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Ventre volumoso
So m n o a g i t
Ranger dos dentes

omichao no nariz
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mitos - Colicas
Snchaçclo no lábio superior
Ora pallido, ora corado
Irrifabilidade de gênio
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TIRO SEGURO
O TRADICIONAL REMÉDIO para ADULTOS e CRIANÇAS
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£u /7ào posso continuar assim... Vivo triste e indifferenle, alheio
a tudo, como se a natureza nào tivesse, para a alegria dos nossos
olhos cansados, nas horas de repouso e ensimesmamenlos, a belieza
de arreboes maravilhosos e a magia luminosa de manhas deslumbran-
tes, como se nâo houvesse, em meio ás amarguras da vida, vozes con-
soiadoras e corações nazarenos, capazes de nos fazerem esquecera
lama do mundo. Eü não sei porque fiquei assim, apático, indifferente,
cheio de pessimismo: o mundo é lão bom I

O dia de hoje mais me vem aggravar o estado de saúde: está
cinzento, melancholico, chuvoso... Nào tem a alegria barulhenta, con-
fôrtadora e característica dos dias batidos de sol. Apenas alguns au~
lomoveis que passam, gritando o som estridente de suas buzinas e

pessoas que caminham apressadamente, encolhidas no embrulho de
suas capas, sob a chuva que cahe, preguiçosamente, dão signal de
vida e vibração. Tudo o mais se me afigura morto, parado como se
houvesse o presentimento de um mão desígnio, no meu coração ma-

guado.
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As invisíveis mãos da Angustia me apertam o coração, os meus
enlidos eslão embotados e a luz do meu olhar Irislonho, cada vez

mais, perde o seu brilho primitivo.
Ah I si vollasses para o meu coração e ao meu cérebro...
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MA «ENCRENCA»
Peeostado numa das vastas poltronas do salão de lei-

fura, a baroneza de Souza fitava no mando as pupillas di-
latadas por um indescriptivel pasmo, mixto de terror.

Mas quem c esse homem, Arthur ?! Você conhecel-o
pelo menos de nome !

Eu? Nunca o vi mais gordo! Você c que deve co-
nhecel-o, porque é você quem acompanha Alma ás reuniões
mundanas. Quem é esse typo ?

—Não sei... Nunca o vi... Eu lhe juro que Alma nunca
se referiu a essa creatura...

Longa pausa. O barão, homem barrigudo, de cara ras-
pada, cabellos grisalhos, já rareando nas têmporas, media a
passos incertos o tapeie oriental; urna profunda ruga atra-
vessa-lhe a fronte de ordinário serena. Passeava agitado,
com as mãos nos bolsos das calças e, a espaços, parando
defronte da secretaria antiga, de jacarandá, lançava um olhar
raivoso a um grande enveloppe que ali se achava, deixando
entrever uma carta escripta a machina.

Atrevido I f: é assim que se illude um pobre pae de
familia, confiante na lealdade da sua esposa e da sua filha!...
Este mundo!... Oli I liste mundo!...

—Mas Arthur... acalme-se... Você deve comprehender
Oue, neste mundo, soffre também o meu coração de mãe...
Tremo de horror ao imaginar que Alina... Oh! meu Deus!...
Ella tem apenas dezescis annos... Quem sabe, algum aven-
lureiro soube insinuar-se no seu espirito? Mas... não é pos-
sivel I Ella me feria contado qualquer cousa !... Não com-
prehendo, Arthur, por Deus do céo !... Sinto-me completa-
mente desorientada...

E a pobre senhora, no fundo da sua poltrona, adamas-
cada, abanava a cabeça, torcia as mãos, enxugava uma la-
qrima gue iá lhe tremulava nos cilios.

Através dos «slores» de filei antigo surgiam algumas
nesgas do parque [Iluminado em cheio pelo sol.

O barão lembrou-se de tirar da bocca a metade de
um charuto apagado, que mastigava havia mais de uma hora.

Só mesmo Alma poderá explicar-nos isto. Vou man~
dai chamai-a I

Vibrou o limpano (e na moldura purpurca de um re-
posteiro desenhou-se a silhueta reverente de uma arruma-
deira estvlisada.

Adelia, diga á mademoiselle Alma que desça imme-
diatamente.

Minutos após, aquella mesma porta emmoldurava um
gracioso typo de menmola loura, aconchegando ao corpo,
num gesto frierento, a seda azul de um kimono bordado a
ouro.

Tinha os olhos grandes, castanhos e breieiros, ainda
pesados de somno, a frescura dos dezeseis annos na pelle
transparente e rosada, o encanto de um sorriso malicioso
na boquinha vermelha. Com as mãos muito alvas, de longas
unhas polidas, ageitou, num gesto faceiro, as ondas revol-
tas da cabelleira loura e afundou no tapete turco as peque-
ninas sandálias de sehm azul.

Meu Deus! bom dia, papae e mamãe— disse a sor-
rir. — Que houve de tão grave para que me rna n dassem
acordar ás nove e meia ? E justamente agora eu estava num
sonho delicioso! Sonhava que estava me casando com um
rapaz «sueco», na matriz da Gloria e que tinha mais de qua-
renta «demoiselles d'honneur»...

E riu-se alegremente. Mas o seu riso não encontrou
reflexos na physionomia carrancuda do pae, no rosto palli-
do e preoecupado da mãe.

Gente ! Por que me oi h a m tão zangados ?! Que
aconteceu ?

E Alma entrou num grande pasmo, a boquinha fresca,
de lindos dentmhos brancos e iguaes.

Sente-se ahi e trate de ouvir-me e responder-me
com juizo e lealdade, ouviu ? Você sabe sobejamente que eu
e sua mãe não toleramos a mentira, mas parece que você
degenerou. Quem é esse Josué Galina ?

Os olhos de Alma, já grandes, procuram crescer ainda
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O CONHECEU NESTE VERÃO
AS MAIS DESLUMBRANTES ES-
TAMPARÍAS EM VOILES E DEMAIS
TECIDOS ADEQUADOSÁ ESTAÇÃO.
ESSAS MESMAS ESTAMPARIAS
NESSES MESMOS TECIDOS ACA-
BAM DE RECEBER AS CASAS PER-
NAMBUCANAS— FONES 156 E 292.
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í BEM CONSERVADA "SflBÃO RüSSO"
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numa expressão de assombro.
Que losue Oallmha?

—Galina ! patina ! Esse patife gue teve a
ousadia de escrever-me uma carta com
autorização sua!

Ué ! I.u não sei do que se trata! Que
carta ?!

-—Atina, voce deixe de ser hvpocnta e
diga-me lealmente o que você a i r a|n)ou
que autorizasse esse homem a escrever-
me uma carta dessas !

A pequena estava prestes a chorar.
—Mas, meu pae, eu não arranjei nada c

nem sei a que caria o senhor se refere...
Menina, o sonho que você acabou de

contar-nos vem ainda mais provar a sua
culpabilidade no caso...

O barão estava rubro de raiva.
Minha filha, então você não sabe que

recebemos hoje para você um pedido de
casamento? — disse tristemente a mãe de
Atina.

-— Pedido de casamento?! Para mim?
De quem?!

Desse Josué üalina, que não sabemos
quem é, mas que, infelizmente, parece que
teve alguma intimidade com você...

Ué ! Deixe-me ver essa carta, mamãe,
eu lhe peço...

O barão tomou a carta de sobre a se-
cretária, filou severamente a filha e iniciou
a leitura num tom desdenhoso:

«Exmo. Sr. barão, etc. e tal.
Como eu e sua filha Alma nos amamos

e obtive delia o consentimento para pedil-a
em casamento, com a única condição de
nos casarmos dentro de oito dias, peço-lhe
licença paro apresentar-me amanhã, ás
onze horas, em sua residência, afim de de-
liberarmos as bases do nosso contracto
nupcial. Sou brasileiro, filho de italianos e
empregado no Expresso Federal. Levar-
Ihe-ei todos os documentos que o sr. ba-
rão possa desejar para uma syndicancia
na minha vida, a que se deverá ligar, por
indissolúvel laço, a vida da sua filha única
e tão guerida.

Com -todo respeito e consideração, su-
bscrevo-me seu

Crdo. Atto. e Admor.

E então, «sua» leviana - tornou o
barão dominado por um novo accesso de
furor—tem a coragem de mentir-me ?

Longe de se entristecer, de revelor o mi-
nimo acabrunhamenlo, Alma começou a
rir-se, o rir-se doidamente e deixou-se
èahir num divan defronte da poltrona de
onde sua mãe acompanhava attonita e aba-
tida, o desenrolar da scena.

Então minha filhei ? Diga-nos quem é
esse tal Galina e o que você fez para que
elle se atrevesse a escrever a seu par uma
carta destas...-pediu-lhe ella, lacrimosa.

Mamãe, en não conheço Oahna ne-
nhum ! Que nome engraçado !

Não o conhece ?—-inferveiu o pae, aus-
tero. —Como diz elle, então, que tem auto-
nzação sua para fazer esse pedido de ca-
samento e que combinaram casar-se den-
tro de oito dias ?!

Nâo sei, papae... Eu não coniprehendo
nada disso... Não sei quem possa ser esse
homem...

Appelle para a sua memória, minha fi-
lha,—-tornou a mãe.—Tente recordar-se dos
muitos rapazes que você conheceu em Pe-
tropolis, e nas festas offerecidas ás «mis-
ses*... Não será algum delles ?

Alma ficou séria. Na sua memória, como
tela cmematographica, desfilaram as diffe-
rentes silhuetas louras e morenas, altas e
baixas, gordas e magras dos seus innume-
raveis «flirts» daquelle anuo.

—Aquelle alto, amorenado, de bjgodinho
preto, com quem dansára tanto no baile
do Jockey Club e que lhe furtara uma pie-
tala da flor de gaze que ella traz i a ao
hombro ? Não... Aquelle era o Mano de Li-
ma, engenheirando, dono de uma linda
«baratinha» verde garrafa. Então o rapaz
louro, de ar sizudo que no baile do Cen-
tro Paulista lhe dera um beijo no pescoço ?
Também não. Ella iá lhe esquecera o no-
me, mas sabia que era riquíssimo e tido
como um «part i d ã o» pelas suas amigui-
nhas... Não podia, portanto, ser um simples
empregado do Expresso federal... Então ?
Aguelle rapaz «sueco», fiel reproducção do
Ramon Novarro, que lhe dedicara um poe-
ma futurista num semanário illustrado ? Na-
da... Aquelle era um jornalista das direitas
e de nome muito conhecido... Ora essa!
Não podia atinar com quem fosse aquelle

i
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tal Galina!...
-Então, Almu, está resolvida a confes-

sar que leviandade foi esta sua ?
-Eu não fiz nada, meu pae... Todos sa-

bem que eu nunca íui namoradeira ! Juro-
lhe gue não sei quem é esse homem!...

Alma iá não se ria mais. A severa alti-
tude de seu pae e a dolorosa expressão
de sua mãe fizeram-lhe comprehender que
o caso era mais serio do que ella imagi-
nára.

—Minha filha—disse a baroneza, chaman-
do Alma para junto de si, —você deve con-
fiar em seus pães... Que melhores amigos
poderá você encontrar no mundo ? Por
que tenta você enganar-nos destu maneira?
Pois você vê gue o homem diz que vocês
combinaram casar-se dentro de oito dias?Eu não combinei nada. não, minha
mãe... Decerto esse Galinha é algum ma-
luco... Eu não sei de nada, não, senhora.,.
Não comprehcndo cousa alguma desta
«encrenca» !..,

O pae parou defronte de um rico pendu-
Io antigo, sobre a secretária, que marcava
qez e quinze.

Não discutamos mais este assumpto.
Toda a mulher é um enigma. Daqui a Ires
quartos de hora o tal «seu» losué Galina
ha de appareeer com a solução do pro-
blema. Aguardemos até lá e saberemos o
motivo de um tamanho fingimento de sua
parte e de desejarem um casamento tão
precipitado...

Com effeifo, ás onze tioras em ponto, ou-
viram o resfolegar de urn auto e vibrou o
fympano da porta de entrada.

Alma e sua rnãe se refugiaram no salão
contíguo de onde, através de umas fresfas
dos resposfeiros, poderiam ver a entrada
do pretendente.

A baroneza olhou a filha. A physiono-
mia de Alma não traluu a minha emoção.
Tinha o mesmo rosado nas faces, a mesma
serenidade de expressão; apenas os olhos
lhe brilhavam mais'que de costume, mas de
curiosidade. Era visível isso.

O barão, vermelho de raiva, perfilando-
se todo, accendeu o charuto, e a criada,
cheia de mesuras, fez entrar o signatário
daquella caria que tamanho alvoroço pro-
vocára na família. Era um homem baixinho,
barnqudmho e anfipal h i ç o. Devia orçar
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pelos quarenta e cinco. Usava monoculo e estava tão em-
pertigado gue parecia fer erujulido uma vassoura.

.
Naquelta hora uma grande risada de Alma transformou

em comediu toda a tragédia gue se ueaslellavu naquelle lar
-Meu Deus do céo! — exclamou ella, a rir-se doida-

mente.—Não é gue esse velhote levou a serio o que eu lhe
disse? Imagina, marnfie, que num desses chás de caridade
em gue estive, nem sei mais onde, esse homem/mho anfò-
lou-me sem tréguas. Quiz dansar commigo, fozia-me madn-
gaes e nâo me deixou em paz! Oh! (Jue homem horrível!
Tinha um cheiro medonho de sarro! Eu fiquei doida por li-
bertar-me delle e, sem coutar nada, perguntei no hho o que
deve urna moça fazer para se livrar de um homem gue a
persegue. E meu fio respondeu-me:

-Ora, menina! Básía gue ella lhe dê a entender que
está tomando a sua corte a serio, com idéa de casamento
e elle «dará o fora.» E' mais do que certo.—Eu, gue esfavu
enfastiadissima desse homem, cujo nome eu nem ouvira,guan-
do apresentada a elle por uma amiguinha, disse-lhe imrne-
diafamente que lhe concedia áquella densa e aproveitei a
opportunidade para lhe dizer que, si era real real a sua
admiração, sympaihia c tudo mais por mim, elle tratasse de
pedir-me logo em casamento, mas com a condição deste se
realizar em oito dias. Elle ficou todo vermelho, todo eommo-
vido e eu fui dansar noutro salão e nem me lembrei mais
delle... E não é gue o paspalhão levou a cousa a serio ?!

Br. Máscarenhas
Is «tora nnitas .á cem rasadas i Ihíasl

Tônico doa NERVOS
Tônico doa MÚSCULOS
Tonieo do CCRCBRO
Tônico do CORAÇÃO
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¦ Para transportes e compras com garantia e rapidez
Prefira os serviços do Commissario Fraga

Agencia ?nrt Uiçtoria - Rüa Düqüç dç CaJjias, 16 - Phonç 301
Agencia no Rio - Rüa São Pedro, 209 - Phone 4-3020

CONSELHOS DF: UM PAE AO EILHO

— O homem não deve enganar nunca
os seus semelhantes.

-Então, por gue é gue guando lhe vêem
pedir dinheiro diz sempre gue não está em
casa ?

—E' porgue os credores não são nossos
semelhantes.

-Mas si consideras o trabalho um pra.
zer, por gue trabalhas tão pouco ?

—Para seguir os seus conselhos, papae— não abusar dos prazeres...
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fOrâpáo proferida no «Cre mi o
Literário Ruy Barbosa», no diâ
19 do corrente).
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A Natureza era barbara. O povo, ignorante e brutoAiraz de cada tronco havia uma emboscada. Em cada fronlac, uma surprezu. A cada passo, um abysmo. A civilizaçãonanlragava na tentativa. A resistência vencia a força A coragem sucumbia á traição. E a terra continuava nuslrevosviva e puianle, mas inalcançada e desconhecida. Embora a'luta, entre o homem gue vinha e o gue já estava, subissecrecesse, se desenrolasse, imensa, enorme, soberana, o re-sumido era sempre falho, vago, negativo. Si tinham esperan-ças os conquistadores, perdiam-nas ao primeiro embate Aespada do corlezão atingia menor espaço gue as flechas davilania. A inteligência da cidade via menos gue a mteligen-cia selvagem da floresta. A ação da o*dem inexperiente eravencida pela desordem experiente. Por gue ? Porgue eramos interesses gue lutavam. Um, guerendo escravisar. O ou-ro, fugir â escravidão. Não se procurava crear um ambien-le de harmonia entre o porfuguez e o nativo. Dalu, os ódiosse avolumarem. Para vencer esta dificuldade, uma só cousalalfava:~a comprehensão, gue puzesse, entre os interesses,um ideal de conjugação. Mas, onde encontra-la ? Entre aofensiva, ávida de ouro, de riqueza, gue investia, louca deambição, sertões a dentro? Não. Então, entre a delensivaselvagem gue guardava a todo o custo, as ferras imensas-que o destino lhe havia dado? Também, não. Precisava-sede um medidor gue não pertencesse a nenhuma das castasem luta. Um diplomata, gue reconhecesse o direito de cadaum. Achou-se, então, o Jesuíta, homem, cuja pátria não eraapenas, o paiz do nascimento, mas o mundo inteiro, ondea sua voz pudesse ser ouvida e onde novas lições aprehen-desse, a guem, afinal, não lhe faltavam as qualidades neces-
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sanas para resolver o maior problema da fiistona. Por isso
% Z oi" 

°m Ve,K)' t:n,a°' !Mbs«ruiu. s e a espada pelovcrtK). O braço, pelo raciocínio, tlouve a compreensão e
começo,??'? 

C' Ü Ui"Tn>0-> A civl1"^^. ™<- recuava;começou a avançar. Subjugados os interesses, u calma seespalhava, a pouco e pouco, e a conguisfa se facilitava
VnH, 

f..".m) Cdr,dVil"tJ1 ""eria ir mais adiante, mais adiante
gue chegava e o ultimo que saia.. Unificando o esforço re-pehado o desrdmo. desfazendo o anlaqomsmo, creava a con-tiança consirma o socego, implantava a civilização. F*eranessa balalha ma<„„f,ca. efue tu. Anchieia. alcariçavas â
sabffi65 

° "m <lc"S:dei- dü l>«n<tade. da pacenc^da
Apóstolo, não por feres sido padre, divino, não porue le haia abençoado, pela lei do seu r,lo, a mão de umPapa, mas porgue hnhus urn ideal, porque sabias entenderreun.r e organizar, o teu gesto doce era uma ordem, è luapalavra.singela o mais çabio, o mais apurado de todos os

demais ::/' 
STb'"SSimo para ¥ dores 0'hêias. inSvldemais para os teus próprios sofrimentos, davas o leu sa-<r ucio em troca do sacnf.cio da multidão, quer culta nuerselvagem. Sem pensamento em uma só recompensa material

ho^w^' 
,í/,!|,l,;,vas; "«Ji^lavas. Pedagogo e juiz; sem me-'lliooo pre-eslabelecido, eras o maior de Iodos os pèdadâ-gos e o mais justo de Iodos os iuizes. Illummado da culturae da vontade, eras a luz mais rad.osa de todas as luzes 

"me
enlravam os nossos sertões inhosp.tos e lenebròsos. Porquênunca Irepidavas. sempre venças. Por isso a caleguese não.cou em sonhos, plasmou-se na ma.s real de I dás as rea-dades Por isso e gue o IVasH, esse Brasil imenso, forte" 

o te 
'nome 'o1!,'mí,,S '"'T^ '"T f°rlC- maÍS maravilhosoo ícu nome sob gue se baseou toda a conguisfa. toda a

S hlf 
'-o,e considerado o de um dos maiores pa!Inolas da nac onalidade. 1: por isso. a.nd.T, é que. hoie oPa!/ mteiro. olhos no passado, loelhos em erra é eraue nvoz, na ma.or de Iodas as consagrações. 9

Salve, Anchiefa !

ALVIMAR SILVA
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uma caria...
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•Lnvio-lhe um beijo (sem ser de Judas).'
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—Muito bem. Mas, mesmo de Judas serve...
Judas do que de ninguém...

antes de

V '' .

Beijo de Judas—tradição...
| a idéa tradição encerra um mundo de cousas...Traluçao-quebra de compromisso... um pacto que sedesfaz... j
£ sabes qual a fonte dos compromissos? Qual a ori-

gem de todos os pactos? Não?
Pois bem; fica sabendo. L' o amor a razão única dos

pactos. I: até mesmo dos convênios polilicos. «O amor é avida.»
-?!!!...

, -Pois é isso: feliz de quem pode se queixar de uma
tradição. Sentir-se fradido é confessar que foi em algum
tempo comprehendido... Que recebeu provas de confiança
Que teve esperanças e a illusâo da fidelidade, da recipro-
cidade na amizade. E então, mesmo soffrendo, se é feliz.

Horrível *é o vácuo no coração. E não se ter nelle
uma imagem que nos faça viver, mesmo pela dôr.

Soffrer amando, é viver.
Jesus, soffrendo, foi feliz; Jesus poude dizer a Judas: «E*

com um beijo que entregas o teu amigo ?»— Ah, dizer-se amigo de alguém c confessar nesta
trindade syllabica: - A-mi-go, a razão umca do seu viver...
o desejo de consagrar a esse alguém, a trindade de sua ai-
ma:—sentir, pensar, querer...

Queria ser traindo mas poder dizer a alguém:«A-mi-go.*
Desejava soffrer uma tradição para ter ao menos vi-

vido na illusão de ouvir no santuário da minda amizade os
sons darmoniosos da reciprocidade..

tZ' meldor nma desillusão do que o vácuo no coração...
Soffrer pelo amor é viver.
E a tradição—quebra de um compromisso, suprema dôr

no amor é a evidencia de uma união que existiu...
Nunca ser compredendido, sim, c dôr, é morrer aos

poucos...

Judas provou com o remorso a união que existiu, a re-ciprocidade de sua amizade.—ftemdita figueira - altar do dolocausto do amor de
Judas...

Confere
%3m £•- V^r»

0 «Galenogal» na Bulgária
i fl verdad?, como o Sol, apparççe

em toda parlei

O sr. Savn N. Savot, cidadão
búlgaro, morador em Jaguarào, es

m.m$ ereve : tAttesto quesoffri por
Jò ) muito tempo áé tumores syphiíi

ticos por todo corpo, com dores
dorriveis. Depois de longo trata
mento sem resultado, aconselha
do pelo dr. Mermes Alfonso, to
mei o C.ALENOGAL. Logo após o
uso de alguns vidros fiquei radi

calmente curado, voltou me o appetite e engordei. Em vista desse extraordinário resultado
sentindo me forte e bem disposto, resolvi embarcar para a Bulgária, levando commigo algu-
mas dúzias de pALENOC.AL, com o humani
tano fim de distribuilos entre os meus amigos
de lá que tenham necessidade de tomar um bom
e enérgico depurativo.

(Firma reconhecida)
A Verdade como Sol, appa r e c e em toda

parte e, por isso, o «Galenogal», que ha longos
annos conserva a sua reputação de depurativo
tomco megualavel. vae apparecer também naBulgária, extendendo até adi a sua acçáo benefica. enérgica e efhcaz. levado pela mâo agra-decida de um dos muitos doentes que lhe de-vem a vida.

O «Galenogal» encontra-se encontra-se emtodas as Pdarmacias e Drogarias do Brasil edas Republicas Sul Americanas.
N. 25 Ap. Apr. D. N. S. P.-2I1.

- v -'tX..
) -h •¦-.-¦ .Vi.^ .. ;:;Xí ,X X -''XtX X . X
¦'¦•''•¦¦ "yy 

y _. ,

? * ,-?

¦7'Í'X ¦:¦";...¦¦/.. .;:$J -¦ ;

Si a mulder soubesse cumprir como convém a umamulher cdnstan, o seu papel tão nobre, tão glorioso, de mãe,de esposa e de mestra, ella renovaria a sociedade.-Lar/eu//

77XXÍÍ'-:'ELLA EM COMEÇO
EIS O MEU ESTADO!

, n^.ff, 
exPressa <lliem a conselho do illmo. sr. dr. Conrado Muller de Campos, usan-do o PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE, conseguiu escapar de uma morte certa. Abaixotranscrevemos ipsis verhis a sua carta ao depositário geral.

Prezado senhor.-Lhc escrevendo, cumpro um dever. Atacado por unia tosse terríveldolorosos eram os mtus dias, num escarrar sangue que era um nunca acabar e que dava ocomplemento para a obra que a tosse preparava. «A tisica em começo» eis o meu estado
ANrírf Pr' V-rVevcl° 

° ^ Conrado —** de Campos- PrinciPici lisar ° PEITORAL DEAM.lt O 1 1,1.0 1 ENSE, e no 8- vidro fiquei curado, robusto e forte.- Com alta estima vossopatrício "
Pnblio Campo Carvalho.

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

Licença N. 511 de 26 — 3 - 906.
Deposito geral: DROGARIA SEQUERIA-Pelotas-Rio G. do Sul.

-se em toda a parte

Communicação

Dos srs. Antônio Miguel &
filho recebemos communica-
cão de que, conforme contra-
cto archivado na MM. JuntaCommercial, organizaram uma
firma, sob a razão social de
Antônio Miguel & Pilho, ern su-
bstituiçâo á de Antônio Miguel,
da qual assumiram todo o Acti-
vo e Passivo dessa firma, e
que continuaram a explorar o
mesmo ramo de negocio de
fazendas e armarinho por ata-
cado e a varejo, á Rua Jero-
nyrno Monteiro, n. 49, nesta
cidade;

Da nova firma fazem parte
Antônio Miguel que já vem ne-
gociando neste ramo de nego-
cio desde 1fi92 e Miguel Anto-
nio Sarkis.

Agradecemos a communica-
ção e desejamos á nova firma
vida longa e franca prosperi-
dade.
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A poesia
na terra
capichaba

\ Meroveti Cardoso Jünior

A poesia, não sei se por força da
própria Natureza, ou se por oulro
motivo extranho, impoz-se de Ia) ma-
neira ao apreço do espirito humano,
que houve até quem a considerasse
um ramo das ciências.

Vejamos, como prova disso, as se-
guintes palavras extraídas de uma
obra de Queiroz Lima (Sociologia
Jurídica), do capitulo em que o autor
trata da classificação das ciências:

«Exemplo de classificação
subjetiva é a de Bacon, na
qual as ciências se dividem em
trez ramos, conforme a natú-
reza da faculdade espiritual
que a concebe: a historia for-
inulado pela memória; a hloso-
fia pela razão; e a poesia pela
imaginação.»
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IR. DORIO SILVA
CIRURGIA

DOENÇAS DE SENHORAS
E PARTOS

_»- :'

CONSULTÓRIO:

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

RESIDÊNCIA:

PUA 13 DE MAIO 10
TELEPHONE

C. 517

VICTORIA

» -

Sem avançar tanto os meus con-
conceitos a respeito, devo dizer, entretanto, que a poesianao c somente a «arte de escreverem verso», nem lampou-co o «conjunto dos diferentes gêneros de poema», comotambém nao c somente a «qualidade que caracteriza os bonsversos», nao; poesia é mais alguma coisa, quer como inspi-ração motivada por elevação de sentimentos, quer como ma-nifestaçao de idéas.

Difícil seria defini-la. Se estivesse eu em fáo elevadopropósito, por certo haveria de terminar meus dias comoterminara os seus, aquele homem teimoso que tentara definirsaudade, porque tanto uma como outra jamais poderão serdefinidas.
Mas o certo é que a poesia desempenha importante

papel na vida das sociedades, não só com referencia aodesenvolvimento estético em geral, que ela estimula, masaté sob o ponto de vista econômico. Carlos Gide, o celebree autorizado economista francês, não deixara de parte a poe-sia ao elaborar o seu «Compêndio dTconomia Política » Mfe-nvamenfe, diz ele ao tratar da produtividade do trabalho:
«Assishr-nos~á, por ventura, o direito de eliminar-mos como indiferentes á produção do trigo certos Ira-balhos mais alheios á agricultura, como os dos litera-tos dos poetas, (o grifo é meu), dos artistas? Poder-se~á pensar que o gosto dos trabalhos agrícolas nãoseia utilmente desenvolvido na sociedade pelos roman-
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MALEITAS, SEZÕES, IMMLIJDISMI)
UMA SO DOENÇA E UM Si BEMEOIO'

café pinam mm
Computa-se em muitos milhares as curaa

•m doentes já cançados de usar
mjecções e outros remédios annunciados.

usa-se eFuíFo? pílulas
IRegistado no Departamento Nacional da

Saúde Publica sob o n.- M7

cistas que nos traçam as cenas da vida rústica, ou petos
poetas que celebram os en.cantos dos trabalhos do cam-
po e que nos ensinam a repe-fir com o autor das Georgicas:

O fortunatos nimium sua sibona norint Agrícolas I*
Nâo se pôde realmente negar ufi-Made prática a poesia. Ela. seja de

?Z T"T,a íft!,fandcs be"eficiosira/ é coletividade, embora os espi-ritos menos argutos Pretendam ver«,m tal asserçio pouca veracidade.O nosso amigo Odilon Luna. a resJperto de cuia personalidade comoescritor, poeta e jornalista, nada sefaz necessário dizer, escreveu hapouco, importante Pílg j „ a> qtí'e seacha nedita. enaltecendo como c deiusl,ça, o valor da poesia como ta-tor de progresso.
Infelizmente, porém, poetas ha quenao gostam de dar á est ampa assuas produções. f:m nossa terra mes.mo, podemos apontar muitos que vi-vem no anonimato. Lá de quando emquando c que publicam um sonetoum poema e... pronto. Nada ma,s. De-viam fazer como fizeram:
TEIXEIRA LEITE, enriquecendo a li-lerafura capichaba com «Plenilúnios-,

c, ao mesmo tempo, desbravando ocaminho da poesia no Espirito San-to, urna vez que «Plenilúnios», queeu saiba, foi a primeira obra em ver-so publicada na terra de Maria OrlÍ7«
h . , > - ALMEIDA COUSIN. dando n„bHc?'dade a belíssima epopéa - -llamonle», cujo valor disoens»qualquer comentário, pois por si só se recomendo ao <Zlço dos mais exigentes leitores; ^""»enaa 

ao apre-
CIRO VIPIRA DA CUNHA, completando a Ir.too.a com«Espera Inútil., obra que esperamos com anc.edade sém ouea espera fosse inútil, pois que «Espera Inútil» aparereTchSSde ritmos e harmonia, num desencadeamenlo de versos ~ponlaneos e suaves, através dos quais se nos dèpaía al«ode elevado e puro como elevado è puro soe ser scmDrê oestro dos grandes poetas e mormente dos poetas brasileiro?que cantam com mais sentimento que quaisquer ouiros
leixeira Leite, Almeida Cousin e Ciro Vieira da Cunhasao, pois. poetas gue não desconheceram o quão saluta âna no nosso me,o a divulgação de seus versos' Por tóõnos e dado deleitar o espirito, sempre que o queiramos coma leitura agradável de suas obras, bebendo nelas ensmTmenlos proveitosos e suavisando nossa alma com a han_"ma mágica dos versos expontâneos e macios güe seSdem numa cadência de ritmos perfeita. Sem favor nenhum"a ficam estas Palavras aos expoentes mais conhec dos dapoesia capichaba. Esperamos que num futuro Pouco afa°íadopossamos dizer o mesmo, -muleta mulandis.-com alusão/.*poesias de Odilon Luna. Nilo Aparec.da. ar Amonm livmar Silva, Salvador Tbevenard, (oaquim Ramos°" out osmuitos que ate aqui ainda não quizerum reunir em voluiEsuas belas produções. >ommeas

E. E. SANTO
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sedativo Regulador Beiraõ
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O primeiro Inventado
para as,doenças de
Senhoras e Senhoritas.
Combate as Flores Brancas,falta da regras, regras esca*.sas, suspensão, fluxo com ddr
ou d>smenorrhéa. Colícas
Utennas. regras excessivas.
inco.nmodos <ja idade critica
e inttammações do Utero.
*lao confundir com ou-
tros Reguladores Imita-
Ções do ft£<JUL^P0rt BEIRAo.

ftitfbUft N lr«rt«taii *k * Sn* NÉfc-
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O relógio viu
íudo...

No salão antigo, daquela velhinha de cabelos bonitos
como flocos de algodão, ha um relógio grande, grave, que
dorme.
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Ha anos o seu tic-fac náo c ouvido por quem quer que
seja. Fiel á sua dona, parou juntamente com o coração dela.

Aquele relógio que para nós nada vale c muita gente
diz que a boa senlfora deveria vender, por ocupar grande
espaço, é para ela a própria existência. Numa linda tarde,
quando o rapas viera ver a cabecinha de anéis dourados de
sua noiva, encontrou-a sentada, perto do relógio.

Conversaram longamente.
Vinha avisa-la da viagem urgente que necessitava em-

preender. Dentro de alguns meses esfaria de volta e o ca^a-
menlo seria logo realisado.

Ela ficou triste, pediu
que ele não fosse, porem,
tudo inutilmente. Na hora
da partida, quando de
mãos entrelaç a d a s se
despendiam, ele lhe bei-
jou pela primeira vez os
lábios virqinais, num bei-
io esplendido, cheio de
ternura.

O relógio viu tu do...
Teve ciúme e parou.

Ao vê-lo quieto, triste,
mudo, a moça pensando
naquele que partira, nem
se lembrou de dar -lhe
vida.

Nunca mais o enamo-
rado voltou.

Anos é anos decorre-
ram.

Hoie, que a cabecita
de anéis loiros eslá co-
berta de neve c o cora-
ção que soube amar com-
pletamente sem vida, é
o relógio a única recor-
dação do pass a d o su-
blime.

Agora, imóvel, o relo-
gio marca o rn o m enlo
que se transformou em
uma eternidade.

Entre a velhinha e o
relógio grave, solene, ha
grande união e aféfo.

Ambos são marcos de
uma saudade divina.

Néa Morgade
Miranda

A"
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Acha-se em Victona o
nosso collabor a d o r e
conceituado advogado
em João Pessoa, dr. Ar-
nolpho remando.
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A «Vida Capichaba», que sempre fo» o vehiculo do
pensamento artístico do Espirito Santo lá fora, como pro-
curou lambem trazer para aqui algumas Inalações dos espi-
ritos que têm brilhado alhures, não só em nosso paiz como
nos visinhos, e que ainda ha pouco as trazia das beija5 ca-
becas de Campio Carpío e Álvaro Vunque, argentinos, e de
Maura de Sena Pereira e Jorge Bahhs, brasileiros, a «Vida
Capichaba», relacionando-se cada vez mais com o sul, im-
cia neste numero uma serie de publicações de poetas e es-
criptores sulinos, noladamente ganchos —e ganchas, que de-
vem ser tão bellas no ptiysico quanto o são de mtelleclo —
membros, muitos dclles, do Instituto Riograndense de Letras.

Alzira Freitas, Cehna Martins, I lavia Deborah, Manei-
Ia Menna Barreto Costa, Ary Martins, Ariosto Vieira, Atila
Casses, Henrique Oonzales, João Belém, Luiz F.milio l.eo, Ri-
beiro Toques, nomes, Iodos, já consagrados no Rio Grande
do Sul, virão lambem encantar com o seu intelecto e sensi-
bilidade, o espirito e o coração do leitor capichaba, ao pas-
so que se diffundirá lambem lá fora o conhecimento dos nos-
sos artistas da palavra, principalmente os dessa geração es-
perançosa e moça que tão lindas flores iá produz, numa
promessa de tão soberbos fructos.

F' o que a «Vida Capichaba- prometteu a Ary Mar-
tins e ao Instituto Riograndense de Letras e o que elles pro-
metleram á «Vida Capichaba.»

E, visto que é hora de tanta promessa, façamos mais
uma—e esplendida :

A «Vida Capichaba» publicará no próximo numero o
conto «Quellemolzin», inédito, de Campio Carpio, especial-
mente traduzido por nós, e que constitue mais uma brilhan-
tè manifestação da sensibilidade profunda, piedade humana,
solidariedade social e, quasi ardor messiânico, do autor io-
vem, que honra o America do Sul, de «Tanbien America !»
e «Los Humillados.»

Esperem.

Samariíana
xxyy

....... .. ,
" X- f 1f

Morre o sol na distancia, lentamente...
e ela, ás mãos tendo o cântaro de argila,
numa atitude olimpica e tranqüila
se queda, a tudo em roda indiferente.

Uma clámide branca, que se anila,
cinze-lhe as fôrmas nubeis, de serpente,
e o seu cabelo brilha á luz do poente,
ensombrando-lhe o verde da pupila.

E eu, relembrando a lenda, num abalo,
ante a cruz dos destinos enfadonhos,
alimento a ilusão que ora propalo:

— dar-te a beber, na fonte da ternura,
pelo cântaro branco dos meus sonhos,
como a Samaritana da Escriptura.
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cJllzira cfreifas
(Do Instituto Riograndense de Letras)
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O sr. Ildefonso G. de Azezedo, re-
sidente em Carangola— Minas, que
acaba de concluir um brilhante cur-
so dc pharmacia, na Faculdade de
Pharmacia e Odontologia desta ca-
pitai.
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Primavera
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Mantiã de luz. Manhã de primavera.
O sol desponta, ao longe, na montanha
e com seus raios auncores banha
os «bungalows» ocultos sob a hera.

O campo santo, as várzeas, a tapera,
tudo um anseio de viver apanha,
tudo aparece presa de uma extra nha
força que alenta, aquece e retempera..

Mulher querida, é a verde primavera,
tempo de luz, de som e de fulgor,
do ano inteiro a mais ansiada era.

Que venha nela o ideal que eu mais desejo:
o fulgurante sol do meu Amor,
a purpurina aurora do teu Beijo...
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Jlry dfíartins
(Do Instituto Riograndense de Letras)



«As enqueíes pai-
piíaníes»
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À «enquéle» de hoje pertence ao
dczembargador Augusto Botelho.

I:u gue, por uma felicidade inaudita,
tenho passado, no salão da ftibliotéca
do Tribunal, horas de sadio mlelectua-
lismo, posso dizer, sem falso elogio, gue
S. lixa. c um espirito brilhante, supcri-
orrnente equilibrado, afeito aos prelios
da inteligência e da erudição.

Na sua alta bondade pessoal conlie-
eidissima* de muitos, levou a sua con-
fiança por mirn ao ponto de mostrar ai-
guns dos seus mais ousados votos no
terreno perigoso do direito consfitucio-
nal. Expressei-me, em linguagem since-
ra, sobre os mesmos, achando-os con-
formes á razão e ao direito.

Sobra a S. Exa., a par da sua inte-
ligencia nobre e educada, o reflexo de
uma personalidade superior, na modes-
tia infinita de suas atitudes — modéstia
que paradoxalmente, toma S. Exa. dum
encanto pessoal todo próprio, persona-
lissimo.

S. Exa., pela projeção de sua bon-
dade e inteligência, escapa á nivelação
comum.

O brilho de suas respostas represen-
tara bem aos olhos do leitor, num sim-
bolo de atenuados efeitos, o esplendor
de sua soberba mentalidade.

Através do que ha escrito — e nisto
vai o nosso maior elogio sincero — en-
Iremostra-se, sempre e sempre, o vigo-
roso paladino do direito racional, do ho-
mem, pelo homem e para o homem—e
o juiz integro, mas, também, humano.

Individualismo, divor*
cio e imprensa

(Respostas do exmo. sr. dezembarga
Augusto Botelho).

— Muito embora conheça o modo de pensar de V.
Exa. sobre os direitos individuais, desejaria ouvi-lo sobre
os da mulher.

A mulher, juridicamente, si maior de 21 anos de idade,
ou si em estado de viuvez, é, perante a legislação política,
administrativa, civil e comercial, equiparada ao homem em
tudo e para tudo. Interessante é que a mulher pelo casamen-
io é que diminue a amplitude de sua capacidade em relação
ao exercício de funcções publicas e em relação á legislação
administrativa, civil e comercial. Vale lembrar que o homem,
também, pelo casamento, sofre restrições em sua capacida-
de civil e comercial. Resultando daí, uma espécie, por as-
sim dizer, de compensação de restrições, entre ambos.

—Acha~a capaz de uma liberdade plena, ou, somen~
le, de uma liberdade condicional ?

A' liberdade da mulher ainda se opõem algumas bar-
reiras de ordem moral e de preconceitos sociais, e no que,
em parte, estamos de acordo. De uma feita, disse : «Penso,
de mim para mim, que a mulher, devido mesmo á sua pro-
pria organização e constituição individual, sendo um ente su-
jeito a certos e determinados fenômenos fisiológicos que lhe
trazem como conseqüência outros fenômenos, algumas ve-

dor

zes, de natureza patológica, não devia querer equiparar-se
ao homem para se entregar de corpo e alma a lula pela
vida, indiferentemente, sem olhar e procurar uma profissão
que se coadunasse com o seu feilio moral, intelectual, enfim,
psico-fisiologico. E' bem de ver, que não quero com esse
modo de dizer negar á mulher qualidades morais, intelectuais
e tardas outras para certos atos da vida. Não; mesmo por-
que contra isto se levantaria em protesto a historia da hu-
manidade, que está cheia de vultos de mulheres valorosas,
e, até mesmo de mulheres verdadeiras heroinas. Mas, o que
desejava era que a mulher não trabalhasse tanto, como vem
trabalhando, pela sua completa, total emancipação, afim de
não se mascuhnizar.

— Trará, ou já trouxe, ao principio salutar da fami-
lia brasileira algo de anarquia o advento completo do fe-
mmismo ?

Com o caminhar dos tempos é bem possível... Quem
sabe si, com o advento completo, total, do feminismo, não
iríamos cair num matriarcado!?

Teria graça...
Já em 1927, no Tribunal, com meu voto atendi a urna

pretendente ao logar de escrevente de um cartório judicia-
rio, de vez que, no nosso direito, não encontrei n e n huma
proibição á mulher de exercer quaisquer profissões. Sahen-
tando, entretanto, por aquela ocasião, que somos nós — os
homens —que queremos impor é mulher, tais ou quais tnbu-
tos, que, com o correr do tempo, e diante de suas preten-
çôes á masculinização, poderão até se estender aos da ca-
serna. Fila mesma é quem palpita, anseia, e trabalha e se
esforça para entrar nesse «mare-magnum* das tricas poli-
ticas e na grande e terrível luta pela vida. Seja-lhe feita a
vontade... Por mim, (não é poesia !)... a mulher ficaria onde
sempre esteve;—no lar. E assim, não haveria o perigo imi-
nente do anarquismo da família brasileira e do doce con-
sfrangimento do matriarcado!!!...

—Permite o individualismo absoluto ?

Impraticável, senão impossível, pois gue o individua-
lismo absoluto importaria, por assim dizer, no isolamento
completo do indivíduo na sociedade, o que se não conce-
beria e nem se compreende. Mesmo a teoria i n d idualista,
como regímen, fazendo prevalecer os interesses innividuais
sobre os da sociedade, na pratica, na realidade da vida, se
aniquila e se esborõa.

Ma, em tudo isso. grande co n f u s ã o. No brasil, por
exemplo, a Magna Carta de 91, está sendo malsinadamente
taxada de individualista, quando não ha tal, pois, por ela,
até mesmo o sagrado direito de propriedade individual so-
freu restrições.

Essa falada supremacia dos direitos e interesses indi-
viduais é pura ficção. Não existe, e se existisse seria um ia-
dividualismo exagerado, e assim, irreali sa v e I, na pratica,
como as demais ideologias. No Brasil, pelo menos, o que
temos, parece-me a mim, não é um individualismo exagera-
tio, mas um regimen de meio termo resultante da pratica do
socialismo do Estado e do Systema Individualista.

—Que diz da liberdade da imprensa ?

Só compreendo a Imprensa com liberdade plena de
ação. Para os abusos e para a reparação do dano moral,
e até mesmo material, que porventura essa plenitude possa
causar ás pessoas físicas, morais ou iuridicas, ha nas lides
o remédio infalível.

Em 1071. o Conselheiro Aulran, em Pecife, de sua cá-
tedra de professor, proclamou aos quatro ventos: «A ímpren-
sa, manifestação do pensamento escrito, é a principal colu-
na de toda a ordem política nos paizes verdadeiramente
livres.**

—Que diz do Divorcio na Moral c no Direito ?

Seria de criar-se o instituto jurídico do divorcio á vin-
culo, mas tão somente para os casos muito graves e espe-
cialissimos, e taxativamente especificados na respectiva lei.

A não ser assim, isto é, cercado de todas as precau-
ções, ou mais claramente, de exigências quasi proibitivas,
para a sua concessão, seria então melhor não cria-lo.

Institui-lo sem esse cuidado, digamos, exagerado, ao
invés de trazer a garantia á família brasileira, traria a sua
dissolução, e assim, transformar-se-ia em achiculo de cor-
rupção dos novos costumes.

BERESFORD MOREIRA
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Um conterrâneo illustre
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Dr. Jayme Poggi, novo director da Santa
Casa do Pio de Janeiro.
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De uma conceituada folha carioca transcrevemos oque se segue com referencia a um distineto coesfaduanonosso :

«0 novo director,da Santa Casa do
Rio de Janeiro

Foi nomeado para esse cargo o dr. Jayme Poggi

O dr. Javme Poggi de Figueiredo, ha dias, nomeadodirector do Hospital Oeral da Santa Casa de Misericórdiado Rio de Janeiro, nasceu na cidade de Vicforia, capital dofcsfado do Espirito Santo, a 1 de novemSro de 18ft6. 
~ "

Descendente de familia pernambucana, o dr. Poggi tevede acompanhar na sua infância, o itinerário paterno Pilhode magistrado teve que acompanhar o pae, quando do fs-
pinto Santo foi transferido para o Rio Grande do Sul ondefoi educado o actual director da Santa Casa.

Terminado os seus preparatórios em Porto Alegre, ma-riculou-se na Faculdade de Medicina da capital da Repu-blica, onde se formou em 1909.
Durante seu brilhante tirocinio acadêmico, feito todocom distineção, serviu (os últimos quatro annos) na campa-nha contra a lebre Amarella, sendo um dos mais dedicadosauxiliares de Oswaldo Cruz, como tambem foi um dos maisdistinclos discípulos daquelle grande mestre.
Depois de formado, voltou as sul, para o seio de suafamília, e na terra gaúcho, começou a vida de clinico, quefoi fecunda de belhssimos suecessos.
Mais tarde voltou ao Rio para vencer um meio onde aluta era mais intensa e os triumphos eram mais difficeis.
f- triumphou facilmente. O Rio de laneiro abriu-lhe as

portas de todas as clinicas e de iodas as sociedades scien-fihcas.
O dr. Poggi trabalhou muito e viajou muilo. E' autorde mais de trinta trabalhos scienhficos e viajou por quasitodos os pa.zes do mundo. Nâo ha clinica ou escola ceie-

. fe,

bre onde elle nâo lenha estudado; nao ha museu ou bellezanatural, que elle nao tenha \isfo.
tis, os paizes que elle visitou : Norte America, CanadáJapão, França, Allem.mli.., Suissa. Auslria, Hunoria. RumaniaTurquia. Egypto, SYra.Greçia, Balkens, Hollanda. Marrocôl'Hespanha, Portugal. Itália, Belflica. Noruega. Palestina de'' ¦¦¦ resumo, sua Irajectoria escolar foi esla. interno daMal

auxi
ermdade das Laranjeiras, auxiliar do Instituto Moncorvo

ternoVwí"r2«!l0 
"'"''/"'V é/elre A'"a^lla, medicSlerno de bania Casa, assistente do Serviço de Otafelriru. *»

; ^ " 1'r ::r..±?..c mes,n" se^°c|'™° *»* mo ml)u, d sua expensa.

SUAS OBRAS

O dr. Jayme Poggi ascendeu ao alto posto de directordo maior hospital do Brasil, carregando uma pesadíssima I agagem scienlihca, constando de mais de tr.nla Tal, Hl"osEis entre osjmuitos, alguns trabalhos do dr Pocò,«Da liberdade profissional*. «Surpreza da Cirumm Ahdominai, ..Noções de Cirurgia Plástica», «Do lIraiàSo cirurgico do câncer do utero, pelo processo de WéHheíemBumm», .l.a reseçhon paritelle de 1'ovaire estrale todteúSdans e cas de 1'ovaire sclero-kytique» .) , ' s
auradora da face. .Enxerto Brown.. «írajeio 3»ode«.mento por arma de fogo., -Cnxertos de l.ro.de de ?.vano e operação de S teinach», «Myxoma da parede ecohc.r"tose calcnlosa silenciosa» «Um caso curioso de obSteMcte»

s?os»?etc. 
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O dr.Poggi, além das obras scienhfico-liferariasntiP nr»h^mos de cilar. foi fundador da conhecida -Cas.Ts« de Dr"
SaWÂE 

,'V",<J,0J,01S °era,do"- ^m sede na ru« Maí:quez de Abranfes. No hospital de S. )oâo Baptista dala.goa deixou grande benemerencia, pois fe/. á própria custenovos loçaes gue elle dotou da mais moderna Tpparelh?'gem. gastando mudos contos de réis.. appareina-
X ' '¦¦¦¦-. ." . ¦

xx.x •¦ ¦ : ¦¦•¦:¦ x ¦ - .¦

Canto de Gloria
¦ ¦¦¦;¦.:¦ ¦:'-. .'¦.¦¦. ¦ v

i-, ..¦>'.¦:¦ ¦¦¦.¦.¦•¦.,¦ ¦'-.¦',' . ":"x'fe;fe/'. '¦.;¦'

-fefe'-' fe ¦¦fefe.'... :.;' .--fe ;fex .''-'"¦. fe. 
"'fe' ¦'. ' 

^''f^ií^^T^y ¦.-'¦'¦ .

' .

Newton Braga . fefe,_fefe.-fe-,;fe-fe...
' ' 

. x.
-¦¦•:;

x
' V  ¦ ¦ ¦.' ¦¦¦. fe '/: ' -'.'•¦

. 
¦. '

¦ fe'fefexfe -'"fe..:: .fefe

Qualquer que seja o \eu destino;
quaesquer que sejam os rumos de nossas vidas,
por mais desencontrados;

por mais que o não queiras
*eTéü 

iiãõ "queira; "~~ ~" ~

por mais que a sorte nos affasfe;
por mais que as multidões e os kilomefros
se interponham entre nós dois;
por mais que Iu me queiras odiar
e eu queira te esquecer,
tu tios de ser sempre, eternamente.
a amada do poeta.
Soífrendo e cantando

eu te differenciei de Iodas as mulheres
e, com a minha arte, eu te levarei,
talvez não como \u és, mas como eu te criei,
atravez as distancias e afravez gerações,
na ronda secular das minhas emoções,
futuro a dentro, ferras alem!
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Torneio ínífíum de polo aquático
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>1 brilhante equipe representativa
da nossa revista, campeã c/o

7or/ie/b i_?///wri.

Por feliz iniciativa do director de
natação e water-polo do alvi-rubro,
numa prova flagrante de solidarieda-
de aos órgãos desta Capital, reali-
zou-se domingo 25 de fevereiro p.
tmdo o torneio de polo aquático gen-
tilmente dedicado á imprensa pelo
club da camisa rubra.

Não é, por certo, a primeira vez
que o letra campeão do remo nos
distingue com suas gentilezas, porém,
mais que todas as outras nos sensi-

Team «.4 Gazeta» que perdeu para «Vida Capichaba»
pelo score de 3x2 e 1 corner
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bilisou esla, pelo gesto altamente
sympailuco e significativo.

Não é nossa intenção por em re-
levo atravéz destas paginas a bri-
lhante victoria dos water-polo-players

que integraram o quadro «Vida Ca-
pichaba» porque, embora vencidas,
mostraram a mesma technica o mes-
empenho na victoria, as puiantes
equipes adversárias, e porque mais
do que os emocionantes lances a
que assistimos, e o ardor com que
se empenhou na lucta a nossa equi-
pe, nos empolgou por sua significa-
ção, a homenagem de que fomos
alvo por parte do Saldanha, sempre
pródigo em atitudes altamente ca-
valheirescas.

OS JOGOS
Com a presença das lindas ma-

drinhas Eily Dessaune, Irene Souza,
Yolanda Alves e Yvone Draga, que
muito realçaram o brilhantismo do
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é0 sr. Àdc:lpho
director de )

waier~j.

ícertamen, desenre

simos lances do «j

do enthusiasmo, a e

Sob o apito dü è^

ra deram enlra(Y na
«A Gazeta» x *Vi

assim constituídos: <

Almiro, Heitor. Vc

Lima, Erphen S >nto

e o segundo: Deme
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wMonjardim,
? natação e
'~polo.

_MHi-se, com bellis-
lechnica e desusa-
| esperado torneio.
!^ Gilberto Siquei-
ia piscina os teams
Vida Capichaba»,
: o primeiro: Darly,
/erdeonor, Carlos
tos e João Manoel
lervai, Cid, Eduar-

do, José Alves, Pedro barros, Tico
Carvalho e Ruy Barreto, vencendo
a equipe representativa da nossa re-
vista, após movimentadissimo e bem
disputado jogo, pelo significativo sco-
re de 3x2 e 1 corner.

Logo após, o juiz, sr. Cid Dessau-
ne, chamou a campo os teams do
«Diário da Manhã» e «Correio Spor-
tivo». «Diário da Manhã» apresen-
tou-se com a seguinte constituição:
Mavi, Manduca, Vento Sul, José Cal-
mon, Aloysio, Dair, Newton Grijó.
«Correio Sportivo»: Aaron, Milton
Freitas, ftetinho, Gildo Lacourt, Dar-
cy Grijó, Ary Pavão e Orlando Ro-
drigues, terminando a pugna com o
merecido iriumpho do «seven» do
«Correio Sportivo» pela contagem
de 4x2.

Na prova final, após o descanso
regulamentar o sr. Adelpho Monjar-
dim chamou á lucta os finalistas
«Vida Capichaba» e «Correio Spor-

tivo», que fizeram, sem favor, a me-
lhor e mais renhida peleja do dia,
terminando o grande embate pela
brilhante victoria do team «Vida Ca-
pichaba», pelo score áe^ISxl e 2
corners.

Ásia. Eily1 Dessaune, apÈsa ma-
drinha, foi, juntamente com nosso re-
presentante, vivamente feírcüada pelo
successo do nosso «seven».

Aos brpvos cracks cá de casa, um
liurrah de admiração e estimulo.

:.•;**

i--y N__»

O quadro do' -Diário da Manhã»
que perdeu para o * Correio Spor-

tivo» pelo score de 4x2.
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Team «Correio Sportivo» que. finalista, perdeu para *Vida Capicha-
ha* pela çonlagen
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Na terra bandei-

rante

As senhorinhas Jandyra, Maria José
e Odette Garcia, posando para o
nosso pholographo em São Paulo.

O sr. Francisco Garcia de Araújo,
entre as senhorinhas Jandyra e /V/a-

ria José Garcia, quando esteve, uí-
limamente, em viagem de recreio
na terra bandeirante.
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«Grupo dos Palhaços» constituído pelas senhorinhas
Aida, ífivea, Vera, Lelia, Carmen, Zézé, Julietinha e
Adyles, que se vê da direi Ia para a esquerda e que
foi a nota sensacional do carnaval cachoeirense de
Í934.

RECORDANDO-

Não sei dizer que amor, que paixão louca,

nos unia, entre heuos, entre abraços:

só sei dizer, querida,

que a maior das venturas desta vida

era a de possuir-te... Eu, de olhos lassos,

lü, com a expressão de lascivos cansaços

no olhar... Enfim, nós dois

resumíamos, assim, o paraíso!

Depois...

tudo acabava mim sorriso...

Nem sei dizer se amor òü paixão louca....

Só sei dizer, querida,

que a ventura maior da minha vida

era sentir-te minha, em meus abraços:

tua boca vibrando em minha boca

e o teu corpo tremendo nos meus braços

¦ 
. 

¦ ¦

¦ ¦¦-¦¦¦ .¦¦¦'¦¦.

.¦...¦¦..¦:.. ¦¦".¦ "¦¦¦'£

¦-'. * ¦ 
'¦•'.¦.

... 
¦ ---¦.-¦¦ ¦ ¦--.-'¦ . '.¦>¦-¦;;. ¦ ¦;¦.:¦/- 

- ¦:¦ ¦ ¦ .¦_..

¦ 
í;;

:¦;.¦¦.''.;y:; ¦¦•:¦:. ...._.¦¦.,¦¦'.;.-,

¦¦¦¦-• ¦¦.-..•¦¦."¦ '...,,.'.,.L;..:,;,.,;.,,-;. 
:..,:., ;./,.;.... '/':-¦

¦¦¦„¦;...¦ ¦;.

¦

¦'.»-¦

¦;' ¦ 
: 
-..'¦ ¦¦ 

.-.:..

'¦¦¦'. - 
' ¦ ¦¦¦¦¦';

'¦'/

¦

tJlntcnic é/infieirc
(Da Academia Espmfosantense dos Novosjç



¦ 

. . 

'

K«OS DO CARNAVAL

¦ ¦

t^BBB^^BBfli ' 

;Mí ^ Bw

fll H

-^ i' .J^j^lfe^f ¦ÉaifiÍB^^^ tit' t •¦¦^v fBL ^ÍÈmW

mLjÀ^p-.';¦'¦ .,^^f'-~-^m^/^mWÈmw. ' . " .^"«a! aafll flflBt jf flflflT flflfl V 'H
¦L-,,, . 1^^TBflflBB"A-' í^aWWBBBa! flflB BBBB .JM BBB Bfll flflfl fflt

fl R^T BBBBBBBBi -Jtflfc . .^bPS ^^^ffl W^F^Bk S™W fB BB^"" ^** BflL '^i^fll ^BBb! BB^

'¦flfliP%'- ^^B bbbbO? ^bbbb! bbbT - ' aBaaÍ^^-3^*'"''''' 
**^^ 

^^B^ W >*%§">*. Í^T^pP • ^^B BBfcJ^^fc 4bW ^B^^Tafl

BBflL BflJfl^^ "flafl BBBBL * i flflr* '^HflB Bt .^^l^^BBflf"^ - BBB BBwV • jfl flflk^flfl flfll * ^^l( BBB' 4fl BBB*jflBakaal Bflflflflfl

BBB flflfl! BBBBBBBBBT ' ^BBBBBBBW 1^ ^^W^lfll L^t"^ .^BflBrJBBfl m^BHBBT ^B BBBBBaflBBal BBBBBBbI BBW BBbI BBB

..._¦¦,.¦#£?.£',,¦ ^..ryí4B^^':í':^^flBlfl(Sí^A''' '"^fa '."JfB

C/0 sr. Octaviano Santos e lenhnr» F%»nt 
l.fie9^9 Marm heI^a, filha

nos traços do eoattS .' ^ec^o^S0^^^^!;^0-3-

Wova miragem...
M 4r//?(vr Schneider)
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,m ?1f n*'Se 
° ,empo- Den,ro da ™nha a"-irna ,a nao vivia mais um sonho, uma ilü-S30...

.v-rfih3reS nCgrOS e bri"'an'es, haviam |e.vado do meu coração alegre, toda venhi-<ra e esperança de ser feliz
Olhares com rabiscos de'soes, queima-.ram-me a alma e abriram em meu peito um«vulcão dolor.do.de onde. numa repuba dê

igrimas. SÍ"KJ"e desfeiías em la-

«aos meus olhares, levando para bem lonae<ia minha alegr.a. o par de azas da min aultima esperança... d
Passou-se o tempo, cheio de sofrimentosipara mim. n,,,c,,,üò
Mas, numa dessas noites em que o luar-esbranqu.çado, banha a relva verde da no-•resta, dando a cada folha um brilho morno•e suave de sonho, veiu novamente para a¦minha vida. para o meu novo sonho, uma'nova miragem... '

«J^VeÍU COm VOcê' mínha cabecinha de>sol de inverno, para quebrar, com a for-
¦ ÜÍ^T 

de r.0Sa do se" ros,° de bonequi-nha bonita, toda a monotonia que causfi-•cava o meu coração.
Senti, então, que a luz macia do seuolhar sereno, leve e cismador, cheios demeiguices, invadiu a solidão tristíssima daminha vida, rasgando esplendorosamenfe

num clarão inaudito de luz maravilhosa'uma nova estrada de sonhos, marchefada*•de pétalas de rosas, para que a minha ai-una cançada palmiHie vagarosamente..

Foi ouvindo a suavidade encantadora dasua voz transbordante de enlevo e cari-
vid°â.qUe 

e" mC leVan,e' de "OVO Para a

E, denlro da gaiola de ouro do meu pei-
^nTTeç°V,um Cünlarolar sem fim, en-

wSSSa "OS de .amor e ,,,1SÕIS' ° rouxinolcantador que de ha muito já não cantava...Nao sei bem qual a maior beleza quevocê tem e que me despertou. Se o seuolhar ou o seu sorriso...
. A's vezes, um simples olhar ou um sor-riso simples é o bastante para fazer a qen-ie acordar sonhando para uma nova vidavendo na madrugada futura, um porvir ra-

menfos be,ezas 
e che,° de encanta-

Eu acordei enteado no calor da madru-gada sublime que me veiu encher a almacom a luz maravilhosa de uns olhos ver-des-azuis, que vivem sob o lêfo banhadode sol, dos seus cabelos de ouro...t, então, nova miragem sublime, você fi-cou sendo a flor de espuma no mar enca-pelado da minha vida tormentosa, dansan-do ao som triste da musica dolorosa dasvagas bravias do meu destino. E eu fiquei
gostando de você, porque você tem na ai-vura do corpo a nostalgia infinita dasPraias infindáveis e a serenidade das pld-meies esbranquiçadas pela neve dos inver-nos boreais; porque você traz, na cabeçaos cordões de ouro para prenderem asnossas vidas no carrinho azul da Ilusão...

Eu fiquei gostando de você, nova mira-
gem linda, porque você tem no seu corpolouro a suavidade das terras onde a ne-voa domina e o sol quasi nunca se vê Eonde o único ceu azul, descorado pelarenda rala de umas nuvens finas, é o ceudos seus olhos, que encerram os mistérios

I: l ?Pfços ,nfim,°* e o segredo das pro-tundidades oceânicas... Porque lambemvocê me traz a lembrança de um pais desonhos, misterioso, onde ha, sobre a ne-

grura das montanhas ciclopicas, abenção alvissima nas neves eler-nas...
Um dia, nova miragem esplendo-rosa que reponiõu, ardentemente, naalvorada radiante e bela da minhavida, você virá na realidade, para omeu sublime, para o meu q r a ndepara o meu imenso, para o meu lm-ao, para o meu verdadeiro, para omeu único sonho, que vive do meuamor para o seu amor!,..

Sustavo
ypQllingicn ¦ Vm.H

¦

GENTILEZA

a a g^,Qn,S senhor,uha Aldayr Cm-d.do, de ;S3o Felippe, leve a lem-branca original de apresentar-se nosbailes carnavalescos realizados na-
sanji0 

'"Cílll(dad^ com uma mteres-sanle phantasia em homenaqem ánossa revista. <
Publicando na capa do presentenumero o seu clichê, apresentamos-ine os nossos agradecimentos pelacapfivanle gentileza.
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vSe Berilo as conhecesse, di-ria: Sao «os quatro diabos»cjue por muito tempo per-turbaram a vida pacata deCampinho de Santa Izabelua esquerda para a direi-Ia : senhorinhas Alvina Sov-ka. Paula Slrecher. EricaGralsch e Clara Schneider
".¦¦¦' ¦¦¦¦ y'íycy.



„Se ao menos tivesse
conhecido mais cedo a

Ovomaltine'
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N ws/ \mX^sF Vieira da Motta
¦

- ir

#//fid excelleníe notie,
um somno repamJor

Um somno calmo e reparador é essencial para a saúde do
corpo e do espirito.

Durante as horas preciosas do somno, o organismo todo se
retempera: as energias, quer physicas, quer mentaes, dispensa-
das no trabalho diário, novamente florescem e se fortificam, for-
necendo ao corpo o contingente necessário e renovado para ar-
rosiar com as fadigas do dia imediato.

Um bom meio do somno, vir natural e rapidamente é to-
mar a Ovomaltine, quente, fria ou gelada, ao ífeitar.

Sendo a Ovomaltine um alimento de fácil digestão, é im-
mediatamente assimilada, e como é rica de matérias reconstitu-
intes dos músculos e do cérebro, — proporciona a quem a toma
um bem estar geral, que facilita o somno reparador.

Se V. Ex. fizer uso da Ovomaltime todas as noites dormi-
ià calma e profundamente, despertando com todas as energias
renovadas.

Uma experiência convencerá V. Fx. de que, realmente é a
Ovomaltine o restaurador ideal do organismo fatigado.

|m Cachoeiro de Itapemmm, onde residiu
falleceu, no dia 27 deste me/., o jornalista Vieira
da Motla. fntellectual de ideas novas, poeta re-
volucionario e, sobretudo, como jornalista, era
elle um nome iá baslanle conhecido, nào só em
nosso Estado, mas, ainda, alem das fronteiras,,
onde sua penna traçava doutrinas e a sua in-
lelligencia nova esbaniava talento. Dentre as suas-
iniciativas, a da fundação da Associação Kspiri-
tosantense de Imprensa é uma das que mais nos.
resallam á memória, porque conseguiu a unifica-
ção de todos os que, por diletantismo ou desejo-
de progresso fazem da penna o objecto da sua
prediiecção e da idea a primeira armd comba-
hva.

«Vida Capichaba» que sempre o contou en-
Ire os seus collaboradores principaes, registan-
do o faclo, que nos veio enlutar e maguar pro-
fundamente, vem prestar á memória do presado.
morto o tributo de sua grande saudade.

OVONMHÀLE
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lf A' venda em latas de 125, 250 e 500 grs
árias e pharmacias, Leiteria Victoria, Cafés

Ponto Chie.
em todas as dro-
e Bars Centrai e

Academia E.
Saníense
dos Novos

i*&.**¦

EM VICTORIA

G. ROUB4CH & CIA.
kua General Osório, 1-Sob.

CAIXA POSTAL, 98
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Depois de longos mezes de silencio, voltará,
dentro de poucos dias, a oecupar o seu logar
de destaque na dianteira da literatura em nosso
f:stado, a gloriosa Academia Espirito Saníense
dos Novos.

Por nosso intermédio, o sr. presidente convoca*
os srs. acadêmicos para uma reunião no proxi-
mo dia 7, ás 8 horas no salão nobre do Insfilu-
to Histórico e Oeographico do Espirito Santo.

*.-.¦..

El hombre que despues de muerto hizo
temblar uma Nacion

El ruidoso asunlo Stavisky, que aun alrae Ia alención mundial \ que lan
graves transtornos políticos ocasiono en hancia, liene numerosos enlrelelo-
nes y detall^ interesanles que no en Iodos los casos han llegado a conoci-
mento dei púbjico.

Sobre este lema aparece en ACONÇÀGUÀ de mar/o una nol<i muy bien
ilustrada, cuya leclura resulta realmente informativa v amena.

Trae, además, ACONCAGUA de mar/o, varias novelas cortas y cuenlos
escojidos, lo mismo que bonitos; modelos en colores reproduciendo creaciones
de los más afamados modistos. 1:1 pairón de labores a lamano natural es real-
mente mteresanle y útil.
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PHOTOGRAPHIAS
Vida Capichaba luta, ás vezes, com difficuU

dade para publicar clichês, em razão da falta
de pholographias. Publicando gratuitamente vis-
Ias, retratos, aspectos de festas, etc, a Vida Ca-
pichaba espera dos seus leitores e assignanfes
a auxiliem com a remessa de pholoqrapluas, de
modo a poder apresentar-se, quinzenalm e n te„
com um bom numero de «Ilustrações.
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Depois de um afastamento de mais ou

menos oilo meses, eu me encontro nova-
mente em Vitoria. Vim aplacar as saúda-
des desta gente hospitaleira e bôa, em

• Cujo seio tenho vivido ha três lustros.
Nesse pequeno decurso, muita transfor-

maçâo se operou nesta abençoada terra,
por isso que muitos e muitos são os me-
lhoramentosaqui introduzidos, como sejam:
novos estabelecimentos comerciais, cen-
Iros recreativos, construções de suntuosos
«bwngulows» que tao lindo aspecto ofere-
cem á cidade, aumento sensível do nume-
ro de veiculos que fazem o serviço de
transporte urbano e inter-urbano de.pas-
sageiros, isso para nao fazer menção de-
talhada—outras organizações, como as li-
teranas aqui existentes, as quais vão em
franco progresso, bem como aos orgàos de
publicidade da temi, cujo programa vem
sendo cumprido bem e fielmente.

Vitoria progride dia a dia. Nào se pode
passar um mês ausente dela sem que, ao
voltar, nâo se note algo de novidade. O
aspecto mesmo da cidade é caracterisado
por uma feição moderna, interessante. O•toorbormho das suas principais artérias é•o atestado do dinamismo que aqui se vive,
em que tudo è vida, é vibração.

Nos jardins, nos parques, nas praias, nos
cinemas, nos teatros, em toda parte, afinal,
o movimento é intenso. A's portas dos ca-
fés grande é o numero de transeuntes queestacionam, palestrando sobre politica, ar-
tes, letras. A tnocidade capichaba no ler-
reno das belas letras vem logrando con-
quistas admiráveis. Surgem cenaculos de
letras, onde são levadas a eleito campa-
nhas nacionalistas que consultam de pertoos interesses da coletividade. São orgam-
zaçoes que se mantêm regularmente e con-
seguem realizar os objetivos a que se pro-
põem.

Na redação dos iornais e revistas da Ca-
pifai e interior, raro é o nào se encontrar
um ou dois rapazes, muito jovens ainda,
colaborando eficazmente, emprestando o
seu concurso aos justos ideais-por que se
batem os respectivos órgãos. Na redação
do Diário da Manhã, o órgão oficial do Es-tado, temos um Silveira Rosa, um Jair Amo-nm, rapazes que já se podem firmar entre
?,S 8?íçir£s da pena no rmcão capichaba.
Na Vida Capichaba, ao lado de Carlos Ma-deira, que já é um nome que d i s p ensacomentários, acaba de surgir Athayde Li-ma que e uma inteligência moça, promis-sora, tangida por acentuadas tendências li-teranas.

Enfim, isto aqui agora parece estar sen-do caracterisado como que por uma re-nàscença, em que ludo ressurge, em quetudo desperta sob o influxo de uma atmos-fera de conquistas e realizações, nos es-portes, nas letras, nas artes, na ciência
ern todo ramo, aliás, da atividade humana'

Oxalá esse estado de animo, essa pre-

disposição àe meus conterrâneos perdure,
He modo &o nosso querido Espirito Santo
feiíivmdicar para si o logar de destaque a
que jncontestavelmente faz jús, ao lado dos
seus cttj-írmãos mais prósperos da federa-
ção, apioveilando também a manifesta bôa
vontade dos atuais gestores dos negócios
do Estado que, pautando de maneira bri-
lhante e profícua a sua administração, nâo
se teem furtado ao concurso tão necessa-
rio àqueles que, desejando ver o Espirito
Santo desprender-se do marasmo em que
vinha vivendo até certo tempo, não medem
esforços em prol do seu engrandecimento,
de sua crescente prosperidade.

Sic ilur a d astra.

Wíim Cunha

-y.íftày:. \--kí

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

ELIXIR DE NOGUEIRA
Do Ph. Ch.

João da Silva Silveira
Empregado com real vantagem

nos seguintes casos:

Rachitismo,
Hheumatis.no em íjeral,
Corrimtnitt» aos ouvidos,
Inflannn içôes du utero,
Affccções do figado,M ^chas da peíle,

Gonorrhéas,
Espinhus,
Sarnas,
Ulceras,
í scrophulas,
Darthros,
Kistulas,
Cancros,

oubas,
Boubons,
Dores no peito,
Carbúnculos, etc.
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ANTt- SYPH ILITIC O
ANTI-R HEU MATICO
A N Tt-ESCROPHULOSO

IICRNC. POR DIVERSOS DEPARTAMKNTO!, ÜE SAÚDE PUBLICA
5 Grandes Prêmios - i Mediilhas de Ouro

GRANDE DEPURâTIVíl DO SANGUE
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GUMEX
Preparado scleotlllco mo

derno para cabellos. In-
dispensável para to-
do cavalheiro e da-
«a de bom gosto

Àíyumas das vantagens
do Gumex:
t um preparado em pómuito econômico
não mancha
assenta o cabello rebelde
alisa o cabello crespo
ondula o cabello liso
dá brilho e elegância
prepara-se em casa, sem
gordura, e de accordo com
a necessidade.

Dl?2lIííí?çõe5 «ra,u,,as "o CabelleireUro SA5ATO SCMIAVO.

Rüa Jeronymo Monteiro, 28
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% hS CRIANÇAS DE PEITO CUJAS MÃES OU AMAS .^ h r^rr. „„.„— se TONIFICAM COM O 
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|DORES SCIATICAS RHEUHATISMO
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ficam SELIAS E ROBüstâ
Francisco Giifoni 5 Cia. — Rüa r de «arco, 17 - rio DE

REVULSIVO PROMPTO.COMMOOOE EFFICAZ
JANEIRO
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Paisagem írisíe
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fPara Levino Fánzeres)

A paisagem é tão triste...

Andam perdidas no ar versos inéditos

Uma chuva que cáe... Eina poeira...

Lagrimas.

A paisagem é tão triste:

As arvores, no azul cinza da tarde fria,

Estendem os finos braços para os céos

Num gesto de quem pede
Piedade.

E olhando a natureza triste,

Fico a pensar numa paisagem ainda mais triste
— Dolorosa paisagem da minha alma.

<&aulc de dreitas XX ' ¦ X:
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Sacrario
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Abrindo um livro

Neste livro, que elevo aos lábios, onde,

Com o beijá-lo, me alfeio e dignifico.
Casto coro de apóstolos esconde
O que ha de mais excelso e de mais rico
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Olhai-o com bondade e com respeito.

São lembranças de instantes desiguaes.
Vividos ora com prazer no peifo.
Ora entre solidões e lacrimais...

O meu corpo, o meu sangue, o meu passado,
Terras em que eu vivi, verdes e opimas,

Tudo, nesse mistério, iransformado,
Tem a aparência de um compêndio em rimas. •*

¦Toda a fortuna que adquiri no mundo,

Dívidas, compromissos, gratidões,
São, nesse grande dogma, alto e profundo,
Cristo, a orar, redivivo pelos bons... *:•
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Hóstia dos meus momentos msofridos,

Por um ideal inatingível de arte,

|á mudados em métrica e sonidos
Hoje a repercutir por toda parte,

Surge, custódia de prazer e dores.

Possa eu sempre enconirar-ie na exislencia*.

Para erguer-te, cantando-te, os louvores
Da minha inacabavel confidencia...

1
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Passe a ferro
com conforto!

íi!
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E táo faci! passar roupa com o ferro
de engommar G. E.! E* tão asseado...
Tão simples...

O ferro de engommar G. E. além de
econômico esquenta rapidamente e dá
todo o conforto a quem o utiliza.

Passe a ferro com conforto. Adquira
hoje mesmo o ferro de engommar G. E.

A

I

cça informações ou uma demonstração, a qualquer dos
nossos auxtliarcs ou telcphonc para o escriptorio éê

COMPANHIA CENTRAL BRASILEI-
RA DE FORÇA ELECTRICA

é

PMONE 603
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Theoria e pratica da
Arte de ser bella

Eu já lhes disse uma ve/ - e nèo faz
Süü i0v„'mp.? 

~^ 
T 5x,s'e ho'e no rauhab

v2n« 1">««n«i«d. de bçleza feminina: aVenus de Hollvwood. Provei isso com «*eSsí:;aSPOní.díVe,Sí de VSmm%testatística - e contra os números não haargume^tos-a estatística reveleis a exiVlenca, em Hollywood, de 36 mulheres ím"d.ss.mas-* corpo, Perfeiloíl-te hnhímexactamenle as mesmas dimensões E e^sas mulheres adm.ravc.s rSsvam §1íiundo a harmonia das suas mediS, paidrao da moderna belleza feminina
¦ ¦ •'¦

.

Depois de inaugurar mlerjeições de e«upanlo nos olhos che.os de súrpréS, a lei"
urraa|mqen»:edeSráa SP 

,nJ^í*>" «-

curiosidadeJlkmmmaXVSmZm^
rogação difficil Fa ,n,er'

—E: como é que ellas conseguem e m«nlem essa belle/a y em e mdn-

- |á lhes digo. A mesma revisia amenr«n*que me permilliu incursão lâo erudTa afraves da belleza fem.n.na de Holywóod vaéme faculíar o prazer de ministrar ftl I«les esclarecimento» P|«çsS2?k"dÍSS"nidta que. ulil.zando-os como uma \^tí\'as minhas leitoras consigamTeafe« S?'

O regimen é a chave do segredo ddeleganca fem.nma. Querem a prova ? Temol-a aqu., nas 36 «estreitas» de HoHv-wood, de que ia lhes falei. V—E qual é o regimen que essas «esfrelIas» adoplam? cairei-
£' exatamenle isso que eu agora vou lhesrevelar, com erudição e bòa vontade

loan Crawford-o corpo mais harmonio-so e Perfeito que Hollywood conhece-es-sa deliciosa Joan Crawford das Hoivas/n-genuas, de lao diabólica elegância, de tâoenvolvente encanto, para manter o ryihmo
víl H*ia.be"^a V,V5 uma vída 'nsupporta-vel de sacnficio e de renuncia. Ha 4 annos
E&uÍTiS^ ^OS'° ,em Dâo' manleiga I
se Í2l ^° 

alm0ÇJa- Apenas- ao levantar-
de col? C.°P0 da?'aJl)m pouco a"'e*
irl. ,?^^ u sua achvidade no estúdio,toma uma chicara de café quente e morde
fTm^Jr70rradaS- No" '"fervallos dahlmagem, limita-se a comer saladas. Só tempermissão de comer á vontade duas eoi-sos: maças e laranjas. Além desse regi-
^ T 

e"^ 
^l'9'osamente mantém ha 4annos. loan Crafword tem ainda um severoProgramma .massagens, gymnaslica e es-Poue. tis ahi o que se pôde denominaruma voluntária condemnaçâo ás galés per-petuas da elegância.

O regimen de Cvelyn Bréni é mais hbe-ral: nao come carne; mas, uma ve/ aodia. mclue no seu «memU peixe e frangoAlem disto, legumes e frutas. Mas nãotoca em cremes, nem em manteiga, nemem pão, nem tampouco em batatas. PargYmnasfica. massagens e esporte.

Peregrino Jünior

Pê
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ANNIVERSARIOS
Fizeram annos no dia

1 As senhoras: Hilda Pessoa do
K) I Prado é Barbara Monteiro Lm-

II demberq; os senhores: Geraldo
Marmenti, Aphrodisio Carvalho da

Silva, Orlando Guimarães, Amuho Fihamo-
re, Milton Araújo e Antônio Viegas de Mel-
Io; o menino Antônio Honorio Netfo, filho
do casal dr. Antônio Honorio.

_ A senhora Adal/.ira Vhmna Sal-
17 lôkér; as senhormhas: Beatriz Pe-
....íJ reira, Minerva Souto e Helena

Araújo; os senhores: Antônio José
Ribeiro, Arthur Batalha, l.udugero Licurgo
Alves e dr. Ililton Nogueira; o menino Jean
Bcrgerol, filho do casal Paulo—Anmla Vi-
eira Bergerof.

A exma. viuva Maria do Carmo
Ávidos; as senhoras : Sevenana
Pimentel e Spencerina de Assis
Alvarenga; as senhormhas : )ure-

ma Rodrigues da Rocha e Maria da Penha
Tranco; os senhores: Arthur Medeiros, |o-
sé Augusto Mendes e Antônio José Ribei-
ro; o menino Carlos Teixeira Pandolpho.

i
A senhora Victona Teu Posa; os
senhores: José Vieira da Silva,
Picardo Thornasi, José Zumak Es-
pinto Santo, drs. Paulmo de Oli-

veira e Alcebiades Monjardim.

18

m
20

As senhormhas : Cehsa Sucupira,
Amélia Zambon e Honorina Ber-
tholdo; os senhores: Áureo Thí-
beno, Chrisosfomo Silva, José Si-

queira de Santa Clara, Augusto Aguiar
Salles, Vicente fceal xe dr. Mano Batalha;
a menina Morena Couto.

I - , I A senhora Eponina Pimentel So-
I Z 1 E i ares; a senhorinha Margarida ülí-
L—,,J veira; os senhores: Halley Soa-

res Pinheiro, José Antunes Perei-
ra, Ganbaldi Oliveira, Arnaldo Monteiro de
Paula e Eusfachió Pereira; a menina Nilcen
Nascimento.

Il 

A senhora Celencina Lyra Batalha;
ál\ A senhormha Conceição Campos,1 os senhores: Aphrodizio Coelho,

loào Aguiar Tavares, Euzebio
Queiroz de Oliveira, Luiz Cavalcanti deUma, Osono Penna, Venancio Porto Eu-frazio Pinto e Cezar Nonato; a menina Vil-
ma Paula.

I.)Ol 

A senhonnha Erna Hindz Ewald-
JL61 os senhores: Antônio de Paula

I Guimarães, Oscar ( mimarães, Ar-
mando Pinho, Adalberto Posa,

Eliezer Abbott e Osono Amceto dos Reis!

A ¦¦ 
"

¦ *

;

As senhormhas; Aylza Gonçalves
e Clarice Vianna; os senhores:
Antônio MirandaJíe Souza, Atti-
lio Rocha e Juvenal Ramos; os

meninos: Durval Muni/ e Odir Gonçalves.

24

lõ

W

Os senhores; Orozimbo Corrêa
Lyno e Basiliq Elisio de SanLAn-
na; o menino Renato de Jesus.

Os senhores: Anlomo Teu Posa
e Ubaldo Cunha.

l£l
28

29

31

As senhoras: Ruih Bóz e Licia da
Cunha Machado; a senhormha
Arhnda Moraes; o senhor Octavio
índio do Brasil Peixoto.

As sen horas: Amélia Poggi e
Evencia Silva; p senhor Ernesto
Barros; a menina Alcy de Olivèí-
ra.

O menino Rómuío Luiz de Oh-
veira.

A senhora l.audilina Nunes Perei-
ia; os senhores : Antenor Cabral
da Silva e José Fernandes; a me-
nina Maria losc Albuquerque^

¦ ¦/. 
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AISPA
ABELOS BRANCOS^ivicie

JUVENTUDE
ALEXANDRE
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NOIVADOS .
Fizerani-se noivos

A senhorinha Berenice Martins da Pài-~
xao com o senhor Horacio, Hononldo Ro~
dnques;

a senhorinha Mana de Lourdes Teixei-.
ra com o senhor Antônio da Penha Cam-
pos;

'.--¦..*" 
A"

—a senhormha Pina Ribeiro da Silva com
o senhor Pamiro de Azevedo Tares;

-~-a senhormha Manana Pacheco Pimcn-
Ia com o senhor Sytvio Machado Gmma-.
raes;

a senhormha Dulce Vello Silvares com
o senhor Adhemar Graça;

a senhorinha Carmozma Nunes Pimen-
tel com o senhor Bencdicto Mello;

-a senhorinha Eugenia Cândida do Car-
mo com o senhor Paulo dos Santos;

—a senhormha Anna Hasseh com o se-
nhor Antônio Paculdmo;

-a senhorinha l.mza Cândida da Rocha
com o senhor Jansenco da Penha Santos;

Él'—a senhorinha Delorme da Resurreiçâa
com o senhor Américo Guimarães.

¦ 
¦

João Segundo
dos Santos

i. ' ¦

'•'¦'. ¦?'¦¦•-:¦ "¦¦¦;'• 
A ¦'¦' :" : ¦¦/•riHa"', f-i

'•'¦'/¦

.Vía" '¦'-. ' 
'-r.''

A

Depois de longa enfermidade, falleceu,.
na madrugada de 19 do fluente mez, nesta
cidade, o sr, João Segundo dos Santos, so-
cio da conhecida firma proprietária do Cí-
nema Polyllieuma.

Sua morte foi muito sentida no meio so-
ciai desta capital, onde o extincto gozava
de grande admiração pelas suas excellen-
tes qualidades de cavalheiro e de amigo.

Seu sepultamenlo realizou-se no mesmo
dia, ás (6 horas, sahmdo o ferelro da re-
sidencia de seus pais, á rua do Rosário,
sendo acompanhado por mntimeras pes-
soas.

A' família enlutada as nossas condolen-
cias.
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NOVO TRATAMENTO DO OARFi i n

mm WfsWjSsa Wf
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Re»íOuraç&0 _ Ren«.clmento
(ons(»rvh«*0 pela

^^^fe

formula scientifica do grande botânico Dr. Grpund
í^r^'''1," "' rü,n'l'ra<lo por 200 contos de réis."
^TT";';"I;' PerÓS Pri°c'P«es Institutos Sanita-nos oo bxtrangeiro.

^n[;rn',fnBrÍ'lhí,n1"> é <>"«»«* especifico indicado
,W 1U SS <l0Sr1bp|los- Canicie. Embranque-
rh?-?S .T'"? r°.' ( alvT'e pre<;oce- Caspas.S-bor-rhCa.bycos e de todas as doenças do couro cábélludo

Cabellos brancos Segundo a opinião
, (1° muitos sábios es-ta hoje eompetentemente provado que o èmbran-«ia O cabello cabe ou embranquece devido á* ISSís^i%£ 

ca-be,lots 
Vâo 'jassa «>"*« moles

poderosa acçâo tônica e antiseptica airfn o ,1 Jw. ,'e d! ra'2, A Lo^fio Brilhante, por suarenovador dos cabellos, barba ebiShrS Z," •?&* ° , bulb°J é ',ois un> «cel en e

J"^ 
sem '-'-. ^ emprestando^ madez^ S^Sri^VOlYe"dÓ 

lheS 3 C<V natlira'
CaSpaS - Queda dOS CabellOS MultiPlas e variadas sáo as moléstias que atacam<los cabellos. Destas a mais commum são as ca^TYf"11-''1^"^0 como multado a quéd**ura as agectõés patasitarias e deátíóe7adical3as^ai^I^*6 co,nserva os <»&Uo's,A Loçfio Brilhante evita a queda dos cabellos e os íorf^cc d° * °abeça limpa e irrsca-

oeoorrnea e outras affeçoes gft*?g« K0^8 determinadas Pe.a sèbórrhéacahem, quer dizer, clcspegam-se das raizes Emi&rS d° couro l'al^lludo os cabellos«"««nstancias e cuidado que se lhe dá^ cresce ouídíàfSLS A l JE? ?/n"u^m ^ segundo asmen da seborrhéa e outros micróbios suoorimp nJt -' h0çáo »r,lhante extermina o eer¦¦cabello, impedindo a sua queda. suPPr'™ 
a sensação de prurido e tonifica as raizes doTrichoptilose ^&^£^^jmo Mo-em v-d* <***. p*«. ^aspecto de espanador por cauiada cüssTciacáo dasrfihSn?* 

ST,.na 
,extrem'dade e apresenta úm¦feio e sem vida. Essa doença tem dStó de ffiKffi?' A'?m d,'sso' ° cabe"° 'onia-se baço'bellos espigados. A Loção Brilhante nélo sen 1 P L°Se' e t vu|garmente conhecida por eamente, dá vitalidade nos cabeUoKàffio^ £SmS?fâ^$g^* *jgj <4 ™-

VANTAGENS DA LOÇÀO BRILHANTE
„J»7 l 

ab80,UUmentc i^ffensiva, podendo portanto ser
«»A\ "T 

' P"r 'emPO ÍndFl"'»">«"°, P»rq«e a sua*cçao ê sempre benéfica.

.co„7e«ffc0or„n,Cha " Pe"C nem qUeÍma °s "»""-• «»•acontece com a gu„8 remédios que contem nitrato de prata*« outros saes nocivos. p

JLl 
A, "^ aCCS° Vi""isanlc »<"»* o» cabello. brancosdescorados ou Br,salh„s começa a manifes.ar.,, 7 ou 8 ,"/d,as depo,s. devoivendo a Cr „a,„r„, „nmitiva 

"^"

progressivamente. fcraauai «

^ttf Í"J^2 * deliCÍO,°' ' "S° contém »'«• ¦«
¦I sate 2 dl,o 

RUma qUe' C°n:° é S0bi"°' -i«"—

MODOS DE USAR
Antes de applicar a Loçffo Brilhante pela primeira vez ê

u" uuer ,o Ia" 
* ^^ Sef US"da "" W^« »«»qualquer loçüo, porem é preferível usar do modo SeKui„,e ¦Vua.se me,, colher de s.Pa ma.a .„ menos em um 

Kpire"s,ee
com uma ptquen;1 «9C0V0 ,„,„,,_.„, Bri.hame 

Irirr:z::::: T"uáo ,,em iun,° * <*-X".-::
uo d cabeça descoberta até seccar.

PREVENÇÃO í^0 a0ceitem «ada que se d»Kaj,er «a mesma coisa» ou «t3o hom»como a Loção Brilhante. Pode-se ter „avea orai, IVcausa doá substitutos. prejuízos por* LOÇÀ° BR,LHANÍ^.V^.-.T.^^—"—¦

Receita para
casaes em
conflicto

Seu mundo é iniperti-nente ? Reclama que ocale está fr,o e que aroupa estu sem botào ?b>efendendo-se ella o re-Preiiende é..; eis o *barú-Itio no chalé a u.» Ellecontrariado torna ao jor-nal e ella retira-se aosaposentos com ar de rai-nha offendida.
m** '¦'%/.-/

Conheci um casal quevivia as turras. E* verda-de que Dona Totóca eranm tanto t a g arella. Omando chegava cansadoda luta quotidiana; os ne-gocios andavam vasquei-ros, e Por vezes perdia aPaciência. Sua esposanao comprehendendo es-se estado de espirito,
punha-se logo a contar
que o açougueiro vendeucarne má, o quitandeiro,rnpingiu ovo estragadoe uma serie de queixu-mes que só serviam paraaugmenfar a má dispo-siçao, até que elle desa-bafava num café menosquente que lhe pareciagelado. Após uma noifede discussão em que am-bos julgaram estar cer-tos, Tofoca vae ter como seu confessor e pediu-lhe um conselho.
—«Quando o seu ma-ndo principiar a brigarencha a bocca dágua eso a esvazie quando ei-le tiver cansado.»
Dona Totoca poz isloem pratica com optimoresultado.
Hoje é o casal quemelhor se comprehende,

com água na bocca...

Tia Bonifacia
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A DIETA
DE SEU

BEBÊ
DEVE SER
VARIADA

. 

¦ 
''

Nosso livro dt ''Receitas"

contém um grupo de receitas
para o beba, mingaus, pudins,
sopas a doces.
Experimente as receitasse
ajude seu bebe a crescer forta
c cheio de saúde.

DURYEA

RATIStr

PEÇA-NOS
UM

EXEMPLAR
GRÁTIS

REFINAÇÕES DE MILHO, BRAZIL S. A.
Caixa Postal 2972 - São Paulo

Remeta-me GRATI. seu livro
609 93

A*0/í£..„.,
PUÀ...
CIDADE...
ESTADO.
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SUCCURSAES:

NO RIO DE JANEIRO - Avenida Rio
Branco, 137 - 1" àndaf.--üá Eclética.

KM S. PAULO — Rua Três de Dezembro,
12—2? andar.

KM PORTO ALEGRE - Rua dos Andra-
das. 1.075 — 2V andar.

NA BAHIA - Rua Chile. 16.
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Eu lenho vontade de ir lá, á margem*
opposta do rio, onde aquelles barcos se
alinham amarrados em bambus.

Onde, pela manha, os trabalhadores de-
sembarcam, de enxada ao hombro, para irt
geirar os campos longínquos.

Por onde os vaqueiros passam eom o*
seu gado mugidor, em busca do passigo ri-
beinuho.

De onde elles voltam, á tarde, emquanto
os chacaes ululam no maltagal espesso d»,
ilha.

Si tu não te importas, mãe, eu queria
ser, quando crescesse, o. barqueiro da bar-
ca de passagem.

Dizem que ha estranhas lagoas atraz da-
quella ribanceira, onde, passadas as çhu~
vas, revoam bandos de patos bravos, e
crescem, nas margens, iuncaes espessos,,
em que fazem seus ninhos as aves aqua-
licas.

Onde as narcejas anseas deixam na su-
perhcie do lago as suas pegadas subtis.

Oade, á tarde, as altas hervas ondulan-
les, cnstadas de florescencias brancas, es-
tão pedindo ao luar que sobre ellas pouse.

Si tu nâo te importas, mãe, eu queria-
ser o barqueiro da barca de passagem.

Eu atravessarei a corrente, em idas e
vindas de uma á outra margem, e todos os
rapazes e rap a r i g a s da aldeia hão de
olhar-me com admiração emquanto se ba-
nharem.

Quando 0 sol tiver subido para o meia
do céo, e quando a manhã se tiver con-
sumido até se tornar em tarde, eu virei pro-
curar-fe, dizendo: «Mamãe, estou com fo-
me.»

Ao findar do dia, quando, sob as arvo-
res, as sombras se agacharern no lusco-
fusco da farde, eu voltarei para casa.

F. nunca te abandonarei para ir traba-
lhar na cidade, como papae.

Si tu não te importas, mãe, eu serei,
quando crescer, o barqueiro da barca de
passagem.

¦ 
¦¦
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.' y . Rabindranath Tagore

Proveitosíssimos resultados y.
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Si o senhor deixasse de
beber poderia chegar aos oi-
tenta annos.

—)á é muito tarde!
—-Não acredite nisso.

Sim... Eu iá fiz oitenta e
cinco.

0 sr. Adriano Dandrean, distineto secretario da 6a. Residência da V. F. R. G. Sul reagindo contra sua prevençâa sobre os preparados nacionaes, "eciarase encantado com osresultados obtidos com o PO' PELOTENSE em sua querida f.lhinha.
Illmo sr. fabricante do PO* PKLOTENSK.-Pelotas.
Contrariamente aos meus hábitos somente impulsionado por L*m necessário desagravo

de consciência, é que verdadeiramente jubiloso. venh© pelo presente meio patentear-vos omeu mais sincero reconhecimento pelos proveitosíssimos resultados por mim colhidos no tra-tamento de assaduras cm uma filhinha que soffria desse incommodo.
Apezar cie ter manifesta prevenção contra os preparados pharma ceu ticos de procedeu-cias nacionaes-o que ireis. talvez, classificar de falta de patriotismo.-confesso ter reconhe-

cido a injustiça desse meu acto, com o uso do maravilhoso pó de vossa fabricação.
Autorisando vos. pois, a fazer desta o uso que vos convier, subscrevo me com toda es-

tima e consideração.
Atto. amo. admor. e cr. obr.—Adriano Dandreau.

Confirmo esse attestado. Dr. E. L. Ferreira de Araújo. (Firma reconhecida).
Licença N. 54 de 16 de Eeveiro de I9t&

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

Deposito geral : DROGARIA SEQUFIRA -Pelotas—Rio 0. do Sul.
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Saudades de casa...
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(Aos meus pães)

se eu ooeta «o I?", qUC leí,a «0**** »e de verdade fos-
minha c«t«Hn^HChegar,ás ?8os um Pet»"e"° retrato deminna casa do Norte, no sitio de meu pai
<nisenc.«rír,^,r"„nh^ 

sens!bilidade ma.s refinada ainda pela
^oeh vfvi hJ. 

C d"radGlrí daqueles velhos campos e da-
__.n, i ! a "uendV"<íe a infância me correu entre es-
¦Riu i ÍS<1S' m saudad« são enormes c me enchem os•instantes, do sentir de que nos fala OonçalvesDias:

Uma saudade funda, incxpremivel
O coração me anseia...

nn .„r»eaaÇ0S dü $&* l& ^ eü recordo com laqr.mas10 coração numa dupl.ce manifestação de aleqria e de mle/a, ao meditar na simplicidade da minha meninice ou ,.«agruras do meu povo Prometeu de acerbas desóracas n f,Joôiças quando pelo sertão e pelos ff&U&8^*e*£Ênudos o ceu parece se baixou e mais arqu ei a d o em£l'brusco requeima. consome destruindo o ve de das malas e•secando a alegria corrente dos nos e do cortnns In-umajornalha colossal cujo foqo é aíimeSdS^ao^T

vos dáwuwen-.T'u 
5-uud/,de can>n a<",e,es *"<* festi-^_S__SS^S!|Wft_4_

Coisas que tem para o nosso spni.irmnt,, ,.m«cuss^uieslunavel, pois de Z^^tVZVoZ^
Quando ouço ÀJbeniz através das Àshirias nos Chmik

¦^aaTher^í,_etan,Snd0'' °qUelaS *B5_S. g ada!çoes aç harmonia ao «molfo morrendo», me dáo a imnrp*afcda ler Rene Bazin um dos seus livros profundameXhu:

^anifeLr^um Cn°aS.r;p^umdiôS» 
Suínos 

<_2f£ *" ¦*~ "S^m^ncn^
«1l_EsÇ_f5«ft5S_;,tta_Tas ensombrada de coqueiros por onde eu andei esrarran•chado em seus hartos galhos e folhadas palmasV™"™'
auas £ « !? s ,Sm° de meu irmao <íu'2 adoçar as ma-
rme^aq^.eSnTa."0 amVerSar,° de ™ ^ e"vi"

Teve uma bela inspiração.
™ ^uT eu "!e veío nac»u^e alpendre amplo — é só fechar
Sue In? 

C abr^l0s para den,ro da minha saúdade-entre os
?aniail, tT° 

*è°, a° meu afé,° senlindo o perfume do Ia
frufo' 

C adm,rando os ^rmosos caixos das PilombeTras. euios"

As pifombas douradas, si as desejas,
São no gosto melhor do que as cerájas

.t^í-.-^-Vrí'. :.J-: ->..% ; .¦",.:

^"víL™**'0 dC ?,i\eira e San,a R»a Durão.<.. -^^_tf_;s_s--»> - —
<liz Claudio^^,1,3 

a saudade o. coração nos"lábios, como

¦¦¦. 
¦ ¦¦¦ 

. .¦¦ 
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«^SIHENIA SEXUAL B?**ASTRO INTE«;TtNAL e Nrow^^f^)

^f -H Li.liliHfiH'fi ^ ______¦ i'Lii-i
^¦^-L-Lilini t*-i^ii^Wn« 7*T^___i__r^~^——— * i*i ¦_-__—hr

__¦__ «* 1 _I ^^^B B^ I

__E _1 ___^_J__i_l\a!Ve^5e3Rk
1 ^^_^SlJ__Ví«£*m

mmr _^^fl_^__l^^______T_?^^^^a*iH_K__b_^H_K_í-UH_M

Verdadeiramente
eittlseptlco

O DKNTOL («fu* p««, p*ou ssbao) é um dentifricáo aomesmo tempo poderosamente en-tieeptico e dotado de um perfumemulto agradável.
Crtado segundo os trabalhos dePasteur, dá firmeza ás gencivae.Em poucos dias, dá aos dentesuma altura excepcional. Purificao hálito e é particularmente recom-mendado aos fumadores. Deixa na«»ca uma sensação de frescuradeliciosa s persistente.O DENTOL encontra-se é?«ada em todas as boas casasTendendo produetos de perfu-mana e cm todas as pbarmadas.
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epositarios para todo o Estado

G. ROUBACH & CIA.

E. E. SANTO
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Vitória !
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Quando um objélo amado
Quando um logar distante, noite e dia
Nos enluta e apoquenta a fantasia
• • •...

.... . . . »¦'»'«:* ........ ........... * . . ».

Resta a saudade que alimenta a vida
A luz do facho que adormenla a dôr!

. . ¦:'y

11

NOGUEIRA DE CASTRO
• ¦'

SEM BOM SANGUE POUCO VALE AVIOA
DEPURASE

Francisco Giffoni & Cia. Rua Io de Março, 17 Rio de Daneiro
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#:>. Thczoura da Maldição (*)

'i y

Quando a secca inclemente desatava
Sinistras azas pelo céo do Norte,

Nota e faminta, a mísera cohorte
> Sob o sol escaldante moirejava.

.*"•

Ksft *** *
t y
W*:í V.,x

(ovem mulher, exangue, mda mostrava,
Com dorido semblante, nobre porte;
Da belleza fanada o traço forte,
A cabelleira íulva destacava.

x hC' '
¦ '< X' ,. -/ X- 1. y.!; ;y X' ¦.;-yj .. V =>¦ . X ., y; ; ^ «' M

Dama gentil,-o fulgido thezoiro,
Do gue se diz Apóstolo da Fé,

A posse guiz, do lindo ornato loiro, y

Outro Herodes! o Padre, ali ao pé
Da Pobre, atroz ! cortou-lhe as trancas d'oiro
Para exomar a outra Salomé !

7t
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A verdade
¦ÍBaVMBaaMBMffjBTBMBMffMffaffaBMBMBMBMBMffaBfaSMV

triunfa sempre !
£ a verdade e que:

a

..-. 
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Wiial ãairieic

t£.,x

V)—Refere-se ao episódio occorndo na secca de 1A77,
guando estave, sendo construído o açude de Poços, no in-
tenor da Parahvba, por um padre Bernardo de Carvalho.

está vendendo, na sua nova seção de
varejo pelo preço dos fabricantes,
ganhando apenas o desconto !

Rua do Comercio, 2
TI E ,.

¦è' {Nota do autor) ' , ^ • >NI O

ALtCRlAttVIVtR Man,eiga
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v&yôdz na, É
«Aviação»

TwyrbCo- doa atacuté
4K. *

x .'--^ •¦.¦..-,.

Í/IB0R/1T0RÍ0
/^AUL ÍE/TE

O REGULADOR. /DEAL
L/QU/OO - COMPRIMIDOS

Fstá tendo larga ac~
ceitação em nossa praça
a manteiga « Aviação »,
feda com creme de leite
seleccionado, de paladar
exeellente.

São representantes da
manteiga «Aviação» em
nossa praça, os srs. C.
Nunes Pereira & Comp.,.
á Av. Cleto Nunes, 45.
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J asse a fesro
as suar roupas olelieao/as/
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s suas roupas intimas tão delicadas, com guarnições
de renda ou "à 

jour", merecem o tratamento das
suas próprias mãos.
O ferro de engommar G. E* é asseado, econômico
e esquenta rapidamente. Passar com o ferro G. E.
não cansa, pois elle é fabricado para dar todo o
conforto a quem c utiliza.
Para não quebrar ou arrancar os botões da sua roupa,
o ferro de engommar G. E, possue ranhuras lateraes
que permittem passar o tecido debaixo do botão

¦ ¦ ly

Peça informações ou uma demonstração a qualquer dos
nossos auxiliares ou telephone para o escriptorio da

COMPANHIA CENTRAL BRflSILEI-
Rfl DE FORCA ELECTRiCfl

PHONE 603
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- Como sou infeliz, meu Deus! Elle queria
dizer que eu sou um canteiro vivo de..,
cravos e espinhas I Afr

- Que horror I Como está medonha a

minha peite I Agora comprehendo por-
que o Octavio disse que meu rosto

é um jardim !
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Mamãe Vou matar sau-
dades da Lúcia.

- Nao chores nssím, Lucinha. Essas espinhas e manchas, que te

enfeiam a rosto, :-ãà o resultado dos teus freqüentes incommodos

le irregularidades uterinas. E para isso.,,' t
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... existe um remédio maravi-
lhoso, infallivel, abençoado
hoje por milhares de lindas
moças que tinham a pelle
manchada como a tua.
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Elle - Lucinha querida, como tens as faces

lindas e rosadas!
Ella - Sao rosas de saúde... DA MULHER!...
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A SAÚDE DA MULHER
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O GRANDE REMÉDIO DAS DOENÇAS DE SENHORAS
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