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Ella - Homem sem coraçãoI Chega em casa
sem me dar a menor attenção e vae
logo metter o nariz nos jornaes a vêr
si encontra photographias de serigai-
tas de MAILLOTI Monstro I

Elle - ?!

yy"fmm I^T—

Ella - Não me interrompaI Pirata! Conquistador
de meia-tijelal Já sei que vae dizer que
estava lendo as cotações dos gêneros...
BatatasI Já ouviu?! Bá-tá-tas II!

Elle - Mas...
Ella - Cale-se!

ii.mrjnw.y.
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Ella-Maldita a hora em que me casei! Meu
Deus, como sou infeliz!

Elle * Mas nem um santo agüentaria isto!
Que inferno! Todo dia uma scena!
Decididamente, a rua é o único logar
onde posso estar socegado! Safai
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O amigo experiente - Meu caro, si a amas tanto,
procura cortar o mal pela raiz. Vires
para a rua a cada accesso, não adianto.

Elle - Mas, que fazer?
O amigo - A causa da irritabilidade da tua

senhora deve estar no máo funcciona-
mento do utero ou dos ovarios. Por que
não a fazes tratar-se?

Elle-?!

iif^P^^^^^^Si ^^^SpT5^^^ 11ANNO DEPOIS /^Sa

O amigo - A SAÚDE DA MULHER fará o mi-
lagre - é o grande remédio para os in-
commodos das senhoras. Compra um
vidro hoje mesmo. Levarás com elle a
felicidade de regresso ao ie\j lar.

Elle - Santas palavras! Vou voando á pri-
meira pharmacia!

Ella - Lembras-te, querido? Faz hoje um anno
que brigámos pela ultima vez...

Elle - Másinha! Para que recordar?
Ella - Para abençoarmos a SAÚDE DA MU-

LHER, que me restituiu ao teu amor!...

A SAÚDE DA MULHER
O GRANDE REMÉDIO DAS DOENÇAS DE SENHORAS
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EPETE-SE exaggeradamente que a vida é monótona. A
repetição chega a ser mostra de gosto fino e de etegan-
cia alta. Senhoras neuraslhenicas põem-n'a entre os ob-
iectos de maquilhagem e andam com ella em publico, na
physionomia, acompanhando as águas brancas, o pó de
arroz, o rouge, o mokoheul, a cillana... Graves senhores

deixam.n'a cahir da bocca sobre o peilo. Do alfinete da gravata à fiveíla docin-
Io, só não vê quem não olha, guando esses senhores passam, que a vida é mo-
nolona.
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Phrase... Phrase tal qual aquella que na oração catholica chama a vida
"um valle de lagrimas»... Phrase, irmã illudida de ouira, do Prmcipe de Monle Ne-
voso: «a vida é um jardim de delicias...» Phrase peor do gue os versos do poe-
Ia João de Deus, gue a gente aprende no colleg.o... Phrase... Os artislas thealraes
e os homens de imprensa, apenas elles, se arriscariam a usal-a de experiência
própria. Por gue os arlislas lheairaes lêm, um por um, feminino ou masculino, a

-•.¦,'¦ ,\

sua especialidade. Em qualquer peça, eslão sempre represenlando o mesmo papel... Por gue os homens de imprensa, Iodos osannos, escrevem coisas a proposUo do Anno Novo, do Carnaval, da Semana Sanla. do V de Maio, do ,4 de Julho, do Dia deFmados. do Naial... Conlra ou a favor, escrevem sempre. E não ha dala nacional de gue consigam livrar-se.
D. Pedro li, aulor de alguns sonelos celebres, começou um assim: .Andar e mais andar é a vida a bordo» Como

nós coramos ,udo, quem sabe se islo gue parece a lerra não é ainda a arca de Noé ? Quem sabe se o velho e bem amado
mperador, denlro de um verso ingênuo, não disse uma verdade illuslre ? O Judeu Errante talvez pudesse responder. Mas onde
encontrar o Judeu trrante a eslas horas ?...
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UM MEDICO ILLUSTRE /

O eminente bactt»riologista dr. Ayres Maciel, «le ÍVIotas, Rio Cirande

do Sul, é quem fala com autoridade que lhe concede prufundo estudo a
0-

respeito
«Attesto que tenho empregado, com reses Vantagens, o Galenegal re-

conhecendo nelle um preparado efficaz no tratamento de ulceras hyphtliticas,

como em outras affec&dés oriundas ào f-angue e também rheun atihmo <m suas variis for-

mulds. tendo a reci.mmendal o a ubsoluta icsençâo do álcool, sempre tào pemuioso.
Náo alfecta o estornado ou os intestinos, podendo ser usudo indefinid? mente. l)r. Ayres

Maciel »

As criteriosas palavras do talentoso medico bem merecem ser msditadas, <* Mtendulas

poÍ8 é verdade reconhecida que quasi meio século de emprego do (.alencgal sempre cem

admiráveis resultados, affurnam ser o poderaso medicamento supero r òos demais.

0 grande remédio é formula «Io notável medico inglez dr. Frederico W. Romano

Zelia !... t:u oinda me lembro de você.
Você era assim: uma figurinha de garo-

ta brasileira com cabelos a inglesa, olhos
a espanhola, nariz a suissa, pés a chinesa,
lábios a yankee, sangue a francesa e alma
a venesiana...

Você era internacional!... Mas você era
hnda e sedutora.

Você serviu muitas vezes de modelo ao
cenário da Rua Nova.

Passava quasi todos os dias pelo
«Sloper»...

Tomava aos s a b a dos chá das 5, na
«Gloria.»

Você foi por muito tempo, o ídolo da-
guetes «almofadinhas»... de roupa a pres-
tação e carteira vasia, que não passavam
de simples «gigolots» ao sorriso da vida...

Você foi o corpo de Recife e a alma de
sua mocidade...

Você era mais conhecida do que Oreta
Oarbo, Jane! Gaynoi, Príncipe de Galles c
Mussolim.

Um dia, você soturnamente desapareceu
da nossa Mauricéa.

Os seus amiguiahos comentavam con-
stantemente:

—Para onde teria ido Zelia?!...
Ninguém sabia... Hoje você aparece-nos

na grande cidade iluminante dos Estados
Unidos:

Não é mais aquela Zelia pernambucana
de outrora... c a «Lua de Broadwe , v...

Sim, você c a «Lua broadvvay»!...
Os seus colares riquíssimos aclarcom os

salões dos < cabarets»...

Os seus sorrisos iluminam os olmos dos
seus «rivais» de sexo...

O seu arranha-céo é o lua crescente do
orgia... da alegria...

A sua baratinha «ChrYsler»— toda bran-
quinha —as suas vivocidades, os seus «mi-
lionarios», os seus bailados excêntricos, os
letreiros luminosos, casinos, danças, «cham-
pagne», «whisky», etc ei e ra... todo esse
«cock-tail» constitue a «Lua de hroadway».
que é você...

E quando o <speacker» do «caba rei»
anuncia—«Lua de Broadwav»» num estrava-
gante bailado—toda a assistência vibro de
risos e alegrias...

Ecoam no elegante recinto estrepitosas
e prolongadas palmas.

Você então, ao som dum d e m o n lado
«jazz», surge na arena do triunfo com aque-
le mesmo geitinho catita, que pincelou as
imaginações de quantos lhe conheceram...

E «Lua de Broadway» é chamada mui-
tas vezes... muitas vezes...

Você Zelia é a «Lua l^roadway» dessa
vida!...

m. ., ^—W—^ ¦ wurfft .%¦.!¦
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casas:

A Queimadeira
Grandes novidades cm fazendas,

sedas, etc.

Rua deronymo Monteiro, 71

A Parisiense
Rua 1 de Março. 23

Victoria

Quereis vossa photo-
graphia nesta revis-
ta ? Procurai Marcos,
photographo da «Vida

Capichaba».
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MIRE-SE AO ESPELHO
E VERÁ OUE SUA CUTIS ESTÁ MAIS MACIA, LISA
E BEM CgraçasAao "SABÃO RUSSO"
O ORANDE PROTETOR DA PELE - 102 ANOS DE SUCESO

Em elegntes vidros de 60, 250, 500 e 1.000 grs.

Grande economia - A' venda em toda a parte mmWÊímW
'
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Os versos gue publicamos
abaixo são da lavra do nosso
confrade Miguel Elias, residen-
te na florescente villa de Rio
Novo, onde exerce com brilhou-
ttsmo a profissão de cirurgião
dentista, o que não lhe impede,
todavia, de se lembrar da mu-
sa, dedilhando a lyra nas tio-
ras vagas.

Miguel Elias é um espirito m-
lelhqenfe, observador, |á tendo
collaborado ha tempos em nos-
sa revista.

«Vida Cap i c h a b a- gue o
conta no rol dos seus mais es-
foiçados agentes, jamais trepi-
dará em dar publicidade ás
suas collaborações, bém como
a de todos que necessitarem
de incentivo no terreno ingrato
das bellas letras.

)

Grito de revolta
f 
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. \ ,, MIGUEL ELIAS
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Ter, no peito, uma dôr que nos crucia,

Dôr gue punge, que fere o coração,

E' viver um século num só dia,

E' viver em eterna solidão.

Dr. Mascarenhas
ú tiiairas aiemicas.. cores rasadas e limas!

Tônico dos NERVOS
Tônico aos MÚSCULOS
Tônico do CCRCBRO
Tônico do CORAÇÃO

Um sò vidro vos mostrará sua efRcacia
Alguns dias depois de uso do "Vitamonal**

lüSS&Vfi!? •ccrwcimo de energia physica, deJUVENTUDE, de PODER, que se náo e*peri-mentam antes. Este effeitò é muito caracteris-tico, por assim dizer, palpável e contribuo emextremo para levantar o moral, em geral depri-mido, dos doentes, para os quaes o remédio é
particularmente destinado.

Depois sobrevem uma sensação de bem•star, de bom humor, de vigor Intellectual. AsIdeas apresentam-se claras, nítidas, a concepçãomais rápida e viva, a expressão e a traducçãodas Idéas mais fáceis, mais abundantes.
O augmento do appetite acompanha estes

phenomenos, e. no fim de pouco tempo, ha umsugmento sensível de peso.
A' VENDA NAS PHARMACIAS E DROGARIAS

Ceniliinl: 

DROGARIA BAPTISTA
Rua f.° de Março, 10 - Rio de Janeiro #
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Soffrer uma dôr que nos asphyxia,

E' ter, acceso, no peito, um vulcão,

Que, só com a morte, estando a carne fria,

CHegà ao termo de sua evolução.

Ter, no peito, uma dôr enclausurada,

Que faz estremecer, que faz chorar,

E gue não ha nenhum bem que conforta,

Somos batei, em noite revoltada,
Navegando, sem leme, em alto mar,

Que conduz, a felicidade, morta.

ASTHMA

s Jll^O'71

*^fefl» «em

BRONCHITE A5THMATICA

«

Pt3s Anll^nsttimnileos

DESCOBERTA JAPONEZA»
O legitimo traz um japonez

•
¦yy.

EXPAM SEMPRE ESTA MARCA
. 
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K venda errç todas as Pharruaç.as e Drogarias do Brasil

CREAHÇUS ANÊMICAS LYMPHATICAS RAjpHITICAS I accessosccASíhmAiírohchití asmiiu.

il
SABOROSO XAROPE IOD0-PHOSPHO • CA1CICO

Francisco Giffoni 5 Cia. — Rüa 1- de Março, 17 - RIO DE JANEIRO
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O barracão velho da l.eopoldina sabe de
muita coisa... Ali, separam-se os corações
que se amam mutuamente; as lagrimas, de
quatro em quatro, descem de roslo abaixo,

daquellas que não resistem' a partida. 1
depois, o regresso...

Elles não contam coisa alguma do que
fizeram no Rio. Deixam tudo na Leopoldi-

na. Elias os recebem ansiosas e, como se nada
tivesse acontecido, continuam de bem, como an-
tes...

E' porque o barracão velho da Leopoldina é
discreto, enconde muita coisa...
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A7 venda em iodas as
livrarias
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Pedidos direcíos a
Adersen - Editores
fiuâ Lavradío. 60
RIO D^ JANEIRO

Aos domingos, elle era um passageiro certo
do bonde circular. A companhia podia contar
como receita, no seu orçamento, os magros m-
ckeis daquelle rapaz. Entretanto, nunca Jmais o
vimos no bondinho. Que teria acontecido? Bri-
garam ? Não. Ella mudou de bairro e elle, agora,
mesmo nas manhãs frias, loma banho de mar na
Praia Com rui d a...

Não sabemos porque, desde o Natal, elles
não dansam. Limitam-se somente ao cómprimen-
to. Esperávamos que nos ensaios de quadrilha
elles fizessem as pazes. E falharam as nossas
espectativas.

Entretanto, elle não perde opportunidade.
Tomou parte no banquete no C. Victoria e

ella foi assishl-o. Em lodo o logar possivel elles
dão uma prozinha. Vamos com isso. Si unv.gos-
Ia do outro mesmo para que esse orgulho 7

Ella foi assistir ao banquete offerecido ao dr.
üefnlio Vargas no Club Victoria. Eicou lá em ci~
ma nas galerias, onde costuma ficar nos dias de
dansa, ao lado delle.

Entretanto, elle não foi. E ella, coitada, pen-
saliva e fnstonha, com o olhar fixo no outro can-
to da sala, parecia prestar atlenção nos discur-
sos officiaes. Parecia só, porque, notava-se tam-
bem que o seu pensamento estava longe...
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MALEITAS, SEZÕES. IMPALUDISMO
UMA SO DOEliW I UM SO BEMEDIO:

CAFlpNiW BEIIÜO
Computa-se em muitos milhara* as curàa

em doontss já carteados d« uuar
n)ecv*ôüs « outros remodios annunctados.

^ ,. ir fe ÜS.VSE EU LICOR 00 PÍLULAS
no Depflctam»nto Nacional da

•oo Publica sob o n,* 1*7
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Mais um interessante numero dessa querida
revista infantil está sendo distribuído nesta se-
mana.

Desde a capa com um suggestivo conto ia-
ponez iliustrado por Cicero Valladares ate a ul-
tirna pagina com as intermináveis é cômicas aven-
turas do Chiquinho, O Tico Tico está repleto dos
mais variado e atfrahentes assumptos.

Sua pagina central é oecupada pela conclu-
são do «Jockey Club Brasileiro* original passa-
tempo que tem despertado a atíenção e a cuno_
sidade infantil.
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A llxSTA Á BRASILEIRA -
No próximo dia 7, o Clube Vi-
loria abrirá os seus salões para
uma festa á brasileira. Até aí,
nada de impo r t a n t e. Minto
agradável e muito comum, a
nolicia que se espalhou. Nós,
rapazes, gostamos de festas e
sempre d b0m hu-1 ecebemos e m ,mor "m chamado «arrasta-Pc°
ao som de uma pancadaria que
geralmente encobre a harmo-
nia musical.

A dansa, para mim, nâo é
somente um exercicio fisico.
E' lambem o único meio via-
vel para se palestrar com as
moças filhas de pães ranzin-
za$, sob os aplausos dos mes-
mos pães. Quantas e quantas
vezes a imperfinencia paterna
nâo permite encontros nos por-
toes de casa. E' por isso que
nós rapazes gostamos de dan-
sar...

Na festa do dia 7 as moças
e as senhoras irão de vestidos
de rigor, porém, em chila, e os
homens de «smoking» e casa-
ca. Francamente, eu moro no
Brasil desde que nasci, nun-
ca vi, nem me lembro de ter
ouvido falar que as moças bra-
siteiras trajam chita em baile
de rigor... E nesta fesia nacio-
nal, os homens irão com as
suas casacas moldadas nos fi-
gurinos europeus... Não ha, as-
sim chita a rigor no Brasil e
nem rigor em chita na Europa.
Resultado: será uma fesia á
brasileira no brasil onde os ho-
mens, trajados de e u r o peus
dansarâo com as moças ves-
tidas, nem de européas, nem
de brasile iras, mas, sim, de
uma moda especial, que cau-
sara surpresa a todos, menos
aos promotores da festa... São
coisas daqui...

PORQUE

PORQUE

PORQUE

PORQUE
PORQUE

PORQUE

PORQUE

PORQUE

PORQUE

ficaes obrigados a economizar mensalmente uma pequena parcella davosso rendimento ;
todos os títulos concorrem mensalmente, ou sejam doze vezes por annoa um sorteio de amortização, graças ao qual podereis receber irrmedia-
tamente o capitai garantido ;

depois de pagos os dois primeiros annos podereis retirar adiantamentos
ou mesmo resgatar os vossos títulos pelas quantidades inscriptas nos
mesmos ;

No 13 «nno participarei» do. lucres da Sociedade;
DEPOIS DE PAGOS 15 ANNOS, PODEREIS, EM QUALQUER MOMENTO
RESGATAR OS VOSSOS TÍTULOS POR QUANTIAS SUPERIORES AS
IMPORTÂNCIAS CAPITALIZADAS;

no caso de desejardes, no tinal de 15 annos retirar somente os lucros •
continuar com os vossos títulos em vigor, náo tereis de pagar mensalida-
des senão durante mais 8 annos, pois todos os títulos ticam isentos de
qualquer pagamento depois de 23 annos;

mesmo depois de entrar no gozo da isenção de pagamentos, 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 títulos a obrigação de pagar o capital garantido nos mesmos so
não torem contemplados em nenhum dos 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.

PROSPECTOS, INFOKMAÇÕEN E ACQUISIÇÃO l)E TÍTULOS NA SEDE SOCIAL

Rua Buenos Ayres, 37 Esq. de Quitanda

OU COM OS INSPECTORES E AGENTES

DOENÇAS DO CABELLO
E DO COURO CABELLUDO

SÓ t CALVO
QUEW0UEP
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A VENDA NAS "MARRADAS CQQGAClfl* F NAS CASAS DE I* ORCEM
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SI eila voltar
chorando

Ella um dia ha de vir que a perdoe implorar,

Porem com aquelle riso ingênuo e seduetor...
Ella ha de vir eu sei,

Da saudade que leve e da dôr me falar.
De tudo que soffreu e só por meu amor...

Mas não perdoarei!

Eu sei que ella ha de vir, humilde e arrependida,
Me contar, uma a uma, as lagrimas choradas...

f: eu não me importarei I
Ella ha de me dizer que, sempre em sua vida,
Eu fora o seu pensar primeiro, ás alvoradas...

Mas nao perdoarei!

Ella ha de me lembrar (ha de lembrar chorando)
Ás horas de alegria... os beuos que trocamos...

(Não ouvir fingirei)
Ha de pedir que eu volte, ha de falar-me quando
Nossos olhos diziam quanto nos amamos...

E,* eu não perdoarei!...

Mas si ella me fitar com os olhos i azos dágua,
Os seus olhos castanhos, cheios de ternura,

Fazei meu Deus, fazei
Com que eu não veja... o coração hrae-me ! A magua
Ha de apagar meu ódio... e, vendo-a na amargura.

Senhor, perdoarei L.

Walter De Biase da Silva

FORÇAS... BOAS CORES...

PARA AS CREANÇAS O IODO-

UNO DE ORH é indispensável
no período do crescimento.

Fortifica e desenvolve NORMAL-
MENTE

Evita as doenças da infância, faci-
litadas pela anemia.

' 'Corrige 
a nutrição deficiente.

Augmenta o appetite. engorda e de*
senvolve as cores.

0 I0D0LIN0 DE ORH
.- . . x .¦». x í7 x7 
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é o remédio dos pallidos—fracos e
rachiticos.

*

Receitado pelos medico* mais emi-
nentes que attestam o seu alto

valor therapeutico.

Saudade

Saudade... Amarga essência da tristeza
Magua envolvida em trágico esplendor,
Sorriso e pranto... anseios, incerteza...
E's lu. saudade, doce irmã do amor.

¦ 
¦

Saudade... A minha infância sem belleza,—
Da mocidade o próximo estertor...
Meus sonhos loucos, vãos... essa estredeza
Do meu destino -Ceu sem luz, sem côr !

Murmúrio esquivo e brando de um soluço...
Perfume esparso e vago... Um que distante

Que acaricia e punqe e desespera...

Saudade... Alma de uni nada ! Eu me debruço
Vencida e escrava ao jugo leu —Cruciante,

Divino mytho que eu negar qur/era!...

¦ 
¦

Hersila Valver
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NOVO TRATAMENTO DO CABELLO
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Re^auraçAo - Renaiclmenlo
Conservação pela

Formula àaèntífieá do grande botânico Dr. Êroünd.<Mijo segredo foi comprado por 2íK) contos de réis,Récommendada pelos principacs Institutos Sanita-nos do Kxtrangeiro.
A Loção Brilhante é o melhor especifico indicadocontra : Queda dos Cabellos, Cauicie. Kmbranque-cimento prematuro. Caivicie precoce. Caspas.S bor-rhóa.Sycos e de todas as doenças do couro rabelludo

Cabellos brancos Segundo 8 opinião
de muitos sábios es*ta hoje eompetentemente provado que o embran-

qqecimento dos cabellos nâo passa de uma molesa debilidade da raiz. A Loção Brilhante, por suadirectamente sobre o bulbo. é pois um excellente
primitiva, sen, pintai ' e em„«i„„IX 

l>nmcos 
,°"„ gnsalhos, devolvendo lhes a côr¦V pmuu, e emprestando lhes maciez e brilho admirável.

tia. 0 cabello cabe „,, embranquece devido•poderosa acçáo tônica e antiseptica agindorenovador dos cabellos, barbas e
natural

CaSpaS - Queda dOS CabellOS MulliPlas è variadas são as moléstias que atacam

CalviCÍe Sme«?*S ,<1'-,',-,,';'lvÍ(;Íe comJ™z ou q«a«™ semanas de applkações consecutivas
Brilhante tem Fe^brotr'c-.1!iwfi2 •" ?-S C°Bertf COn? ", cr«ciment7do eabello A o IZ«*-.««.. os s&ssííiSSSírdS^ssSí: &_^^áii*jr* Eua ac!úa
CL i i, rr "*H uulltmu u,; v,uu u* caoeuos surgem novamente.
OeDOrrnea e OUtfaS~ affeCÕeS Km tÓd3S as a,0lJedas determinadas pela seborrhca
cahem. quer dizer desn^^m ... f** «? °U outfas doenças do couro eabetíMo os cabellos
circumjuLa fàaídK £ se he S^fc^SSE "T, "™a B«™8"» «« segundo as
men da séborrhéa e outros m ,, ,,hi, degeneca. A JLoçào brilhante estermiía o ger
cabello, impedindo a sua qSéda. ' 

suppr,me ;1 senSf"-'a" d" P™clo e tonifica as raises do

Trichoptilose "LTtT»?/,<l0T:'vna <lual 2 ,''"ihfil1"-em vez ,Je cah*. p*»* Pôde
aspecto de^espanadorS causa da d^s?ciícãoda9°fib?iihdfle 

'a",-'"1 
rextremi^e e apresenta um

feio e sem vida Essa bn, 'f das hbr lhas. Além disso, o cabello torna-se baco.
benos rspigados. A LoSo Bnhan . X s'u ^°&e' M ^g^eró conhecida por ,-a'mente, d, vdaiidade ao?s ^S^&ffioE ^Li^^Tn^^T^ """ **

VANTAGENS DA LOÇÃO BRILHANTE
V.fr.t absolutamente inoffensiva. podetuío portanto aermUta diariamente e por tempo indeterminado, porque a suáacção é sempre benéfica.
2- Não mancha a pelle nem queima os cabellos, comoacontece com aipins remédios que Contêm nitrato de pratae outros saes nocivos.

— A sua acção vilalisante sobre os òábellos brancosdescorados ou grisalhos começa a manifestar-se 7 ou íl diasd.as depois, devolvendo a cór natural primitiva gradual e
progressivamente.

- O seu perfume ê dei.cioso. e nffo contêm óleo nem
gordura de espécie alguma que. como 4 sabido, prejudicama saúde do cabello.

MODOS DE USAR 
~ 

Antes de appljcar a Loçffo Brilhante pela primeira vrz 6conveniente lavar a cabeça com água C sabAo, c enxugar
bem. A Loção Brilhante pôde ser usada em fricções como
qualquer loç^o, porém é preferível usar do modo seguinte :Deita-se meia colher de sopa mais ou menos em um pires, ecom uma pequena escova embebida de Loção Brilhante Frlc-
cionà-sè b couro cabelludo bem junto ;. raiz capillar. deixan-
tio a cabeça descoberta até seccar.

PREVENÇÃO Ni*° yrcciteni i1;!,,a f)ue »t diga
ser «a mesma coisa» o ti «tiobom»

graves prejuízos por
como a Loção Brilhante
causa tios substitutos

Pód e-se ter
\
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A LOÇÃO BRILHANTE está á venda em todas as drogarias, pharmacias,barbeiros e casas de perfumarias.
Únicos Cessionários para a America do Sul: - ALVIM & FREITASCaixa Postal, 1379 - SÀO PAULO r-* \ "

Felici
dade...

Abilio C,-dè
Carvalho

ioda a gente se tmei,-
\a de nào haver encon-Irado e não poder nuncaencontrar essa d e u s aobstracta. oue -dizem aslendas— tem nos olhos acôr exhuberaníeme n t elmd«i dum pedaço de ceue no sorriso, ó encanto
argeníeq das noites en-luaradas: Felicidade.

M ella, uma espécie deVellode Ouro, em busca
ao qual arroiam-se aotenebroso mar da Vida,
milhares de Jassôes ro-*manheos... Quantas exis-íencias perdidas, quantasdoressupportada.s, quan-tas lagrimas roladas deFaces febris; umas ainda
formosas, no florir nden-
te da mocidade, outras
lá escaveiradas, sulcadas
impiedosamenle pela ac-
ção desfrmdora do Tem-
no, para a conquista su-
prema dessa miragem
doirada, que foge.sempre
que está ao alcance das
máos...

Felicidade I Q u a n fa
gente em vão caminha
em seu encalço I Quan-tos corações dilacerados
pelas desillusões amar-
gas do Destino, sem mm-
ca conseguir divisal-a.

Loucos! Não sabem, na
ânsia inconiida dé pos-suil-a, que buscal-a tão
longe, quando ella está
ao alcance de todos! Aloucura cega-os.

Porque a umea belici-
dade, está na m e n fira
chorosa, salada de uns
lábios de mulher. Duma
mulher vaidosa, dessas
que amam com o mesmo
ardor as sedas e os gatos,as pérolas e os poefasL.

felicidade I f:u pudeenconfral-a um dia ! Na
tarde gloriosa em que ou-
vi duns lábios carmina-
dos, esta phrase bonita :«Ea te amo !»,..

NERVOSA E MUSCULAR
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Caiçaras--
Carlos Ma-
deira

Está fora de duvida que a grande pro.
dução atual das nossas editoras (não per-
camos a noção da relatividade) tem pro-

vocado, como conseqüência, o desvio de
alenção dos nossos poucos comentadores
de obras e das nossas acanhadas seções
literárias nos jornais.

O publico ledor, que ainda não aumen-
tou proporcionalmente á produção edito-
nal, desse modo muitas vezes não tem
oportunidade de travar conhecimento com
escritores de primeira ordem, como todos
que tem passado, pelas estantes das livra-
ruis, não conseguindo transpor o nulheiro
das primeiras edições.

Carlos Madeira, que publicou recente-
mente o livro de contos regionais Ca/çá-
ras, íena o mesmo destino, certamente,
pois o rapaz nos aparece de surpresa, de
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província visinha, se Virialo Corrêa, esse
gigante que todos nós conhecemos e admi-
ramos não grilasse com todas as forças dos
seus pulmões e da sua autoridade: E' o
que se pode chamar o contista de raça I

A curiosidade se fez, naturalmente. Qual
de nós, que temos a mania da leitura e vi-
vemos catando assuntos na miséria alheia,
em elaborações intelectuais, logo após o
indefectível soneto náo escreveu ou preten-
deu escrever um conto? F* certo que muito
poucos chegaram a adquirir os requesitos
técnicos indispensáveis, da mesma fôrma
que só os eleitos chegam a saber o que é
um emistiquio, ou coisa que o valha.

Carlos Madeira realisou o milagre de con-
struir obra nova com ma-
terial velho : r e gional-
sertanejo. F surgiu sern a
preparação previa dos
amigos, sem a sapana
bulhenta a coaxar nas
cacimbas da imprensa,
sem as matracas
azucrinantes dos elogios
suspeitos. Surgiu tnunfan-
te porque soube modelar
como artista, o barro co-
mum.

ée emendam !
— Onde se viu um homem deixar de

fumar ? Não perca tempo, minha senhora,
em procurar persuadir seu marido de

que deve abandonar o cigarro.» Tanto
o protesto irritado como a exhortação
carinhosa de V. Ex. são perfeitamente
inúteis. O que resta fazer é corrigir os
inconvenientes do fumo, dos quaes os
mais flagrantes são a tosse de garganta
e aquelle pigarro antipathico . . . Tenha
sempre em casa um vidro de BROMIL.
Faça seu marido tomal-o pela manhã c
á noite e deixe-o fumar á vontade.

O Bromil é o melhor remédio do
mundo para a tosse. A tosse sabe disto:

quando o Bromil chega, a tosse se retira,
modesta c discretamente . . •
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TOSSE? BROMIL

Nos seus contos, onde
os episódios sertanejos
se sucedem com natura-
lidade, a alma cabocla
se espalha refletindo to-
das as nuances do seu
rudimentansmo; ora é o
idilio da mulher faceira,
falando timidamente de
amor; outras vezes, nu-
ma explosão incontida
do instincto, enlaçando o
amante na cancia mais
quente. Mais adiante, o
caracter do homem se
reafirmando no conceito
extremadissimo de viu-
gança; o humorismo na-
tu ral, sadio, sem artifici-
aliámos gaul e z e s nem
sensaborrões trocadilhos
lusos; a superstição, que
ocupa dois terços da sua
psyche... Nem os motivos
froidianos foram esque-
cidos.

Em síntese, o Caiçá-
ras é um livro que se lê
do principio ao fim com
prazer; desses (jue ficam
bailando muito tempo na
memória da gente, e re-
presenla, nesta época em
que se produz muito na
quantidade, rnas quasi na-
da na qualidade, vitoria
integral do autor, que
nos promete novos livros
para breve, e dos edito-
res, que o a m pararam
com desassombro.

Aí está, pois, um livro
curiosissimo esperando a
atenção esmiuçanle dos
críticos, que nele encon-
trarão, decerto, os moti-
vos mais variados para
as divagações literárias,
talvcs até mesmo filoso-
ficas. J _x»
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Vietoria teve ü honra de receber, no día 25ultimo, a visita do exmo. sr, dr. Getulio VargasChefe do Governo Provisório da Republica
Passageiro do «Almirante laceguav» o v&itante trouxe em sua comitiva os ministros loséAmérico e juarez Tavora, da Viação e Aqricuítura, respectivamente.
Recebido a bordo pelo sr. Inlervenior Federal, Secretários de Estado e demais autoridades

o chefe do governo percorreu, de automóvel va-rias ruas da cidade, assistindo, do palácio dogoverno, o desfile das tropas federaes e esta-doaes e das escolas que prestaram continência
ao Chefe da Nação no seu desembarque. Fezparte da comitiva o general Góes Monteiro fi-gura de destaque na politica nacional.

Durante o dia s. exa. recebeu em palácio asautoridades administrativas, o corpo consularseguindo logo após, de automóvel, para o Con-Mento da Penha.
A' noite, no Club Vietoria, foi offerecido umbanquete a s. exa. tendo falado, nessa oceasião

O cap. Punaro ftley, Interventor Federal, em no-me do governo espirito-santense, convidando os
presentes para uma saudação ao diefador.

A seguir, o Chefe do Governo agradeceu as
manifestações recebidas do governo e do povocapichaba, fazendo elogios ã mulher desta terra.
á nossa natureza e á administração Blev.

S. Exa., ao se retirar, foi saudado pelos pre-sentes ao banquete, pelo povo que aguardava
sua passagem nas ruas próximas ao Club.

Executou varias peças musicaes, a orchestra
do maestro Álvaro Coutinho.
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« De quem sáo estes versos?»

Afim de dar organização definitiva a este concurso, annuneiadono numero passado desta revrsta, dando tempo o esla Redacção de di-ngir-se aos poetas e aqqremiações literárias do Estado, recebendo asrespostas e podendo, assim, estabelecer a lista dos :>0 poetas que serãomscriptos, a «Vida Capichaba» transfere ainda para o próximo numero apublicação das primeiras poesias destinadas ao concurso.
A Redacção já começou a dirigir-se aos poetas residentes nestacapitai e por carta, aos do interior do Estado, assim como ao Grêmioliterário Ruy Barbosa, ao qual reserva a indicação de. pelo menos trêsnomes dos seus poetas novos.
A organização defifiva da lista de 20 nomes, esla redacção farásolicitando a collaboração de collegas suas desta capital e dos prêmiosdestinados aos nossos leitores mais bem collocados neste concurso serápublicada na mesma oceasião.
Os objectivos deste concurso, iá os conhecem os nossos leitorese gentis leitoras:.

I rata-se de saber si o Fspinfo Santo conhece a alma dos m-u.spoetas a ponto de os distinguir pelo estylo e imagens das suas produc-çoes; de saber quaes os poetas mais conhecidos assim, resultando daíutambem a prova de perspicácia e sensibilidade cultural das nossas lei-toras e leitores.
As bases do concurso serão as seguintes; «Vida Capichaba» seainjira a vinte poetas residentes no Estado, que tenham publicado nestesúltimos annos trabalhos seus na imprensa capichaba, gente nova ou davelha guarda, solicitando-lhes uma poesia medita para este co n c urso.Cada trabalho será recebido dactYlographado, em envoltório fechado,acompanhado de outro enveloppe» pequeno que conterá o nome do'autor e que receberá um- numero para identificação no encerramento doconcurso.
As poesias serão publicadas, sem assignatura, nos números sue-cessivos da «Vida Capichaba», acompanhadas de um «coupori» com otitulo da poesia publicada, em que as leitoras ou os leitores responderãoa pergunta : «De gúem são estes versos ?» e que será assiqnado peloconcurrenfe.
A inscnpção dos vinte poetas e poetizas que darão trabalhos parao concurso se fará por iniciativa da «Vida Capichaba» com a coopera-

ção, que solicitará dos outros órgãos da imprensa do Estado assim comodas associações literárias existentes, quer de Vietoria, quer de outros
pontos do Estado, sendo tambem licita a inscnpção expontânea, direcla.nesta redacção, de qualquer poeta que preencha as condições descri-minadas e deseje cooperar com seu trabalho* dependendo porém daapprovação da commissão que organizar a lista cios 20 nomes.

Só serão mscriptos poetas e poetizas que nestes últimos annos te-nnam residido e publicado trabalhos neste Estado.
Os nomes mscripíos serão publicados ao iniciar-se o concurso,sendo tambem publicadas todas as modificações que porventura, no cor-rer do mesmo, se verificarem.
A apuração e a identificação das producções só se farão na oc-casiao do encerramento final do concurso. Trata-se, como se vê, de umaoceasião de pôr a prova a argúcia e a sensibilidade dos que lêem ver-sos dos nossos poetas, assim como do índice sensível de personalidadecom que estes marcam inconfundivelmente as suas produeções. Si fôrbem recebido, a interpretação do nosso concurso trará, pensamos, resul-tados muito interessantes sobre a cultura espirito saniense, tanio do pon-fo de vista dos que lêem como dos que escrevem.
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Movimento integralista no Espirito Santo
H-
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Plínio Salgado.
Madeira de Freitas.

Os integralistas desfa capital mi-
ciaram com muito brilho e enthusias-
mo as suas reuniões, i Iluminadas
pelas palavras proselitáViàs de Plínio
Salgado, Madeira de Freitas e Gus-
lavo Barroso.' ,

Sabbado uliimo, na Facilidade li-
vre de Odontologia-sede provisória
do núcleo local- e domingo, no Ore-
mio Literário Ruy Barbosa, houve
animadas sessões, a primeira total-
mente integralisla e a segunda em
homenagem ao eminente homem de
letras patricio, Gustavo Barroso, que,
agradecendo a carinhosa manifesta-
ção de SYmpathia e apreço, que lhe
prestaram os moços inte llectuaes,
lhes falou, numa alocuçâo convém-
ente, dos propósitos cordeaes a que
se destina o Integralismo brasileiro.
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Gustavo Barroso.

À bordo do Aratimbó, chegou o
sr. Plinio Salgado, que é o chefe na-
eional do grande movimento, acom-
punhado de seus ínfnhqaveis com-
panheiros de iornada Ànstophanes
Ribeiro do Valle, seu s e c r e t ano»
Thiers Martins Moreira, chefe da pro-
vincia do Pio de janeiro e Hermes
da Malta Barcellos, todos satisfeitos
e animados com o êxito da primeira
caravana, que se fez até o Ceará.

No Theatro Carlos Gomes, houve
a recepção, promovida pelo Núcleo
local, dos eminentes chefes integra-
listas, todos altas e consagradas af-
firmações da intelligencia e da cul-
tura nacionaes, srs. Plinio Salgado,
Gustavo Barroso e Madeira de Lrei-
tas, que, nessa occasiâo, proferiram
suas palavras de fé e esperança nos
resultados da extensa e intensa cam-
panha idealogica, que se entregam.
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Recepção a colônia inglesa, na residência de
Mr. Clemerson. director da Diamantina, em home
naçjem a officialidade do tt. M, S. Durban, da ma-
riiiha de guerra brilamiica.
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O sr. Laert Brigido Pimentel não é apenas,
um prefeito. E# um prefeito que trabalha. Digno
do seu antecessor! Figura que se enquadra, üd-
miravelmente ao cargo, E'um caso que desmen-
té o conceito generalizado de que no Brasil não
se procura o homem compatível ao cargo a oc<-,
c.upar., '

PTle não discute : realiza. Não lança pedras
fundamentues: vae direito ao edifício. I: tudo si-
lènciosarneníe. Vida Capichaba entrometteu-se
nesse silencio para quebrar a modéstia do pre-
feito. E mostra aos seus leitores uma das
menores realizações do dr. Laert brigido: a
praça de jueuíuquara, subúrbio de Victoria.
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em 1(/.S2k n 26 de novembro, officitih-
/ou-a no listado, por decreto n. .3.086.

Agora, caminha a faculdade para
a ultima, a difinitiva etapa: a sua
officiali/açâo federal, pleiteada por
justos motivos. Cila mantém os cur-
sos de pharmacia e odontologia e
requereu ao Ministério de Kducação
e Saúde Publica a inspecçào preli-
minar, tendo sido o parecer do seu
relator, o eminente professor Leitão
da Cunha apprpvadÒ, aguardando o
julgamento em próxima sessão.

P.m 1932, foi transferida a sede áh
Faculdade, para a rua 7 de Setem-
hro, e agora, ia está sumptuosamen-
te installada no edifício Mor gado
Horta na rua principal da cidade.

A Congregação da faculdade Lir
vre de Phafmaeia e Odontologia é
composlo dos seguintes professores:
Dr. Arlindo Sodré, medico, director;
Dr. Oliveira Puntoja, dentista, secre-
turio, a cuja intelhgencia e esforço
de organizador se deve em grande
parte a actual situação de prosperi-
dade da faculdade; dr. Adhemar Ne-
ves, medico; dr. Costa Gama e f ran-
cisco Abreu, dentistas professores no
curso Odontologico; pharmaceuticos
Hercules Penna, f.dgard Carvalho
Neves, Evandro M. Siqueira Dias, Po-
lybio Andrade e Almeida Cousin,

Mais do que as nossas palavras,
exprimem os nossos clichês inseri-
dos nesta pagina.
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0 sumptuoso "Edifício Morgado Horta"
onde se acha installada a Faculdade L/-
vre de Pharmacia e Odontologia.

A faculdade Livre de Pharmacia e Odonto-
logia de Victoria foi fundada a 1 de janeiro de
1930, sendo seu Director desde o grave período-
de sua organização o dr. Arlindo Sod r é, seu
actual director.

Nesta época, memorável na historia da f acul-
dade, excerceu lambem* cj Direciona, o seu vice-
director, dr. Costa Gama, tendo sido estes, com
o dr. Oliveira Pantoja e f rancisco Abreu, pode-
rosamente auxiliados pelo engenheiro dr. fncs-
son Cavalcanti e outros os denodados realizado-
res de um primeiro curso de ensino superior rio
EstadoMo Espirito Santo.

A installação da faculdade verificou-se na-
quella data, solemnemente, quando o dr. Costa
Gama fez a entrego official da direcforia desse
estabelecimento de ensino ao dr. Arlindo Sòdré,
que o vem exercendo ainda.

fstava, então, inaugurada <i Faculdade Livre
de Pharmacia e Odoniologia de Victoria, á rua
Misael Penna.

A principio os pessimistas, como sempre, fi-
zeram uma campanha sendo, porém .'inútil: <i es-
cola, no conceito dos derrotistas, não*iria adian-
te por que era uma realidade espirito santense.
Mas, contra esse estúpido e anti-patnohco e ver-
gonhoso conceito, se oppunha a mocidade selec-
cíonada do Espirito Santo, e a energia, a per-
sistencia, a coragem dos fundadores du facul-
dade.

E o resultado aqui está. Airavez de todos os
impecilhos a obra se agiganta, f ê forte, mdis-
tructivel tudo o que se agiganta, atravez de im-
pecilhos.

O governo, em 1931 pelo decreto n. 1.30(>de
11 de Junho, reconheceu-a de utilidade publica;
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4u7a de clinica pratica pelo professor dr. Antônio Costa
Gama na assistência dentaria *Appolonia» da Faculdade
Livre de Pharmacia e Odoniologia de Victoria..-.
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O lançamento do pedro fundamen-
tal do novo e imponente edifício da
Companhia Adnatica de Seguros, no
Rio de laneiro, foi uma cerimonia que
se revestiu de grande solemnidade,
com a presença do embaixador da
Itália, sr. Roberto Cantalupo, dos se-
nhores monsenhor Aluizio Marselha,
Núncio Apostólico, o sr. Amaral Pei-
xoto, representando o mterven t o r
Pedro Ernesto, sr. Affonso Viseu,
membro do Conselho Administrativo
da Cia. Adriático, sr. Hèrbert Moses,
presidente da Associação brasileira
de Imprensa le innumeros elementos
de destaque, doRio de janeiro. Usan-
do da palavra, o Director da Como
panhia, sr. Rodolpho Cernuzzi, agra-
deceu o acolhimento que tem mereci-
do a Cia. Adriático de Seguros, no
Brasil, como em todo mundo, pelo
prestigio do seu credito, atrovés de
9/ annos de trabalho digno.

Frizou, ainda, que não se tra-
lava simplesmente do c o n s I r uc-
ção de um soberbo edifício; p micia-
tiva da Adnotica, a primeira Cia. de
Seguros estrangeira, que edificava
no brasil a sua sede, tinha umo si-
gnificação mais ampla : eram raízes
no solo brasileiro, exemplo que de-
verio achar eco nos grandes, nas so-
lidas empresas estrangeiras, pnnci-
palmente quando o novo Çègulámèh-
fo de Seguros determina, sem exce-
pção, ás Cias. de Seguros realizar
suas reserveis e capital rio Brasil.

Falando, em seguida, o sr, Affonso
Vizeu disse enlre outras cousas, que
a iniciativa da Cia. Adriático de Se-
guros, construindo seu edifício, não
obedecia a um propósito isolado, mas
sim a um programma prestabelecido;
que nas localidades importantes onde
haja uma sua agencia, a Adnohea
lança raízes, construindo seu edifi-
cio, não só para applicar as suas re-
servas, mas, lambem para correspon-
der a consideração que lhe vem dis-
pensando os governos e seus clien-
tes. Dessa formo ella procedeu em
23 capitães, e no Brasil são tão ai-

^r ^k.

MARIO

Um grande homem da França de Paul Dou-
mer, falando ha dias ú imprensa parisiense dis-
se, com muita originalidade, que calcula o pres-
tigio e o valor do homem político pelo respech-
va caricatura. Quanto mais grotescos são os Ira-
ços que o caricatunsta imprime ao caricaturado,
quer dizer que tanto maior é o seu prestigio e
o seu valor. Si do mesmo modo pensasse Mario
Amorim, o dr. Mano freire, que o lápis maravi-
lhoso desse grande artista capichaba traçou com
tanta perfeição, apareceria bem mais feio do que
ahi está. Contrariando, portanto, o pensamento
do político francês, o cui icutunsto agraciou por
certo o illustre auxiliar da admihístraçSo do Es-
pinto Santo...

NO KIO OK JANKIKO
à K. Carioca, 8

t*stá

v í^ ^^

tos os seus interesses que serão am-
pliadas suas agencias nos Estados.
Evidencia, assim, a Cia. Adrialica de
Seguros, aqui integrada, seus propo-
sitos definitivos de contribuir para o
nosso desenvolvimento financeiro c
não só isso, para o embelle/.amento
das nossas capitães.

O sr. Merberl Moses, presidente da
Associação Brasileira de Imprensa
foi o ultimo a discursar, agradecen-
do referencias feitas á imprensa»'

A solemnidade terminou com o of-
terecirnjénlo de uma taça de cham-
pagne aos presentes a esse acto que
a imprensa carioca divulgou, esloro-
pondo diversos clichês.
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o poeta da photographia

Garcia de Rezende ê,
realmente, um jornalisla
capichaba m 11 ii a nte.
Quando os * Diários As-
sociados» esla vam sob
a orientação de Assis
Chateaubriand, elle foi,
na viagem inaugural do
« Alianlide » entrevistar
nas republicas do Praia,
os nomes mais em evi-
denc ia.
Actualmente, no Rio é
redactor-chefe do Di-
ario de Noticias.
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C/?á offerecido nó Club Victoria em homenagem a officia-
lidade do «II. Kf. S. Durban.»
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Pasehoal Carlos Magno e

Paulo Gustavo, poetas da no-

va geração, entre os redacto-

res desta revista, Paes Bar-

reto Filho e Newton Freitas.
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Canto d<a de
seiada

(Especial para «V7c/a Capiçhaba)

lndisfcirçüdos è unanimes, iodos os teus quereres ül-
vejam a minha beleza sadia, a minha fragilidade exciiadora
e esle divino perfume da minha carne amanhecida. Nem me
souberam iludir os ieus quereres. Mostraram-se-me desnudos,
bugremente desnudos. Ah! não me terás assim ! Vem primei-

ro surpreender e conquislur a minha paisagem inlenor, que
é Ioda fascínio, Ioda ansiedade, Ioda exaltação. Vem con-
iemplar as contorções dus meus sonhos estéticos e alegrar-
se na íuz de alvorada da minha espiritual manhã. Vem ena-
morar-le do corpo sem véus das minhas lindas idéas de so-
üdariedàde humana. Que banquete te aguarda em meu cé-
rebro e em meu coração! Que orgia! Que bacanal! Sabo-
reia, amigo, a carne moça e palpitante da minha alma. De-
hcta-le no beijo audacioso dos meus pensamentos. Ama, es-
banho desxirqinador, as tristezas que eu não conto, as re-
voltas que eu não digo, os ritmos que não salmeio- Tudo isso
é feu! Tudo isso é teu! Sê o amante do meu espirito inquie-
to e o irmão do meu sentimento alvoroçado. Terás então .o
meu óítiar! Terás enfão a minha boca !

MAURA DE SENA PEREIRA
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Publicamos nesta pagina um aspecto da
visita realizada recenlemenle pelo Seere-
tario das Einanças de Minas Geraes, dr.
)osé Bernardino Alves júnior á Eaculdade
de Direito do Espirilo Santo, quando func-
cionava ainda sob a égide de Domingos
Martins, no salão do prédio do Instituto I lis-
torico e Oeographico do Espirito Santo.

Eoi uma fesla de cordialidade è cultura,
que a nossa imprensa diária já noticiou e
de que persistem ainda os agradáveis ecos
na reminiscencia dos discursos então pro-
nunciados pelo desembargador Carlos Xa-
vier Paes Barreto, director da Eaculdade,
pelo illustre visitante dr. José Bernardino
Alves )unior e pelo representante do cor-
po discente, acadêmico Odilon Luna.

Rememorando entretanto este fasto, a
«Vida Capichaba» — orgam, como sempre,
dedicado á grandeza deste Estado e arau-
to do seu progresso — tem hoje ainda a
satisfação de poder accrescentar uma no-
ticia grata aos seus leitores e juntar os
seus applausos calorosos aos que hão de
receber a Congregação e dirigentes da
Eaculdade /de. Direito do Estado do Espiri-
to Santo.

E' que amanhã, 31, deve a nossa Eacul-
dade de Direito installar-se officialmente
ria sua nova sede, em prédio novo, con-
struido, especialmente, á Avenida Capi-
çhaba.
,.Vimos de relance os salões amplos e o

mobiliário, novo e completo, da Eaculdade
e ufanamo-nos em dizer que a nossa Iam-
bem na parle material, nada tem que in-
veiar às suas congêneres de outros loga-
res. E' um estabelecimento de ensino supe-
rior que faz tionra ao nosso Estado. Está
de parabéns o Espirito Santo nesse coro-
amento que teve o esforço iníelligente e
pertinnz da Congregação e dos que orga-
nizaram a Eaculdade de Direito, cumprindo
destacar a figura illustre do seu Director
desembarqador Carlos Xavier Paes barre-
Io e a do dr. tlerachto Amancio Pereira,
esforçado secretalio da Eaculdade.

Aproveitando ií opporlumdade que nos
dão os commenlanos acima, em torno des-
se estabelecimento de ensino, cerramos fi-
leira, com a nossa colleqa da imprensa
«A Gazeta», no que diz respeito a ofhcia-
ttzação dessa Eaculdade, para ella cha-
mando a atlenção do governo, que deve
se interessar em estabelecer, dehnilivamen-
te o ensino superior em nosso Estado.

tá frizamos as varias vantagens que tra-
na essa officialisação á moeidade do Es-

pinto Santo, que se vé obrigada a abando^
nar sua terra, ingressando nas f aculdades
do Pio, S. Paulo, Districto I ederal e Ba-
hia, para garantir o seu diploma.

A Eaculdade de Direito do Espirito San-
to, é uma instituição que não requer, md_
exige o apoio de quantos se i n t eressaro.
pelos emprebendimenlos grandiosos em
nossa terra, pelo que significa para a cul-
tura da nossa gente. Ella é, sem duvida,,
um passo dado p_ra a nossa emancipação
inteltectual. E' pessimismo capichaba sup-
pôr que a nossa Eaculdade de Direito não
seja igual ás demais do Brasil. Ealta-nos^
é certo, o prestigio do meio ambiente, a*
confiança e os estímulos dos próprios fi-
lhos desta terra, em geral, sempre prom-
ptos a affirmar uma supposta inferioridade-
que não temos.
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Cóllècçèo «GLOBO*

A Livraria Globo lançou ao publico le-
•dor os seis primeiros volumes de sua col-
lecçõo OS MAIS BELLOS ROMANCES DE
AMOR, POLICIAE5 E DE AVENTURAS,
DA LITERATURA UNIVERSAL.

Até a bem pouco tempo, as edições cai-
tonadas eram de importação estrangeira,
principalmente francesa, a um preço de
possível acquisição aos ricos. Mas, como
os capitalistas, na phrase de um dos nos-
sos críticos autorizados, se desinteressam
das letras que não seiam de cambio c só
se impressionam com os livros de cheques,
os livreiros verificavam o encalhe desses
volumes que permaneciam nas prateleiras
*ilé a clássica feira annual de livros: na-
da alem de 2S000.

Agora, com as edições da Livraria ülo-
bo em formato pequeno e elegante, de li-
vros caprichosamente impressos e verda-
deiramente traduzidos, tem o publico bra-
sileiro volumes cartonados de obras selec-
•cionadas, a um preço minimo de rs. 3S500
«por exemplar.

Os 39 DEGRAUS- de |ohn buehan é o
n. I dessa Collecção.

Não obstante os recursos dos novellistas
ingleses, um livro de aventuras sempre nos
faz lembrar um dectetive mal comprehen-
dido pela Scolland Yard, um crime envot-
to em mYsteno, uma reporler-amadora au-
daciosa e bomía, pistolas, metralhadoras e
punhaes...

No romance de )ohn buchan ha um as-
sassinio, é verdade, mas, em suas paginas
não apparecem «os mocinhos» das fitas em
series, americanas, nem a dactylographa
ingênua e herdeira de um pedaço de mappa
de algum thesouro... da Ilha da Trindade.

O enredo d*Os 39 DEGRAUS é serio. Pro-
curava-se evitar os acontecimentos que de-
terminariam a conflagração europca de 14
a 1o, e, como é sabido, nada se poude
fazer que a evitasse. Os que trabalhavam
no sentido de precipitar a guerra mundial,
venceram. Esse é o thema do r o m ance
que empolga o leitor, desde o primeiro con-
tacto com as personagens mais diversas
que movimentam o drama finalizado pela
victoria do crime, que abalou o mundo
nos quatro annos trágicos de J914 a 191o.

O titulo do original inglês desse roman-
ce é The ThiriyNine Steps.

Eoi traduzida para o português por Ire-
ne Korsakaff.

CARLOS MADEIRA

Eazem parle dessa collecção, a melhor
e mais bonila de todas as que teem sur-
gido no brasil, os seguintes volumes, iá em
exposição nas livrarias desta cidade :

1 ~~ John buchan Os 39 DEGRAUS V
Aventuras. «í

2~Puchkinc-A FILHA IX) CAPITÃO ^
Aventuras.

>~E. Wallace-A PISTA DA VELA DOr
BRADA-Pohcial.

4-Em. Soy-A CONFIDENTE Amor.
5-A. Kuprm—O DUELO- Aventuras. /
6—F. Cooper-O PILOTO Aventuras.
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Cate Elite

Annibal de Athayde Lima, nosso com-
panheiro de redacção, collaborador
elegante e também nosso illustrador,
colhido pelo lapb irreverente do Men-
<dez.

x- ¦ ¦*. ¦ ¦ ¦** -¦;*¦

»

O «Café Elite», elegante ponto de reunião de nossa
sociedade, completou, a 23 do corrente, seu terceiro anno
de existência. E' com prazer que registramos o auspicioso
evento. A firma bacellar & Cia. é credora do nosso reco-
nheòimento; mantém, com esmero, uma casa digna de ser
mencionada entee o que a cidade apresenta de notável aos
que nos visitam. E' preciso que se observe que os cafés.
bars, clubs, e theatros, são as antecamaras de uma eapitai:
o forasteiro deduz da cultura da população de uma cidade
pelo que vê de relance, nesses ambientes abertos ao publico.
Victoria é porto de mar, escala quasi que forçada aos na-
vios que percorrem a costa brasileira.

Diariamente saltam á nossa terra louristas de todas
as nacionalidades, viajantes de casas commerciaes de lodo
o paiz. E nós sabemos que nenhum outro ponto attrahe lan-
to o forasteiro, em transito rápido pela cidade, como o Café
e o bar, que são assim uma espécie de escriptono cosmo-
polita, onde os viajantes tratam seus negócios, entre goles
de um capitania, apreciações intermináveis sobre os encanlos
da nossa natureza, entremeadas com elogios ã honestidade
do nosso commercio acreditado lá fora.

Admiramos, ale, que o nosso mundo elegante iá não
tenha realisado o que a Vida Capichaba insinuou, diversas
vezes, em suas paginas : o tive ô cloch-tea no Café Elite.
onde não falta, alem do asseio, a bôa musica. O sr. Bacel-
lar, proprietário desse conceituano estabelecimento, figura
muito conhecida em nosso meio, é um cavalheiro solicito,
mau grado a sizudez e a apparencia fumegante (devido ao
charuto) com que mantém o aspecto social que nos apre-
senla sempre o Café Elite, freqüentado, principalmente, por
senhoras e senhorinhas.

Aproveitando a d a t a de anntversario do Café Elite,
que justifica este registro, cumprimentamos seus proprieta-
nos, uma vez que a finalidade desta revista é enaltecer e
estimular os bons emprehendimentos em nossa terra.

y



No Club de Regaías Saldanfia da Gama
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O baulismo do Bate-Papo por um ° canoe FrGnz hngnell que foi ba-
grupo.de associados. plísade pelo sr. Ifeliomar Carneiro

da Cunha e senhora.
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Durante o baile commemorativo
do SI' dífríiversano do Club de
Regatas'¦ Saldanha dá Gama, Vi-
da Capichaba colheu o aspecto

galante dessa festa.

Grupo de nossa alta sociedade,
no salão do alvi-rubro.
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A data dè *> de agosto é particularmente
grata a redaeção desta re-visia.

Marca o anriiversrUio nalaíicio do nosso brí-
jha.nie ( ompanheirb de imprensa |arr PJienne Des-
saune, advogado, jornalista e sporlman, um dos
dírectores da nossa eonfreira «Saldanhista^, e
que, por muito tempo nos vem prestando o con-
curso de sua inielhíjencia, fazendo com ésiylo
ágil e elegante, a ehromca bonífa da cidade.
Sol) a brandura do pseYdonuno de Vera, vae di-
zendò, deveras, o que sente.
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O «/ive» infantil de Basket-Ball
do «C. R. Saldanha da Gama»:
Roberto Braconi, Ruy Barreto,
José Carlos, Aloysio Barreto e
Rubens Alves.

O forte conjunclo infantil de basr-
kel-ball, do \ icloria E. C.
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(Para o capitão Nicahor Paiva)

A' beira dá lagoa, em certa noite fria,
um velho sapo os outros sapos inquiria :
— «Quem, de vocês, deseja ler a sorte
de comungo partir, ua hora>da minha morte?»

A' beira da lagoa, erma e calada,
os sapos moços não diziam nada...

O velho, sapo, então, numa triste ironia,
esta pergunta faz, com a sua voz sombria :
—«Quem, de vocês qüe estão me ouvindo,'"quer
ficar, guando eu morrer, junto a minha mulher?».

NOTAS SOCIAES
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Grupo formado ha residência do exmo. sr.
capilâo do Porto, após o almoço offerecido
ao Commandante do II. M. S. «Durban.»

Num vozerio que o ensurdeceu,
o velho sapo, desconsolado,
dos sapos moços ouve este brado ;

«Cu ! l:.u ! V.u !...»

C ainda hoje, em noites frias de garoa,
elles cantam assim, á beira da lagoa...

CORRÊA JÚNIOR

0 novo delegado da ordem social e

política do Estado de São Paulo

O interventor Armando Salles de Oliveira, por acto de 21
do correnie, nomeou para o elevado cargo de delegado da ordem
politica e social do Estado de São Paulo o dr. Mario Calmon,
pertencente a uma das mais Irudicionaes famílias brasileiras.
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4 tripulação do vapor grego «Kon-
slanti» incendiado nas costas do
Espirito Santo, chegando a Al-
fandega, em Victoria.
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Colheu os melhores resultados
Continuam a affluir expressivos attestados das magníficas virtudes do já muito conhe-

•ciclo PO' PELOTENSE, verdadeiro especifico das assaduras das crianças, etc. Abaixo damos
um documento significativo do muito conhecido estancieiro residente na estaçáo do Oerrito.¦ftil-o: Attesto que tendo feito uso cm minha família do PO* PELOTENSE, formula do dr. Ler-
reira de Araújo, colhi os melhores reultados na cura de moléstias da pellc, assaduras dr
-crianças, etc. Pode fazer o uso que lhe convier.

Estação Cerrito.
Aivmro da Costa Ávila.

fato, notado por pouca yenJe
mas que é de real importância

Que o gesto nosso sirva de
exemplo as demais unidades
federativas.

IVÍ

Centro ou Norte?
¦¦:£*1S
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Confirmo esse attestado. Dr. E. L Ferreira de Araújo. (Firma reconhecida).
Licença N. 54 de 16 de Feveiro de 1018.

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

Deposito geral: DROGARIA SEQUEIRA-Pelotas-Rio G. do Sul

Contraste
lamente o contrario : a saudade de alguém
que partiu para longe de mim a 11 m cnta
uma dôr constante, porem, suave.

Eis o que se passa commigo.

CYRANO
Uma folha em branco deante de mim. Não

»gosto de ver folha de papel, sem qualquer
-rabisco.

Quando era criança, pintava bonecos e
casinhas. Hoje, escrevo num verdadeiro
contraste do mundo exterior com o interior.
Lá fora, a cidade em festas para receber
o Getulio. A musica alegre dos batalhões
desperta o povo. Os collegiacs passando,
em frente á minha casa, para o desfile es-
•colar. Passeios oficiais durante o dia. ban-
quetes e recepções, logo mais a noite. O
povo em massa querendo ver o Chefe do
Governo... Vivas... Tiros de saudação... Pai-
..mas, etc. ,*

E o que se passa no meu intimo é jus-

«Menu» ou Cardápio?
No banquete oferecido peto Governo do

Estado ao dr. Getulio Vargas, no Clube
Vitoria, o cardápio era escrito em nossa
língua.

Apreciamos e elogiamos os que tiveram
a iniciativa de abolir a língua extrangeira
que, sem razão alguma, figurava nos jan-
tares puramente nacionais.
L,Não podíamos deixar de registrar esse

Alguns iornalistas daqui in-
sistem em considerar o Espiri-
to Santo, um Estado nortista.
Ma verdadeiro engano. Dada a
situação geográfica e as con-
dições econômicas, o Espirito
Santo ligado á Minas e ao Rio
por Estradas de Eerro, é, sem
duvida, um Estado central.

Assim o afirmou o dr. Gelu-
lio Vargas no banquete oficial.
Portanto, pode m o s retirar a

idéa de querer levar o nosso Estado para
as proximidades do Equador.

O ditador tem poderes descrecionarios.
O que ele diz é lei. Cumpre-se. E ele dis-
se que o Espirito Santo figura na parte
central do Brasil.

Portanto...

MACHIAVEL
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SABONETES E CREMES
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IMDICADQS PARA A PELLE
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UUVENTUDE
ALEXANDRE

Cabelos
Brancos

DESCRENTE MAS CONVBNCEC-SE
¦ xXxiO illustrado pharmaceutiço sr. Herculano Montenegro hábil redactõr e proprietário da

«(razeta Colonial» que veio á luz em Caxias, apresentada e prospera cidade deste Estado, es»
pontaneamente dirigiu ao depositário geral do «PEITORAL DF ANGICO PELOTENSE a car-
ta que abaixo transcrevemos :

Caxias -Sr. Eduardo C. Sequeira.—Pelotas -Ao lera serie de attestados que estaes publicando em vários jornaes do listado, inclusivel a «Gazeta Colonial» fie minha propriedade
e redacção, resolvi por minha vez experimentar o vosso tâo preconisado «PEITORAL DE
ANGICO PELOTENSE», afim de combater uma bronchite que, havia dois annos, me atormen '
tava principalmente ás noites.

Como sabeis. sou pharmaceutiço diplomado, e foi no largo exercício dessa profissão que
me convenci que 90 .y dos medicamentos apregoados como heróicos para cenas e determi-
nadas m )lestias, sâo verdadeiras panacéas de que se servem alguns profissionaes para mys-
tificarem os créditos, em proveito da bolsa; e, com franqueza vos digo, foi animado por natu-
ral desconfiança que resolvi usar o vosso PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE cuias virtu-
des therapeuticas posso hoje de consciência attestar em fé do meu grau. aiirtorisando o a fa-
zer desta o uso que vos convier.

Sem mais, subscrevo-me, de v. s., attento collega e obrigado. (Assignado) — Herculano
Montenegro.

Confirmo estes attestadcs. Dr. E. L. Ferreira de Araújo (Firma reconhecida).
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Licença N. 511 de 26 — 3 - <>06.

Deposito geral: DROGARIA SEQUERIA-Pelotas-Rio G. do Sul.
Vende-se em todo a
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llluslra esta pagina o clichê de um
pic-nic original, originalíssimo.

E' que os seus organisadores, en-
vergando o trajo de cigano, empres-
tando ao mesmo, caracter excêntrico,
numa flagrante demonstração de bom
gosto e originalidade, organisaram
mais urna hora de encantamento do
que um mero pic-nic, festas que, ern
summa, só se limitam aos comes e
bebes, sem um que de interessante,
sem um m o t ivo qualquer que nos
prenda a attenção, como no mesmo
succede, onde, segundo se deprehen-
de do clichê estampado, a hoia foi
preparada no local, pois ha no mes-
mo senhorinhas empunhando chalei-
ias, caldeirões, etc, o que vem at-
lestar os nossos asse rios.

E essa demonstração de originali-
dade nessas caravanas que assim se
divertem, fugindo, de q u ando em
quando, aos rigores das diversões

mudanas, a cujos preconceitos se en-
contram escravisadas, deve ser mu-
tada para gáudio de todos nós, mor-
mente si attentarmos para a necessí-
dade que temos de banquetear o es-
pirito, num repasto espiritual, hber-
tando-o da monotonia do scenano
que quotidianamente se lhe antepõe,
olvidando, do mesmo passo, as vicis-
situdes da vida terráquea.

Dispomos de um club como o Sal-
danha, cujos gestores não trepidam
em proporcionar aos seus associa-
dos festas assim, onginaes, em que
se vive momentos agradáveis, eis por
que, destas columnas julgamos de
bom alvilre suggenr-lhes a realiza-
ção de uma festmha nessas condi-
ções isto é : moldada dentro do ca-
racter do chchc que ora publicamos,
para satisfação de Iodes nós.

Que dizem os nossos leitores ?

Fim
Ha cumes enuevoados em meus olhos,
ha ondas que marulham nos meus passos.

Sou a altura perdida entre os silêncios frios
e o estellario vagando pelas brurhas
desconhecidas... Rola o espaço no meu «eu».

Por isto, d minha voz é erma e gelada.

Por isto, <i minha idéa é alta e silenciosa..

Por isto, a minha \id<i |á morreu.

Tardio Afago
Vens de tão longe, de tão longe deste mundo,
gué nem sei quando has de afagar-me...

As tuas mãos partirão de outra vida,
c»lém da Vida,
para traçarem luz b index» da tua sorte.

Quando ellas, entre os astros e os nevoeiros,
chegarem, descançando, emfim, em meus cabel-

I los tnsles,
eu iá terei chegado á solidão de onde íe origi-

j naste.

E as tuas mãos hão de voltar... para os silêncios
da Morte...

Padua de Almeida
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Resfriados
Como primeira medida, lome-se uma
dose de 'Sal de Fructa' ENO, que
impando os intestinos, facilita a cura.

'SAL DE FRUCTA'
ENO

Frascos dè Ires tamanhos:
Grande, médio e peípieno.

ENFERMIDADES
DA INFÂNCIA

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

Recuse toda imitação. Acceite somente a

EMULSÃO de SCOTT
RICA EM VlTAMI NAS

Exija sempre
est%i murou

i .

INI
OO ESTÔMAGO, FIGADO ^INTESTINOS
SÃL DE CARLSBA D

EFFERVESCENTK 01 CIFFPNI
ANTI ÁCIDO-CHOLAGOGOIAXATIVO

FRAQUEZA PULMONAR
OCBIUOADC ORGÂNICA GERAL BRONCHITE
TOSSES REBELDES- CONVAlESCENÇA-TUBERCiHOSE

PHOSPHO TH10COL
6R4NULAD» OE GIFFON»

AECALCÍFICANTEiRCMINERA-IZA-OB
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Um capitulo do próximo
,yromance «DoidinQo»,

de José Cins do Rego
Destacado especialmente para Vida Capichaba

IX

Amanhecera um dia que nem parecia de
Abril, de um céo todo limpo, azul de ho-
rizonte a horizonte. O collegio levantara-se
mais cedo para os preparativos da primei-
ra communhão. Lavava-se a boca com pre-
•cauções, porque uma gota dágua podia nos
prejudicar o jejum. Íamos de roupa branca
e fita no braço, com a vela na mão. E
dois a dois, com o bonézinho preto, seguia
o collegio de seu Maciel, com elle de fra-
que na frente, para o sacramento da Eu-
charistia.

Na igreja não havia lugar para ninguém:
•cheia do altar-mór ás portas de entrada.
A seraphina gemia os seus cânticos sa-
grados, com mulheres fanhosas no coro.
Uma coisa muito triste, aquellas vozes lu-
gubres como lamentações em casa de de-
funto.

Setenta corações jubilosos pediam musi-
ca de gloria para a grande festa de seu
banquete. Mas as mulheres fanhosas car-
piam mais do que cantavam. Uma missa
bonita esta primeira missa cantada que eu
ouvia, com o colorido das estampas dos
cantos, aquelle chapéo alto na cabeça do'rade, e o turibulo tinindo, e a fumaça do
incenso subindo para o alto. As campainhas
locavam como vozes de crianças em fes-
ta. Os cantos dos padres refumbavam na
igreja como um accenfo estranho para mim.
Elles se reverenciavam uns aos outros, es-
ses actores tristonhos do drama eterno.

Não tinha pensamento na cabeça, naquel-

le dia : era só olhos para tudo aquillo, para
todos aquelles movimentos que me enleva-
vam. Quando o sacrano se abriu, Iodos
nós seguimos enfileirados, para a mesa
branca, de cabeça baixa e as mãos nos
peitos. Voltávamos com a hóstia se derre-
tendo na boca. Era Deus em corpo que le-
vavamos para as nossas vísceras mísera-
veis. Eiquei no meu canto, concentrado,
com este Deus nos labi«s, os únicos minu-
tos da minha vida em que me elevei da
terra que pisava. Mas foram alguns minu-
tos apenas. 0 mundo estava ali bem perto
de mim para que esse recolhimento não
durasse. Passei a reparar nas mulheres e
nos homens de perto. Vi a mãe de LyCur-
go, muito bonita, de chapéo, com uns brin-
cos brilhando nas orelhas. Na igreja de
Deus havia lugar também para as prosti-
tutos. Lia um livro de missa como o da d.
Emilia.

Depois já a fome nos chamava com im-
pertinência para a terra. Aurélio caíra com
uma vertigem no meio do povo. Levaram
o pobre para fora, verde de fazer pena.

— Por que não mandam estes meninos
para casa? E' até uma malvadeza! — dizia
um velho que segurara o Papafigo.

De facto, deixámos a igreja sem a mis-
sa terminar. O director ficaria até o fim.
felippe nos conduziu de retorno ao colle-
gtor Voltávamos murchos e calados, como
os pássaros criados em casa, que perdem
o qeito de voar. Murchos e calados parei
a gaiola que nos esperava. Os externos
se dispersaram para as suas casas. F. dez
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SOFRE-O QUEM QUER.

Lance também o leitor o seu protesto !
Reaja contra o frio que o molesta !
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ERNAMBUCÁNAS onde encontrará

FRIO
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j o maior sortimento para esta estaçáo, pelo menor preço da praça.
Mota» Flanellas, Kascliás, Drap-setim, Casemiras e demais necessidades á indumentária do inverno

Assombrosa rebaixa em todos os preços !
Padrões deslumbrantes I - Cores inalteráveis ! — Preço fixo !

Em -ietoria: Av. Capichaba, 41, 43-Rosário, 2, 4,.6. Fone 156 e Villa Rubim
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corações limpos, purificados pela graça de
Deus, sem força para resistir a dez esto?
magos famintos do paa deste mundo. O ai-
moço da negra Paula infelizmente era tudo
para nós, naquelle dia mais santo de nos-
sa vida. Nem o corpo de Deus fora sàcri-
ficado bastante para estas frágeis criaturas
humanas. íamos andando o pensar na co-
mida. Páo-Duro viu uma caslanhola mada-
ra no chão. Num instante todos nós parti-
mos para a frueta com uma ganância de
cáes esfomeados. Polei pelo chão com a
minha roupa branca, com lama até no la-
ço alvo do braço, felippe me disse muito
serio :

.y*&hSó nao digo a seu Maciel, porque o
senhor fez a primeira communhão.

Mas Pqo-Duro roía a castanhola com a
alegria de um cachorro feliz.

E o dia todo no collegio foi de uma paz
de armistício. A* tarde nos levaram a pa»-
sear nos arredores da cidade. Passámos
pela rua da Lama, a rua das mulheres é
tôa, sem olhar para as janellas das casas.
Pomos até o Triângulo, lugar de entronca-
mento dos trens, espécie de officina paraas machinas que faziam os horários de
Campina Grande. Encontrámos Lycurgode
cigarro na boca, arrogante, em desafio ao
director, que nos disse :

—Aquelle termina na cadeia.
Conversava-se numa algazarra feliz. Ver-

gara contava historias da Parahyba, Heitor
de Timbaúba e de Olinda, aonde fora com
a madrinha tomar banhos de mar para os
nervos. Assistira lá á passagem do século:—Os morteiros estouravam doze horas, e
o pharol illuminava a cidade com luzes de
todas as cores.

Mentia-se muito nesses bate-bocas inno-
centes. Vinham as discussões : *

A Parahyba botou bonde electnco pn-
meiro que o Recife Era todo o orgulho
dos parahybanos. Falaram lambem de ou-
trás vantagens:

—A musica de Policia da Parahyba é a
melhor do Brasil.

Heitor, pernambucano, c o n Iara tantas
grandezas de Recife, que a pobre Parahy-
ba se escondia, de tão pequena. F. com os
nossos bonezmhos pretos andávamos a ci-
dade inteira. Um prêmio que seu Maciel
offerecia aos que tinham de manha rece-
bido a Nosso Senhor; a líbe dade .de sa-
cudirmos as pernas á vòntadec
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b FEIIBW. ESPIRIAS. MtlICIAS. ECZEKftS.
KCnilt, IlEOMTiSU, SCMPHUS. BARTHÜ0S.
emlim qualquer moléstia de origem sypliilitica?

Desappíirecem cont o uso do
GRANDE OEPURATIVO DO SANGUE

ELIXIR DE NOGUEIRA
r!a pharm. ctitm. JOÃH OA SILVA SILVEIRA

55 IIIQS DE VERlAnEIROS PRODÍGIOS!
Milhares de attestado» nâo só no noito

paiz como no extrangetrot

NAS 
proximidades da

Estação de Lajão,*
foi descoberto re-*

centemente um extranho
subterrâneo. Pessoas am-
mosas que o exploraram
encontraram nas Ires de-
pendências até a gora
descobertas, bancos de
pedra e um crucifixo de
ouro. Na terceira sala
depararam com uma por-
fa de cantaria barrando
a passagem, e alu fica-
rom.

Sedativo Regulador Beiraò
*

«a

O primeiro inventado
para ««.doenças de
Senhora» e Senhorita*.
Combate at Florss Branca*.
falt.i da regrai, rtgrss escas-
«at. suspensAo, fluxo com dôr
ou dysmenorrhéa, Colicas
Uterinas. regras excessivas,
incommodos da idade critica
• innammacôes do Utero.
Nào confundir com ou-
tros Reguladores Imita-
ções do «CGULADOR ítlRAO.

ittpMMM i mc a. sa* rsMn.
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ASucuiy 
c a maior

cobra que existe,
excedendo em ta-

manho e força, a Giboia
ou Boa, que também se
encontra em África. Ha-
bita nos puntanaes, onde
com mais segurança e
facilidade consegue ata-
car e dominar as suas
victimas. Não é veneno-
sa, porém, o que a tor-
na temivel é o mortal e
irresistível amplexo dos
seus terriveis a n n e i s
quando se enrolam no
corpo do animal incauto.
Não teme em atacar o
homem ou outro animal
por maior que seja. O
uhico invulnerável ao seu
ataque é o Tapyr. A Su-
cury, habita de preferen-
cia o norte do Bra sil,
principalmente em Ser-
gipe, Alagoas, Matto
Grosso e Amazonas. Cm
Manáos, uma dessas te-
miveis cobra chegou a
se tornar calamidade pu-
blica em vista do eleva-
do numero de mortes que
ocea s i o n a r a . Sob a ponte de madeira
do cães do porto, oceultara-se um desses
terriveiá ophidios e desde então começa-
ram a desapparecer banhistas que por ali
se entregavam a natação. Tantos foram os
desapparecidos, que as autoridades alar-
madas entraram a investigar com mais ri-
gor, vindo a descobrir a causa. Morta a
cobra foi carregada pela cidade por qua-
tro homens, tal o seu tamanho e peso.
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Depende do
fio a barba
bem feita...
AVALET
mantém o fio agudo
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A 
beira mar, em Gua-

rapary, ergue-se
umo interessante

montanha que os do logar
chamam de : «Morro da
Tinta.- A sua estruetura
argilosa, divide-se em di-
versas cores em numero
de oito talvez, desde o
branco ao vermelhão e
ao roxo-terra. Q u ando
chove, o aspecto da mon-
tanha é o mais inferes-
sante possível. Caudaes
de água de varias cores
escorrem por seus flan-
cos tin g i n d o o mar a
grande dista n c i a num
confuso pastel. Os habi-
tantes da cidade de Gua-
rapary, aproveitam a ter-
ra da montanha para a
confecção das tintas com.
que pintam as suas ca-
sas. Consta que uma fir-
ma de Victoria reguereu-
a ao governo para fins
índtistnaes.

O 
edifício mais alto da America do
Sul é o Martinelh, em São Paulo e
o segundo, o da «Noite», no Rio de

laneiro, com os seus 22 andares. Por mui-
to tempo oecupou o primeiro posto, «O

jornal do Brasil», com sessenta e dois me-
tros de altura.

Amais 
alta ponte do mundo é a de

«ftroo k I y m », nos Estados Unidos,,
com 60 metros de altura cabendo

o segundo logar a ponte «Alexandrino de
Alencar» que liga a Ilha das Cobras ao
continente, no Rio de Janeiro, com 45 me-
tros.

Sociedade, arte, industria, com-
mercio - do Brasil inteiro
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VIDA DOMESTICA
Revista do Lar e da Mulher

fl' vçnda na Agencia Copoflilo

i

0 LEGITIMO

LEITE DE
MAGNESIA

tem a marca de

GRANADO
Não se deixem illuilir pelos similares.
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França Leite, — U\o. — Francamente sr.
'França Leite 1 O sr., até parece qué usou
a mesma mamadeira de um poeta que co-
nhecemos. Talvez que na Oropa, França e
Bahia encontre collocaçâo para as suas
producções. Acho bom mesmo procurar ou-
tro mercado, porque estamos até aos olhos.

Para conhecimento e prazer dos leitores
damos uma pequena amostra do vale Fran-
ça'.

ÀMOP INTERNACIONAL

Com cinco letras se escreve,
I love

Na língua do inglez,
Cortante e breve,
Enquanto oue o gaulèz,

Sonoro e leve,
Diz: Je Faime,
Que responde galhardo, com saléro,
O hespanhol que geme:

Vo te quiero I

• * • * » #...';#-.* • ,"*' »*•?». -,..., *««**•* . » * " # • * V

Não pense seü França, que é assignafu-
ra nossa. Com cinco letras poderia escre-
ver muita cousa, por exemplo :... cesta...

O seu «Amor Internacional» poderia pro-
vpcar nova conflagração se fosse coube-
cido lá fora; quando nada, o poela pega-
ria uns bifes bem puchados do primeiro
inglez que encontrasse. «Amor mternacio-
nal», não passa de uma salada deslempe-
rada e sem sai, apesar de lodo o saléro.
O caro poeta escolheu uni hespanhol para
Christo, mas deu o golpe errado — quem
geme no fundo da cesta é a sua própria

poesia. Yo te quiero... muito longe daqui. O
que nos vale é que este é do Rio, Safa II!

Antônio Sarmento.— (Itaguassú) — «Noite
de Luar», com uma pequena modificação
no terceto final, vae ser publicada. Com
referencia ao livro do nosso redacfor-che-
fe, sr. Carlos Madeira, informamos que se
acha á venda em todas as livrarias aqui
da capital: Casas Reunidas, Caso Samori-
ni, Viuva Copolhlo & Filhos, ele. Preço
:>S0(X).

Marques.—(Victoria).—Não gostámos do
conto «Alma Cabocla.» O amigo tem ima-
yinação e promette muito, porém, o enredo
está muilo embaraçado e com um final for-
çado. Comja-o, principalmente na parle em
que o fypographo assassina o poeto (?) e
volte querendo.

Curioso.—(Victoria). — Quer nos conhe-
cer ? Desculpe-nos se somos grosseiros,
mas, não podemos altender ao seu amável
convite. A nossa incógnita é necessária
para o bom andamento desla secção e
e lambem para a bôa conservação da nos~
sa pelle. Obrigados,

Álvaro Dias Cordeiro— (Fundão) — Pelo
(jeito lemos pela frente mais um homem
que fala e escreve rimando. Quer entreter
relações epislolares com os nossos iníel-
lectuacs não é ?

Vamos safisfazer-lhes os desejos. Indí-
camos : Wilhs Cunha, Joaquim U cimos, Ame-
rico Madeira, etc, podendo, para os effei-
ips de entrega, endereçal-as para esta re-
dacção. Note bem, para os effeítos de en-

trega somente. Não descíamos alimentar em
nossas pagmaa conversas fiadas. Tome cui-
dado com a «Cesta», que émuilo alfa.

Cecilia Gomes. - (Muniz Freire) — Até
ontem, não entendemos aquilo que sta. es-
creveu. Se a senhorita crê em Deus, c
bem possível que Lie tenha entendido mas
se atéa nem Ele...
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SIRVA ESTES
PRATOS DELICIOSOS
A SUA FAMÍLIA

Sirva a MdiunaDuryeacom
freqüência e faça com que cada
prato seja uma nova e deliciosa
sensação epicurea.

Nunca se cançará das cente-
nas de iguarias que se podem
preparar com este alimento
nutritivo e fortificante. Emprc-
3ueopara preparar pudins,sala-
das, sopas, bolos, biscoitos, etc.

O nosso livro de "Receitas

de Cozinha" ser-lhe-á enviado
Grátis, mediante devolução do
coupon abaixo.

MAIZ £ M À
DURYEA
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REFINAÇÕES DE MILHO, QRAZIL S. A-
Caixa Pastai t?12 - Sâo Pauíe»

R«metta-mc GRÁTIS «cu livro
503
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ESTADO

LGA
ASTMENIA SEXUAL _

GASTRO INTESTINAL E NEPVOSA
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SÍH BOM SANGUE POUCO VALE AVIOA
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PODEROSO T0NICO-DEPUPATIV0
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Nada
>. ';'¦'•¦'.'.¦¦

Mudou
f i

Afinal, nada mudou. A vida
vae rolando cinzenta, sem ac-
cidentes, sem imprevistos, sem
emoções. Os dias continuam a
girar duas vezes dentro de um
relógio, meu corpo é o mesmo,
os mesmos dedos seguram a
mesma caneta sobre o mesmo
papel áspero de jornal. As pes-
soas que passam nas ruas são
as de sempre e caminham den-
iro dos mesmos horários. Nas
mesas dos cafés, as m e smas
vozes repetem os mesmos as-
sumptos invariáveis.

E' possível que haja, no mim-
do sem fim, revoluções, trage-
dias e circos de cavallinhos. E
possível que terremotos cavem
rugas numa face qualquer da
terra e que ainda haja suici-
dios em alguma cidade remota.
Mas o éco não vem aos meus

10(10 lírio do amor
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Moderno processo para fazer
desaparecer cabellos brancos em

poucos dias.

Extingue a caspa c evita a queda do
cabello. Não é tintura

Perfume CGncen rado
t

e agradabílissímoi
Vende-se nas principaes casas de

Perfumarias e na Drogaria
''¦'-'¦ 

¦¦

G.Roubach&Cia.
Rua f.° de Março, 20

V I C T O R I A
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ouvidos nem altera o batido do
sangue nas minhas veias. Ne-
nhuma belleza nova se refleete
nos meus olhos, nenhuma sen-
sação nova consegue romper
a epiderme de minha alma.

Nada, afinal, mudou, nos lio-
mens, nas paisagens, no mun-
do.

eu que acreditava que s,
alguém, me faltasse (e esse aL
quem me faltou) os acoriteci-
rnentos.se desencarrilanam dos
séculos...

Meu soffrimento se integrou
no cinzento unanime da vida?
Ou é elle que me dá a perce-
pção cinzenta da vida ? ,

NEWTON BRAGft
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Quinzenalmeníe

Ao -darmos inicio a esla seção, nâo queremos deixar

de, em ligeiro preâmbulo, patenteai os objetivos que a de-

terminaram.
C* que, nos anima o propósito de exaltar destas colu-

nas, as iniciativas de mérito que disserem respeito ao pro-

gresso do rincão capichaba, não olvidando os nomes dos

seus orientadores.
Não deixaremos de enaltecer lambem aqueles que,

principalmente na ciência, nas artes, na literatura, no espor-

|e, emfim, em qualquer ramo da atividade humana, algo fi-

zerem digno de nota è que se relacione com a prosperidade
de nossa terra.

Grandes e pequenos, humildes e potentados, quaisquer

que sejam os credos Que professem, uma vez que façam jús
a nossa admiração, ao seu lado estaremos para proclamar-
lhes o mérito, não lhes regateando o merecido aplauso.

Esta seção será, afinal, uma seção de todos e para to-

dos. Uma seção que focahse lambem, o que somos e o que
fazemos, nós, outros que na gleba espirito-santense, vivemos

desconhecidos, de certo modo, por isso que é considerável

o numero dos que, lá fora, isto é: nos grandes centros, su-

põem-nos um Estado de pouca prosperidade.
Necessitamos de mostrar aos olhos desses nossos pa-

iricios o que somos, em verdade, pois o Espirito Santo si

ainda não forma ao lado dos seus co-irmãos mais adeanta-
dos da federação, não é, entretanto dos mais atrasados.

lenha o cuidado de exigir as larmhas de trigo do

Moinho Fluminense S.A.:
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A Buporíor por
oxcolloncla

A mala commoda
por não carocor
do miaiura com

ouirom tfpom.

A do maior
força

3 MARCAS NACIONAES
que superam em qualidade e rendimento qualquer marca estrangeira

Fmçmm seus pmdido* aos <#epos##arfos em VICTORIA

MOINHO FLUMINENSE S. A.
Rua 1° de Marco. 30 - Caixa Postal 3774 - felepti. 435 - Emi. Teleg. MOINHQKUM
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TODAS AS
GRAVURAS

IHPQESSAS NESTA REVISTA
SÃO FUTAS MA

ASAVIANN.
V (ANTIGA CASA BPUM )oe "->

ANTÔNIO 5EPULVEDA
ROA L.E.DO, -30
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Tudo aqui é vida, é vibração, é progresso. Tudo aqui
marcha sob o influxo de uma atmosfera de conquistas e re-
alisaçôes. Progredimos consideravelmente.

Eeito este ligeiro preâmbulo, seja-nos dado iniciarmos
o assunto que constituirá o precipuo objeto destes alinhavos
de hoje.

Queremos nos ocupar sobre intelectualismo feminino
capichaba.

Confessamos que é lamentável notar-se que, dispondo
como dispomos de conterrâneas inteligentes, cultas, capazes
de se ombrearem, sem favor, com suas colegas de outros
centros mais prósperos, não apareçam, pelo menos uma vez
outra, pelas colunas dos jornais e revistas daqui e de fora.

E', raro ler-se produções das representantes do mtele-
dualismo feminino de nossa terra.

Aí estão nomes como Juha Pena, Lídia besouchel, ll/.a
Dessaune, Maria Stela Novais, fiaidê Nicolussi, Consuelo Sal-
gueiro, Indá Soares, Néa Miranda, Vvone Dmiz, Gilmir Mar-
íins, Matilde Crema, Luiza Oliveira, lulieta Cola, Violeta Cos-
ta, Oisete Barroso, Madalena Pisa, Maria Leorudia Pereira e
tantas outras que não nos ocorre rio momento.

E por que não aparecem, na imprensa, focalisando as-
suntos palpitantes, externando convicções, defendendo os in-
teresses da coletividade ?

Por que ? E' necessário um brado de alerta dessas nos-
sas distintas conterrâneas, pois o infelectualismo feminino
deve formar na vanguarda dos que constituem a legião de
abnegados do ideal!

WILLIS CUNHA

t
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ANNIVERSARIOS
Fizeram annos no dia:

II A exma. viuva Verdulina Vieira
I 10 I dos Santos; os senhores: Fran-
¦ I cisco Iscariotes, Frasto Dias da

Silva, Vi nato Carvalho, Heraclito
Dias e dr. Aristóteles Santos; as meninas:
Maria da Glorio de Oliveira e Anna Maria
Barcellos.

m

0

N

19

2U

As senhoras: Rósinha Cabral e
iGuilhermina Staerkê; as senhori-
nhas: Zilda Sodré, juditti barbei-

^ ta; os senhores: Augusto Ferreira
Lamego; cap. Nicanor Paiva, Paulo Ama-
ral, Agenor Moreira drs. Alvim Mello e The-
mislocles Carneiro; o menino losé Ambro-
sio de Carvalho.

As senhorinhas: Nair
Padua, Maria Stella
de Novaes, Irecê da
Cunha Carneiro, Ma-

ria de Lourdes Albuquerque; os
senhores: Odilon Luna, Almir
S. Gonsalves e dr. llbaldo Ra-
maltiete Maia.

À senhora F/aura S.
Silva; as senhorintias:
Maria Alba Mansena
e Ceei Carvalho; os

.senhores: lírico Maínardí Si-
mõesi José Domingos de Oli-
veira Santos.
¦/¦ *¦ 

¦ • •

As exmas. v i u v as :
Ottilia Freire Casiel-
lo e Morgado Horta;
as senhoras: Adilia

Muniz Rocha e Nair R. Barreto;
as senhorinhas: Livia Araújo,
Carmen Gonsalves, Helena Nas-
cimento e Lelia Coutinho Kei-
jock.

A senhora bernardina
O. da Silva; a senho-
rinha Zeníth Ribeiro
Gomes; os senhores:

Odilon Griió e João Nunes; ' a
menina Jair Nunes.

A senhorinha Zilda S.
de Lima; os senhores:
Aaron Fundão, Marti-
nianoMagossi, Dirceu

Lopes Pimenta, Lastenio Cal-
mon, bruno Becacice e Aluisio
Guimarães.

Os senhores: Walde-
mar Trocolli e Juve-
nal Moreira Rocha; a
menina Déa Gomes

As senhorinhas: Elma
Gonçalves e Marina
Ramalhete; os senho-
res: Emilio Trmxet,

Dyomsio Souza, drs. Manoel Xavier Paes
Barreto, Enrico de Aguiar Salles e Anle-
nor Coelho.

As senhoras : Carlota Marssi, Gui-
lhermina Rossi e Launnda Fíguei-
ra; as senhorinhas: Alair Guima-
rães, Maria Mauria de Carvalho e

Annita borges Miguel; os sentiores : Milton
Marques da Silva, drs. Walctemar Pereira
e Mano Aguirre.

A senhora Nair Barbosa de Aguiar;
o senhor Francisco Fscobar Filho.

Os sentiores: José Mattos França,
prof. José Calazans Pinto de Aze-
vedo.

As senhoras: Maria Augusta de
C. vSitva, Maria F. d'Almeida e dra.
Maria Paoliello.

29 A senhorinha Dinah Almeida; ai
menina Thamar, filha do casal dr.
José Sette.

A senhora Altair Coutinho de Gou~
veia; o senhor Ernesto Bastos.

[26j
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NOIVADOS
Fizerarn«se noivos:
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A senhorinha Jacyra F. Godinho com o»
senhor Lauro Carlos;

a senhorinha Mana Helena com o tenen-
te EuclYdes Joaquim Lins;

a senhorinha Mana de Lourdes com oN
senhor dr. Jair de Souza Carmo;

a senhorinha Esther Moreira de Azevedo
com o senhor Luiz de Queiroz;
a senhorinha Marcilde da Veiga com o,se-
nhor Manfredo baptista.

¦¦% -6 ,.¦'¦¦¦ r:

Na Capital Federal onde se
encontra a passeio, contractou
cas a m e n t o com o sr. Abel
Amorim Lemos, a u x i liar da
Companhia bralima, a senhori-
ntia Cnshan de Lima Dores,
sobrinha do saudoso Domingos
Leal, e fino elemento de nossa
sociedade.

A «Vida Capichaba» apre-
senta seus emboras.

«b 3XWíWTOS
CONSTITUEM VEfídAOEIRO SUPL/C/O.

OVA RIUTERAN é£%%,%
£ 0 reO-LL&ZjdoT' /OSAL O AS fUNÇQES FEMININAS
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casamento

Realizou-se, no dia 9 do cor-
rente o casamento do sr. Fran-*
cisco Dias Maciel com a senho-
rmtia Augusta da Costa.

No acto civiPserv iram de tes-
femunhas por parte da noiva,,
o sr. Almicar Cabral e senho-
ra e, por parle do noivo, o sr.
Ahpio Valladares e sra. Se-
nhorinha Rodrigues Vieira.

No religioso foram padrinhos,
pela noiva, o sr. Salvador Pi-
Ide e senhora, e, pelo noivo, o
sr. Alipio Valadares e sra. Se--
nhorinha R. Vieira.

FflLLECIMEHTO

Victima de uma s y n c ope,.
poucos momentos antes do ini-
cio do banquete offerecido ao*
dr. Getulio Vargas, veio a fal-
lecer o dr. Adhemar Grijó, di-
rector da Penitenciaria do Es-
tado.

Chamada a Assistência foram
prestados os serviços médicos
que entretanto, foram inúteis.
Causou profundo pesar, esse
facto inesperado.

A' família enlutada enviamos-
as nossas condolências.

X .; > V X < . Xi
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entre volumoso
omno agitado

Ranger dos dentes
Comichão no nariz
Vômitos - Colicas

' 
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Inchação no lábio superior
Ora pallido, ora corado
Irritabilidade de gênio

Tudo são symptomas de
LOMBRIGASeVERMES
Só podereis exterminal-as

dando-lhes um
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TIRO SEGURO
O TRADICIONAL REMÉDIO para ADULTOS e CRIANÇAS
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SABONETE
SOBERANO/

Para a belleza é indispensável uma
cutis perfeita e esta por sua vez ne-
cessita de cuidados especiaes. O
primeiro e mais importante destes
cuidados é a remoção diária dos
detrictos que se alojam nos poros,
a qual só pode ser conseguida com
o uso de um sabonete puro como o
Sabonete Lever.

O Sabonete Lever é em todos os
particulares da mesma qualidade
que o famoso sabonete branco para
toilette vendido na Europa e nos
Estados Unidos pela organisação
Lever e que é invariavelmente pro-
curado por todas as mulheres que
sé ufanam da sua bella cutis.
Experimente o sabonete Lever e
verá como a sua cutis se tornara
branca, macia e aveltudada.
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AV," SABONETE

LEVER
DE QUALIDADE EXTRANGEIRA
AO PREÇO DE 15500

SA. IRMÃOS LEVER SAO PAULO
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Depositários para todo o Estado
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