cluns vagabundos,
cias docas e das sargefas; mulheres de to-das as nacionalidades e sem nacionalida-
de tambem-tudo na promiscuidade do vi-cio—o ópio.

Os scenanos e os bonecos de SaxeRhomer..' Bonecos, não ! Sente-se que as

personagens desse grande escnptor inglês,
palpitam, tom vida; são colhidos com tal
exaehdão gué nos identificamos com elles;
0 dr. King, gemo do crime, surge-nos com
toda «í violência de sua alma de aço; de-
pois, a Figura sympathica de Gastem'Max
revela-nós os recursos descritivos do autor
d'A Garra Âmarella. ( ) enredo toma vulto,
sobe, culmina cm lances de grande emo-
ção, até o final, em quasi quatrocentas pa-
ginas, que o leitor lê de uma assentada,
preso ao emmaranhado entrecho do ro-
mame, (jue se vae desdobrando, rnaraví-
lhosamente, de capitulo a capitulo, pondo
em evidencia a fechnica cio seu escnptor.

Volume amarello, da celebre collecçâo
de aventuras policiaes, romances todos se-
leccionados, que a Globo, dè Porto Ale-
gre, grande editora da America do Sul,
está lançando no brasil, A Garra Ama-
rella merece o mais franco enthusiasmo de
quantos apreciam a leitura empolgante das
obras consagradas, de ficção.

POEMAS DA MOCIDADE-CELIO GOV-
ATÁ.

Poemas do encantamento de Celio Goya-
lá. Cousas do coração-memno... Poemas
três traços — escriptos sem preoccüpação
de métrica. Muito sonho: poesia. Quinze mi-
nutos de festa interior.

FESTA DE RITMOS - lilgue.ras Lima-
Estabelecimento Graphico Urania — For-
tale/. a.

Aqui está um bellíssímo volume de poe-sias : unia festa de rythmos... Versos ex-
ponfaneos e serenos, que deshsam com so-
npndade pelo livro a dentro, cantantes,
claros como um veio dágua. A poesia des-
se acadêmico cearense é a legenda intima
de nos todos, num instante de deslumbra-
mento. A\ \ e/es, nos sui prehendemos nes-
su festa de I ihjueiras Lima...

E' um volume de 202 paginas, bem im-
presso e com suggesfivas illustruçôes deGomes.

O PARTIDO REPllbLICANO LIbERAL E
O SEU PROGRAMMA - Editora Livraria
Globo — Porlo Alegre.

Sob essse titulo, o Partido Republicano
Liberal, do Rio Grande do Sul, mandou
editar, nas officinas da Livraria do Globo,
de Porto Alegre, um volume de bellissmia
apresentação graphico, que nume ao pro-
gramma, acías, discursos e credenciacs do
Partido, illustrado com photogruphias devarias sessões, documentos que revelam o
trabalho dos políticos sul-no-yrundenses
desde a sua sessão inaugural de 15 dé no-
vembro de TO2.

Sedativo ReguladorBeiraõ
iw<stâ*

rç
St

ms V/r

O primeiro inventado
para as doenças de
Senhoras e Senhoritas.
Combate as Flores Brancas,
falta de regras, regras escas-
sas, suspensão, fluxo com dôr
ou dysmenorrhóa, Colicas
Uterinas, regras excessivas,
incommodos da idade critica
e inUammaçóes do Utero.
Não confundir com ou-"tros Reguladores imita-
ções do REGULADOR BEIRAO.

t,Heolsiado"no BfwrtaratntQ Mt de Saude PuQllca.

COMPÊNDIO DE FILOSOFIA -Es-
teyam Cruz- - Edição da Livraria do
Globo — Porto Alegre.

Estevam Cruz/publicou uma obra de
urgente necessidade nas escolas,
para o estudo do philosophia, exigido
pelo programma official de ensino, de
accordo com o decreto 19.fi00,' de
abril de 1931. E' urn volume de gran-de utilidade, vusado em linguagem
clara, que ensina suavemente dada a
maneira com que o seu autor subdivi-
diu o estudo da philosophia, tão com-
plexa, nos seus vanos conceitos.

CARLOS MADEIRA

».#
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E A CASA DE SUA CONFIANÇA
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TROVAS
Vou vivendo a minha vida,
Como Deus quer e consente.
Sou como a folha caluda,
Levada pela corrente...

Que tens tu, que cs tão sombrio,
E hoje a rir, alegre, assim ?...
—Mal sabem que só me rio,
Porque risfc para mim...

Não lamento a minha lida,
Nem, pobre, choro os meus ais;
—Quem tem um amor na vida,
Tem tudo ! Para que mais ?!

Sou jardineiro imperfeito,
Pois no jardim da Amizade,
Quando planto um arnor-perfeilo,
Nasce sempre uma saudade...

Teu eego de caridade,
Chora não te conhecer,
E a minha infelicidade,
Foi ler olhos e te ver...

Ora, a Vida! Deixa-a andar...
Não queiras da Vida ter
0 que ella não possa dar,
Nem tu possas merecer...

Amar com ciúme... Quem ama ?!...
Quem ama assim, desconfia...
— Mas quem taes cousas proclama,
Si amasse, não n'as diria.

A luz desse olhar tristonho
Que ninguém tem... Faz lembrar
Essa luz feita de sonho
Que a lua deita no mar...

De amor... Amor é infinito \
Do encanto do seu poder,
Tarifa cousa se tem dito I...
—E ha tanta cousa a dizer...

Ardemos na mesma flamma,
Soffrendo da mesma Dor !...
—E c isso que a gente chama
Felicidade de amor...

A Ventura que hei buscado
Pela Vida, sempre em vão,
Que vezes não lem passado
A' altura de minha mão !...

Onde anda o corpo cia gente,
A sombra vae pelo chão...
— E' assim também a saudade,
A sombra do coração...

Para matar as saudades,
Fui ver-le em ânsias, correndo...
—E eu que fui matar saudades,
Vim de saudades morrendo...

A imagem de nossas almas
Está nas águas profundas,
— Tanto mais tristes, mais calmas.
Tanto mais tristes, mais fundas...

Dou-te os sonhos de minhalma,
A flor da minha iliusão,
A luz do meu pensamento,
A paz do meu coração...

Dou-te a minha liberdade
Que é o meu thesouro de Rei.
Dou-te a minha própria vida !
—E acho que nada le dei...

Tu censuras de minha alma,
Esse alvoroço, esse ardor!...
—Quem tem amor, e tem calma,
Tem calma... Não tem amor...

Trovas,—cantigas do povo,
Alma errante dos caminhos...
De lavradores... cigarras...
Mulheres... e passarinhos...

Meu coração, pobre tonto,
Que eu não entendo siquer.
Fazes morrer quem te adora,
Morres por quem não te quer !.

Mãe, que os meus versos incensam !...
Quando eu vim do mundo á luz,
Foi na cruz da lua bençam
Que eu vi a vida—uma cruz.

Tenho nalma, hoje, um desejo,
Que não n'o sei entender...
Na alegria do que veio,
Na pena de le não ver... Àdelmar Tavares

SABOROSO XAROPEIQDOPHOSPHQ-CAICICO

ACCf SSOSot ASTHH A1& RQNCHIU ASTH HAIltt
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Francisco Giffoni 5 Cia^-- Rüa 1 de Março, 17 - RIO DE JANEIRO
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Francisco Giffoni & Cia.

SEM BOM SANGUE POUCO VALE AVIO A

Rua lü de Março, 17 Rio de Janeiro

.^Ê^^mMmm^mm^ J

HlflV /:

rr/.u/^f"7~

as ; ^s&^jlji jrr*tr*T»~ i x. m"iii ^wiMMMMma ¦

yp
.V

o 1-ml P^ O8^
I pr • WmÊÊ* «mmmbb taocaSga BásfV/ i /

Ammm ^fl^^_ •* flfl D _^ jrf* ¦ "JHS JN*1 \

ilmmmmmmlXmmV^WmW^-- /_XV^ Í i
mm\\m\\\mW'IBELr^ (' Sf/Í\!

•CA

cálcio e'uma das
principaes colum-
nas do organismo.
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—Quanto custa o hiffe ?
~2$000<
—-£ as batatas ?
—Nao são cobradas; acompanha o hiffe...
— Então, fraga hiffe para este senhor e batatas para
mim...

PODEROSO
RECALCIFICANTE

m

FORÇA f^ |||~*
ENERGIA

SAÚDE

TUBERCULOSE
RACHITISMO
LYMPHATISMO

7/

1

H
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Qoe justo orgulho sente a mu
lher, percebendo que causa in

veja ás outras a sua cutis
branca, unida e suave.

O TALISMAN
DA B L^L^j?Lsjr-\

0 brilho da belleza se irradia
de um rosto cuja formosura

provem de uma epiderme fresca
e impeccavel.
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Para todas as divinos creaiuras o talisman com que con-
servam com zeloso cuidado os segredos dei belleza é o
«POLLAIb - o Creme da American Beauty Academy. Elle
dá á cutis a ideai suavidade do peceyo, fazendo d^**iü-

parecer as imperfeições da pelle.

Enviamos gratuitamente, a quem nos mandar o endereço,
o livrinho A ARTE DE BELLEZA; nelle se encontram

todos os conselhos para hygiene e embellezamento
da cutis e cabellos-

Corte este «coupon» e remetta aos srs. representantes da
American Beauty Academy—Rua da Alfândega. 105

—- Io andar — Rio.

EM TODAS AS PERrUMARIAS

N o ra e
R na
Cidade
Estado
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- Como sou infeliz, meu Deusl Elle queria
dizer que eu sou um canteiro vivo de...

cravos e espinhas I

- Que horror I Como está medonha a

minha pelie I Agora comprehendo por-

que o Octavio disse que meu ro*to

é um jardim I

r.'*ri*'fr-n. i'i i nun 111 '"''rrrr
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Mamãe - Vou matar seu-
dades da Lúcia.

- Não chores assim, Lucinha. Essas espinhas e manchas, que te

enfeiam o rosto, sao o resultado dos teus freqüentes incommodos

6 irregularidades uterinas. E para isso...

"_'.'.''''.'¦-T*!

* V /¦ » "^» * - 1 "N^T^^ -^-*' |»'<[*-»-[««

„'l IM ' » '"'' \ ^^~- -—^-" f'"' '

...existe um remédio maravi-
lhoso, infallivel, abençoado
hoje por milhares de lindas
moças que tinham a pelle
manchada como a tua.

Elle - Lucinha querida, como tens as faces

lindas e rosadas I

Ella - Sâo rosas de saúde... DA MULHER!...

I ii F_ rv
O GRANDE REMÉDIO DAS DOENÇAS DE SENHORAS


