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Inveja? Náo; remorso!

-'lambem eu já fui, assim, feliz, pensou consigo a dama qne mem
ialmenle reconstituía o scenario de felieidedc conjugai em que vivia uma de
suas boas amigas, a quem vinha de visitar: c ao seu pensamento accrcscen-
lava ainda com amargura :- mas. a culpa foi toda nimba, ou melhor, pro-
¦vteiu da minha ignorância. ,

Assim sentenciava contra seus próprios actos, a sennoia que ove a
desdita de ver o marido passar aos braços de outra.

Vietima de uma asthenia sexual renitente, moléstia de que nem cila
própria nem o'seu marido jamais suspeitara, recebia as cancias deste com
lauta frieza qúe acabou por persuadil-o de que não era elle o dono do seu
coração e que, talvez, outro guardasse o amor que devia ser só seu.

•'¦' Entretanto, agora, coma experiência que adquirira pela leitura de
Certos livros insfruetivos e pela confidencia de algumas amigas, comprehen-
deu que o seu mal~-a asthenia sexual—era lodo conseqüente de um distur-
l.io orgânico, fácil aliás, de ser curado. Fez o tratamento indicado, pelas I e-
rolas Titus. e em pouco tempo sentiu-se outra. A frieza que ei a o traço ca-
ractcrislico de seu estado, foi substftuida por. intensas disposições aflectivas,
pela vontade inconlida de amar e ser amada: mas já agora essas vibrações
de sua natureza intima só serviam para mais lortumr-lhe a alma. visto como
faltava-lhe o único sêr~o marido —ao qual podia consagral-as.

Da narrativa acima, ha de ficar ao leitor intelligente a seguinte im-
pressão: que, mais do que á esposa abandonada, cabe a culpa do sua desdi-
ta ao marido. O homem que une o seu destino a uma jovem que elle conhe-
ce apenas da sala de visitas dos seus pães, tem 

"o i\rvcr de perserutar-lhe
iodo o organismo, de sondar-lhe a alma. sem esquecer o que Lhe vae pelo
corpo, e será sempre lamentável que no esposo, antes de criticar a " indiffe-
rença " de sua companheira, falte o bom senso, esse espirito calmo e inda-
gador de iodas as cousas...

m-O quadro exposto acima (\ muito commum na nossa sociedade, e
felizmente, cem muita freqüência ò confirmado nas clinicas médicas. São in-
numeras ás observações de casos deésa natureza que tem sido resolvidos, de
um modo saíisfaioriò. pelas Pérolas Titus e cios quaes existem, á disposição
dos interessados, amplos'comprovantes no Departamento de Productos Sei-
entificos á Av. Rio Branco 173, '2.. no Rio de Janeiro: á rua São Bento, 49,
2*. era São Paulo e nesta capital, na Drogaria Roubaeh.
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Porque as
"estrellas"

nao enve

iliecem
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Talvez pouca gente sabe que a maioria das artistas
da léla passa por tormentoso trabalho de alta maquilage,
quando têm de ser filmadas, e são verdadeiros artistas do
pincel os que se encarregam dessa reconstrucção esthetica.
E' um trabalho de grande arte, que exige tempo e abundan-
fe material: massas, cremes, tintas e muitas «coisitas» mais
e, principalmente, muita paciência e resignação por parle
das artistas.

Das indagações que fez, —pois que isso dizia muito de
perto com os seus interesses de maquillador,—poude o pin-
tor apurar que taes artistas haviam feito um cuidadoso Ira-
lamento pelo methodo moderno, já celebrado, do professor
allemão Dr. Kapp. A referida estatística chega á minúcia de
citar nomes, o que omiftimos nesta noticia, considerando
que é sempre melindroso e pouco elegante desvendar-se os
«segredos» femininos. Todavia, devemos confessar fer en-

w.

coniiado ahi a chave de um grande mistério, qual seja o de
saber-se por que arte ou prodígio certas artistas- de reno-
me conservam ainda hoje a sua belleza, decantada univei-
salmente, não obstante os seus já respeitáveis janeiros!

Está explicado. São mulheres previdentes que soube-
ram, com tempo, beneficiar o seu corpo com a providencial
e racional medicina, conhecida sob a denominação de W-5;
e, o fazem com justas razões, porque é na manutenção dos
seus encantos que está toda a garantia da sua felicidade
nos sombrios dias outomnaes; e o W-5 promovendo o des-
dobramento das cellulas, dá nova vitalidade ao corpo.

À's nossas gentis patrícias, lembramos que, para o re-
ferido tratamento da pelle, pelo moderno methodo de uso
interno, podem receber, gratuitamente, minuciosas explica-
ções na Pharmacia e Drogaria G. Rouback & Cia., nesta
Capital.
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Os pães quizeram fazer do filho mais ve-

llio um doutor; elle, o caçula, ficara na fa-
zenda, onde a vida se lhe escoava no
amaino da terra bruta.

i Depois da morte dos velhos, quiz dar as
pernas, atraz da fortuna. Era o nomadismo
biándeirante de outras gerações, que lhe fi-
ciara no sangue. Mas, esperou ainda. Algo
djle subjectivo o prendia ao torrão natal. E
adiando a aventura, passada a tristeza des-
se abandono, deixou-se ficar ahi. Era sua
vidal Entrou a trabalhar com disposição,
piorem, tolhido de melhores possibilidades,
a é quando uma companhia ing I e z a lhe
c°mprou uma parte das terras para pro-
seguir as linhas de aço, que foram levar
ao! interior do paiz a civilização.
;.': Gomo dinheiro que lhe coube dessa ven-
da restaurou os cafesaes; a maila cedeu
logar ás conquistas da lavoura. Foram dias
de labufa infernal, mezes de trabalho imn-
ierruptí), annos de sacrifício e de resigna-
do desprendimenio a qualquer descanso
ou dormida mais longa. Ao clarear do dia,
enxadas em mãos grossas, era aquelle ca-
Var constante a terra inculta, para fazer
surgir, nas aguadas, os brotos piomissores
dúmà colheita futura, perdulária para ser
copvpensadora.

Cóm a valorização do café, vieram-lhe
•ganhos fartos. E o progresso para ahi foi
conduzido, dando ás cercanias um aspe-
teto privilegiado de grandeza e de fartura.
Erani as tropas, os cannaviaes, as pasta-
rias, tudo se adaptando ás necessidades
do engenho. E mais homens queimados de
sol, ria canseira do trabalho agrícola.
; Floresceu a fazenda abandonada. Muitas
yezes Lúcio chamara seu irmão que estava
na cidade, tentando trazei-o á vida do
campo.

, Após tantos annos de ausência, elle vie-
ra uma só vez, quando effeçtuaram a ven-
da das terras por onde deveria passar a
nova estrada de ferro. Encontraram-se na
sede da comarca. Vicente allegando urgen-
cia nos negócios deixados na cidade, es-
quivou-se de sitiar o silio onde nascera :
é que tinha ainda presente na memória
aquetla chapada improductiva luzindo ao
sol, tendo no horisonle, como uma promes-
sa, a malta inexplorada e cyclopica.

Mais tarde, quando os transportes pos-
faes foram facilitados e as noticias chega-
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vam á cidade, menos envelhecidas, Vicen-
te conheceu do progcesso da fazenda, sa-
bendo-a procurada' por levas de colonos,
cuja ambição a fama do lugarejo desper-
tava.

Surprehendiam-no todas as noticias. O
pae sempre dissera que Lúcio não daria
para nada. Elle, Vicente, fora a esperança
dos velhos...

Pretextando o conselho de um amigo ex-
perimentado, que lhe insinuara o ar livre
do campo como therapeutica infallivel á
saúde combalida, resolveu abruptamente a
viagem. Tudo contri b u i a, na metrópole,
para seu maior abatimento physico e mo-
ral. Não se julgava feliz. Tudo contribuía,
na metrópole, para sua saüde resultado
benéfico, e quiçá, não abrandaria os ac-
cessos nervosos da mulher?...

Lúcio não os esperava. Vicente e Maria
foram encontral-o feitorando a derrubada
de um tapinuam gigantesco... Era bem o
homem integrado á gleba, forte e quasi
selvagem. Maria admirou-o como a um
exemplar da. raça de que degenerou Vi-
cente. E, cousa estranha! em vez de sua
apparencia barbara contrariáí-a, accendeu-
lhe o enthusiasmo. Na malta, tudo lhe ti-
nha o sabor da novidade. Interrogava gai-
ata, faceira. Attentando bem na pessoa que
lhe satisfazia a curiosidade feminina: um
homem sujo de terra, inculto, suar ento,
mas... de nervos como raizes.

A casa da fazenda era relativamente
commoda; mesmo assim, os visitantes sen-
tiram a solidão dessa primeira noitj de si-
lencio interrompido, apenas, pela musica
dos bafrachios.

Vicente ficou decepcionado. Filho desses
rincões adustos, porém, educado numa
grande cidade, sentia-se, ali, afastado de
seu ambiente predilecto, numa estupidez
cansat i v a de quem sáe da metrópole e,
contrafeito, volta á villa donde sahira, me-
nino ainda, sem a impressão tumultuaria
que trazia agora...

Maria sentiu interminável aquella espera.
Ao redor da mesa, sob a luz do lampeão
que deixava a sala grande na penumbra,
viu escoarem-se as horas, lentamente. A
terra parecia-lhe um circulo vasio, o céo,
um toldo immenso...

Na manhã seguinte ella despertou cedo
com a vida da fazenda. E sahiu. Deslum-
brava-a o alvorecer. Vinha do campo hu-
mido de orvalho um cheiro fresco de es-
trume. Pessegueiros dobravam-se ao peso
das flores e nas laranjeiras os frutos se of-
fereciam tacitamente, amarellos do deses-
pero da certeza de serem colhidos.

Como lhe parecia tudo tão diffei ente, aos
olhos cansados de avenidas asphaltadas.
Achava encanto nos caminhos desertos... ..¦

Lúcio acompanhava.a aos passeios, en-
sinava-a a montar, dizia-lhe os segredos
da malta; para o seu temperamento ner-
voso tudo isso tinha encanto. Ella se esfa(-
siava diante da grandiosidade do scenario;
os músculos salientes de Lúcio, numa ina-
dvertida exhibição máscula, as arvores gi-
gantescas de raizes seculares, o desres-
peito do rio atrevido em plena enchente
invadindo a terra lamacenta, todo esse má-
nancial de força em que a vida se entlóra,
no excesso de seiva, se lhe abria aos
olhos como um sol festivo, após as primei-
ras chuvas do estio.

Um dia, ao descer pela estrada do ro-
deio, descortinando do alto a cascata que
assusta, com o seu ruído, a passarada, a
uma légua, ella revelou-se á ignorância de
Lúcio:

—Eu queria estar lá em baixo, bem onde
a água cáe com mais força, para receber
no meu corpo todo esse choque...

Elle riu. Grande como a natureza, era
sua alma desprevenida; ainda não sentira
esse choque das paixões, que afasta os.
pensamentos bons, como a água precipi-
tada do abysmo espanta os passarinhos.

Não podia comprehender essa revelação.
Mas,, ficou vermelho, quando pararam

num cortiço, e ella disse:
— Eu queria ser uma abelha, possuída

pelo mais forte da colmeia, pelo heroe da
escalada doida.

Porque, dessa vez, a comprehendia...

Quando chegavam joi naes da c i dade,
Vicente repelia seu desejo de voltar ao
trabalho, á sua casa; reclamava cartas que
nâo vinham. Essa vida monóiona, da fa-
zenda, entediava-o. Resolveu retornar á
capital; mas, para que a mulher continuas-
se a tirar proveito do clima que lhe iraria
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o equilíbrio nervoso, prometteu voltar quinzenalmente. E assim
foi. Maria não se desgostava do campo; o instincto sexual
prendia-a ao ambiente forte, variante nos matizes, da alacri-
dade das flores sylvestres, do painel verde das pasfarias e
dos cafezaes, ás asperezas das rochas vivas abertas em abys-
mos de attracção violenta. Lúcio parecia-lhe um companhei-
ro de infância. Começou a aprecial-o de maneira estranha;
tinha sonhos em que elle surgia como um macho possante a
violental-a. Fora do sonho, dentro da vida dos dias repetidos
e iguaes, ella se dedicou inteiramente a Lúcio. Para o Séú
temperamento, um amor era pouco. Ella era a mulher qüe
não encontrou no homem com quem casara, o que reclama-
va sua libido. E, cérebro doentio, emprestou á figura vulgar
de Lúcio, uma segunda personalidade; ao seu amor ansto-
cratico e infeliz, sobrepoz esse gosto bárbaro do seu defei-
io sensorial. ¦_-, ; >..

Esse amor que se lhe offerecia, mas, que seria rouba-
do tinha para elle o saibo dum fruto prohibido: teíitava-o.
lá não podia olhal-a nos olhos; tremia ao contacto de suas
mãos Era um caboclo viril, ignorante de fundas emoções,
para o qual, mais fácil seria desveneilhar-se dum elo de fer-
ro do que de uma coroa de rosas. Entretanto, reagio. Era um
forte a quem repugnava uma trahíção. E, para evital-a, afãs-
iandó de si a chamma que o podia incendiar, tornou-se im-
passível e desattento aos caprichos de Maria.

Uma noite, Lúcio ouviu passos precipitados, no quarto
de cima; Ficou alerta. Minutos depois, alguém lhe bateu a
porta; abriu-a cautelosamente; em seguida, escancarou-a:
era Maria. Segurava os seios sob a camisa, numa commo-
cão nervosa de hy^terica, amparando-os, como se o cora-
ção, tão pesado, se lhe fosse cahindo. Tremula, apenas pro-
ferio: —Um morcego.

Em seguida, tomando fôlego .•-',
-Não posso dormir. Tenho medo. Vê como estou fria...
Lúcio, para vencer a tentação, correu escadas acima,

riscou um phosphoro, esquadrinhou o quadro, inutilmente.
—«Qui morcego, qui nadai» ¦ ¦ "« 

* A
Elle comprehendia aquillo; o instincto dizia-lhe toda a

verdade. O morcego não fora senão o desejo dessa mulher
moca e forte, provocando sua timidez.

Respeitaria a mulher de seu irmão I Força e coragem
não lhe faltavam; mas. sobravam da parle delia, belleza e
Pr°VOCpaaÇra°'menosprezar a vaidade de Lúcio, mais por des-
peito do que por outra causa, Maria, na manha seguinte,
Cham°%Coh5°vIÍ 

fommSS ouvindo ?! Quero chegar até
ÓqUe"Lucioe™ppoz 

gue Se engauara; a manifes.ação de de-
sagrado gue assim ella lhe fazia, era a maior prova de sua
honeshdaTe Fora infundado o juizo gue fizera a seu, respeito.

Desd'esse dia, elle não mais a acompanhou nos pas-
seios á villa, nas pescarias á beira-r.o, nas 

jçaimnhad^sobcopas frondosas. Substituiu-o, definitivamente, Chico Tição,
que Parecia ter brazas vivas na bocca; alto, vigoroso, pel-

"?%.*,
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ludo como um macaco, de olhos brancos, pés espalmados,
tronco bruto, pernas elásticas, narinas aflantes, orelhas dis-
formes e voz que era mais um grito; servidor fiel da casa,
produeto hybrido, de escravos, manso e estúpido...

Da ultima vez que Vicente foi á fazenda, observou a
Lúcio, intencionalmente è|fêliz> que Maria estava gostando
de frutas verdes, de pitangas e limões; surprehendeu-a no
curral, aspirando, cem visível prazer, o cheiro do estrume.
Mais tarde surgiram-lhe os vômitos. Pouse-lhe entumecendo
o ventre. O marido deixou-se ficar ahi, desdobrando-se nos
cuidados á mulher, insistindo para que voltassem para a ei-
dade, onde os recursos médicos são amplos. Ella julgou des-
necessários esses desvêlos, infundados seus receios, porque
tudo se ia verificando normalmente. Falava em preferir que
o filho nascesse num lugar colorido e calmo, cheio do en-
canto natural das cousas, sem horizontes limitados; queria
um filho robusto, respirando o ar saudável dos campos, J^e-
bendo a água pura dos rios, colhida no concavo das mãos,
na alleluia do sol, na alegria da chuva.

Lúcio estava num contentamento de garoto dentro dum
bazar. Sentia-se orgulhoso de haver respeitado a franqueza
dessa mulher, esposa do seu irmão. Batia no peito, valente,
numa fanfarronice ingênua: era um homem! >

Os dias que suecederam á revelação de Vicentè,: fo-
ram para elle mais longos. Trâhsformou-se. Parecíja- lhe tudo
tão differentel... As estradas abertas ap sbl, sinuosa?, subin-
do encostas, ligando pousos, esbarrando em poHêlràs,'de-
sapparecendo no solo batido dos terreiros, para surgirem no-
vãmente repetidas; as tardes tão calmas... as cantigas amo-
rosas sahindo do bojo das violas, nas noites perfumadas do
sertão, cheias de estrellas e de amores; a algazarra dos tra-J
balhadores á volta do trabalho; 6 canto dos passarinhos è
o arrulho dos pombos no telhado do casario da faze nda;
gritos de boiadeiros encurralando vaçcas leiteiras... Como
tudo lhe parecia novo! \

A felicidade de Vicente era um poueo do seu sacri-
ficio. Esse transbordamento de affeição paterna!, que lhe es-
tava latente, se manifestava agora... Ansiava pelo sobrinho.
(Jueria embalal-o nos braços, cantar para que elle adorme-
cesse. Depois, iria crescendo... Como um sábio dos campos,
ensinar-lhe-ia os segredos da terra, adquiridos no livro da
experiência de todos os dias.*. Guaporé, o cavallo mais caro
da fazenda, seria delle!

Havia de ser um homem! Si fosse mulher chamar-se-ia
Maria Rosa... E ganharia a Pintada, novilha de pello luzidío,
que custara ao Lúcio cem mil réis e três matungos de que-
bra.

• Não comprehendia que essa manifestação carinhosa á
criança que esfavapara nascer, era a expansão do seu amor
impossível.., E, magnífico, incomparavel, viveu na espectativa
de uma felicidade singular, aié que, mezes depois, em plena
primavera, entre os atropelos e a alegria da fazenda, Maria
deu á luz um garotinho que era... a cara de Chico Tição.-\
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O JuquinBa está cheio de saúde e alegria -
seu peso aüairienta sensivelmente e com regu-
laridade. De\ez em quando mãezinha olha-o
com prazer e oraulho: - ella bem sabe que isso
é devido a ter liado dò seu petiz, desde os 6
mezes de idade,\ alimento de que elle justa-
mente precisava \m alimento completo que
lhe desenvolveu hàrmonicamente o corpo, a

FARINHA LÁCTEA

NE^TLE

v^r

NO TRIBUNAL

O juiz—Parece impôs-
sivel gue o senhor assas-
sinasse uma pobre velha
para lhe roubar cinco
mil réis.

O réo— Então... cinco
mil réis daqui... cinco
mil réis dali... Bago a ba-
go, enche a g a Hinha o
papo.

Rei o rno

Após tão longa ausência,
voltas de novo para o meu amor!

E abro-te os braços!... E aspiro de novo a essência
da tua alma em flor 1

Longe de ti,'
jamais pude esquecer nossa ventura 1

Oh! quanto soffri
nas horas de abandono e de amargura!

Tudo, porém, em torno me dizia
que o teu encanto um dia voltaria!...

E hoje de novo enamorado,
preso de novo á tua seducção,
em tudo vejo a gloria de um noivado
a nos cingir de novo a vida em floração!...

Mario Vilalva

"ROCKFELLINA"
iniciitiES. mm, immtmmwÊ, etc.

Novo producto, de incontestável
êxito na expulsão dos vermes intes-
tinaes, principalmente os denomi-
nados «ascarides lurabricoides»
(lombrigas).

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

UNA são tomadas com prazer pelas crianças. Encontram-se em
ta das as Drogarias de S. Paulo e do Rio. Pelo correio, registra-
do, 1 tubo3$000. Pedidos á Drogaria Ribeiro. Menezes <&, Cia.—

Rua Uruguayana, n, 9E—Rio de Janeiro.
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Chronícas capichabas
O SYLVIO AGUIRRE E O SEU AMIGO

Sylvio Aguirre e seu velho amigo se ha-
viam afastado da Praça 8, em direcção á
rua Duquévde Caxias, numa palestra intima.

Não era\um assumpto mundial, como a
questão frahco-hispano-marro quina, ou
qualquer oufra de egual jaez, os que o pre-
occupava.

Syívio, coração bem formado, estava se-
riamente impressionado com a sorte da-
quella bella morena de 22 annos, de cabel-
los e olhos pretos, delgada e alta, a Leni-
ia, que'residia lá para ao bandas de Ju-
cütuquara, e que depois de entrar em se-
ria luta com os paes que até chegaram a
vergastal-a, como se fora uma mínima es-
crava, se achara na contingência de sahir
mundo afora, em demanda da capital da
Republica, a cuidar da vida.

«Coitadinha! disse Sylvio com voz cho-
rosa. Que sorte estará reservada aquella
pobre alma? Por que labyrintos de amar-
gura irá ella se perder?»

A essa novidade lembrou-se o compa-
nheiro que, realmente, já não a via desde
algum tempo, na bilheteria do Cine, e tam-
bem possuidor de um coração bondoso,
poz-se a lamental-a: -,

—«Coitadinhà! Era tão pontualzinha! Tó-
das as noites ali chegava á hora certa!
Emfim, Deus a proteja.» r«Tens o qüe fazer? perguntou-lhe Sylr
vio.

Ia ao Globo conferir um bilhete de lote-
ria, mas tinha tempo. A compabrjia do ami-
goycom as suas noticias têí^ freadas, so-
bremodo o prétidiã. l l 1;? A Í

Nessa occasiâo àcabavattí os dois de su-
bir a ladeira da Matriz.

«Já que estás sém occüpação, acom-
pànha-mé até a ruá José Marcellino. Vou
ver alguma casa que está para se alugar.

E. seguiram! em direcção á praça da Ca-
ihedral. . ' •' A\\\

Mas o Sylvio que se preoccuivava por
demais com as desgraças do próximo, pas-
sou a se lembrar da Clarice/uma loirinha
recem-càsada *ô;ue fora abandonada, de
sübitp; pelo ^marido.

; —«Sabes, Florenciò ? Dizem qtie ella tem
soffrido fome e qüe até os visirihòè. :lhe têm
acudido com o almoço e com o jantar.

Cóitadinha! — tornou o FlPtéricio. E
íijuèm lhe pagará os alugueis dá loja onde
áirrda mora ?

Nessa altura da conversação chegaram
á porta da casa que estava á espera de
álúgàdor.

Casa reformada, sobrado, bem pintada,
bem dividida, para uns rs. 600.000, oitenta
a cárestia dos alugueis, na época em que
os Sylvios e os Florencios choravam as
desgraças alheias.

Ao chegarem a sala das refeições, abri-
ram uma janella e viram lá, em baixo, a
rua Gama Rosa, mais adeante o Convento
do Carmo e bem ao fundo as altas mon-
tanhas que enchem de tanta magestade o
panorama de Victoria.

—«Que belleza!—exclamou Sylvio.
Mas, deante daquelles explendores, lem-

brou-se de mais uma desgraça.
—«Já sabes o que aconteceu ao Raymun-

dinho ? A noiva não quiz mais saber delle.
E o pobre tem vivido tão triste que até já
se receia um suicídio. Dizem que já deu
um prejuízo á firma. E o mais grave é que
a ingrata tem outro noivo I

—Coitadinho !—respondeu-lhe o compa-
decido Florenciò 1 Tenha Deus pena delle.»

De repente, Sylvio lembrou-se que as

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

ELIXIR DE NOGUEIRA
Do Ph. Ch.

João da Silva Silveira
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Empregado com real vantagem
nos seguintes casos:

Rachitismo,
Kheumatistno em geral,
Corrimenío dos ouvidos,
Inflainm içêes do utero,
Affecções Jàp figado,

nehas da pelle,
Gonorrhéas,
Espinhas,
Sarnas,
Ulceras,
Lscrophulas,
Darthros,
ristulas,
Cancros,

oubas,
§\m ¦ ¦

Boubons,
Dores no peito,
Carbúnculos, etc.

PODE

ÀNTI-SYPHILITICO
AMTI-RHEUMATICO
ÁWfí - ESq/ROPHULOSO

LICENC. POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE SAÚDE PUBLICA
S Grandes Prêmios - 5 Medalhas <le Ouro

GRANDE QERURaTIVO 00 SANGUE

mm.

suas preoccupações com as desditas do
próximo lhe estavam fazendo esquecer as
suas obrigações.--—«Vamos embora, Florenciò. Lembro-me
agora que tenho muito que fazer. Depressa.
Depois decidirei si devo, ou não, ficar com
a casa. ià*x

E sahiram ás pres%as.
Em caminho, ainda referiu mais duas des-

graças. Mas era chegado o momento em
que se deviam separar.

Florenciò, ao chegar á Praça Pedro Pa-
lacios, lembrou-se que precisava falar ao
Carlinhos, sobre uma próxima partida de
foot-ball.

Despediu-se do amigo e encaminhou-se
para o local onde deveria encontral-o, em-
quanto Sylvio, com o coração maguado
pelas recordações de tantos males, entrou
a descer a escadaria Maria Ortiz. Dentro
em pouco viu-se, de novo, na Praça ô.

Apesar dos seus afaz e r e s, veio-lhe a
tentação de tomar um aperitivo, no Bar
Londres.

Sylvio era louco por um trago de ver-
mouth-~fosse francez ou italiano.

Entrou no estabelecimento que, aquella
hora, estava regularmente freqüentado, e
foi sentar-se numa mesa bem ao fundo.

Pediu garrafa, copo e um pedaço de gelo.
Emquantd saboreava, aos goles, a delicio-
sa bebida, ia pensando nos seus negócios,
nos seus devedores, mais do que nos cre-
dores, nas desgraças alheias e em outras
cousas mais.

Por três vezes despejou a garr a f a no
copo. Quando afinal o fragmento de gelo
se dissolveu por completo, chamou o gar-
çon, pagou-lhe os bons tragos, deu-lhe
ainda uma generosa gorgeta e levantou-se
para sahir.

Ao chegar á rua, deu-lhe vontade de to-
mar o bonde. Seguir a pé, até a rua do
Commercio, aquella hora de tanto calor e
com o estômago cheio, era uma espiga.

Além disso, a maldita dispepsia já co-
meçava a perseguil-o. Sentia-se um pouco
somnolento. Não fosse ter de adiar os seus
trabalhos. Um pouco pesadamente dirigiu-
se para o ponto dos bondes.

A Praça ô regorgitava. Sylvio, envolvido
entre os transeuntes que cruzavam em to-
das as direcções, apreciava aquelle belis-
simo espectaculo. Viu passar o commer-
ciante jodo Coelho, a conversar com ou-
tro commerciante, o Zé Caetano, e a di-
zer-lhe que aquelle patife havia de lhe pa-
gar a promissória vencida de um conto de
réis, pois, para tanto, bastaria penhorar-lhe
um rico piano, recentemente comprado na
casa Praft.

Viu passar o advogado dr. Lobãp, alto,
magro, vermelho, com a sua i n s eparavel
pasta debaixo do braço, dizendo, < em tom
doutorai a um constituinte, que o acompa-
nhava, já estar com a petição engatilhada
e que se não preoecupasse, porque o de-
vedor tinha o bastante para o pagamento
da divida, juros de mora e custas.

Viu passar a senhorita Esther 5arbosa,
de rostinho redondo e claro, narizinho ar-
rebifado, olhos redondos e esverdeados,
sorridente, andar sacudido, trajando seda,
chapelito vermelho e sapatinhos brancos de
salto alto. Viu passar madame Almerinda
Caryalhal, senhora trintona, regularmente
celèbrisada pelas referencias escândalo-
sas da alta roda...

Viu o illustre medico dr. Cancio, o afa-
mado pianista Julio Almeida, o photographo
Álvaro Cardoso, a chapeleira madame Ge-
orgina Duarte, o poeta futurista Gaspar
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prodígio maravilhoso
Um paciente atacado de uma bronchite de mau caracter fán adiado consideravelmente

com frascos do PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE, e esperava breve estar radicalmente curado.
O abaixo assignado attesta que, soffrendo pessoa de sua família de uma bronchite de mau

caracter arave obleve sensíveis melhoras eslando em vias de restabelecimento, com uso ape-
nas de Ires frascos do excellente PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE do hábil pharmaceutico
Sr. Dr. Domingos da Silva Pinto. _¦";_.: ,_,^Pelotas -Ma th ias J. de Gmmaraes.

Os effeitos sempre proveitosos do PEITORAL DE ANGICO retOTENSE confirmam pelo
attestado do illustre cidadão Anionio de Casfro. ™_,™J*i ™r axw~.™ nPi otpm

Allesto que tenho usado com muito bom resultado o PEITORAL DE ANGICO PELOTEN-
SE preparado pelo hábil pharmaceutico dr. Domingos da Silva Pinto, em pessoa de minha fa-
milia, em constipações e bronchites, e pòr ser verdade firmo o presente.

Pelotas—Antônio de Castro.

Confirmo estes attestadcs. Dr. E.L. Ferreira de Araújo (Firma reconhecida).

IJcença N. 511 de 26 - 3 - 906.

Deposito geral -.DROGARIA SEQUERIA-Pelotas-Rio G. do Sul.
Vende^e em toda a parle

Fernandes e afinal... quem havia de ver no-
vãmente ? Ora, quem I O Florencio, o com-
passivo Florencio que lhe voou ao encon-
iro, numa alegria febril.

— Por que estás tão alegre, Florencio ?
—Ora! Por que ha de ser? Não te lem-

bras, quando, ha umas duas horas, nos en-
contrámos aqui, ter-te dito que ia conferir
um bilhete de loteria, no Globo ?

—Tiraste alguma cousa ?
—Àpenasmenie, vinte contos, menino.
Depois de amanhã estarei tomando a Leo~

poldina e, dentro de ires dias, casacalmen-
te vestido, assistindo ao Ernani, ou ao Fra
Qiavolo, no Municipal, caso haja alguma
companhia lyrica, no Rio.

Nesse momento chegava o bonde da Praia
Comprida e o pessoal que o esperava, en-
trou a avançar para não perder o logar.

Sylyio e seu amigo abraçaram-se esgue-
cidos, desta ver, das desgraças do próximo.

Feito isso, Sylyio trepou-se na platafor-
ma, pois os bancos iá estavam liieralmen-
te occupados ao passo que Florencio, atra-
vessando a Praça Ô, entrou na Joalheria
5raconi. x

Oswaldo Poggi
* * * O patriohsmQ, na mais alta e signi-
ficativa expressão do vocábulo, é o desas.
spmbro e o sacrifício irmanados á abne-
gação e á fé.

Christovam de Mauricéa

«Curso Especial
de Educação
Physica »

íwhtf Cabelo
Branco

juventude
ALEXANDRB

w
Zfa- Cabelos¦"*t Brancos

Resolvido a continuar a trajectoria lumi-
nosa, que vem trilhando em prol do nosso
progresso, o «Curso Especial de Educação
Physica», iniciou, hontem, o seu 5* periodõ
lectivo.

A* solemnidade, estiveram presentes re-
presentantes do nosso mundo official e
grande numero de pessoas de destaque, de
nossa sociedade.

Abertos os trabalhos, o 1* tenente Hora-
cio Gonçalves fez um retrospecto, em dis-
curso brilhante, do que tem sido a aetuação
do Curso referindo-se ao Governo do Es-
tado, que tem procurado, na medida das
suas forças, desenvolver o mais possível a
Educação Physica em nosso meio.

Usou, tambem, da palavra, o sr. Heitor
Rossi õelache, que leu a prelecção de es-
tylo, deixando a assistência optimamente
impressionada.

Falou, ainda, o sr. Tte. Wolmar Carneiro
da Cunha, Secretario do Interior, presiden-
te dos trabalhos, que disse da satisfação
que sentia de ver iniciar-se mais um pe-
riodo lectivo do Curso Especial Physica.

Terminada esta parte do programma da
solemnidade, foi servida, aos pre sentes,
uma chicara de saboroso moka, sendo lido,
a seguir, o boletim n. 1, de Anotações Ge-
raes, sobre as aulas que começaram no
dia 9.

Ao sr. Carlos M. de Medeiros, Inspector
do Curso, «Vida Capichaba» agradece o
convite com que a honrou, para assistir á
brilhante solemnidade.
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O meu amigo João entendeu que devia guiar automo-
vel, sem aprender. Debalde foram os meus conselhos. Havia
de guiar. Pois sujeitos guasi analfabetos guiavam porque que
ele não havia de guiar ?! Ele que era um moço inteligente ?
Comprou um carro. No dia seguinte, saio a passeio.

João tem sido bastante visitado. O seu estado não ins-
pira cuidados. Apenas a frat ura do ante-braço e de duas
costelas.

O Antunes descobrio afinal o mofo-continuo. Não per-
tencia á classe desses idiotas que afirmam fe-lo descoberto
e acabam maluco. Tinha descoberto e ia fazer uma demon-
stração publica. Revolucionaria o mundo.

O Director do Hospício só permite visitas ao Antunes
aos Domingos.

O Rodrigo não podia suportar esse estado de cousas.
Vinha pregando a revolução e havia de leva-la avante. Ti-
nha que salvar a sua Pátria da garra dos falsos estadistas
e dos delapidadores dos cofres públicos. Sim : havia de sal-
va-la! Tinha amigos e dispunha de armamentos e farta mu-
nição I

Rodrigo enjoou muito na viagem para Portugal...

"¦%* 9
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havia de ser aviador. Não seria a chocadeira da sua velha
Mãe que lhe havia de impedir a gloria, a fama, a fortuna!
Embarcou para o Rio. Matriculou-se. Chegou afinal o dia de
dar o primeiro vôo.

-

Manuelsinho deixa viuva e uma filhinha de 3 anos.

A senhorinha Rozinha merecia mesmo o prêmio de be-
leza que lhe deram. Era pela sua formosura, distinção e ele-
gancia a figura de maior destaque dos salões. Pedida em ca-
samento por dezenas de pretendentes rege i t á r a a todos.
Adoecera de súbito. Nada de importância porém, assegurou
o medico da família. Ligeiras tonteiras acompanhadas de le-
ve indisposição gástrica.

E' uma gracinha o filhinho da Rozinha.

O Coronel Vespucio era a honestidade em pessoa. A
sua fama de homem serio corria mundo. Letra avalisada por
Vespucio era dinheiro em cofre. A firma de que fazia parte
era das mais sólidas, das mais conceituadas. Um fato gra-
vissimo, porém, vem abalar o comercio. A firmado cel. Ves-
pucio fora roubada e ele tinha desaparecido. Os ladrões o
seqüestraram e o assassinaram, diziam todos.

Entre os «touristes» que embarcaram para a Europa
estava o cel. Vespucio, serh bigodes, de óculos pretos e com
o nome de Juventino.

Manuelsinho resolveu ser aviador. Sua familia não que-
ria mas ele tinha que ser. Tinha queda para o negocio e

200 Médicos Notáveis
afirmam que o

CBSSATIL
é o melhor remédio contra a dôr e

contra os resinados ou gripe.

ÇESSATYL: E' um medicamento de efei-
io maravilhoso e que deve ser récomen-
4<ado contra qualquer dôr e contra a gripe.
rOs velhos e as crianças podem usar o

Çessatyl por ser medicamento que não
ataca o estômago,, nem os rins, nem o co-
ração. As senhoras grávidas e as moças
quando estão incomodadas podem usar o
Çessatyl sem o menor receio. Nas Moças
e nas Senhoras, na ocasião do incomodo
ò Çessatyl dó muito bom resultado, com-*
fyate o mal estar, o nervosismo, as dores
lombares, evita e combate as eólicas ute-
ri nas.

, Representantes no Estado do Espirito
Santo.—Espindula & Cia.-Av. Cachaba
N. 05— Victoria.
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Sonhei que uma estrella muito linda cahi~
ra lá do azul do firmamento.

Como a pétala de uma flor, a estrella
cahira no jardim das caricias

Benção de luz...

PAULO FREITAS

//

Beneventino

SYNOROL //

é a melhor pasta para dentes, formula do
do Dr. FREDERICO EYER, da Univer-

sidade do Rio de Janeiro. O SY-
NOROL é receitado pelos mais

. notáveis dentistas do Brasil.

Usem as novas escovas para dentes, mar-
ca SYNOROL, modelo n. 1 para cre-

ancas e n. 2 para adultos, ultima
palavra para a higiene dos dentes.

Representantes no Estado do Espirito
Santo—Espindula & Cia.—Av. Capichaba
n' 65— Victoria.

JUGLANDl
SABOROSO XAROPE I0D0PHOSPHO-CALCIC0

PÓ INDIANO
PARA CASOS CNRONICOS:

COITAS INDIANAS I I I
Francisco Giffoni & Cia. — Rua V de Março, 17—Rio de Janeiro
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ANNIVERSARIOS
Fizeram annos no dia;
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.

mAs 

senhoras : Figueiredo de Agui-
ar e Anna Pilra; os s e n hores :
Abrahão Fernandes e Ignacio da
Silva Pereira; os meninos: Ernesto

Castro, Luiz Turrado, Edith Nascimento e
Julita Santos.

SAs 

senhor a s: Gleusa de Abreu
Espindula e Yolanda Coutinho; a
senhorinha Nair Guimarães; os se-
nhores: José Osório de Miranda,

José da Costa Morgado Horta, M at h eus
Pinto, Zito Mello, Guilherme Mayer e o me-
nino Elòy Rocha.

mAs 

senhoras: Odette Pinto Pires
e Martins de Mattos; as senhon-
nhas: Maria Campos dos Santos
e Leovigildia Lyrio; os senhores:

Miguel de Azevedo Netto, Arnaldo Lima,
Leão Mussacati, Antônio Chaves dos San-
tos, Alberto Ferreira Barbosa, João Rodri-
gues*§oares e os drs. Archimimo-Mattos e
Delmiro Coimbra.

— As senhorinhas : Sylvia Resemini
e Albany Dessaune de Almeida;
os senhores: José Ferreira Braga,
Leonardo Barreto e Antônio Ro-

drigues Balbi; a menina Yolette, filha do
casal dr. Constancio Espindula.

As senhorinhas: Elita Calmon, El-
za Ewald e Maria Aristotelina San-
tos; os senhores: Ornar Carneiro
da Cunha e Arildo Monteiro.

As senhoras: Maria de Lourdes
Decotigne e Maria da Penha Bae-
ta; as senhorinhas: Herminia Lu-
cia Vasconcellos; os senhores:

Carlos Magalhães, Leopoldo Soares, Age-
nor Amaro dos Santos e José Geraldo de
Lima; os meninos: João Bonino Moreira e
Joãosinho, filhinho do pharm. Arnaldo Ga-
reau e sra. Lucy Gareau, residentes em
Santa Thereza.

BOs 

senhores: Arnobio Alves de
Hollanda e desembargador Oscar
Faria Santos; a menina Betty, fi-
lha do casal dr. Oswaldo de Al-

buquerque.

0A 

exma. viuva Francisca Le 1 lis
Horta; a senhora Maria Perciha
de Lyrio; a senhorinha Juracy Li-
ma; os senhores: João Hamilton

Goelhor Josè-RibeiFO-de Souza Júnior e dr.
Mario Lyra; a menina Maria de Lourdes
Barbosa, filha do casal João da Cruz Bar-
bosa e senhora.

ladares; os senhores: Adauto Nunes e dr.
Augusto Seabra Moniz.

Ns As senhoras: Guilhermina Borges
de Oliveira e Augusta Nunes dos
Anjos; a senhorinha Anatalia Vai-

¦ ¦ A senhora Collatina Santos; a se-
I 101 nhorinha Ilka Gonçalves Rocha;
I I o senhor dr. Edgard Salles Fag-

nani; os meninos: Luiz Cláudio e
Menandro Leão.

r™"l As senhoras : Irene Lamego Pas-
111 sos e Amarylles Bastos dos An-

¦ I jos; as senhorinhas: Alvará Feu
Rosa e Maria da Penha Areias e

o senhor Elemer Toporez.

_ a i ^ senhorinha Maria José de Car-
|2 I valho; os senhores : Joaquim S.

Duarte e M a c h iavél de Souza
Cumen; as meninas: Dina Alves

Petris, Nadir Amaral, Nydia Coutinho e Ar-
lette Amaral.

A senhorinha Maria Augusta Ni-
coletti.

A senhora Maria da Gloria; a se-
nhorinha Maria Antonietta.

... O senhor Oscar de Souza Oli-
151 veira.
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O maior deposito de ARTIGOS DENTÁRIOS no Espirito Santo

Secções de: LIVRARIA - Papelaria ~~ PERFUMARIA e ÓPTICA

Objetos para Presentes, Cutelaria fina, Instrumentos de MUSICA e uma of-

fiçina especial para reparos em toda classe de instrumentos.

DURANTE O MEZ DE JULHO, DEVIDO Á SUA REINAGURAÇÃO, ES-

TÁ VENDENDO TUDO JL^EÇOS EXÇEPCIONAES.
¦ :-f j -^

I. A. SIMÕES d CIA.
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O máo carteiro
au

Porque estás ahi no chão, tão quietinha e calada, mãe
querida? Dize-me. ,

Entra a chuva pela janella aberta e molha-te toda, e
tu nem dás por isso. :. \ , ,m^ .

Não ouves o sino batendo as horas? Ja e tempo de
voltar meu irmão da escola. • 4~

Mas que te aconteceu que estas olhando assim tao
triste ?

*w

AS CREANÇAS
E OS VELHOS

Nas Creanças, a tosse é um mal
quasi que permanente. Sejam sadias
ou doentes, as creanças não escapam á
visita freqüente da tosse. E o "Bromil"
na tosse das creanças, é de um effeito
admirável, bem como na coqueluche,
cujos accessos cedem rapidamente.

Para os Velhos, o "Bromil" é uma
protecção providencial: combate a
chamada Tosse dos Velhos e, acalman-
dó os accessos que se manifestam de

_—. -> _¦ ____ ^________^_____________k. * 9

Não recebeste carta de Papae, hoje?
Eu vi o carteiro, com o seu sacco, entregando cartas

a quasi todo mundo, na cidade. Só as cartas de Papae elle
não entrega : Elle as guarda para lel-as; eu estou certo de
que elle é um homem máo.

Mas não fica triste, mãe querida. Tu mandas amanhã
a criada comprar papel e pennas; eu mesmo escreverei to-
das as cartas de Papae, e tu não encontrarás nem um erro.
Eu escreverei direitinho desde o A até o K.

Mas porque te ris, mãe?
Não me achas capaz de escrever tão bem como Pa-

pae? Pois eu prometto ris-
car o papel com todo o
cuidado, e escreverei le-
trás lindas, bem grandes.

Acabando de escrever,
pensas tu que eu serei
tão tolo como Papae e
porei a carta no horrível
sacco do carteiro ?

Ahi Nãol Eu mesmo
irei entregai- as a ti, e
ajudar-te a lel-as, uma
por uma.

Eu sei que o carteiro
não gosta de te entre-
gar as cartas boas.

>/á

__<«;

Rabindranaíh
Tagore

preferencia á noite,
permitte ás pessoas
de edade o beneficio
de poderem dormir
tranquillamente.

••>
tf\ "A

Boletim
fldneí

K
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Circulou mats um nu-
mero desse interessante
mensario, dirigido pela
intelligéncia de Adnet &
Cia. Ltda., e dedicado á
propaganda de seu esta-
belecimentò commerciai
e a literatura nova que
floresce no Estado.

Collaboram nesse mi-
mero, alguns intellectu-
aes de nomeada, como
M. X. Paes Barreto Filho,
Christiano Fraga, Vieira
da Motta, Pérsio Nasci-
mento, Al v i m a r Silva,
Cyro Vieira da Cunha,
Clovis Ramalhete, Clau-
dionor Ribeiro, Leobaldo
Ferreira e Silveira Rosa.

Está um bom numero.

2>v; "o
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14 DE JULHO DE 1789. Unia rajada de idealismo alvoroçava a

alma de um povo, fazendo sugir-lhe ás camadas superiores do espi*

rito o instincio de independência, reprimido pela força profunda de

uma incomprehensão multisecular.

E o incêndio magnífico de uma revolução libertadora destruía

os esteios apodrecidos de uma civilização agonizante, espraiando a

sua luz maravilhosa pelos quatr®% cantos do Universo.

Era a consciência da massa gue falava e fazia explodir a sua

cólera soberana.
Era a rebeldia de um sangue novo, que andava uma vida nova,

numa nova sociedade, onde já não houvesse a escravidão do povo

pela nobreza e onde todos os homens fossem irmãos.

Por isso, havia a deslruiçãQM^

O passado necessitava não deixar vesligios no espaço, para que

o futuro não fosse obumbrado por nenhum resguicio de treva.

Assim era preciso, porlanto, fazer lombar o maior presidio de lor

dos os tempos, o symbolo de crueldade e da escravidão, que ensom~

brava, ha séculos, uma das ruas de Pariz. E a populaça, num arran-

co supremo, promove a queda dessa casa do terror.

Cae a Bastilha l

E a sua queda vae levando, comsigo, para soterra-lo no esque-

cimento, o direito divino, em lugar da qual a vicloria do povo faz bri-

lhar o direito do homem l
E' a liberdade I
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EU TAMBEM
JA' EUI ASSIM...
(Para o meü amigo, çhponista flfhayde Lirna)

A' hora crepuscular,

Quando as sombras descem,

Penso em minha vida,

Recolhido e tristonho,

Com os olhos cheios dágua...

A's vezes, as crianças, em minha rua,

Cegas de illusão e enlevadas de felicidade,

Com a alegria ruidosa e bôa da Innocencia,

Brincando de roda, cantam suavemente:

«Os olhos de Maria Annita,

São pretos que nem carvão...»

E eu penso noutros tempos, magoado e triste...

Eu gosto das crianças, dalexpressão jnejgade seus olhos,

De acarinhal~as mansamente: Elias ™e_ ^gj™ lembrar,

A felicidade que se foi embora..: x^rãMjjM

Ahi eu tenho pena das pobres crianci^aJi

Oue cantam em minha rua, á hora crepuscular
cs ... .ir,A-.r.-.mt*.«sua

Eu tambem já fui assim...

'"SV-1*, 
*¦
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Joaquim Ramos
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NOSSO
PORTO

Um?. linda vista da nossa bahia,

vendo-se o novo cães, ainda em

construcção.



CUBA

escrito na pagina verde de livro
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Cuba!...
Um pedaço de minha alma engastada nas azas do meu pensa-

menio.
Cuba!... .11 i
Uma centelha branca de luz, suspensa no candelabro das minhas

imaginações.
Cubai... ,,•¦_,
Um mundo, um paraiso, um ceo e um regaço, abstraídos no pro-

scenio azulado dos meus sonhos.
Cuba!...
Um poema de ritmos estranhos,

das minhas esperanças.
Cuba!... ,,.
Eu sonho com o deslumbramento de tua Natureza, na obstinação

inconlida dos meus anceios.
Eu desvendo os mistérios da tua tascinaçao, nos melodiosos açor-

des das tuas musicas originaes.
E vejo neles a beleza do teu céo, marchetado de fagulhas lumi-

nosas fosforescendo todas as maravilhas do leu mundo celestial.'E 
vejo neles, as palmeiras esguias, plantadas á beira dos teus la-

gos. E aquelas outras, que desenham silhuetas uniformes nas areias
brancas das praias, á luz melancólica dos teus luares.

E sinto neles o embalo suave da brisa, nascida no verde-escuro
dos mares, para afagar as flores redolentes dos ieus jardins.

E o meu coração se enleva na ternura dessas ilusões que me ta-
zem viver instantes de emoções supremas.

E a tua musica, atravessando continentes e oceanos, vem embalar
Óhl Cuba de mares bravios e palmeiras esguiasl...
Oue mundo de mistério e de beleza se descortina ao som de lua Rumba 1
Ela é a tua alma peregrina que anda pelo mundo conquistando corações !..
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a minha alma e me fazer sonhar

NOCTURNO
Nicanor Paiva
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Qual o vosso rumo, ó pássaros estranhos

que atravessaes o silencio negro da noite
dizendo no vôo apressado phrases cortadas?

Qual o vosso rumo, ó pássaros
cujos vultos rápidos minhas retinas divisaram na noite

e cujos gritos cortaram os meus ouvidos
resonantes do pesado silencio nocturno?

Ides para onde, ó pássaros retardatarios e apressados,
ó pássaros somnambulos ?

Quando passardes por sobre a casa de minha amada,
ó aves estranhas, dizei, dizei que me vistes pensando nella..

pensando no meu amor.

Ó não, pássaros noctivagos; passai silentes
sobre a casa de minha amada.
Não a desperteis com vossos gritos na noite bojúda
de silencio e negrúme. Passai silentes.
Não perturbeis o somno brando de minha amada:
talvez em sonho, em sonho ao menos, me esteia amando

NEWTON BRAGA

f\ Espera
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Um lindo grupo de

«giris» do Thealro de

Cachoeiro, que alcan~

çou grande successo,

nesla capüal, posando

para-o nosso phologra^

pho ho salão do Thea-

Ir o Gloria.
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Laure & Hardy apparecem assim em «Eilhos do Deserto»,
filme da metro, que o Theatro Gloria vae, muito breve,
nos apresentar.

Ver e Amar

Não é exaggero. « Ver e Amar»
é uma delicadíssima pellicula da
Eox que, sem duvida alguma, vae
sobrepujar muitos films, gue alcan-
çaram, nesla cidade, grande exilo.
E' um delicioso celluloide gue Ira-
duz um delicado romance de amor
gue o Theatro Gloria exhibirá no
dia 27.

« Ver e Amar» alem de Jane! Gay-
nor, a grande « estrella» do ines-
guecivel film « O Sétimo Céo», con-
Ia ainda com o elegantíssimo War~
ner Baxter.

CINEARTE

Gostar de cinema e não ler «Ci-
nearte» a melhor revista no gênero,
é não ter gosto completo. A' venda
na Livraria Copolillo.
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Agripino
Griecco

Agripino Griecco gue, noutra par-
te desta revista, damos, por engano,
como estando ainda por chegar á
nossa capital, realizou, no dia 10, no
Club Victoria, a sua esperada con-
ferencia sobre os «Prosadores Bra-
sileiros.»

Do progr a m m a fizeram parte a
grande pianista capichaba, que exe-
cutou, com meslria, ao piano o £fs-
tudo h. 2, de Liszt-Pagonini; Alair
Guimarães, gue declamou «Suicídio»,
chronica cheia de vida e belleza da
autoria do intelleclual Jair Amorim,
valor novo do nosso Estado; |air
Amorim, gue disse o poema «Quem

Senhorinha Néa Morgade
de Miranda, nossa lalen~
tosa collaboradora, po-
sando para a nossa obje~
ctiva, em Muquy.

Trechos de uma carta
Si iodas as emoções fossem

iguais, a vida deixaria de ser
uma arte para se tornar uma
monotonia perpetua.

A felicidade não consiste so-
mente no gozo, no prazer, na
volúpia de satisfazer os nossos
desejos.

Consiste, também, na certeza
do nosso amor ser correspon-
dido.

Viver é amar. E só vive uma
vida bjm vivida guem ama com
ardor, com a coragem de um
guerreiro gue arrisca a vida,
que expõe oco rpo ás balas
para ver triunfante o ideal que
traz guardado na mente.

A vida tem os seus revezes :
o pássaro gue vôa, encontra
em oposição, o vento; a planta
sofre com o sol, com a tempes-
iade e com a formiga...; e o ho-
mem encontra em resistência
para viver mil objeções dadas
pela ingrata e bela natureza...

MAURO ftRAGA
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Senhorinha Orlandina Ribeiro que,
com brilhantismo, tirou o curso de

Educação Physica.

¦ * * Não ha, com certeza, paixões gue mais
deslumbrem e fascinem do gue o amor e a in-
veja. Em ambas, os mesmos desejos vehemenies,
em ambas as mesmas imaginações e suggestões.
Tanlo numa como noutra, ellas se communicam
facilmente á vista, especialmente pelas coisas gue
são origem da fascinação.

i3acon

diz amor...», delicioso e fino poema
de Anlonio Pinheiro, já b o s t un te
conhecido em nosso meio e Gilmir
Martins gue, com pouca felicidade,
recitou a «Canção do Garoto», lin-
dissima poesia de Salvador Thcve-
nard, gue merecia melhor inierpre-
tação.

Depois, Clovis Ramalheie, em liger
ras palavras, apresenlou, ao audicto-
rio, o grande critico, gue começou a
discorrer sobre o thema da sua con-
ferencia.

Alma salyrica, palavra causiicante-
e vigorosa, expoz os prosa dores
brasileiros a uma analyse forte; ex-
humando, de nossa literatura, os ver-
dadeiros valores, e ridicularizando,
com espirito, aos gue não chegaram,
como intelligencia, a ser ao menos
uma ientativa, ou gue, sem motivo,
se fizeram idolos da admiração na-
cional, os guaes a thesoura viva da
sua critica forte «cor lava, assim,
como em carniçaria o aço das facas
incisivas corta.»

Agripino Griecco falou pelo espa-
ço de duas horas, conseguindo man-
ler, durante lodo esse tempo, em at-
iitude de interesse o numeroso e se-
lecto audictoi io, gue o esforço da di-
rectòria do Club Victoria lhe pro-
porcionou.

Como já se esperava, a conferen-
cia do revisor da nossa mentalidade,
constituiu um grande iriumpho.
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Senhorinha Cenira Pinto Bandeira,
sobrinha do prof. João Pinto fían-
deira, que acada de concluir o cur-
so pela Escola Normal de Nicte~
roy.
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Ou/ra pose dos muchachos do Rio Branco. Guilherme Abaurre — te-

chnico do team — abaixa a cabeça como gue a pensar no successo

dos seus homens. - Paixão, paleslra cordialmente com a senhorinha

Juracy Greppe.— O commandanle Medeiros, lendo ao lodo o chefe da

embaixada Cachoeirana, olha pensalivamenle para a nossa objectiva.

—Aristol Greppe colloca o pé na bola, guerendo iniciar o jogo...
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Team do Cachoeiro, vencedor do Rio Branco.—Com o lriumpho

oblido, o club visitante conseguiu desforrar-se dos «4 x ò» da-

guelle jogo lumulluoso, realizado em seu campo, no anno pas~

sado, guando da ullima excursão do Rio Branco a «Princeza do

Sul.»
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Os poderosos Ios. e 2os' guadros do Flamengo F.

C, de Figueira de-Santa jcanna, neste Estado, ven-

do-se, ao centro o dr. Tiemilcon Carvalho, presí-
dente.

21" annivd
sano

Rio Bran
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Ânles de entrarem no «fogo» da batalha, os adversários Rio Branco

e Cachoeiro, numa demonstração de cordialidade, contrariam aos as~
' y"^yy.y>"''¦.''¦ ''y-yyy..' y ~.

sistentes,yproporcionando~nos uma nova «pose,»

EM BAIXO — O possante esquadrão dos camisas riscadas, invicto no

actual campeonato, posa para a «Vida Capichaba», pouco anles[do

macth commemorativo ao seu 21' anniversario, no qual, enfrentando o

Cachoeiro E. C, de Cachoeiro de ítapemirim, perdeu, por 4 x J.—De

pé, apparecem: o ex-c\ ack Paixão, o sr. Laonte Soares, direclores

do club alvi-negro; a madrinha do team, senhorinha Juracy Greppe, e

Ioda a defeza do conjunto. — Ajoelhados eslão: Plácido, Alcy, Cice-

ro, Eilhinho, Lacinio—cinco fuzileiros perigosos — e Dias IH, a mara-

vilha indígena, que não soube procurar o seu lugar...
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Um trecho esplendido do Rio, cuja visla nos
suscita ao esprrrlo o movimento e a vida que a
vão impulsionando pa:a o esplendor dõ espaço,
nos seus arranha-céus, e para a grandeza do
tempo, no seu progresso miraculoso.

O Rio é a cidade, comludo, que a evolução
lechnica não numa perspectiva de materialidade,
porque, sobre o impulso do esforço humano, a
natureza brasileira que lhe dá o brilho divino de
uma espiritualidade incomparavel.

Qfal é á mãe e qual
1 íilba?

Bão coisas do século XX. A moda feminina
na actualidade, confunde o espirito observador
do leitor. Eis uma fotographia interessante, por-
que reproduz o que constantemente vemos nos
dias de hoje. Duas pessoas do bello-sexo. Usam
o mesmo penle a d o. Têm o mesmo corpo e o
mesmo sorriso... Pergunla-se. Qual é a mãe e
qual; e a filha?... Será difficil a resposta?
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O /?ovo prédio das «Casas Reunidas.»

No dia 5 do corrente mez, ás 14~horas, com
a presença do representante do exmo. sr, Inter-
mentor Federal no Estado, cap. Nicanor Paiva,
representantes da imprensa e de autoridades fe-
deraes, estaduaes e municipaes, verificou-se a
leinauguração do i m p o r t a n te estabelecimento
commercial dos snrs. I. A. Simões & Cia., á Rua
Jeronymo Monteiro, 7.

A solenidade da inauguração foi presidida
pelo cap. Nicanor Paiva e pelo nosso compa-
tiheiro de imprensa Ciro Vieira da Cunha, redac-
lor-chefe do «Diário da Manhã», gue, ao som
do Hymno Nacional, abriaram a porta de vidro.

O cap. Nicanor Paiva congratulou-se com a
firma e enalteceu o papel importante das «Ca-
sas Reunidas» na vida commercial do nosso
Estado. ^

Presente á solenidade, na pessoa de um
dos seus redactores, poude a «Vida Capichaba»
aguilaiarWa excellenie organização do novo es-
labelecimento da firmà;k A: Simões & Cia. gue
já muitoUez pelo è n p r|t n d e c ira|nto de nosís?
sa praça! incentivando opcommerclo de livros,
principalmente em nossa capilal, gue era morto.

Agradecendo o convite com gue nos distin-
guiu o seu gerente sr. Jonas Farias, nosso colle-
ga de imprensa, desejamos ás «Casas Reuni-
das» larga prosperidade.

Exposição Le=
vído Fanzeres

.vi

Não ha duvida gue Levino Fanze-
res é a maior gloria artística do Es-
pinto Santo aciual e mesmo uma das
mais puras glorias da pintura brasi-
leira.

Paizagisja da natureza em estados
de alma suaves e colorista das lu-
minosidades harmoniosas, soube cre-
ar uma arte tão individualmente sua
que facilmente se reconhecerá um
quadro de Levino no meio de qui-
nhenlos outros de uma varie dade
qualquer.

Si'porém a exposição for, toda, só
de quadros seus, uma só atmosphera
de emoção profunda e suave envol-
vera toda a sala e, embora as pul-
verizações coloridas da luz variam
de uma paizagem á outra, o visitan-
te se encontrara diante de todas a
impressão do bello-suave de um ceu
e ierra sem contrastes violentos.

Tudo isto porque Levino Fanzeres
é um enamorada da natureza e a na-
lureza do Brasil ê assim...

No meio da fúria renovadora das
escolas da pintura moderna, preferiu
permanecer no seu deslumbramento
panfheisia — que, afinal, é o eterno
deslumbramento da alma brasileira^
que bem o corjfiprehende.

Dahi o successo das exposições de
Levino Fanzeres em Vict o r i a, em
Bello Horizonte e inda ha pouco, no
salão de honra do Palace-Hotel, do
Rio de Janeiro.,

A proposiio desta ultima, damos a
palavra a Mario Dias, chronista d'
«A Batalha» :

«As acquisições de quadros sue-
cedem-se e a freqüência do publico
é cada vez maior e mais seleefa.

Nessa observação está o melhor
elogio gue se possa fazer ao grande
pintor patricio gue allia ás suas ex-
cepcionaes gualidades de technico
e poder imaginativo inativista gue
faz, da maioria dos seus motivos uma
verdadeira escola de brasilidade e
de civismo, reclamando para o artis-
ta a gratidão de todos os seus con-
terraneos.

A arte de Levino Fanzeres é uni-
versai, como demonstram innumeros
trabalhos seus consagrados nos maio-
res centros artisticos do estrangeiro.

Mas o seu devotado amor ao õra-
sil não permitte gue o pintor se dei-
xe empolgar apenas pelos assumptos
da grande Arte victoriosa no tempo
e no espaço, impulsionada pela for-
ça creadora das imaginações privi-
legiadas.

Pantheista maravilhoso, outra na-
tureza não o seduz tanto como a
gue faz do<Brasil a ierra ineguala-
vel no explendor das suas paisagens

^inéditas para o resto do mundo.
Dahi ser a ierra brasileira o mo-

iivo constante da sua obra e dahi
ser Levino Fanzeres p mais brasi-
leíro de todos ds artistas patrícios.

Bem merecida é, pois, a consagra-
ção gue esiá recebendo da culta so-
ciedade carioca, na sua exposição
do Palace-Hotel.

A senhorinha Lomar Braga,
alumna do Gymnasio do
Espirilo Sanlo.

Amor
Não digas nunca que não acredi-

ias, quando ie falo em meu amor.
Tu não me permiiiirás, assim, que

eu próprio acrediie nelle.
E bem sabes a vontade que eu te-

nho de acreditar que ie amo...

NEWTON BRAGA
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Sr. Ayrlon Loureiro Macha~
do, Acadêmico de Direito,

,:Presidente do Grêmio Lile~
rario « Ruy Barbosa », figura
de real destaque em nos-
sas rodas sociaes e intel~
lecluaes
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Sr. Odilon Luna, poela e contista,

autor do livro de contos « Rilmos

Bárbaros.» Luna, cuja collaboração

íem abrilhantado, por diversas ve~

zes, as paginas da nossa revisfa é

um dos novos de maior evidencia,

actualmenle, em nossos meios //7e-

raríos.

* '* * À vida se não é o resullado de um oca-
so, de um encontro foriuito e incomprehensivel
de moléculas e de vibrações, é um favor divino,
uma divina dádiva, o mais alto de Iodos os fa-
vores, a mais generosa de iodas as dádivas.

Olavo Bilac

Spencer e Vicente Lícinio

Vicente Licinio Cardoso, em Maracás, a sua prodígio-
sa obra posl morlem, tem um capitulo intitulado Visão de
Spencer.

Assignala o escriplor, com a invejável cultura que lhe
honra os foros de erudito, que Spencer, ao espiar o mundo,
social europeu ao limiar do século, falhou em determinadttj
ponto de sua previsão. j

Diz o escriplor patrício que, si as observações de
Spencer sé realizaram, ao affir mar o rei o r no á barbaria elle
não previu, entretanto, os inestimáveis serviços das Amen-
cas na reconstrução do mundo, è que se dariam.

Não ha contradita. Vicente Licinio foi mais profundo
do que Spencer, em suas offirmaiivas. O brasil que enviou
pão á Éuròpá durante a Grande Guerra, envia agora, idéas...
Idéas paeifislas e que fazem jüs ao meriloso titulo, que dão
á America, de Coníinenle da Paz.

PÉRSIO NASCIMENTO
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Sr. Joaquim Ramos, o esplendido
poela de «Amélia, recebe o meu
amor»..., cujos versos têm doçu~
ras chrislãs e maciesas de ve/-
íudo.
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Sesscio realizada no Instituto Histórico e Geographico do Espirito San-

to, em commemoraçào ú data do sacrificio de Domingos Martins.
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Enlace sení)ori-
nf)a Celica Fi-
g u eira- - Mico el
S arkis

&tmÊÈÊ'- • '•'

Enlace senf)orl-
n_Qa Herondina
Tironi—Jonas
Marques

* * * E' no lar doméstico que se forma o caracter e se as-
sentam as bases da reputação; e, quer sejam boas ou más
as propensões naturaes, é á influencia da familia que a maior

parte das vezes se deve o desenvolvimento.

Samuel Smiles
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Creanças,

encantos
rj&lm

da iiÉa

A/ar/a, /7//?a do casa/ ce/. Leo/7-

c/o K. Resende e exma. esposa,

residentes em Alegre, no dia de

sua Ia. Communhão.
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Aos Tristes
^

Uma creança que salta,
Que canta, que ri e chora,

E' uma risonha aurora
Que o coração nos emalta.

Triste daquelle a quem falta,
Na vida que se evapora,
Uma creança que salta,
Que canta, que ri e chora.

Si o desalento me assalta,
Si a doença me devora,

Dá-me uma estranha melhora,

Que me anima e que me exalta,
Uma creança que salta,
Que canta, gue ri e chora.

MACEDO PAPANCA

Acedalia, filha do casal ceT

Leoncio V. Resende e exma.

esposa, no dia de sua Primei-

ra Communhão.

'f- -S

Ay

A interessante Guayra, filhinha do

casal Therencio Rosa—Jupira Mel-*

Io Rosa, residentes em Caslello.

© ^
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Lúcia, filha do casal cel. Leoncio

Vieira de Resende e senhora, no

dia de sua Primeira Communhão.



As duas rosas

Menina. Ao ver aquela flor humana
ficava a gente como si sonhasse...

—uma boneca feita em porcelana
com uma rosa a sorrir em cada face...

Noiva. Vi-a uma vês—rosto risonho
junto ao rosto do noivo, terno e langue...
Os seus olhos perdiam-se num sonho,
e as duas rosas tinham tons de sangue...

fisposa. Outros cuidados. Outro rumo...
A vida já não era um sonho brando.

As ilusões fugiam como o fumo,
duas rosas, breve, desbotando...

Mãe. Entre as duas filhas caminhava,
—faces brancas, mas livre de desgosto...
E' que sorrindo, pelas mãos levava
as duas lindas rosas de seu rosto...

Ribeiro Taques
(do Instituto Riograndense de Letras)
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^^P^^^^^^^^í Vocês estão com
fcí^l^ a^^^^hé sorte/ 0 homem
** \ JÊ^RSifmmk es^ corn uma
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Se elle se lembra
de tomar CAFIASPIRINA,

nao escapamos/

AO .somente contra as enxaquecas*
como contra as dores de dentes e ouvido,
dores rheumaticas, etc, nao ha nada que
se compare a

CAFIASPIRINA
0 remédio de Confiança

/A \
ÍBAYERJ

* * * Não escrevas nunca sinão o que puderes assignar;
não faças nunca sinão o que puderes dizer.

VOLTAIRE

-X'

DD ESTOMAíiü,FIGADOá^INTESTINOS
SÃLMCARLSBAD

EFFERVESCENTE Dl CIPFOMI
ANTIABIOO* CHOLACDCO LAXATIVO

FRAQUEZA PULMONAR
OEBILI0ADC ORGÂNICA GERAL BRONCHITE
TOSSES REBROES- CONVAlESCENÇA"TUBERCUL0SE

PHOTHIQCOl
GRANULADD OC. GIFrONI

RECALCIFICANTEiREMINERAUlAOCU:
Francisco Gifíoni 5 Cia. — Rüa 1- de Março, 17 — Rio de Jançiro
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Ella desmanchou o noivado... Elle o guar-
da-valla do Saldanha entregou-se a toda
série de divertimentos para esguecel-a,
julgando que Alfinete não vê que tudo é
forçado. Mlle. porém age com distincção,
apesar dos galenteios do jovem moreno da
terra do Duce, que esteve aqui de passa-
gem.«Ella, porém zomba»...

Amor velho tem raiz!... Alfinete crê no
dictado e mlle. Deusa da Sabedoria pare-
ce que tambem crê, pois não regeita os
galanteios do jovem da baratinha. Acaba-
rão na igreja? Alfinete quer ser convida-
do...

O engenheiro do Studback marron de-
pois que viu que a loura do parque não
dava confiança, voltou as attenções para a
morena do morro Serrat e parece que se
sahiu mal pois o tio estrillòu. Elle ficou com
uma cara...

Segundo informações que tivemos, mlle.
Flor linda não gostou da ultima alfinetada.
Mas muita gente gostou, inclusive alfinete.
E' necessário ter sempre um pouquinho de
paciência. Alfinete ainda foi camarada...

O mez de Junho foi caracterizado por um
colar de festas e de casamentos. Quem le-
vantar uma estatística deste anno para apu-
rar a quantidade de festas e casamentos
em cada mez, separadamente, verá que em
Junho houve mais festas do que no Cama-
vai e mais casamentos do que em qualquerum dos mezes anteriores.

Santo Antônio ajudou a muita gente...

Alfinete ainda não o viu ao lado de uma
pequena. Quer na cidade, quer na praiaComprida, onde reside. E' um rapaz ele-
gante, vistoso e intelligenfe.

E' amigo de seus amigos.
Vive para o trabalho e para a familia.

Typo sete de um futuro marido exemplar.
O facto é que não tem namoradas. Assim
não tem graça...

Elle é um poseur funccionario da Secre-
taria da Fazenda. Quando fala põe a mão
no colete, ergue a cabeça e levanta, de
vez em quando, os calcanhares.

Ella esteve aqui na íroupe de Cachoei-
ro desempenhando um papel de real im-
portancia com a sua voz encantadora. AI-
finete percebeu que ambos ficaram senti-
dos com a partida da troupe, pois esteve
presente no dia em que mlle. cantou es-
pecialmente para elle em sua residência.
Soubemos que o poseur, que é contra a

casamentos vae a Cachoeiro retribuir a vi-
sita de mlle. r .

Cuidado com essas visitas diplomáticas...
porque a loura collega está com ciúmes...

PHOTO PAES
Trabalha actualmonte para a

«Vida Capichaba» e para
a «Tida Domestica»

i •
Comparece a iodas as solemnida~

des: lestas intimas, casamen-
tos, baptisados e a/?/?/-

versarios.

Proçürçin o seü ATELIER á
rüa v de Março n. 23

VICTORÍA
Mk''". ....

Elle pensa que pensa mas não p e nsa.
Porque si pensasse não procuraria voltar
o namoro com mlle. depois de uma lata
formidável, sabida por todos em Vietoria.

O amor faz cousas... do outro mundo...

Mlle. reside em Villa-Velha mas tem pre-dilecção pela rua 7 de Setembro desta ei-
dade. Estevo armando um rapaz da Cia.
Central Brasileira. Agora o caso é diffe-
rente. Mas não mudou o local. E' ali mes-
mo na rua sete. Ello é proprietário de uma
movimentada casa commercial... Como é
volúvel o coração das mulheres...

Depois que Alfinete chamou o Juiz alto
e novato de pombo-correio devido as suas
constantes viagens a esta Capital elle não-
mais appareceü apui, ou melhor, afastou-
se durante 30 dias seguidos. Que heroe I
30 dias sem vir a Vietoria. Bateu um re-
cord!...

A íroupe de Cachoeiro que aqui esteve-
deixou saudades. Assim é que a gymnasia*na da rua V. Coutinho está inconsolave.
com a partida do filho do deputado leadet
da bancada capichaba na Constituinte.

Alfinete apreciou o elegante par no Par-
que Moscoso e no Club Vietoria.

Vamos ver o resultado dessas brinca-
deiras... Com amor não se brinca.

Com a estadia aqui, da Troupe, doisjo-vens literatos viveram dias de intensa dis-cussão. Um é chronisfa e o outro, poeta.O chronisfa a asseverar que mlle. interpre-te de «cousas nossas» era a estrelIa da.troupe e o poeta a provar-lhe que a gaú~cria de *Segredos de bastidores» era apn-mière da Companhia. Agora, estão regue*rendo ferias para irem á Princeza do Sul1retribuir a visita que mlles. fizeram a certaimprensa local, convidando-os para assisti-rem a peça «Segredos de bastidores»...
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COM SEGURANÇA

NA FRAQUEZA PULHGNAR
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Modelo K-43

e tudo isto estará em sua casa!
i%.

^U
A todo o instante ha mensagens que cortam o ar, com

informações interessantes, com musicas alegres, com

noticias sensacionaes.

Um radio General Electric por-lhe-ã ao

corrente de tudo o que se passa no mundo
e íará convergir para o seu lar toda a musica

que anda espalhada pelo espaço.

Esteia em dia com os acontecimentos,
Radiotrons
R. C. A. • a adquira um radio G. E. e todas as novidades
alma do
icu radio estarão ao seu alcance.

I ^^ r*Ffik\

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

at- ¦0i.

COMPANHIA CENTRAL BRASlLEl-
RR DE FORÇA ELECTRICA

PHONE 603 s&

«Cuar de
Vila Ve-
Wa»

(Para o espirito brilhante
de Beresford Moreira).

~yf. -Ji* ti- ••¦¦ &•¦ ¦ ¦ ~~—
;íVi^-:;í^u(íyw_í,j.,..^;,'<i<«SB««.v .<!...__.•«¦?.... a

Noite de plenilúnio. O ceu
salpicado de estrelas deixa a
minhalma absortajadmirando o
belo que Deus com a sua mão
de artista poderoso espalhou
sobre a natureza.

Sob o teto de uma pitoresca
moradia entre-coberta de tre-
padeiras e circundada de fio-
res, minhalma sente vibrar de
entusiasmo por essas coisas
belas que só os espíritos sen-
siveis sabem compreender.
pt Vila Velha — doce pérola
cujo brilho é empa nado" pela
desidia, é uma cidade gracio-
sa, toda um ninho de poesia
nas noites de luar. '"""

mQ mar, nosso visinho, arre-
benta na praia as ondas que
se chocam com a areia. Quem
o escuta na doce h a r m onia
embaladora dos sons, compre-
ende e ama através do seu ri-
tmo, o próprio ritmo da vida.

Lá no alto do morro, sobre
um penhasco, ergue-se o le-
gendario Covento da Penha,
Na mata que o circunda, os pi-
rilampinhos acendem suas lan-
ternas tornando a noite fabu-
losa.

Aqui, as ruas desertas dão á
cidade um ene antamento de
paz e doçura. ?

Em tudo ha um encanto in-
suspeitado de poesia.

Não direi que Vila Velha é
linda vestida de ruínas. A na-
tureza, porém, mãe pródiga e
dadivosa, fal-a e n cantadora
revelando belezas que são da-
divas de Deus.

E sob este pedaço maravi-
lhoso de ceu, em tudo se vê a
manifestação do poder divino
transformando este recanto em
scenario encantado nas noites
de luar.

Lucía
Castellani
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Technicos e Jogadores falam
da batalha Rio Branco

x Vietoria

O defecho do maeth travado domingo ultimo, entre
Vietoria e Rio Branco—cujo resultado foi favorável ao ul-
timo, por 2x1- desagradou bastante ao pessoal do bi-cam-
peão da cidade.

Terminada a batalha, Crac/c procurou ouvir alguns jo-
gadores de ambos os leams, e pessoas neutras, autorizadas
a falar sobre o assumpto.

A PALAVRA DO AUTOR DE «VERDADEIRAS REGRAS
FOOT-BALL»

Ângelo Giudicelli estava ali ha «Praça õ», encostado
ao «Café Modelo», quando foi interpelado pelo chronisfa.

—Queremos as suas impressões sobre o jogo Vietoria
x Rio Branco, realizado hoje.

—Quer qué eu lhe dê impressões? Pode dizer pelas
columnas de sua revista: foi rigorosíssima a decisão de Se-
govia, consignando aqüéWe penally que resultou no 1* goai
do Rio Branco.

r-Rigorosíssima? Então não houve o penally?
—Penalty, houve, meu amigo; mas, você comprehende,

num jógò importante, como o de hoje, não se deve marcar
uma falta máxima. Depois, ha o seguinte : a «entrada» de Se-
bastião, em Filhinho, não fez transformar a jogada. Marca-se
um penally quando o autor da falta impede a acçâo do ad-
versario.

Acho que, com Lauro de cenler-half, o Vietoria não
perderia do Rio Branco. Você viu que Sebastião, no 2* tem-
po, «pregou.» Si Lauro jogasse a linha do Rio Branco fica-
ria «desnorteada» e os atacantes do Vietoria, com um «ho-
mem» que os auxiliasse, poderiam aefuar melhor.

COMO SE MANIFESTA A «TURMA» DO VICTORÍA

A' noite, logo após o jogo, sentados á uma das mesU
nhas do «Avenida», Naná e João Pinto falaram á Vida Ca--
pichaba.—Mas Segovia «estragou» o nosso team... — disse-nos
João Pinto. — Estávamos jogando tão «direitinho»...

Quando ouvi o apito que determinou aquelle penally^
pensei que fosse um hands contra o Rio Branco, pois Filhi-
nho cahira sobre a bola, tocando-a com as mãos.

Ângelo Giudicelli disse que si Lauro Jogasse o Vi-
ctoria não perderia—dissemos ao half-esquerdo do-.alvi-anil.

Acho que não perderíamos mesmo. Sebastião jogou:
muito no 1" tempo, mas, no 2', «pregou» e começou a fracas-
sar. Alem disso elle nunca chegou a «combinar» commigo e
com Naná.

Você tem assistido a todos os nossos jogos e sabe:
sempre actuei bem ao lado de Lauro. Hoje joguei adoentado,,
e, no 2" tempo andei falhando.

Faltou-me fôlego.

A OPINIÃO DE NANÁ

Ouvindo as declarações de seu companheiro, Naná in-
ierveiu para dizer :

—Eu tambem acho que, com Lauro, o nosso team não
perderia para o Rio Branco. Durante o jogo de hoje,"hão re-
cebi de Sebastião, nem um passe siquerl

Mas José deixando passar áquella bola de Filhinho,
«desnorteou» o nosso team—disse João Pinto.

José— respondeu Naná, olhando para o chronisfa —

§.»!*

. ,„, 1

não podia continuar jogando. Si elle continuasse no goal, o»
Rio Branco venceria por um score mais alto.

O «homem» estava nervoso. Tremia de fazer medo,
Gemia em todas as oceasiões que pegava a bola.

Uma coisa esquisita , v -
Após o goal de Filhinho elle me pediu que o substn

tuisse, pois estava numa situação tal, que «enguliria» qual-
quer bola. ,

Colloquei, então, o Cursino no goal. E você viu o «ho*
mem» como jogou?

WILSON APONTA O JUIZ COMO O CULPADO DA DER-
ROTA DO VICTORÍA

Wilson chegou ao «Avenida.» Approximou-se de seus
companheiros. O chronista procurou cumprimentál-o.

—Crack, como vae ? .
—Bem. E você ?
—Mais ou menos.
Perdeu, hoje, porque ? 0
—Porque perdi ?
Devido ao juiz. Aquillo foi penally ?
Õ meia-direita anilino deixou o «Café», pois precisa-

va assistir á um film no «Gloria.» / : 1

CRACK
{W£h
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TODAS AS
CAAVURAS

IMPRESSAS NESTA REVISTA
SÃO FUTAS NA

ASAYIANN.
\^ (ANTIGA CASA BRUN )

ANTÔNIO 5EPULVEDA /.
- Teteph_^34f_^Ji
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Dr. Mascarenhas
íi «iberas ssemicas dá cores rosadas e liodasl

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

Um só vidro vos mostrará sua efficacia
":.;¦'¦ "1

Alguns dias dtpois de uso do "Vitamonafi
é sensível um «Acréscimo de energia physica, de
JUVENTUDE, de PODER, que se nâo experi-
mentam antes. Este effeito é muito caracteris-
tico,' por assim dizer, palpável e contribuo em
extremo para levantar o moral, em geral depri-
mldo, dos, doentes, para os quaes o remédio é
particularmente destinado.

Depois, sobrevem uma sensação de bem
estar, de bom humor, de vfgor intellectual. As
Idéas apresentam-se claras, nítidas, a concepção
mais rápida e viva,: a expressão e a traducção
dás Idéas mais fáceis, mais abundantes.

O augmento do appetite acompanha estes
phenomenos, e. no fim de pouco tempo, ha um
augmento sensível de peso.
A' VENDA NAS PHARMACIAS E DROGARIAS

Dipositi Geral: DROGARIA BAPTISTA
Rua 1.° de Março, 10 - Rio de Janeiro

U. T/iC/J.

J.

Da União dos Trabalhadores do Livro e do Jornal, re-
cebemos atlencioso officio, em que nos communica essa As-
sociação de classe, a posse da nova directoria e do Conse-
lho Deliberativo, que lhe dirigirão os destinos, durante o pe-
r iodo de 1934—35.

E' a seguinte a directoria:
Presidente, Severiano O. Costa; vice-presid., Manoel

Guimarães; 1" secretario, Carlos A. Paranaguá; 2* secretario,
Arthur Silva; 1" lhesoureiro, Roberto Soresini e 2' thes. Ray-
mundo Fortaleza. ~ , -

Conselho:—Fernandino Martins, João da Cruz Barbosa,
Armando Pinho, Henrique Mello, Areobaldo Bandeira, Juven-
fino Faria, Abiail Carneiro e Romano Giovanolti.

Supplentes :—Carlos Rozemberg, Alderico Lemos, Fer-
nando Magalhães e Francisco Bispo Mendes.

A U. T. L. ]. agradecemos a communicação, auguran-
do-lhe um anno progressista, sob a nova administração.

Cruzada Nacional de Educação
'***..

;: _sít^
i i J

A Cruzada Nacional de Educação, segundo communi-
, cação que nos fez o sr. Avrton Loureiro Machado, conheci-

do intellectual capíchaba e secretario da Cruzada, realizará,
dentro de poucos dias a Campanha Financeira de 1934, por
todo o Brasil, estando a responsabilidade da parte espirito-
santense entregue ao Grêmio Literário «Ruy Barbosa», que
já está começando a desenvolver imenso esforço, afim de
que consiga grande êxito, no nosso Estado, a Ia. Campa-
nha Financeira, em prol da grande causa brasileira que é a
da educação do seu povo. O Grêmio, contando, como de
facto conta, com forte influencia nos meios artísticos é so-
ciaes do Esfado, espera que o povo em geral, da nossa ter-
ra, procure, confraternizando-se no ideal commum, auxilial-o,
afim de que seja uma victoria grandiosa o que se pretende
e já se principiou a realizar.

li lil VII i lil BB a "

USffl I V*ntem poi*Pad° | - * *
^ $> ^%í Economisai, procurando
Xs?" ^§ comprar mais barato !

SfiSnS na nova seção de varejo

Be_B_____ àA^tf^^^ Preço dos fabricantes !

Ql

AS CRIANÇAS,DEi PEITOCUJAS MÃES OU AMAS ^5^ ES SCIATICAS-RHEÜMATISMOst TONIFICAM COM U

REVULSIVO PR0MPTO.C0MMO00E EFFICAZficam BELLAS E ROBUSTA
Francisco Gitfoni 5 Cia. — Rüa V de Março, 17 —Rio dç Janeiro
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«Sociedade dos Inimigos

de Alberto Torres»

Segundo sabemos, vae ser fundada, breve-
mente, nesta Capital, a «Sociedade dos Inimigos
de Alberto Torres», afim de combater as idéas
do philosopho fluminense. A mocidade intellectu"
ai da nossa terra, depois de estudar a obra do
sociólogo que dizem estar em moda, composta de
apenas 2 volumes: «O Problema Nacional brasi-
leiro» e «A Organização Nacional», verificou que
a sua idéa central, directriz, já perdeu, com o
tempo, o valor que acaso já teve. Nem poderia
ser de outra forma, também, uma vez que foram

pensadas e escriptas, antes e durante a gran-
de guerra, depois da qual a transformação so-
ciai que se nota no mundo é formidável. Depois,
Alberto Torres, combatendo, embora, o raciona-
lismo, esse que culminou quando da elaboração
da Constituição de 91, foi um pensador essenci-
almente racionahsta. Si teve visão, de fado, para
a realidade brasileira, inierprelou-a, não.como
quem possuísse, uma capacidade positiva de ana-

yse dos facios e das cousas, mas como os que
submettem os phenomenos notadas a uma inter-
pretação pessoal e lógica, quando.o personalis-
mo e aàresma lógica se devem,pôr de lado,
principalmente ao se querer realizar um esiudo
social, como o seu, em que se tem de obedecer
a imperativos múltiplos, variadissimos, que não
se podem dominar com a razão. Gustavo Le Bonf
o grande pensador francez, já achara que a ma-
china guiadora dos phenomenos sociaes é, em

primeiro lugar, o sentimento, que dá origem ás
crenças determinantes das maiores transforma-

ções constatadas no mundo.
Como, pois, poderia, com o seu racionalis-

mo, fazer obra de merecer seguidores e a inu
mortalidade, quando a directriz philosophica foi
bem oulra ?

Era impossível. Comtudo, pensadores desyau
rados, têm procurado desenvolver e propagar as
suas idéas em prejuízo da própria Nação, o que
forçou a mocidade intelligente da nossa terra a

procurar organizar-se numa sociedade, afim de
mostrar os erros de Alberto Torres, por meio
fanto da palavra falada como escripta, comba-
jel-os, afim de livrar a Pátria desse novo Tabu,
que lhe pode vir prejudicar a própria evolução,
num futuro próximo.

Por isso, louvamos, francamente, a idéa dos
nossos moços

Pelle Limpa e Alva em 3 dias

\ I r^m I9 • • MMw^_^m\ m ^B ^r^.*a\ 9 ^m mr^9 9aa\h '' 4 W '' é Â

^•.*^ WimW^^ ^^^^^ ^^^^BMm. 9mr ' mmaw ^^ ' M *^ f mmmmmW ' ~ vir ~' w Jmw *ts\ 2
mmWt> ' ^t * lfc> ^ I^H aaaw * ^mmar 9mM\\m-m* ^aWm ' m ¦ II MB • kBm MBMB ^^^^^BH mm HH H Hm\ M. * lwm ^^^H

r DIA 2 DIA 3- DIA

fls manchas, os cravos, as sardas e os poros dila-
íados desapparççent.

A mulher pôde tratar-se em sua
casa e secretamente sem que o sai-
ba nenhuma de suas mais intimas
amigas, com o simples processo da
dra. Leguy, applicando em si pro-
pria o famoso Creme Rugol.

O Creme Rugol corrige e faz de
sapparecer as queimaduras do sol,
as manchas cutâneas, os cravos, as
espinhas, a cutis escura, a verme-
lhada, amarello citrino ou terrosa,
tornando a sua pelle clara e unifor-
me.

As partículas infinitesimaes da
composição deste creme permittem
que a pelle continue respirando e
absorvendo o oxigênio. Dahi o di
zerem e com razão que o Rugol im-

prime á cutis um tom de pétala de
rosa.

Em três dias a cutis ficará lisa,,
natural e de uma brancura, sem ma-
cuia, dando impressão de uma sau-
de perfeita.

Nós temos á sua disppsição um
exemplar do livreto «O Tratamento
Scientifico Para embellezar o Ros-
to» que lhe indicará o caminho para»
obter uma pelle formosa e evitar
que ella se estrague ou en rugue
ate a extrema velhice. Não hesite:
Peca-nos hoje mesmo.

A revista está sob a sua mão e
deixar para mais tarde é arriscar a>
se esquecer, V. s. não *tem despesa-
alguma. A remessa será feita gra-
tuitamente, livre de porte.

C O U P O N
Laboratório Alvim & Freitas — Rua Wenceslau Braz, 22, sob —S. Paulo.

Como leitora de «Vida Capichaba», peço-lhe enviar me gratuitamente, sem
obrigação de minha parte : «O Tratamento Scientifico para

embellezar o Rosto.»

NOME
V*

RUA

CIDADE  ESTADO

Se na pharmacia ou perfumaria da sua localidade ainda não tiver
Rugol, poderemos enviar-lhe um pote mediante rs. 9$500 em vale postal-

BOLETIM AGRÍCOLA
8

m

DOENÇAS DO CABELLO
E DO COURO CABELLUDO

SÓ t CALVO
QUEMÍ OUER

FORMULA E PRPPC&AÇÂO DO PKe.° FRe.° GIFFONI
AVENDA NAS'HARMACIÂlDROGARIAS E NAS CASAS GE 1? ORDEM
FRANCISCO SIFFONI & CS-RUA »2 OE MARÇO, 17-RIO Oi JANEIRO

Temos sobre a mesa o numero 3, desse semanário,
«Orgam Official da Sociedade de Lavradores, do Município
de Domingos Martins, que focaliza o movimento da agricul-
tura daquelle prospero município, estuda meios que devem
ser postos em execução para que ella desenvolva melhor,
concitando, antes de tudo, a união da classe, de onde po-
dera nascer maior força para a defeza da lavoura.

Feição moderna, cheio de artigos interessante sobre as-
sumptos diversos, dedicados á agricultura, está um numero
optimo, que se lê com prazer.
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COMMISSARIO FRAGA
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Encarrega-se de encommcndas na praça doWRio, satisfazendo, com inegualavel pres-
teza, quaisquer pedidos que lhe sejam feitos.

RUA DUQUE DE CAXIAS, 16 ^Telephone—301 VICTORIA

Espirito dos nossos
salões

NO VICTORIA

Ia pela meia noite, quando o casal re-
solveu fazer uma pausa, na dansa, para
descançar.

Elle, então, depois de consultar o relo-
•gio, resolveu despedir-se:

—Sabe? Já é bem tarde... E eu quero%
ao Saldanha, ainda...

—Pois, vá...
—Então, Good~bye..,
E sem esperar resposta, vae s a h i ndo,

•quando, de repente, vira-se para ella, di-
zendo:

^-Olhe: Desculpe o galieismo...
—Que galieismo?—O «Good-bye.»

NO ALVARES

Era a primeira dansa. O nosso poeia não
•estava gostando nada do seu jovem par,
/pois que dansava pessimamente. Em todo
•o caso, quiz fazer-lhe um elogio. Pôr isso,
?disse :

—A senhorita dansa muito bem...
—Qual nadai—Exclama a deliciosa mo-

irena—Isto é modéstia sua...

NO SALDANHA

O intellectual, verdadeiramente admirado
com o talento dansante da sua companhei-
ira, elogia :

—A senhorita dansa maravilhosamente...
E ella:
— Não creio. Isto é uma insinceridade!

IE' um pleonasmo.

^*£X' "'¦¦-'Xx ¦

«VIDA CAPICHABA»
ifx y^y

Publicação fundada em 1923, da Empresa Graphico
—Editora «Vida Capichaba»
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IHreetor: M. Lopes Pimenta
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Redacçâo e ofjicinas :

Avenida Capichaba, 28—Vicloria—E. Santo
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TELEPHONE C. 117

Agripino Griecco

SUCCUPSAES:

NO RIO DE JaNEÍRO - Avenida Rio
Branco, 137 - 1° andar.—A Eclética.

EM S PAULO - Roa Três de Dezembr-
12—2? andar»

EM PORTO ALEGRE - Rua dos Andra-
das, 1.075 — 2? andar.

NA BAHIA - Rua Chile. 16.

Como iá é do conhecimento publico, Vi-
ctoria hospedará, em breves dias, o grandecritico brasileiro, Agripino Griecco, que, a
convite espec i a 1 de Clovis Ramalhete e
Silveira Rosa, virá fazer uma conferência.

A sua chegada, como se é de ver, é
aguardada, com anciedade, pela nossa so-
ciedade culta, pois todos nós desejamos
ouvir a palavra vigorosa desse que tem
feito, em nossa literatura, uma verdadeira
obra de saneamento, destruindo, impiédo-
samente, as mediocridadès coloridas-pelo
cabòtinismq, bem como esses tabus quètêmimpedido, muita vez, a modernizaç^9 da
nossa cultura, ou a creação e o desenvol-
vimento de valores, que poderiam melhor
elevar a nossa intelligencia.

A' sua satyra navalhante, ao seu olhar
observador, á sua intelligencia protectora
da nossa literatura, não formam figurões de
brilho superficial, medalhões improduetivos,
cujo único valor, a mais das vezes, está,
somente, numa fama imerecida, numa gío-
ria sem origem e sem motivo.

Espirito novo, que não ficou parado na
sordidez da retina, opção de todos os
que não podem pensar ou progredir por
falta de intellectualidade, Agripino Griecco
chefia, no Brasil, a corrente renovadora da
intelligencia, que se vislumbra em Graça
Aranha e extendeu até Jorge de Lima.

Aguardamos, por isso, que a sua visita á
nossa terra nos proporcione, a nós, uma
hora forte de espiritualidade e, a elle, mais
uma victoria.

«Noticiário»

Recebemos o «Noticiário», que se edita
em Cararigoia, Estado de Minas, sob a di-
recção do sr. Luiz Carlos de Poriilho, men-
sario que se dedica a propaganda daquel-
le prospero municipio das Alterozas.

Bem confeccionado, com bastante mate-
ria, o numero que recebemos está bastan-
te interessante, merecendo bôa leitura.

.X

J53 ASTMENIA SEXUAL. _ICASTRO INTESTINAL E NERVOSA

TÔNICO DE ACÇÃO PERSISTENTE E'' ESTIMULANTE GERAL
p

SEU BOM SANGUE POUCO VALE AVIO A
DEPURASE
PODEROSO T0NICO-DSPUPAT1VO I I I

¦X- *.* . 7 ; ;: ) ur iffoni & Cii. — Rui /• d~ Março, 17—Rio de Janeiro
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DOIS BONS AMIGOS
Feridas no nariz e na língua

Os iovens Theobaldo Riet e Alcides Silveira,
residentes á Rua Julio de Castilhos, em Taquara,
assim nos escrevem :

L <•

. Nós, dois bons
amigos, atacados
de Syphilis, um
com feri das na
lingua e outro no
nariz, tivemos a
honra de tomar o
vosso maravilho-
so GALENOGÀL

e logo aos primei-
ros vidros gozamos a felicidade de melhorar con-
síderavelmente; no momento, porém em que vos
escrevemos, e-stamos radicalmente curados, por
isso, vos offèrecernosó nosso retrato em com-
müm. _^ mf ,x

Viva o GALENOGÀL!

Theobaldo Riet " Alcides Silveira

(Firmas reconhecidas)

Mocidade imprevidente! Depurae o vosso
sangue com o GALENOGÀL, imitae o exemplo
deáses dois jovens que, purificando o sangue, eli-
minaram delle todas as maldades, livrando-se
ainda a tempo de horríveis soffrimentos futuros.
Hoje estão fortes e sadios, aptos para cumpri-
rem seus deveres sociaes e realizarem suas íus-
tas aspirações de moços dignos e conceituados.

O GALENOGÀL acclamando o Rei dos de-
purativos e premiado com o — Diploma de Hon-
ra-encontra-se em todas as Pharmacias e Dro-
garias do Brasil e das Republicas Sul-Amenca-
nas.

N. 26 Áp:

Pelo Commercio
Dos srs Espindula & Cia., commerciantes nesta praça,

recebemos alguns pacotes do delicioso matte «Gioconda»,
artigo de primeira ordem, de que são representantes neste

Segundo pudemos ver, o matte «Gioconda» tem sub-
stituido outras qualidades do mesmo artigo estando sendo
consumido em grande escala o que não e de extranhar em
vista da sua superioridade incontestável.

Gratos.

( \

concentrado e em po
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flfAtu- rim!
IÔo tem cornaria»

G. ROUBACH & CIA.
- VICTORIA

mW» '•

Communicação

Da colônia de Pescadores Z
—5, recebemos attencioso of-
ficio, em que nos communicam
a eleição da directoria, que
regerá os destinos d a q uella
colônia, composta dos srs.:

João Capuchinho das Neves,
presidente; Noguy Rody Pinto,
secretario; David Francisco
Maio, thesoüreiro.

A posse verificou-se a 29 do
mez p. passado, dia de São
Pedro, ás 20 horas, a cuja so-
lemnidade a Vida Capichaba,
esteve presente, na pessoa de
um dos redactores. &£.

h:

Mães martyrisadas com as assaduras dos íilhos

O dr. Taciano S.que.ra, illustrado medico do Rio Grande, onde possue enorme clientela,

assim expende sua criteriosa opinião sobre o PO PtLOILNM: .
Sr. dr. Ferreira de Araújo. Rio Grande. otfmsf sem iamais Den-
Cansado eslava de lêr aileslados do vosso preparado PO KLW^! 

^ndo^e-
sar em tomar publico os optimos resultados colhido» em minhoclm«a^rnçui«q
indagavam dos effeilos jherapeut.ços ^^^'^^^^W^mposim igno-
a vontade dos que desejavam usal-a. Nao costumo ^e"a;r_M'in70S05v sllCcessos obtidos em cre-
rada por mim. Grande foi por isso, minha s»^,^™ ffli S mm de pra-
ancas assadas nas parles humidas e atacadas ^^^^^SSa^mu faço, afim de
xe fazer o uso que vos convier e, sim. ex;'0m^Pub,'csa^l°sd°aXrisadas com as assaduras de

Do collega Dr. Taciano Siqueira 
'

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

Licença N. 54 de 16 de Feveiro de 1918.

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

Depos.to geral : DROGARIA SEQUEIRA-Pelotas-R.o G. do Sul)



'fida liiiíie consideraria
um inlptirèsivel a deslm-
n anidade de amarrar nina
íieança, tolhendò-lhe os
movimentos, por um dia

que fosse;
No enitanto, muitas cre-

ancas tòrnam-se franzinas
e doentias por annos e ás
vezes para toda a vida,

por terem o desenvolvi-
meuto tolhido por um mal

terrível embora invisirel: OS VERMES. Estes parasitas as tornam

§. anêmicas, paíiidas e fraeas, causando muitas Tezes convflsoes, eólicas e

espasmos, Sirva^se neste caso da alma libertadora que e o

que mata e faz expellir com uma só dose todos os vermes
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SILVA. AR/VJJO

^ É 0 ALIMENTO IDEAL

Para CREAHÇA5

b COnVALE>5CEnTE5
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Refeições Nutritivas

Temos ao seu dispor um exemplar
grátis que lhe proporcionará d
maior satisfação
Este livro de "Receitas" ê de
inestimável auxilio ás donas d*
casa e mães de familia cansadas
de przpãtòr os mesmos pratos
diariamente.
Os diferentes pratos de

M/UZENA

p$w*'

DU RYEA
acham-se divididos em grupos
distintos de modo a serem fácil*
mente encontrados.
Com ai receitas contidas neste
livro, poderá, com pouco es-
forço, variar o menu diário, con-
feecionando pratos nutritivos
que provocarão o apetite de sud
família-

PEÇA-NÒS
UM

EXEMPLAR
GRAUS

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

R«m«ta-m« GRÁTIS seu livro
602 93

NOME. ~—
RUA r-
CIDADE
ESTADO

A empregada chegada lia pouco
da roça.

E porque não soltou a água da
banheira, Anastácia?

A empregada — Porque pensei
que a senhora amanhã tambem to-
masse banho.

Quando eu trabalho, iodo o mun^
do fica de bocea aberta...

Sim? E qual é a tua profissão?
Deniista...

4'
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— Que ó isso, í.vii, discutindo
outra vez com tuawqe?

— Ah, Jorge! Como is$9-me
aborrece! Mas mamãe de cena
tempo para cá mudou de.uma
maneira inexplicável.
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Não desanimes, querida, v^

Não sei que mais deva fazer! \<5, vTB ^\m* JkàiWm
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iMiEZ — Observa a melhora de ma-
mãe: enlevada com as crian-

Anda sempre nervosa, mal-
humorada, irritavel, não tolera
mais as crianças e zanga-se
commigo sem motivo algum.

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 uníco. Expè-
rimentemos.

¦MHfi&raál Voltou ao que era % "*',pl 
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^2<^^antes dona Plácida! \\f/ ^Cs/mWÊW Moralidade :
Em toda a casa onde existir

uma sogrü, deve haver também
um frasco d'A SAUDE DA MU-
LHER.

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