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— Naná,
rinha ve-
lha, nâo sa-
bia que es-
tavas do-
ente I

— VELHA, dizes bem.
E' o que sou, aos trinta
annos! Não tive a tua
sorte...

E o peor é que o Flavio, enervado com essas
doenças periódicas, que me envelhecem pre-
maturamente, começa a se desinteressar
de mim. Debalde perco
tempo e dinheiro nos con-

sultorios de bel-
Ieza: cada vez
sinto-me peor...

t § * BB* ¦* tflV

— Nanifa querida, estás deliciosa! A pro-
posito: sabes que estou planejando uma
fugida para aquellas montanhas adoráveis

onde passámos

... Todos os mezes, por 5 ou 6

dias eu fico neste estado, tenho de

vir para a cama dominada por m-

commodos insupportaveis, que me

roubam a mocidade e a alegria de
viver.
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— Mas és uma grande tola, minha

pobre Naná! Cosméticos e poma-
das não corrigem os teus males.
Elles têm causas internas: o máo
funecionamento do utero e dos ova-
rios. E para isso, só ha um remedio,

que deves usar immediatamente:
A SAÚDE DA MULHER.
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Senhoras casadas:

Lembrae-vos de que uma
saúde perfeita, isenta de in-
commodos e perturbações,
é a pedra angular da felici-
dade do vosso lar. Para au-
xiliar-vos na defesa da vos-
sa ventura ha um remedio
poderoso e inegualavel, cujo
nome é a synthese das suas
qualidades.

A Saúde da Mulher
¦'. ¦. ¦ ¦*.¦¦.. 
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f\ VENDEDORZINHO de jor-
^^ naes ficava a mira-la, um

pouco deslumbrado e tímido, quan-

do ella descia do bonde das La-

ranjeiras todo dia, quasi á hora certa.

Também a moça era bonita de

verdade, com aquelles dezenove

annos loiros, sorrindo em flor nos

dentinhos brancos da boquinha ale-

gre de bâton...

Tão elegante no vestido de seda

azul, pesada, com sapatos brancos

e luvas...

Como deviam ser caras aquellas

luvas de canhão azul acompanhai

do o vestido /...

Que dinheirão a moça havia de

gastar 1...

Depois, aquelle rapaz bem vesti-

do, sempre de polaina, que a es-

perava quasi todo dia, com uma Se-

dan fechada, antipathica...

O vendedorzinho não gostava do

sujeito. Embirrou com tudo quanto
«. ..

era polaina...

E era amarelinho, magro, chupado

—coitadinho /— Nem parecia ter os

seus quinze annos de garoto da rua.

Entretanto, que fogo sopitado no

fundo dos olhos grandes, quando

ia offerecer á moça das Laranjei~

ras o exemplar da Noite Illustradal

Um dia teve um impeto de cora-

gem. Offereceu a folha e, quando
ella abria a bolsa para pagar, um

pouco distrahida e sorrindo~lhe com

benevolência, atalhou :
--Não, moça i Eu gosto de você...

E, suspirando :

—Ahi si eu tivesse uma barali-

nha /...

f .._ ,.-. .•*¦:. ¦ ¦ ¦, , ¦ ¦ ¦...>¦. .¦'...
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Tombola São Tarcísio
Grande sorteio em Sào Joào próximo

A Sociedade Mineira de Proteção aos Lázaros, com
sede em Belo Horisonte, capilal do Estado de Minas, dirige
encarecido apelo ás pessoas que receberam bilhetes da gran-
de tombola em beneficio da construção do Preventono São
Tarcisio, no sentido de enviarem á mesma Sociedade a im-
portancia de tais bilhetes, afim de que possam eles concor-

rer ao primeiro sorteio a realizar-se em São )oáo próximo,
improrrogavelmente.

Além do sorteio de 5.600 prêmios, no valor global de
200:000$, acima referido, haverá uma extração adicional para
distribuição de numerosos e interessantes objetos de utilida-
de e valor que estão sendo oferecidos por pessoas empe-
nhadas no êxito da cruzada contra a lepra.

A lista dos bilhetes premiados será publicada na im-
prensa e enviada ás Prefeituras Municipais, Coletorias, es-
tabelecimentos bancários, Agencias Postais e a todos os in-
teressados que a solicitarem da Comissão Organizadora da
Tombola, á rua Rio de janeiro n* 607, Belo Horisonte.
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água quente é um hctor poderoso da hygiene.

Na copa e na cosinha torna mais fácil a limpeza

dos pratos e panellas. É de grande efficiencia na

lavanderia. No banheiro offerece o banho por excellencia

para os nervos cansados, o calmante ideal para as

inquietações da vida moderna. O aquecedor G. E.

automático e seguro, levará ao seu lar todos esses

benefícios, a qualquer hora do dia ou da noite.

É econômico, simples e pratico.

Para a sua hygiene pessoal, para a melhor hygiene

do seu lar, use o aquecedor G. E.

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

COMPANHIA CENTRAL BRASILEI-
RA DE FORÇA ELECTRICA

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

ELIXIR OE NOGUEIRA
Oo Ph. Ch.

João da Silva Silveira

»

Empregado com real vantagem
nos seguintes casos:

Rachitismo,
Rheumatismo em geral,
Corrimento dos ouvidos.
Inflaminações do utero,
Affecções do figado,
^chas da pelle,

Gonorrhéas,
F.spinhas,
Sarnas,
Ulceras,
Escrophulas,
Darthros,
Pistulas,
Cancros,
uoubas,
Boubons,
DÔres no peito,
Carbúnculos, etc.

pooiaotot
ANTI-SYPHILITICO
ANTI-RHEUMATICO
AN TI- ESCROPHULOSO

LICINC TH BITIIIOI UrAITAMEKTOt IIIAÔN TOUCA
i Grandes Prêmio* - 5 Medalhas de Ouro

6RM0E DEPUR-TIVO 00 SAN6UE
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ENTRE AMIGOS

Eslou doido de conteniamento,
—Muito folgo. Mas, por que ?

Porque minha sogra acaba de
casar outra vez.

—E que tern isso ?
—Tem muito. Tem que ella, agoraj

tambem tem sogra e vae ver o que
é bom.

PHONE 603
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Como pensa a mulher

capichaba

A «Vida Capichaba» organizou, ha tem-
pos vanos questionários de muitas pergun-
Ias e em cada numero da revista, apare-
ciam as respostas de uma só moça. Hoje,
iniciamos um outro questionário mais origi-
nal, mais pratico e justamente o inverso da-
quelles que eram feitos. Consta de uma só
pergunta que será feita a varias moças, em
cada edição da revista. Assim é que pro-
curamos nesta quinzena, a sla. Aríete Medi-
na que nos recebeu amnvelrnente. Interro-
qamo-lhes o que pensava a respeito do uso
de sapatos sem meias, novidade do ultimo
verão. Mlle. nâo hesitou e respondeu-nos
promplamenle: «Idéa bôa mas... somente
para as praias.» Eicamos satisfeito com a
resposta eiamo-nos retirar, quando chegou
em nossa roda a sta. Magdalena Pisa, ex-
poente de cultura feminina, que se prom-
ptificou a escrever para a Vida Capichaba,

• brevemente, e declarou-nos que não gosta
de responder questionários. No dia seguin-
te fomos á residência da sta. Myrthes de
Oliveira que estava, no momento em que
chegamos, de sahida para uma visita. Mas,
assim mesmo, com a impropnedade da ho-
ra, disse-nos as suas impressões, no am-
biente agradável de sua sala de jantar:
«Acho que a moda de andar sem meias,
traz desetegancia completa numa toilette.
E' a moda passageira que desapparecerá
com o inverno. Numa perna bem torneada
c passavel, mas em pernas estylo «Gan-
dhi» é simplesmente intolerável.» Procura-
mos sua visinha, Lomar Braga, que estava
preoccupada com uns problemas de alge-
bra. Quando soube que a Vida Capichaba
estava á sua procura, largou os seus afa-
zeres e veio ao nosso encontro e respon-
dendo á nossa pergunta, declarou-nos tex-
tualmente: «E' moda concebivel no verão.
Época em que um passeio matutino e es-
portivo, feito de meias, perderá a graça.»
A sta. Luci Guimarães que faz parte da for-
te corrente favorável ás meias disse-nos
em palavras sinceras: «Seja qual fôr a es-
tação ou cpoca, acho a moda simplesmen-

i te ridícula, mesmo para as que têm pernas
, bonitas.
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E por fim tivemos o elevado prazer de
ouvir a sta. Elorinda Miranda, na sua me-
sa de trabalho (fora da hora do expedten-
te). Mostrou-se, a principio, contra quês-
tionanos. Mas a sua delicadeza deante da
nossa insistência fez com que nos decla-
rasse ser contra a moda citada por ser
deselegante e anli-higiemca: deselegante
em qualquer toilette e anti-higien i c a em
qualquer estação do ano.

Com estas respostas consideramos vicio-
noso o questionário iniciado.

Revista de
Educação

Temos sobre a mesa, o primeiro numero
dessa nossa con freira sob a direc-
ção intellige n 1 e do dr. Fernando Duarte
Rabello e prof. Claudionor Ribeiro. Orgôo
em que se ventilam assumptos, que locam
de perto aos interesses geraes, como o
da Educação, merece ser bem acceito e
lido por todos os que auguram o progres-
so da nossa terra.

Traz coltaborações de Claudionor fíibei-
ro, Pimentel Filho, Elpídio Pimentel, Alfre-
do Lemos, Domingos libaldo Lopes Ribet-
ro, Ciro Vieira da Cunha e Placidino Pas-
sos, todos intellectuaes de renome, pennas
brilhantes que honram a ferra do Espirito
Santo.

Bem confeccionada, com estylo de revis-
ta moderna, merece rer vida longa, para
proveito da instrucção do nosso Estado,
que, neste assu m p t o, já marcha na van-
guarda dos seus irmãos da federação bra-
sileira.

d TIRAR A MOLÉSTIA COM A MÃO

Oo sr Dorval D Xavier, conceituado commerciante e dono da fabrica de calçados e ar-

reios «Casa Negra» . e sua «ma esposa a sra. d. Albertina B. Xavier, grandes apologistas do

PO' PELOTENSE, enviaram o attestado que abaixo transcrevemos:

£JSr&^ir^«lf2a« a chegar, isto era motivo de P=pago»W
mim ei) a minha senhora, por causa das assaduras mtormmave.s que atacavam 

£0*S0S 
fi-

íhos. Usamos sem proveito algum, diversas pomadas e pós e nada consegmmos. Era tempo

PCrClÍdHoie o verão nâo nos a.emorisa mais. porque temos um 
^«£»a^Jf^Sífi*

heróico no PO' PELOTENSE, oe sua fabneação. Logo que com oç calor apeUcc »e ., a f.

Càr vermelha, irritada, empregamos o maravilhoso PO Pi.LUlL^vi-. e e, c"» sempre

o mesmo que tirar a moléstia com a mão. Esses factos se tem dado muitas ve/.es e sempre

C°m 
VSSSidbíSS^t.do sempre favorável que dá seu preparado, firmamo-nos com

estima. Atts. Ams. Obrs. Albertina B. Xavier e Dorval D- Xavier.

¦' 
¦' :¦¦

âmM^km*\waMMWBW^mMM^MM\\.

tIi^ mffSw rÂmwm M^^^9 ^H^^P^^^a ^am wMr ÁMr\ Wm * W

aaMMv 
^^^MM 

mMur^ mmmaw^ ^mmBMa^Êãam^a^M^aw^*âM^a\

^aMMÈm m9MT\ ^^MBtlMÁ M

Confirmo esse attestado. Dr. É. 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
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ANNIVERSARIOS
Fizeram annos no dia

GE
G3

As senhoras Eulália Trinxel Ser-
rat e Juliela Carpine; o sr. Wal-
dir Lemos e a menina Myrthes
Roseli.

Às senhorinhas Haia Thevenard e
Deomar Pereira dos Anjos; o sr.
Cláudio Rocha e o menino João,
filho do sr. Emilio Trinxet.

As senhoras Clementina Oaspa-
rini Aleixo e Maria do Carmo
Bruzzi; os srs. Pedro Secchim e
Agenor Le; e a menina Gilcéa,

filha do sr. Gil Cardoso da Paula Rangel.

in. As senhoras Lucila Avancini de
ly I Oliveira Santos e Cora Salles

Doria; os senhores Alfredo Le-
mos Neves, Gilberto Paes e As-

cendino Leal e as senhorinhas Oscarina
Pandolpho, Jurema Silva e Alayde Siqueira.

m18

A senhora Benildes Gonçalves Pe-
éi\) reira ; os senhores João de Padua

Marfins e Norbertino Bahiense;
as senhorinhas Berenice Rachel

Oliveira e Maria da Paula Sá; a menina
Jeni Peixoto e o menino Guilherme Schmif.

- A senhora Olympia dos Santos
21 I Furtado; os senhores dr. Ansel-

mo Muniz Freire, Anselmo Dan-
gremon, Ciou Sampaio Bulhões;

a senhorinha Mathilde Alves da Silva e a
menina Ramilde, filha do sr. Sebastião Cor-
rêa da Rocha.

A senhora Guberfina Baptistella ;
os senhores )ason Prado, Jayr
Barros Cobra e o joven Wester
Muller de Mattos.

A senhora Evangelina Pacheco
Soares; a senhorinha Zilda An-
drade; os senhores José da Cos-
ta Barros, Radagasio Muniz Frei-

re e dr. Oswaldo Albuquerque.

A senhorita Olga Stamato; os se-
nhores: José da Penha Borges e
César Augusto Pinto,

m
23
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m
27

[28
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A senhorinha Victoria Nonato; os
senhores : Herminio Castellam, dr.
Jones Santos Neves e a menina
F.ny, filhinha do casal sr. Humberto.

A exma. viuva Alzira Silva ; os
senhores : Oldemar Leilão, Ricar-
do Borok e o dr. Joõo Lordello
Júnior.

A senhorita Amalia Benezath; os
senhores : Newton Baptista, José
Felippe da Silva e o menino Or-
milolo, filho do casal João Vieira.

Os senhores: Antônio Secchim,
Aylton dos Santos Bomfím e Alen-
car Figueiredo.

A senhorita Cecy Albuquerque;
os senhores: ). Albuquerque e Ay-
res Tovar de Vasconcellos.

NOIVADOS
Fizerarrç-se noivos:

A senhorinha Áurea Laurentina Silva
como senhor Deocleciano Soares de Padua.—a senhorinha Celina Lima com o se-
nhor José Gomes da Silva;

—a senhorinha Thereza de Castro e Sil-
va com o senhor Epaminondas Miranda;

a senhorinha Luiza Cândida dos Reis
com o senhor Silverio Silva;

—a senhorinha Maria de Lourdes Vieira
com o senhor Jesus Martins;

—a senhorinha Beatriz Segismundo Cam-
pos com o senhor Octavio Silveira;

a senhorinha Vitoria Nascif com o se-
nhor Nassibe Colil;

a senhorinha Geny Ramos do Nasci-
mento com o senhor Nelson Evangelista,

CASAMENTO
*

Consorciaram-6e no dia 14 do corrente,
nesta capital, a senhorinha Thazir Pinto
Bandeira, filha do professor João Pinto
Bandeira e o sr. Luiz Silva.

Paranipharam a ceremonia religiosa, por
parte da noiva, o dr. Raul de Oliveira Ne-
ves e a senhorita Ana de Castro Mattos;

e por parte do noivo, o sr. Rubens Deco-
thignies e a senhorinha Alcy Pinto Bandeira.

Testemunharam o acto civil, por parte
da noiva, o sr. )osé Vicente de Sá e exma.
esposa e por parte do noivo, o sr. José
Coulinho e exma. esposa.

NASCIMENTOS

ANANIAS, é o nome do interessante me-
nino que veio augmenlar o lar do sr. Pau-
lo Ribeiro do Carmo.

JOSÉ NELIO, é o nome da graciosa cri-
anca que veio no dia 13 de março, encher
de alegria o lar do sr. (arbas Pimentel.

BEATRIZ, é o nome que na pia baplis-
mal receberá a filhinha do casal Mario —
Margarida Soares, nascida no dia 17 des-
te mez.

NO SALDANHA

O elegante club do Forte São João, abriu
no dia 21 deste mez, os seus luxuosos sa-
lões, para uma bonita festa dansante que
sua directoria offereceu aos seus associados.

A «Brazilian Jazz, executou magníficos
sambas e foxs, de seu novo repertório, que
muito contribuíram para a, alegria dos
presentes.

Centro Político de Argolas

Do sr. Luiz Paulino de Sá, presidente do
Centro Político de Argolas, recebemos um
gentil convite para assistirmos á sessão
cívica que aquelle Centro realizou por oc-
casião da passagem da morte do grande
vulto da Historia do brasil-Tiradentes,

Fallaram os senhores: dr. Godofredo
Schneider—«Tiradentes — Sua ideologia» ;
Odilon Lima — «Tudo pela Pátria unida»;
Miroveu Cardoso—«Palestra Nacionalista»;
Euphrasio P. da Silva-«Àlicerces da Paz»
e Vinícius Franco—«Questão Social».
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MULTO, SEZÕES, IMPALUDISMO
UMA SÚ DOENÇA E UM Si) IEMEDI0:

CAFÉ'PIADO BEIRA»
puta-se em muitos milhara* as curas
em doentes já cangados de usar
ções e outros remedios annunciados.

USA-SE EM LICOR OU PÍLULASfe
Registado no Departamento Nacional do

Saúda Publica sob o n.- 147

Sedativo Regulador BEiRAà

kv

i m

O primeiro Inventado
para as,doenças de
Senhoras e Senhoritas.
Combate as Flores Brancas,
falta da regras, regras escas-
sas, suspensão, fluxo com dôr
ou dyfcsmenorrhéa. Colicas
Uterinas. regras excessivas,
incommodos da idade critica
e inUammações do Utero.
àião confundir com ou-
tros Reguladores Imita-
ções do REGULADOR BEIRAO.
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A — Primeira letra do alfabeto nas linguas serias. Em
?arco ela é a ultima porque o turco lê de traz para adiante

ABACATE — A mais doce das frulas brasileiras quan-
«Io leva assucar. Não é habito comer-se o caroço.

ACARAGÊ — Comida bahiana muito apreci a d a. Na
sua composição entram: — azeite de dendê, pimenta, gazo-
lina, cabeça de porco, ácido fenico, cerveja preta e coco.

ÁGUA — Liquido popularissimo e muito conhecido no
Brasil, exceção apenas do Estado do Ceará e circunvisinhan-
ças. A água lem sido vilima de grandes injustiças. Chama-se
«pau-dagua» justamente aquele que não bebe água. Morre
de «barriga-dagua» guem passou a vida bebendo cachaça

*

ANIVERSÁRIO — Processo esplendido de se ganhar
presentes.

ANALFABETO — Cidadão honesto, laborioso e ínofen-
Sivo e que no Brasil, segundo seus sociólogos, responde por
todos os seus males. Já se atribuio a seca do Ceará e o im-
paludismo da baixada fluminense aos 80 '(. dos nossos anal-
fabétos.

CARTÃO DE VISITA — Um meio excelente de se dar
por feita uma visita que se não quer fazer. Para isso, porem,
é necessário que se vá fazer a visita tendo-se previa certe-
za de que a pessoa visitada não está em casa.

CACHORRO — Animal fiel, sincero, amigo, etc. Não
sei porque certos indivíduos brigam e dão tiro quando se
lhes chama de cachorro.

DEPUTADO — Cidadão eleitor que tem o direito de
dizer tolices ou de descompor o governo sem poder ser preso.

DOUTOR — Moço em geral de óculos, conversador e
com um bruto anel no dedo. Os doutores além de colarem
todos os exames do curso, acabam esse curso colando tam-
bem o gráo e este, ás vezes com solenidade.

DENTISTA — A única profissão em que os clientes se-
jam quaes forem as suas categorias, mesmo os mais indife-
rentes, ficam boquiabertos durante o serviço.

FUTURISMO - Vide «SANDICES.-

QUEIJO — Substantivo abstrato que só existe na ima-
ginação dos hoteleiros.

QUEIXO - Vide «GOGÓ.»

•c

s p;-

SOPA — Meio pratico dos hoteleiros e donas de pen-
são aproveitarem os restos do almoço. Daí porque só ha sô-
pa no jantar. Ha varias espécies de sopa. Distingue-se, en-
tre elas, a chamada «Juliana.» Nesta entram não só os res-
tos do almoço como ás vezes, pedaço de toalhas de prato,
cabelo da cosinheira, penas de galinha, etc.

TURNO — O meio mais pratico gue o Governo pro-
visorio concebeu de tirar o sono dos candidatos a deputados
á Constituinte.

VAGABUNDO - Vide «SEM TRABALHO.»

XADREZ — Pensão onde todo o serviço é gratuito des-
de os bolos gue acompanham o café até o corte de cabelo.
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Mamãe Preta

-;'"¦¦"

Mamãe Preta, você vai me contar uma historia bonita,
em que apareça um príncipe jovem e encantador.

Ela enlão narrava a historia de Gata Borralheira. De-
pois, eu pedia um conto alegre, que provocasse as minhas
risadas de garota feliz.

A boa velhinha afagando meus loiros cabelos, que ape-
zar de bem lisos ela achava um encanto, repetia as façanhas
do Pequeno Polegar. A' noite, para fazer-me adormecer, con-
tava a Bela e a fera. Eu, cheia de medo, dormia agarrada a
ela, ela que estava sempre pronta a acariciar-me.

Minha infância passou com rapidez. Levei muitos anos
longe de Mamãe Preta. Ela foi a única pessoa que jamais
me esqueceu. Diariamente colocava junto a um retrato meu,
um ramo de flores.

Hoje, que já encaro a vida sem ilusões, não tenho mais
sonhos e sofri bastante, tornei a encontrar Mamãe Preta.
Bem velhinha, esquecendo que não sou mais criança, quiz
fazer-me adormecer como antigamente. Para alegra-la, des-
cansei a cabeça no colo que tantas vezes me embalara.

Ela, alegre, feliz, contou-me as mesmas historias de an-
tes. Pedi-lhe então, que narasse um conto triste, historia
que pudesse ser real.

|U Oh! fatalidade. Mamãe Preta chorando, narrou a mi-
nha historia. A historia triste da minha vida.

BENEVENTINO Néa Horgede de Miranda



POETAS CAPICHABAS

Bem longe estou eu de dizer que a anthologia orga-mzada por José Vicformo é urn trabalho nullo
Jamais.
O livro gue elle nos apresenta, só poderá despertarentliusiasmo naquelles que se interessam pelas lelros Toda-via. o seu trabalho está sujeito a cerlos reparos! tteparos pe-quenos, mas que, embora pequenos, são dignos de notaPrimeiramente, o nome do livro. |á affirmei, ho poucotempo, que a ninguém é licito naturalizar capichalxi este ouaquelle. Quem, como succede ao desalinhavador destas apre-ciaçoes, nasceu neste Estado; aqui se creòu,. daqui scilnu,viajou fartamente annos depois regressou, sahiu mais duasvezes e afinal voltou, tid dez annos e aqui. está e estará —

quem sabe ?—ale lortiar o carro porá o cemitério, pode ser
qualificado de capichaba, heçn or,direito de protestar; a* me-nos (jue seia um. filho degenerado.

Mas esse qualificalivo/iífio sé pode estar applícando atorto e a direito.¦< ' l
lia, no livfb, espirito-santenscs, como tia nâo espirito-santenses que apenas fazem a síiá vida mental no Espirito

Santo, e um que anda lá por S. Paulo nem ê capichaba nemínlelleclualisa, enlre nós.
( A?* bocca pequena; pelos crihcos de fancaria que fa-Ia em excesso e não escrevem nada, é excessiva a enu-meraçâo dos poetas contemplados no livro.

Não é tal. A meu ver, com a sinceridade que me dis-
iinque, direi que realmente uns oito, ou dez nomes, deviam
ser riscados.

Mas isso é muito pouco num coniuncio de cincoenta eoito nomes.

> - . * ¦%¦*.
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Dr. Mascarenhas
r

As senhoras anêmicas dá cores rosadas e lindas f
Tônico dos NERVOS
Tônico dos MÚSCULOS
Tônico do CÉREBRO"Tônico do CORAÇÃO

lím sò vidro vos mostrará sua efficacia
a .A,5iUn.1 d,a* deP°,s d« "so do "Vitamonal**
iifu2íií?'iS? accr«S5'nfio de energia physlca, de
Üi^NTUDí» de P0°ER. que se não experi-montam antes. Este effeito é muito caracteris-
ÍÍV;a£!)r as8if1? dl2er' Pa,Pavel e contribuo em
mií« í«faJa ,avantar ° "íoral, em geral depri-
2S2:..i d0#"tes. P*ra os quaes o remédio éparticularmente destinado.

•«tA?eK,8K««lírevem ^ma, s«nsaçào de bem
Sílíe»? bom humor, de vigor intellectual. As
míf. S232?nta?n"*e C,aras« n,tldac' a concepção
2Í iJSPJí *, vÍva« ? exP»-essâo e a traducçàodas Idéas mais fáceis, mais abundantes.
ttu£«m£ü?nto do *PP««te acompanha estesphenomenos, e no fim de pouco tempo ha umauf mento sensível de peso. *«mP°. 
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A» VENDA NAS PHARMACIAS E DROGARIAS

fcprtW: DROGARIA BAPTISTA
Rua !.• de Março, 10 - Rio de Janeiro
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Em lodo caso, esses oito ou dez teriam substituição di-
gna, num trabalho menos apressado que o seu digno autornos apresentasse.

Isimbardo Peixoto, Sylvio Rocio, )air fovar, Aristóteles
Santos, Kosciuszcko Leão, Luiz Moreira, Ulysses .Sarmento,
Olympio llygino e alguns outros—quero crer que muito pou-cos—substituiriam com grande vantagem os oito, ou dez, quenem com o maior de Iodas as indulgências deviam figurarno livro.

Sobre as apreciações feitas aos vates citados, poucodirei, ou antes, direi mesmo que foram, na verdade, bemapreciados. Como, porem, não lia regra sem excepeão aexcepçào não deixa de figurar no livro.
Um poeta que, si não hoje, já apresentou producçõesadmiráveis, figura no livro como um simples amador, poisou-tra cousa não é quem só faz versos nos anmversarios da es-

posa e dos filhos.
Ora, a inspiração não apparece, á vontade de cadaum, em dias certos e sempre ditada pelo mesmo pensamento. Outro que o illustre critico qualifica de talentoso, é tam-bem qualificado de tímido.
Ora, o talento é sempre ousado. Logo, desde que setrata de um vale talentoso, não ha timidez. Ha verá despre-ienção.
De dois outros, apesar dos enconuos, sâo citados umas

producções, sem fundo e de pouca arte, nas quaes a insul-sez exeede a todos os outros mentos que acaso possuamAlguns outros não estão na altura* com íranquesa dos-elogios pelos trabalhos citados.
Dois delles, aliás, fora do campo da literatura, sãomentalidades respeitáveis. O nobre collecionador e critico er-rou em ter sido muito leal na reproducção dos versos
Sei de poetas que ali figuram com versos de pé que-brados. Não são muitos—c certo. E esses poucos que andam

por aqui, sentiram o desagrado que isso occasiona.
O caso é que esses versos foram transcnpfos de jor-naes e revistas onde por um deslise, sem culpa dos respe-ctivos autores, saturam entortados.
Devo dizer que, entre as victimas de uma caiastrophe

dessa ordem, estou eu, num verso único do primeiro sonetoa que a critica se referiu. Palavra que não ficaria mal aoillustre autor ter corrigido esses versos. Às correcções, emtaes casos, são fáceis, facilimas.
Creio que nenhum de nós se aborreceria com isso. Euficaria até muito grato e sei que, si correcção houvera no
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™e ""'.'"í dcJuma se9undü ed'Ç3o, estou ás suasoraens numa palestra de amigo, mas de viva vo/. C e r tascousas ditas em publico e raso provocam mclindres que eunao quero causar, pois espero morrer muito breve e por isso
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odiosidodes» u,(;m d« nue me pesam no
Mas, si conversarmos, serei mais claro—cloro ao pon-o de lhe revelar um íruc com o qual alguém, na polyan-inea, tigura como autor de um soneto... que não produziuDisponha.
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A menina de meus sonhos

Ella é mimosa, leve, pequenina
Tem o brilho de estrelias no olhar,
O corpo esguio de mulher menina,
E a graça indiferente do luar...

Deslumbra sua voz meiga e divina,
Seu riso encanta, encanta seu andar,
l:' loura, muito loura, leve e fina
Como sombra da lua sobre o mar.

Quizera descrever o seu perfil
O seu todo tao bello e tão qentil,
Minh'alma tresloucada não se atreve !

Pois ella é muito santa e muito puraImagem de bondade e de candura
Luminosa e bella, pequenina e leve!
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Sc este cama
continuar a espirrar e
nao tomar Cafiaspirina
dou com elle no châoí
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Nos resfriados leves CAFIASPIRINA
age com rapidez, evitando que o mal se
aggrave. CAFIASPIRINA não deve
faltar a quem viaja; é a companheira
indispensável que combate rapidamente
as dores de cabeça, de dentes, de ouvido,
etc., sem affectar nenhum órgão e dando
ao corpo uma grata sensação de bem
estar.
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O silencio
O silencio c o medico da alma que nos anima e con-torta, trazendo ao nosso espirito, altribuludo pelas lutas davida, a luz da verdade, da justiça e da harmonia.

Assim como sabemos economizar o nosso ouro deve-mos lambem economizar, inteligentemente, as nossas pala-vras.

è «iS^&SSS. ü vüz dos sabios e dos pi***"*

como umT.o!^ T^" V ,'rabalh° eS,IVer rad,an,e í hm^ocomo umu ioia, devera fulgurar em publico.

- - PAULO DE FREITAS



Painel da tarde
Volvo os olhos para o horisonle, vejo lá nas paragensignotas, febo espargindo os raios tepidos sobre o v e r de-

gaio das selvas embalsamadas. A cumeada das montanhas,
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facse iPa esquecer de ccmptxzr hcje
c vidre de BROMIL que dardcaóc dessa
fosse impertinente que ha tanfos dias
c aòcrrece.

6'devide ac deslebtc em tratar-se
cppcrlunamente que mui/cs deviam
transfcrmar~se uma. ligeira brCnchiie
num "casCmuitc seriai'

as encostas e as planícies, tudo ante a nosso vista, é uma
cena encantadora I é uma miragem indescritível I A tarde c
merencoria e saudosa; exprime tristeza porque nos mostra
que um vae morrer:- o sol. Sinto-me arrebatado pela côr
rubida do arrebol, no momento que ouço do sino, a voz plan-
gente ecoar de quebrada, despertando no intimo dos inspi-
rados, a mais viva expressão do sentimento e da saudade f

Aproxima-se o crepuscu-
Io, quando suave rumor
da brisa, canto dos pas-
sarinhos e o m u r murio
dos que resam as ultimas
ave-marias, se perdera
no ambiente. Vê-se pelo
ultimo reflexo do arre-
boi que parece transfun-
dir-se no calor mortal das
estrelas—mensageiras da
noite, uma paisagem qua-
si lurida e indehnivel.en-
tremeada de montanhas,
de penedos, de arvores
gigantes e seculares; de
palmeiras erguidas para
o espaço lugubre I

Parece -me que tudo
morre numa placidez in-
dizivel. I indar-se-ia toda
minha esperança na tu-
gubridade do crepúsculo,
si antes de pintar o es-
P e t a c ulo da natureza,
nao tivesse me alentado
na luz da tarde e na fé
de resistir a toda triste-
za... Ser-me-á mui difícil
descrever o que vejo e
sinto desde a luz do dia
á treva da noite.

<

Ernesto Leal
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acalma rapidamente Cs accessCs detcsse^cura a brCnehite e desinfecta
Cr adias respiratcrics.

Senhct sempre em cetsum Pidrü cte3$rCmil
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COM MU NU
CAÇÃO

Foi eleita e empossa-
da a direciona da Soei-
edade Acadêmica Mih-
far da E. da Re alengo
que ficou constifuida dos
cadetes :

Presidente, Plinio Pi-
tal u g a; vice-pres. José
Ribamar Raposo; V se-
cretario, Ariel Pacca da
Fonseca; 2r secref., New-
ton Faria Ferreira; thes.
José Luiz Palhares dos
Santos; b i b I i otecario,
Nelson Maurell Salgado;
adjuneto do bibliotheca-
rio, Fernando Sofer da
Silveira; director do Ca-
sino, Durval da Silva
Savão; director da revis-
ta, janari Gentil Nunes;
thes. da revista, Augusto
Pereira.

Gratos pela communí-
cação.
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AMADO, o pequeno
Ruy/j escreveu que o ftrusil
são «pito milhões de boas
lerras e quarenta milhões de
boa gente».

Isto é, sem duvida, uma grande verdade.
Atraz desta verdade, porém, infelizmente,

lia oulra, essa cruel, porque mais verda-
deira. E' a de que desses «quarenta mi-
Ihôes de bôa gente», apenas oito milhões
podem saber, conhecer e admirar os oito
milhões de boas terras. A outra, que c: a
maioria absoluta, mui sabe que vive no
Brasil. Falta-lhe essu força maravilhosa,
que tudo aclara, que tiido illumin.i, que no
estrada real do que já existe, abre a es-
Irada divina da consciência, para o seu
próprio progresso, <]iie é, também, o pro-
grosso da Neçôo, Falta-lhe ã alphabetiza-
ção, esse sonho grandioso gue tem agita-
do Iodos os cérebros, que pensam, mas
que, até agora, ainda não se ponde realí-
zar. Hoje, no entretanto, esse ideal supe-
rior, cançado de viver ás escondidas, de
apparacer somente em palavras, iá vem
saindo do campo lheorico, pura o do pra-
lica. Um homem, de infelljgencia e de pul-
so, dr. Gustavo Amhrust, resolveu tomar
a peito a grande empreza. Deixando, em
segundo plano, os seus interesses parlicu-
lares, começou de se incommodur, como
brasileiro, dos que não o são apenas por
naturalidade, mas e sobretudo, por amor
e verdadeiro patriotismo, com o interesse
primário da colleclividade nacional. E a
difusão do ensino se vae fazendo por lodo
o território da União. Do Amazonas ao

Prata, do Rio Grande ao Pará, calma-
mente, simplesmente, infelliqentenienfe, vae
elle fundando escolas, desenvolvendo es-
pintos, propagando a alpbabelizaçâo, re-
solvendo o nosso grande problema — a
iiistrucção do povo.

Nós, que o conhecemos, que o sabemos
capuz de realizar o seu grande program-
rua de idealismo, temos fé em que aleon-
cará plenamente o seu objectivo. Oxalá
que forças contrarias não lhe obstaculem
o caminho, afim de que vejamos resolvida
a nossa grande questão, ante a qual, to-
das (is outras são de somenos importou-
cia, gue somente delia todas dependem.

A crise — a crise enorme que uvassala,
acfualmenle, o mundo inteiro — pode bem
ser que seja, para a Europa e a Ásia, uma
crise econômica. Para a America, porém,
não o é. E, na America, é o brasil o paiz,
nistamenle, que, dr modo algum, pode ser
attmgido por uma crise econômica, quando
Iodos nós o sabemos tão rico I Crise in-
tellectual, como o disse o acadêmico Ve-
nicius Franco, certa occasião, é o que
elle soffre.

Dêem-lhe instrucção, desenvolvam-lhe as
inlelligencias, por que o explorem com con-
sciencia, e elle será como o afirmou um
grande brasileiro—«o celeiro do Mundo».

E c por esse ideal gigantesco, que se
bate o dr. Gustavo Ambrust. Ê porque o
ideal seja nobre, de faclo, e o dr. Am-
brust— uma tempera de verdadeiro lucta-
dor —é que temos convicção de que, final-
mente e definitivamente, será resolvido o
«nosso grande problema nacional».

--.** * <**>>'*mw*j*mmt*. ¦•*> • »,-<m*+*m* ? ¦"¦¦ *| <¦¦* »a»S' m> ¦<wprajsjMS>^
¦.' I

• ': >

¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBk. ^tflflflS $%• aaBBBBBBwflHHOHBBBBBal

¦'íj^ à<y U-t^fF^'-' ':™'.'^w***"-y' m yá;- ¦;. yjiflfll

Dr. Gustavo Ambrust, chefe
da Cruzada Nacional de Eclu-
cação, quando da sua visita
a Vicloria, ladeado de intel-

lectuaes e cruzadistas.
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3e«sáo de posse da sub-
direciona da Cruzada
Nacional da Educação,
em Villa Velha, vendo-
se, ao fundo, o sr. Ayr-
lon Machado, chefe do
movimento neste Estado,
expondo as finalidades

da Cruzada.



O que a felicidade
me deixou

NOTAS LITERÁRIAS

A felicidade dansou a dansa da possibilidade
deanle da nudez lurbilhante de meus desejos.

Havia Iodas as promessas no rythmo de seus gestos
e no rythmo de sua voz.

E promelteu-me a gloria immorlal,
que atravessaria a ronda dos séculos no memória das gerações.

Fu estendi os braços e esperei.

Prometteu-me a riqueza infinita,
que desse para eu construir os easlellos que sonhasse
e comprar as mulheres que eu quizesse,

Eu estendi os braços e esperei

Prometteu-me a sabedoria encyclopedica,
e que os myslerios do mundo seriam para mim revelações crystahnas.

Eu estendi os braços e esperei.

E tive então entre meus braços, corno presente de felicidade,
uma mulher bonita,
que foi minha gloria, minha riqueza, minha sabedoria,
porque, me dando amor, felicidade me dava mais que promettia.

Que importa ter partido, após um instante velocíssimo,
tudo o que a felicidade me trouxera ?
Verdade que meus braços tombaram inertes de desesperança e descon-

( solo,
que anda um veu cinzento nos meus olhos,
uma amargura doentia em minha voz,
um peso infindo no meu coração,
sim... E' bem verdade...

Mas ninguém nunca ha de tirar
o pouco que ficou, do muito que a felicidade me deixou:

a gloria de minha sensibilidade de poeta,
a riqueza e a expressão de minha dôr,

—a sabedoria que o soffrimento me ensinou,
—o amor que se immortalizou nesta saudade.

NLWTON BRAGA
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O escriptor Joaquim Ribeiro, forte expressão
de intellectuahdade, que acaba de publicar com
justo suecesso «9.000 d/as corn 7oão Ribeiro»,
obra extraordinária onde focahsa a vida glorio-
sa do excelso polygrapho.

O illustre publicista Joaquim Ribeiro já tem
nos visitado por varias vezes e promelte para
breve a realização nesta capital duma conferen-
cia literária.

NOSSOS JAKD1NS

Malinêe infantil, realizada no Consulado Italiano, no
dia 25 de dezembro p. p., sendo por essa occasiâo
offerecidos aos filhos dos sócios grande numero de
brinquedos, bombons, etc.
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Um lindo trecho do iardim da
Praça Costa Pereira.
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Lu vejo fi Ida caminhando lerda-
mente pelo còncavo azulado do ih-
finito. F* um cortejo íMindavel de es-
Irelas se estendei como pétalas de
flores atiradas aos longo da imensa
fajxo azul gue serve de estrada para
a viagem da lua,

E* a mesma lua que dona <i super-
frcre das águas. I; atira uma chuva
de praia sobre a verdura do bosque
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Dr. Oswaldn Gama e es-
posa sra. V"o/e Gama, em
visila ao Con v e n l o da
Penha.
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Senhorinha Lény Ca mar-
go.

E filira, em golas cristalinas, os seus
raios languidos, pelas folhagens. I:
deixa pedacinhos de luz sobre as fo~
lhas secas caídas nas alfômbras.

E' a mesma lua gue eu vejo ape-
nas. E gue ilumma a titsleza da noi-
le profundamente silenciosa.

W a mesma lua gue os meus olhos
alcançam é gue as minhas mãos não
afagam.

E' a mesma lua gue me traz a sau~
dade e gue des per Ia a minha dor.

kla vive para os meus olhos e para

C-^âL JB. ^kWmm ^MHraS^M:

p meu coração. Nos meus sonhos e
nu minha devoção. Na minha devo-,

ceio. Nu mtnha hrti e no rneu pensa-
mento, como <i irradiação de uma
esperunça, no Horizonte «le minha
vida.

E1 a mesma hm gue á> vezes se
alonga tanto de meus olhos, que jul-
go perdel-a em meio ás mil conste-
lações que ha pelo Infinito, Mas, tanto
mais de meus olhos se distancia, mais
aquece <t «ilgidez do meu coração.

Oh bondosa liíè-i! Agora compre-
endo porque você faz relratèr no
manso lago de meu pensamento, a h-

gura de alguém, bailando no rever-
bero de teus raios l...
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Senhorinhas Lilila, Leny e
Kíarita Camargo.
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pichabci9 ^» jk oatiia
Ma/o- uma Vez demonsrrada a e.cd/end, c/o /oo/-6a/i capichaba

n ?!P ^85

n« i ,r2:S nf htfrian,eS d° foo,-1bo11 «lad^l conquistaram.m tarde de honlem, a sua segunda victoria na ferra do cocoDesta vez a nossa rapaziada teve pela frenfe um po-"deroso scracih, rotulado com o nome «2 de |tilho», do gual

CfíRLOS LIMfl ugnçeü brilhantpmp

vedo e outros crac/cs do soeeer baluano.
h«* a. ?SM 1° Ql da balQlha: 4x2, a favor dos capféha.
Paulo, o 3 e Romualdo, o 4*.
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Só mesmo Nossa Senhora,
pode dar paz e conforto
á desgraçada que chora
a ausência de um filho morto.

Margarida, á moda rende-se
numa renuncia de escrava:—Foi operada do apêndice
vestida assim como estava...

Quem ama ha de conhecer
a triste escala do amor :
Desejo, ilusão, prazer,
cansaço, fastio e dor.

O que perdemos na vida
procuramos sem achar,
exceto a mulher perdida
que achamos sem procurar...

O noivo, da noiva oufrora
via o rosto e nada mais ;
se o rosto não vê agora
todo o resto ve demais...

Em quatro parles reparte
todo o monte de um vêz ;
ao herdeiro envia uma parte
e para si guarda... três...

Quando a mulher quer, eu actio
que nem Deus a desanima.
É água de morro abaixo
ou fogo de morro acima. ar
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Vi teus braços... gue ventura!
teu colo... as pernas... gue gosto!
Agora, tira a pintura,
que eu guero ver o teu rosto.

Lerdo estudante em discurso,
disse:—Aos rios o meu preito
porque fazem todo o curso
sem nunca sair do leito.

As almas de muita gente
são como o rio profundo :
A face tão transparente,
e quando lodo no fundo!...
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Mulheres que eu vi no banho,
vejo-as depois num salão:
—Se pelo rosto as estranho
pelas pernas sei quem são.

Os beijos, segundo os sábios,
dados com muita afeição,
não deixam sinal nos lábios,
mas deixam no coração.

De Julia o pesar profundo
parece uma coisa pouca:
Vive na bouca do mundo
por ser beijada na boca.

Casa em Março a Ester Macedo
e em Julho é mãe... Ora, o alarde I
O filho não veio cedo,
o esposo é que veio tarde...

Como Juiz, reto e calmo,
posso afirmar, sem receio:
—Mulher de boca de palmo
tem lingua de palmo e meio.

Fiz na vida o meu escudo
desta verdade sagrada:
—O nada com Deus é tudo
e tudo sem Deus é nada.

Muitas vêses imagino,
nos meus dias desolados,
que o meu coração é um sino
dobrando sempre a finados.

Noite de nupcias. O üama
encontra a esposa envolvida
num lindo roupão e exclama :
— Posso, enfim, ver-te vestida!

A vida, pelo que vejo
hoje é vale e amanhã cimo :
— A quantos pobres invejo
e a quantos ricos lastimo !
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Calunia, á falta de assuntos,
porque na cama nos viu,
diz que nós dormimos juntos,
mas nenhum de nós dormiu...

Ha dois poderes no mundo
que tudo movem. Primeiro :
mulher bonita. Segundo :
dinheiro, muito dinheiro.

A mulher para ser Venus
deve ter cintura fina,
olhos grandes, pés pequenos
e lingua bem pequenina.

Do berço a tumba ha um caminho
que todos têm de transpor:
De passo a passo—um espinho,
de légua em légua—uma flor.

Eu morro por Pilomena,
Filomena por Joaquim
o Joaquim por Madalena
e Madalena por mim.

Quantos mortos trago vivos
no fundo do coração
e dentro de mim quantos vivos
ha muito, mortos estão !... à
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/oéo Ribeiro, grande philosopho
brasileiro que acaba de fallecer
no Rio de Janeiro.

** Joôo Ribeiro, o philologo inexcedivel acaba
de fallecer deixando, em luto a alma de 30 mi-
Ihões de brasileiros.

A proiecção maravilhosa do grande mestre
está signalada nos horisonles culluraes do paiz.
de maneira marcante.

A intelectualidade palricia perdeu um chefe
glorioso. O seu logar ficará vago por falta de
substituto. As suas lições continuarão a ensinar
as gerações provindouras.

Vida Capichaba chora lambem a morte do
proeminente e complexo homem de letras e lhe
rende mais uma vez uma profunda e sincera ho-
menagem.

Augusto de Lima

Falleceu, no dia 23 deste mez, no
Rio, o grande poeta e parlamentar
mineiro.

Augusto de Lima, um dos nossos
inlellecluaes mais destacados da ge-
ração forte de Bilac, Alberto de Oli-
veira e Raymundo Correia, occupava
logar proeminente na Academia Bra-
sileira de Letras e, actualmente, re-
present a v a o Estado de Minas na
Assembléa Nacional Constituinte.

Gregorio da Fonseca

Falleceu, lambem, no Rio, o Gene-
ral Gregorio da Fonseca, brilhante
organização militar que, após a vi-
cforia da revolução outubrista, oc-
cupava o lugar de Chefe da Casa
Civil do Chefe do Governo Proviso-
rio da Republica, sr. Getulio Vargas.
Era; também, sócio da Academia Bra-
sileira de Letras.

Djalma Petit

No campo de Marte, em S. Paulo,
quando encerrava o primeiro Con-
gresso Aeronáutico Brás i 1 e i ro, o
commandante Djalma Petit, um dos
maiores pilotos brasileiros, alvo de
um accidente, teve morte insfanta-
nea.

Ao grande aviador, foram presta-
das pelo Governo e pelo povo, ho-
menagens excepcionaes, a que se
junta, também, agora, a da Vida Ca-
pichaba.

Dr. João Pandiá
Calogeras
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Falleceu, no dia 21 do corrente, no
l&o, o dr. João Pandiá Calogeras, an-
ligo ministro da Agricultura, da Fa-
zenda e da Guerra e, actualmente,
deputado pelo Estado de Minas.

Perdeu, assim, o Brasil uma das
suas maiores organizações políticas
e inlellectuae5. Como jornalista e pu-
blicista, tornou-se, pela sua vasta
cultura e grande disposição para o
trabalho, um nome de brilhante pro-
jecção nacional. As suas paginas fui-
gurantes, vivas e reaes, r e flectem,
sempre, de um modo claro e defini-
tivo, o seu nunca desmentido dese-
jo de servir ao progresso e á gran-
deza da sua lerra.

Por isso mesmo, a sua morte cho-
cou-nos, profundamente, e mais pnn-
cipalmente por se verific a r, no in-
stante em que o brasil necessita do
esforço de todos os que, conscientes
do seu dever, podem fazer alguma
cousa pelo seu maior engrandeci-
mento.
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Nào comprehendes porque eu l<*

evite tanto e nu* éscjuivè tánio ao

leu amor.

Deixa qtie eu te conte, menina dos

grandes olhos negros, uma pequena

historia une eu imaginei pensando

em nos : ._. , .írc.*.

«Diz que era uma vez, não sei

onde, havia uma menina assim, lal
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qual você, bonita .i^tm, sem por

nem luar.

Não vê que essa menina >ó vivia

cuidando de pássaros, que os Ouvi-

dos delia eram só musica de passa-
unho de toda espécie. Mais esqui-
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silo é que os passarinhos vinham se

prender por si mesmos: feitiço dos

olhos delia.

Mas houve um que nâo veio. Àl<;

gue era um passarinho muito esqui-

sito e desaqeilado e não cantava

bem nada. Também que elle não ia

pra longe não. ficava era ali por

perto, mas nada de chegar.

Pois não é que ella esqueceu de

todos os que tinha e só pensava em

ter aquelle que não queria \ir?

(São assim mesmo as mulheres, me

parece.}

Bem que o passarinho, coitado.

bem vontade tinha elle de se deixar

prendei pelo feitiço dos olhos delia

e só elle mesmo sabia a força que

linha que fazer pra fingir o não

querer,

Mas e <iue elle tinha medo que de-

pois que o tivesse ao seu alcance,

ella não hqasse mais pra elle, qu^

o melhor é desejar: depois do tido

passou o gostar.»
#¦¦:

Essa a pequena historia que eu

queria le contar, menina dos gran-

óe^ olhos neqros,

Talvez lü còmprehendas agora por-
que le evite tanto ex me esquive tanto.

PÒiS é...

(São assim mesmo os poetas, me

parece).
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Vitória, como quasi Iodas as culias cidades, tem os
seus tiabil anto que sofrem de alienação mental e que sâo
conservados no meio social porque soo, qeralmcnle, mofen-
sivos. Refiro-me, hoje, <j uma moradora da antiga rua do
f-.gypto. Nâo sei o nome dela. Creio que tambem ninguém 0
sabe. Nem ela própria. F.' conhecida por todos pela alcunha
de «Rainha das Mores.»

Usa uns vestidos mitos e cheios de renda, meias com-
pndus, deixando aparecer os ligas que ficam prezas um
pouco abaixo dos vestidos. Tem sempre as mãos ocupada*
por um boquê de flores ou por uma sombrinha que leva de„
baixo do braço com o cabo virado para cima (do mesmo
modo que o diy Pimenta carrega o seu arcaico quarda-chu.
va...)

Nao dispensa o chapéu. Aparenta 40 primaveras e diz
que tem apenas 19 anos de idade. E' religiosa ao extremo
O seu rosto é esbranqmçado de farinha de trigo ou pó de
arroz especial. Anda sempre sosinha. Tem sempre dinheiro
para és despczos. Por que ? Porque é apreciada por todos
Nõo sabe bem o que fa/. \ ' feia, mas onde está tem sempre
um grupo de rapa/es a brincar com ela... Chinga a muitos
e por isso é urna figura divertida. Tem passadas curtas e dá
uma earreirinha quando desce do passeio. A sua popularu
dade c tal que as casas comerciais dão-lhe os vestidos e
algumas famílias, a boia. Rainha, quando passa, provoca ri-
so. Anda toda enfeitada de fitas e rendas vermelha?.

Rainha vai á igreja Comungar-se. Crc nos santos e ad/-
vinha o futuro. Nào aceita dinheiro para isso. Nâo se di2
cartomante. Mas em conversa prevê muita coüsa certa. Hoie
está de luto. coitada. Dediquei-lhe esta crônica, em sinal de
pezar e lambem porque ela me afirmou que eu, brevemente
tirarei um prêmio na Capitalização... Rainha, envio-lhe o*
meus pezames e em agradecimento, vae rezar, Rainha, qu?o dia M) está próximo...

xfflauro da Jíraujo cBragi

Ultimas do Sport
Os capichbhas estrearam bem, na capitai bahiana, derro*

tando, por 4 x 0 o leam do Eluminense.

¦ T ¦

'ySmyik ^fl flk

j|*-X-' -MMBBBBflflBBi ^Kk^BB^^SI ác3fe•»-'¦¦' ^^BflflflflBPBPIPlW^WBflfl fllPflfll BBBm*'flPSÜ;
% "'i —aw——,—a^^^^ fl^WJ
fefefexM ^^^¦mfe?ÍS fe ¦ :. ¦ .--fe* ¦ ^^^^^flea^tw* ¦

1% ^À-: il ... ... ,j*2>%- íVi;'''. hv'";'^

*m*m&yèJ-*y . . - .•; v. r, . ^^^^u^m

^Icy, o perigo amarello autor da .T
gòal capichaba.

Quinta-feira ultima, em S3o Salvador, onde se achardisputando uma serie de jogos, o scracth capichaba corne-gmu expressivo Inumpho sobre o Fluminense, cujo team pi-sou a cancha reforçado com o famoso Popó e mais cincoelementos de projecção no fool-hall da terra de Ruy BarbosaApesar da forte chuva que eahm, durante o macth ascíeeçao capichaba aciuou t)ern.
KA»r, 
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° fOI,° SC?re fmül a no5SO ÍQVor l "eram os qoab*Marcioniho, o V, e Euziquio, o 2>, no primeiro tempo; Ale?o 3, e João Paulo, o 4- CPenaltyj, no período final.Pechalo, que yuarneceu a rede capichaba, te\e uma«cteaçao bnll..„,ie. Evitou que a sua barra tosse IranspoTdefendendo um tiro livre. Consagrou-se, difinitivamenfc, comoo «rei do penaljy* capichaba, jZ
,>v, ViCon,°lPt*chüto' br»lharam no tem team capichaba: XUcy. Marcioml.o, ( orre-loqo e Cuziquio.

oi este o esquadrão victorioso :
DaiiI Fui °' PÍa5J !^9<>vía; Corre-logo, baila e }oáo-Paulo, Marcioniho, AIcvM.isador, Romuafdo e fji/iquio.
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Um pf)eno-
meno

¦

Na fazenda do prof. Antônio Tiburcio,
em Aífonso Penna, neste Estado, appa\receu, ha pouco este bezerro, com 5pernas, phenomeno que merece ser es-tudado por nossos naturalistas.



A liNOliNIIARIA brasileira é re-
¦*saltada, dignamente; nesse

trecho da estrada de ferro dó Para-
nn. Urn lance vertiginoso!

O comboio transpõe o túnel <¦ pa-
rece projecíar-se no vaèuô.

No fim da distancia, a floresta gj.
ganlesca, vista do alto, torna-se hl-
liptiti«in<i; pedras aggressívas abrem
quélas pavorantes.

Ahi está fi natureza espléndorosa,
«goista Jde suas bèltezas, eteando
obstáculos do homem. Este vence a'
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competição que aquella lhe offerece:
calculo, traço, obedece a um plano
mathematico e sobrepõe jás difficul-
dades; se lhe falta um appoio, lança
uma base. O cimento é o sangue, a
energia d*esse corpo. Os ponhlhões
são braços eyclopicos impondo re-
sistencia ás montanhas, sustentando
no ar os brilhos de aço, em que
passa o comboio, como um equili-
brista.. .

A nossa
nova
pQase

Com a sahidfi,da redacção de nos-
sa revista, do escnplor Carlos Ma-
deira, a quem devemos assignolados
serviços, ti Vida Capichaba entra
em uma nova phase, agora sob a
direcçâo do seu director, dr. M<j-
noel Lopes Pimenta, prof. Almeida
Cousin, e os mlellectuaes da nova
geração, Mamo Braga, Athayde Li-
ma, Alvimar Silva e Gustavo Wel-
linglon.

Ao esforço destes, porém, se jun-
tara, lambem, o de todos os nossos
htteratos em evidencia, que, por cer-
to, não negarão o seu apoio, para
que a nossa revistei prossiga a sua
trajectona de lutas, toda ella dedi-
cada ao progresso material, moral e
artístico do Estado.

Desde já, contamos com a colabo-
ração dos mtelectuaes seguintes :

João Bastos, Elpidio Pimentel, New-
ton Braga, Rubem braga, Ruv Cortes,
Augusto Uns, Cyro Vieira da Cunha,
Jau Amorim, Silveira Posa, Antônio
Pinheiro, Joaquim Ramos, Aldenco
de Aquino, Salvador Thevernard,
Adroaldo ü. Neves, Clovis Ramalhe-
te, Odilon Luna, Neroveu Cardoso,
Beresford Moreira, jocel Militâo, Vi-
mcius Franco e outros.

Sonora
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Do sr, Luiz Gabriel Barreto, ap-
plaudido cantor de «Radio Record
de Sâp Paulo», e ex-speacker da
«Rádio Club de Cunlybn*, actual-
mente nesta capital, em visita á sua
familia, recebemos 3 números dessa
esplendida revista dos microfones,
editada na Terra Bandeirante,

Contendo inúmeras lições sobre
Rádios, ensinamentos, optimas colla-
borações, é bem uma revista que se
recomenda aos que se interessam
peto assumpto.

Ao sr. Luiz Barreto, representante
no Espirito Santo, agradecemos ar
gentil offerfa.
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Sra. Hercilia Bocchini
Nicoleth. e o Rubinho,
esposa e filho do sr.

Lizandro Nicotetti, em
Sáo Paulo, até a&nde
vae a reportagem pho-

lõgraphica da Vida
Capichaba.
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Assucar, batido
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sos hábeis p/io-
tographos-avi~
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sa Marinha de
Guerra.
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Nova Redacção
O Carlos Madeira deixou a «Vida Capichaba.» Dei-

xou... mas não foi muito, pois continua, como pessoa da nos-
sa casa e da parentela intelectual, que é, a preslõr-nos as
scintillações do seu rnobil e brilhante espirito de artista fino,
original e caprichoso

Apenas retirou o seu nome do logar em (jue, como
redactor-chefe, enobrecia e engalanava o írontispicio da
nossa revista, preferindo um posto de soldado livre, ou fran-
co atirador da penna, á posição de responsabilidade e com-
mando que vinha exercendo.

Fè-lo pelo mais respeitável dos motivos: o amor pró-
prio de artista que não se conformo em realizar pela meta-
de o seu programma esthetico.

Idealizou — e cumpriu enquanto os meios malenaes não
lhe falleceram ~ conferiu a <Vidci Capichaba* uma feição
nova, que teve brilho, e foi accorde com o seu temperamento.

Mas as possibilidades malenaes do nosso meio são
aspluxiantemenle limitadas : faltaram-lhe recursos para reaü-
zar o programma idealizado e Carlos Madeira, artista, pre-
feriu abdicar do seu posto a resignar do seu sonho.

Permanece, porém, ao nosso lado, com todos os an-
tigos companheiros de redacçaó.

O actual redactor-chefe— que ama a «Vida Capichaba*
como gato da casa, que é ha quasi sete annos ~- sobrecar-
regado ainda de trabalhos de outro gênero, não faz pio-
messas nem propõe programmas : coníormar-se-ã com os
imperativos das possibilidades.

Tem porém a certeza de que o trabalho dos seus
companheiros Mauro Braga, Alvimar Silva, Gustavo Wellin-
gfon e Athayde Lima, em que palpita a scentclha sagrada
do entliusiasmo moço, que íllumina e embelesa tudo, saberá,
vencendo mesmo os obstáculos matenoes que surgirem, —
dar á «Vida Capichaba», legitimamente a revista do Espirito
Santo e seu arauto necessário, todo o fulgor e louçania
que elle próprio iá não sabe comunicar-lhe, na sua primeira
aurora de cabellos brancos.

A esses redaefores pois, leitor espinlosantense, cabe-
rá todo o trabalho—mas lambem todos os louros pelos me-
ritos e arte que tiver, vivendo e apparecendo eugalanada,
a revista da tua terra.

ALMP1DA COUSIN

Romantismo
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Peta tarde pnmaveril, em que o sol, tino dos finos ar-
listas da natureza, pincela no occaso, sobre os pincaros das

monjanhas, uma delicada franja polychroma, caminha, muito

triste e vagaroso, um iovem, ao longo da estrada. Parece
inquieto.

Oue lesará no intimo de seu ser ?

Uma imagem de mulher, talvez.

Indifferenfe a tudo, senta-se num rochedo esquecido, á

beira do caminho, e, cuidadosamente, relê, linha por linha,

rosea e perfumada carta.

(uras fallázes, promessas nâo compridas, um mundo

enSm, ura thesouro de ternura, um paraíso, de illusões. ..

apenas. , . e era tudo (jue lhe restava daquelle lindo sonho.

Espera alguém. Alguém que partiu, levando sua felici-

daàe. Que \oltara, porém, sem mais trazel-o.

E, recurvandò, molemente, o busto, traça, na areia

espezinhada do caminho, um nome de mulher.

ATAHYDE LIMA
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Uma encanladora cie atura c'a terra do cinema
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Arte culinária
No dia 27 ullimo as novos cozinheiras da C. C. B. F. F..

completaram o curso dü difícil arte culinária.
Foi uma tarde elegante. Numa das dependências do

prédio da Praça da Independência, artisticamente ornamen-
tada, foram entregues os diplomas ás cozínhéirandas lendo,
usado a palavra a senhorita Gioconda Mafhias e Mr. Dan,
director da Companhia que se mostrou satisfeito com o
progresso da escola de cozinha.

A prof. Amélia Hancock foi bastante cumprimentada
pelos presentes.

A seguir serviram chá com doces e biscoitos deliciosos.
A «Vida Capichaba» especialmente convidada pelas

senhorifas Aríete Mediria. Olya Neves, Alayde Maciel, Car-
men Tavares e Gioconda Mafhias, esteve presente á solenidade.

Joan Crawíord,
a rnulQer dos olQos mais
expressivos do cinema.
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no esplendido film DANCINO LADV
[Amor de dançarina), em éxhibição no
Thealro Gloria, Joan Crawíord apresenta
um trabalho revelador dos seus grandes
recursos artísticos.
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Ciro Vieira da Cunha, o auctor magnífico de
Espera Inútil e uma das mais altas expressões
na literatura do Estado, quando esteve, ultima-
menle, no Ceará como representante do Espirito
Santo, no IV Congresso Nacional de Educação*
escreveu, paru «O Povo», jornal que se edita
naquelle Estado, o artigo abaixo, sobre o actual
movimento literário em nossa terra.

«Literatura capichaba
Si a literatura é um mal, cabe a culpa do flagelo no

(Espirito Santo a Osório Duque Estrada, aquele que mereceu•de Ribeiro Couto, num momento de justificada revolta, o ti-
tulo pouco amável e muito zoológico de Osório das Orelhas
Grandes... Após uma viagem ao norte do país, achou o poe-
ta de Flora de Maio de declarar não haver literatura na
terra capichaba. Eoi a conta por que se iniciasse o protesto.
Não o protesto inútil e condenável das descomponendas sar-
gelanas. Mas o protesto vivo de legitimas obras de arte. E
o Espirito Santo foi se revelando a si mesmo. Que ele pro-
prio se desconhecia.

Tive acidentalmente alguma ação no movimento reno-
vador que se opera na literatura espiriio-saniehse. Chama-

-do a dirigir o Diário da Manhã, o maior jornal do Estado,
achei de mudar-lhe a indumentária. Arranquei-lhe, com es-
candalo dos conservadores, a sobrecasaca solene e sebosa
do passadismo. Dei-lhe ares mais alegres, enfregando-lhe
o palm-beach da colaboração de gente nova. Assim, os mo-
ços intelectuais da ferra encontraram francas as colunas de
um grande jornal para vulgarização de seus trabalhos. Ora-
ças a tal medida, são hoje nomes vitoriosos em nosso Esta-
do, Jair Amorim, cronista elegante de incomum valor, um
bocado de Álvaro Moreyra e um bocado de batista Cepelos
d'Os Corvos; Salvador Tevenard, o poefa da cidade, iníi-
mista ao modo de Mario Pederneiras; Silveira Rosa, mulato
de talento e de cultura literária acentuada, que é o temor e
terror de velhos e novos com o alfinete ponteagudo de sua
ironia e o azourrague feroz de sua sátira; Nilo Aparecida
Pinto, menino ainda, mas um poeta feliz nas imagens macias
de seu romantismo garoe n t o; Rui Cortes, que é o Martins
d\Alvarez do Espirito Santo, estilizador dos motivos popula-
res capichabas; Ataíde Lima, cronista; lonas Panas, ainda
parnasiano, antigo companheiro de Peregrino [unior e Os-
valdo Orico, na Guajarina, do Pará.

Entre os que se fizeram fora do Diário da Manha, va-
lem citados Carlos Madeira, autor de um livro de contos —
Caiçaras—prefaciado por Viriato Corrêa e em \esperas de
segunda edição; Teixeira l.eite, poeta que nasceu romântico
e faz questão de ser parnasiano, autor de Plenilúnio, com
duas edições, e de Serena/as, em via de publicação; Almei-
da Cousin, que teve as honras de citação na Evolução da
Poesia Brasileira de Agripino Gnecco, autor de líamonte,
livro forte de poesia e grande de pensamento, de cultura e
de erudição; Elpídio Pimentel, a nossa mais alta figura na
filologia, professor, jornalista e orador; CIovis Ramalhete, fo-
lhetinista original e curioso.

O elemento feminino, na cruzada de renovação da ar-
te, não ficou volteando nos bailes ou estragando a vista nos
cinemas. Tomou logar na vanguarda, IlaYdée Nicolussi, ex-
pressão bizarra de independência espiritual, com as suas
concepções arrojadas, chega a escandalizar os passadislas
bolorentos. Gilmir Martins e Néa Miranda, ainda borbolele-
antes na prosa e no verso, deixam adivinhar fortes realiza-
ções.

l.iteranamente, é o que possuímos de mais alto. Nào
é grande o nosso grupo. E felizmente. Pois que isto de fazer
literatura no Brasil só serve para duas cousas. Para arran-
jar inimigos. E para preparar um enlerro de ultima classe.
Com o consolo de meia dúzia de discursos á beira do tu-
mulo... E daqueles... Pequiás legítimos...
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Qiro Vieira da Qunfía
-'/¦¦'.: ::V' ' ¦'¦¦¦'¦ 

"'¦ *'- '¦ • '¦¦//¦''¦/. ^//r %S;,-:'v'

WM' f»*ülif - mvmtÊsB«Ptu . * ^ÊÊêl. .. "m\-> ¦
^¦Erí* ¦ '"'¦ »b'-' -'' -' 1*^" v ' *^B ^BÉlEr?^ ^ *' ¦ ^D ¦ ammmm'$•
^mm$i 

'"'.^ÊÊÍÉm¦¦•- 
ÊÊ -m^^^^MM B^^^ím ü. !m fl B»«tJMmMW'

t^m ¦¦¦ •¦¦¦ **' "¦¦ • j^M ^9>h^- "<*:¦¦¦-*:¦ m m MMM^ÊMM^ÊMM^^MmMMMMMMMWi
MM ^Mm Be£B*sx. Jk mBBMk. MM Br
^H Bf"> fi* ^m\\ mWWMM* ¦ •¦ - -j^mmmBMmBmUt mf^ÚMW WML ¦¦'•1'Â%MMMwi

MMMMwF^^^^^^^!^*Mam. ^T^^H

MQg *mmmMÊ9

mM\ ^k a^l K"'' ^K ^H

^ I Sí, li 1^'M B^^^^l BBb IV ' BB

¦ ^11 W ?• fl H¦¦.'¦Mm B^Ji BB Lfl B
í'iB Bt-- -í^lB m\ B Bte Jm

£ÍMÍ B M\\,vJ!m\ v 'ÉSt B
________________________________________________________________________________ 

'jm\v&M. \\ 
__âH _¦

O cirurgiào-denlisla Orlando Ma-
nato fazendo uma anesthesia para
uma extracção.
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Vera Maria, fithinha do ca>
sal dr. Agliberto Pires —
Odette Pires.
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Inè e Eni, bailarinas que deram
mui Ia vida ao carnaval deste an-
no, em Muquy.
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residentes em Paul.

Carlos Rubens, filhinho do ca-
sai dr. Chrisliano R e z e n de e
senhora, prefeito de Muquy.
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O SEGREDO Uma nova revis-
da saúde dos cabellos ta feminina

Como crescem
Porque caem
Porque embranquecem
Como remediar

Onia descoberta sensacional
A fórmula du Loção brilhante retine os novos
princípios scientificos para auxiliar as func-

ções do couro cabelludo e corrigir as
suas anomalias.

Como combater os
symptomas da destrui-¦cá o eapillar que acarre-
tara fatalmente a debiíi
<ladc e o embranqueci

ÍW9

Calva devida á Alopecia Are-
ala. tratada pela Loçrto

Brilhante

mento dos cabellos, as-
sim como a cal vicie,

Será um problema in-
solúvel ?

Felizmente náo.
A sciencia está sem-

pre preoçcupádà afim
de projectar claridade
nas trevas.

As pesquizas de va
rios scientistas europeus
e americanos para evi-
denciarem as causas da
queda do cabello e do
embranquecimento pre
maturo. indicaram o ca-
minho a seguir pela des
coberta, de que só uma

substancia da mesma
nature/.,- que as ceilulas
caplilares podia coope-
rar a sua tormaçáo e ao
seu d c s envolvimento.
Tal substancia é a quese encontra concentrada
em solução estável na
bem inspira (| a e feliz
forma da Loção Briihan
te cujo segredo custou
uma fortuna.

Graças ao poder de
absorpção da epidenne
de certos líquidos, con-
segue a Loção Brilhar!'
te ser directamente assi
müada pelo couro cabel-
ludo. Assim, eom appli-
caçoes locaes penetraaté as raizes do cabello
{que nunca morrem) os seus (de
mentos anii-parasitarios e nutriti-
vós das cellulas capilares,

Inuumeras personalidades do Bra-
sil já recuperaram os cabellos e osviram restituidos com sua côr natu
ral primitiva, sem necessidade derecorrer ás tinturas.

Professores da Faculdade de Me-
dicina <» muitos médicos têm comexperiências controlado e confirma-
db o valor da formula da Loção
Brilhante.

Nas senhoras o êxito da Loção
Brilhante tem sido assombroso Al-
gümás que ao pentearem-se perdiammuito cal) ||o. deixaram de o per-der e curaram se radicalmente. Es-
pecialmente notável tem sido a for-
mação de cabellos novos em homens
no inicio fia calvicie. e em alguns
calvos já bastante adeantados, onde
a esperança de cabellos novos já se
havia dissipado.

O numero de fios de cabellos de
uma pessoa adulta, diz Jesionek, é
o seguinte :

Nas louras ha approximadamente
140.000. Na de cabellos castanhos,
109.000. Nas de cabellos negros
102.0OO. Nas de cabellos vermelhos,
80.000.

Essa é a capacidade de cresci
mento do cabello, e dahi a necessi

Mme. Frunçois
Fohl nos escre-
ve:

Devido d cas
pu o >neu cubei-
lo enfraqueceu
e cuhui ue for-
ma alarmante'
Depois que eu

e m prtguéi re.
#• u l ar mente a
Loção Briihan
te, os olhar as
de minha fanii.
lia S(}o sempre
para os meus cabellos. A cuspureceu a
qutda foi detida e renasceram novos ca-bellos fortes, abundantes e ondeados.

dade da nutrição du cabHlo,
com o tonicò biológico Loção
Brilhante, para que elle não
embranqueça ou caia.

A exiguidade de espaço des-
te annuncio não nos permitteexpor em detalhes as causas
da queda do cabello e do seu
embranquecimento, bem como
todas as propriedades e vau-
tagens desta sensacional in-
venção, por isso, editamos um
livrinho que contem conselhos
úteis para V. S. obter e con-
servar uma bella cábelleira

Entre uma serie de causas
da queda do cabello, as mais
freqüentes são o emprego da
água ou de sabões contendo
ingredientes nocivos, os quaisdiminuem a resistência das pa-
pulas pelliferas, dando lugar
á invasão de caspas no couro
cabelludo.

As simples loções perfumadas determinam uma excita-

.Yonie .

Rua..

Cidade

*•••*•«

A 7 de maio próximo appa-
recerá em Buenos Avres uma
grande revista para a mulher,
que lera por titulo «Fcmina
lllustrada.»

Fsta nova publicação, a jul-
gar pelos informes que temos
conterá um seleclo material de
leitura além de uma apresen-
tação graphica excellente.

Trará themas gratos ás mu-
lheres: modas, cinemas, radio,
theatro, etc, e será dirigida
pela senhorinha Svlvia Guer-
rico, cuia actuação periodish-
ca é bem conhecida.

«Femina lllustrada^ passará
a oecupar um posto de previ-
legio entre as revistas do ge-
nero.

|

ção passageira, pòrêia desas-
trosa, prejudicando as cellulas
superiores do cabello

Quer V. S, manter o seu ca
bello com a côr natural e evi
tar a sua queda até a edade
avançada? Use Loção Brilhar.-
te, scientificamente preparadae de valor comprovado.

Se o seu cabello cáe. se tem
caspas e outras aífecçòes pa-rasitarias do couro cabelludo,
ou se deseja recuperar a côr
primitiva do seu cabello, nãovaciile e peça hoje mesmo olivro «O Novo Tratamento do
Cabello.»

A remessa será feita graiui-tamente. Envie nos hoje mes-
mo o coupon abaixo :

«-•*•#* »»...*.»•»

... ..«.,..,, _»»?»».,.. .......

£__. O l UU 1/ ................ t . y . - %¦»»

c^s
\ JSml rf^s ** _A

'aw^__^W^_yJ^_Tw^w//m9_t_£'y$&£L
Fertilisa o couro

cabelludo



ve agora ? —

Aquelle dia chuvoso e frio parecia mver-
no apesar de se estar nos princípios de
Dezembro'. As"ruas da cidade, numa fruste-
za visível, eram taes um cemite r i o onde
sombras disseminadas, escasseadas, pe-
rambulassom...

Entraram no Café Bellas Artes e senta-
ram-se á mesa do canto, escondida, longe
das vistas indiscretas, dois homens de trm-
ta annos, mais ou menos.

Num desenha-se o sorriso repassado de
ironia, desta ironia fina, saga/... Noutro
aquelle íyrismo de poeta, de sonhador...

—Foi preciso chover para encontra-lo...
Não fora o esbarro que levei e não teria
tão grande prazer...

E' verdade, Leonardo, falou Mano, o
sonhador, suspirando profundamente; ás ve-
zes o passado, sem esperarmos, nos toma
de assalto... Um ex-companheiro de farras,
um ex-amor que nos passa pelo caminho...
Quantas vezes num auto que desliza pelas
avenidas asplialfadas, num bonde que rola,
barulhentamente, por sobre os trilhos, vae
um pedaço de nossa vida — o que pedaço
feliz !

E' sempre assim. Até o tempo— não o
recorda-se, de quando em

quando do passado : O Verão toma aspe-
cto de Inverno...

Mario, piqarreando e endireitando a gola
do sobretudo:

—Você, querido amigo, sempre nesta ma-
ravilhosa Rio de Janeiro. Sempre a viver
nesta cidade encantadora —e suspirando —
nestes recantos que sepultam os mais hei-
los sonhos meus, toda minha grande dôr!

Os poetas sempre soffredores e... fe-
lizes...

E'-se feliz em soffrer ?
—Lm sonhar...
—Sonhos roseos que nunca se concrc-

tizam... anceios que nunca se f i n d a m ...
amor que nunca morre...

—Você é feliz porque ainda sonha e ama
como se tora rapaz de vinte annos...

Sonhos cujos easfellos ruiram... Amo
e amarei sempre aquella ingrata que me
trocou por outro...

—Parece incrível. Dez annos se escoa-
ram e você ainda suspira pela Zilda... Não
a viu mais ?

Não. Naquella noite linda de Janeiro,
quando á sua casa ia para gozar da quen-
tura do seu corpo, de seus carinhos falsos,
encontrei-a com aquelle miserável, num
beijo ardente, com os corpos unidos num
amplexo vigoroso! Se meu coração fosse
atravessado por mil punhaes aguçados,
não soffreria tanto...

o
MAIS
1 I—*L—fLZZ}

Eu me lembro o quanto você bebeu na-
quella noite... e quanto você chorou nos
meus braços, como criança...

—Fui par<i longe daqui... Fui viver nou-
Iras plagas e não queria nem siquer ouvir
falar no Rio... Lembrava^me do íardim ás
tardes frescas, aromatrzadas, em que eu
passeava ao lado delta sorridente e felizI

—Seus versos tornavam-se conhecidos e
a dôr que o torturava ele\ou~lhe o nome
ás alturas, á Gloria ..

A Gloria é inimiga da I ehcídade...
Lu lhe disse que você é feliz... falou

Leonaido maliciosamente.
—Feliz por soffrer, por ter a alma dila-

cerada ?
—Não. Sejamos realistas, Mano; não es-

tamos na idade dos sonhos dourados, das
chimera^ e phanlasias... Vejamos a Vida
como é sem esse manjo ephemero c< m
que vocês os poetas a envolvem,*» sem es-
ses adornos multicores...

Mano calou-se; volveu os olhos para o
amigo e ouviu-o attenciosamenle.

Você se foi com o coração macerado
pela dôr e com o cérebro cheio destes so-
nhos coloridos que o fizeram poeta de re-
nome ! O seu emuio ficou satisfeito com o
conquista, ao lado daquella que enccntn u
nelie um macho capaz de mitigar-lhe os
desejos de mulher-moça... As m U I li e res
amam os Arlequins; despiezam os Pienols
cujo amor e sonho divino, elhereo e su-
bhme... Você se foi e elles ficaram a lio-
car cancias com um amor puramente ler-
reno... Você soube dò casamento... quasi
não suppoffoú esta noticia porque o en-
contraram com uma pistola na melo e o
trouxeram sob vigília severa... Escoaram-se
os annos... Você continuou c< m o sonho
que nunca se desvaneceu... Continuou a
vê-la sempre linda, pequenina, c< rn os den-
tes alvos e delicados, e cerrados... A fê-la,
emfim, como desejo que se não realizou !
Parece-me que lhe vejo no cérebro a ima-

gem gentil e graciosa de Zilda... 0 seu
emuio, porem, aguelle que se julgou mais
feliz que você, em pouco teve a desillii-
são... Zilda não é a mesma... Gorda, com
o ventre crescido devido á quantidade de
filhos que concebeu, o rosto enrugado pelo
tempo è pelos aborrecimentos; cabel I o $-
brancos, dentes postiços... Qual, meu ami-
go, você não a conhece mais!:. A Zilda.
de seus sonhos morreu para sempre...
Aquella mulher-criança, alegre, bella, dócil
e graciosa, é agora a mãe severa de qua-
tro filhos, é uma velha rabugenta que se
queixa continuamente do mando que a não
liga mais por outra menina que é o que
ella foi e será o que ella é... O marido fe-.
liz que você invejou é hoie o homem ator-
montado pelas responsabilidades, pelos fi-
llios que o não deixam socegar e pelas re-
elnmações do mulher... Você, meu amigo,
è mais feliz quê o outro... Guarda o sonho-
enlevado pela sua paixão celestial... Tenha
a Zilda de outr'ora c< mo o Pcus cue lhe
artanca os sublimes verses cue o mundo-
admira» não a queira ser, porém; não cúei-
ra nunca concietizar os sentes de feliei-
dade porque advirá a desillusêo cruel... Não»
pense nunca em chegar ao eco... porque
a queda c maior e maior verá a des ora-
ça... Lsle anceio desmedido, esía fehcida-
de grande que traz o noivado; esta alegria
intensa, esta felicidade radiante que nos*
lema na noite de nupeias, são prazeres--
grandiosos que nos !orn< m felicíssimos. Pu-*
ra pouco, porem, quando despertemos do
leito CQlíi OS desejos satisfeitos, pensando-
nas responsabilidades*., tudo moire e de--
sapparece... h' a queda das alturas, é a»
desillusão miserável que nos arrebata a fe-
licidade roseal Você é o mais feliz, Mario,
você é o mais feliz...

O poeta, que deixara rolar uma lagrima
ciysieHína ('cs olhes meJancoliccs, ao fa-
lar da traição de que fora victima, teve as
pupillas iijuimned.es per i ma alegria viva-
e intensa... Ce dez enes cie soffrera
aquella*brusca separação, era aquelle o duo
mais alegre... File era mais feliz sim, muito
mais feliz que o seu mal...

A noite continuava fria e chuvosa e a
«idade quasi deseria... Badalara meia-noi-
te quando Leonardo se despediu de Mano:

— Demorei-me muito na rua... hoje vou
levar desce mposlura da mulher...

flLUfíRO DE OUUEIRfl
(Da Academia Livre de Letras*

de Nitheroy.)

O RIO CONHECEU NESTE VERÃO
AS MAIS DESLUMBRANTES ES-
TAMPARÍAS EM VOILES E DEMAIS
TECIDOS ADEQUADOS Á ESTAÇÃO.
ESSAS MESMAS 

'ESTAMPARIAS

NESSES MESMOS TECIDOS AC A-
BAM DE RECEBER AS CASAS PER-
NAMBUCANAS— FONES 156 E 292.
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CREANÇAS
Durante o periodo dc desenvol-
vimcnto toda a crcança necessita
de alimento que contenha os
elementos necessários pjra tor-
nar os seus ossos mais fortes,
fortificar os seus dentes c g«rt-
givas e garantir sua saúde e bem
estar.
Encontram-se estes elementos in-
dispensáveis na afamada

MAfZEKA
DURYEA

tão apreciada pelas creanças e
recomendada pelos médicos es-
pecialiitas.
Nosso livro de "Receitas" con*
têm sugestões pa^a o preparo de
pratos deliciosos, tanto sopas c
molhos como pudins e do<»ces.
rr
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PEÇA-NOS
UM

EXEMPLAR
GRÁTIS

REFINAÇÕES DE MILHO, BRAZiL S. A.
Como Potlql 2978 - bõo Paulo

fícvf.ffto-m*í GRÁTIS teu livro
604

NpME^„..„
8ÜÂ.:.„

-CIDADE....
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ESTADO

AMOR FACIÜO ****¦ B,*-Tprj..^â

-A L V I M A R SILVA

M„m„ cinco anos que ela me perseguia. Cartas e cartões, rece-bia-os eu, constantemente.
Nunca, porem, Ihos respondi. Não que a desprezasse Apenasporque o tempo não me basta para a vida, menos ainda Paro ser aastocom quem so se interessa por mim, quando necessita de alguma cousaminha.
Cançada já de me falar, assim, de longe, um dia, em Março pas-sado, procurou-me. Pessoalmemie. Parou á minha passagem, em plenapraça, e me chamou pelo nome.
Embora eu não goste dos palestras imbecis de meio de rua mes-mo que tenha de ouvir uma ironia reveladora de algum gemo neciul.wrembora eu fuja, sempre, as palavras idiotas de quem me queira enve.nenaro cérebro com tdéas sem nexo; embora eu não ame as paradasforçadas, parei paro ouvi-la, numa condecendencia admirável Iniioloaa melodiosa. Ioda cheia de.dengües, ella me contou as su.ismu.iWI , depois da clássica choradeira, disse que vivia só para mim que meamava, que me adorava e que... a sua felicidade só dependia'de mim(( oiludmho l)
Escule.-a, sereno e dócil, porque ela não me era de lodo mdife-rente: tinha uns olhinhos, assim, assim, que enionteciam a qente Comoporem, qosto de brincar com fogo, disse-lhe isto, sim somente isto*Menina: Gentil, que sou, embora que o seja contra a von-tade, eu lhe peço, antes de outra cottsa, licença para lhe falar, com fran-queza Com a máxima franqueza. Sei-é verdade- que a livre expres-são do pensamento so se verifica na ocasião em que o indivíduo~Dènsador -se encontra sozinho. No entretanto, quero dizer-lhe do mcll.oimodo possível, o aue s.nto e o que penso, em relação a esta cousa Ioda.
Ho^T 1°X 

ílllNd *p,,,s n3°v' enire! lof,<)na dan« das idéas.«Homem-disse eu, serio como Xenocrufes á frente de l ois-sem-
aue r™;,: 

'T"" " "Kr" 
f"' [Wi' só receber- d« «ne.o, as emoçõesque me 

fnaHeçam e reconfortem o meu organismo. Sempre Fugi ao sen-
r i X^re^TQdldT 

';eu,"lic?s e á &i«a total, que Sâo inaptospara o amor. S.nio o haslante. Agmio que a razão me diz que devo sen-
ÁVin !" 

'SW:rnCi,i ame'-' em ^inha Vld"- ' ,alvez f""' "<'" «me nunca.
verTh.ú™ L« T-raK,a 

<iU,jlq"cr °",tr" m",her' nâo somente r-ara lhever a beleza, mas, lambem, para analizar-Ihe os defeitos. Não a amo,memna. Mas, s, você gosta de mim. si o seu amor é tão grande assimsi acha que a m.nha_ companhia lhe poderá causar alguma felicidade, euestou a sua disposição.» '
Quando termine, o meu-discurso, ela, prometendo-me voltar, par-ii .Partiu e nunca mais a vi. Hontem, porem, tive, por casualidade, no-naus suas. bem o meu amorne feliz. Encontrou um menos experto doque eu e, com os seus dengues, toda melodiosa, prendeu-o com as ca-de.as férreas do arcaico caSa,menlo. E ia não se lembra de mim. De mim

m,!'n!!C%y- 
" l,onr? de'"ma Pales1'". lia apenas dois mezes, cmPlena praça Baixei a cabeça, ao escutar a noticia. Senti a emoção dehaver descoberto que o amor, si precisa de um mínimo sacrifício, desa-

a Zí' 
'^nSímente' 

T\ "T facilidade extraordinária. Senti, sim, essa
m^c a 

xerdade' a \erdade de que o,*>mpr, - no, momento' atual, nm é>mais do que um sentimento falido.,.

f.B
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UM BNTHüSlASTA ti COM IÍA/ÃO

Quando um homem diz mui-
to bem o que pensa, é signal
de que não pensa muito o que
diz. A mentira ê muito mais ha-
bil e eloqüente que a verdade.
— Paul Reboux.

Porto Alegre.-lllmo. sr. Eduardo C. Sequeira.-»Pelotas.-Amigo e Sr
RAi DE A\!w7^TpKÍ/.1Tk^1i-minha <asa Dunca delxa de estar :i niâ0 ° excellente PEITO-
cbmo minha mulhJ r i , 

b qUC T Cm Pf?stado relevantes serviços, pois nâo .só eu
easos dè broSl 

"J 
fS 

1T?a Usadü freqüentemente com o melhor resultado possivel emudbob ut Droncnites, tosses rebeldes e resfnados.
ras nrVTvinv!''0^'?1''",16"16 os .att'stados publicados nos jornaes. preconisando as verdadei-
bem urn luJÍVÂ ¦ a-S por ta0 P°Inll;,r medicamento, julguei do meu «lever dar-lhe iam

<las as pessoas de minhas relatfS 
PELOTENSE, o qual nao cesso de recommendar a to-

& Almíida)0"1 PeríeÍ'n eS'Íma dC V"1C'''' PatrÍCÍ° 0bri^do-FrUz Ludwig— (da casa Chaves
Confirmo eMe aitestado, Mr. K. L. Ferreira de Arai,,.. (Firma reconhecida).

Ixe^nçH N. 511 de 26 - 3 - 006.
Deposito geral: DROGARIA SEQUER1A-Pelotas-Rio G. do Sul

Vende-se em toda a parle
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Affirma um competente
VIDA
ALVORADA...

0 distincto e illvis
trado pelotensc Dr.
Salvador Hal r eira,
Medico pela Padtilde
de de Medicina do
Rio <le janeiro, clini-
co residente em Pe
lotas, onde j,rosa dr
justo conceito e me-
recida reputação, é
quem affi r m a com
sua reconhecida com-
petencia, o valor
curativo do poderoso
depurador e tônico

<lo sangue GALENOGAL*
Eis o que diz o illustre facultativo:
Att cs o. cm L?é do meu Grau, que hei em-

pregado e continuo empregando o GALENO
C.AL, formula do meu tllustrado collèga dr. Kre
derico \V. Romano, c
dos, em casos de 1

om os melhores resulta-
ÍLCERAS SYPHILITICAS e

em outras àffecções determinadas pela impu
reza do sangue*1»

Pel tas. Dr. Salvador P. Balreira,

(Firma reconhecida)

Náo se eomprehende, portanto, que, quem
tenha ulceras, chapas, tumores, feridas rabel-
des, sarna, cancros syphiliticos. darthros, eeze
mas, focos de suppuraçàOj etc, não use imme
diatatnente <> prodigioso depurador CALENO
GAL. Basta experimental o para que se sinta Io
^o os seus effeitos rápidos e resultados positi-
vos o que não conseguirá com nenhum outro
similar.

o GALE M'0*ÍG A o i o ÚNICO, até hoje
oclassificado-preparado scientifico—e premiad

com —diploma de ouro.— Distincçõcs essas que
nenhum outro depuràtivo conseguiu. Encentrà-
se em todas as Pharrriâcias <lo Hrasil e das Re-
publicas Sul Americanas.

N. 11 Am. Apr. 1). N. S. P.-N. 2M.

Sfio rosas brancas ruiadas de luz nascente; acordaram-i
de um sonho bom e tremem aqora a plumagem das pétalas,,
sacudindo mansamente o beijo orvalhudo da noile. Se estas
rosas falassem! Talvez elas pudessem contar quanta suavi-
dade havia no carinho do sonho que eu também sonhei; tal-
vez elas contassem quantas vezes eu acordei e as minhas-
polpebras se enlreabnram e quantas vezes meu coração pul-
sou mais forte, no pensamento estranho dos que nessa noite-
estariam sem teto e sem abrigo, no pensamento dos aflitos e
perdidos, no pensamento das crianças pobres e das velhas-
sem amparo... Mas as rosas não falam, como nos sonhos do-
ces de Perrault; elas apenas saúdam a tinta desmaiada de
uma aurora que, tímida, vem descendo entre o verde-neqro-
das colinas mortas. Mias nem siquer murmuram ao ouvido-
dos pássaros que acordam, o sonho do meu coração que.,
pressuroso e ardente, ia modulou na neve Ianque da manhã
um irinar mágico de vozes, bater d'asas, extosiação, deslum-
bramento, amor...

Mocidade...

SOL A PINO...

Ouço-le a Voz. E caminho ao lado teu, nu angushosa
felicidade dos que amaram por demais. Caminho na luz dos
teus olhos e meus pés vão nos vestígios de teus passos. Tu
mleutas alcançar uma casa de neve perdida numa estrada
de opala e ouro; dizem que a precede uma cruz toda de sol.
Tu queres que eu te acompanhe na angustia da minha mquie-
ta felicidade. Meu coração gostaria de ficar, ele aconselha
u nós dois que nos sentemos no pedra bruta do caminho,,
que ouçamos a voz miraculosa de nossos corações que se
amam, e que edihquemos depois uma casinha nossa, com
pedacinho de sol e um pedacinho de neve... Ouviremos a
musica dos regatos, a balada dos salgueiros, a queixa limpi-
da das fontes, a sonata evocahva de nossos corações. De-
bruçar-nos-emos na fonte alva e veremos na água corrente
o nossa imagem venlurosa. Mas tu não queres, tu persistes
no teu ideal, lu magoas com teu deseio intenso a minha ai-
ma Imensa e dolorida de mulher ! Tu consolas o meu cora-
ção e eu te extendo as minhas mãos súplices, desesperada
feliz, lacrimosa, sorridente... Soluço, turbilhão, g a r galhada'
amor...

Destino...

NOITE...

* * • A bondade é essa virtude que não consulta o mteres-
se, não espera a ordem do dever, não tem necessidade de
ser solicitada pelo attraclivo do bello, mas que se inclina
tanto mais para um indivíduo quanto mais pobre, mais mise-
ro, mais apaixonado e mais digno do desprezo.

La corda ire
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ASSIGNATURAS
.! V- *i 

*

Pedimos aos nossos assiqnantes que reformem as suas

assignaturas com os nossos representantes nas diversas k>-

calidades do listado.

«Vida Capíchaba* não tem, presentemente, nenhum

viajante incumbido desse serviço.

E teus olhos choravam. Mais linda noite que a de teus
olhos bem amados, mmhalrna jamais viu. Teus olhos lindos,
enormes, cheios de teu amor, olhos onde as lagrimas... Qui-
zera levar comigo, na descida para o outro lado das cousas,
o brilho das tuas lagrimas, o poema dolorido do leu pranto Í!

E a noite vai descendo no caminho de tua pobre Com-
panheira. vSe eu pudesse ficar, para te amar muito ainda ! Não
chegarei contigo á estrada de opala de ouro. Destino... por-
que tu me expulsaste ?

Canto, eu quero ouvir, canta, ftem Amado! Assim, com
este som... Na cahdez de tua voz que amei desde menina,,
estou sentindo a beleza da Vida, Sonho, Ternura, Mocidade...
Canta ! Deixa-me partir envolto na confissão de tua voz, com
a cumplicidade inebriada de tua comoção, com a lua espe-
rança, com a tua paixão, com o teu beijo louco que iá não
me poderá salvar do eterno adeus. Deixa-me partir na ilusão
de que, cantando, tu não sentirás que )á me fui. Canta! A<
noite cai. Amparo a descida das estrelas, consola o soluço
da lua, põe uma alvorada nessa tréva... Sinto, delirante, o
contoto das tuas laqnmas, a maravilha dos teus lábios na
minha boca, na qelidez da minha carne, na fnaldade do meii-
sanque ! Sinto... e todavia vou partir!

Noite... Por que é que iá vieste ?

Fia via Débora h
(Do Instituto Riograndense de Letras)

¦ nte.
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Alfinete esleve em gozo de ferias.

HDescansou, normalmente, como toda
•a gente deve descansar. Passou o
verão fora da cidade e mesmo do
Estado. Longe, muito longe deste am-

Xbientje dinâmico. Numa parte do terri-
iorio mineiro onde não ha moçase nem

«rapazes. Na mata impenetrável por
ser humano.

E agora voltou a sua atividade.
^Reassumiu o seu elevado e delicado
.posto nesta Revista.

E com vontade de trabalhar muito...

Alfinete veio no trem da Leopol-
«dina, porque Leopoldina é mulher...
£ Alfinete gosta de se aproximar das
.mulheres. O Lloyd c marítimo e além
-disso, masculino. Não convinha.

E na «gare» foi muito bem recebi-•do varias comissões de agulhas, de-colchetes de ganchos e de pressão•cumprimentaram 5. Exa.

SICHUETAS E PEPFIS
M. L C.

Linda flor em botèo... alva flor, flor da aurora,
Desabrochando, além, com uma expressão de santa,
tlla, que sente n'alma a Poesia—que adora —
No santuário do lar é um rouxinol que canta.

Canta pela manhã, pelas tardes em fora...
Em seu lábio rosado um sorriso acalenta...
E os seus cabellos são filigranas da aurora
Dessa aurora pagan do seu vulto de infanta.

Seu talento de escól neste perfil revelo.
Pois, num cyclo de luz, seu espirito mora,—Qual formoso Leão preso em lindo Castello.

Maria-/e/7s no olhar gotas que o orvalho irrora.
E es na vida, a florir—num semblante tão bello-
Linda flor em botão... alva flor, de aurora...

LÚCIA DA GRAÇA

yO mimo foi adquirido londe-além-
mar, talvez nas terras de SdazarL

Vitoria, terra que, no dizer de Be-
nio Neves, é de moças bonitas, está
ornamentada com mais algumas
mlles,que aqui vieram fixar residência.

Alfinete cumprimenta-as cordial-
mente.

Pelo que se sabe, mlles tem gos-tado de Vitoria. Sempre c um pou-
quinho melhor... do que Itaguassú.

Apezar de estar pouco tempo aqui,
ele já conseguio um circulo de ami-
zades bem vasto.

Vemol-o constantemente em com-
panhia daquela crealurinha tão sim-
patica, quer nas horas em que ela
vai ao trabalho, quer nos nossos sa-
lões... E se aquele esguio jovem que

¦

Mas o tempo agora é de inverno. Voi-
taram as modas de vestidos e mangas
compridas, luvas, agazalhos e meias gros-
sas. Por isso, parece que Alfinete está pre-
judicado no seu trabalho.

Não poderá espetar pessoa alguma, com
ífacilidade, a não ser no roslo...

Assim mesmo, si mulher, a mascara da
pintura não deixará atingir a pele.

É muilo espessa...

Alfinete no mesmo dia de sua chegada
Kieu um ligeiro passeio pela cidade para•sondar o ambiente onde vai atuar. Fez uma
dnspeção rápida. E notou varias mudanças
-de residências e novos rapazes na cidade.

Percebeu a decadência da Praça da In-
•dependência nos dias de semana e o so-
?erguimenlo do Parque Moscoso. Ficou sa-
tisfeitissimo com esta novidade.

O Parque é mais poético. Tem uns bar-
¦quinhos... boas fontes para alfinetadas.

Ali mesmo no bairro dos barquinhos,
Alfinete bateu na porta de uma casa de
esquina. E veio um homem extranho aten-
de-lo. Conversou amavelmente com esse
delicado cidadão que informou que não
esiavam mais residindo ali as moças de
outr'ora...

Alfinete voltou para a redação desiludi-
do. Perdera uma ótima oportunidade para
uma enlrevista interessante...

As moças haviam mudado... para outra
esquina.

¦ i : ,1 i —^*"-^
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De volta das férias regulamentares na
mata mineira, Alfinete, passou pelo Rio de
Janeiro, onde viu um acadêmico de medi-
cina, tipo louro que vale um tesouro, (para
Melle). E foi portador de um lindo pre-
sente que foi entregue a Mlle. no dia da
festa da Penha.

A MAPCA
\VICTORIOSA

\ »
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foi para o Rio, souber de tudo isto?...

. 
. 

^ 
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Para transportes e compras com garantia e rapidez

Prefira os serviços do Commissario Fraga
Agencia çm. Uiçíoria - Rüa Düqüç _<? Caxias. 16 - Phonç 301

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

Para vencer a resistência que a moda
do inverno tmpoz nas mulheres e nos ho-
mens, ha o fato de Alfinete ter gozadoférias e estar, presentemente, descansado
e desposfo. As férias revigoraram-ao e a
sua ponta poderá vender saúde.

Não adeanfa, pois, essa vestimenta qrós-sa de inverno...

Alfinete, agora, ao encerrar esta paginasente ter chegado farde para o trabalho,
Perdeu o Carnaval e a Aleluia.

Encontrou a cidade agasalhada com me-
do do frio. As ruas sem grande movimento.
Os clubes desanimados.

Enfim, a ponta está afiada, e aguardem,
cautelosamente, as novas alfinetadas.

Até o próximo numero.
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lQo do Brasil

Termi n
Paulo na sua

a da a agitação política de 1932, entrou Sáo
atividade eomercial e industrial, erguendo-se
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e ntre volumoso
omno agitado

Ranger dos dentes
Comichão no nariz '
Vômitos - Colicas

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

novamente ao auge do progresso brasileiro. Conhedor bas-
tanle dos grandes problemas que resolve atualmente o paiz».
ele emprega o máximo da sua energia de produtor princi-
pai para salvar os interesses nacionais.

Sua produção em café, assucar, algodão e demais ge-
neros, mostra sua colocação no comando do desenvolvimen-
Io produtivo do paiz. O aspecto interno da sua bela capital,.
loia bandeirante, deixa ver a verdadeira maravilha possuída.

por nosso grandioso Bra-
sil.

Seus filhos sáo fortes,,
resolutos e audaciosos,
porque trabalham cheios
de fé e cora gem para»
engrandecer o B r a sil.
Ser paulista é ser brasi-
leiro. O bandeirante in-
vicio lula e destroe obs-
toculos. Sua capacidade*
de trabalho è formidável.
O. desanimo nâo é por
ele conhecido. O animo*
caminha sempre em seu»
corpo de venluroso.

E vencendo, vencendo-
sempre, o bandeirante
fez o Brasil orgulhar-se
por ver em Sáo Paulo,,
hoje, o maior centro in-
duslrial da America do>
Sul.

Medico

\

Francisc

Araújo ¦ 
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Tudo são symptomas de
LOMBRIGASeVERMES
Só podereis exterminal-as

dando-lhes um

r
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SEGURO

11Uma pátria só po-
de ser nobre e mabala-
vel quando a gra n de
maioria de seus filhos é-
de homens verdadeira-
mente honrados—honra-
dos no lar e na vida pu-
blica, honrados como di-
rigidos e como dirigen-
tes,

Olavo Bilac

¦ ¦

'

¦:¦.¦¦¦¦."¦.¦.
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O TRADICIONAL REMÉDIO para ADULTOS e CRIANÇAS

* * ' E' pela fé 'que o
amor da pátria sejjforna
uma virtude, um dever; é
pela fé que o amor da
pátria se firma sobre
uma base verdadeira e
essenei a 1, o amor dos-
irmãos.

Monlefellro
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Pechato, um dos maiores gtiarda-rêdes
do Espirito Santo, fala á Vida Capi-

chaba. O grande arqueiro elogia a actu-
açào dos atacantes da seleção estadual

Na véspera do embargue da embaixada capichaba de
Ifoot-ball para a capital bahiana, Pechato o argueiro-reserva
da selecçôo estadual, procurado por nós, falou á Vida Ca-rpichaba, referindo-se á excellencia da linha da nossa repre-
sentaçâo.

-Tenho a impressão de que si o nosso ataque jogar¦como tem treinado, nao perderemos nenhum dos cinco jogos
na bania.

Desde 1929, quando aqui cheguei, nunca vi o Espirito
Santo apresentar uma artilharia tão perfeita como a actual.
Agora, podemos dizer: temos guem saiba mandar o couro
á rede. Mesmo no jogo contra os paulistas o nosso scracth
provou gue possue um guinfetfo de valor.

Contra os bandeirantes tivemos um goal — o segundo—
feito por AIcy, gue merece um couimentario: a pelota foi
conduzida — pelo nosso trio atacante, do meio do campo á
rede paulista, sem que houvesse intervenção de nenhum ad-
versariol Um goal em lindo estylo.

—Lisador não se adaptaria a meia-esquerda mais fa-
cilmente do que Romualdo?—perguntamos.

—Mas Lisador faz falta ao commando da nossa linha.'£' um elemento distribuidor e gue sabe abrir uma defesa.—Mas Romualdo parece encontrar difficuldade em ar-
rematar com o pé esquerdo...

—Isso é porque elle eslá acoslumado a jogar na direi-
ta. Romualdo, antes de vir para Victoria, era meia-esquerda.rIndo para a Viminas elle foi destacado para occupar a meia-
direita.

Si Rebollo pudesse jogar...—... o nosso ataque ficaria melhor, ainda. Poderíamos
ir á Bahia com a certeza de derrotarmos todos os adver-
sarios.

O problema de estrema-esguerda...
-Poderia ser resolvido, si Lacinio pudesse iogar. As-

sim Romualdo .passaria para a extrema, e Lacinio occuparia
a meia-esquerda.

Oaranto-lhe gue Romualdo, na extrema, daria conta do
recado. Faria, pelo menos, mais do que Bellini, que tem sidoío ponto fraco do nosso scracth.

Antes de encerrar a paleslra, Pechato fez referencias
a AIcy :

Si eu fosse technico da Liga nao consentiria queAIcy fizesse a ligação do ataque com a defeza. Um elemen-
Io, assim, de recursos, deve ser aproveitado o mais possívelna conquista de goals. Por isso eu mandaria que elle ficas-
se «peruando» entre os backs adversários. E, então, seria
um tal de fazer goals...

E o arqueiro viminense, com um sorriso, onde se lia
uma grande esperança, despediu-se de nós, promettendo-nos
outra entrevista para logo que volte da grande terra bahiana...

O Rio Branco reconquistou Filinhol
A Vida Capichaba ouve o ponteiro *flexa»

Ouvíramos dizer que Filhinho — o veloz ponteiro, queIoda a cidade conhece—.resolvera abandonar as fileiras do
Victoria F. C.

Sabíamos, também, que o magnífico extrema fora «cobi-
çado» por diversos clubs locaes, mas que apezar disso, não
chegara a assumir compromissos perante a entidade da rua
do Oriente.

Seria, portanto, interessante, que, a este respeito, a«Vida Capichaba» procurasse ouvir o referido jogador., E na

Agencia da Western Telegrafic, conseguimos entrevistar o
ex-w/np; do esquadrão azul.

Como c, rapaz? Você já se definiu?
—Eu ? já sou nobranquense.

E' verdade ?
-Pura verdade. Você está duvidando? Chegue á sede

da Liga, e lá encontrará a minha assignatura.

Linha mercer
em lindas cores ^^
MODERNAS...

.

Nada menos de 34 lindas oôres modernas for-
mam agora o sortimento de linha mereer
da conhecida marca "Corrente", para tra-
balhos de crochet <* tricot.
Como V. Excia. sabe, linhas para crochet hamuitas; nenhuma. |M>rém, com as qualidadesdas que trazem a mana "Corrente" — de coresfirmes e garantidas, que nem desbotam nem
perdem ó brilho, depois de lavadas. Um crochet
tem duplo valor, quando feito com linhas defina qualidade. Exija a marca •Corrente"!

UNHA MERCER
¦ 
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— Então você quer, mesmo, fazer cone urrencia ao
Oclacilio...

—Absolutamente. Não ficarei aborrecido si, fôr esca-
lado para jogar apenas um half-tcam, durante cada macth.

Retornei ao Rio branco—disse Filhinho, terminando —
não foi com ambição de occupar posições no seu onze prin-
cipal. Fil-o, mais, devido ao convívio da «turma» alvi-negra,
que é «liga», camarada de verdade.

Aos nossos leitores

Como iá devem saber os nossos leitores que se inte-
ressam pela vida sportiva deste Estado, acha-se, aclualmen-
te em tournée ao norte do Brasil, a representação capicha-
ba de foof-ball.

Assim, no próximo numero desta revista, publicaremosinteressantes entrevistas com os chefes da delegação con-ierranea e craks do association capichaba.



Imp assibilidade
(Ao Gustavo Wellington)

Na exaltação febril *do teu sonho de glória,
impávido vencendo em lutas soberanas
a alma vil das paixões, Homem, cantas vitória,
—triunfador que nâo teme as injurias humanas.

Tentasse embora um surto a falange ilusória
de Cupído e de Baco em tentações mundanas...
Oporias soberbo ás comunhões profanas
a exaltação febril do teu sonho de glória.

Contudo, um dia, o Amor tentou folher-fe os passos:
—a alma vil das paixões buscando surpreender...
E sorriste o sorriso azul que ha nos espaços.

Das estrelas tiveste o mesmo gesto franco,
quando a vida fe fez compreender na mulher
—o ouro do Sol dourando um pricipicio branco.
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O Re&ulador /DEAL
1/QUfOO- COMPRIMIDOS

Conversava-se sobre
espiritismo.

A dona da casa, diri-
gindo-se a um medico,
que estava presente, per-
guntou-lhe:

Acredita nos espíritos,
doutor ?...

—Deus me livre, minha
senhora I

— Por que ?
—Porque? Ainda per-

gunta?... Se eu acredi-
tasse em almas do outro
mundo, nâo me atreveria,
a exercer a minha pro-
fissão.
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mSe ao menos tivesse
conhecido mais cedo a
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#//w«i excellente noiie,
um somno reparador

..•¦¦¦¦¦¦¦;¦¦¦ 
¦....¦¦¦¦¦¦¦¦

'." -..' '¦'7v-'i'r'-* ¦7>:'r''iV¦."",''','¦'"'¦

.-,. 
'. '¦¦¦'..'

¦ . '¦¦¦:yy;:ym-my:m

' 
tà m m mi yy m'

¦

Um somno calmo e reparador é essencial para a saúde do•corpo e do espirito.
Durante as horas preciosas do somno, o organismo todo seretempera : as energias, quer physicas, quer mentaes, dispensa-<las no trabalho diano, novamente florescem e se fortificam for-necendo ao corpo o contingente necessário e renovado para ar-rostar com as fadigas do dia imediato.
Um bom meio do somno vir natural e rapidamente é to-mar a OvomaUine, quente, fria ou gelada, ao deitar.Sendo a OvomaUine 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 tomaum bem estar geral, que facilita o somno reparador.Se V. Ex. fizer uso da Ovomaltime todas as noites dormi-ra calma e profundamente, despertando com todas as enenriasrenovadas. ",?i(;?
Uma experiência convencerá V. Ex. de que, realmente é a¦Uvomaltine o restaurador ideal do organismo fatigado.
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REPRESENTANTES EM VICTORIA
G. ROUBACH & CIA.

Rua General Osório, l-Sob
CAIXA POSTAI., 98

¦ 
¦'¦¦:¦¦¦

*

¦

-.. y. •.¦¦¦¦'¦ ¦•¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦



VJílíi
t% ?m%

rQí/jí
V

w

SR. FARMACÊUTICO DO INTERIOR
Qual o critério que usa V. S. para adquirir as suas Drogas?

SIMPATIA OU NÉGDCÍOt
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Si fôr por simpatia, náo adianta ler estas linhas, porqumesmo que lhe vendêssemos «pelo custo», V. S. ain-
da preferiria comprar noutra casa, pelo dobro, se-

guindo sua simpatia.

Mais si V. S. negocia com o Cérebro, como Nego-
cio, visite-nos antes de fazer as suas compras,

onde quer que seja.
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Note que suprimos a 80 7. das Farmácias dtp Estado e todos
esses colegas sào homens que conhecem bem o seu oficio.

Quando nào puder visitar^nòs, escrevi-nos,'pedindo preços,
sem se esquecer nunca que a marca:
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