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os parabéns pelatrabalho mental, 1
fnçâo. Posso gaia10 tirar ainda mel
causado, lista mr
raçiTb c estima. I)

Coiii a» grandes descobertas ücicn ti ficas e com as
empolgantes invenções tiú mechnnicn, podc»sc affi.mai
que »» mundo e, hoje, uma boto na» inflou dos sábios,
h |mm esse podei prodigioso, os grandes rei tos, nesta
ou naquella especialidade, silo sentidos instantanenmcn-
ter poi iodos n> recantos «lo globo; •• tambem o* bene»
ficios, íjuc podem decorrer dessas nova» fooles aber-
tas pela sciencia, sfto ftjem demora usofruidos cm ioda
n norte.

Tal e a demonstração xpn* estrt sendo fciia polo sei-
entista, qnr illu-.tr.» a nossa gravura. Elle expfíc, ntt«
ma grande assembléa* a sua satisfação em ver como
Jrt estrt sendo difundido, po» todos os continentes, os
novos recursos <!«• «pu* acaba de cerenr-sé a sciencia
medica, n grande pesquisado, reícrè-sc a esse novo
processo dé rceducçito orgânica, por meio «tos hormo-
nios glandulnrcs. «mu v*«g • hoje com grande exilo, em
vez do emprego «Ia chuuna soslnhn, cm i|UC se cifra-
va. a arte tle «mar, até ha pouco. Reintegrar o homem
definhado physi.cn é moralmente ao estado dc normal
saude. tal è o fim da ondoerinologin; e o sábio proclo-ma. entSo, como feliz suecesso dessa nova medicina o
preparado conhecido sob <• nome de Pérolas Titus» Com
effeílo, sflo numerosos os casos clinicou dc impressio-
nnnte iriump »o Registrado roíti o uso desse preparado
endoçrinico allemflo. Nas revistas médicas têm sido ptt-blíeadas ob$crvaçfles, subscriptns por clínicos de gran»
de nomeada: hoje temos o prazer de transplantar paraas nossas eolumnas a seguinte caria, recebida de .Ma-
nau», via acrea. documento bem expressivo pela expon-
íanea sinceridade que SC lhe denota ;

' ' 
V "'¦ " x' x ¦«.Manaus, U de Janeiro de 1**34. Amigos e Senhoras.

— Velfó ú preseinfa de VY. SS. pera cumprir a minha
promessa feita na minha ultima, de 11 de Outubro p,
passado. Acabei de tomar a ultima tias quatro caixas
de Pérolas Titus e Com franqueza, s«5 tenho a dar-lhes

exccllencia do seu prnducto. Knconíro-nie bem (UsposlO, bastante mais gordo C forte. A falta «l«* memória que. devido ao execessso dene trazia bastante prcocetipado. ilcsappareccU. podendo agora. *cm o menor esforço, oecupar-me dos meus aua/eres com alegria e salts-
utir-lhr que 6 um produetn de primeira ordem e <lc que togo que a minha sUuaçfto t> permitia voltarei a fiizer uso novamente, pois con-
hores resultados, devido a esperar uma melhoria de vida que desembarnce*nie «le serias preoccupoçfSes que bastantes arrelias me têm
ta nHo 6 um reclame commercial e sim a pura verdade. Com <>< men- volo- «l«- um feliz anno novo, subscrevo-me com toda a eonsídc*
e VV, SS,. Amigo Venerador e Obrg. (a) Thotnax Ignaclo do Carvalho.»

Os senhores clínicos c demais iníèrossados nessa nova medicina teem a seu dispor graimiamen c. ampla literatura nb^Depar amento de Produetos
Sclentiliios á av. Rio Rrancoj 17.1-J* andar, ne>ta eapital, «• em S, 1'aulo, ú rua S Uento, 4y«'J andar. Ne*tn capital, ns Pílulas Titus *ao encontradas na

DROGRIA POPULAR, á Rua do Commercio, n. 2
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Immuni&ar cereaes e ex-
íinguir formigas

Eis duos obrigações de que q nosso fazendeiro uno pode eximir-se; mus hm-
Io b espurgo de cereaes como o combnle a formiga precisam ser executados com
a devida, perícia para produzir effeílo. Anies do apparecimenlo do Gazomelro Tre-
vo, ambas operações eram Irabalhosas e ficavam por alio preço. Agora, porém, com
o concurso desse singelo apparelho, tornaram-se simples e baralas. Num caixão vul-
gar ou numa grande barrica, dessas que o commercio costuma usar para a condue-
ção de louças, pode-se proceder á immunização dos cereaes, por meio do üazo-
metro Trevo, com um gasto que não excede de 1SQQ0 por cada LOCO litros de ce-
reaes. Do mesmo modo, isto ê, empregando o sulphureto de carbono por meio do
Gazomelro Trevo sobre o formigueiro, a extmeção deste se dá, fatalmente, com o
gasto de apenas meio litro de formicida e quasi sem nenhum Irabalho, pots uma só
pessoa poderá, por esse processo, extinguir mais de 20 formigueiros por dia.

O Gazomelro Trevo é recommendado pela Assistência Rural Brasileira e dis-
tribuido pela firma \V. Keeiman & Cia., á av. Rio Branco, 173-2* andar, Rio de Ja-
neiro, e á rua São Bento, 40-2" andar, em S. Paulo. Peçam prospeclos e explica-
ções nesta capital, ao sr. lavme A. Coutinho, rua / de Setembro, 10. .
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Contos capichaba* ! l

Naquela manhã de sdembio, o sol pu-
nha emulações de brilhantes na areia ai-
va da praia.

Çomp de costume, nessa manhã de luz,
saí para o meu passeio matinal, á beira-
mar.

Não sei porque, o oceano exerce sobre
o meu espirito uma atração 11 i esislivel.
GoStò de exlasiai-uie n<i contemplação do
salso elemento. Que espetáculo soberbo o
das vagas ofertando o seu beijo de espu-
ma ás conchinlias roscas da areia!

O oceano tem forças empolgantes e se-
duções maravil h o s a si A's vezes, numa
mansuetude cncaní&dõra, reflete ledo o
encantamento sublime do céü lranqui|o.
Noutras ocasiões, espumante dè cólera,
proceloso, indouulo, esmagador, parece
absorver a teria, numa aiisi.i temerária e
violentíssima de destruição;

O oceano é bem o reflexo da vida, um
espelho fidehssimo da humanidade I

Qlfè é a vida? Um amontoado de Iruei-
duções!... Que é a vida? Um mar de bo-
iinnças!...

Ia, assim, o passos lentos, deitando aos
quatro ventos a minha filosofia barata,
quando se me deparou uma cena patética
e singular.

Num recôncavo da praia, detrás de umas
pedras limosus, um indivíduo farroupilha
lançava inventivas á* ondas do mar sêre-
no. (;om um caiado nodoso, batia na aqua,
com esgares de louco. Vollava, alígeio, á
praia. Traçava ligeiro, na areia, um perfil
de malhei, que as ondas mansamente tipa-
gavam. Novos brados anqustiosos. Novas
tentativas de desenho.

Detive-me, numa analise eu r i o s a, das
suas atitudes loucas. Ele exclamava:

E* ela!... Que faces lindas!... côr de
jambo!...

Poucos momentos, apenas. As vagas es-
pargiam-se na praia, não deixando vesti-
gio nenhum da figura que traçara na areia.
Ele prosseguia no seu trabalho insano.

Fugiu-me!... Hei de prende-la na ca-
deia dos meus braços!... Ela é minha!...
jurou que seria minha !...

O homem jazia num lamentável estado de
penúria, lulguci gue, com alguns conselhos,
o chamaria á razão. Aproximei-me receio-
sarnente e lhe falei:

—Confia-me, amigo, essa grande dôr que
te dilacera o coração.

Ele sorriu, com escarneo. Depois, com
brados furiosos, arrojou-se contra mim.
Houve, entre nós dois, uma luta de morte.
Quatro vezes fraquejei, sendo atuado pe-
sadamenle ao solo. Ao meu redor, um to-
qubre silencio, quebrado, apenas, pelas in-
venlivas do louco e o marulho poético do
oceano. Duas vezes aquelas mãos crispa-
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das, sedentas de sangue, aperiaram-me vi-
olenlamente a carótida. Duas \ezes senti,
numa ájra agonia, o ár se me faltar* Poi
fim, a um golpe menos feliz d<» meu adver-
sario, prendi os seus braços, dòminando-o.
Comecei, desde este inslanle, a persuadi-
Io. Para nâo nula-Io mais, pu/ exilemos
cuidados nas minhas expressões.

— Dize-me quem és, amigo, e eneonlra-
ras em mim um lehíljVo riara o leu sofrei !

Ele arregalou os olhos profundam e n I e
a/ues. Filou-me energicamente. Pude ve-lo
bem de perto, tra de pouca idade, lisio-
nomia insinuante, olhar penetrante é mte-
hgenle. Umas rugas largas abriam-lhe
sulcos profundos na lace livídu. Procurei
restituu a paz tio seu espirito atribulado.
Ealei-lhe ao sentimento, como se fora meu
irmão. As expressões brotavam-me flucn-
tes, fáceis. Nunca tive inspiração lão bela,
quanto expontânea. Ele, aos poucos, foi lo-
mando razão. Em dado momento, enlaçou-
me a tintura Notei que mmis olhos se ma-
rearam. Ele conlou-me, então, ulquns «*r>i-
sodios sentimentais da sua vida infelicita-
da. Parecia calmo, agora.

-Sou o pmtoi Carlos, Foi lá, bem de-
fronte a esta praia, naquela casinha nu-
mosa que vês. Ela era minha noiva. A mi-
nha existência decorria tranqüila e inve-
lavei. O meu nome era aclamado por lo-
dos, bem alto, nos qalanns da fama. Os eu-
tendidos das cousas de arte diziam que
Apeles, o celebre artista grego, de épocas
remotíssimas, havia ressussitado em meu
pincel. Ela era linda e jurou-me firmeza. Fi-
tou o chão, ternamente/Olhou o ceu azul.
E prosseguiu a narração:

—Mas aquela que era a minha mão di-
reila, minha inspiração, minha gloria, traiu-
me. Eoi per jura I Procurei dissimular a nu-
nha dôr. Mas, impossível,! O meu giande

alélo nunca o esquecerei I
Os seus olhos se turvaram. Um soluço

ioiico interceptara-lhe a \oz.
Procuiei eoit\cnce-lo, mais uma vez. E

lhe f.ilei. mim lom de convicção c firmeza.
— Amigo, eslás mi plenitude de uma mo-

cidade Iriunfarife ! Não le deixes dominar
pela paixão í Esqueça esse amor que te
aniquilai () amor passional é peior que o
polvo I Quando lança os seus tentáculos no
coração humano, suga-lhe Indo o que e
nobre!

I le revoltara-se:
Qual, é impossível!...

Eu o atalhei :
—Amigo, o exltó depende de raciocínio

e eslorço! Resista a e^sa paixão nefanda!
( ) leu destmo é sedtifoi I Grande é a força
do teu talento I

Pilou a casinha branca, ao! longe, no con-
tmenle. Silenciou um pouco, parecendo ra«
ciocinm. Depois, lespondeu-nie, desconso-
lado :

Impassível!... Só encontro consolo, le-
nilivo, prazer, no custai da lavefnodòAn-
diade l Desde então me sinto fehz ! Con-
verso com ela ! Miro-a toda da cabeça aos
pés! A perfeição das suas formam me-
bnain I Sinto, bem de perto, o hahto estón-
leante de sua boca perfumada!

Prossegui no meu intento, certo de que
ele cederia:

Assim, eslás fugindo á razão, a moral!
I ícaras mais \il que o próprio chão, onde
Iodos pisam ! Escarnecerão de li! Dormi-
rés nas galés ! Sofrerás no ridículo das sar-

getasl Sé forte, porlanlo! Cultiva a lua ar-
te com o deuodo, o entus-asiiio e a ener-
qia, dos foiles! O nosso País necessita de
artistas com a foiça piodiqiosa dó leu la-
lento! Siqa o exemplo de Vítor Meirelese
Pedro Américo, duas das qloiias mais m-
vás da pintura nacional! l/s artista dera-
ça! Vi\e para a lua arte, pelo engrande-
cimento da cultura nacional!

lie filou-me seteriemenI-ç* E concluiu
com resignação :

-Pois bem, cultivai ei a minha arte. lias
de ver que sou artista de verdade. Na
obra que irei fazer, não faltarão minúcias
de técnica. Será uma obra perfeita, onde
será consubstanciada Ioda a qrandeza da
minha inspiração, Iodas as subfilezns do
meu talento!

Ante a minha perplexidade, ele exelu-

-Não le espantes! Sou artista de ver-
d«idcL. Devo isto a ela!... E apontou para
«i casinha branca, ao longe, no continente.

Alguns dias passaram. Uma laide, rece-
bi um recado de Carlos. Apiessci-rnc em
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MALEITAS, SEZÕES. IMPALUDISMO
UMAStMEIME UM St IEMEDI0:

I UT l|ll\\IHi «AO
Computa-se im muitos milhares as cura»

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

USA-SE EM LIMl¥PÍLULAS
ÍRfgiattdo no O«p«rtam«nto Nacional d*

S«u<J« Pubhc* sob o n.- 147

^k ^B m

Sedativo Regulador Beiraõ

"C

m

O orimeiro Inventado
para as doenças de
Senhoras e Senhoritas.

.Combate as Flores Brancas,
falta de regras, regras escas-
sas, suspensão, fluxo com dôr
ou dy.smenorrhéa, Colicat
Uterinas, regras eicessivai,
incommodos da idade critica

íí » inttammações do Utere.
Não confundir com ou-
tros Reguladores imita-
ções do KEQULADOK BCIRAO.
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«VIDA CAPICHABA»
|'Ml»IÍCJiçAti ruii<l;nla em 1'»-% Ha hniprenn (irft|»hf<it>

l.»liiKi,i «Vida Cnpichnba»

lllreelori üi. i.•>!»«•* rimruiu
ll«»€tM<*lor-c*h«-ft* i Almrldia Coueln
lt«*cln«*t€>re«: Muuro HraKH, <«u«tM-

vo Welilntftwn, Atltuyclc* llnu e Al*
vlntNr Silva.
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Assignaturas:

Numero íivuIho  IM**-
SrnieMrr  ' ,'íJf>(H>0
Anno  25$ * *»

A^ af*J»ÍJi'rtflill'rtt>* iriiiiiiuim M'in|nr rni í" nililio nu ti
i|r i|i'/i'in)n ii

An núncios

«

«

«
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1 piiginfi
11!2 «
1l.*i
l|4

Cíipn tla pagijin inuMiui).....
« (2a « 
« (pflginíi externei)

l2íl$(XH)ljJj
6Ò$000l >
45$fMl k
35$íKíO) Z
2Ô$0Ò0l <

l50$(HMll C
l2a$Ò0í»! c
lílOíftíMX»/

Ki>(i{H{(h) r ojflchuis

Avrni<l«'i ('.ipichíihn. LíH--- Vietorin K S.iuiu
Cítixn posinl, n. 'M\X\

TELUniÜMi ;• 117•

SUCCUPSAES:

NO; RIO DÊ IaNIíIRO - AyenMa Riò
Brmieo, 137 - 1" andar.—A Eclética.

IíM S PAUtiO — Rua Três cie Dezembro
12- 2? andar.

KM PORTO ALEC;R'i:~ Rum «los Andr»;
das, 1.073 ~ 2V andar.

NA BAHIA - Una Chile. 16.

N,„

ve-lo. Coitado! Fui encontra-lo, o corpo
ainda quente, banhado em sangue, abra-
çado a uma tela, com os lábios colados
nuris lábios rubros que pintara. Eslava mor-
Io o talentoso pintor. A mulher pintada na
iéla era, realmente, a imagem mais viva de
uma beleza sem iaça.

Com permissão das autoridades, tomei
conta do quadro. No mês seguinte, num sa-
lão de artes, era a obra «Sedução de Ar-
tista», do pintor Carlos Pinheiro Rodrigues
contemplado com ò primeiro prêmio do
ano. Os jornais enchiam colunas, tecendo
epinicios ao talento onimodo do malogra-
do artista.

«Sedução de Artista» era, positivamente,
uma empolgante obra de arte.

jf 2-iá^v

— Mamãe, acabo dè ehcon-
Irar uma nota de c i n e oerita
in ii reis.

—-Não sabes de quem c ?
—Sim, mamãe: deve ser de

pupae porque estava em tua
carteira.

mmmbL. ' rm mmVmmmh. ^.Àm m ' (> Fm W.
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A DIETA
DE SEU

BEBÊ
DEVE SER
VARIADA

Nosso livro de "Receitas"

contém um grupo de receitas

para o bebe, mingaus, pudins,
sopas e doces.
Experimente as receitas, c
ajude seu bebê a crescer forte
e cheio de saúde.

\ E NA
DURYEA

PEÇA-NOS
UM

EXEMPLAR
GRÁTIS

MAIZENA

^Hl ^^J*^< ^mmmmmm\

GRATI S

•tfINAÇÔES OE M!lHO, MAZIL S. A.
Caixa P*H«I W7t - Sã» PauU

IUncta-mc 6RATI> •«« livra
609 93

ATON£ .....

CIDADE
ESTADO
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A vida de Santos Dumont
corrço theiT|a de educação

cívica nas escolas

No Primeiro Congresso de Aeronáutica,
realizado em S. Paulo, foi approvada una-
iiimenlc a idéa do governo do pai/ mandai«idoptar nas escolas publicas e particularesum livro sobre a vida de Santos Dumont eos seus feitos e descobertas no terreno da
navegação aérea.

ròr um verdadeiro encontro de idéas.
pois não conhecia a resolução do Congres-
so de Aeronáutica, a íirma Scotl & Nowne,
Fabricante da famosa Emulsão de Scotl de
Óleo de Fígado de bacalhau, mandou con-
feccioiiiir e imprimir um folheto contendo a
hiograplna do nosso illuslre patrício c uma
noticia circümstanciada de seus trabalhos
aeronáuticos.

Esse folheio, cuja tiragem é dè um mi-
Ihão de exemplares, destina-se â distribui-
ção grátis em lodo o Brasil.

Embora os iéfiéi fins sejam de propagan-
da, não tia d u v i dn que a firma Scotl &
tiowne soube tornai duplamente útil a sua
publicação, apfòveilaítdo-ü para populon-
/.ar pelo interior do nosso pai/, a gloriosafigura do Pae da Aviação, cujo vida e fei-
los são ainda lão pouco conhecidos rui
sua pátria.'

O folheto a que nos referimos e que se
denomina NOSSO BRASIL, começou a ser
distribuído neste me/, e poderá ser pedido
por quem o desejar a SCOTT & BOWNF.,
Inc. of brasil,—Rua General ftruce n. 52-
Rio de Janeiro.

¦

¦ V
¦¦-.:. .¦¦•¦¦¦ ¦ 

'."¦;.¦.¦'.'¦ ' .;¦¦'¦..¦¦ :.:','. 
•¦¦¦¦'¦'."..;¦

.-..¦ '¦¦'-'-.¦.'.'¦ '

...¦'¦. ¦'¦' 
¦'¦¦.¦.'. ¦;'...¦ -.'¦.'¦*¦'¦'".-•¦ .¦'¦-¦'¦ '¦' . ''. "J 

V -( ..'¦';¦¦ ' - _

!——¦ 1
Bôa Saúde... Vida Longa...

Obtém-se usando o

ELIXIR DE NOGUEIRA
Do Ph. Ch.

João da Silva Silveira
Empregado com real vantagem

nos seguintes casos:

Kachitismo,
Kheumatisnío em gera),
CorrimiMitd dos ouvidos,
Inflaiiiiiiaçôes do, titero,
Affecções do fígado,

'chás da pelie,
*t

V* '**'^^* »fl. »•»•*—, ^H
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Oonorrhéas,
Ksplnhas,
Sarnas,
Ulceras,
I scrophulas,
Darthros,
I istulas,
Cancros,
roubas,
Boubona,
Dores no peito.
Carbúnculos, etc.

POOlMOSOi
ANTi-SYPHILITICO
ANTi-RHEUMATtCO
AM Ti- ESCROPHULOSO

ueiKc. ru iifutoi iirii?AME!>rit u saiu rnuei
*> Ortndes Prêmios - 5 Medalha* de Ouro
GRANDE DEPURATIVO DO SANGUE



O leitor, o bonde e o grande jornal
(Trajedia cotidiana) y í ¦ ¦ ""¦ "" ¦

PRÓLOGO

ihu 
(a lei,ur' SS !,m íJo d,u* ^ando os homens povoam a

v rV. .1\T 9? wl«eiros. polreundí. em conversas frouxossob!» o P01Z c sobre fi Polilica, por certo compra jornais
uma' dHXl'1; 

"T", *%* " le™brança ambiciosa de adquirir
s £!'£« °r?ndes '""'"^ "",',r<"<»> um mundo de anun-

s , rr''VÍJ-llT1roll',,,,;i' '""" Hnbe,d«' nolicias e ar-ngos variados».. Nao ^ lamois as comprou?
Pois r muito interessanteI...

«ss»,m, 
"""'"¦»«""""«•''»«• -' suello; embora cercado por

pos\ In ?' 
" 9n0ub'1 de ""' vo,° '""«' de po/or. pVo-pomo por um depulado obscuro I

mulr o'„','",",„;.' 
"'"'V1 i"n"rr"l»d<> "" '".lo íüribunda, entre a

oné H ' 1'"' 
'* ° m°Ç0 "'' íem " «M<inh.,>. |lril o

VSSEL • 
""* "•,|)IIX"-1" ""," o» olhos, e. furioso, praguejamento menfe contra o bonde, contra o jornal, contra a Conshftnníe, contra tudoI • UM,UI d l on-

PRIMEIRO ATO

Adquire uma folha, .. cidadão, no inluito mais louvo-v e humano de omenisai o tédio d,, viagerti de bonde : do.wu7 uv ,,C,V.» <¦»» guarios, .ipeifa-a sob o braço e vai ate
o chapéu e passa olhos disiraídos pelas paginas- lê o ultü
Zi fac^^S0 

'-1'" 
^-.'"balho. coqdo sobre o reaçáõ

nohrà «Jáy%%?$&rhl,Ieri.sla •' """"d". <»"' base numanoticia sobre uma Conferência dc Paz posta oo lado de ou-
li"nmnn„n"""t'"1"" 

<k' Uma '""<,ndc PO^cia, vai profelisor asi próprio ,i Próxima fluerra... vê, aterrado, c,„<- o «seu» bon-H), ia tmiu e ja range sobre os trilhos, a eami-nl.o Ho s a„i ;,'" r","-1 Va rar,Oe*obre os trilhos, a comi-mio de ò. Antônio. Então lança-se, corre sobre o veículo es
mTl-IriíÜM:1"'"";!"' 

«"""""'"¦"'"• " iornal gigantesco agar-
yl ' 

»"• <^--rreg., e. quasi caindo, empunha um
1171: X 

"" vl'b'K "»'."«*** enlre dois bancos eonde cheio, num banco chéiò, espreme-se entre uma se!nhoro gprda e um rapaz qne Ic a «Manha »

SEGUNDO ATO

Aí, depois dè inirri alil satisfeito, lança de rtovo á nucao chapéu, es ira os pés, e ouci• dpsHoKr ,.¦ -, r^in .rv»*! v iiu> i vr.xjopi ai o loiiia imensa on\

pénndonént,'e,9,,,m' 1™ 
°S eo)ove,os colados aoTorpo* ei!

> ?s ?i 
Senh°ía ° ° '"""«>•<•. Percebem, cnienb,,,,-do as. largas folhas, noticias quentes de comedia Silar! lenta 16r, mesmo assim: soieiraostítulos Garrafais com

oslrifqt" ofsüe.f^-*0 
*>* ",,,X""<,S pra1os «P -<Sos ai figos, os sudfos; mas urna riò a, bem no canto bem nrt

sei lida naquela posição. Então, ensaia abrir o jornalA seu lado, o rapazeiho insiste na «Manha» é no ou
.elhos";í, 11" !or"í "V"1" ^"f. >'"¦» embrullfos sob°e osloeinos, olho paro a frente, por entre cabeças desconhecidas

'-'¦ '¦ 
- 
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TERCEIRO ATO

iornal, im^oSoSo^Zt? SKlt: 
°

peE saenmho°r ^ S"^ 
''"" 

" 
en^c SetS^es!

cotovelo, molesto, invetiva e ele bolbucia f,S T'nh?S 
""

modo, e recebe de mãos prestimosas pelo lo^í"' 
"

qne lhe escapou. O iorpò èSS^f^^^níSta pog.no almeiada, espalha-se sobre os joelhos sobra n"domado. E ele, temerário, obre os bfoços de nove ÍÀ I, Inoticia sobre a bancada de S Paulo tente n,!"! 
lAquelu

te !,e dobro-o em dois, en, Í^^S^^^^gusliados da vizinhança. amos an-

EPÍLOGO
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Depois, quando viforiosamcnle, lançando de novnhapeu a nnca. eshcandò cs pernas por. Scénço dò Ire,

( >

Clovis Ramalhete

E' um valioso ensinamento

raso

'S.,

X

expressa

0 que, com o maior desva-necimento, transcrevemos a se-
guir, por se tratar da palavrade um clinico de competência
reconhecida, com autoridade
bastante no caso. o illustrado
dr. Dias da Pocha, diplomado
pela Faculdade de Medicina doUio.de janeiro, medico effecli-vo da Santa Casa de Miseri-cordiai da cidade do Rio Oran-de e da Inspeciona di Saúdecios Poi los do Fstado, assim se

«lenho empregado, por varias vezes o demirodor-lonico GALENOGAL, formulo odmi>aveHmeu .illustre collego dr. Frederico Wi Romanoem diversos casos de Svphilis, oblendo Sreps.melhores resultados, f um excellenle pre o-rodo que pode ser dado com confiança . m I-das as moeshas resullantes da impureza doslZgue. o seu uso, por mais prolongado que sem
oao^:í5KÜ?ordem a,guma ao e5,omas" "-

ítirrna reconhecida)

Q GALtNOCAL é de acçao rápido, seoura e..ers.stenle ,,o organismo: depura e enriquece dsangue, activa a circulação, estimulo o sVslama:;z s,a ^ '-•- <• o peso do 2ss
Defl',',,"iôllS<7 

", U"ÍC0 deP"ra«vo sem álcool, dis-penso lodo dado e nâo impõe resguardo. NSo
o fe aSPn°rnnrfif"" 

° 'C,n '''" a9«dovel saboque as próprias creanças 0 tomam com prazer*
O GALENOGAL. na Grande Exposição do Cén 

'
Nnano..no »'<>de janeiro, em lW fo, dos', 

"

D,(n7o^ePf 
ríM° Scien,ifi5o - e premiado 1 m-Diploma de Honra-rsendo o único depuraiuem lodo o Brasil, que mereeeu essas dilhncções'

e RêDubHcrifs!,?' it?" 
"" P,lf,r""""^ <'" Brasilc_ KepuDiicas bul-Amencanas

N. 12 Am.
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Quando Alue me tez áquella jura
Plena de graça e ardil, arrebatada

A minha âltha exultou, senti a lada

Do Amor entreinostiar-me alma ventura.'

,j_-C^ n \r-<

.>o*< c'y?y

A verdade
t^

Tudo encantava em sua vox—lâo pura
l"ra áquella dicção alqo sagrada*..;
(Quizera ouvil-a prenhe de frescura

Na hora tremenda devolver-me ao N<icí<i)

ttriunfa sempre !

E a verdade é que:
a

ICíra de amoih— lembrança que estremeço

Mentida como tudo que é illusono,

Daíqual, n<> emtnnlo, sempre exatço o preço

y'yyxyxyXyXX.x^.£yx?y-x*y._\.. t"

..'¦¦¦¦.. y .¦ 
'

v.

4 á

está vendendo, na sua nova seção de
varejo pelo preço dos fabricantes,

ganhando apenas o desconto !

Rua do Comercio, 2

Quanlojme dóejpensarj ó Deus piedoso,

Que essa nua lelhal-meu purgatório-
Toiuou-me*alíim um Tânlálo do Cioso L
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¦.¦¦.¦¦¦¦
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O amor no coração da
mulher é o diamante no
carvão. Mme. Acker-
man.

O amor não tem idade:
está nascendo sempre.—
Pascal.

, Em amor, o muito ainda
e pouco. — Beaumarchais

O amor ê a poesia dos
sentidos.—balzac.

Só em (inioi se mente
verdadeiramente.— Soy-
ka.
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São Doáo de saudade..
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sinto
Meu São )oâo, meu alegre Sâo João de hontem, eu

) que você de novo vem chegando, com o seu cortejo
de festas e de usos, na apofheose das luzes escarlales dos
balões e nos gritos de prazer di\ criançada feliz do minha
rua...

lodo o mundo fica alegre com <> seu dia, lodo o mun-
do sorri e a cidade inteira parece lambem sorrir, na espe-
rança de agradecei á luz glória das fogueiras, das suas tra-
dieionoes fogueiras, a prece que você ouviu com a piedade
e misericórdia do seu coração I

E, soltam-se os balões, <• tiram-se o* noi tes, e brinca-
se ante ò crepifar das fogueiras e ó pipocar das flirandolasem seu louvor...

São )oào l Ah! (orno eu fico Inste com a sua Chega-
da, comp cu fico tnsle com a alegria que você espalha, com
o seu esplendor è o seu encantamento 1

Ah! Como cu me lembro! Num dia assim, leslivò e bel-
Io, alguém que eu muito ouiz, alguém que cu adorei, partiu
para não mais voltar, foi-se em busca da luz—fascinação de
outros olhares, privando-me de entoar com os felizes o meu
supremo canto, o canto do minha felicidade, lesando, impie-
dosamente, a santa e imaculada alegria dos meus olhos...

E* por tudo isso (|»ie o seu dia me é doloroso, é por
isso que eu fico triste, cada vezmats Inste, por vêr na ale-
gria dos outros, o reflexo (Ui minha alegria de oúlrora, po-
bre de mim, qüe não previ o inferno qué me aguardava, na
tristeza da saudade em que me debato, irremediavelmente.

E' por isso que a sua presença me faz mal, é por isso
que eu supplrco, desejo, que você logo se vá, para que eu
de novo tenha, a doce paz de um esquecimento transitório!

Meu São João, vele por num, faça com que eu sinta no-
vãmente a alegria das suas festas, e qué as lagrimas queora me descem pelas faces descobridas pelo soffrimento, se
transformem na alegria da minha felicidade passada da-
giielfa felicidade em qué eu vivi cantando o ventura do gran-de amor que me esqueceu...

Meu São João, traga novamente nora os meus lábios o
sorriso bom da esperança, traga para os meus olhos ennevoa-
dos o brilho da felicidade que você levou, e para o meu
coração — ahl paro o meu triste coração, o arrebntumento
que o fazia pulsar na sinceridade e puresa de um grandeamor!

Jlldercic de Jlouinc
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Pôr que essas lagrimas nos olhos, menino? Como ei-
são mãos, sempre rolhando ( omtigo por qualquer coisa!

Sujaste de tinta os dedos e a face, quando escrevias:
por isso que te censuram ?

Oh! Pobrezinho! Porque não chamam suia a lua cheia
que manchou de tinta o rosto ?

Por tudo te culpam, menino. Reprehendem-le por nada.
Rasgasíe a roupa brincando, é por isso que te eho-
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W^i\ í \\ ^ Juquinna
í jÃÍu // Á\ seu Peso auam

(L \ct) /a.^BaV^ laridade. De y
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está cheio de saúde e alegria -
enta sensivelmente e com regu-

ez em quando mãezinha olha-o
prazer e oí^ulho: - ella bem sabe que isso

é devido a ter dado ao seu petiz, desde os 6
mezes de idade, b alimento de que elle justa-
mente precisava, tun alimento completo que
lhe desenvolveu harmonicamente o corpo, a

FARINHA LÁCTEA

mam descuidado 7
Oh! Pobrezinho! Por-

que não culpam amanhã
de oulom h o, que sorri
pelas nuvens?

Não te importes com o
qw*^ dizem de li. *

Para elles é longa o
lista dos teus descuidos.

Gostas multo de doces;
é por isso que te cha-
mam guloso?

Oh! Pobrezinho! Que
chamariam elles a nós
que gostamos tanto de
fi?

Rabindranath

Tagort

NESfrLE
X:.'*' '¦¦'¦" '¦'¦¦*''

• *

o
O sorriso encanta,

riso offende.

Pope



Cal^e, C^he, Balão...
Réminiscencíus da religí-Io astral cITaldaica; vestígios

dos ritos do logo e do culto solar; lembranças das queima-
das gutile/tis, incendiando a fíorestadas Ardennas, em hon-
ra de Bell, pelo passagem dq solslício do verão, sobreviven-
tes na religião popular cliristâ...

Eis o giie nos suggcie o demônio erudilo, presumpço,
uuando vemos cruzar o bqlflo&iíjho vermelho no meiotíases-
trellas plácidas, brancas, das noiles de Sâo foâp.

Felizes os que não precisam de calar deste diabo e
perdem apenas o espirito num mar de lembranças I - ¦ Aquel-
ie tempo èm que a gente er<i menino, è nâo s.e lolowi em
guerra, e a vida era simples e farto, é o mundo lêo dilíe-
rente I...

O ceu estrellejava-se de balões e as ruas enchiam-se
de ziguezugueios de buscapés, apavorando as senhoras de
cinturas tinas e sete saias engomadas, que nao ousavam
sahir. Choviam lagrimas e cobrmhas luminosas. l*slrondeia-
vom bombas, bichas e salta-moleques. Os jardins e as ruas
escuras, de (ja/, illumina\am-se da polYchromia dos fogos de
bengala.

Nem bastavam os Ires santos populares aos capricho.-
pyrothecnicos do Rio de laneiro. Inventava-se ainda S. Ma-
noel e Sanf Anna — e os balões illuminados cobriam o ceu
por mezes a fio...

Depois, começaram o vir os incêndios. A policia pro-
iubiu os baldes. Fechou as barraquinhas e os santos - coi-
lados l— Ia foram para o subúrbio, duplicar as estrellus do
Enganhò de Dentro e de Inhaúma, até os confins msonda-
veis de Madureira do Irajá e da Guaratiba...

E as dela ias do S. João das chácaras e das roças.
Nào se dançava nem se conhecia ainda o inferno syncopado
do )i\/./.-band
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TODDY é um alimento ideal %-.
para o anno inttiro. Os esto-
magos mais delicados digerem
T0ODY com facilidade.

ítribuidõhes.
I/R.F.MataraMo.

TIRA A SEDE E REPÕE AS ENERGIAS

Nos dias de calor TODDY frio extingue a sede, repõe
as energias perdidas, refresca e alimenta.

Um copo de TODDY frio» depois de cada refeição, evita a
fermentação e facilita a assimilação dos outros alimentos.
— Pela sua preparação 3cientifica e exacta dosagem,
TODDY é o alimento indicado em todas as épocas do
anno e especialmente no verão. Tome TODDY quente
como primeira refeição e merenda; tome TODDY frio
depois das refeições e a toda hora.

TODDY proporciona ao organismo, em forma commoda e
agradável, os carbohydratos que geram energias, as pro-
teinas que activam o desenvolvimento dos tecidos; as
vitaminas que estimulam e vigorizam; o potássio, cálcio
e phosphoro orgânico que fortalecem o cérebro — TODDY
é um alimento integral e completo por excellencia.

TODDY é único — TODDY nào tem, nem pode ter simi-
lares.
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para 36 copos 7$400j

ara 16 copos 4$ 20 O

Toma-se quente
de manhã ou na
merenda. Frio
depois de ca-
da refeição ou
no intervalo —



lá fora accendia-se a fogueira, com a meninada em
roda armada de seus fogos, gue voavam, estrondavam, ra-
chiriavain, giravam e espiralavam, riscando a escuridão da
noite e do arvoredo usmlio, ou abriam phantasins polychro-
micas.de palácio de fadas, luzmdo, verde, azul, branca, ver-
melhamente, nas bengalas maravilhosas de fogo de esfion-
ciana, cobre, baryta e magnesio ou nas balas dos pisíolões^
agitados das varandas ria casa.;,

Levanta-sç, numa festo de vivorío e grilaria, o mastro
do sanlo, gue ficava lá no alio; illuuunado pelo fogueira, pre-
sidindo o alegria geral, fio a imagem de Sto. Antônio, uni
frade bom, com o menino Jesus, pelladinlio, cm cima do tu
vro de missa; ou o de S. Pedro, com «»s chaves que abriam
as portas do ceu o quem sollasse muitos fogos chinezes ou
jraques no seu dia; ou «i etc ,s. João, ròchonchudò, de car-
neirmho no collo, que ainda nâo s«ibi<i nada do historia de
Salomé e daquelle propheta barbudo chamado Vokohanan
e a quem o Senhor Fazia dormir durante todo o dio 24 de
junho, porá gue não ouozasse o mundo com ps fogos da
sua alegria de anniversoiianfe...

I.á dentro, os velhos conversavam e ralharam. Os mo-
ços e as moças namoravam, <j rir, pelos contínuos ou iam
vêr o rosto numa bacia dágua, a meia noite, tirando ainda
a sorte do o\o, para saber si apparecia no COpO algum vea
de noiva, ou algum navio, prenunciando a viagem ou— Deus
me livre I... algum caixão de defunto...

Depois de meia-noite, quem tivesse le podia passar
descalço nos brasidos da fogueira, emquanto os outios reti-
ravam dellas, entre risos os pedaços de aipim e de batata
assada.

E a gente, vendo o bàlaozinho cruzar o ceu de Victo-
ria, ainda fica lembrando aquillo tudo e ouvindo o nossa
velha alma infantil cantai, lá dentro, baixinho, numa qrande
saudade de si mesma: —

«Cahe, cahe, balão I
Catie, cahe, balão,

Na rua do Sabão.*.»

cJHm&ida Gcusin
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TODAS AS
GRAVURA»

IHPQtSSAS «ESTA REVISTA
SÃO FftTAS HA.ASAYIANN;

k^ {ANTIGA casa BlfrUN )

ANTÔNIO 5EPÜLVEDA
aCJA LCbo^O- Tetept?. 2-934S

Â té nos mostra o que cremos, a esperança o que ai-
mejamos, e a caridade o que amamos; A fé dcsapparecerá
guando virmos o gue cremos, «1 esperança quando estiver-
mos de posse do que esperamos; só ficará a caridade para
amar eternamente no ceu o oue foi cinto e esperado no ter-
ra.

Padre Antônio \ieira
' ' ' Eis o que é a fé
Deus sensível ao eora*
<;ão e nâo â razão.

Sanlo Agostinho,

5ILUA ARAÚJO

^ ÉO ALIMENTO IDEAL

Para CREAPIÇAS

e COnVALESCEPiTE
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A liberdade
.«*' ':

Amo a bandeira mas não gosto da farda. Nao se tem
o direito de exigir Consciência a quem se nega liberdade.

O mais censurável excesso de liberdade é o mal que
se faz a si mesmo..

Os homens, quando alcançam liberdade, geralmente.

/>¦¦/¦: •/;
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exaqgeram scun defeitos, pois os fortes se mostram arroqan-
tes, e os fracos, covardes.

E* necessário que a liberdade seja uma COUSa gran-
diosa, quando com ella Deus castiga ou recompensa aa na-
ções.

A iiberdade nào tem como verdadeiros direitos senão
os emanados da justiça: seu principal papel é servir-lhe de
salvaguarda

Madame de Swetchine.

y .'¦¦:;. ,:':¦ ..'¦¦¦;¦¦ ¦ ,

*A liberdade e, para lu
dos os pai/es, j>«ira lo-
dos os tempos, para to-
dos os homens, a expres-
-são mais alta da digiu
dade hu m a n a, a mais
completa somrna das for-
ças psvcincas; é a affir-
mação mais eloqüente da
quantidade de h o m em
quo ha em oadu homem
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A liberdade >em or-
dem é uma libertinagem
que altrae o despotismo;
a ordem sem liberdade
é uma escravidão, que se
perde na anarclua.

Fehelon -

A yerdadètra hberda-
de é a libertação harmo-
nica, *i liberdade debai-
xo ú<i lei, a li b erdade
consistente na reciprocr-
dade entre os direitos de
todos.

Ru\ Barbosa

'-::•_

Na luta conl
na resistência contra a
oppressão, ahi está toda
a liberdade, toda a vtr~
lude. toda a grandeza do
homem.

Felix da Cunha

V /

Ira o mal.

>
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verdadeiro lhermo-
metro da civilização de
um povo é o r e s p eíto
que elle lem pela v i d a
humana e pela liberdade*

Eduardo Prad

J
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Noite de São João
4 rua alegre da cidadezinha pobre já está dormiu-

*do. O silencio negro da noite baixou, taciiamente, o veu
<ia tristeza sobre a alegria crepilante das íogueiras gue W-
tveram felizes com a efemeridade de uma risada de cha-
fmas, oferecendo ao ceu, a beleza encantadora de sua luz..,

Nem mais uma nesga de labareda... Nem mais um
:bocado de fumaça sobe em espirais, evotando~se, conior-
cendo-se serpenteantemenle e enevoando a beleza da noi-
te com uma balada suave de prece ou com uma sinfonia
-acinzentada de enlanguecimentos, gue deixa na alma da
\jgenie um sorriso guente de felicidades...

Tudo passou. Só a tristeza misteriosa do silencio é
que ainda Jaz reviver dentro do nosso coração, a alegria
de uma fogueira, que só deixou a cinza para marcar, in-
delevelmente, a morte das ilusões gue se queimaram com'o fogo doloroso de uma saudade... Peçordações /...

Eu ainda me lembro da ultima fogueira de Sao João,
mas, do São João da minha mocidade. E nessa lembrança,
vejo os balões subindo, rodopiando coleaniemenle, zig-za-

.gueando nervosamente, sem norte, num bailado triste de
duvida, macio e dolente, rasgando a amplidão serena e
Jristonha de uma noite viuva, na vertigem medrosa de quem
Jem ancias de partir, mas que não lem direção certa e
parte em busca de alguma coisa desejada, mas que nunca
se encontra...,

E, sob o jardim azul do firmamento, onde as estrelas
.são flores de luz, os balões são rosas purpurinas que fe-
rem a vista da gente com a promessa de alguma coisa òo-
Jiita que nunca se sabe o gue é, e que eles subindo, vão¦busca-la no abismo medonho das trevas...

O balão, na vida, é bem o destino da gente...

Tenho medo dos balões. Eles me parecem falenas
feitas de fogo, esparramadas pelo espaço, recordando os

l-

lábios vermelhos è pequenos de alguém que já foi toda nos-
sa felicidade e <ft/<Tó Salão da vida levou para nunca
,mais váttar...

Um dia, eu quiz sufi ir ny. balão da Ilusão ale encorv*
irar & belesa da luz do olhar de urna estrela que já sé\,
apagou para a alegria doida'da minha vida, mas que vive
ainda acordada dentro de uma saudade gue chora, piedo-
samente, e que lhe serve deesquife nomeio das amargu-
radas desilusões que mataram a minha esperança de ser
feliz I... , :|| -

Então, foi gue reconheci ter na alma, impregnado, o
destino do Ealãoda desventura. Nãoysubo. A luz da beleza
já se apagou para cfíninha vida e <ki vivo da tristeza dos
desventuradQsJ Ü.:

No entanto, eu pensava possuir na alma a beleza do
balão da Alegria, para subir chorando lagrimas azues de
ilusões e yermelha^tie amores...

Vejo na vida desles balões a alma da Eelicidade.,.
Agora, gue tudo já se me dissipou na vidaK eu que-

ria ler a alegria de um momento e depois morrer, como
os balões, no'meio de uma noite melancólica e silenciosa
como a de São João, quando não se ouve mais a gritariada garotada...

Eu guerja ter a alma dos balões e a duração da sua
vida — viver dentro de um grito de alegria e desaparecer
para nunca mais /.... i
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Sem prelenções a critica ...
HaUICE ter sido Dernocrito o creador do apólogo que põe

a Verdade no fundo de um poço. Desde então pensa-
dores e filósofos procuram-na por Ioda parte e, vislumbrou-
do-a, tentam traze-la ao convivio da humanidade obscura.

Mas a deusa onicienie, bem mulher, sabendb-sé dese-
jada, oculta-se ainda mais, compreendendo os perigos de
sua inslalação no lerra cheia de princípios falsos e mira-
gens enganadoras.

Daí a anciã do filósofo: apaixonado a princípio pela
fugidia imagem e depois céticq na impotência de relê-la,
piedoso com ps homens «que não sabem o que fazem.»

Eslá porém, todo ser humano bioloqicamerile conde-
nado á lula, ao movimento. Cada um na sua esfera gravita,
circula e se consome ao sabor do ritmo universal.

Ai daqueles pois a quem o destino deixou um dia en-
trevei uma cenlelha fulgurante da deusa.

Torturado pelo desejo ulopíco da perfeição ha de sem-
pre gritar aos surdos, Falar aos mudos, mostrar aos cegos
a beleza de um raio de luz, a fealdade de algumas atitudes.

» •

Quem viu com olhos de esléta «Segredos de bastido-
res», levado no «Gloria» pela «Troupe» cachoeirense poude
bem dissociar os bons elementos, descobrir as falhas, anotar
defeitos sem conta.

Não será o som abafado e longínquo destas aprecia-
ções que ha de diminuir o 'eco, 

empanar o brilho do suces-
so ruidoso obtido pelos esforçados amadores do .Sul do Es-
tado. Também não lhes negamos aplauso á bela iniciativa;
mas fiel á máxima positivista não lhes seremos admirador in-
condicional. Embora bem ensaiada, a revista pecou por tal-
ta de seqüência que o autor do arranjo não lhe poude dar
prejudicando de certo modo a ação do contraregra e do di-
retor. O primeiro, Nelson Sylvan, com dotes raros de expres-
são, caracterisação perfeito, revelou-se verdadeiramente in-
tegrado nas coisas da caixa de leatro.

O diretor sem ir tão longe teve o físico que, facilitan-
do-lhe certas atitudes, salvou-o de um desastre maior.

Erick Schmifz, o galã afeminado, esteve sempre bom
e digno de nota.

Artista de verdade, com todos os requisitos, a alma da

«troupe» Foi, sem duvida, a senhorila Capovilla. Dansando.
cantando, nas menores Frases, no dialogo agitado e ate no
trágico (!!!) esteve uma artista perfeita. Quanta graça e ta-
lento na jovem e bonita coesladuana I Isabel Curcio e Noe-
lia Codeceira encantadoras lambem na graça, na naturali-
dade. Cantaram muito bem, dansaram melhor, encarnando na
brejerice eslouvada a alma da «girl» americana. No gênero«cousas nossas» Alalá Barreto agradou. Não fosse ela, ses-
íroza por natureza... Maria dos Santos está com um «Ire-
mulo» na voz devido á falia de estudo, Vê-se por isto obri-
gada a um esforço que prejudica seu belo timbre de voz.

Estes os elementos bons. Os outros são poucos e tal-
vês não o tivessem sido por culpa própria e sim dos que lhe
negaram oportunidade para melhor atuação.

Por exemplo: aquela mãi aflita com a doença do fi*
Ihinho estava muito forçada; a cena i\<\ mo ri ei melhor um
pouco na interpretação, pode se considerar imprópria... ao
menos para menores. Disso tivemos a provei quando ao le-
vanfar do pano ouvi, no 2* áto, esta pergunta de uma me-
nina :— «Mamai aquela moça dansando com cabelo alvoro-
çado é a mãi da criancinha morla?

Houve lambem, ao que parece, a preocupação de Fe-
ar o pano nos dois áíos, com cenas de melo-drama, pois

os bailados bem interessantes deixariam melhor impressão na
platéa.

Aliás a revista peca quasi sempre por culpa do autor
do arramo. Quem viu a cèSft da irradiação, bem delineada
e firme, fica admirado ante os grandes senões do conjunto.
Quanta «drouvaille» se conseguiria, dando ao diretor oportu-
mdade de interromper os bailados, corrigindo os defeitos no
canto e gesto. Esta a falta de seqüência. O confra-regra,
parlapatão nos intervalos, assiste mudo, sem um comentário,
á entrada e saída das «girls», O guarda civil esteve um ver-
dadeiro policia; mas desagradou-nos ver representada por
jovens a cena em que aparecem, simulando mulheres de te-
atro, no desalinho dos kimonos e roupões Talvês porque o
desempenho fosse perfeito...

Tudo isso deveria estar bem no original argentino, mas,
em nossa língua e representada por amadores, deixou muito
a desejar.

«Malva Rosa»

Lombrozo - Pende ¦ Freíid
A ciência da crimmologia parou numa Fatalidade psico-frziologica-demonsirando assim, mdirelamenle. que Ereud é,

até certo ponto, discípulo de Lombroso e de Pende.
Quando do raiar da ESCOLA ANTROPOLÓGICA, LOM-

bROZO afirmou e reconheceu a existência de um outro «eu»
primitivo que, conforme as circunstancias, deixa o seu am-
bito íncogonoscivel para explodir em geslos e ações as mais
desencontradas e incoerentes.

PENDE materializa a espiritualidade dessas afirmações,
lançando no domínio fiziologico, com a influencia das glan-dulas, a fonte maior das nossas ações.

FREUD, alçando o inconsciente acima d* personahda-
de, reconhece em nós a existência de um centro em que o
INSTINTO se reafirma, se consolida, e a que obedecemos
por impulsos irredutiveis.

Os três afirmam um movimento que acha a sua fmah-

dade maior na inutilidade da pena, cruel para os que se re*
duzem tendências de temperamento e de caracter.

A «Antropologia», a «Psicanálise» e a «Endocrinologia»
tocam-se, sofrem um contato de que, para o futuro, para um
futuro não muito longe, poderá surgir a ciência cnmmologica
verdadeira.

LOMBROZO reconheceu um homem primitivo, a dor-
mir no fundo da personalidade; PENDI; subjugou este homem
ao ritmo endocrinologico; EREUD— subjugou-o aos impulsos
fatais de vida e morte.

Daí, por uma perversão humana de retrocesso á Fata-
lidade árabe e mulsumana, bem como mdú, malaia, a inufi-hdade das leis.

"

Beresford Moreira
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DESEMBARGADOR AFFONSO CLÁUDIO
Falleceu, no dia 16, no Rio de laneiro, o

desembargador Affonso Cláudio.
Era, Affonso Cláudio, um dos mais illus-

Ires filhos do Espirito Santo, sendo o mais
alto representante intellectual de uma ge-
ração quasi Ioda ella já d e s uppureeida,
dessa geração brilhante que formou ao Lido
dos abolicionistas e dos republicanos, gue
traçaram o plano grandioso de um regi-
men de liberdade, com o qual a pátria bra-
sileira se tem feito e apparecido no soe-
nano das nações.

A vida do desembargador Affonso Clau-
dio [pisempre dedicada ao estudo e á edil-
cação, o que quer dizer que foi dedicada
aos interesses da Pátria.

DADOS BIOORAPHICOS

Affonso Cláudio nasceu na freguezia de
Mangarahy, fazenda do seu pae, cel. José
Cláudio de Freitas Rosa, município de Ca-
chociro de Santa Leopoldina, neste Esta-
do. Cursou a Eaculdade de Direito de São
Paulo de tft'/(> a fll, vindo a terminar o cur-
so na de Recife, tendo, então, como colle-
gas, ClÒvis fteviluegua e Martins Júnior. Ao
lado de Coelho Lisboa, Bernardo Horta, An-
tomo Aguirre, lutou em prol da abolição e da Republica, vm-
do a ser, iuslamente por essa razão, o primeiro governador
da então Província, quando chefe do governo provisório fe-
deral o Marechal Deodoro da Fonseca, Ainda como lem-
branca desse tempo, tem o seu nome ligado a um dos Mu-
nicipios do Estado, antigamente denominado «Guandu.» Poi
ministro da Corte de Justiça, de que se fez mais tarde pre-
sidenle, de onde, no entretanto, se afastou, aposentando-se,
e indo installar, com Coelho Lisboa, na Capital federal, ban-
ca de advogado. Mais tarde, a convite do presidente do Es-
tado, dr. fternardino de Souza Monteiro, voltou a esta terra,
para occupar o cargo de Procurador Geral do Estado, re-
tornando ao Rio, depois de reingressar para o Tribunal Su-
perior de Justiça. Após toda essa dispersão de energias em
favor da grande causa, que abraçou, de querer sempre o pro-
gresso da sua terra, entregou-se o eminente iunsconsulto a
intenso irabalho intellectual, produzindo obras de grande vulto,
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sobre direito e philosophia, conquistando»
nesse tempo, uma das colhedrus da Facul-
dade de Direito do Estado do Rio de |a-
neiro.

mnUOGRAPMIA

O desembargador Affonso Cláudio, con-
siderado por Clovis hevilacqua autoridade
em Direito Romano, publicou as seguintes
obras: —«Retenção do Cadáver do Devedor
em garantia dos direitos ercdilortaes entre
os Romanos», «Fundamento Psicológico das
Obrigações»; «Estudos de Direito Romano»,
V e 2* volumes, não chegando a oppare-
cer o ultimo; «Commentarios ao Código Ci-
vil brasileiro»; «Rudimenlos da Theona dos
Contractos em Direito Civil»; «Insurreição
do Queimado"; «historia da Literatura Es-
pinto Santense»; «Historia da Propaganda
Republicana»; «Biogràphio do dr. João Ch-
maço»; «Bosgueio ftioqraphico de Clovis
hevilacqua»; «F.thnographio e C r i 11 ca»;
«Tribus: negros importados e sua distribui-
ção no Brasil. Grandes mercados de Es-
cravos»; «As tres raças na Sociedade Co-
lonial»; «Estudos de ethnographni, sociolo-
gia e critica», e outras.

HERDEIROS

Casado com D. Mana Espindula de I rei Ias, deixa tres
filhos : Dr. Alarico de Freitas, advogado e professor da Ea-
culdade de Direito de Victoria e da de Nictherov; D. Regina
de Freitas Esteves, professora no Districto Eederal e casada
com o dr. Henrique Esteves, e D. Judith de Freitas Mello, pro-fessora no Districto Eederal e casada com o dr. Francisco
de Almeida Mello, bactenologista do Instituto de Manguinhos.

HOMENAGENS

Entre as mais diversas homenagens gue lhe foram pres-tadas, destaca-se a do Governo do Estado, decretando luto
por tres dias, ordenando fosse hasteada bandeira a meio
pau e offerecendo uma coroa que the foi posta sobre o tu-
mulo, no Cemitério de São Francisco Xavier, onde teve o
seu leito eterno o grande espinto-santense desapparecido.

ECHO CINZAS

Qual a mulher que ha de vir, depois de ti ?
Qual a que ha de apparecer no meu destino ?
E eu imagino:
Virá outra igual á que perdi?
Talvez...
E eu terei, outra vez,
num amor differenle, as mesmas emoções;
terei tédio e alegrias,
ciúme, ternura, inquietações...
tudo o que, no amor, tu me trazias.
lodo o bem e todo o mal que fazias...

E tonto me illudir, assim,
inutilmente.
E digo para mim :
«Eu a esquecerei, naturalmente.»
(E essa voz vem de onde ?
E' o echo ou minha alma que restK>nde :
«... mente.*)

NEWTON BRAGA

¦ 

. 

' 
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Tão longe estás, meu divina) encanto,
Meu sonho bom... Como te quero agora
Que as nossas vidas se afastaram tanto
E esta saudade imensa me devora.

Meu casto enlevo... és alegria, és pranto..
Prazer e dôr... esquecimento, aurora...
Luz que ilumina, afaga e gue, entretanto,
Apenas brilha, apaga e se escora.

Que importa a mim que a sorte, sem piedade,
Nos leve cada um para seu lado,
E náo nos iunte mais em toda «i vida ?!

Fica a lembrança da felicidade...
Luzes, perfume... um baile terminado
E nossas mãos no adeus da despedida..

Herslla Valverde
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Oração

O 
VELHO e rnirrado burocrata Joaquim Mana, encorcovado atrás
de uma volumosa pilha de processos, lera varias folhas somiti-
cas de elogios e anti-semiticas, de ataques furibundos aos in-

felizes judeus errantes. Pilara umas treis chicaras de Capitania (não có-
bro nada pelo anuncio). Conversara política, no bar. E veio, depois
pachorrentamente, para a casa. Bôatardeou uma porção de caras amigas

Ninon, ao chegar, a vasta prole. Empjjaroou-se. Mastigou, com a
dentadura gue Deus não lhe deu, comprada a prestações, dois magros
pratos, ao jantar.

Conversou fiado. Lançou dois olhares cúpidos e saudosos ao en-
canto desnudo de duas pernas jovens e morenas, que futingavam pela
calçada da rua. Ouviu, de graça, a desgraça do radio do vizinho.

E, já de «chambre», dando uma disparada para o canto, depois
de averiguar a ordem desordenada da sua casa pobre, engolfada em
silencio, lá se foi agasalhar, placidamente, ao doce conchego das ba-
nhas acolhedoras de sua enxundiosa esposa D. Engracia. E entregou-se
as caricias entorpecentes de Morfeu. E roncou. E tonitro-ou, sonhando,
bonhou um sonho horrível.

Sonhou coisas incríveis. Sonhou que era judeu,-iim judeu rico, de
barba hirsula, o dinheiro guardado embaixo da cama. E julgou-se, de
súbito, numa casa de cômodos perto da Avenida das Tihas, em berhm
sob o olhar memisfélico e truculento do Homem de bigodinho á Carlifos'
que lhe viera sussurrar, com ênfase, o delicioso poema da Rebenqueida.v*

E o nosso funcionário suou. Suou frio. Tremeu, tremeu tremeu enao quedou silencioso. Gemeu. Gritou. E padeceu o gue o Diabo nãoreeeila para as suas pobres vitimas...

Ao despertar, porém, do bruto pesadelo, veio o coitado a perce-Der a causa de tamanho sofrimento. E' que a D. Engracia, a sonhai tal-vez, também, aguele hora aflitiva, ihe passara o tremendo braço gôrdu-crio por sobre o pescoço e o tórax, fazendo-o quasi sufocar, debaixodaquela montanha de carne. E daí a tragédia daquele sono tempestuoso
para o pobre Joaquim Mana, que tivera, sem sorte, a desfila de repar-rir o leito com tão adiposa consorte.

Não era, pois. ao que parece, um pesadelo, — era o peso dela
Ou então, como quer Yantok : era um pesadelo por causa Ido peso dela...

¦
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â' Maria Helena

Mamàezmhn que eslaes no céu, olliae por mim
Cá na lerra assim como eu lenho pedido a vossa
bondade para os meus irmàozmhos desprotegi-
dos da sorte.

Dáe-me o sorriso angelical da vossa resigna-
ção para que eu possa perdoar a esses quevivem sorrindo da mmha pobreza;

Lançae o vosso olhar de ternura sobre a ca-
beca dessa mocidade que vem despertando sem
o sentimento da religiosidade, besvíae-a do ca-
mi nho dè perdição.

Deixae que o clarão bemdito de vosso olhar
bondoso é puro penetre nos corações dos meus
irmão/mhos cá da lerra, para que eles olhem a
Vida e vejam a Vida!

Dae-me, Máezmha, um pouco de coragem para
que eu enfrente, resignada, as torturas por que
lenho ainda que passar neste vale de dores e
de lagrimas.

Eu lenho visto Mãezmha, pelos olhos do meu
pensamento, os milagres que tendes feito, e é
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Maria Helena, graciosa íilhinha do
sr. Oclaviano Santos, tabelião em
Campinho e de sua exma. esposa

sra. F.lza Oerhardt Santos.

por isso, que nesta hora amarga de minha vida,
eu vos peço, de joelhos, um pouco de luz para
clarear a estrada rude do meu destino.

Mandae-me um sorriso feito de vossa bondade
para que eu coloque nos meus lábios e assim
possa atravessar essa multidão de incrédulos que
vivem fazendo da vossa santidade imaculada as
mais berrantes zombadas.

Mâezinha, dáe-me a luz de vossa pureza, que
vive dentro do vosso olhar cândido e sereno,
para que eu não veja, esses maus ! Esses que
me têm feito, de minuto a minuto, tragar, na faça
da Dôr, o liquido da Amargura ! Esses gue tra-
zem nos seus olhares felinos, como punhaes pe-
netranfes, a força misteriosa do Pecado, que nos
mancha logo a alma com a nodoa do vinho es-
pumante do Desejo !

Dáe-me, —oh ! Mâezinha lá do céul—coragem
para que eu perdoe os meus inimigos cá da
terra, que tantas cicatrizes negras têm deixado
no meu coração ainda jo\em !

Eu, que sou tão moça ainda, minha Mãezmha,
vos peço, com todo o fervor da minha pureza,
não deixeis que eu perca tão cedo a beleza da
Mda dentro da tristeza do mundo!

MIMI
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Cartas para alguém

Li ontem todas as cartas que me escrevesle,
Eu tinha a impressão,
que tua alma se abria

e jorrava-me ao rosto uma baforada de perfume,

88-
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Reli-as avidamente

e demorava-me nas passagens mais belas,
mais tristes, procurando sondar tua alma

e ver-te inteiramente.
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Como eram lindas as frases que me mandasle !
ha uma diferença lào grande entre as tuas frases

e as frases dos ou lios
que ouço Iodos os dias...

Tua alma é tao leve,
macia, aveludada,

e tuas frases sao pompon-s de arminho
espalhando o pó da felicidade na minha'alma.

Esc teve-me sempre
e fala-me sempre deste grande amor que é vida

que nos liga ejernamenfe as almas.

ZÍNGARA
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Um aspecto da Praça João Chmaco.
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Senhorilas Ode te, Alayr e
Adilia Athayde Guimarães.

Trio Schneider
Áustria

4 senhorita Julieta Sobrinho,
ao som de seu violino.

",t.; y^D ¦>;

Senhorita An na do Espirito Santo, >?
da nossa alta sociedade.

Realizou, no dia 27, o annunciado con-

certo do Trio Sclmeider Áustria, sob o pa-
trocinio da Sociedade Musical Espirito San-

tense, tendo executado, debaixo de ap-

plausos da platéa, brilhante programma.
Devido a falta de espaço neste, porém,

deixamos de dar noticia minuciosa sobre
o concerto, o que faremos no próximo
numero.

•:.
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O GRTO E 0 UIOLINO

Diariamente augmenta a anciedade de nossos /a/?s á
espera do filme «O gato e o violino.»

Qual a razão desta anciedade?

Será por ser um filme de Ramon ou por ser um cel-
luloide que raramente as emprezas exhibidoras nos apre-
sentam ?

A verdade, talvez, seja porque Ramon Novarro e Ja-
neite NiacDonald são os principaes protagonistas desta ado-
ravel opereta da Metro Goldwyn Mayer.

Um dos grandes encantos desta magnífica opereta, que
a imprensa carioca acclamou unanimente e que o Theatro
Gloria vae, dentro de poucas semanas, apresentar ao nosso

publico, é a querida esirella se apresenlar dansando pela
.primeira vez na sua vida cinemalica.

L.

s,
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. CINEARTE
¦
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Gostar de cinema e não ter «Cinearte» a melhor re-
vista no gênero, é não ter gosto completo. A' venda na Li-
vrana Copolillo.
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Aníonio
Gil
Uelloso

llelmul Schuell e senhora com os dois filhinhos
Helmul-Peter e Wolfgóng

4nníversariôu, no dia 12 dò

Fluente, o n o s so companhei-

ro de imprensa, Antônio Gil
Velloso, redacíor d*.4 Gazeta.

Por este motivo, o anniver-

sarianle recebeu provas me-

qmvocos de amizade e admi-

ração de todos os que o con-

tam enlre os seus amigos.
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Antônio Gil \elloso

Fesía
de S. Pedro
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A convite especial, que nos fez a
commissão organizadora dos festejos
de S. Pedro, realizados na Praia do
Suo, em homenagem aquelle Após-
tolo, padroeiro querido dos pesca-
dores, composta das stas. Eululio
Trinxet Parra, Dolores Barros òéa,
Ruth Gama, Conna Puvunu Paes,
Elcina Lyra, Lourdes Parra, Marga
rida Diaz e Maria Reis Messner, as-
sistimos á grande festa, gue foi, não
ha d u v i d a, a mais be lia de
todas as que se realizaram este mez,
tendo-se realizado as determinações
do seguinte programma :

A's 10 horas da manhã, missa i\a cupellu local, ceie-
brada pelo revmo. padre Elias Tommasi.

A's 13 horas, animadas regatas com baleeiras e ca-
noas de pesca.

A's 14 liorus, procissão pelas ruas do bairro, ao re-
colher-se da qual teve inicio o leilão.

A' noite, grande fogueira, leilão, fogos, musicas, pan-
deiros, cânticos, congo, etc. etc.

As organizadoras da.festa, agradecemos o lerem feito
passarmos o dia de S. Pedro, em tanta alegria.
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O primeiro <^vagon» que atravessou, o Rio Para-
{hyba, aj)ôs a revolução de 32, para Lorena.

l isfaçao esta data, e
balha com o mesmo
engrandecimento d ti

Jornalístico
A data de o de junho foi para

Octacilio Lomba e para os que o
conhecem no meio da imprensa, um
dia festivo, cheio de alegrias. Pois,
foi precisamente nesse dia que, em
1914, Octacilio Lomba ingressou na
carreira jornalística da nossa terra,
o ri d e , a t ê h o j e, no mesmo
lornal gue iniciara, empresta a luz
de sua intelligencia e a força inoba-
lavei de sua vontade na cooperação
ingente de ver o progresso da car-
reira que abraçou, atfingir o ponto
que todos vimos luta n do para
alcança-lo.

Vida Capichaba registra com sa-
faz votos gue o jubilado continue a tra-
afdpr com que vem trabalhando para o
nossa imprensa.

Alfredo Saníos

¦

Gomes
Comemorou o seu anniversario natalicio, no dia 23 deste

mez, o sr. Alfredo dos Santos Gomes, nosso confrade do
«Diário da Manhã» e «Correio Sportivo», havendo recebido,
por esta razão, felicitações e abraços de todos os seus
amigos e, principalmente, dos que, acostumados a conviver
com a sua amizade e intelligencia, vêem nelle um perfeito
cavalheiro e um dos mais brilhantes jornalistas da nossa terra.
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í^m interessante instantâneo do nosso carnaval, apanhado
pelo sr. Walter Alfano, que concorrerá ao nosso

concurso fotográfico.



As meninas de vestido azul...
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Diírs ////cAi.s turmas de applicadas alumiws que com-

pletam o curso normal pelo Collè&io do Carmo.
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Victoria é uma cidade pequena,

mas uma cidade bonita. Deitada, u

Sonhar; na falda das montanhas, ao

doce murmúrio do mar, que a eu com-

da e lhe beija os Mancos, dorme, l«l-

ve/, um sonho de esperança, a que

o sol, o quente sol du nossa I e rru

vela, com cautela, de medo que ellu,

um dia, acorde da sua somnolenciu

e resolva acompanhar o fythmo de-
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¦ 
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sastrado porque violento, da civilização univçr-

sal. Da civilização que rouba esse tom de infle-

unidade de Iodas as cousas, desfaz a poesiu que

envolve a próprio \idü, para substituiUos pelo

tumulto das gran des idéus que transformam o

globo terrestre...

Por isfs^ eu gosto de Victoria...

Por isso, lambem, eu qosto do sol. Gosto dd

sol, pois-parece impedir-lhe o progresso, lazen-

do-a esquecer-se de si mesma peln acluaçao

profunda do calor adormecenle, deixando conti-

nuar a mesma Victoria linda e boa, a mesma ei-

dade que é hoje o que itfi foi honlem...

Por isso, eu goslo de Viclona...

Ha,porém, uma outra razão que me fezámáf,

perdidomenle, essa deliciosa Capital, que se poz

na íalda dns montanhas, eó doce murmúrio dus

águas verdes que lhe beiifiru os flancos...

Essa razão é eu \êr, lodo diu, pela manha e

pelu lorde, romo um bando de visões maravi-

IhosQS, as meninos de vestido azul, delicados pe-

dacinhos do ceu, qife lhe enchem ns ruas peque-

nas e tortuosas, dando-lhe, sempre, um encanto

•.

Senhorinha hloripes
Dias, terceiranista da
Escola hormal «Pe-

dro II.*

lodo novo, que continua, e quanto
mais continua, mais tomo a feição
das surprezas miraculosas de um so-
nho de ópio c de morphina...

I:u gosto do sol, porque amo Vi-
«lona, porque adoro as meninas de
vestido azul...

Tasso de Albuquerque
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Senhorinha Zilda Silva,
terceirannista da Esco-
Ia Normal •Pedro H», e
irmã do nosso redacJor
Alvimar Silva.



Casamento

Historiei
para.
você • • •
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Você pediu-me ha dias uniu

história. Francamente, não sei

contar nem escrevei historias.

Pedi que você me desse um

temo. Exilou a principio. De-

pois refletiu um pouco e pe-

diu-me uma historio de nmòr...

Achei banal o pedido, mas,

tratando de quem se traia,£es~

crevi para você a historia pe-
dida.

Eil-a :

Mulher, egòista como todas

as mulheres, gosta de ouvir

tudo que lhe diz respeito e o

que se passa no nosso intimo.
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Eu um dia vagueava'pèíos' '
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caminhos do Amor e ele vinha». ,

4/c)' Viana Marfins—Anita Oulerres
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mudo e Inste, como uma mi- •5

ragem. «j *S >. '* •• • '.*< : •'

>>íi • Pr.oenre'rdesviar-:mti Ele se-
iM'f . iguia-me,; maldoso e fnsisleiile- '

;»•.. '»••!emente • conv «prsitfS» e* agar-
: :! i rando-rne: com -as ^uas garras
¦•:'^ nocivas; íTravomos uma luta ¦

tremenda. Rolamos pela poei-

ra dos caminhos da minha ei-'
*.;•. . lidade/.inha. -encantada, e, mais*

' fórie do", que T le, consegui

does, as podi idòes*e a beleza,

o Amor nunca me deixou, 1

Eu comecei a pensar ; Será

que o Amor que eu detesto,

msisle e me procura sempre

nas horas de tédio, è para me

tornar feliz ?

Resolvi atender aos seus mui-

li pios pedidos.

Hoje vou pela vida afora, de

mãos dadas com o meu per-

seguidor e Ele me contai his-

lonas lindas, recila poemas

encantadores... l
Ele ê tão meigo, seus olhos

são tâo fasemadores, sua voz
. ¦**»

é tão doòel..
Eu nesta historia conto toda

a minha vida.

bendigo o Amor...

Esta é a historia que escre-

vi para você...
-u, .*• il'

;í;' * *' !•. "! 'Kií.

"', Niltòn
¦ Thevenard-

X »

i !"!>,
»..'*... y.

desvenciliiar-me. Saí vitorioso...

Senli-me satisfeito..; %i

Eu desprezava o Amor...

D:0ütra feita; oll.ei para den

Iro de mim, entre as mgrah

¦ ¦::.:-:.';'-,¦•¦;¦ -íü
•. - -

Aloyr filho do casal João Vieiral Simões
— Dioclecina Simões.

Sérgio, filhinho do sr. Antenor Guimarães, im
duslrial em Caslello, aos 14 meses de idade.



Recepção

Commissão cie profes-
sores e aluirmos da E.
Normal «Pedro li», na
recepção a 1). An na
Amélia de Mendonça,
por occasíõo da vinda
dos turistas do Almi-
rante Jaceguay â nos-
sa capital.
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Collaboração Estrangeira
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A língua castelhana não oílerece incom-
prehensiveis ditficuldades para o leitor brasi-
leiro. Mesmo os que nào no estudaram, po-
dem ler correntemente os escnplos rio idioma
talado por Iodos os povos nossos irmãos ta-
hno-americanos.
Por esle motivo, publicamos hoje no inoprio
original a collaboração recebida de Campio
Carpio, de Buenos Ayres, intitulada «La Nue-
va Oeracion Literária dei (rcuádor», notável
estudo literário, que representa também um
nobre e sYinpalhico pela união e conhecimen-
to mutuo entre os povos das republicas sul-
centro-americanas.

Quanto ao autor, Campio Carpio nào ca-
rece mais de apresentação em nosso meio :
é um nome argentino, moço e irradiante, por-
que conhecido nos estados da America F.s-
panhola, como no Brasil.

Para nós, entretanto, os da «Vida Caoi-
chuba», que temos nelle um amigo, a colla-
horação de Campio Carpio, representa índa
mais do que isto : ê o abraço continental quenos envia a moderna geração inlellaclual ar-
qeiitina—independenle, idealista e moça.

La nueva generacion literária
dei Ecuador

La literatura sudamencana de Ia nueva generacion se
tia vislo enriquecida en sus valores con ei aporte de una
decena de libros, casi desconocidos para Ia mayoria de
sus lectores, que constitúyen un grau honor para Ias letras
dei continente. Dos naciones en sentido diametralmente opu-
esta han sido Ias creadoras de esta prinucia que, momentá-
neamenie son solo una primicia. Nos referimos ai Brasil \ai Ecuador. Queremos citar a q ú í dlgunos libros aparecidos
ultimamente en Ia última de Ias naciones citadas; oportuna-
mente nos referiremos a Ios de Ia otra, por existir entre to-
dos ellos una cierta comunión de temas \ por ser ai mismo
tiempo estos tratados con Ia misma amphtud, matizados con
ei mismo senlimienlo humano y, después de lodo, por haber
encontrado en ellos un mismo problema que atane, no solo
a América sino ai mundo social contemporâneo.

Son sus autores Demetno Aguilera Malta, César An-
drade \ Cordero, Enrique üil Gilberl, Alfredo Pareja y Diez-
Canseco y Humberto Salvador que con sus libros «Don
Goyo», «Barro de Siglos», «Yunga», «Fl Muelle* y «Câmara-
da»» y «Taza de Té», marcan una nueva senda ai porvenu
de Ias letras sudamericanas hasta hoy no lenidas em cuenfa
en América mismo ni en Europa. La apatia predominante a

,;-¦¦,?-¦ ¦ ¦ ¦

este respecto por parle de Ios mlellecluales a sueldo de am-
bos continentes, ha sido puesta de manitieslo en repetidas
oportunidades. V es precisamente debido a ello que Ios ar-
listas ecuatonanos que se citan a parle de querer reivindi-
car una injusticia han querido hacer ver da deras obras de ar-
le, que mterpi elen su senlimienlo desde ei punto de vista so-
ciai y humano. <i cuyo fin se han entregado de lleno. Ês una
verdadera láslima que nos guanapanes dè Ias letras suda-
mericanas hayan pesado poialtõ Ia aparición de este cúmn-
Io de valores reates. Doblemenle lamentable resulta ei hecho
de que autores hayan lenido que sufragai Ios gastos de Ias
adiciones a que nos referimos. A nadie sorprendèró ei tiecho,
poro Io cierto y como un detecto propio de Ia civihzación
en que vivimos (jue todo Io sujela ai vil comercio dei oro,
aun cuando no quiera reconocersé o hacerse reco nocer
para ei gran público, Io cierto décimos, es que estos libros,
a pèsaf dè todo, hacen en bien dè América más que sus
mentados libertadores y cien uullones dè Veées más que Ias*
espadas, corazones y cérebros de todos Ios dicladores cí-
vico-mililares de que estamos infectados desde tia una vien-
lena de anos a esta parte, políticos y toda laya chupópteros
caya desverguenza nos hace helar Ios tme/os. Los libros
mencionados hacen más por América o, mejor dicho por Ia
humanidad entera, que todas Ias balallas habidas en razón
de que interprelan ei verdadero sentir de Ia humanidad que(lime, despiadada por Ia turba de zónqanos de que somos
víctimas Ios pneblos indefensos y más aún, porque trás esa
atmosfera peslilcnle que respiramos se vislumbra una auro-
ra que tarde o lemprano llegará, porque liene que llegar.

Fs un acontecimiento relevante ei hecho de encontra1
en un rmcón dei mundo un punado de jóvenès sin más fuer-
zas que sus propias fuerzas, dispueslos ti, librar batalla de-
nodada contra et monstro, precisamente en esta era de de-
cepciones y claudicaciones, cuando ei que más y ei quemenos se apresta a servir ai estômago antes que ai cere-
bro, se lan/an a Ia pela resuelfamente, con una amplitud íni-
gualada en estos últimos anos. Tanto desde ei punto de vis-
ta social como estético puramente, encontramos en Ios íi-
bròs mencionados un cúmulo de ensenanzas de relieve par-lícular en razón a Io cual seria una obra meritona que per-sonas mteresadas se preocuparan de divulgar Ios, ya quedescjraciadamente. corno todo Io nüèvò de este continente
que no responda a una necesidad monetária, por causas yrnóviles inconcebibles; está destinado a perceberem ei ano-rumo.

Un estúdio detenido de Iodos estos libros—pues es ne-cessano jurgarlos en conjunto dada Ia simihlud entre si —
nos pone de mamfiesio que r>or encima de Ias bajezas mo-rales y dè Ias renunciaciones, aun existén hombres en estecontinente con independência de critério, que piensan porcuenta propio sm necesidad de mentores. Pone de mamfies-fo que ni iodo está sujefo o condiciones de comprasenta,
gue m todo está depravado y emporcado. Ello tiene un sig-mficado de capital importância cuando se consideraba queei espíntu de íiberlad conjuntamente con ei èspfrüu de con-vivência social se había perdido para siempre. Se ha pre-tendido de mil formas aniquilar este senfimienfo que media



docena de mozps ecuaioríários espanden a través dei um-
verso, en un abra/o de solidai iedad para Iodos K>s hombres,
interpretando ei sentir de esla América prostituída por Ia ca-
haIIa de arriba.

Mal que pese a los retrógrados alianzados en el prin-
CÍpio de QUloridad y respaldados después por lós máuseres,
después de este reto a Ia civilizacióh capitalista que dcqru-
da, eiiibruleee y anula <il hombre medienle min modernos
procedimientos en el orden social y econômico; aun cuando
no lo quieran los esclavóerutas que en América hun lenido
siempre campo abierlo a SUS andada/, correi ias y fechorías
de Inste memória, amparados por Ia religíón, por los pode-
res constituídos y como consecuéncia directa poi los mísmos
vencedores, qüiéralo o no lu América semi y escluvizadu, de
aquí parle una nuevo conciencia que debetá mai car a Ia
América de un día destinos propios basadós en Ia verdade-
ra nislicia social.

No será necesano, para afirmar Io que antecede,
Irnnseribii siquiera algun párrafo de cualquier de estos li-
bros, piies no sabríamos por donde rii por qué parle empe/ar,
A través de su lecfura, algunas veces hemos pensado como,
aparentemente, leniendo en cuenta el espírito de In raza la-
Ilha, lodo marcha como sobre mui yran baba dè aceite. He-
mos pensado como puede uduutirsc que aqui, donde el pen-
samienlo eslã bomelido a los fngoríhcos, a los grandes de-
pósilos de cereales y ti Ias aduumslracioucs de petróleo,
puedo ser efechva Ia vegetueión espiritual, ya que no Ia vi-
da, pues esla es en verdad demasiado mísera, e ingi ala
para los hombres acluales de América en razón de no ser-
íes permitido respirar. La iustificaçión de lodo ello reside en
fuetores sociológicos proptos de uueslra eivilizaeión inaleri-
alista donde el hombre se convierle eu lobo dei hombre, como
dijéra el filósofo inglês, no en el orden moral sino social.

En el inleresunle prólogo (pie. Beniornín Corncn eslam-
pa en «El Muelle» se nota .en grau deseo de renovación exis-
tente en estos mozos. ecuatorianos qtie rompeu lahzas con-
Ira los cânones de Ia literatura ehaeubana y un deseo de
cnirejue/claise y hermanarsc con los problemas sociales que
ayifnn el mundo social contemporâneo. Àun cuando en parle
adoplan médios completamente propios, en lo que ai ai le se
refiere de ia raza aulóclona dei continente, es de lener en
cuenta que el problema se convierle en problema, cornún. En,
todos eslos hbros el .motivo principal es el índio,. .sobrcvm-
enle de una raza perdida pata siempre que encarna ai pro-.
lèlariado modei;no. Los personales pnncipales sou índios, o.
seu esclavos en.Iodas sus formas. Lu vida de estos indiosír
de, estos Hombres que desfilai! a través de Ias páginas poé-
iiçus. de estos libros—es ciem mil.veces peor gue Ia dei más.
humilde proletário. La vida de estos seres anônimos, tal cual.
los presente Enrique Gil Gilhert, César Andrade y Aguilera
Mujtü, a Ia par gue con algo de leyenda tieue también un
siqfrií içado revolucionário de amplitud. Los Irabajos.a que
son somelidos, el trato de que son obieto y hasta Ia verda-
dpru escjayilud repelimos, esclavitud eterna, formalizada por
cómprayenlu de padres a hijos, unido a sus penpecies, a su
ma(iera de_ ~ser, a sus formas de desenvolviuuento, a su ça-
racjèr dócil y- apaeible, todo ello fan bien descnplo como
igualmente Io ha hecho Jorge Icaza en «liarro de Ia Sierra»,
forma un himno de rebehón. La vida de presidio no es peor
que el destino dei índio desamparado por dios, por los go-
biernós y por là iriisma Conciencia de algunos hombres de-
salmadõs, a los que Ia naturaleza debiera sacar Ia vida ya
que Ia iusticia parece no existir en Ia lierra.

Qespués de lodo no. son más que peduzos de Ia vida
ae todos los hombres despreciados de Ia fortuna. Con pe-
quenq diferenciación, son jirones de, Ia vida de los punas,*
de los esclavos de Ia eivilizaeión capitalista, o sea de los
sostenes de Ia sociedad actual. Pero, a parte de todo esto
hay, además, el senlimiento hacia Ia naturaleza, el amor ai
tèrruno en que han nacido estos desgracíados que gracias
a. Ia psicologia de su raza, prefieren antes morir subyugados

velipendiados que rebelarse. Al menos así lo dejan de ma-
nifiesto sus autores en los libros citados, aun cuando en Ia
reahdad varias revueltas de índios, y con un caracter esen-
cialmenle social, se han visto en este continente y una de
Ias más recientes ha Ia masacre de Ica, en el alto Peru no
huce muchos anos.
Mas nohemos de discutir aquí lo que existe de verdadero en
Ia psicologia de Ia raza india, pueslo que opinamos sobre
obras literárias. En el libro de Aguilera Malta no sabemos qué
apreciar más si Ia leyenda tan bien hilada o si Ia realidad.
Por lo magistralmente descripta que ambas están, Ia realidad

el arte se confunden en un abrazo. En el libro de Alfredo
Pareia y Diez-Canseco, por el contrario, campeã el tema
social. Benjamín Carrión manifiesta que su autor jamás pen-
só escribir una obra de caracter social, pero aquí tuvo que
venir a parar y «El Muette» es Ia pnmera obra de literatura
esencialmente proletária aparecida en América latino. Èriri-
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O desembarque da senhorinha Abiuaii

Alves de Souza de regresso de sua ul-

lima viagem ao Rio.

que üil Oilberl y Jorge Icaza, más cerca de los problemas
sociales, o más en contado con ellos, sín embargo no han
conseguido elaborar una obra similar a «El Muelle» gue es
Ia vida dei proletário a lal extremo que ai leerla nos idenfi-
ficamos con sus dos persónajès centrales.en forma tal cual
si en realidad fuésemos nosólros los protagonistas. Uumber-
Io Salvador, más imbuído dei ambiente de Ia cnidad que los
demás, fampoco ha igualado el libro de Alfredo Pareia, y
aun cuando existen muchas condiciones de relación con los
citados. Sin embargo preferimos a «Don dòyò» por lo que
liene de poético y real antes que a «Camarada* donde tio-
tan personajcs semi-anémicos, que si en Ia realidad existen
como lacras sociales, sin embargo en nuestro gusto literário
no tienen el mismo valor.

Pero en coniunto, dejando de lado pequenas observa-
ciones de orden particular que lal vez en cierto modo de-
ien ai mismo tiempo de ser verduderus en todos, lauto por
el senlimiento humano que fluye de todos eslos libros, como
por el gusto estético y, además, por el amplio concepto de
Ias cosas y, ante todo. por el perfeccionamenlo de una lui-
monidad nueva donde el hombre ha de ser un herrnano, los
libros que hemos citado tienen una grand importância en es-
tos momentos, por haber aparecido en América, — exceptu-
ando «Don Ooyo»—por ser sus autores todos muchuchos jo-:
venes, con un amplio sentido de Ia responsabihdad que con-
traen para con Ia humamdad, por haber reivindicado Ia di-
gnidad de los escritores de este continente y por haber con-
siruído una obra de caracter social totalmente, desprecian-
do a hombres, cosas, procedimientos y sentimientos. En mé-
rito a todo ello y para bien de nueslras idéias de redención
social, luibiera sido nuestro deseo que estos libros tuvieran
Ia divulgación que merecen.
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ANNIVERSARIOS
fizeram annos no dia

r—I As senhoras: Cecília Simões e
Tilda de F. Barbosa; os senhores:
Antônio |. de Lopes e Castro, Syl-
vio Coronel, Emílio Pereira. João

Mussucafi, l.uiz da Rocha Pinto, Bernardi-
no Pimentel dos Santos, dr. )oão Pereira
Nello, dr. Noberto Silva e dr |oão Milton
^Varejão.

As senhoras: Fmiha dos Santos
Leal, Mana Posa bandeira e Mo-
ria Nunes; os senhores: Manoel
P. A. Maciel, Carlos Valdetaro So-

Ibrinlio, Mr. Loren Peno, Maxmuno Coutinho.
Leoncio Machado e dr. |oão Bemardino
Alves.

As senhoras: |ulia P Ç, Moiaes,
Odilia Nascimento, Juracy O. Irei-
tas, Dealdina Santos, Posalina de
Jesus e llaydée Cabral; a senho-

.unha Maria de Lourdes Payares de Frei-
ftas; os senhores : Alceu Aleixo, Moacyr
Nascimento, Leoncio V. Machado, Octavio
tFaria Espindula e Oenesio ^Sarmento Ys\-•car nação.

m

m
res: Nilo Apparecida Pmlo, Humberto Pac-
ca, lodo Carneiro da Cunha, João Antônio
Secchim e dr. Milton 0'Reilly de Souza.

As senhoras: Anna Vasconcellos
Costa, Deolinda Rangel, Clemen-
f i n a Oliveira Santos, Mana P.
Barcellos, Poldina Pios e Adelina

Firme; a senhorinha Maria de Lourdes Ne-
ves; os senhores : César Gomes, Albano
Pereira, |oão Bapti.sta Lyrio, Gumercindo
Saraiva leal, |oão Machado e João Bapfis-
ta Navarro.

As senhoras: Anna N. Maciel To-
var e Lourdes Valle; os senhores:
Guilherme Abaurre, Luiz Manoel
Velloso e João Vasconcellos Bar-

A senhorinha Lúcia Más Véllo.

O senhoi dr. liermono Brunner.

O senhor dr. |osias Soares.

O senhor dr. Pedro CVReilly de
Souza.

2.)

cellos.
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Flzide Mana, ê o nome de uma robus-
ta creança que vem enriquecer o lar do
sr. João V, Sutil;

Monalva, é o nome de urna linda me-
nina gue veio encher de alegria o lar do
sr. Oscanno Ribeiro de Paiva;

—Antônio, é o nome que na pia batismal
recebei á o filhinho do sr. João Vieira Si-
mões;

-Acha-se enriquecido o lar do sr. üalba
Serrano e de sua exma. sra. d. Noemia
Amorim Serrano, no dia tô do corrente,
com o nascimento de um menino que na
pia baptismal receberá o nome de Ouilher-
me;

¦ ¦ ¦ Ti ;.,¦","

José Cai los, é o nome que na pia do
baptismo receberá o filhinho do casal Au-
reo Gonçalves - Inah Esteves Gonçalves.
nascido no dia .'*) do corrente, nesta ca-
Pitai.

—Está augmenlado o lar do sr. Mario Ti-
roni com o nascimento de seu filho Vallace;

Mana |uha, é o nome de uma gracto-
sa menina que veio enriquecer o lar do dr.
Alencar Araripe e de sua exma. esposa d
Carmon Monteiro Alencar Araripe;

C- As senhoras: Argentina Rodrigues,
llfl Ahce Mello, Marietta F. Mendon-

ça e Idalphira Coutinho Carneiro;
as senhorinhas ; Carolina Sempri-

ini e Hilda P. da Rocha; os senhores: Ner-
4nilo Rangel, Mario Simões Ribeiro, Ante-•nor Vieira e dr. Alfredo P. Barreto,

í ¦ As senhoras; Elvira Cruz, Creo-
ZI)I lana Paula da Silva e Dezuhna

S. Berlanda; a senhorinha Zuíeika
de Athayde Guimarães.

21
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As senhoras: Anna Espindula,jo-
sephina Nogueira Amorim, Fuge-
ma Goulart Chacon e Luiza Car-
doso; as senhorinhas : Helena Cos-

ta e Gilda Coutinho de Athayde; os senho-
ires: Luiz Gonzaga Rebello R. Rosemberg,
.Zefermo Campos, Elias |osé Nascif, Carlos
Larica, )oão Siqueira de Padua, Tte. Wol-
mar Carneiro da Cunha, dr. Bemvindo No-
vaes e a menina Dayse Moreira.

As senhoras: Maria Nunes Mila-
gres, Agripina Ribeiro, Alzira
Amorim, Adelpha Costa, Inah Li-
ma, Arminda F. Costa, Frnestina^Nascimento, llza A. Fernandes e Adelaide

tRibeiro; a senhorinha Alba Teixeira Cam-
tpos; os senhores: Amynthas Santos, )oão
F. d^Oliveira, Paulino Rocha, JFranz Rudio
IJunior, Nelson Tavares e dr. Arlindo Sodré.

I )0 i As senhoras: Amélia Almeida R.
I 2*0 I d'Aguiar, Jandyra Cabral, Elisa S.
¦ ¦ Costa, Fmilia Schorepfez e Hilda

Gomes Nunes Pereira; a senhori-
mha Alba Dessaune de Almeida; os senho-

M*i~

NOIVADOS
Fizerarn-se noivos

A senhorinha Jacy Ferreira com o senhor
Themislocles Passamani;

a senhorinha Hercilia Alves Borba com
o senhor Sylvio Barbosa de Souza;

a senhorinha Maria do Espirito Santo
Renauld com o senhor Thesselone de Al-
meida Loureiro.

NASCIMENTOS

Está augmenlado o lar do sr. Peodoro
Luiz da Costa, com o nascimento de uma
interessante menina que na pia baptismal
receberá o nome de Maria da Penha;

A MARCA
VICTOPIOSA

*^m^mWm^mm*m^.'

ECO nü vaOCjG ^OOreu

— listei augmenlado o lar do sr. Emílio Pi-
mentel, com o nascune n f ò de uma linda
creança que na pia baptismal receberá o
nome de Wanda Mana.
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Alcides, o veterano e famoso «keeper»
do Cachoeiro F. C. fala a « Vida

Capichaba»

Domingo, a noite logo apôs <i \iclona sobre o RioNrauco,-o pessoal do Cachoeiro eslava reunido ali nu Pra-
ça do, Independência.

limgiianlo os seus companheiros relembravam phasesdai batalho, Alcides —o ex-argueiro da selecçào capichaba eactual defensor das barras caclioeiranas-decluraxa que sóainda nâo deixou a pelota por falta de um substituto.—Tem apparecido keepers ho team, entretanto eu con-finúo rogando. E' que os meus substitutos começam a jogardepois desistem O team fica sem keeper, e eu sou obrigado'
a voltar ao grammado.

Aliás, eu ainda iógo fool-ball porque sou do Cacho-eiro. Si estivesse noutro club não jogaria mais.
fo annos de foot-hall... Sempre jogando no qoal...Sinto-me, ate, «enjoado» da pelota. I:, ainda mais, da po-sfçâo...
Quando entro em campo olho para o qoal e digo : -«Que diabol Eu sempre debaixo dos «paus».*.»
- I;ra esperada a derrota do Cachoeiro no jogo dehoje, Alcides ?
-O publico de Vieforio, pelas conversas gue eu ouviantes do maclh, contava com a nossa derrota.~E vocês jogadores ? Nâo esperavam um msuecesso ?—Absolutamente. Você sabe que o jogador nunca es-

pera a derrota. Um qualquer oceasião elle tem esperança desahir vencedor. Viemos aqui para fazer força com o RioBranco.
Acho que merecemos vencer. Além do nosso coríjun-cto ter aclnado com superioridade ha uma cousa importante

que você deve ter notado: en trabalhei muito menos do queDias lll.

A palestra estava agradável. Alcides, porém, precisa-va dar umas «voltas» pela cidade, por isso, apertando a mãodo chronista, disse:
--Dê-me licença, que eu preciso andar um poucoI: Ia se foi, todo sorridente, o famoso guarda-rêdes—que, em 28 brilhou no arco capichaba, frente aos cariocas.

Segovia falados «casos» da Viminas no
actual campeonato

O pequeno back esta disposto a distribuir pontos...

Sexta-feira da semana passada, o horas da larde Se-govia e João lironi palestravam, ah defronte da Pharmacia«Aguirre.»
O chronisla ia de «bandeira branca», mas, quando viuos dois aurt-negros, parou immediatamenle. Approximoü-seda «roda» e ponde verificar que a palestra versava sobre ocaso de Marcioniho.
Percebendo a nossa presença, Segovia foi logo dizendo-—Você que e chronista spprtivo da Vida Capichaba,

¦

A

precisa escrever dizendo que o Segovia está disposto a sa-
Inr puxando uma «earrocmha» cheia de «pontos» e disln-
buil-os eom os teams que perderam do Viminas, dentro do
grammado, e, agora, desejam ganhai na Liga.»

Diga, mesmo, que, ao Viminas, nâo inieressa esse ne-
goeio de pontos. O que queremos c vencer, licitamente, den~
tro do campo, l.á c que se dicidem os jogos.

Agora «descobriram» que Maiciorulio é annlphabeto e
que não possue transferencia do Sio. Antônio.

Mas isso nâo faz mal. PTIes» podem fazer o que qui-
zerem é o que entenderem. Quando terminar o campeonato
eu arrumarei uma cesta e da sacada da rede da Viminas
farei a distribuição dos pontos. 4 para o Uruquavano... 4 par»o São João... 4 para o Victona... 4 para o Sto. Antônio...

E dizendo assim o crack, que forma com Pechato er
Manduquinha a barreira final dos ferroviários, sahiu apres-
sado afim de lomar um hond, que o conduzisse ao seu «paiz»
natal: a «eolmosa* Villa Rubim...

.-. ¦' '¦¦'•

Ângelo Giudicelli explica a Vida Ca pi-
chaba o «caso» do baçk Manduquinha

e fala acerca do ambiente sportivo
de Victor ia

. 
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. ° ic**°» de Marcioniho... O caso» de Manduquinha...
A diserçao de tuziquio... tudo isso apparece para «esquen-
tar» a cabeça dos «homens» da Viminas.

Pelando á Vida Capichaba, na noite de sabbado ulli-
mo, ah defronte do Banco MYPotliecario, Ângelo Giudicelli
declarou que seria uma grande injustiça ;das autoridades da*
L S, E. S. si Manduquinha nâo pudesse continuar iodando-em teams filiados.

—Manduquinha é um jogador extraordinário, lum ver-
dadeiro crack.

filie ê muito superior a Segovia. f:sle «apparece» enb
plano mais destacado, entretanto é preciso que se note uma
cousa : por Manduquinha ninguém posso.

I:' um back que não falha. Todas as suas bolas sâo
entregues aos companheiros. K\ portanto, um jogador de
qualidades raras, e gue, futuramente, poderá dar nome ao-
fool-ball capichaba.

Porque, então, inutilizar um jogador assim? Porque?
Só com a finalidade de esphaeelar um team ?

Dizendo isso, não me refiro á «Ligo» - e, sim, á ai-
guns clúbs locaes, que procuram, de qualquer forma, preju-dieur a Viminas.

Oue perseguição I
-F, os «casos» de Marcioniho e Manduquinha, Ângelo?

A Viminas não perderá pontos ?
—Não nos encommodaremos com pontos. «Elles» dêem

os pontos a quem quizer. O que queremos é jogar fool-ball.
Isso é o gue nos interessa.

Podem fazer tudo:--não marcar pontos á Viminas, con-
siderar Marcioniho analphobeto, Manduquinha sem transíe-
rencia—menos urna cousa : evitar que eu oriente o meu team,
durante os jogos.

CRACK

FRAGA

"'fe- 
xfefe

Encarrega-se de encommcndas na praça do Rio. satisfazendo, com inegualavei presteza. quaisquer pedidos que lhe sejam feitos.
RUA DUQUE DE CAXIAS. 16 Telephone-301 VICTORIA
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THEATRO DE CACHOEIRO

'¦.y-yy yy ¦-'"¦¦' y

Victoria recebeu, ha pouco, urna visita, uma embaixada•<le arte e esportiva da Princeza do Sul, o que aliás, não c
a primeira vez que acontece A troupe «Galikôkô , de lã
lambem, conseguiu arrancar da plofée vicforiense opplausos
calorosos, que merecera, quando da oceasião que por aqui
andou. Nós, como sempre, tivemos a omabilidode amiga des-
sa visita, e ficamos quietos. Com tantos moços, talentosos,
nâo somos capazes, no entretanto, de procurar, numa orga-
niznção, aquella maneira, fazer, ao menos, o que os cacho-
ei r o nos e os collatinenses teem feito. F' que lá, os iníelle-
ctuoes, a mocidade, todos querem o progresso próprio igual
ao da terra. Por isso, unem-se. Formam um bloco. Integra-
lizam-se num desejo e investem, na lula em prol da sua gran-deza e da sua cidade. Aqui, rito. NÓS queremos o progresso,
mas o progresso da primeira pessoa. 1/ o egoísmo gue pre-
valece. Criamos um < Itamonte , um «Caiçaras», porque obras
pessoaes. A primeira pessoa imperou. Si nos uníssemos, vi-
cloria igual, com igual esforço é talvez igual intelligencia,
nos sorriria, como a elles - cachoeiranos e collatinenses-
lhes teem sorrido. Mas infelizmente, preferimos applaudir.
apenas. Náo temos coragem de abandonar o nosso egocen-
Irismo, como diria um pernóstico, para tentarmos semclhan-
tes emprezas.

A^mbaixada, gue, ha pouco, recebemos, veio sob o
chefia dos drs. Newton Braga, nosso collega, do «Correio do
Sul», sem duvida um dos nossos poucos talentos, Augusto
Fins, Frederico Codeceira e o sr. Nelson Sílva.n

Logo na manha seguinte ao dia da chegada, tivemos,
em nossa redacçèo, a presença do dr." Newton Braga, qui?
veio acompanhado das slas. Noeha Codeceira, Atalá barre-
to e Hilda Capovila que, com gentileza, nos convidaram a
assistirmos á revista ^Segredos de Bastidores», adaptação
feliz, pelo dr. Frederico Codeceira, da peça argentina «Fn-
saio Geral», que, exibida no Pio e em Buenos Avres, por di-
versas vezes, conseguiu enorme suecesso.

Assim, estivemos presente á exibição de «Segredos
de bastidores», podendo, então, notar, o quanto ha de ver-•dade na phrase de Antônio Torres:—«talentos não nos tal-

I am para a arte cmemnlica, como gualqtier outra arte, mas
carecem de ser educados.»- Náo lia duvida. Fstavamos as-
sislmdo o uma peça, podemos dizer, nossa, como elemento
nosso, cujo desempenho no emtanlo, náo ficou a dever ao
de muitas companhias que nos teem visitado..

Scenarios bons. Bem ensaiado o pessoal, conseguiu arevista agradar, sobremodo, á nossa plaléa, que sabe—diga-
se de passagem conhecer, discernir o bom do ruim, haven-
do números qne tiveram de ser reprizados.

Não queremos, embora Iodos os elementos se tenham
saindo a pleno contento, deixar, aqui, de salientar alguns no-
mes, que demonstraram não terem, apenas, a educação ar-
tislica, mas possuírem isso a que se dá o nome de il, isto ê,<> dom da arte.

Nelson Silvan é um delles. O seu pa p e I, não serviu
para que demonstrasse o seu valor artístico completo, por-
que não lhe exigiu toda a technica tlieatral de que é dono.
Através delle, porem, vimos que elle é um verdadeiro artista.

Noeha Codeceira, lambem. Quem lhe assiste, entre os
demais companheiros, sente, nem que seja por simples in-
stincfo, (jue Noeha é um optimo elemento. Tenv grande c&-
pacidade artística, desempenhando os seus papeis com Fi-
cilidade e precisão.

Alalá Barreto merece, lambem, que o nome lhe seja
salientado, porque soube, com brilhantismo, lambem, mostrar-
se á altura do que lhe deram a desempenhar.

Também Frick Sehimilz. Talentoso de verdade, deu brí-
lho e, por conseguinte, bom desempenho ao papel que lhe
coube aliás um dos mais difficeis.

¦ ¦>- „

Foram umas horas boas as gue passamos, no Gloria.
Só sentimos que nós—os victonenses—sempre egoístas—re-
cebamos essas brilhantes embaixadas, sem que lhes pague-
mos, nunca, a visita com que nos trazem o seu abraço de
arte e de amizade. Também... Talvez seja melhor assim, pois
a tentativa é bem fácil que nos trouxesse uma qrande desil-
lusão...

Mães martyrisadas com as assaduras dos filhos

^^,m»C2vr^";JaC,ünü S!c,ue,r<1» lustrado medico do Rio Grande, onde possue enorme clientela,-assim^expende sua criteriosa opinião sobre o PÓ PELOTENSE4Sr. Dr. Ferreira de Arauio. Rio Grande.
Cansado estava de ler attestados do vosso preparado PÓ PELOTENSE, sem jamais pen-sar em tornar publico os optimos resultados colhidos em minha clinica particular, quando me fo*dagavam dos effeitos therapeuticos dessa formula, aconselhando-a a principio para satisfazer a

KLi£ rS q!íe dese,ovi,m usa!-0- N80 costumo receilar preparações de composição ignoradapor mim. Grande foi por isso, minha surpresa com os maravilhosos suecessos obtidos ern cre-ancas assadas nas partes humidas e atacadas de eezema luehco. Não vos peço, como de pra-\e, lazer o uso gue vos convier e, sim, exijo a publicação do attestado que ora faço, afim descientihcar nao so aos profissionaes como lambem as mães martx risadas com as assaduras deseus rimos na ia. e 2a. infância e com as erupções de peite nos heredo-syphihticos
Do colleqa

Dr. Taciano Siqueira.

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

Quem, por qualquer motivo,
censura as mulheres, mdistin-
tamente, engana-se e demons-
tra falta de senso.

Fm \erdade, numa classe tão
numerosa, cabem lypos per-
versos mas, em compensação»
ha muito mais de nobreza na-
tural.

Euripedes.



Ocaso de um grande astro
Oração lida no Grêmio *Ruy Barbosa»

Os grandes espíritos sào como os astros. Suigem den-
ire a massa humana.

Numiuebriaiilc airebol,caminham serenamente pela tra-
jetória da vida. Atingem seu zemle. Resplandecem. Einal-
mente desaparecem no ocaso.

Ha liem pouco tempo dois grandes astros nacionais
atingiram o ocaso; Pandiá Caloqeras e )oão Pibeuo (hora
a Pátria querida a perda desses filhos amados e, ainda não
enxugou seu pranto, novo golpe lhe desfere o destino- de-
saparece )uha Lopes de Almeida.

sobre nosso caro brasil seu negroA parca
sudario.

estendeu

A boa mesa
wende em casa os maridos
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RETENHA 

em casa seu marido.
Prepare-lhe um jantar gostoso.

Os fogões General Electric permittem
fazer hygienica, econômica e rápida-

mente os pratos mais complicados.

A cozinha electrica, asseada, moderna

e efficiente, conserva nos alimentos

todo o seu valor nutritivo e dá-lhes

o melhor sabor, pois os fogões G-E

mantêm uma temperatura sempre

constante e regulável. Empreste ao

seu lar um novo encanto com o

emprego dos fogões General Electric.
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COMPANHIA CENTRAL BRRSILEI-
Rfl DE FORÇA ELECTRICfl

Com o més mauano - mês do sorriso e da graça, se-
extingue uma existência pôr demais preciosa paia nós. Ao
lermos nos jornais a morte án qrande brasileira, srnhmos*
íorte emoção. E'que veio ao nosso espirito a lembrança do
sua sua visita ao Espirito Santo.

Num vôo rápido pelo passado, nosso pensamento re-
construiu alguns acontecimentos oCOfl idos nessa época, Sur-
qiu, então, sempre sorridente, em a nossa imaginação, a fi-
qura extraordinária da qrande escritora. Cursávamos o quar-
to ano primário, no Grupo Escolar «Gomes Cardim» quando
f> bondoso professor Loureiro anunciou a visita, ao nosso es-
tabelecimento, de d. |ulia Lopes de Almeida. No dia seguinte
lá estávamos piazenlenos metidos nas nossas tardas bran-
cas e polamas amarelas.

Com que anciedade aguardávamos o momento da che»
(j.ida da nossa visitante!

Der>ois de longa espera, o saudoso professor Nunes,,
batendo palmas, oídeiuui que a garotada se levantasse, (lie-

qara d. )uha I &Ôa estatura, morena, cabe-
los grisalhos, com a meiguice de um sorri-
so, envolveu a classe num olhar de bon-
dade.

Como homenagem, cantámos o Hino Es-
pi rito Santense. Ao terminar, ouvimos ai-
quinas palavras de conforto de uma ora-
ção magnífica que nos fez. Eoram suas ul-
tunas palavras, mais ou menos estas : «Me-
nmos, estudem que o Brasil neeessíta do»
auxilio de todos para se tornar o ma ion
país (to mundo.»

Um frêmito do entusiasmo passou pelos
nossos espíritos e, um nosso colega, não
se contendo, com iodas as forças dos seus
pulmões, gritou :-viva d. [ülià Lopes de Al-
me ida !

Uma só voz respondeu:— viva! Aproxi-
mando-se, a grande brasileira, tomou nos*
braços o nosso colega e, na sua face ro-
ehonchuda, depositou um beijo de reco-
nhecimenfo.

Vtais tarde chegou ás nossas mãos sem
hvro «Historia da nossa terra.» Lendo seus
capítulos sentimos desabrochar em o nosso
coração um qrande amor pelas nossas
cousas.

Só muitos anos depois e que podemos
compreender os sentimentos nobre da es-
entora que. amando o brasil, a ele dedi-
coü grande parte das suas obras. Poetisa,
romancisia, orador<i,de cultura variadissi-
ma, soube compreender a grandeza do Bra-
sil» fielmente transmitida a!ra\és dos seus
escritos. De uma capacidade de trabalho
extraordinária, a grande patrícia deixa mais
de uma centena de h\ros. Contista e no-
vehsta de alta estirpe, lega.nos grande
copia de produções dessa natureza, lem
ainda obras teatrais de grande valor. |uha<
1 opes de Almeida desaparece aos 72 «mos-
de idade. Não obstante a vida laboriosa-
que teve nos seus últimos dias, ainda se
achava em plena atividade, vários livros
deixou no prelo e outros ainda em conclu-
são. f „.

Teve projeção fora do nosso pais. rui
Buenos Ayres, Lisboa e outras capitais mi-
portantes, em varias conferências, honrou
o cultura nacional. Ao encerrar, oonfirman-
(to a analoqia existente entre os qrandes
espíritos e os astros, diremos: no Ocaso-
desaparece Sol -o astro re»~ P*>rém. ama-
nhã, novamente ele estará conosco, espa-
danando luz e calor sobre todos nos.

Desaparece luha Lopes de Almeida, po-
rem suas obras- raios aunfulqentes de sua
inteligência, aqui ficarão enchendo de qlo-
nas o Brasil e espadanando In/ sobre as
consciências dos seus patrícios.

Salve» luha Lopes de Almeida'

¦

Ayrton Machado

PHONE 603
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Club do brasil cumprimenta allenciosamon-
te o prezado confrade ê approveita a opporfuníàode para

-communicar gue organiza neste momento, a segunda éxcitr-
5ôo cultural aos Estados Unidos, „ <n,nl terá inicio, no Riooe Janeiro, a 16 de Agosto vindouro.

Dois motivos pnncipaes levarem o Touring Club a taldecisão: -o suecessp alcançado, além de Ioda expectativa,
pela primeira viagem, e a reabertura, este anno, da tixpo-
siçào de Chicago, com novos <* ainda mais interessantes at-
iruchvos de toda nature/a.

Esta nova excursão á America será realizada no còri-orlavel paguefe American l.egiof^r^da Munson l.me gue
pela rapidez de sua marcha, cffortúa o Irojeétò <\ic Nova*Vorl< em 14 dias apenas.

Os excursionistas visitarão a ilha de Trinidad, «is Ber-
mudas, Nova York, que percorrerão detidamente, visitando
lambem os bairros da (idade, em seguida, pelos mais rapi-
<tos trens do mundo, alhnguão Pluladelphia, de onde partirão
>para Washington, conhecendo, nessa oceasião, a famosa Ca-

sa branca.
Uma vez visitada minuciosamente a capital americanaa caravana rumará duectamente, por via férrea, em assen.'

tos Pullrnan e leitos reservados, Para Chicago, onde após os
mais lindos passeios, lhes será facultado o atraefixo exeebcional da Exposição Mundial do Chicago, gue reebre este•anno, muitíssimo ampliada.

De Chicago a Detroif, e de Deíroií ás notáveis Que-das do Niagara —eis mais duas etapas deslumbrantes.
Depois, regresso a Nova York, onde ficarão os excur-sionistas hvres para visita pessoal aos logares que particu-

armenfe lhes interessem.
Por outro vapor da Munson l.me voltarão, em seguida,ao Brasil, os caruvaneiros do Touring Club. A grande uni-

dade americana escalará ainda nas ilhas ttermudas afhn-
gmdo finalmente, a 13 de Oumbro, o Rio de laneiro.

E' sobre essa magnífica viagem cultural aos FstadosUnidos, cujos lances pnncipaes esboçamos acima, gue cha-
mamos a atlenção do prezado confrade, solicitando referen-•cias no apreciado jornal gue proficientemente dirige.

Cordeaes saudações

blíRILLO NtiVMS
Director de Publicidade
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Sede Bemvinuo
assim como sempre
bom vinda para as
d8res de ouvido é a
CAFIASPIRINA
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1 AMBEM para as dores de cabeça e de
dentes, dores rheumaticas e enxaquecas
é a benemérita CAFIASPIRINA consa-
grada universalmente como

0 remédio de
Confiança ' ilr
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PENSAMENTOS
!*<,,

A educação faz o homem e o homem faz o povo,—/-
vS/tf/O/?.

A maior desgraça de um povo é não receber a edu-
cação (jue mereee.—Bazin.

Olha sempre para onde \aes; não te preoecupes deonde viesfe. E' o umeo meio de \ enceres na vida sem mui-to tropeços.
, .*.

Devemos julgar os homens não pelos seus discurs'05*,
mas sim'pelos seus aefos. — Kfrhe. de Pu/ss/eiá_6_ ¦^.¦WM

4*»A educação deve patentear óMdéai dè iHHivídtiâ
Uichter. *yr'ü_y
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O verdadeiro amor nunca
maldiz. Nunca se vinga. Se não
consegue aquillo que deseja
náo se revolta.

Na tortura de ser sempre in-
teliz, o amor do bom tem para
tudo uma s u a v e palavra de
perdão.

Aquelle (jue muito ama, de
tudo se priva e de nada se
queixa.

E vendo tudo triste, e vendo
as folhas calundo pelo fim do
oufomno—folhas verdes da côr
de urna esperança — o verda-
deiro amor sorri.

O amor do ho m e m que é
bom transforma o ciúme em
aroma de rosas desbotadas,

Quando tudo termina, o ver-
dadeiro amor sorri...

Sorrir é chorar pelos lábios,
como escreveu Vargas Villa.

PAULO FREITAS

ATTK8TA DOS IMPORTANTES
O dr. Luiz de Moraes, medico efleclivo da Santa Casa de Misericórdia, com differentesannos de estudos em Paris, Vienna, ele, escreve o que se seque :
lllmo. sr. pharmacèutico Eduardo C. Sequeira:
Os resultados, verdadeiramente satisfactonos, que tenho observado nas moléstias do aDparelho respiratório, com o emprego do PFITOPAL DF ANGICO PELOTENSE, habilmente pre-parado em vosso estabelecimenlo, levam-me cxponUneamente, a atteslar a sua real utilidade

De V. S. AH. Am. Obr.
1% , Dr. Luiz de Moraes
Pelotas.

O dr. Anlero V. Leivas, formado pela Faculdade de Medicina dò Pio de Janeiro medicodo Hospital da Santa Casa de Misericórdia, substituto do Hospital de Beneficência Porluoue/ode Pelotas, ex-intendente municipal de Pelotas, e\c.
Atlesío que tenho empregado o PFITOPAL DE ANGICO PELOTENSE, do pliarrnacculicoSilva Pinto, em affecções agudas do apparelho respiratório, obtendo sempre bom resultado peloque considero esse preparado um medicamento de alto Valor e de apphcação proveitosa emtaes affecções.
O referido afíirrno sob a fé de meu grau.
Pelotas.

D. Anlero Leivas

Confirmo estes altestados, Dr. E. L, Ferreira dc Arauja (Firma reconhecwia).
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Deposito
Licença N. 51 I de 2o — 3 ~ 906.

ral: DROGARIA SEOUERIA-Peiotas-Rio G. do Sul
Vende-*e #*m Ioda a parte
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Dr. Mascarenhas
li min» anêmicas dá cores rosadas e lindas!

Tônico dos NERVOS
Tônico doi MÚSCULOS
Tônico do CÉREBRO
Tônico do CORAÇÃO

Um tò vidro vos mostrará sua efficacia
Alsum dia* depois de uso do "Vltamonal**

u ?££!&. £? •ccrMC'^o d« «riargla physica. daJUVENTUDE, da PODER, qua sa náo experi-mentam antas. Esta effalto é multo caracteris-tico, por assim dizer, palpaval a contribua amextremo para levantar o moral, am geral daprl-mído, dos dosntss, para os quass o remédio éparticularmente destinado.
—*-P*5Dll sobrevem uma sensação de bem•atar, de bom humor, de vigor Intellectual. AsIdeai apresentam-se claras, nltidac, a concepção
HX!*.Ai!rám *. v£a' ? MPr«»«*o • a traducçâodas Idéas mais fáceis, mais abundantes.

O augmento do appetlte acompanha estes
tZVüHaiVt**' *l n,° f,m de pouco «•»*»PO. ha umay* mento sensível de peso.
A' VSNSA NAS PHARMACIAS E DROGARIAS

inl: DROGARIA BAPTISTA
1.# da Março, 18 - Rio da Jansrro #

Idosas a florir por sobre a terra.
Azas tontas de luz cortando o espaço azul.
Ninhos cantando á sombra de velhas arvores secula^

res. Amam-se as aves, no morno aconchego dos ninhos per-
fumados; as flores inebriam-se de gozo, ao contato glaciaii
das (jotas do oi \ alho matinal.

No mistério impenetrável dos florestas, ha cantos
amor por lodo parte e, no azul dò hrmamento, as estrelas In-
zem tremulas, pálidas, cançadas... 1/ a sublime apoteose da
natureza em festa! I; eu- tâo só, a esperar por ti, meu doce
amor! Porque fu tardas tanto? vem, vem com essa luz divi-
na e misteriosa de teus grandes olhos eismadores, clareara
treva dolorosa dessa incerteza em que me debato inulilmen-
te e que tanto me crucia. Vem, com as pétalas unidas, ver-
melhas e perfumadas de teus lábios em flor, acalmar essa
sede de amor, que tanto me tortura; vem, emfim, com a tua
carne moça e palpitante, para mim que em vâb te busco ha
tanto tempo, por toda parte te procuro em yâo I

Vem! vem. \:7 Maio, não vês? F o me/, em que as ro-
sas e as aves celebram, venturosas, as nupcias, sob o olhar
complacente das estrelas pálidas e cançadas. (Amemo-nos.
pois, yèm com teu carinho meu amo, meu amor, meu doce
encanto. Vem !...

... -i ;

' ¦ ¦ ' ': y.

$)e JOaude

• # * A duvida no amor acaba fazendo a gente duvidar de
tu do.—.4 miei.
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Mlle. arranjou um flirt recente. Poi na«noite bela de 3. João. Minta musica; Mm-

Ias festas. I: dentre essas musicas e essas
festas surgiu o seu jovem, corno por um
milagre.

Por coincidência, chama-se lodo...

. Ele é acadêmico de Direito. Eoi ao Rio
fazer exames parciacs e ainda nào voltou.

Mlle. esperou-o em S, )oão. Depois, em
5. Pedro. E nada. Pile não a p p a r e ceu
ainda.

Ficou por lá. Quem sabe si arranjou nas
plagas cariocas um novo amor!...

Elle c funecionario e entrou num rateio
para adquirir um bilhete da Loteria fede-
ral de S. |oão. 2.000 contos L.

Que colosso! Uma viagem no Zepehn,
em redor do mundo, ao lado de Mlle.

Eis o seu sonho... que nâo viveu...

A Terra gyra mim movimento constante
em volta do sol. A Lua em volta da Terra.

Mlle. gyra em volta do graduado func-
cionario da Agricultura que é o seu astro
principal. Elle tem o poder de attracção.
A matéria atfrae a matéria na razão dire-
ta das massas...

Eis a lei que immortahzou Newton, per-feitamenfe adaptada num caso amoroso...

V i ¦ ...Mlle. esperou o acadêmico de medicina,
cabralisfa, para dansar aqui o São João.E elle não adivinhou o p e n s amenlo deMlle. e nâo appareceu em nossos salões.'Ficou longe. No Rio. A MO e tantos |<ilo-

metros de distancia. Mas no pensamento...
junfinho ao coração de Mlle. São milagres
do amor po r q u e só quem ama pode ter
coração capaz de sentir e de produzir es-
ses milagres...

PHOTO PAES
Trabalha uct intimou te para a

«Vida Cupichabu» a para
a «Yiilu Domestica»

Comparece a todas as solemnida-
des : festas intimas, easamen-

tos, baptisados e anni-
\ersarios.

Procura o seü flTELIER á
rüa l- de Março n. 23

• VICTORIA

O retrato delle foi publicado no ultimo
numero desta revista, sozinho, e com me-
recidos elogios.

Mlle. recortou o photographia e guardoucuidadosamente dentro de sua bolsa de fa-
zer compras, logar destinado a guardar di-
nheiro... porque o retrato vale ouro...

Elle e medico de criança. Gosta de dau-sar muito. Está ficando calvo devido ás
suas qrandes oecupações. Mlle. é intelle-
ctual e ja tivemos o prazer de ouviUa em
nosso questionário «Como pensa a mulher
capichaba.> Mlle. pensou bem. Alfinete,
apesar de não ter mãos bale palmas ao io-vem casal. Vale a bôa vontade de applau-
dir...

Elles são louros e bastante parecidos;
porém não são gêmeos. Um é grande ud-
mirador das mulheres... volta e meia está
sempre no meio das moças a conversar.
Mas... o outro tem verdadeiro pavor! Até
hoje ainda não foi visto em nenhum de nps-
sos clubs sociaes. Agora, ambos têm oj£ia
predilecçâb por andar sempre cheios de
criança... Cuidado! Quem brinca com cri-
anca...

Ella, ha tempos afraz, dizia que nunca
havia de pôr os pés no Saldanha. Mas...
depois que um director começou a pres-
?ar-lhe muita attenção, qualquer assustado
que haja ella náo perde... Seria porque nao
era correspondida por aquelle afirahente
jovem ?...

i

Elle é noivo e ella está para isso. Mas,
quando estão juntos nem se lembram de tal
E' tamanha a attenção que os prende... só
mesmo quem vai aos domingos a novel
praia «Saldanhisfa» é que pôde avaliar... E
em dezembro quando o jovem estudante de
medicina e morador lá de perto do cerni-
ferio chegai, nem parece que ha nada,..

:v:-

O Inverno Vem AI*I
Para o combater bastara Ir nas

Casas Pernambucanas
Comprar a preços módicos os formidáveis Coiçlores, Kaçhâs. HançIIas, Lás, etç.

CORES ABSOLUTAMENTE INDISTINTIVEIS
Avenida Capichaba, 43. Rosário, 2, 4, 6 - Villa Rublm
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O SEGREDO Sobre o aiw
da saude dos cabellos

Como crescem
Porque caem
Porque embranquecem
Como remediar

Uma descoberta sensacional
A fórmula da Loção Brilhantç reúne os novos
princípios scienfificos para auxiliar as func-

ções dò couro cabelludo e corrigir as
suas anomalias.

Como combater as
symptomas da destrui-
ção capillar (jue acarre
iam fatâfrnènté a debili
dade e o embranqueci-

>
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Calva tlt-vi.tia ú, AlojMMrin Arr-
ata. tr«Ua<ia! I*fla I.(»vüo

Brilhante

mento dos cabellos, as
sim como a calvicie.

Será um problema in-
solúvel ?

Felizmente não.
A sciencia está sem

pre preoçciipada atira
de projectar claridade
nas trevas.

As pesquizas de va
rios scientistas europeus
e americanos para evi-
<lenciarem as causas da
guéda do cabello e do
embraiHjueeimento pre
maturo. indicaram o ea-
miniio a seguir pela des
coberta, de aue só uma

subsiau r i a da mesma
natureza que as cellulas
capjl/ares podia coope*
rar a sua íormaçâu e ao
seu <l o s envolvimento.
Tal substancia é a tjlj«•
se encontra concentrada
em solução estável na
bem inspir a d a e feliz
forma da Loção Briihan
te cujo segredo custou
uma fortuna.

Graças ao poder d<-
absorpção <la epiderme
de certos liqüidds, con-
se{4u«* a Loção Briihan-
te ser direotamente assi
müada pelo couro cabel-
ludo. Assim, com appli-
caçoes locaes penetra 
até asr ai zes do cabello
(que nunca morrera) os seus «de
mentos anii-pnrasitarios e nutriti-
vos das cellulas capilares.

Imiumeras personalidades do Bra-
sil já recuperaram os rabellos e os
viram restituídos com sua côr na tu
ral primitiva, sem necessidade de
recor ivr ás tini uras.

Professores da Faculdade do Mo-
dieina <» muitos médicos têm com
oxperifnoias controlado o confirma-
do o valor da íormula da l.o rão
Brilhante.

Nas senhoras o êxito da Loção
Brilhante tem sido assombroso AL
cornas que ao pentearem-so perdiam
muito eab ||o. deixaram de o per-
dor o ctiraram se radicalmente. F,s*
peçialmeule notável tem sido a for-
mação dc cabellos novos om homens
no inicio da calvicie. e cm alguns
calvos já bastante adeantados, onde
a esperança de rabellos novos já se
havia dissipado.

Q numero <l<k fios do cabeljos de
uma pessoa adulta, di/. Josionek. é
o Seguinte :

Nas louras ha npproximadamente
140.000. Na de cabellos castanhos.
109.000. Nas dr cabellos negros
102^000, Nas dé cabellos vermelhos,
ÍU>JMX).

Essa è a capacidade de cresci
monto do cabell . e dahi a necessi

Mine. rrançoís
Pohl nos escre-
ve:

Devido d ( as
pa o ""'a cubei
to enfraqueceu
o cahiu ue for-
ma alunnuHie
Depois que eu

e m preguei re
g a I armai te a
Loção Bri lha ti
te. os olhares
de mi ti lia fattti-
lia são sempre
para os meus cabellos, A raspa de$apare~
ceu a queda foi detida e renasceram novos
cabellos fòrfePf ohundt.ntts c ondeudos.
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dade da nutrição do cabello,
com o tônico biológico Loção
Brilhante, parn qúe elle não
embranqueça ou caia.

A oxiguidade de espaço des:
te annuncio não nos permitte
expor em detalhes as causas
da queda do cabello o do nou
embranqueci men to; bom como
todas as propriedades o vau-
ta<;ens desta sensacional in~
venção, por isso, editamos um
livriuho (pio contem conselhos
úteis para V. S obter e con
servar unia bella eabelloira

Entre uma serie de causas
da queda do cabello, as mais
freqüentes são o emprego da
ngua ou dc sabões contendo
ingredientes nocivos, os quais
diminuem a resistência das pa-
|>i lias pel ti feras, dando lugar
a invasão de caspas no couro
cabelludo.

As simples loções p rfuma
das determinam uma excita-

* * * »Some

R u a ... .

Cidade ..

Assim como nâo ha mulher
alguma gue seja platônica lo-
da vida, lambem nào ha ne-
nhunio que nào se entregue ao
pl&lonismo de vez em quando.

tu, como Sócrates, receio
mais o amor de uma mulher do
gue o ódio de cem homens.

O amor c mu hymno perma-
nenfe gue, depois de emmude-
cer aquelle gue o canta, outra»
garganta <> volta a repetir éter-
nameute.

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

Qui r V", S, manter o seu ca
bello com a cor natural eevi
tar a sua queda até a edade
avançada? Use Loção Briihan-
te, sciontificamente preparada
o df» valor comprovado,

Se o seu «abollo çác se tem
caspas o outras affecçòes pa-
rasitartas do couro cabelludo,
ou se deseja recuperar a côr
primitiva do seu cahHlo, não
vacilic r peça hoje mesmo o
livro *<) Novo Tratamento dn
Cabello.»

A remessa será feita gratui
tamento. Envie nos hoje mes.
mo o coupon abaixo :

•

«•.'*-*«-# *..• • *.. * « *?«»«»... , , : , , . .<.-.» ..

»?»«•«»

Estado...,. ..... . (.,
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Fertilisa o couro
cabelludo
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& ntre volumoso
omno agitado

Ranger dos dentes
Comichão no nariz
Vômitos - Colicas

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

Tudo são symptomas dei
LOMBRIGASe VERMES
Só podereis exterminal-as

dando-lhes um

í. 4
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SEGURO
O TRADICIONAL REMÉDIO para ADULTOS E CRIANÇAS

TIRO
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— Que é isso, Lili, discutindo
outra vez com tua mâe?

Ah, Jorge I Como isso me
aborrece! Mas mamãe de certo
tempo para cá mudou de uma
maneira inexplicável.(m$\
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Nõo desanimes, querida. \
Nõo sei que mais deva fazer 1
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— Observa a melhora de ma-
mãe: enlevada com as crian-
ças...

Anda sempre nervosa, mal-
humorada, irritavel, não tolera
mais as crianças e zango-se
commigo sem motivo algum.
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No caso de dona Plácida esses

e outros males provêm da cha-
mada "edade critica". Felizmen-
te para combatê-los ha um re-
médio poderoso e único. Expe-
rimentemos.
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Moralidade :
Em toda a casa onde existir

uma sogra, deve haver tambem
um frasco d'A SAUDE DA MU-
•»ncii.

Para os distúrbios
menstruaes, as eólicas
uterinas, rheumatismos
e todos os males da"edade critica" — A
SAUDE DA MULHER.

... ¦¦ : ;x

XX.''' ' 
".;

yyfiL-y ¦'.. x.':fe ¦:'*_¦'¦ " ' ¦¦"'¦

A Saude da Mulher ^
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