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O MediICO:

Ventre volu mo so
Somno agitado
Ranger dos dentes
Comichão no nariz
Vômitos - Colicas

Inchação no lábio superior
Ora pallido, ora corado
Irrstabilidade de gênio
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SEGURO
O TRADICIONAL REMÉDIO para ADULTOS E CRIANÇAS
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MEU INIMIGO
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Quando o Brasil foi inventado pelo seu Cabral pene-
Irou nesle solo inocente a civilização européa — essa coisa
horrível que se apresenta desmoronando o que se achava
construído. Aqui era o, paraíso terrestre. O homem, em
geral, honesto, quieto, vivia feliz e com facilidade atingia
aos cem anos de idade, a civilização do velho continente
veio como si entrasse a maldade num cérebro de criança.
E nós pegamos os mesmos vicios. 0 de andar correndo
como loucos atraz dte moedas redondas que correm mais
do que a gente... O de andar de limousine, casaca e uni-
forme de kaki apertado até a gola, em pleno verão deses-
perador. O de fazer inimigos ferozes por motivos frivolos.

O seu Cabral é o culpado de tudo isso. Antes nos
deixasse de tanga... Os homens de 1.500 não viviam atra-
palhados para liquidação de notas promissórias...

Um celebre escritor francei, disse: «Deus que me li-
vre dos amigos» como quem quiz dizer «dos inimigos eu
mesmo me livrarei.»

O meu inimigo é um cidadão como outro qualquer.
E' um homem parecido com esse homem que tem raiva da
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gente. Nào difere do resto da humanidade. Tem seus ami-
gos. Pratica a caridade. Reza. Dansa e pinta o sete. Por
motivo simples não fala comigo, li' uma das vitimas do
seu Cabral...

Pois bem, meu inimigo. Aceite estas linhas escritas
para você, que tem um bom predicado. EJ sincero. A sua
face não muda quando me enconlra. A sua atilude é uma
só. Em qualquer logar. Chova ou nào chova. E* por isso
que eu aprecio você...

Ando prevenido. Espero as suas investidas de inimi-
zade e você não invesle. Não me incomoda. Vivemos in~
diferentemenle. Você lé e eu cá. Cada um com a sua vida
e Deus com a de Iodos.

Meu caro inimigo. Estamos de ano novo Mil felici~
dades no decorrer de 1934. São estes os meus votos sin-
ceros. Já que entre inimigos existe a mais pura das since-
ridades...

.
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ANNIVERSARIOS
Fizeram annos no dia:

CD

0

As senhoras: Etelvina Vivacqua e
Ahneriitda de A. Kamos; os se-
nhores: Anísio Fernandes Coelho,
Flavio de Jesus e Eugênio Setle.

As senhorinhas: Yára Guimarães
e Odette Gri|ó; os senhores : Odi-
lio Furtado, drs. Jacy Fontes e Ar-

geu Monjardim.

A exma. viuva Clelia de Queiroz;
a senhora Emma Muniz Freire; os
senhores : Sylvio de lesus, José
Sauid e dr. Oswaldo Poggi.

HAs 

senhoras: Didimo Carneiro e
Alda Vasconcellos; as senhon-
nhas: Helena Prado e Zaira Vas-

quês e a menina Mana Therezi-
nha, filha do casal Tiburcio Dias.

SA 

senhora Eudila F. Coelho; a se-
nhorinha Nizia Guimarães; os se-
nhores: )oão Ribas da Costa e
Braulio Santa Clara; o m e n mo

Glauro Pimentel.

A senhorinha Clarice Silva; os se-
nhores: Oscar Guimarães e Al-
varo C. de Jesus.LU

JUVENTUDE
ALEXANDRE

\Õ>fam Cabelos I
Bvíiã " Brancos \

CHRONICA
Victoria.
Café Elite.
Onze horas. Morria na folhinha a

ultima noite de 1933.
-Boas festas 1 Feliz entrada de

anno novo !-dizia alguém a um seu
conhecido, quando entrei no café,
com Romeu de Alencar e dr. Ruy
Castello.

Muita luz. Luz - pedaços de sol
que se paralisaram.

Muita gente. Desta gente que fre~
quentemente encontramos nas me-
sas dos cafés, exaltando as victorias
do nosso sport, faltando sobre apo-
litica, enaltecendo «Caiçaras», livro
do nosso conterrâneo Carlos Madei-
ra e criticando os sonetos quebra-
dos de nossos novos poetas.

Vertiginosamente, gyrava na e/e-
et rol a, um disco que enchia, con-
laminava o espaço, com compassi-
vas notas musicaes.

Um conhecido do dr. Castello,
sentando-se no angulo do café, cum-
primenta:-Bôa noite, doctorl Como vae ?

Ohl Bôa noiteI Vou melhor,
obrigado, respondeu o amigo.

Romeu bate com uma prata na me-
sa, fazendo signal ao garçon.

—Que desejam ? Perguntou o gar-
çon, que attendeu, rapidamente ao
seu chamado.

Um café pequeno, pediu dr.
Castello.

—Dois.

Bem, um chopp, mandou buscar, /*/-
nalmente, Romeu.

O garçon deu duas voltas, e, sem
demora, logo nos serviu.

Romeu e eu, fizemos esforço para
pagar as despezas. Dr. Castello nao
deixou e na sahida pôz na mesa
uma moeda para o garçon.

Penso na existência...

Entramos no mundo e imploramos
á vida, garçonette que nos serve
venturas e desgraças.

Doamos, primeiro, esmolas aos mi-
seraveis que têm fome, para cahir-
mos na graciosidade do Sen hor,
para melhor sermos attendidos em
nossas preces de Felicidades.

Nem sempre a garçonette vos ser-
ve como os velozes garçons dos ca-
fés; ás vezes, ella tarda a chegar e,
em muitas oceasiões morremos na
espectativa de que um dia seremos
attendidos.

... nossa vida é semelhante a dos
fregueses de café.

ATHAYDE LIMA

0 As senhorinhas : Celina Cardoso
e Eny Etienne Dessaune e o me-
nino Roberto Carneiro.

EA 

senhora Candicéa Salles Tava-
res; as senhorinhas : Djanira )ahel
e Geny Soares; os senhores : Ma-
noel Pinto Dangremon, Wilson de

Freitas Coutinho e Durval Meirelles.

0 A senhora Jacy Alves da Silva;
os senhores : Manoel Campos Ta-
vares, Pietrangelo Debiase e Pia-
cidmo Passos.

| . A senhora Paulina Finamore; o
I 101 menino Olegario, filho do casal
I I José Ramalhete Maia.

0
0

Os senhores: dr. Ernesto M. Viei-
ra e Olympio Hygino.
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O senhor José Ramalhete Maia.
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A senhora Carolino da Silva Leal;
as senhorinhas: Nair Coutinho,
Helena Geho e Nair Santos; os
senhores: Agnaldo R. de Souza e

dr. Carlos Lindemberg.

G3 A senhora Orminda Pimentel.

\E- - - 0 senhor Augusto harlholomeu de
I 0 I Oliveira.

NOIVADOS
Fizerarri-se noivos:

A senhorinha Maria Derenzi com o se-
nhor dr. Deho Ehenne Dessuune;

a senhorinha Aluyde Eirme com o se-
nhor Leopoldo Rozetti;

—a senhorinha Maria Ignez Domfim com
o senhor dr. Pauto de Tharso Velloso;—a senhorinha Cehsa Couto Ribeiro com
o senhor Fausto de Mello Tancredi;—a senhorinha Ameha Antunes da Silva
com o senhor dr. Ecio da Silva Alves;a senhorinha Antomela Corrêa com o
senhor Euclydes Baptisla.

Acabam de contractar casamemto o
sr. Oscar Costa, funccionano do Ministe-
rio da Fazenda, com a senhorinha Ormy
Salleto, neta do sr. Vicente Dormnguez Sal-
gueiro e sra. Anloma Brabo Salgueiro.

CASAMENTOS

Gianordoli-Costa. — No dia 3 do cor-
rente, realizou-se nesta cidade, na residen-
cia de sua progenitora, a exma. viuva Ma-
rietta Gianordoli, o enlace matrimonial do
sr. José Costa, filho do sr. Lourenço Cos-
Ia, fazendeiro no municipio de Guarapary,
com a senhorinha Jandyra Gianordoli.

ParanYmpharam o acto civil, por parte
da noiva, o sr. Salvador Busatto e exma.
esposa, e por parte do noivo, o sr. Micha
Melinsckv e exma. esposa; e o religioso
pelo sr. Camillo Gianordoli e exma. viuva
Marietta Gianordoli, por parte da noiva, e
pelo noivo, sr. Antônio Becacice e d. Do-
naria Martins Oliveira.
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/ Para transportes e compras com garantia e rapidez

Prefira os seiviços do Commissario Fraga
Agencia çrrç Uictoria - Rüa Düqüç d<? Caxias. 16 - Phon? 301

Agencia no Rio - Rüa São Pedro, 209 — Phone 4-3020

A' cerimonia compareceu muitas pessoas
das suas amizades sendo ofterecido aos
presentes uma mesa de finos doces e vi-
nhos e em seguida os nubentes seguiram
para Sagrada Família, onde foram fixar re-
sidencia.

Na corbelha da noiva viam-se innumeros
e cuslosos presentes.

—Consorciaram-.se, no dia 0 do correu-
te, a senhorinha Lúcia Moreira e o cava-
Itieiro Ernesto Cacciari Júnior.

O acto civil realizou-se na casa do dr.
Edgard 0'Reylh de Souza, sendo padri-
nhos, por parte da noiva, o dr. Newton The-
venard e a sra. Oadie Cacciari, e do noi-
vo, o acadêmico Beresford Moreira e a
prof. Elisa Moreira.

Paranympharam a cerimonia religiosa,
que se realizou na capella do Carmo, o
dr. Carlos Lindemberg e a sra. N o e m ia
Serrão Tebaldi, por parte da noiva, e o dr.
Edgard O' Reylli de Souza e senhora, por
parte do noivo.

No final da cerimonia, á mesa, saudou os
consorciados o acadêmico Beresford Mo-
reiro.

NASCIMENTOS

Elza—é o nome da graciosa menino que,

no dia 31 do mez passado, veio enrique-
cer o lar do casal jouo de Figueiredo Ri-
beiro.

BAPTISADO

Na igreja de São GonçaJo teve logar a
cerimonia baphsmal do interessante meni-
no José Alfredo, filho do casai dr Alfredo
de Lima Cabral—Gracmda B. Cabral.

Paranympharam o acto o sr. Adalberto
Cabral, do alio commercio desta praça, e
exma. esposa sra. Cherubma de Lima Ca-
bral.

Correio Esportivo
. . .¦ . -X . ¦ ..;'
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Continuamos recebendo o «Correio Es-
porfivo», jornal semanário, orientado sabia-
mente por A. Sá Carvalho e Silveira Rosa,
apresentando em suas paginas, de todas
as edições, completas reportagens sobre
nossa vida esportiva.

«Correio Esportivo», é o clarim que soa
do Norte ao Sul do brasil, dizendo aos nos-
sos irmãos dos outros Estados, a força e
o valor do esporte capichaba.
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TINHA OS PÉS RACHADOS

aO sr. Francisco de Paula Soares, activo e hábil cabellereiro do «Salão Beira Alta», á ru
Andrade Neves, enviou o seguinte attestado :

«Profundamente reconhecido ao PO' PELOTENSE, pelos bons effeitos em mim prcduzidos pelas applicaçôes desse preparado, venho trazer ao conhecimento do publico esse bom
resultado. Soffria tenazmente de rachas com fortes comichôes nos pês, talvez devido a minha
profissão,^ que me obriga a estar de pé o dia inieiro. Depois que comerei o uso do maravi
lhoso PO' PELOTENSE. applicando o pó em um dia ao outro estava bom. Pôde usar como
quizer este attestado, fiel expressão da verdade.

Pelotas.
Francisco de Paula Soares.

Confirmo esse attestado. Dr. E. L. Ferreira de Araújo. (Firma reconhecida).
Licença N. 54 de 16 de Feveiro de 1918.

Vende-se em todas as Pharmacias e Drogarias do Brasil
Deposito geral: DROGARIA SEQUEIRA-Pelotas—Rio G. do Sul

As festas dos

nossos graphicos

Tiveram a gentileza de en-
viar festas aos nossos graphi-
cos, os srs. Oliveira Santos
Cia. Ltd., prof. Almeida Cousin,
Antônio Wakim, Zephenno de
Oliveira, Domingos loão. Vido-
rino Cardoso, A Victoriosa,
Casa Esperança, Cia. Central
brasileira de Eorça Electrica,
Drogaria Roubach e Casa dos
4 Irmãos.

Gratos.
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A/O CL L/B VICTOR IA

O elegante cíiib do Moscoso, abriu na noite de 31 de
Dezembro, os seus bem ornamentados salões para a reali-
zéçèó do esplendido baile, com que a sociedade capiçhaba
festejou a passagem do anno novo.

Num ambiento de elevada cordialidade, o Club Vicio-
ria reuniu em sua rnagestosa sede, as figuras de maior real-
ce nó rriúridanismò víçforiense.

Este baile marcou um suecesso nos meios sociaes des-
ta capital.

NO SALDANHA

Com o exilo de toclos os annos, realizou-se na noite
de 31 de Dezembro, no Saldanha da Gama, uma explendida
festa social com que a fina sociedade capiçhaba Festejou,
na sede do club do Porte de São João, a passagem do An-
no Novo.

A directoria dò C. R. Saldanha d.i Gama proporão-
nou ao seu elevado quadro social, algumas horas magníficas,
de franca alegria e da mais alta distmeção.

As dansas foram abrilhantadas pela excellente orches-
ira «brasihan Jazz», e se prolongaram pela madrugada a
dentro.

Foi um acontecimento de relevo nos festejos da noite
de Suo Sylyestre.

NA ASSOCIÇÃO VI Ml NAS
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G. ROUBACH & CIA.
VICTORIA

Revèstiu-se de um brilho pouco commüm, o baile que
a Associação Viminas de Esportes offereccu á elite capicha-
ba, festejando a passagem do anno.

Uma linda illurninação, muito contribuiu para o embel-
lezamento dos seus elegantes salões.

Foi um grande acontecimento mundano.
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Enriquecendo o nosso commercio

Vicloria vae tomando um aspecto bonito, aos poucos,com o apparecimento de novas e elegantes casas commer-
ciaes que enchem as nossas ruas de belleza e movimento.

ti' o que acaba de oceorrer na rua Jeronymo Montei-
ro, onde foi inaugurado no dm 7 deste mez o bem montado
estabelecimento «A Oriental», que veio enriquecer o nosso
commercio, de propriedade da conhecida firma José Bueriz
cS< Irmão, lambem proprietária da «Casa do Povo- em Villa
Ruhtm, gue muito tem se esforçado para o enqrandecimento
de nossa praça.

«A Oriental-, é uma loja que se dedica ao commercio
de fazendas e armarinho.

CASAMENTO
Enlace Aragão — Piovesan

Realizou-se, no dia 2\ de Dezembro p. passado, nes-
ta capital, o enlace matrimonial da senhorinha Aelea Piove-
san, filha do sr. João Fortunato Piovesan e de sua exma. es-
posa sra. Thereza Marcella Piovesan, com o sr. Nicanor Pe-
reira de Aragão, auxiliar da firma Arens & Langen.

O acto civil foi testemunhado pelo sr. dr. Armando de
Oliveira Santos e exma. esposa sra. Nair Santos, por parte
da noite; è pelo sr, Salvador Busatto e exma. esposa sra.
Heloísa Soares Busatto, por parte do noivo.

A cerimonia religiosa foi parariYmphada pelo sr. Hans
Langen e a senhorinha Alva Piovesan, por parte do noivo;
e pelo sr. Cezar Resemiru e senhorinha Izide Pesemim, por
parte da noiva.

Os actos reahzaram-se na residência dos pães da noi-
va, á Ladeira Maria Ortiz n. 7. A todos os presentes foi ser-
vida farta mesa de finos doces e licores.

Na corbeille da noiva viam-se mnumeros e valiosos
presentes. Em seguida, pelo nocíurno da carreira o jovem
par seguiu para o sul em viagem de nupeias.



PRETEXTO

Eu cachimbava como de cos-
turno, tirando minhas fumaças
apôs o jantar.

A lua já assomava o seu pos-
to de honra...

Distraindo, não reparei que
um par amoroso se sentara sob
a mesma arvore, em cujo lado
opposto eu me achava sentado.

—ftem, agora vou lhe contar
uma coisa... você vae ficar
muito satisfeito,

*

—Então ouça :
Eu hontem assisti aquelle bai-

le em casa da família S 11 va,
compretiendeu '?...

-?!
— E assisti também aquelle

encandaloso namoro seu, com
a Laurinha... você se esqueceu
de que era noivo... Ah, se eu
não conseguisse dominar a re-
solução que espontaneamente se formou dentro em mim, feria
ido, eu mesma, no dedo delia, collocor a alhança que você
me deu... Fui forte, felr/mente, e agora entrego-lhe a allian-
ça, como vou entregar-lhe tudo que tenho, vindo de você.

Querida, pondere bem o que disse...
Está muito bem ponderado.Repare bem que conheço a Laura desde creança;

brincámos juntos, como dois irmãos...
Hontem ella completou mais um anniversario, comple-

tou a maioridade e quiz que eu fosse á suo festmha. Con-
vidou-rne... Annui, era quasi obrigação...

Mas você se esquece do quanto eu quero a você. Do
quanto eu amo...

A sua impressão foi muito forte; eu tratei a Laura,
apenas, como um cavalheiro, que com ella tivesse alguma
intimidade...

—Mas, aquelles olhares seus, foram muito alem de ca-
valheinsmo... você gosta delia... e seja muito feliz. E' o querealmente lhe desejo. Aqui está a alliança; depois mandar-
lhe-ei tudo o mais...

—Não. Certamente vae se esquecer de me devolver os
beijos que lhe tenho dado, mas os exijo agora...Sim. Tome-os todos. Nem mesmo com elles quero fi-
car, possível fosse, nem com uma simples lembrança...

Então elle a beijou... beijou-a varias vezes, como se
estivesse mesmo retomando os beijos entre elles trocados.

-Amor, não mais acabaremos, sim? Eu não mais po-dena viver sem você. Tenho tudo, quasi tudo, mas tudo fal-tar-me-ia...
Não mais acabaremos, não é, amor?...
Seu olhar agora, foi mais expressivo do que o de hon-tem : para Laurinha...
São ciúmes, amor... perdoa...—balbucicu ella, com do-

cura, num suspiro longo.
E emquanio elle a beijava, collocou novamente no seudedo a alhança devolvida.
Depois, como elle afastasse o seu rosto, para melhorcontemplar as suas faces levemente ruborecida, disse-the:—Você se esqueceu de me tomar aquelle beijo que...

O PEITORAL DE ANGICO
De Taquarembó... Uma íosse rebelde

Pessoa altamente collocada, espontaneamente nos escreve:
Attesto que tenho feito uso <l„ xarope PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE colhendo

sempre os melhores resultados que se possa obter com um excellente preparado. Km tosse
rebelde ainda nâo conheci preparado algum que lhe possa avauiajar. Por ser verdade, passoa pres nte declaração, a bem dos que soffrem.

Toquarembó, municipio de D. Pedrito.
José Carlos Antônio Severo.

Confirmo estes attestad.s. Dr. E, L. Ferram, <!<• Araújo (Firma reconhecida).

Licença N. 511 de 26 - 3 -
Deposito geral: DROGARIA SEOUERIA

Vende-se em ioda «*

906.

-Pelotas-Rio 0. do Sul.
parle

E sem que ella terminasse a phrase, elle a beijou aindamais ardentemente e levantaram-se em seguida.
Ao longo da estrada, aos urgenteos clarões da Lua, euobservei que ate as sombras daquelles dois seres que lenta-mente caminhavam eram noivas...

Darcy Moraes de Sá .'¦ 
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Resfriados
Como primeira medida, lome-se uma
dose de 'Sal de Prucla' ENO, que
limpando os intestinos, facilita a cura.
'SAL DE FRUCTA'

ENO
Frascos de ires tamanhos:
Grande, médio e pequeno.

tDIGA MENTA
NERVOSA E MUSCULAR

INSOLAÇAO-TYPHO-URÇMIA
INFECCOES .NTrTTINAESiUQlHARIOS

v/- i

MÊ ^B

USA fMOO

SABOROSO GRANULA00 .. »«v ciffoni
GLYCEBQ-PHOiPHATAPnlEM TODAS AS PHAR MACIAS E OPQGAPISS

Francisco Giffoni 5 Cia.—Rüa 1. de Março 17 — Rio de Janeiro
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O primeiro inventado
para na,doenças de
Senhoras e Senhorítas.
Combato as Flores Brancas,
falta de regras, regras escas-
sas, suspensão, (luxo com dôr
ou dysmenorrhóa, Colícas
Uterinas, regras excossívas,
incommodos da idado critica
e inMammaçôes do Utero.
Não confundir com ou-
tros Reguladores imita-
ções do KEGULADOKBEIkAO.

tRtQlstsdo no Brwuntnio sar át Sjude PuSIKí

0 automobilismo no

Chile

Três brilhantes viçtorias
do Ford U-8

¦:.:¦¦¦>¦:..: ¦

Em 29 de outubro ultimo, realizaram-se
em Santiago do Chile, três grandes pro-
vas automobilísticas gue provocaram amais
viva sensação entre os amadores chilenos.

E é justo assignalar gue os novos Ford
V—ô, nessas provas controladas official-
mente, alcançaram viçtorias em todas as ca-
fjgorias.

Na série A inscreveram-se seis concur-
rentes, quatro com carros Ford e dois com
Willys Six. Coube o 1' logar a Nicomedes
Campos, gue fez o percurso de oito kilms.,
em 5 minutos, 23 segundos e 3|6, tempo no-
tavel attendendo-se ás condições do terre-
no a percorrer.

Na série b, inscreveram-se 5 pilotos, dos
melhores do Chile, notando-se dois carros
Graham-Paige, um Chrysler 75, um De So-
to ô, e um Ford V—ô. Coube a victoria a
Carlos Orrego, nome bastante conhecido
nos meios automobilísticos sul-americanos.
Carlos Orrego, dirigindo um Ford V—ô de
Luxo, de quatro portas e com todo o equi-
pamento, fez o mesmo percurso em 5 mi-
nutos, 30 segundos e 1|5.

A 3a. prova, de Força Livre, concorre-
ram onze carros: três Fords, um Chevro-
let, um Chandler, um Àuburn, um Studeba-
ker, um De Lage, um Fiat, um El Cabro,
marca chilena, e um Oardner. Carlos Or-
rego, guiando ainda um Ford V—ô, bateu
essa nova prova, conseguindo o tempo re-
cord de 4 minutos, 15 segundos e 4|5.

{''.'^'JwmA Livro
*f jflJErH^flflifl^r ^V

IfeâíSÉÉr > / de

I llmWk
I /f mjAm ^flr%. X

H §^ lfl>/ X f ,s flV. \

Refeições Nutritivas

Ttmoi to seu dispor um exemplar
grátis que lhe proporcionará a
maior satisfação
Este livro de "Receitas" c de
inestimável auxilio ás donas de
casa e mães de família cansadas
de preparar os mesmos pratos
diariamente.
Os diferentes pratos de

MAIZENA
DURYEA

acham-se divididos em grupos
distintos de modo a serem fácil-
mente encontrados.
Com as receitas contidas nesse
livro, poderá, com pouco cs-
forço, variar o menu diário, con-
fccciofiando pratos nutritivos
que provocarão o apetite de sua
família.

PEÇA-NOS
UM

EXEMPLAR
GRÁTIS

mINAÇÕES DE MILHO, i«A2IL $. K
Cola* P«tt«l tf7t • Sã* Paula

B«»«ta m« GRÁTIS •«» livra
602 *J
NOME —
RUA .,
CIDADE
E*+y M rli/V-'..,,, ,,«

-Z— T

MALEITftS. SEZÕES, IMPALUDISMO
UMA SÚ DOENCU IM SÚ REMÉDIO:

(!AFÊ'PXAW BEIRAO
Computa-to im muito* milhares as curaa

em doontes ja cangados de u&ar
mjocçôes e outro-» remédios annunciado».

ÜS.1-SE EM LICOR OU PÍLULAS

jHcci*U')o no Üíparun \«nlo Nacional d*
S«gd« Pwbi»ca »ot) o o.« »4 7

Communicação

;

•:¦'¦ - "' •' X:v -' ':

Do sr. Oclacilio Assis Martins, V secre-
tano do Syndicato dos Empregados em Mo-
teis, Restaurantes e Similares, recebemos
communicação de que em Àssemblca Ge-
ral realizada em 20 de Dezembro p. p. foi
eleita a nova direciona que gerirá os des-
tmos deste Syndicato durante o anno de.
1934, a qual foi empossada no dia 5 do cor-
rente e que ficou assim constituída:

Presidente, João de Souza Lima; vice-
presid. Heitor Theophilo Lopes; I' secreta-
rio, Octacilio Assis Martins; 2* secretario,
José Moraes da Silva; thesoureiro, Cícero
Telles de Menezes, procurador, Sylla Eer-
reira Barbosa e bibliothecano, Mansuêllo
Maffra.

Commissão de finanças : José Pereira das
Neves, Noberto Waldemar Santos e Domin-
gos Ribeiro de Souza.

Commissão de syndicancia: Elmano da
Silva Pomponel, Pedro bandeira e Eran-
cisco de Òritto Mendes.

Gratos pela communicação.

Syndicato dos Empregados do Com-
mercio de Victoria

Do Syndicato do Empregados do Com-
mercio de Victoria, recebemos o n. 21 da
revista «LL E. C», de sua co-irmã a União
dos Empregados do Commercio do Kiode
Janeiro, o syndicato de classe que, pelo
esforço e largo discortino de seus dirigen-
tes, consliluiu-se «leader» das reivindica-
ções dos trabalhadores brasileiros.

Pelo seu texto, vé-se que a «U. E. C»
tem attingido cabalmente seu desiderato,
pugnando pela adopção de leis protecto-
ras para a numerosa classe de que c or-
gão e que se acha disseminada por toda
essa grandeza do nosso brasil.

Gratos.
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E OAS VIAS RE5PHMUDRIAS
CM GERAL

FranciscoffoniGi & Cia,

COMPRIMIDOS 0EGIFFONI
ACTUAM SEM DEPRIMIR Q ORGANISMO

Rua Io de Março, 17 — Rio de Daneirp

"V <r



Na vida
conjugai

Com os cabellos cm desalinho, Iva
manuseava o álbum dc retratos.

Em dado momento esboça úm sòr-
riso e concentra o olhar cm uma pa-
gina...

Os olhos se lurvam; os lábios
tremem e duas lagr i m a s deslisam,
céleres, pela face.

Era elle... o rosto rcflectía aquella
mesma expressão de energia que lhe
era peculiar.

Ella respira languidamente e pro-
segue no folhear o álbum.

Ao se deparar com Carlos: Oh,
como lhe sou ingrata! Nunca houve
nada que nos incompahbilizasse...
sempre nos amamos!... mas, por que
não me dominei ? por que não fugi
em tempo ?

O destino... Oh, destino maldito!
Poi em Março.
Os dois médicos ex-collegas na fa-

culdade, recordando algumas passa-
gens da vida estudantina, gargalha-
vam, inebriados pela fumaça dos cha-
rulos.

Iva, surge, deslumbrantemente ves-
tida. Nilton não poude oceultar a inru
pressão que a esposa do amigo lhe
causara.

Soube que o companheiro insepa-
ravel de universidade tinha se casa-
do com uma moça nova, mas não
suppunha que fosse tão bella.

As constantes visitas, mesmo por
insistência do Carlos, quasi eram quo-
tidianas. Mezes depois, após longa
ausência, Nilton foi convidado para
um jantar.

A's 5, 40 lá estava.
Foi ella que o recebeu sorridente,

pois, o Carlos telephonara que ia
aitender um cliente e que ella o es-
perasse dentro de alguns minutos.

Sentiu um desejo vehemente de
agarral-a ali mesmo, próximo a por-
ta e sugar-lhe aquelles lábios verme-
lhos e carnosos, mas conteve-se.

ADEUS RUGAS!
A mulher em toda a e«la«le pr»d« repivenescer e embel!é*t,r.
— K' fácil obter-se a prova «mm vohso próprio rosto em pou«
éo"tempo, Experimentai boje mesmo o RUGOL, Creme
icieniífico preparado &cgundo <¦ celebre processo ao famoso
doutora *le belleza Mlle Dott Leguy, que alcançou o uriipet?
r o prêmio no Concurso Internacional «le Produetos «le I otiette.

opera em vosho ro*to uma verdadeira transfor-
msçSo, voa emhellcxa e vos rejuvenesce ao mes*RUGOL

mo lempo.

RUGOL
dos pelos

n3o accetie

difírre com pletamente doa ou iros creme», sobre-
tudo pela »úa acçflo sub*cutanea, sen.Io absorvi-

poros cia i»fil«* «is preciosos alimentos dermicos,
que miram na lua composíçBo.
Pfirni rvf,H n prevíne as ruga* precoces e pôs de
rvUuvJL gaiiinha, c faa rtesapparecer «s sardas, paanos,
espinhas, cravos, manchas, etc.

Pnrflí n5° eugordura a pelle Nilo cofttém drogas no*
nUVaUL civas. K' aV*olütamente inníjensivo. Até uma
crianc» recem-nascida poderá u>al-u.

Pnmi d* uma vida nova d epiderme flacida, porosafiUvaUL ,. fatjgada, empfestanrto*Ihf a apparencia real
da juventude,
GARANTIA — Mlle. Leguy pajam mil «íollares a quem

provar que ella nfo tirou completamente os suas
próprias ru^as com «luas semanas <!«• tratamento apenas.

Mlle. Leguy oííerece mil doílarea a «piem provar que
ella uAo possue oito medalhas de ouro ganhas em diversas
exposiv«"«"* pela sua maràvíihoaa descoberta.

Mlle. I eguy pagarH ainda msl dollares a quem provar
que o» seus attestados i«e cura nflo sâo espontâneos e au*
thrnticos.
AVISO - Depois «lesta maravilhosa descoberta innumeros

imitadores têm apparecido de todas as partes do
mundo. Por isso prevenimos ao publico que
substitutos, exibindo sempre

RUGOL

Mmr. liary Vi
gier es«reve :

«Meu m a r i <l«>,
que em sua quali-
dade «le medico è
muito descrente por
toda a s<»rtc de re-
médios, ficou «gra-
davelmenie surpre-
hcn«lido com os re
sulta«losque obtive
com o úso de RU-
GOL e por isso
também assigna o
attestado quejun-

to lhe envio...»
Mme.Souza Va-

lenço escreve
«Fu vivia desesperada com as malditas rugas que me

afeiavam o rosto e, depois de usar »«itO» cre mes an no n-
ciados, comecei a fazer o tratamento pelo RLGOL, obtendo a
desappari«.5o nSo sô das rugas corno das manchas, mod.l -

cando a minha physionomia a ponto de provocar a curtos»-
dade e admiraçilo das pessoas, que me coubeeiam».

#r""" 
" ¦' •¦''^aaS«KW
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Encontra-se nas boas pharmaeias. drogarias e perfumaria*.

Únicos cessionários para a America do Sul:
ALVIM & FREITAS

Escrip Central: R. Wenceslau Brás, 22 • S. Caixa, 1379
S. PAULO

COUPON (V. C.)

SRS. ALVIM & FREITAS, Caixa 1379-S. Paulo

Junto remetto-lhes um vale postal di quantia de IK
* 

ÍOSUOO; afim de que me seja enviado pelo correm
um pote de RUGOL :

Nome: .
Rua
Cidade .
Estado

... ...•..«•?•

? • •
.....

Palestraram alguns instantes sobre
as ultimas revistas theatraes, mas, o
desejo inconluio de se confessarem,
perturbávamos.

Amavam-se; desejavam-se; mas, ás
vezes, o impulso do inslmcto, a at-
trucçao dos sexos tornam-se ínacti-
vos ante o domínio do homem e a
fidelidade áú mulher.

Elle não ousava enlaçaí-a nos seus
braços; ella desviava os olhos, rubo-
risada.

Motive um momento cm que sâo
rompidos ps grilhões dos sentimentos
e elles se unem em um ardente e pro-
longado beüo.

Perdôo. Foi um momento dc des-
vario, disse elle.

Sim. E\.. é um neto dc irrettexao,
balbuciou ella.

Assim pensando, Iva mais uma vez,
volta ao retrato delle e olhando-o
saudosa lê pausadamenle a carta.

«Iva.
Veia como esta vida c meompre-

hensivel. Tu, a esposa do meu me-
lhor amigo és a mulher que amo.

Não sei se o meu amor por ti é
mais forte que a nossa antiga ami-
zade. Prefiro sacrificar-me por toda
vida, a ver desmanchada a felicida-
de do leu lar.»

E ella respondeu, ali mesmo, junto
ao álbum :

«Nilton.
Carlos éum esposo ideal. Casamo-

nos por amor. Ate hoje nenhum des-
lise nos incompatibilizou.

Mas a tua convivência comnosco,
as constantes vezes que conversámos
á sós, no iardim; as luas disserta-
ções sobre as flores caplivaram-me...
Desde que foste, a tua imagem não
me abandona.

Não posso deixar de ler constan-
temente a tua carta e contemplar o
teu retrato. Peço me esqueceres... e
farei tudo para te esquecer, se é que
haja tempo nesta vida.»

........

(QUEIRAM ESCREVER COM CLAREZA)

ADOLPHO

FERNANDO

GREANCAS ANÊMICAS LWPUlins BACH1TICASm
SABOROSO XAROPEIQDDPHOSPHQ-CAICICO

ACCESSOSctASlUHAiíROHCHlTtASTiiHHIt;

I
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Foi na cidade de Pilomba, em Santa Rifa de haixo,
para onde me transportei na qualidade de promotor, gue
conheci o Zepherihô de Souza, medico pela Faculdade do
Rio de Janeiro.

Vou contar a vocês o que era Pilomba: um agrupa-
menlo de casas eslucadas; jiJ^^do Mane Pereira, onde tu-
do se comprava, de collannhos, sella e água benta a outras
mercadorias menos valonsadas como a òulória, mulher do
proprietário; a PenÇão do Posas; a E~arma$a do Zé-Maria;
a casa do Chico Padeiro; um campo de futebol e gente alra-
zada, estúpida, retrograda como nunca vi outra.

Em vinte annos, tenho a impressão de gue só eu e o
futebol ali chegámos.

Aos domingos, no campo improvisado, reuniam-se as
famílias a assistir partidas de laponas, enlre os componen-
les do Pilomba F. C. e do Brasil Esportivo.

Pessoa indispensável nesses prehos, era o boticário
previdente, gue apparecia com um arsenal pharmaceutico de
emergência.

A cidade ficava dividida entre os dois clubes.
Nos dias de jogo, havia arruaças, as torcidas não oc-

ceitando a decisão do juiz. A pancadaria era grossa e não
raro o delegado intervinha, com sete praças...

.A' T. .¦ ¦¦¦¦ ¦ '.. ¦•¦ ' A
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Era uma affronla. Mas, se eu reagisse os situacionistas

me fechariam num circulo de ferro. Devia pregar meus cinco
dedos na cara do brulo 1

O Governo nessa época, precisava de sympalhias. A
política federal estava em declínio. Foram distribuídos bole-
íms nas capitães cios Eslados e cidades do interior, pelos
guaes, os legítimos poderes pcrmiltiam Ioda liberdade de con-
sciencia nas eleições próximas. Náo haveria compressão of-
ficial: Iodos os brasileiros deviam apoiar o Governo nesse
movimento patriótico, votando no candidato de sua confian-
ça, da confiança dó Governo. Era ambíguo o appello. {Não
é com moscas que sè apanha vinagre).

Era a apregoada moralização dos costumes. Os parti-
dos radicaes ou opposicionislas arregimentaram suas forças,
orientando as massas (phrase feita, mas, gue tem sua func-
ção...) A esse togue de alerta, os descontentes se reuniram.
«Era preciso acabar com a canalha, com os polihcos pro-
fissionaes. O paiz estava ern perigo irnminenle.- E o povo
foi para a rua fazer carnaval...

0 boletim pregado á porta da Pharmacia, provocou
estardalhaço. Nesse dia, quantos inimigos tinha o Coronel
Duarte!

O vereador Totonho das Cancellas commenlava, entre

O RIO CONHECEU NESTE VERÃO
AS MAIS DESLUMBRANTES ES-
TAMPARÍAS EM VOILES E DEMAIS
TECIDOS ADEQUADOS Á ESTAÇÃO^
ESSAS MESMAS ESTAMPARÍAS
NESSES MESMOS TECIDOS AC A-
BAM DE RECEBER AS CASAS PER-
NAMBUCANAS— FONES 156 E '292.

Mas, lá fora, na EarmaSa, no Mane Pereira, na Pen-
Ção do Rosas, os commentarios continuavam, terminando em
palavrões. Essas rivalidades esportivas determinaram scisões
politicas. As cores dos clubes de futebol passaram a ser sym-
bolos de partidos políticos.

O Pitomba F. C, cujo presidente era o mulato Rosas
da PenÇão, prestigiava o Coronel Duarle Simphronio. O Ze-
pherino, dr. pela Faculdade do Rio de Janeiro, opposicionis-
ta intransigente, aproveitou a opportunidade e, não obstan-
te a covardia daguelle povo roceiro, formou o partido da es-
querda, com elementos do Brasil Esporlivo.

Desde que se insinuaram as hostilidades, eu me man-
tive neutro. Morava na PenÇão do Rosas e visitava o dr.
Souza, meu único parceiro naquelle deserto de homens.

Era enfadonha essa vida. Para não soffrer a intimidade
do Rosas, falador da vida alheia, tratei-o sempre á distancia.

—«Bôa tarde, sr. Rosas» — respondia-lhe ao cumpri-
mento. E, se elle estendia a conversa :

— «Sinto-me indisposto; é o figado. Doença antiga!
Devo falar pouco, para me aborrecer menos...»

Parecíamos dois surdos. Era a minha formula de falar
sozinho...! . , _ -_

O resultado não se fez esperar. O Rosas da PenÇão,

perdendo antes de mim a paciência, transferiu minhas malas

para a casa do dr. Souza.

portas fechadas, a siluação precária do Paiz.
Grilava o juiz de Direito, um capenga, lançando per-

digotos nos circumstantes:
—«Isso é uma calamidade»!
E assoando o nariz:

«Uma confusão em perspectiva na política confusa
do Paiz.»

«Nada! atalhava o escrivão Menelau. Se houver de
facto honestidade nas eleições, o Governo perde. Todos os
brasileiros são opposiciomstas, mesmo os gue votam com o
Governo 1

Ao gue lhe respondia, viclonoso, o Zé da Siá Chíca:
«Num dianta esse berrem; o Coroné Duarte conta

c'os diffunto pra vota!...»

Na praça da egreja, os opposicionistas se reuniram.
Era o primeiro domingo depois da publicação do celebre bo-
lelim. Os oradores irromperam de todos os cantos, houve
imprecações, disparates, tiros para o ar; ninguém entendeu
nada, mas, todos bateram palmas. «Eh, bicho p'ra fala!»

Logo se conheceu o condidato da opposição: Dr. Ze-
pherino de Souza, formado pela faculdade do Rio de Janei-
ro. Elle aproveitou o enlhusiasmo popular e suggesíionou os
neutros. A torcida do Brasil Esportivo foi se avolumando...
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MIRE SE AO ESPELHO
f: VERÁ QUE SUA CUTIS ESTÁ MAIS MACIA, LISA
E BEM CONSERVADA "SflBfiO RUSSO"
O GRANDE PROTETOR DA PELE - 102 ANOS DE SUCESSO

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

Grande economia - A' venda em toda a parte
Exultei. Havia de ser delegado, um dia,
para fechar a PenÇào do Idosas I

Nessa época, eu trazia mal extinclo o
germen do iornahsmo; lembrei o fundação
de um jornal. Julgaram a empreza muito
arrojada. Uma temeridade I Seria difficil
encontrar leitores para o jornal, mesmo
com o distribuição gratuita. Gente ignoran-
te aquella I

Fundei G Pharol, órgão do partido Bra-
s/7; meu nome não apparecia nelle: eu era
promotor. Fscrevia meus artigos bombas-
ticos, ao sabor da canalha apreciadora do
que não entende e o Zeguinha-Poefa, fi-
lho da Porfira Lavadora, assumia a puter-
nidade delles. Começava, assim, de casa,
a falta de Independência.

O primeiro humero d'0 Pharol provocou
pancadaria. Foram mal interpretados, aliás,
devidamente interpretados, todos os artigos
do jornal, o annuncio de «vende-se uma
égua igual á besta do Coronel Duarte. Tra-
tar com o Pedro Funileiro-, inclusive o poe-
sia innocente do Zequinha, assignada por
José Maria da Ribeira (Ribeira, porgue elle
era poeta dágua doce).

O Coronel Duarte consagrou o jornalzi-
nho, forçando sua circulação além frontei-
ras, remeltendo-o aos figurões da política
estadoal, observando-lhes gue era preciso
pôr um termo águella anarchia legalizada
pelo condescendência do Governo. Engra-
çado! Pitomba, guiéfa e estúpida, era um
reducfo perigoso á precária autoridade dos
mandões...

Uma semana depois do successo da /o-
lha, o Coronel Simpronio me mandou ovi-
sar gue tivesse cuidado; elle conhecia me
ligação discreta com os do Brasil Espor~
livo.

O Pharol foi guebrado, mysteriosamente,
da noite para o dia. O delegado abriu in-
querilo. Foram ouvidas as melhores teste-
munhas: as gue eram surdas e não perce-
biom a leitura das declarações feitas, mas,
sabiam assignar em cruz. Resultado: as
provas eram todas contra mim. O delega-
$o chamou-me, particularmente, e promef-
teu-me dar um geitinho...

A situação se foi aggravando. Quasi na
véspera das eleições, appareceram novos
soldados, gente estranha gue entrou a pro-
vocar distúrbios. Tiros romperam atoa e o
coveiro passou a ter trabalho. O pobre do
Zé Maria quasi perdeu o pello. Luiz Rey-

Bõa Saúde... Vida Longa...
übtêm-se usando o

ELIXIR DE NOGUEIRA
Do Ph. Ch.

Joáo da Silva Silveira
Empregado com real vantagem

nos seguintes casos:

Rach'ti«mo,
Hheum.it s no em líeral,
Corrim • .. » tios ouvidos.
Inflamai «ções do utero,
Affecções do figado,".nas da peite,

Gonorrhéas,
» sp nhas,
Sarnas,
Ulceras,
: scrophulas
Darthros,
Fistulas,
Cancros,

i oubas,
Ooubons,
Dores no peito,
Carbúnculos, etc.

PODEROSOS
ANTI-SYPHILITICO
A NTI-RHEU MATICO
A N TI-ESCROPIIULOSO

ucenc. poi Eivemos bepu.aiiektoidb saúde foblca
!. Grandes Prêmio» • 5 Medalhas <!«* Ouro
GRANDE DEPURATIVO DO SANGUE
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mundo, orador ofiicial do Brasil Esportivo,
adoeceu de pancada. Essa epidemia gras-
sava só entre os da opposição...

Procurei o delegado. «Terminemos com
essas barbaridades», disse-lhe.—«Gente sé vergonha. Isso não aconte-
ce commigo» — respondeu-me o mulato per-
noslico.

Zepherino, que tambem andou por om
triz, curava os doentes.

O preto Cypriano deu os cavacos:

Isso c besléra, seu doelô: remedo pra
pancada, é pancada de troco.»

E caminhou para a estrada. A* primeiroameaça esticou um soldado.«Morre, canáia do governo.»Foi peór. Casa de manbondo! Esmurra-
ram o Cypnano, prenderam-n'o. Não mor-
reu, porque o Zepherino interveio, enérgico,
resolvido o um estrago. «Bala Irocada não
dóe.»

A raiva contida daquella gente, explodiu.
O Cypriano soffreu as conseguencios; mais
tarde chorou, reconhecido ao Zepherino:«O dr. gue contasse com elle. Estava pre-so, mas, havia de sahir.»

E sahiu.
A liberdade de consciência, promeltida

para as eleições, falhou. Ante as ameaças,
a confusão se estabeleceu. Os capangas
do Coronel Duarte passearam sua arrogan-
cia pelas ruas da cidade, exhibindo cor-
tucheiras e custosos parabellos. Era o ar*
gumenlo mais decisivo. Os opposicionistos
começaram a pensar que tinham família. O
Zizinho justificou-se. O Amanço falou em
dez boceas para sustentar. Eram esses os
esteios da choça polilica do Brasil Espor-
livo. Os que ainda guardavam uma espe-
rança no prestigio do Zepherino, perce-bendo sua queda, dispersaram. Os chefes
mentiam aos seus compromissos, vergonho-
samenle. Só o Zepherino permaneceu ina-
balavel.

No dia das eleições, a cidadezinha em-
bandeirada assistiu, tacitamente solidaria,
a victoria dos situacionistas. Houve festa
na Câmara Municipal, em regoziio á victo-
ria do Governo, por unanimidade de vo-
tos; á noile, baile, cerveja e biscoitos, por
conta.do orçamento. A cidade todo comia
o gue pagava. Nada de mais!

Quando eu sahia, dei de cara com o pre-
to Cypriano.

«Éta branco sé vergonha! O Zizinho...
o Amanço... o doelô Promotô... Quem ha-
vera de dize ?!»

Cessados os commentarios, em paz os
compadres, recebi do Coronel Duarte um
pedido de demissão que eu devia assignar
e um cavallo ensilhado, para gue eu o mon-.
?asse e desoecupasse o becco...

Era arranjo do Rosas da PenÇào 1

Caio de Andrade

TONIFICAM COM 0
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Francisco Giiloni 5 Cia. — Rüa r de Março, 17 — RIO DE JANEIRO



Na vida dos prelorios suo eommuns os
anecdolas colhidas em despachos, senten-
ças, cotas, razões, minutas e nos debates
oraes. '

O folklonsla, que se ^propuzcssc a reu-
nir em um livro Iodas as historias jocosas
transnntlidas, de cjeraçao em geração, pelos
caie trabalham nos Irrbunáes; jui/ados e car-
tonos teria de seleccionar dentre um sem
numero de fados espiriiuosos, os jnais in-
leressnnlcs, paro não realizar obra muilo
volumosa.

De memória guardo o relato de diversas

Anccdotas forenses

pilhérias ouvidas na, minha passagem pela
advocacia e pelo Ministério Publico.

fim Minas Géraés, quando promotor de
justiça, narraram-me a sentença que dera
uni leigo, em exercício pleno deQuiz de Di-
leito. Tratava-se de urna complicada quês-

¦ 

.

AS C
E OS VELHOS

Nas Creanças, a tosse é um mal

quasi que permanente. Sejam sadias
ou doentes, as creanças não escapam a
visita freqüente da tosse. E o "Bromir

na tosse das creanças, é de um effcito
admirável, bem como na coqueluche,
cujos accessos cedem rapidamente.

Para os Velhos, o "Bromil" é uma
protecção providencial: combate a
chamada Tosse dos Velhos e, acalman-
do os accessos que se manifestam de
preferencia á noite,
permitte ás pessoas
de edade o beneficio
de poderem dormi' I ~J Q| j
tranquillamente. SS\/%\ ^r

tão de terras em que autor e réo foram
defendidos por dois rábulas terríveis, des-
Sés que trazem de cór os formulários e sâo
peritos na chicana, capazes de adulterar
todas as normas de hermenêutica. O juiz
erainuniqo das partes e nao via com bons
olhos o escrivão. Os advogados, numa pro-
hxiclade e numa erudicçâo tremendas, es-
crevcrarn razões de légua e meia, depois
de exqotarem os recursos prolelatorios, ei-
tando o Digeslo, guasi todas as ordenações
do Reino, accordãosos mais desparatados
de uma dúzia de baixas e altas Cortes e a

doutrina de vanos auto-
res, que conimenluvam a
legislação de terras, pelo
processo comparativo...

Oue fez o magistrado?
Sentenciou, após longos
dias de locubrações: —
«Vistos, etc.» e passou a
lavrar innumeros consi-
deranda, com o cabedal
da defesa do autor. Xo
copiar a ultima r a z ao
uniu com um mas outra
série de consideranda,
em que se estribou na
lógica das razões do ré o.
E concluiu: «F. conside-
rando, finalmente, que
ambas as partes tem e
nào têm razão, dou o fei-
to poi empatado e con-
dernno o senhor escrivão
nas custas »...
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TOSSE ? BROMIL
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Dois juizes de Direito
subiam o Purús, ruman-
do o Acre. Um havia
naufragado, num dos pa-
ranás do Rio Amazonas,
perdendo toda a baga-
gem.

Passara oito annos ad-
dido, nesta capital, jo-
gando até pedra em San-
tos... O outro, Virgolmo
de Alencar, que era um
caracter e uma mtelh-
gencia brilhantes, depois
de dez annos de perma-
nencia em seu cargo, dé-
ra um pulo a Manáos
para consultar um me-
dico.

Ao chegarem na boca
do Acre separaram-se e
na despedida, p naufra-
gado cotnmentou: — «Não
sei como me atarei sem
um livro, depois de tanto
tempo de ausência da iu-
dicatura. Como poderei
dicidir as quês! õ e s, se
nem os códigos escapa-
ram ?» Virgohno, que era
um blaguer por Índole,
respondeu: — «Pelo ru-
mo!... Pelo rumo!...»

Augusto "

Pamplona



CONCURSO PHOTOGRAPHICO
DA «VIDA CAPICHABA»

"

No intuito de estimulai OS nossos photographos e ama-
dores a «Vida Capichaba» resolveu rí<ir inicio neste nume-
ro ao seu primeiro «CONCURSO PHOTOGRÁPHICQ», com-
prehendendo phòtographias artísticas de iiês eathegonas, a
saber:

Instantâneos.
Retratos.

Paisagens,

Em Cada urna dessas catheqorias haverá classificação
dos trabalhos enviados a esta Pedacção e serão destribin-
dos prêmios aos primeiros classificados.

PPI.MIOS — Ficam desde iá estabelecidos nove pre-
mios, podendo este numero augmenlar ho decorrer do con-
curso, sendo Ires prêmios para cada calhegoria:

Estes prêmios serão os seguintes:

V Prêmio—Uma machina photqgraphica»
2' Prêmio—Uma assignaiura annuaída Vida Capichaba.
y Prêmio- Urna assignaiura semestral desta revista.

CGNDICÇOES-" As phòtographias serão remetíidas ou
entregues direciamente a esta Pedacção, com indicação do
objecto ou pessoa phoiographada e nome do a.ütôri

A «Vida Capichaba» poderá em qualquer lempo pu-
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blicar qualquer destas photooraphias, que, mesmo depois de
publicadas, coniinuarêto a fazer parte do concurso, ate o jul-
gamenfo Final.

F>la Pedacção nâo se obriga a devolver ptiotographia
alguma nem assume o compromisso de publicar todas as que
vierem, cabendo-lhe porem, neste caso, a livre escolha das
que merecerem publicidade. Fnlretanto, procurará publicar
todas as phòtographias artísticas ou interessantes que se
apresentarem.

IULGAMFNTO — 0 julgamento das phòtographias, de-
pois de distribuídas nas três eathegonas mencionadas : — iii»
stantaneos, retratos, paisagens-será feito em occasião que
vae ser previamente annunciada, devendo ser a commissão
julgadora, de cinco membros, composta de um technico
pholoqrapho, urna ou mais pessoas reconhecidamente arlis-
Ias e representantes da imprensa. Os componentes dessn
commissão serão oppòrfunamèhte escolhidos e publicados os
seus nomes.

Agora, senhores artistas do rnelol e do hyposulfito de
sódio, ás machinas, que o sol está lindo, o Espirito Santo
é encantador, nrrebentadoras de belleza as suas mulheres
e as praias eslão cheias de gestos e de gente bonita...

A postos! Lá vem banhistas ou mademoiselle borbote-
teando pela rua...

o ultimo econtecimen comercialIo
A Inauguração da firma Diamantino Barbosa & Cia.

Carmen Santos, brasileira, morena
e bonita.

Foi inaugurado, hoje, o estabelecimento commercial da
firma Diamantino harbosa & Cia., á Avenida Capichaba, 2o,
nesta cidade. 1 rata-se de uma bem montada casa de ferra-
gens e louças sanitárias, com exposição de banheiras mo-
dernas, para a qual chamamos a atíenção de nosso publico.
E* no commercio inteiramente nova essa introdução de ap-
parelhagens internas luxuosas, que ahi se adquirem ao pre-
ço do Pio de janeiro. O sr. Diamantino Barbosa é technico
no ramo de tal industria e fornece, solicitamente, aos inte-
ressados, os detalhes para as montagens dos interiores em
que pôde o bom-goslo proporcionar o prazer de morar. A
arte de viver deve ser desdobrada na alma do povo. Home,
sweet home...

Victona faz iús a casas dessa ordem, que dão á nos-
sa Capital um aspecto confortador. Acompanhamos, com re-
gosijo, este movimento em torno das montagens de bons es-
tabelecimentos eommerciaes, para bem servir a nossa popu-
lação.

Assistindo a inauguração da casa de louças e ferra-
gens da fuma mencionada, fazemos este registo, agradecen-
do aos seus componentes, srs. dr. Henrique Cerqueira Lima
é Diamantino Barbosa o convite especial á Vida Capichaba.

AS GRANDES ORGANIZAÇÕES
Fm nossa edição de Notai mencionámos, por equivoco,

a firma Irmãos Pagam como correspondente do Banco Hy-
pothecario e Agrícola do Estado de Minas Geraes, quando
não o é mais. lendo a referida firma deixado aquelle encar-
go desde Junho de \9Ò5.

Fica, portanto, para os devidos fins, feita a rectificação.



A Fesia
dos Maiores

Tenm vencedor de foof-hall.
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7"earn vencedor de valley bali.

Stelina Boamorte Pereira

Realizada entre os

alumnos do Collegio São

José, do Pio de janeiro,

<j lesta dos Maiores nos

ihferèsàa, porque nesse

estabelecimento de ensi-

no se acham para mais

de 25 alumnos capieha-

bas, e muitos delles to-

maram parte bem activa

nessa commemo r a ç ã o

annual, guese caracterisa

como uma das mais im-

portantes festas escola-

res do brasil.
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Ealleeeu, no Rio de Janeiro, a 2 de Dezembro fluente.
A Viclona, de onde ella andava ha tempo

affastada, mas que a conheceu menina e mocinha; onde ei-
Ia contava amigas de infância, tambem moças hoje, que a
sabiam querer pelos seus dotes de coração e admirar pelos
de espirito; onde tinha parentes e parentas que a amavam
eslremecidamente como merecia; — esta Vietoria, das suas re-
lações, sabe que Stelina, morrendo moça, si foi como tlôr
que emmurchece; era uma flor perfumada de bondade, que
irradiava de Íntèlligencia e graça.

Tcam vencedor de basket; vê-se nesta
photógraphia José Buaiz, nosso con-
terraneo, o 2' desse quinteto vencedor.

Stelina boamorte Pereira era filha de Anstides Barbo-
sa Pereira, alto funccionario da Pecebedoria da Capital Ee-
deral; sobrinha dè Vicente Boamorte, escrivão do Juízo Ee-
deral e de Elpidio Boamorte, director-geral aposentado do
Thesouro Nacional; prima do dr. tlerachto Amancio Pereira,
professor, secretario da faculdade de Direito do Espirito
Santo e secretario perpetuo, do nosso Instituo Histórico e
Geographico. Terminara, em 1929, um curso, todo brilhante,
nm Escola Normal Wenceslau Braz, do Rio de Janeiro e a
vida apenas, como que lhe abria os braços, sorrindo numa
grande esperança...

Feneceu,
Juntamos o tributo dt) nosso pezar, muito profundo e

sincero, a magoa que ella deixa no coração de seus paren-
tes e de todas as pessoas que com amizade se lhe appro-
ximaram.

iy
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O Ministro do México, Âlfonso
Reyes, figura destacada na di<>

pfornada e literatura amerf-
canas.
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Dr. Pedro l:mestot inter-
ventor do Di si rido Federal

Dr. fferbert Moses, presi~
denle da Associação Bra-

sileira de Imprensa.
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Dr. Carlos de Lima Cavai-
cante, interventor de Per-
nambuco.



Ir ; ^í
-.y^B
- -.XíM mtv K

"T"'*. v*«jB

B mM w .^SfciX
^B«** ¦' ' X^LmmW \\^m\ \\^F '' l*B ' 'mw'' ^f^^mrn

mWm^Wm^ fJk
^m*wr '-'.-At ^B ^P^Xy Xx *—¦••MPIP-X.:..-:

CREANÇAS

Mario Scyla, filho
do casal dr. Pe-
dro O'ReiIIy e se-
nhora, alumno do
Collegio « Pedro
II», do Rio de Ja-
neiro.
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Teixeirinha, o poema mais

bonito de Teixeira Leite.

Carlos, filho do casal
dr. Pedro 0'Peillv e se-
nhora, alumno da Esco-
Ia Modelo * Jemnymo
Monteiro.»
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Dalva e Maria Constância,
filhinhasdo casal Fernan-
do Magalhães.

Adergio Dias Moniz, filho do
casal Flpidio Araújo Moniz.
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(No casamento de bebo e Annita)
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Pela encosta virente e ao sol de Abril,
Caminham de mãos dadas,
Inebriadas
De alegria infantil,
Duas encantadoras silhuetas
— Borboletas
Enlaçadas em vôos de esperanças
Duas loiras crianças!

<

E vão colhendo as flores dos caminhos,
Ouvindo, em cada canto,
Todo o encanto
Da voz dos passarinhos,
Pois ao vel-as as aves vêm cantar,
A imitar
As promessas gue cada euminheiro
Segreda ao companheiro.

s

E entre musicas de um lado e de outro lado
O perfume da selva,
Do monte illummado,
O par de peregrinos, tão risonhos,
Como sonhos.
Sem fadigas prosegue, passo a passo,
No mesmo estreito abraço.

Mas das sombras do valle surge então,
Como um eco do inverno,
O som terno
Da voz de um coração.
E falia:—«na outra encosta deste monte,
Tão diverso é o horizonte !
Nem sempre é doce, na descida, a viagem.
Não tem vida a paisagem !

'.';'¦

j

Pode, entanto, rever-se o panorama,
Os longes da subida,
Si, então, ainda se ama.
Si acaso o coração ainda tem
A sentelha do bem,
O amor, que c Deus, a força em que se encerra
Toda a ventura da terra.

¦' 
¦ 

¦

Kosciuszko Barbosa Leão

MAPIO
Getulio Vargas através da arte de
Mario A mo rim.
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Suave tortura
Para Saut de Navarro.

Suave tortura de viver de uma tristeza
Que é todo o teu bem
E gue é todo o leu mal,
Arrancando da dôr ioda a belleza
E a harmonia de um poema sem igual.

Cigarra linda...
Vives sempre presa
—Corpo a sangrar na ponta fria de um punhal
Mas a tua olmo c todo a natureza
E vibra na grandeza sideral.

Suave tortura de morrer cantando
E de fechar na pulpebru dorida
A volúpia da vido.

Cigarra, canta !
E' esta a lua sina...
•Deixa estalar, por fim, teu coração
~~Desfazendo-se em sons pela amplidão...
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Paulo Freitas



Cachoeiro de ítapemirim

A» cidade e as mulheres como se ídèntifi-
cam! íla mulheres de linhas esculpluraes, de ele-
gancias de ondas no corpo, frutas maduras na
bocca, melancolia dágua parada nos olhos, mas,
que se nos encantam não chegam ao nosso cora*
çào. Assim, lia cidades heráldicas, soberbas, que
ostentam collares de luzes, pintam-sé no arco-
ins, riem nas campainhas estridulas dos cinemas,
vestem-se, á noite, com as pedras preciosas de
onnuncios luminosos, bebem, escandalosamente,
nos salões elegantes, são melindrosas, füféís, sem
esse encanto indeciso das meninas bem educa-
das, gue não cruzam as pernas para moslrar as
iniciaes gue trazem nas ligas...

Cachoeiro de Ítapemirim é unia menina enver-
gdnhada, naturalmente bella, sem «ròuge», sau-
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Praça Cachoeiro de ftapemirinhtS
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davel, rindo na alegria polychromica das llores;
vae ao cii]pm<r, .de çdbeJlos sqlt^^ ,*$$*$ chapéo;
sem appâfafòs* e clánça,,às vezes, muno .r.e.srjei-
losamente, no Clube que^íínV^WinqmHlí^de f<í-
das. Nas tardes de crepúsculo^ ^tíWffeéís^fèfe
românticas poesias que%.#* notte. um «pouco myo-
pe, com o mouoçulo..da. lua, passa ,i^i^i( o. Jiyfo
grande do céb, fazendo pòhluaçoes com as ea-
IrelIaS; Cachoeiro de Hapeminm não le róman-
ces, porque não tem tempo; aqrada-lhe O tf aba-
lho; na sua cesta de costuras ha uma porçãode
cousas bonitas, Tem sensibilidade! \.' artista.
Spóriiva. lndushi.il. 1 , como Ioda moça bonita,
lem um appelíído: Princeza do Sul.

,fc*j, thgo que ella é a cidade da menina dos
m»ms olhos...! ' .ukr iV
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Coita ti na. Câmara Kdunicipal e Cia. Territorial. Dois
prédios bem localizados, dando, da cidade, optima
impressão, ,

TROVAS
'¦'¦''- .'..¦¦'

Se a luz dos astros falasse,
Com certeza nos diria
Que é da noite dos teus olhos
Que Deus nos faz nascer o dia.

Corrêa Júnior

Que bôa mãe estu minha,
Dos olhos tristes, sem brilho.
— Toda a tristeza que tinha
Repartiu ela com o filho !...

José F. /\ Machado

¦O coração da mulher
¦Nenhuma constância tem :

-E" como as ondas do mar,
¦Oue tanto vão como vêm 1
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(Às agricultores, que nada tinham com o
peixe, prepararam o seu café...
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»:<W *» Christovão Cunha
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ASDn UBAC NOSSA SOCIEDADE
SOAGES
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Assumiu, a 4 do corrente, o exercício do•elevado cargo de Secretario da Agricul-
tura do Estado, o illusire espinto-santense
dr. Asdrubal Soares.

Candidato do Partido Social Democra-
tico a Assemblca Constituinte, eleito e di-
.plomado, tendo visto o seu nome sahir mais
uma vez: victorioso na ultima eleição, re-
novada ã 31 de Dezembro, preferiu renun-
•ciar o mandato gue lhe conferiu o povo
espirílosanfense, para servir mais duecta-
mente á aclual administração do Estado, <i
-que vem desde a victona da revolução
prestando concurso brilhante da sua mtel-
ligencia e da sua operosidade.

Do acerto da nomeação que vem de fa-
.zer o honrado gestor da terra capidtaba,
diz bem o brilhantismo de que se revistiu
o acto da posse do dr. Asdrubal Soares,
assistida por um elevado numero de ami-
gos e admiradores do novo secretario.

No novo posto em que a confiança do
Governo o acaba de collocai, vae, por cer-
1o, o dr. Asdrubal Soares preslar ao Es-
pirito Santo os mais assignatados serviços,
realizando na Secretaria da Agricultura!
uma administração digna de todos os en-
comios.

Felicitando ao illustre moço pela honro-
sa inveslidura. tornamos extensivas as nos-
sas congratulações ao Governo do Estado,
que vae ter no dr. Asdrubal Soares, um
esforçado trabalhador pela grandeza e
prosperidade do Espirito Santo.

TROVAS
Do berço á tumba—ha um caminho
Qae todos têm de transpor; i —,
— De passo a passo—um espinho,
De légua em légua—rima flor!
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MARIA
TATAGIBA

Maria Antonielu I\ita-
giba, sem duvida, a maior
poebza do Espinio San-
to, morreu bem c e d o,
guando despontava, para
aclarar-lhe a fronte, o sol
magnífico da rjlõria.

Espinlo culío, dona de
um assombro.su Ialento
poelico, seus versos, íon-
tes sonoras de um senti-
mentalismo luminoso, ain-
da hoie lhe perpetuam o
nome. esparsos por um
grande numero de álbuns

tyi^. cví* -'"* -" ¦ ¦ •"¦¦" .****¦ t.n u r-riacís

e diversos livros gue ei-
Ia nos deixou.

Foi-lhe a mocidude um
grito de enlhusiasmo, uma
constelfação de sonhos;
ella soube viver, dentro
do seu pequenino mundo,
para sua arte, alheia a
tudo gue não tivesse um
reflexo da centelha divina.

E guando a tuberculose
lhe marcou a fronte, cer-
rando-lhe as palpebras e
junlando-lhe as mãos so-
bre o' peito, ella se foi.
para nos deixar.denlro do
coração, num marulhar de
versos e de ri mas, em
fragmentos, a sua almas

,«~ verdadeiro H)eso u r o»
de poesia.
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LORFN/O F, l)'AURIA~A louca de
queló—Calvmo Filho-Editor-Rio.

ho-

A editor Calvino Filho acaba de expor
á venda nas «("asas Reunidas»', o livro
«Louca de ftequeló» de LoréríZÒ IVAuriu,
traduzido paia o porluguês por Romeu
Avellar.

Excellente acabamento material com uma
expressiva capa de Paulp WernecU.

«Louca de Béqueló» é um livro de leitu-
ra atlrahente e que merece ser lido por
todos.

VILHFNA DF MORAES O Duque de

perro-Calvino Filho- Edjtõr-Rio,

O advento da nova republica, como di-
zem.fa/. com que os nossos sociólogos pro-
duzám os mais interessante^ esludos bra-
sileiros com (jue se abarrota o commercio
de livros,

Mas a hora nâo é do sociólogo. V. tam-
bem do historiador. O escnptor Vilhena
de Moraes, buscou talvez a maior perso-
nalidade de nossa historia e a po/ na apre-
ciaçâo de todos os brasileiros. F' o Duque
de Caxias.

Foi um grande serviço que o escnptor
prestou ao pai/, nesta hora histórica em
(jue estamos bebendo as luzes do nosso ca-
nuulio na sombra dos que se foram.

IQAQUIM LARANJF.1RA — bento Gurgel
ou Um drama no tempo da colônia— Cal-
vino Filho —Editor- Rio.

/

Com o titulo «Bento Gurgel ou Um dra-
ma no tempo da Colônia», Joaquim La-
ranieira acaba de publicar um livro edita-
do por Caívinò Filho.

O livro traz na capa a cores um dese-
nho de Paulo Werneck. Obra histórica ro-
manceada e cheia de interessantes episo-
di os.

Vale a pena ser lida.

^ VIRGEM DA MACUMUA-ttenjamin Cos-
lalIat-Civilização ftrasileiru, editora—Rio.

Mais um romance, um bello romance de
Beniamin Cosfallat. Delineada com a te-
clinica perfeita daquelle escriptor, «Virgem
da Macumba» encerra principalmente a
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historia da meninasmha pobre, magnnha*.
de corpo maravilhosamente ílexuoso, que
nascera artista dansarina e viera das dan-
sas da macumba, de Jacarepaguá, par»
morrer, apenas desfolhadfi, quasi na nbalta
cie theatro. Victima-a na primeira expan-
são de amor o terror mystico da ameaça
longínqua do negro que um dia a baptisa-
ra com cozimentos de hervas e lhe fecha-
ra o corpo, como «virgem de macumba»:
no dia que «tu se dê* a alguém, «tu mor-
rc, ouviu ?»

E a dansarina resistente, mas de alma
africana, expira de um collapso cardiaco...

Paralelamente, ha um romance doloroso,,
de amor outanço, silencioso, de Patru, em
que o autor qui/ bolar um pouco dos seus
próprios paradoxos, morbidamente enamo-
rado da pequenina bailarina.

Achamos um pouco forçado aquelle coU
lapso da dansarina flex u o s a e moça e,
apesar do poder da suqgeslão, duvidamos
que a medicina concorde com elle. F' en-
tretanto, todo o romance, para ler-se com
agrado e semeado de interessantes con-
ceitos de plulosophia de Patrú. Capa ar-
tistica, de Fdqard, cheia de movimento, re-
presentando uma mestiça, um samba nosso,
sensual e quasi religioso, de ventre e ca-
deiras remexidas... ffctfflSJrCT
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MARIO

*>

Mario Amorim. Cacicaluris-
ta capichaba. Vae nos dar
uma exposição dos seus tra-
balhos. Antes de Leobaldo»
outro grande artista.

Jesy Barbosa, a melhor interprete das canções //a-

r/n/frjes^jfC tualmenle con'ractada pela *Vicior.
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A enchente causou estragos, Desmoro-
nou muitos cosas e destruiu muitas es-
Iradas. Não conseguiu, oorém, separar o
casalzinhe de CoIIalwo.

Efía encontra-se nesta Capital, natural-
mente para afastar-se da calamidade pu-
b!ica~~a desastrosa enchente. /if elle iam-
bem aqui é encontrado, talvez pelo mes-
mo motivo. Que coincidência...

mo? Como se pôde prever, no dia V de
Janeiro, si o anno será bom ou mau ? Eis
uma interrogação.

MHe. affirma que o anno novo serabom e
muito bom. Não acredite nas promessas
das homens... que são, nesses casos, qua-
si sempre falhas... e o anno bom ficará
mau de um momento para outro.

Dizem que o povo capichaba é baims-
ta. Os que assim se expressam, alltrmam,
sem medo de errar. iMas, Míie. que sem-
pre defendeu Vicioria em todas as ocea-
siões e em todas as rodas, no ultimo jogo
contra os cariocas causou espanto ao
Alfinete que se achava perto deita na ar-
chibancada.

A torcida foi francamente para o club
visitante... Por r/ae seria?... Mas a vingan-
ça é que elle figurava no quadro carioca
e perdeu a partida.... Alfinete gosou com
a derrota.

«Uma baiinha ! 4cce//a ? Não faças as-
sim commigo. Acceitai Uma sô ?/» Foi o
que Alfinete conseguiu ouvir, quando pas-
sava pelo Parque Moscoso, e por isso,
hoje, deseja dar um conselho ao bacharel.
No século XX não se usa mais presen-
tear as namoradas com bolinhas, para
adoçar a bocea... A crise é muito grande.
Os presentes devem ser outros...

Anno novo. Anno bom. Será bom mes-

Muquy r uma cidade que es/é levando
vantagem sobre Cachoeiro. Pelo menos,
na questão feminina. A fama de Cacho-
eiro está desapparecendo, de anno para
anno. Nota-se isto, nesta época das ferias
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Ondulação permanente
Desde 50SOOO

Só até 31 de Janeiro

Últimos modelos para cortes e penteados
- 
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ONDULAÇÕES MARCEL
Mise-en-plis em apparelhos moderno no

cabelleireiro

Sabalo Schiavo
Rüa Jeronyrno Monteiro, 28

collegiaes, quando as senhorinhas encan~
tadoras vem visitar Vicioria.

Mlle. voltou recentemente dn Rio, onde
fora em viagem de ferias. Lá, certamen-
te esteve com aquelle jovem esguio e
sympathico que aqui exerceu ultimametu
te sua aclividade em uma Companhia Ca-
féeira, e seu ultimo «caso.»

Causou, portanto, espécie, aquelle par
constante no baile de 31, no letra-cam-
peão, e no de V de janeiro...

Elle o moreno de higodinho, esta de lu-
to, Contenta-se, apenas, em ficar no sere-
no dos bailes do alvi-rubro, onde Mlle.
vae em companhia dos dos. Nas horas
vagas elles conversam pela rua e na por-
ta daquella casa de esquina lá pelos /a-
dos do Moscoso.

E assim vão levando esse romance,
apezar da tenaz opposiçêo do pae delia...

O jovem cantor e figura de destaque do
«bate-papo» foi veranear bem perto cia-
qui, para se restabelecer de sua ultima
doença.

Voltou no dia V de Janeiro e, ao que
consta, deixou alguém esperando pela
sua volta.

Encontraram-se num theatro. Muita gen~
te se encontra assim, Myopes. Cer&Yüm
os olhos para se verem melhor: ! • ? <j

Elle alto, pallido e antipathico. Ella, mig\
none, loura e bonita.,Personagens deump
peça fora do palco. A penumbra era eumT
plice... Elle começo^ assiin & .distribuir os
elementos para a peça que devia ser pas-
sada no palco. A noiva mlerrompero: 

".

—Não gosto dessa personagem. E' loira
(o sol não vem todos os dias). »£' jinda (a
belleza è ephemeral /:*' mignonne e insem-
sivel. Não acha ' J 3

_ o poeta: 1 ¦*\:""ii
4 sinceridade cansa, meu amoH.:.
— Então, não serviu a pecar: 
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jjgg ASTHENIA SEXUAL
GASTRQ INTESTINAL E NERVOSAl
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Francisco Giffoni & Cia. Rua Io de Março, 17 Rio de Daneiro



O Espirito Santo
na Política

Capitania fundada no alvorecer do domínio portuguez
em torres brasileiras, o Espirito Santo tem a sua historia an-
liga, a sua vida política de guatro séculos.

Todavia, não tem uma historia brilhante, porque os seus
maiores successos sao contemporâneos.

Fundada por um homem que a Historia tem recornmen-
dado pelas boas intenções de que era elle dotado e que se
impunha pelos serviços que prestara á sua pátrio, a capita-
nia ficou muito cedo malsinada pelos infortúnios desse pri-
mitivo colonisador — pobre diabo perseguido pela ingratidão
daguelles gue protegera, e pela miséria— tão grande que aca-
bara, segundo o testemunho dos historiadores, sem um len-
çol para a sua tarimba.

A sorte de Vasco Fernandes Coutinho, esse fidalgo
portuguez gue veio ao Brasil para tirar o Espirito Santo das
máos dos selvagens, poz azar, ao que parece, no pobre Es-
pirito Santo.

O Espirito Santo, pela sua antigüidade, tendo sido uma
das primeiras capitanias fundadas no Brasil, tem direito a
uma consideração muito maior gue a que se lhe tem dispen-
sado.

Durante o regimen monarchico viveu esterilmente.
Foram poucos os presidentes dignos de nota. Ao que

parece, vinham para cá decididos a se limitarem ao expe-
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Verdadeiramente
antiseptico

O DENTOL (água, pasta, po,
ou aabao) é um dentifricio ao
mesmo tempo poderoeamente an-
tiseptico e dotado de um perfume
muito agradável.

Creado segundo os trabalhos de
Paateur, dá firmeza áa gencivaa.

Em poucos dias, dá aos dentes
um* alvura twrrmritmmL Purifica
o hálito e é particularmente recom-
mendado aos fumadores. Deixa na
bocea uma sensação de frescura
deliciosa e persistente.

O DENTOL encontra-se á
Tenda em todas ss boas casas
?endendo produetos de perfu-
mana e cm todas ss pliarmacias.

Depositários para todo o Estado

tf* M °»4.
Dr. Mascarenhas

li mini amim li tor» rasadas e liadas I
Tônico doa NERVOS
Tônico doa MÚSCULOS
Tônico do CÉREBRO
Tônico do CORAÇÃO

Um sò vidro vos mostrará sua offfctcia
Alguns dlss depois ds uso do "Vltamonal**

í.!í?Sí!TÍ,.ü!!1 «ccrasclmo da energia physica, daJUVENTUDE, ds PODER, qua sa nâo aipsrt-montam antes. Eata affalto é muito caracter!»-tico, por assim dizer, palpável s contribua smsjrtrsmo para levantar o moral, am geral deprl-mldo, dos doantea, para oa quaea o remédio éparticularmente destinado.
.^•ÇOls sobravam uma sensação de bem•star. ds bom humor, da vigor Intellectuel. AsMéas apresentam-ee claras, nítidas, a concepçãomala naplda a viva, a espreesio e a traducçioass Méas mais faceta, mala abundantes.

0 sugmsnto do appetlte acompanha eateapnenomenos, e. no fim de pouco tampo, ha umsuf mento senelvel ds peso.
A* VENDA NAS PHARMACIAS E DROGARIAS

Isailiinl: DROGARIA BAPTISTA
Rui !.• do Marpo, 10 - Rio do Janeiro *

G. ROUBACH & CIA

Vitória E. E. SANTO

diente.
Citam-se, por excepção, os presidentes )oao Thomé da*

Silva que fundou, em 1Ô72, o Atheneu Provincial, o dr. Ely-
seu de Souza Marfins que, em 1Ô79, construiu um edificio,
naquelle tempo importante, para que, nelle, tivesse íuncçâo
o Atheneu, o dr. Henrique Moscoso que iniciou o aterro do
Campinho, então um mangue cerrado e hoje o bello jardim
denominado «Purgue Moscoso», e finalmente e principalmen-
te o conselheiro Costa Pereira gue demonstrou por esta ter-
ra um grande devotamenfo, talvez por ser mesmo espirito-
santense, pois nascera em Campos, ao tempo em que per-
tencia Campos, ou parte de Campos, ao Espirito Santo.

Isso não quer dizer que fossem esses os umeos que fi-
zeram alguma cousa por essa terra.

Mas os outros não fizeram mais do gue esses e por--
que fizessem pouco, ou pela ingratidão contumaz dos nos-
sos homens, mal que lavro nesta ferra como uma epidemia
invencível, não são lembrados.

Não sei, por exemplo, qual o presidente que teve a
iniciativa de fundar o «Coliegio de Nossa Senhora da Pe-
nha», estabelecimento de ensino, para o sexo feminino, de
disciplinas de curso superior.

O peior, porém, ou o único mal, não era a estinlidade
em que vegetava a província, com presidentes que muito
pouco faziam, quando não faziam nada, e quasi todos com
um período curtíssimo de admimstracção. O governo geral
(isso que hoje se chama governo federal) intervinha no Es-
pinto Santo, como um dono de casa intervém na sua cosi-
nha, ou no seu quintal.



E como o mais importante, naguelle tempo era fazer
deputados geraes que hoje têm o nome de federaes, e se-
nadores, a política geral impunha ao Espirito Santo condi-
datos á Assembléa üeral (hoje Câmara Federal] e ao Senado.

E era isso, afinal, o Espirito Santo político da época.
Durante os três séculos de existência colonial «nnda foi me-
nos do gue isso. Gla-se dos dias coloniaes o nome do go-
vernador Rubim que se destacou pelos serviços gue prestara
ó capitania e também pela sua intelhgencia po-co commurn.

Mas, a despeito das excepções apontadas, dois Insto-
riadores—Misacl Penna e Basilio Daemon —- e$\e ultimo era,
alieis, um espirito de muito pouca'.culfura, iizeram obra nega-
liva, querendo escrever a Historia da Província do Espirito
Santo.

Os seus livros se perderam. Quero referir-me á Misto-
ria que um e outro pretenderam escrever. Tão pouca cousa
tiveram elles a historiar gue <i Historio nôo despertou inle-
resse. Na repub íca a cousa modifícou-se de certo modo. Au-
tonomo o Estado, perdeu o governo central o controle sobre
o eleitorado espintosanlense, indicando, de vez em quando,
candidatos á representação nacional. Fez-se, é certo, aqui
como em todo Brasil, a propaganda republicana, como se
fez a propaganda abolicionista.

Mas a propaganda abolicionista, mais do gue uma pro-
paqanda política, era uma propaganda humanitária, era mes-
mo um surto do sentimento chnstão e uma necessidade da
nossa civilização.

A propaganda republicana, a despeito dos nomes de
republicanos históricos que são geralmente citados, não foi
muito além da acção desempenhada pelo dr. Affonso Clau-
dio, desde um anno antes do advento de 15 de Novembro.
E o que fez esse illustre espiritosantense, num meio asphi-
xiante, como era a Victoria de então, não foi trabalho de
grande monta, pois só obstáculos teria encontrado para dar
curso á propaganda, a despeito da liberdade que nunca fal-
tou, em todo Brasil, aos propagandistas.

Com a republica, porém, formou-se um scenano novo.
E' perigoso citar nomes. Tenho mesmo certa aversão a cita-
ções, pelo receio de fazer certas injustiças, como em taes
casos se fazem, citando uns, não citando outros. Ainda que
não vá nessas omissões nenhum propósito, não deixa de ha-
ver injustiça, embora involuntária. Todavia, não é possível
não citar em absoluto.

Mas, em todo caso, a minha resalva está feita. Com o
advento da republica, surgiram figuras de certo merecimen-
to, no mundo capichaba.

As primeiras que irradiaram, logo depois da victo-
ria de 15 de Novembro, foram o primeiro governador espi-
ritosantense, dr. Affonso Cláudio, republicano histórico, o dr.
Momz Freire que, ainda muito moço, já se revelava um espi-
rito superior, o dr. Graciano Neves, medico, talento admira-
vel, o dr. )osé Marcellino, o pharmaceutico bernardo Horta,
residente no Cachoeiro do Itapemirim, o dr. Antônio Gomes
Aguirre, medico, o dr. Torquato Moreira, medico, o dr. José
Horacio, advogado, e outros.

No correr dos annos foi augmentando, pouco a pouco,
a relação. A dizer a verdade, já fui um descrente em rela-
ção á puresa dos costumes politicos. Mas, com os annos,
tenho-me tornado um tanto optimisfa. Abro apenas uma ex-
cepção em relação á questão das eleições directas, apesar
das innovações introduzidas na segunda republica.

Creio que irei até o fim dos meus dias de existência,
entendendo gue, neste bello paiz, só vingarão, com efficacia,
as eleições indirectas.

COMBATA
AN EMIA AGORA MESMO

ANTES QUE SEJA TARDE

1(1
Exija sempre
esta marca

A anemia é uma enfermidade verdadei-
ramente perigosa. Si não se a detém, dia
a dia consome mais. O organismo para
reagir precisa de sangue rico em globu-
ios vermelhos. A Emulsão de Scott os
proporciona em abundância. Nutre, to-
nifica e revitaliza. Tome-a quanto antes,
para alcançar rapidamente uma robus-
ta saúde.

Recuse toda imitação. Acccite somente a

EMULSÃO de SCOTT
RICA EM VITAMINAS

0 LEGITIMO

LEITE DE
MAGN

tem a marca de

GRANADO

ESIA

Não Sé deixem aludir pe/ÒS similares.

Por exemplo : Às câmaras municipaes deverão eleger
as câmaras estaduacs, estas, a câmara nacional, esta o pre-
sidente da republica, etc. etc.

Sou, pois, impenitentemenle por um sysiema completo
e bem refletido de eleições indirectas e isso ainda é ,um
restante do meu antigo pessimismo cm relação tios homens.
Eóra disso, porém, estou disposto a Iodas as concessões.

Não nego mesmo os meus louvores águelles que me
tem maguado, desde que os mereçam. Não me abalanço a
fazer o inventario das administrações espintosantenses, por-
que, com muito esnínto de justiça, 0 fez o nosso saudoso
conterrâneo José Cândido de Vasconcellos pela Vida Capi-
chaba, no governo Àristeu Aguiar, abrangendo Iodos os go-
vemos republicanos deste Estado, menos o ultimo gover-
no constitucional que ainda estava no nascedouro e foi pou-
co além do nascedouro.

Ora, a historia não se inventa, embora, ás vezes, so-
bre o mesmo caso, haja versões variadas. E como, graças a
Deus, tenho aversão de copiar o que os outros escrevem,
deixo de reproduzir (aliás, não haveria nisso nenhuma van-
tagem) o que escreveu e publicou aquelle illustre espirisan-
tense que verdadeiramente produziu um trabalho conscien-
cioso.

Tudo que se poderá dizer desses administradores é
que, si tem havido falhas e erros, não lhes têm faltado boas
intenções. Si não foram absolutamente bons, não foram nun-
ca absolutamente maus e creio mesmo que houvesse nelles
maior somma de bondades que de maldades. Eóra da ad-
ministração, temos fido os políticos de imprensa, os de tri-
buna e finalmente os de mexericos e conchavos.

Para só falar nos de imprensa e de tribuna, terei pou-
cas palavras. Tem sido pouquíssimos os que se têm salientado.
Ainda desta vez quero fugir á tentação das citações perigo-
sas, pelo receio de deixar em branco nomes dignos de re-
ferencia. Aliás, com relação á imprensa, estou perfeitamente
desobrigado desse trabalho.

O dr. Ileraclito Pereira publicou, faz cinco ou seis an-
nos, um trabalho completo sobre a imprensa em todo o ter-
ritorio espiritosantense, indicando os jornalistas. Só terei que
dizer algo dos nossos oradores e parlamentares que mais se
tem distmguido. Eu não desejo fazer o milagre de, em duas
ou três columnos de urna revista, escrever uma monoqraphia.

Também quero fugir ás citações incompletas. Mas ei-
tando alguns dos nossos parlamentares mais notáveis não
posso omittir Narciso Araújo, Abner Mourão, Marcilio Lacer-
da, Atarico de Freitas, Momz Freire, |osé Monjardirn, Gracia-
no Neves, Jeronymo Monteiro, Augusto Calmon, Eunpedes Pe-
drmha e outros. Para citar propriamente espiritosantenses.

Outros que desempenharam bem o seu papel na tribuna,
não nasceram no Espirito Santo, como Torquato Moreira,
Thiers Velloso, Juho Leite, etc. Outros ha ainda, pois as cita-
ções que hei feito tem recahido naquelles que exerceram
mandato legislativo, tem-se revelado, algumas vezes, na tri-
buna popular, nos comicios e mui raramente em movimentos
subversivos, embora perfeitamente lícitos, como o foi o de 13
de Fevereiro de 19;'>0.

Eis o que tem sido, dito em linhas geraes, o Espirito
Santo político. Pode se dizer que nos falta um passado ver-
dadeiramente esplendido, pela escassez dos seus homens.
Temos, porém, um presente animador. Mesmo as citações
aqui feitas, sem embargo da estinhdade mental em que le-
mos vivido, são muito deficientes e se as não faço mais co-
piosas é que escrevi um artigo apenas: não fiz um estudo
propriamente histórico.

OSWALDO POCGI



Sociedade Mu-
sical Espirito-
santense

Em eommemonição ao 1* an-
niversano da fundação, a So-
ciedade Musical lispiriloSan-
tehse realizou, na sede do C.
R. Saldanha da Gama, a 2fl
do mez passado, uma audição
que mereceu, como as anlerio-
res, sinceros applaüsos da pia-
téa capiçhaba.

De inicio, foi constituída a
mesa directora da sessão so-
lemne, presidida pelo dr. Mario
Casanova, ladeado pelos srs.
dr. Arnulpho Mattos, M a u ro
braga e Bruno Waldbach. Con-
vidados, oecuparam também
lugar distineto na mesa dire-
ctora, osdrs. José Pedro Abou-
díb e )air Dessaune, presiden-
te c director do C. R. Salda-
nha da Gama.

Com a palavra, o dr. Àrnul-
pho Mattos historiou a vida da
Sociedade e o dr. Jair Dessau-
ne saudou-a em nome do Sa/-
danha.

Iniciado o programma musi-
cal, executaram varias peças
de grande technica, os srs.
Bruno Waldbach, Mauro braga,
Mme. De Biase Bidart c as stas.
Áurea Adnet, Maria José e Elza
Pestana.

Boas Festas

Tiveram a gentileza de nos
enviar cartas, cartões e tele-
grammas de boas Festas, S.
Exa. Revma. Dom Luiz Scorte-
gagna, preclaro^pispo desta
diocese, srs. Arwando Pinto &
Cia., João Capuchinho das Ne-
ves e Arens & Langen, da Atlan-
tic Refining Company of Bra-
sil, da Refinação de Milho, bra-
sil S|A, de The Texas Compa-
ny (South America) Ltd., da
Cia. Eilandeza, SjA, da Stan-
dard Oil Company of brasil,
Linotypo do Brasil S|A, Institu-
to Histórico e Geographico do
Espirito Santo, A Eclética,
e Escola Commercial de Ca-
choeiro de Itapemirim.

Recebemos folhinhas com-
merciaes para 1934, dos srs.
Salvador Busatto, proprietário
da Fabrica de Moveis «Busat-
to»; Aphrodisio Coelho, propri-
etário da Typographia Coelho;
Franco Alfano, proprietário da
Alfaiataria Alfano; da Cia. Me-
lhoramento de São Paulo e do
Moinho Fluminense.

Agradecidos.

Sul America Capitalização
Companhia Nacional para Favorecer a Economia

Sede social: RUA BUENGS AyRES, 37- Esq. QUITANDA - RIO DE 3ANEIR0

> • «• «¦* . —¦

DEVEIS ADQUIRIR TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO :

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 irrmedia-
tamente o capital garantido ;

depois de pagos os dois primeiros annos podereis retirar adiantamento»
ou mesmo resgatar os vossos titulos pelas quantidades inscriptas nos
mesmos ;

No 15 «*nno participarei* dos lucres da Sociedade;
DEPOIS DE PAGOS 15 ANNOS, PODEREIS, EM QUALQUER MOMENTO
RESGATAR OS VOSSOS TÍTULOS POR QUANTIAS SUPERIORES ÀS
IMPORTÂNCIAS CAPITALIZADAS;

no caso de desejardes, no final de 15 annos retirar somente os lucros e
continuar com os vossos titulos em vigor, não tereis de pagar mensalida-
des senão durante mais 8 annos, pois todos os titulos ficam isentos d»
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, ne-
ultimo dia útil de cada mez;

a SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO assume para com os portadores do*
seus titulos a obrigação de pagar o capital garantido nos mesmos se
não forem 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.

PROSPKCTOS, INFORMAÇÕES E ACQUISIÇÃO l)E TÍTULOS MA SEDE SOCIAL

Rua Buenos Ayres, 37 Esq. de Quitanda
OU COM OS INSPECTORES E AGENTES

Nesta capital ~ Rua Nestor Gomes, 5Z

DOENÇAS DO CABELLOE_DO_COURO CABELLUDO
SÓ t CALVO
QUEHOUER I

f?J?*>fLA E PRFPa*4ÇA0 PC Ptic? FRe.°GIFF0W
FRANCISCO SIFFONI & CS-RUA1*M IURCai7-WO Dt jZwEIRG



Grêmio Ciíera -
rio «Ruy Bar-
bosa»

¦

Tive oportunidade de assistir no dia 24 de
Dezembro um delicioso «cálice de licor» no Gre-
mio Literário «Ruy Barbosa.»

Fiquei deveras entusiasmada com vi vitoria
alcançada peta mocidade copictiaba.

O programo foi encantador, estando todos
oradores á altura do grêmio, Senti, porem, gue
a assistência tosse tão pequenina e gue a maio-
ria da sociedade capichaba, perdesse essa ótimo
reunião. .

Darei agora, minha sincera opinião sobre 0
cjue vi e ouvi. .

BERESFORD MOREIRA-orador oficial, falou
sobre a mulher capichaba de um modo brilhante.

1 CORRÊA DE ARAÚJO Disse com graça e
entusiasmo três sonetos bonitos, bem brasileiros.

ALVIMAR SILVA—Apczar da vóz não ajudar,
falou sobre a arte com muita base.

NILO APARECIDA PINTO- Poeta gue terá
mm caminho bonito. Os dois poemas da sua au-
toria foram ouvidos com admiração.

ODILON LUNA-Trabalho um pouquinho lon-
go para um «cálice de licor»... Linda compara-
ção entre Bilac e Catulo.* 

CLOV1S RAMALHETE-Uma caria interessan-
te e bastante humorística a Pedro Alvares Cabral.

AIHAYDE LIMA-Oração de Natal, cheia de
sonhos. Não pediu nada a Papae Noél...

AÍRTON MACHADO— Presidente que honra
o grêmio, falou sobre o natal com rara felicidade.

Está de parabéns o Grêmio Literário «Ruy
.-Barbosa» e Vilóría pode orgulhar-se do meio m-
stelectual que possue.

,/Yéa Morgade de Miranda
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__ remédio auxilia a cura\:\N
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Comprai, pois, os seus remédios
em uma casa de Confiança.
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Drogaria POPULAR
RUA DO COMERCIO N° 2

O maior varejo de drogas
da Capital,

pelos mais reduzidos preços:
t£ :!•;:-- JA^rtaiJA jfrtfri

"ROCKFELLINA"

IMDI CAÇOES mim SOLITÁRIAS,1 ANKIbOSTOMQS , ETC.
Novo producto, de incontestável

êxito na expulsão dos vermes intes*
tinaes, principalmente os denotni-
nados «a s c a r i d e s lurabricoides»
(lombrigas).

Com base de óleo de chenopo"
diüm (essência de herva Santa Ma-
ria) substancia muito empregada pe-
los Exmos. Médicos da PROPHY-
LAXIA RURAL e da humanitária
MISSÃO ROCKFELLER em todo o
mundo, é a ROCKFELLINA uma
feliz combinação dessa substancia,
com a phenolph-taleina, de forma
que, pela acçâo vermicida daquella
e purgativa desta, se obtém fácil-
mente a expulsão dos vermes intes-
tinaes, não necessitando de qualquer
outro purgativo. além do que sua
acçâo «exito-secretora» assegura a
inabsorpção do chenopodium pela
mucosa intestinal, facilitando as9Ím
o seu poder «antihelmintico» e evi-
tando os phenomenos da intoleran-
cia. As pequenas pérolas ROCKEKL-

«L1NA sáo tomadas com prazer pelas crianças. Encontram-se em
Todas as Drogarias de S. Paulo e do Rio. Pelo correio, regara-
•do, t tubo3$O00. Pedidos á Drogaria Ribeiro. Menezes & Cia.-

Rua Uruguayana, n, 91.-Rio de Janeiro.
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Coração de Maria
Nossa Senhora és fu ó cândida Maria
O' rosa divinal da tribu de Israel 1
Escolhida de Deus que em ti refletia
A arie celestial de esplendido cinzel!

Nossa Senhora cs tu, ó protetora, ó guia !
Soberana dos crentes, lídima e fiel 1
Nas dobras do leu grande manto se irradia
A luz da caridade em celico painel 1

Nossa Senhora és tu que no azul infinito
Dos teus olhos, socorres prestes ao aflito
Que uma graça te pede, e não suplica em vão;

Nossa Senhora és tu neste abismo profundo
Onde sofreste a dôr mais atroz deste mundo
No teu imaculado e grande coração.

FRED d O SÉ



POEMA

Vivo
intensamente
o minuto que passa...
Quero você
para a gloria
deste instante,
sem calculo de urna felicidade maior
para amanhã...
Vivo hoje,
gloriosamente...

Falo agitado,
com receio de que possa emmudecer.
Meus ouvidos se dilatam
para a retenção de sua vóz.
Vivo todo para você,
com intensidade,
com vibração,
pelo receio de morrer amanhã I

ROMEU DE ALENCAR

OPACA O

Senhor, se tenho de morrer velho,
triste,
cansado,
mate-me agora,
em plena primavera,
á gloria de um dia illuminado!

T&n

Ao décimo frasco estava bôa
de tudo e remoçada!

D. Agostinha Jorge, resicb nte á rua 3 de Fevc-
reiro, Pelotas, Rio Grande do Sul, diz :

«Passei 2
annos, com
horripi 1 a ri-
t è s irceras
nas cariei ras
e p e r n a s,

uma das
qu a e s táo
grande que
me t o mava
o joelho es-
quenlo. cujo
osso lá ap-
parecia. Mui-
io f raca.
(pia s i sem

forças, tomei muitos remédios, sem esperança
de curar me. a conselho de pessoas amigas, pro
curei o GALENOGAL, cujas curas milagrosas,
tanta gente me contava. E, ria verdade, o reme-
dio é maravilhoso pois, senti aos primeiros vi
dros. grandes melhoras e ao décimo, as ulcé-
ras estavam cicatrizadas e cu forte, como nun
ca, parecendo nâo ter remoçad . Ahi está por-
que nâo cesso de abençoar o poderoso «GALE
NOGAL>

(Firma reconhecida

Todos devem se convencer de que o «GALE
NOGAL» é o mais purificador e tônico do san
gue. para eliminar, radicalmente tanto a SYPHL
LIS como o RHLUMATISiMO, sem deixar o me
nor vestígio. Sâo 50 annos de resultados positi
vos. em todos os Hospitaes brasileiros e clinica
diária dos mais eminentes m dicos que affirmam
a sua superioridaee sobre todos os simiUres.
Por isso, é que o Jury da Grande Exposição do
Centenário do Rio de Janeiro, classificou o GA
LENOGAL como —Preparado Scientifico--e pre
miou com o -DIPLOMA DE HONRA —dtstincção
que SO' ELLE obteve.

Encontra se em todas as Pharmacas e Dro
garias tio Brasil e das Republicas Sul-Ameri-

Ápr. D. \\ S. P.-N. 211-2-10 1917.

Quero morrer em meio da alegria,
na eclosão da minha força,
rebentando em illusões,
florificando em poesia!

Retribuirei sua bondade.
Voltarei em arvore.
Serei uma mangueira altruistica,
cheia de cicatrizes,
resistindo aos ventos,
aos furacões...
... repartindo meu coração
em muitos corações!

LUIS CAR INI

QUE VEM A SER DALTONISMO?

Dá-se esse nome a um deíeito de visão ou achroma-.
topsia para o vermelho, em homenagem ao famoso physico
inglez Dalton, que soffrera dessa enfermidade. Um padre es-
cossez daltonista foi quem provocou o descobrimento do phe-
nomeno remendando sua baliria negra com um pedaço de
panno vermelho sem dar por isso.

Os daltonistas não podem ser chauffeurs nem machi-
nistas de trem por serem incapazes de «vêr» a côr verme-
lha, não distinguindo os signaes do transito.

Esse facto foi explicado do seguinte modo. Ha no ap-
parelho ocular três fibras nervosas correspondendo ás três-
cores elementares (vermelho, azul e amarello). Se uma des-
sas fibras falta ou funceiona mal a pessoa não pode distin-
guir a côr correspondente a essa fibra. Mas isso não está
provado.

Ha pessoas (muito raras) que não distinguem côr ai—
guma. Vêem tudo só em branco e preto.



Cinema «ZE4 MAYS FISCHER»

Iniciou-se a temporada cinematograpliica de 1934. £s-
perarnos, com inquietação, os piogramnius deste anno. I e-
remos bons films ? Será magnífica o temporada para os
nossos fans ? Julgamos que sim.

Será graiule, um suecesso encantador a lemporada ha
pouco iniciada, porque as nossas casas de cinema, abriram'-
n'a com chave de ouro.

A meu ver, estas emprezas exhibidoras, querem, nes-
tes clf)ze,mezes, enlouquecer os fans, com celíuloides de sum-
ptuosidade, de amor e de ventura,

O Theatro Gloria apreseniou-nqs «Amor de Mandarim.»
Esplendido 1 Para dizer o que foi ò /V/m, basta mencionar os
nomes de Ramon Novarro e Helen Hayes.

O cine Polylheama, exhibiu, durante duas noites, um fíltn
da UFA, «Beijos Vicunenses», que oecupa no momento um
lugar de relevo no meio das melhores producções cmemato-
graplucas, passadas em Vicloria. Bello, bellissimo celtuloide.

O einerna do Moscoso, esteve, nas duas noites, abar-
rolado de pessoas gue applaüdirarn a formidável musica de
Tranz Lehar.

Um film de acenas luxuosas, apaixonadas e elegantes.
Inesquecível I

O Theatro Curiós Gomes offcreceu-nos um delicado
espectaculo: «Uma noite no Cairo»; agradou muito. Cheio de
coisas bellas, de scenas bonitas e com Rámon Novarro.

A titulo de curiosidade, damos as seguintes notas aos
fans :

O director aliem So )oe May, foi conlraclado pela
Colúmbia;

« Gafs Paw », vae ser a nova pelHcula de 1 larold
Lloyd;

Você sabia, leitor amigo, que o verdadeiro nome de
Ruby Keeler é lílhel Hilda Keeler ?

A. L

Do sr. Arnaldo ftaslos, representante do Cia. Refina-
dora Ceres Lida., de Santa Calhanna recebemos diversos
pacotes da insuperável «Zea Mays Fiseher», bem como ai-
guns de fermento da mesma marca.

Para provar a sua qualidade r bastante affirmar ao
nosso publico gue sua fabricação iá altiugm o mais alto grau
de perfeição e que a sua matéria prima a Zea Mays (amido
do milho) c extrahido do milho branco cultivado nas íerteis
alliplanuras da Serra Geral, no listado de Santa Calhanna»
a uma altitude média de mil metros.

Aconselhamos ao nosso amável publico o consumo da
Zea Mays Fischer pois é de valor nutritivo, scientificamente
provado.

Gratos.

Os novos bars

Dos srs. Henrigues & Quintas recebemos attencioso
convite para assistirmos a inauguração da remodelação do
bar e restaurante de sua propriedade, á rua Duque de Ca-
xias, n. 41, no dia 2'S de dezembro p. passado.

O novo bar, que passou por uma reforma geral, obe-
dece agora a todos os reguesitos hygienieos, está capricho-
samente moldado para merecer a espectativa do nosso pu-
bhco mais exigente.

Aos seus proprietários, os srs. llenriqucs & Quintas en-
víamos votos de prosperidades e agradecemos a deferencia
do convite que fez á Vida Capiçhaba.

I
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CIRURGIA

DOENÇAS DE SENHORAS
E PARTOS

CONSULTÓRIO:

Rua Jeronymo inteiro - 63 - sobrado
DAS 14 ás 17 HORAS

RESIDÊNCIA:

RUA 13 DE MAIO-10
TELEPHONE

C. 517

VICTOR IA E. E. SANTO

Saponaneo
IMPERIAL

Os srs. C. Nunes Pe-
reira & Cia. tiveram a
gentileza de nos enviar
algumas amostras do ma-
ghifico sapoiaceo IMPE-
PIAI., produeto da indus-
tria brasileira, que tem
conquistado a primasia
em Iodas as praças na-
cionaes.

A «Industria Sapona-
ceos Ltda.» ISLÃ vem de
introduzir em V i cforia,
intermédio dos srs. C.
Nunes Peireira & Cia.,
desla praça, da qual são
representantes.

Agradecidos.

NOIUflDOS
Fizeram-se noivos o sr.

Walter Quitete de Lima,
chefe da Secção de Pro-
paganda da firma G. Rou-
bach & Cia., com a sta.
Anstehna Carvalho ele-
mento de destaque na
sociedade campista.

QVOMflLTJNE

£ O REFRESCO ALIMENTÍCIO
PREFERIDO PELA

ELITE CAPIÇHABA

A «OVOMALTINI!» FRIA ou GELADA é o

único refresco que preenche todas as
necessidades do nosso clima, por-

que alem de ser o mais agradável refrige-

ranfe, é também um alimento nutritivo.

A «OVOMALT1NE»

está sendo servida como refresco nas ca-
sas: Café Elite, Leileria Vicloria, Café.
Americano, Bar Central e Café Pon-

Io Chie

Depositários em Vicloria G. ROUftACM &
CIA. Rua do Commercio n. 2



NOSSO CONCURSO LITERÁRIO

« De quem são estes Poemas?»
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Segue victoriosamenle o concurso quanto ao interesse
despertado e—podemos adiantar lambem—quanto ao acerto
da maioria das respostas recebidas, constatação esta que re-
velo e honra, sem duvida, o cultura, sensibilidade artística e
conhecimento dos seus poetas, que tem o leitor cspirilosan-
tense.

Com as poesias de hoje publicamos os coupons ns. 14,
15 e 16 em que devem vir as respostas, dirigidas a esta Pe-
dacção, em envelope com o endereço e a palavra «Con-
curso.»

UM PEDIDO — Dirigimo'lo daqui a todos os poetas ins-
criptos no sentido de nos fazerem o favor de mandar as
suas producções, sem mais demora, visto estar o concurso
na segunda metade do seu tempo de publicações.

PRÊMIOS —Aos nossos leitores que mandarem maior
numero de respostas certas serão offerccidos prêmios, de
accordo com a seguinte lista, que não soffrerá mais modifi-
cações quanto aos primeiros prêmios, podendo entretanto
ser augmentada:

1' Prêmio —Um corte de vestido de fina seda, si o
premiado fôr senhora ou senhorita ou um
corte de camisa de seda, si fôr homem.
Podemos garantir o valor deste prêmio:
seda patrioticamente nacional, porem es-
plendida. Basta dizer que é fabricação e
offerta das vicloriosas CASAS PERNAM-
BUCANAS.

2' Prêmio—Uma rica collecção dos melhores ro-
mances de aventuras, já, para este fim,
gentilmente offerecidos pelas conheci-
das e acreditadas CASAS REUNIDAS,
de Isaac Almeida Simões.

3' Prêmio—Uma assignatura annual da Vida Ca-
pichaba.

Outros Prêmios:—Uma assignatura semestral da
nossa revista e livros de autores nossos,
gue os queram offerecer para este fim, já
tendo esta Redacção recebido um «Itamon-
te», de Almeida Cousin um «Caiçaras», de
Carlos Madeira e a promessa de um «Poe-
tas Capichabas», actualmente no prelo, de
José Victorino de Lima.

POETAS INSCRIPTOS-São os da lista abaixo, alguns
dos quaes inscrevemos antes de r e c e b e r as suas respos-
tas ao nosso pedido de collaboração, confiantes em que no'la
nâo negariam.

Eazem parte delia os poetas indicados por esta redac-
ção e pela do «Diário da Manhã» com a annuencia dos nos-
sos collegas da «A Gazeta» assim como os representantes
do «Grêmio Literário Ruy Barbosa.»

.

Odilon Luna
l.ydia Besouchet
Antônio Serapião
Antônio Pinheiro
Wilhs Cunha
João Bastos.
Alvimar Silva
Teixeira Leite
Ni ca no r Paiva
Alberto de Oliveira
Cyro Vieira da Cunha
Ruy Cortes
Newton Braga
Haydée Nicolussi
lair Amorim
Almeida Cousin
Narciso Araújo
llermano Brunner
Nilo Apparecida Pinto
Augusto Lins
lair Tovar
Guilly Eurtado Bandeira
Violeta Costa
Paulo de Ereilas
Salvador Thevenard

A todos estes a «Vida Capichaba» iá solicitou uma»,
poesia inédita para este concurso. Cada trabalho será re-
cebido daclylographado, em envoltório fechado, acompanha-
do de outro «enveloppe* pequeno que conterá o nome do-
autor e que receberá um numero para identificação no en-
cerramento do concurso.

As poesias serão publicadas, sem assignatura, nos nu-
meros suecessivos da «Vida Capichaba*, acompanhadas de-
um «coupon» com o titulo da poesia publicada, em que as
leitoras ou ps leitores responderão á pergunta : «De quem
são estes poemas ? e gue será assignado pelo concurrente.

A apuração das producções só seíará na oceasiáo do
encerramento final |do concurso, ficando até essa data todo-
o controle deste trabalho ao cargo de um único dos nossos
redaclores, que não tem direito de votar.

VOTOS RECEBIDOS. —Continua animador o numero e
acerto das respostas recebidas. Pôde affirmá-lo o redactor
desta secção, o único que possue as chaves do segredo. Ap-
pella entretanto para as leitoras e leitores que desejam con-
correr, para que mandem, desde já, pelo menos alguns de
seus votos, não os deixando para mandar todos juntos no fim.
do concurso. Até a composição desta pagina, tinhamos re-
cebido mais um grande numero de respostas, com assigna-
turas de Djenane, de Rosa Barbosa, Gustavo Weltington, Elo-
rísbello Neves, Albercio Machado, Alair Guimarães, Alvimar
Silva, Maria Alice da Costa, Salvador Thevenard, Ricardo de
Ereitas, Wolghano Barbosa, Carlos Miranda Cunha, Agnello
Alves da Silva, Willis Cunha Nicanor Paiva, )oaquim Miran-
da, Eryx J. C. Guimarães, Euclydes A. Santos, Odilon Luna,.
Rubens Costa, Nilo Aparecida Pinto e A. E. Bumachar.
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CONCURSO LITERÁRIO
« De quem são estes poemas?»

Incerteza Flor Morena

i».

Si fores de outro, finalmente, um dia?...
De alguém que frúa essa ventura immensa
De ver sua alma, peregrina e fria,
'Sorver do sonho, toda luz intensa ?...

•O nosso.amor!... Como eu feliz sentia,
A ouvir-te as juras, com votada crença!...
Si fores de outro ?... Quanto horror traria,

?Essa lembrança que a paixão incensa...

fMeu pensamento de incertezas cheio,
.Perscruta o livro do futuro infando...
—Tudo é um prelúdio de ilusões de veio

Atormentar-me neste sonho lindo !...
—Tudo a dizer que vou viver chorando,
fEnire os escombros de um amor infindoL

Você, rosa morena, anda no meu amor
Como o perfume enchendo o coração da flor.
Anda aromatisando o sol do meu desejo,
Desejo de sentir a febre do seu beijo...

Seus olhos dizem tudo... um mistério profundo
Que só o poeta o define e sabe revelar...
Sua boca náo diz... oculta um novo mundo
Que o beijo nos traduz no delirio de amar...
Sua boca macia é meiga e purpurina;
Tem caricia de flor, de Hôt veludinosa,
Sabor de fruto, o amargo-dôce da bonina
E a ternura aromai veludinea da rosa.

E todo o corpo seu, festivo e aprimorado,
Fala de amor... E quando o sorriso lhe espouca,
Você é como se fosse um ninho perfumado,
A fascinar, se abrindo em beijos pela boca.

E a vida é tão fugaz, ingrata e passageira l
E tudo se desfaz nessa fufil carreira I
Vamos haurir a luz da mocidade em flor,
Unindo os corações no amplexo do amor...
Na trama desse bem, que nos sublima e enleia.
Vamos fazer do beijo a múltipla sonata...
Vamos, enquanto está florindo a lua cheia,
Enquanto dorme o sol e a noite é côr de prata...

Concurso literário da «Vida
Coupon i\. 14

Incerteza

Capichaba»

Foi escriplo por

Resposta de ......

(Assignatura do leitor)

Concurso literário da «Vida Capichaba
Coupon n. IS
Flor Morena

»

Foi escripto por

Resposta de ..._ .........[../.
(Assignatura do leitor)



Communicações

que
Recebemos do sr. Armando Rabello communicação de

assumiu o cargo cie Directòr-üerente dd Imprensa Of-
ficiol, porei o qual foi nomeado pelo Governo do Ixslndo, em
Resolução da Secretaria do Inferior.

Do sr. Edison Prado, Direcior-Presidenle da Compa-
rihia Espírito Santo e Minas de Armazéns Geraes recebe-
mos communiçaçSo de que em Assembléa Geral Ixxtraordi-
nana, realizada em 27 de dezembro p. passado foi Q mesmo
reeleito para Director-Presidenfe desta Companhia.

Do sr. dr. Cid Eiienne Dessaune, 1* secretario do
(impo dos »Aquáticos», recebemos communicação de que
em Assembléa realizada no dia T> do corrente foi eleita a no-
va direciona que dirigirá os destinos do Grupo no periodo
de 1934 e que ficou assim constituída :

Presidente, dr. Deíio Efienne Dessaune; vice presid., dr.
Alberto Serio; r secretario, dr. Cid lítienne Dessaune; '?: se-
cretano, Odiho Braga Pürfado; V Ihesoureiro, Mano Grijô;
'?; ihesoureiro, Pedro Lima. Commissíio dr festas x-Ary Tho-
maz Coelho, Alfredo Monjodo Horto e Antônio P. Balbi.

—-Recebemos do sr. Adelson Gonçalves, 1* secretario
da Associação l.eopoldinense de Esportes Athlcticos, de Ca-
chòeíro de Santa Leopoldino, communicaçSo(de que foi elei"
fa a nova directoria que dirigirá os destinos desta socicdo-
de no periodo de 1934 a qual ficou assim constituída:

Presidente, Mano Carlos Ribeiro; viec-presid.. |oãO
Barbosa dos Santos; secretario geral, Amaro bastos Neffo,
(reeleito); 1' secretario, Adelson Gonçalves, (reeleito); 2' se-
cretano, Mano Espihdüla; V Ihesoureiro, Nicanor Meneses,
(reeleito); ?: fhes., Getulio Ribeiro, (reeleito); director social,
Vasco Amarantc, (reeleito); bibhoihecario, Ignacio Monteiro,
e director de esportes, José Silva'.

Gratos.
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AUMAZEM

DE

SECCOS EMOLHADOS

DE

V. QUALIDADE

ENTREGA A DOMICILIO

MORTIKHO FREITAS SOBRINHO

AVENIDA I0SÍ CARLOS, 28-Teleph. C. 48
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FISCHER'
Cia. Refinadora Ceres Ltda.

,lfH!VVIIJ,K-SAIMTA ( ATHAKINA
REPRESENTANTE NESTE ESTADO

ARNALDO BASTOS

RUA GENERAL OSÓRIO, t-/

Telephone C. 502 - CaiJ$?. Postal 81

VIeíoria E. E. Santa

TROVAS

Na vida a felicidade
A ninguém inda alcançou...
Ou passa primeiro, ou passa
Depois que a gente passou.

Armando dos Santos Pereira

Quantos mortos guardo vivos
No fundo do coração;
E dentro em mim, quantos vivos
Ha muito, mortos estão!

Belmiro Braga

Quer ser feliz toda a gente:
Quem não quer hoje, ontem quis.
Mas feliz é, justamente,
Quem não pensa em ser feliz.

Dulce li no Rodrigues
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Ella - Homem sem coração! Chega em casa
sem me dar a menor attenção e vae
logo metter o nariz nos jornaes a ver
si encontra photographias de serigai-
tas de MAILLOTt Monstro I

Elle -?!

Ella - Não me interrompa! Pirata! Conquistador
de meia-tijela! Já sei que vae dizer que
estava lendo as cotações dos gêneros..
Batatas! Já ouviu?! Bá-tá-tasü!

Elle - Mas...
Ella - Cale-sel
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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 infernol Todo dia uma scena!
Decididamente, a rua é o único logar
onde posso estar socegado! Safa!

O amigo experiente - Meu caro, si a amas tanto,

procura cortar o mal pela raiz. Vires

para a rua a cada accesso, não adianta.
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 -?!
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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 teu lar.

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

Ella - Lembras-te, querido? Faz hoje um armo

que brigámos pela ulíima vez...
Elle - Másinha! Para que recordar?
Ella - Para abençoarmos a SAÚDE DA MU-

LHER, aue me restituiu ao teu amor»que

A SAÚDE DA MUL
0 GRANDE REMÉDIO DAS DOENÇAS DE SENHORAS

À
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44^0M o calor os alimentos se estragavam fácil-4 mente. Não era possível guardá-los. E a alter-
nativa era: ou atirar fora os alimentos nâo usados,
ou prejudicar, no dia seguinte, a saúde dos meus . . .

Mas os

Refrigeradores
GENERAL © ELECTRIC

resolveram meu problema. Trabalham automática e
silenciosamente. Permittem conservar os alimentos
dias seguidos, livres da acçào nociva dos micróbios.
Fabricam gelo e doces rapidamente. Não exigem cuida-
dos. São uma garantia de saúde, economia e conforto.'*
Proteja a sua família com um moderno G. E
Refrigerador que satisfaz.

reça mr«»rm.tçòp* «>u uma demonstração
B qualquer doa tiCHutà* RuxtÜarea ou
t «' 1 •• p h une' paru o txrripturio tio,»

NOME E ENDEREÇO DO AGENTE
COMPANHIA CENTRAL BRflSILEI*

Rfl DE FORÇA ELECTRiCfl... ¦(:..¦;¦:.:..¦ ¦.!!¦¦:
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í _.Pharmacia Cruzeiro
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OLIVEIRA & CIA.
Preços de Drogaria - A única que attende a domicilio

CONSUCTAS GRÁTIS AOS POBRES
DIARIAMENTE DAS õ A'S 11 HORAS DA MANHA

Rua Duarte Lemos, 41 - Telephonte C. 100
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