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Toda miie consideraria
um impossível a desliu-

> unidade de amarrar uma
ueança, iolliendo-lhe os
movimentos, por mu dia

qui1 fosse.
No emtanto, muitas cie-

ançâs tornam-se franzinas
e doentias por annos e ás
vezes para toda a vida,

por terem o desenvolvi-
mento tolhido por um mal

terrível embora invisivol : OS VERMES. Kstes parasitas as tornam
¦ 
*

"¦ 
. 

. 
¦ .-. ...... 

.. 
'.¦.'¦¦¦ 

. ../•¦

anêmicas, pallidas e fraeas, causando muitas vezes convulsões, colicas e
espasmos. Sirva-se neste c*»o da alma libertadora que é o
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TIRO SEGURO
que mata e faz cxpellir com uma só dose todos os vermes.

Cigarro
Quando eu atirei fora o ci-

garro, tu sornste e disseste:
— Eu conheci alguém que ti-

ntia O mesmo gesto teu, ao ali-
rar o cigarro.

Pensei então, comungo, como
seria bom si tu não 11 v esses
historia nenhuma,si nunca hou-
vesses conhecido alguém que
tivesse geslos iguaes aos meus
iguaes aos de homem algum.

Chego sempre atrazado na
vida...

Canção
Não te deixes levar tanto

pelo embalo da canção. Deixa
que eu segure tuas mãos entre
as minhas, para que a canção
não leve tua alma para tão
longe de num. E* a ti toda, que
eu quero.

NEWTON BRAGA

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦• ¦¦ •

Remédio Soberano contra Assaduras das Creanças
O sr. Carlos Bonow, estabelecido em Pelotas, com acreditada casa de commissões e re-

presentações, gozando de elevado conceito na praça de Pelotas, assim se exprime sobre o PÓ
PELOTENSE:

«Certifico que usei com muito bom resultado em meus filhos e continuo a usar, quando é
necessário, o PÓ PELOTENSE, remédio soberano contra assaduras das creanças, formula do
dr. Ferreira de Araujo.

Por ser verdade firmo o presente. Pelotas, Carlos fíonovv.»

mVÊ m^Sm^kt\mS^m\\

mmmmmmm Mm ^~* M\ví

m^M ^^Ê^mWm t^L\^\ fl^^^l m^Ê

O preço do—PÓ PELOTENSE é muito módico.

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

IJcença N. 511 de 2o — 3 - 906.

Deposito geral: DROGARIA SEQUERIA-Pelotas
Vende-se em toda a parte

Rio 0. do Sul

i4SPA
ABELDS BRANCOS

^LVICIE

JUVENTUDE
ALEXANDRE
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EM PROCURA VIDA
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Os dois nao iam bem... Amavam-se? Talvês. Não se
compreendiam, porém.

Naquela larde vibrante de sol e festividade, quando
dentro das aquas fumegava o coração ciclopico das naves,
e, pelo ar, pairava o hálito vigoroso das fornalhas, quando
voltou do trabalho, encontrou-a, já vestida, como que prepa-
rada para uma longa viagem.

I ilaram-se. E pela primeira vez — compreenderam-se
num olhar.

—Então, vais embora?!
Ela o filou colericamenle, e, enquanto a m a r fanhava

com as unhas ponleagudas e brilhantes os pêlos suaves do
abrigo, respondeu:

—Sim. Eu me vou.
E abrulamente:
—Não nos compreenderemos nunca e nunca seremos

felizes. O nosso Amor — Amor... sê-lo-á?—... tem centelhas
de ódio e lembra a água que imita o vapor pela ilusão da
neve, e o fogo que imita a água pelo reboliço das lavas.

Talvês, nos amemos. Nâo nego. Mas —é urn amor que
crispa veias, borbulha em lagrimas, mas nunca explode em
cancias e rebenta em versos. *

E semi-sorrídenfe :
Vês... Eu romântica. Tu — prosaico. Amo a frase"

Amas o gesto. As minhas noites são os teus dias. E o meu
sol, que não é o teu sol, tem volúpia de luares.

Vou afraz de quem me compreenda.
Calou-se. Dentro da larde calma, naquele gabinete

exíguo, mas caprichosamente decorado, os dois, longe um
do outro, separados pelo orgulho de uma idéa e peta idéa
de orgulho, soluçavam baixinho.

Eicaram por muito tempo sem se falar.
A pêndula do relógio marcando as 5 horas da tarde

—íe-los vollar de uma longa abstração, e ela, após ter-lhe
estendido a mão, dirigiu-se para a porta.

Ele não fez um gesto. Somente, cerrando os olhos, en-
quanto ela fazia os últimos retoques, falou como que longin-
quamente, como que solevado num sonho:

Vais em procura da Vida, já que, aqui, nâo na en-
contras. A Vidal A Ilusão. Deixas-me pelo engano do que te
fascina. E pelos momentos dos prazeres mais futeis, trocarás
uma jura de amor soluçada num beijo, e uma aliança de
ouro claro num abraço prolongado de lernura. Nada mais
resta.

Vais atrás da ilusão. Deixas um mundo — o nosso lar,
em que teus passos resoam por todos os aposentos; em pro-
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cura de outro mundo—a rua, onde os teus passos ressoa-
rão em unisono com os passos dos felizes e dos desgraça-
dos. E nele, no turbilhão que passa, a tua personalidade nèo
será mais tu mesma—e nào saberás si vendo a infelicidade,
tu és feliz, ou se vendo a ventura —• és desgraçada. Outro
homem tomar-te-á pela mão— senão pelo teu pulso. Condu-
zir-te-á por um trecho da vida —a mais... Mas, um dia, como
hoje... deixarás esse homem— como deixas a tua visão na
minha relina e um grito de melancolia denlro da saudade
desses aposentos vasios e inúteis —aposentos que, lembras-
te?, que sonhamos... Éramos pobres... Amamo-nos. E sonha-
mos... Denlro dum lar pequena a grandeza infinita do nosso
amor... Um gabinefezinho — em que eu criasse a idéa para a
tua alma; e uma alcova quente, onde, coração a coração,
pudéssemos criar um mundo. Tudo isso— morre agora; por-
que te suicidas dentro dum sonho que tanto sonhamos, e
dentro de uma ilusão que pode ser falsa—mas c a razão de
nossa própria vida.

Vais em procura úa Vida ! Mas, esc u I a. E' a ultima
vez que me ouves e a ultima vêz que me vês. Nâo le enfa-
des. Nem chores. Escuta a minha voz que o meu orgulho tem
condenado e o meu cérebro lem pervertido. Não pode ir á
procura da Vida—quem deixa a Morte após si. 0 milagre
do pó fazer-se luz é da Creação. E tu, saindo agora em pro-
cura de outrem, destróes, esfacelas um monumento, poético
na verdade, mas assentado nas mais profundai das raízes—,
as da alma, as da minhalma—que te adora, as da minhalma
que se parte com a lua partida... e silencia...

Vais em procura da Vida ! Mas... não seremos nós mes-
mos a própria Vida? A nossa caricía terá que morrer por
uma saudade —e o nosso afago por uma lembrança fugidia?

Vais em procura úa Vida! E, procurando-a, serás de
todos os homens —e teus devaneios fatais terão a fatalidade
dum horizonte triste—o esquecimento.

Porque os homens são iguais entre si—e a perfeição
é ventura sonhada — mas nunca entrevista. E tularás, e cor-
rerás pela Vida, em procura da Vida.

E, um dia, lalvês... quem sabe... desiludida completa-
mente, tenhas saudade —do meu peito que te cingiu tia pouco
numa caricía forte —e do nosso lar, tão bonito... nào vês?...
que criei para nós... Agora... és livre h

A mão dirigida para a porta, recaiu febrilmente. Pas-
sos leves ressoaram no aposento calído. E uma harmonia m-
fmita — a de um beijo?, a de um pranto? — evolou-se dos
dois vultos que abraçavam na penumbra verperiina a der-
radeira ilusão da Vida.
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Beresford Moreira
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Economisai, procurando
N^. 11 comprar mais barato !

hSJv^I Drogas !
k|SSk__2| na nova seção de varejo
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____^______t_T^**^ Preço dos fabricante» !

^m^Hl Rua do Comercio, 2

SAUDADE DE* CR50CL0

Caboclo pita cachimbo
p'ra enxotar a tristeza.

Longe, geme o urutóu
dentro da matta.

Caboclo scisma mergulhado
no silencio da noite.

Caboclo pega da viola,
canta os rios...
as arvores...
os cipós...
as águas roncadeiras...
todas as cousas bonitas do sertão*deste Brasil.

Depois caboclo
vae indo, vae indo
pára de cantar.

Lntão a saudade
vem de mansinho, bem de mansinho
catacar o coração do caboclo.

E' a saudade da cabocla...

Atu, o caboclo deixa o viola,
apanha o cachimbo
Dá uma, duas, Ires cachimbadas.

Caboclo começa a sentir o juízo mais leve.

fax mm sorriso,
e a saudade vae indo,
vae indo ate parar de^catucar.

Quando a noite vae bem alta
caboclo se levanta,
entra p'ro mocambo e adormece.

GONZAGA LARICA
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Os últimos versos
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Estes versos serão a sepultura
Da musica humilde, (que acompanhava,
Quando dela, eu, aflito, precisava
Nas horas de alegria e de tortura.

A minha mocidade me animava
A compor versos, cheios de ternura,
Que eu dedicava a toda a creatura,
Que parecia que de mim gostava.

Amei bastante e após tanta paixão,
Não custou muito que a desilusão
Fosse em minhalma, aos poucos, se infiltrando.

Hoje, nada me resta de ilusório,
A não ser o prazer mesquinho e inglório,
De rir dos versos, que escrevi chorando!

José Maria Morgade Miranda
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ROCKFELLINA"
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Novo producto, de incontestável
êxito na expulsão dos vermes intes-
tinaes, principalmente os denomi-
nados «a se a rides lumbricoides»
(lombrigas).

Com base de óleo de ehenopo*
dium (essência de herva Santa Ma-
ria) substancia muito empregada pe*
los Exmos. Médicos da PKOPllY-
LAXIA RLRAL e da humanitária
MISSÃO ROCKFELLKK em todo o
mundo, é a ROCKFELLINA unia
feliz combinação dessa substancia,
com a phenolph-taleina, de forma
que, pela acção vermicida daquella
e purgativa desta, se obtém fácil-
mente a expulsão dos vermes intes-
tinaes, não necessitando de qualquer
outro purgativo, além do que sua
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 ROCKFKL-

LINA são tomadas com prazer pelas crianças. Encontram-se em
iodas as Drogarias de S. Paulo e do Rio. Pelo correio, registra-
do, I tubo3$(XX). Pedidos á Drogaria Ribeiro. Menezes & Cia.—

Rua Truguavana, n, 9L —Rio de janeiro.
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Educação

ó

«A educação é o único problema do brasil.-» E* a fra-
se que lodo o mundo tem nos lábios. De lanto ser repelida
lá está perdendo ò brilho primitivo. As palavras que a com-
põem-inclusive a ultima carece já não dizem nada. Não
nos sucifa a idéa que significam, porque já se mecanizaram
na nossa memória. Pronunciamo-las, a todo o momento, por
qualquer motivo. Não queremos apreender-lhes o sentido,
não sei porque. Será, talvez, de medo de que venhamos, um
dia, verificar que elas traduzem essa grande realidade que,
si não foi presenhdci pelo eminente Vuz Caminha, tem ser-
vido, no entretanto, de razão principal para uulhaies de dis-
cursos pronunciados, neste 'pedaço da America, poi todos
aqueles a quem chamamos de grandes homens. Puy Barbo-
sa, talvez o mais possante cérebro sújatriéricanò de Iodos
os tempos, fez dela a pedra de loque da sua palavra, sem-
pre cinzelada e bela, mas nunca basfanlemenle compreen-
dida, conforme depomos atualmente, depois que o grande vul-
to desapareceu de sobre a face da terra e já não pode mais
(h/ct cousa nenhuma. •

Devemos temer, com certeza, a descoberta de que «a
nossa realidade*, a expressão dita e ouvida pelo Brasil in-feiro, não existiria, si não fosse uma verdade incontestável
essa com que abrimos este artigo: «A educação c o uftíco
problema do Brasil.* Sun, meus senhores. Esta é que é a
nossa realidade, o flagelo nacional, para o combale do qual,nao nos surgiu ainda nem um Oswaldo Cruz ! Em vão pro-curamos, como o mitológico Diogcnes, um homem. Um homem
que, levando a serio a gueixa desta nobre terra, resolva de-«initivamente dar fim ao analfabetismo, porque, somente li-vre dele, veremos concretizado o ideal de 7 de Setembro,I esse homem... Já ia eu dizendo: não aparece, quando meveio ã lembrança a figura do dr. Gustavo Ambrusf, o chefeda «Cruzada Nacional de Educação», que mostra ser o grau-de esperado, p medico por quem anseia o nosso grandedoente—o brasil. Sim. Deve ser ele, pois é quem está nomomento, empenhado pela educação do nosso povo, fundan-do escolas por todo o território nacional, quer diretamente,
quer Por intermédio das diretorias esluduaes e reqionaes da
grandiosa Cruzada. E' ele, de certo, um homem de tempera
de inteligência, que levará adeanfe, para completa realiza-
çao, o sonho luminoso do seu espirito de escol. Contudo,necessita do auxilio do nosso povo, em geral, afim de que
possa conquistar o exiiò. Por isso, é que está promovendocampanhas financeiras, com as quaes, deverá conseguir com
que possa manter as escolas já fundadas, como ainda as
que se estão fundando. Por todo este mez será sacudida peloentusiasmo dos cruzadislas e dos que, e x p o nfaneamente,
queiram dar o seu concurso á grande causa, que depende'em grande parte, da bôa vontade do nosso povo.

1/ um dever, portanto, auxiliar a campanha financeira
promovida pela Cruzada, porque o auxilia-la é querer maiora nossa grandeza, pois, como o disse o dr. Gefülió Vargas,no seu discurso «Educar-, pronunciado, na Baia, em ?ft deAgosto do anno passado e transcrito pelos ns. 11 - t;> daRevista Nacional de Educação, «educado o povo, o serta-nejo rude feito cidadão concienle, valorizado o homem
pela cultura e pelo trabalho inleligen/emeníe produtivoique resultará da bôa educação) o Brasil, lerra maravilholsa por sua beleza natural, lransformar-se~á na grande Pa-Iria gue os nossos maiores visionaram e que as geraçõesfuturas abençoarão.

ALVIMAR SILVA

Obteve resultados positi-
vos e brilhantes!

«O abaixo ussiqnado, Doutor
em Medicina, Direclor da San-
Ia Casa de Caridade, desta ei-
dade, e medico da Brigada Mi-
tilor do Estado do Pio Grande
do Sul, atfesta haver emprega-

_r . w do inúmeras vezes, em sua ch-
.(3M^^ nica de Hospital, ousada o Mi-

\\ ? ™a.l, o enérgico depurador-to-
ruco do sangue GAI.ENOGAL,
formula de seu eminente colle-

ga Dr, W. Romano, colhendo ém todos os casosem gue o prescreveu, os mais positivos e bri-mames resultados.»
D. Pedrito, Pio Grande do Sul.

Dr. Henrique Mansuelo
(Firma reconhecida)

o attestado acima, de inestimável valor oííe-recido por um medico de alto conceito, que af-firma haver receitado inúmeras vezes o* depura-livo GALENOGAl., colhendo os mais positivos ebrilhantes resultados, bem pôde servir de guiaaos syphihticos, os quaes não devem usar reme-dios que são meros palliaiivos, e sim buscaremaquelle que mais garantias lhes offerece e essenão pôde deixar de ser o GALENOGAL, único
que apresenta provas as mais convincentes idoseu grande poder e da sua assombrosa efficacia.

Nao ha duas opiniões: para Syphihs. Pheuma-
Usino, Moleshas da pelle ou das que são deriva-
das do sangue impuro e de fundo escrofulosaso deve-se usar o depurulivo GALENOGAl, donotável medico inglez, eminente especialista em
Syphihs, Dr. Eredenco W. Pomuno.

Não contém álcool |
Encontra-se em todas as Phurmacias e Droga-nas do brasil e das Republicas Sül-Americanas

N. v,0 Am. L D N. S. P.^N. 211

• ? * A melhor parte dè educação denv<j do contraclo so-
ciai, a saber: a cortezia, a dignidade própria, a tolerância ,mreciproca e o sacrifício de si mesmo em proveito do pro-xi mo.

Samuel Sm des

AFFECÇQES PULMONARES
E OAS VIAS RESPIRATÓRIAS

CM GERAL

GRIPPI-MEVRfllGIAS-OORES EN GERAL
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ACTUAM SEM DEPRIMIR 0 ORGANISMO
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AO PUBLICO

Alfinete não tem sido bem compreendi-
do em certas rodas familiares, o seu lo-
ma «brincar sem oflender» c o s v m bolo
máximo rtu elegância humorística, literária
e social. Não declara nome de ninguém.
Cita, apenas, fados verdadeiros e incon~
(estáveis. Tem o procedimento da justiça:
de olhos sedados não reconhece amigos e
analysa os fados. F, em amor, os casos
são muito parecidos. Póde-se alfinetai
duas ou três pessoas com um só fado.
Uma di/, é commigo. A outra repete : que
desaforo, nào me deixam em paz. E si ai-
puem se zangou ale hoje, é porque o tra-
balho de Alfinete tem sido efíicien I e. F'
porque soube ferir a corda sensível dos na-
morados. Cada qual se aborrece quando
são ventilados os casos próprios. E' ordem
natural das coisas. Por exemplo : um preto
não gosta que alguém o chame de prelo;
o dentuço, de dentuço. Mas, si o chama-
rem de narigudo o preto e o dentuço
acham ate graça, si nariz grande não ti-
verem. Assim acontece com alfinete, brm-
car sem tocar nas cordas amorosas seria
uma brincadeira inútil. A ponta de Alfine-
te está afiada. F apesar de ser de cabeça
grande, Alfinete não trabalha sozinho. Tem
uma infinidade de auxiliares que são todos
seus companheiros na política elevada.
Temos publicado todas as observações que
nos são enviadas. O corpo de redacção
deixa esta secção em poder do publico. Da
sociedade, para a sociedade e pela socie-
dade. O que nos apparece publicamos des-
de que não offenda nominalmente a nin-
guem. E o êxito tem sido completo. A re-
vista augmentou a circulação. A venda
avulsa bateu o record. O dr. Pimenta está
satisfeito. A sociedade ri e gosa de si mes-
mo. O povo é uma criança: diverte-se
com os próprios actos.

Para dar á publicidade as inúmeras ai-
finetadas recebidas, resolvemos sahir da
orbita desta simples pagina, para outros
cantos e recantos da revista, com titulos
especiais.

A nossa intenção é bôa e a brincadeira,
divertida. E' preciso comprehendel-a para
iulgal-a.

AMOR DE JURISTAS

Depois do incidente no Café Avenida,
Mlle. abandonou o ex-delegado auxiliar.
Nem siquer se correspondem. E' que Mlle.

não tem sorte com os juristas. O primeiro,
que tem o uppehdo de Alfinete, pela sua
altura e magresa, pelo volume de sua ca-
beca comparada com ti íinura do seu quei-
xo, foi colocado fora de apreciações. E
com o segundo aconteceu o que sabemos,
longe da vista, longe do coração. Agora
está em scena um priminho, cujo paren-
tesco vem de longe. Vamos ver si dá cer-
to...

FISCALIZANDO

Mlle. é a lourissíma da Delegacia Fiscal.
Espera to bonde circular todas as tardes,
na praça oito e flirla um proprietário da
Pharmacia ali estabelecida. Até alu tudo
natural. Nada de importante para urna re-
portagem.

Acontece, porém, que são dois irmãos
que se confundem. Trabalham no mesmo
ofhcio, mas um delles é noivo. Mlle. flirta
é eluro, o mais moço, o sem compromisso.
Consta-nos, entretanto, que durante a via-
gem da noiva turista até ao alto Amazo-
nas, a Mlle. lourissima fiscalizou o noivo...

SATISFAÇÃO

PHOTO PAES
Trabalha aetualnionte para a

«Vida Caplchaba» e para
a « Vida Domestica»

Comparece a Iodas as solemnida-
des: festas intimas, casamen-

tos, baptisados e anni-
ve rs a rios.

Proçürçm o seü flTELIER á
rüa v de Março n. 23

VICTORIA

A filha de um ex-chefe de policia deve
estar radiante, depois que o illuslre odvo-
gado, irmão de um deputado capichaba,
acabou o namoro com urna bella senhon-
hha da Praia Comprida.

COLLEGUÍSMO...
O Serviço Especial de Defesa do Café

tem uma senhorinha que lá trabalha para
encanto de seus collegas. Mas, agora que
se decidiu a casar com um rapaz elegun-
te, com quem passeia todas as noites no
Parque Moscoso, os collegas t r i s tonhos
prevêm o noivado de Mlle. e talvez, a sua
retirada daquelle ambiente festivo de todos
os dias.

-4 RODA DO AMOR
Fii morro por Philomena,
Philomena por Joaquim.
0 loaquim por Magdalena,
E Magdalena por num.

F*' como se pôde definir o amor. Um gos-
ta do outro, successivamente, formando um
circulo.

A Mlle. de Santa Theresa que está cur-
sando a Educação Physica tem no pensa-
mento a figura do filho de um Commissa-
rio de Café, mas este sempre olhou com
sympla t h i a a Mlle. linda, que pinta bem
(quadros) residente na rua Gama Posa e
irmã de uma vibrante pianista capiehaba
em estudos no Instituto de Musica.

Fsta, porem, não o liga importância e
tem no coração uma saudade profunda de
um acadêmico da Universidade de Bello
llonsonte, que esteve aqui quasi um mez
visitando a nossa cidade.

Para completar a roda do amor resta sa-
ber si este visitante conheceu a miss Fdu-
cação Physica...

Ciranda, cirandinha, vamos todos ciran-
dar...

Phxrol e Pharolete
Ella tem o nome do pharol de nossa bar-

ra e é professora de Educação Physica no
ÜYnmasio do Espirito Santo. Só no Gym-
nasio? Não. No Saldanha da Gama, tam-
bem. Para ali mlle. é attrahida por um ptia-
rolete attractivo de um saldanhista rubro...

.
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De passagem...
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Modesta e silenciosamente, pelo vapoi Ba-
gc», do Lloyd brasileiro, passou, ha dias, pela
nossa capital, o escriptor Caslello Branco, ò <iu-
tor morda/ e incisivo do «O brasil, em cue-
cas...», que causou em nossos meios rotineiros,
um verdadeiro escândalo literário, Não tosse a
obra clara e real. exclareeedoru de verdades
contestadas mas incontestáveis, não indignaria
esses velhos críticos de esquina, memorisadores
de pliantasias exdruxulas e superficiahdades ne-
gativas...

Scientes de que o escnptor aportaria á nos-
sa capital, para observar, embora que passaqei-
ramente, nossa vida e nossos costumes, uma com-
missão de intellectuaes novos, composta de Ires
redaçtores desta revista. Athayde Lima, Alvimar
Silva e Gustavo Wellinqton e dos poetas e chro-
instas, Salvador Thevenard, official de gabinete
do sr. Prefeito Municipal, loaquim Ramos e Adro-
aldo 0. Neves, foi rccebel-o ao cães da Praça
o, dando com elle uma volta de automóvel pela
cidade, mostrando-lhe as nossas bellc/as, fazen-
do-o conhecedor do nosso movimento literário
e terminando com a assistência ã representação,
no Gloria, da Companhia Poyoljskaia, e um de-
hcioso cate capitania, no «Modelo»...

Agradável, amiqo, mesmo que irônico, leve o
(Ilustre escriptor, que seguiu para a Bahia, onde
vae desempenhar um alio carqo, na Fazenda
Nacional, palavras eloqiosas para as nossas cou-
sas e nossa qente, dizendo já ter passado, ou-
Ira occasíâo, pela nossa cidade, estando Cürio-
so e deseioso de revcl-a, para apreciar o nosso
proqresso, que, disse elle, «está se processando
com firmeza e segurança..*»

A sequir, a commisr.ão levou-ò, de novo o
bordo do navio, que /arpou para o Norle, dei-
xando-nos na saudade e na admiração da pre-
sença e do espirito de escol do qrande literato
brasileiro.

#

Fios ílorum
Luz que vicejas, flor que me illuminas,
Astro rival de Venüs... Marte... Urano...
Morlal que se fez anjo ao molde humano
Na bondade e bellc/a peregrineis:

Eu ouço vozes, ouço cavatmas
Na limpidez do teu olhar e lhano
I; na ebridade desse amor profano
Vôa minha alma ás tuas mãos divinas.

Guarda-a, querida : é o rehcai 10 \ ago
De um pensamento florescente, mago,
Bafejado de sonhos e esperanças...

Fios tlorum—és meu amor e meu mvsterio.
Tens em mim, soberana, o teu império,
leito de qraças, feito de bonanças.

(Bswâldc <$cçjÇji
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PARA
CREANÇAS

Durante o período de desenvol-
vimento toda a creanca necessita
de alimento que contenha os
elementos necessários para lor-
nàr os seus ossos mais fortes,
fortificar os seus dentes e geri-
givas c garantir sua saúde e bem
estar.
Encontram-se estes elementos ir>-
dispensáveis na afamada

MAIZENA
DU R YE A

tão apreciada pelas creancas c
recomendada pelos médicos cs-
pecialistas.
Nosso livro de "Receitas" con-
tem sugestões pàtò o preparo de
pratos deliciosos, tanto sopas c
molhos como pudins e doces.

MrVfv *>J PEÇA-NOS
UM

EXEMPLAR
GRÁTIS

REFINAÇÕES DE MILHO, BRAZIL S. A.
Cn;xa Postal £972 - bão Paulo

(c«m«ta.B)« GRÁTIS seu livro

XONE
RUA ;,
CIDADE.
ESTADO.

0 brasileiro e a
Educação Física

A luto dò organismo conlra o meio — ta/. o
homem.

homem do Brasil surgiu aos escarcéui
dos grandes duelos contra os outros homens e
a patureza.

a sua vitória decisi\,i eslá, a par de uma
mentalidade desenvolvida, ttôS nmsculos.

Olhando o vasto cenário que se abre aos
nossos pês, e que é o cenário ciclopico dobra-
»íl, vemos que só pela foitaleza de animo e ri-
qeza do organismo, poderemos superar o dorso
das serias abrutas, para o ceu, e dos vales res-
valadiços, para a terra.

Cerca-nos <i natureza vibrante dos trópicos
e sobre as nossas pegadas, nas selvas e nas
areias, respmqa, bubuia a alma de fogo do equa-
dor e o sussurro dos alisios pampeanos, e paravencer um clima que exubera em vida, ueeessi-
tamos erguer os braços para a peleja, e nunca
nos desalentar.

Aqui, enlie meandros gigantes e arvores se-
culares. cobrindo as margens, sonoro, triunfal —
0 Rio Doce parece entoar aos nossos ouvidos a
melopéa entusiástica que qalvanisa os músculos.

Acolá, o Amazonas, a magnificência liquida,
a brutalizar, com seus ondeios íngremes, <> bar-
rahco mérle e o irrequieto Oceano; chama-nos
á luta como a fanfau.i deis searas nos chama ácolheita,

E por tudo, gigantesco como um sonho— o
largo cenário do brasil!

Para ser digno desse panorama, que se di-
lata em milhões de quilômetros de praias bra ri-
cas, montes azuis é florestas verdes, nós, que
entramos para o «CURSO Dl. EDUCAÇÃO II-
SICÀ* - precisamos criar a raça nova que vai
surgir, que está crescendo paia o futuro, como
cresce para a [ronde a aspiração humilde de
arbusto.

O nosso de\cr é ai roncar da apalía a vi-
biação nacional; e, no rete/amento do músculo
desemolvido, pôr a alavanca que suspende, o
malho que congrega, o martelo que transforma,
,i enxada que escava, o braço que tremula ai
bandeira poi sobre a vastidão do brasil.

Fazer do sertanejo raquítico - o litan da
America— é o nosso dever, e o nosso lema con-
lém 0 lema do esforço pela Vida ; FAZER O
HOMEM PAPA O MUNDO - fazer o brasileiro
para 0 brasil.

Esparta prõjéiou-sè i\a Historia como um paiz
de atletas.

Senão somente atleta*- o homem nacional te-
rá que, galvanizando o seu raquitismo, dominar
a nossa grande natureza.

Então, não mais, pelas fimbnas dos litorais,
encontrar-se.á o pescadoi dormindo desalenta-
do. Então,, não mais, pelas ctioupanas esburaca-
das, sentu-se-á a vida morrer numa apatia falai.

E, o homem que criamos, que dirigimos, que
galvanizamos, dominando o Amazonas, se-
rá o seringueiro destemido; dominandos as sei-
vas—o sertanejo invicto; dominando o mar— os
lanqadeiros a abrir, dentro da onda verde, a ve-
Ia em forma de coração; dominando os rios —os
canoeiros musculosos, dilatando os cenários eco-
nomicos, e dominando o cansaço, a desfalencia
do organismo, dentro rios escritórios, á luz do
cérebro e das oficinas, á luz do coração, o bra-
sileiro — o brasileiro renascido, transformado,
preparando, na biqorna do trabalho, o hino ei-
clóoico da nossa civilização, e a harmonia infi-
nita dos nossos trnmfos.

Clisa cfflcreira
fckJ k tQo Curso de Educação Lisica).
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fl palavra do feçbDiço fingelo Giü-
*

líçelli através das colümnas
da «Uida Capichaba»

Por JOSÉ SIQUEIRA DUARTE

Ouvir Ângelo Giudicelli é estar á frente de um mesire em quês-
toes de regras que regem õ soccer universal. E* áusculiai b pcnsamen-
to de uma das mais destacadas figuras do Brasil sporilvo coníempora-
heo. Para affirmação disso, busto que se saliente o grande beneficio por
elle presi,ido aos amantes do associalion em nosso pai/, editando, sem
nenhum interesse pecuniário, o valioso libreto As Verdadeiras Regras
de Foot-ball, o qual, escripto numa linguagem perfeitamente clara, per-
milte ao torcedor menos culto, educar-se com facilidade, tornando-o
aplo «i levar a melhor nus polemicas que nâo raramente surgem duran-
ie ou depois dos maclhs de fòót-ball, motivadas, quasi sempre, pelas
Folhas dos juizes, em sua maioria desconhecédorés das legitimas regras
do emocionante sporJ tão apreciado pelos brasileiros.

I eSse trabalho--preciosíssima arrua gue» possuíl-a, é, hoje, dever
dc todos os fans do associalion pátrio,—merece um cunho de extruor-
dmario relevo: —appròvado, pelo Departamento Technico da Liga Ca~
fioca de Fool-ball - entidade dirigente do soccer profissional no Rio
de Janeiro,— foi fartamente elogiado por toda a imprensa carioca,—pro-
va cabal de sua valia, como instrumento uffi aos afficcionados do foot-
bali, e da capacidade insuperável de seu autor.

)á havíamos consequido registrar em nossas colümnas a palavra
de Ângelo Giudicelli,, através de pequenas entrevistas de pouco valor.
Elle, no emlanto promettera fallar-nes acerca de assumplos que, mais
.vivamente, interessasse aos nossos leitores. Procurámol-o, então, em seu
apartamento, no elegante Motel Império.

Com a gentilesã que lhe é peculiar, Anqelo recebeu-nos amável-
mente, collocatido-se, desde loqo, á nossa disposição.

Após talarmos do foot-ball carioca e do capichaba,-isso, duran-
te 10 minutos - Ângelo decidiu-se a fazer commentanos em torno das
regras do associalion.

Um collega de quarto do technico possue uma Remington. 0 ctiro-
nisla, que é crack em daclilographia, não perdeu a opportunidade : uti-
lizou-se da machina, passando para o papel ás palavras do grande
entreneur.

¦—Lu bem sei que as regras de foot-ball são muito mdigestaspara
a torcida — começou o nosso entrevistado. Devo no enitanlo confessar
que, com grande surpresa, tenho notado, nestes últimos tempos, uma
certa inclinação por parte dos afficcionados de Vicfona, em aprende-
las. Isso so pôde merecer elogios, pois é coisa muito rara, meu amigo,
Muito rara mesmo.

Aproveitando essa onda de bôa vontade, se assim podemos cha-
mal-a, prompfifico-me á cooperar com o pouco gue sei (Deixe de mo-
desiia, Ângelo!), por intermédio de sua conceituada revista, para com-
mentar alguns artigos das regras gue regem o associalion. proporeio-nando, desta forma, a mais fácil comprehénsão das mesmas.

Começarei, se o amigo quizer, commeniaodo o art. ô, (Charqinq— trancar o keeper).

COMO DEVE AGIU UM ARQUÉROv~-Sem lugar a duvidas-exphca-nos o famoso technico-a posição
mais ingrata, em um team de foot-ball, c a que occupa o keeper, pois,
como acontece ao juiz, não se lhe admitte meios termos: ou é invulne-
ravel, ou é um fundo. Quando não, um vendido.

Apesar disso, o keeper é o jogador gue arca com a maior res-
ponsabilidade em um team. Qualquer indecisão sua, a mais leve falha.

¦myyWyTMT. M W llitt J
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Sr. Ângelo GiudiceUi-lechnico dos mais
competentes do paiz, ora nesta capital,
dirigindo a secçào de foot-ball da Ass.
Viminas de Sports.

pôde significar a queda do seu arco. I:, em con-
siderução a essa responsabilidade de gue está
nivestido, por ser o ultimo baluarte da defesa,
não deverá o keeper fazer jogo «exhibicioms-
ta», desfazendo-se da pelota o mais depressa
possível, pois, dessa fôrma, ficará amparado pe-
las disposições regulamentares gue resguardam
a sua pessoa. Os reterees devem prestar toda
attenção, evitando gue esse jogador seja «atro-
pelado» indevidamente, porgue são muito reduzi-
das as possibilidades gue conta para a defesa
de seu phvsico, já gue a sua attenção está sem-
pre voltada para o lugar em que se acha a pe-
lota.

QUANDO O KEEPER PODE SEU CtlAROl ADO

-Por outra parle- prosegue Ângelo- o requ-
lamento trata deste caso no seu art. fl, no qual
estabelece peremplonamente : «O keeper só po-
dera ser trancado quando retenha a bola, quan-
do procure obstruir a acção de um adversário,
e quando salua de sua área de goal. (Quando
falamos em trancos referimo-nos ao tranco le-
gal).

Estar de posse da pelota não quer dizer que1
o arqueiro possa ser «atropelado no momento
preciso em gue apara um arremesso de um tiro
ao arco — e, sim, guando retenha a bola intendo-
nalmente. ou quando procure driblar os jogado-
res adversários. Exatamente nessas oceasiões é
que o keeper pôde ser trancado. Claro eslá que
o melhor conselho gue se pôde dar aos jogado-



res dessa posição, é gue se desfaçam ra-
Pidamenle da pelota, lembiando-lhes (jue
a mesma responsabilidade de (jue estão in-
vestido os deve inclinar a ser pessoas se-
nàs—e não julgai o arco um «scenano dé
bailes», nem ridicularizai o adversário com
os costumeiros dtíblings e 'palhaçadas»,
gue só servem para arrancar applausos dos
torcidas fanáticos, e irritai os logadorés
contrários.

A arca de goaí nâo deve ser confundido
com arca dc penally, aos elteilos das m-
fracçòes cornmetlidas pelo keeper, pois
nesta ultima pôde o argueiro ser trancado.

Para reforçar os meus commenlarios re-
corda rei outra parte do art. fl' que diz :
«( uide-se que o arqueiro nâo seja char-
geado indevidamente, pois, lendo toda a
sua atleuçáo voltada para abolo, lhe ros-
tam poucas probabilidades dc defender-se.
Não se deve esquecer, lambem, que <> rncs-
mo pôde ser trancada quando estiver fora
de sua íiroa de goal.»

O keeper, como é sabido, pôde sei ho-
cado por quulquoi outro jogador do team,
no decorrer de uma partida; bastando,
para isso, um prévio aviso ao nu/. Pode,
lambem, som prejuízo de sua posição, so-
lur para bater um nenally-kick, corn<>r~
kick, frec-kick, executar um arremesso, ou
dar o kick-off (inicio de pai tida), sem gue
o referee possa òppôr-se.

os PREJUrSÕS QUE PODEM ADVIR DÒ
IOGO VIOLENTO [Regra 9)

Entende-se por calço ou rasteira — diz
uma resolução i\í\ Internacional ttoard
derrubar ou tentai derrubar um adversário
valendo-se dos pós, das pernas, ou mesmo
abaixando-se adianto, ou atra/ de um con-
trario. Os aibitros devem applicar com lo-
do o rigor esla regra, j>ara evitar qualquer
incorrecção ou má condueta, punindo com
o devido castigo o elemento ínfractor.

E* bem conhecida a rasleira como récuf-
so do mau jogador, pelo perigo que encer-
ra. Velando pelo bem do sport os juizes
devem punir sem contemploção, o autor de

// SYNOROL //

é a melhor pasta para dentes, formula do

do Dr. FREDERICO EYER, (W\ Univer-

sidade do Rio de Janeiro. 0 SY-

NORÓL o 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 denies.

Representantes no Estado do Espiri Io

Santo—Espindula <$ Cia. — Av. Capichaba

rr ÔS— \ icloria.

BlUàuaSl^— ir~'*s / wJàW4iiM i.v.ii
-mm*! ¦ F> ri • M/M

n^w ^^] jMJÊi;iiii;i;hm\Tã'mviLwh.

a p»risa"o ne vcntuc

v a cíijnui ar um 4cm njwmòde .süfumonlv.
NORMAL i$t ofwiuonamon/o dc mu* in.C(x((nm, com # uò& de

Q^PàÓMPPtMIÓOS' GfiÁtitiiAOO

e*

A f OPMO EM GffANUI aoos ? saborosa como ü
MELHOR sAl Of n?UTfl3

|

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:

Rachitismo,
Rheumatismo em geral,
Corrimento aos ouvidos,
Inflammações do utero,
Affecções do figado,
Manchas da pelle,

Gonorrhéas,
l spinhas,
Sarnas,
Ulceras,'scrophulas,

Darthros,
Kistulas,
Cancros,

oubas,
Boubons,
Dores no peito,
Carbúnculos, etc.

PODEROSO:
ANTI- SYPHILITIC O
ANTI- R HEU MATICO
AN TI -ESCROPHULOSO

LICENC. P8S BÍTEISM DEPARTAMENTOS DE SAÚDE PUBLIC*
S Oraiuies Prêmio* - 5 Medalhas de Ouro
GRANDE DEPURATIVO 00 SANGUE
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tal falia admoeslando-o, e, em caso de re-
incidência, expulsal-o de campo.

Os jogadores gue usam desses recursos
ilhcitos devem reílectn o prejuízo gue re-
sulla para o adversário, o qual muitas vc-
/.es sahe contundido, originando-se, em
conseqüência disso, incidentes deploráveis*
(jue todos nós conhecemos, Denho do cam-
po deve predominar o espirito sportivo, não
devendo os jogadores, darem ouvido águel-
le éco tão nosso conhecido, de... -lascai*
(jue vociferamos fanáticos, quando pereé-;
bem habilidade em um jogador contrario,
uo toam de sua sympatluo

Muitos jogadores pensam oue schollaro
adversário Mgmhca tomar-lhe a bola. E*
necessário, pois, gue o referee \igie eslri-e lamente o elementro gue se mostre com
essa tendência, afim de uppIm ar-lhe o cas-
ligo (jue merece tal attitude.

*
* «

P.ram / tioras da noite. De repente ou-
viu-se umas pancada* na porta do quarto.-Tó-tó-ló-tó... Seu Ângelo i I slú possan-
do da hora do jantar,

Era o garçon, gue vinha «ims.h ao nos-
so entrevistado, gue dentro em pouco iria
sacudir a toalha da mesa...

— Bom l~- ponderou Ângelo, aconselhai
do-nos. Está na hora da tanta. Nesse ca-
so será melhor terminarmos a entrevista
noutra occasiâo.

E deixamos o ultimo andar do suuiptu-
oso Motel, dingindo-nos á sala de refeições.

Quando nos dispunhamos «i ganhar o
caminho da rua, Ângelo fez opposiçao.

—Nada disso I Você vae jantar comungo.
Teria graça si eu lhe deixasse stihir sem
ianla...

Diante de lamanha insistência, resohe-
mos topar o golpe. I acceitámos o ian-
lar. Dentro em pouco iniciávamos a de-
glulição.

Terminado o agape, deixámos o Império,
entretendo-nos á delicia de uns volteios
na Praça da Independa.

Un] progresso irnportan-
tissirqo na Medicina .

TOMAR REMÉDIO £'
UMA ALEGRIA

L*A C H O C O N
(l.axo — Chocolate— Onckenl

é um láxò-purganfe em forma de bombom
de chocolate (praliné) e destaca-se dos
outros preparados análogos pelo seu gos-
to saboroso, delicioso e agradável. No Ira-

tamento de senhoras e crianças

LACHOCON
(l.axo— Chocolate- Oncken)

já é um remédio caseiro indispensável

A* venda nas pharmacias e drogarias
desta cidade.
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Conceitos sem charadas
Só umo cousa lui verdadeira, no amoi <i mentira.

Cm matéria de amor, quando tudo <; verdadeiro, o sor*
riso da mulher que se orno mostra dentes postiços.
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A mulher só é verdadeira quando di/: «hem leito •»•
com referencio aos males dos outras.

Entre a mulher e a cobra, prefiro a cobra : esta mata
injetando <> veneno; aquela, sem injetar cousa nenhuma: lu-
pocrilamenle.

A duvida, em amor, é um mal e, ao mesmo tempo, um
bem : mal porque nos humilho perante :os nossos prováveis
rivaes; bem porque nos ensina <i conhecer, observando mais

a fundo, quanto a mulher
é fingida.

i rn arílhmelica, amòi
muis umor, é igual o uma
cousa que todo mundo
sabe e que a sociedade
condena.

Uma mulher, so/inha, ,
uma mentira; duos, duas
mentiras; Ires... um atcn-
tudo <io pudor,

i55

^v

limo mulhei inteligen-
te ê.,. uma cousa impôs-
sivel.

Ecl mundo

Cdrpentier
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TOME^OTA
xtcse X?d esquecer de ccmprar hoje

c vidre de BROMILque darei cabo dessa
fosse impertinente que ha tantos dias
o aborrece.

E^ctevidc ac dèsteixc em fratar~~se
cpportunameníe que muiícs deixam
transfbrmar~se uma tiaeira brCnchite
num "caso muito serio'.'

acalma rapidamente Cs accessos de
fosse, cura a òrOnchite e desinfècta Cs
Cvgctcs respiratórios.

uenftct sempre em cciscu
um vidre de^frCmii

L_

\pf
O it em amor

O acadêmico de direi-
to, funecionario d^ la-
/.enda, mettido a violuus-
fa, e, não sabemos como,
membro director de uma
serie de Associações, e
lambem desta revi sta,
andou se enfeitando por
uma bella morena alum-
na da Escola Normal
Faltòü-Jtie entretanto o it.
E a conquista fracassou
como tem fracassado va-
rias outras, F.m amor, ti-
tulos não são credenci-
aes... Conheceu? Seu
conquistador de meia ti-
iella...

4r 6 «
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O ETERNO «FAUSTO»
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¦ ¦'¦ ¦ ¦ ¦ ¦Jé ou viste, com certeza, falar do doutor Fausto, - a
principio velho spagyrista, fabricante de homunculos e ma-
drágoras, como Paracelso, e depois, pelo poder do diabo
moço e ardente como D. João, presenteador de jóias para
a desgraça de Margarida.

Isto é o que todos sabem—e o que pode saber a tua
cabecinha a respeito do celebre doutor.

Para mim, o «Fausto* tem significação mais ampla:
encerra uma these profunda, principal, alem de outras ac-
cessorias.

Goethe escreveu dois Faustos. O mais conhecido é
o primeiro, feito na mocidade e lendo, como principal mo-
iivo, o amor. O segundo ê a continuação, escripta já na
madure za do autor e formando com o primeiro um mo nu-
mento único. Nesse conjuneto é que se percebe o desen-
volvimento da these primordial dos dois poemas:

Fausto, o sábio alchimisla, devassara todos os segre-
dos da sciencia; sondara todos os mysterios do ser; conhe-
cera todas as potências do infinito; subira até onde poder
chegar a intelligencia humana - mas não achara uma só¦alegria na vida.

Velho, preparava-se para morrer. Ia já sorver o ve-
neno, que entrega o corpo á paz do túmulo, quando lhe ap-
parece o diabo, promettendo-lhe a gloria, o amor, a rique-
za, o goso-a felicidade emfim—em troca da sua alma.

Fausto não recua diante do contracto. Sim. Elle en-

... 
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tregarà a alma a Mephistopheles, si algum dia puder dizer
ao minuto que passa: — «O/?/ De/em-tel Párat que tu és
tâo bello I...»

Fausto rejuvenesce. Deseja o amor, personificado em
Margarida, mas logo a abandona. Deseja depois as honras»
a gloria, o poder, as riquezas; deseja peneirar a região
mysteriosa, onde habitam as mães das cousas; deseja a
belleza eterna, resumida na posse da Helena grega; dese-
ja... — e tudo quanto deseja obtém pelo poder mirifico de
Mephistopheles /

Ia, morrer, velho de novo - e nâo gos ara ainda um
momento de perfeita ventura I

Assalta-o, nesse instante, a ultima aspiração :~-*Ohl
exclama elle- quem me dera vêr Iodos os homens felizes
a sombra do meu poder I Dar pào a iodas as fomes, dar
trabalho a todos os braços; vestir Iodas as nudezas; der-
ramar o bem, como uma bençam, ao redor de mim, aper-
feiçoando, os meus semelhantesI... Oht Conseguil-o... En-
tão eu diria ao momento que passa: - «Detém-tel Párat
que tu és tão bello h

Morre sem contentar este capricho, que, satisfeito,
não teria sido o ultimo.

Mephistopheles não conseguiu, assim ganhar-lhe a
alma, por não conhecer a psychologia humana.

O diabo devia saber que todos somos como esse
Doutor Fausto feitos para desejar continuamente...
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Marechal Manoel Rodri-

gaes Campos

Falleceu, a 23 de Julho findo, na
Republica, á rua Martins Penna, n. 20, o More-
bhal Manoel Rodrigues Campos, illustrado enge-
nheiro militar, a cuja capacidade technico muito
se recommendou pelos grandes serviços presta-
das á Pátria. O nosso eminente conterrâneo
exerceu.de 1Ô7 9 a 1 flfl3, nesta Capital, varias
commissões techriicas. Foi, nesta oceasião, apro-
veitado pelo governo da Província para lenle
das cadeiras de Álgebra e Geometria do antigo
Atheneii Provincial, reputado estabelecimento de
ènsinò de saudosa memória. Casou-se, nesta ei-
dade, com a exma. sra. d. Virgínia, gentil filha
do desembargador José Camillo Ferreira Rebello.

Terminada aqui a sua commissão, o insigne
brasileiro foi removido para o Rio de Janeiro, onde
continuou a exercer vários cargos de responsa-
bilidade, lendo por merecimento galgado novos
postos. Quando general, foi exercer o comman-
do da Região do Norte do Brasil; cuja sede era
S. Luiz do Maranhão e onde se revelou um mi-
litar de grande tino profissional. Enviuvando no
Rio de Janeiro, casou-se em segundas nupeias
com d. Avelina do Couto Campos, não deixon-
do filhos. Do primeiro matrimônio ficou a sua fi-
lha d. Zulmira, casada com o Cel. José de Ara-
ripe Macedo, lente do Collegio Militar, do qualfoi organizador o Marechal Campos, onde porsua competência pedagógica modelou aquelle
educandario, tornando-se, até hoje, um beneme-
rito da reforma daquelle estabelecimento militar.

Sempre amigo dò Estado, que lhe serviu de
berço, o Mal. Campos foi, lambem, grande ami-
go da nossa revista, de que se fez o seu primei-
ro assignante.

A' familia do illustre morto, e principaimen-
fe ao drvAntonio Athayde, seu cunhado, «Vida
Capictíâbà» apresenta sentidos pezamas.

Canção do ceu que eu perdi
Meu Deus, um dia eu te pedi tanlas estrelas

Que o ceu fosse pequeno para contê-las.
Couberam todos dentro de meu sonho.

E esboniei, sol o sol, meu tesouro celeste,
As estrelas sem conta que me deste

Paro vestir os versos que compontio.
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Eram tontas, meu Deus, que fiquei quasi louco I
E agora náo me resta nem um pouco
Do ceu que havia dentro de minha alma
E morreu refletindo um outro ceu, que existe
No esplendor de um olhar azul e triste,
Azul e triste como a larde colmo...

Olhar que fez com que eu tecesse, poema
Sol a sol, rima a rima, um diadema

De rimas rubras e soes feitos de ouro,
Para deixar-me só, roubando-me, risonho.

Os rubis chameiantes do meu sonho,
Os diamantes de luz do meu tesouro.

a poema,

M'

Pareciam demais todos aqueles astros *
E foram poucos. Hoje, ando de rastros,
Como um mendigo miserável, pelas
Estradas, a buscar, na poeira dos meus versos,
Fragmentos de vermelhos soes dispersos
E estilhaços de fogo das estrelas...

Milton Amado
..';¦'.'. ¦/<//¦'/•//- .
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Missa NA SERRA

r
-y W.

Foi celebrada, no tem-
pio Baptista, á rua Ge-
neral Osono, ás nove ho-
ras da manhã do dia 7
do corrente, missa, em
tiomenagem ao marechal
de Campo Von Hinden-
burg, presidente da Al-
lemonho, fallecido ainda
ha poucos dias, sob os
auspícios do sr. Robert
Langen, cônsul allemão
no Espirito Santo.
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Um domingo nas ruas da visinha
cidade da Serra, neste Estado.
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L/m vão da po/i/e. Í7m pedaço do mar. Duas faixas de lerra. Uma
paisagem. Um panorama lindo que syn/hetisat na sua pequenez, um
pouco de belleza maravilhosa da nossa bahia.
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(Aos meus amigos de excursão)
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Como um lençol de prata liguifeita,
A' luz de ouro do sol, canta e rutila,

Correndo, suavemente, a água tranguila,
Sobre o plano inclinado em gue se deita...

Parte do is-

thmo com que
a mechanica

uniu a nossa
¦ J i (' *

ilha ao grande
* 

¦ 

*

continente

Depois, a rijas fraguas, numa fila,
A saída se lhe aperta e se lhe estreita,
E a vista panorâmica, desfeita,
Só nos fica em saudade na pupila...

Jia, então, um grande grito de tristeza,
Num choque inesperado, repentino,

Que agita o coração da correnteza,

E vem gravar-se, emfim, profundamente,
A chorar, infeliz, o seu destino,
No destino infeliz da alma da gente...
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Mvimar Silva
Nosso redaclor e poeta Alvimar
Silva, inspirando-se numa ca-
choeira de Maricarâ por ocçasiâo
de um pic-nic ali realizado.'



NOITE DE IN SOMA
Como é bom se recordar o passado, numa destas noi-

tes de insonia, ènrijue o nosso espirito em vigília, dèSper-
ta no nosso cérebro, as células que guardam tudo que já/,
no túmulo amigo do Esquecimento, e vê, com os olhos ma-
goados da Recordação, os nossos dias iá vividos nas ale-
grias e nas dores!

Dias que vào bem distantes, mas que, nestas noites
assim, vêm relembrar tudo que fomos e que sonhamos ser,
refletindo claramente no espelho cristalino e fino do nosso
Pensamento, as folhas mortas da nossa vida, que iá não
voltam mais.

E, olhando para o lençol azul do Eirmamento, onde as
falenas fosforescentes tremeluzem num pirilampear encanta-
dor, rendilhando-o com a mageslosidade elegante e subh-
me da Arte, eu sinto dentro da alma, num sacoleiar gigan-
tesco de força, acordarem todos os meus sentidos, que me
perturbam e me enlanguecem, fazendo revibrar nas profun-
didades misteriosas do meu Sentimento incompreendido, re-
vigoradas, todas as Venturas gue senti, todas as III u s õ i s
que morreram . ..

Agora, vejo passarem pala sala Negra da minha Dôr,
Iodos os sonhos que sonhei, Iodos os sonhos que se foram 1...

E penso ... E choro pensando nas alegrias e belesas
que aqueles sonhos me fizeram gozarsonhando e que a
vida de minha Desventura os matou tão cedo, tão depres-
sa, sob a trovoada dos meus soluços e a tempestade das
minhas lagrimas!

Ei-los que vão passando... São luminosos, ainda, para
o meu pensamento, ao recorda-los, mas são turvos e negros
para o meu presente, já desvanecido de tudo da vida.

Mas, como ainda me lembro ...
E, fitando o ceu, transponho-me ás regiõis etenas e

erfibebo-me no *^eu azul celeste ! Confundo-me com o Belo
e vejo em cada estrela a alma de um sonho meu....

Aquele que alí está, luminoso ainda, sereno, foi o so-
nho mais lindo da minha vida! Eu era creança quando o
possuí. E ele fugiu logo, muito cedo, para o meu descaso,
para o Abandono...

hoje, vejo-o unicamente atravéz do celulóide de ce-
lulas do meu Pensamento, passando mansamente, suavemen-
le... Ele fez como foz a jurití que foge, abandonando o
seu mariscar na mata, ao presenlir um Iropél por entre as
folhas verdes... E nunca mais voltou!...

Perdeu-se, talvez, na imensidade de luz daquele outro
que lá está, mais fulgurante ainda, mais cheio de esplen-
dores.;.

Eu fui o culpado da sua morte. Pensei achar na vida
deste novo Sonho, o sonho da minha nova Vida. E prose-
guí sonhando....

E sonhei com essa Ilusão, que foi para mim, uma no-
va Aurora clareando e ^esmaltando com raro deslumbrumen-
to de cores vivas, os horizontes radiantes de belezas que o
porvir se me oferecia. Quanta beleza sonhada...

Mas, morreu lambem esse sonho. . xE o levou para o
túmulo da Desilusão, outro sonho que, mais lindo ainda, des-
pertou em mim a Beleza, para depois, mais adiante, entre-
gar-se ás garras cruéis e felinas da única verdade da Vi-
da—a Realidade!

Nenhum dos meus sonhos souberam resistir ás suas
investidas, á sua fúria indomita, para«que eu proseguisse na
estrada cor de rosa da Ilusão, até encontrar o sonho que
nunca cheguei a sonhar....

• • • • •
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 E agora, Eelicidade, eu que nâo te conheci em»
Sonhos; eu que presinto deante da minha vida, que iá es-
tá tão curta, o obstáculo intranspunivel do Eim; eu que tive
como missal, o livro negro da Dôr; eu que deixei nas folha*
do Passado, escritas com tinta de sangue, as paginas maiF
vivas de Sofrimentos; eu que fiz das contas das minhas la-
grimas, o rosário maior e mais perfeito do Mundo!... Eu»
agora, felicidade, que vejo somente uma restea de luz te-
nue, clarear este ultimo periodo já curto da minha exislen-
cia, queria que fu, com o teu orgulho de Desejada, fosse o
cíno manso e pálido dos meus sonhos mortos, para que eu.
também adormecesse á luz bôa de tua sombra feita de-
Ilusões....
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4 grande pianista D. Maria Stamato da Eonseca e Castro, cercada
de algumas das suas alumnas:*
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Neves, um dos
intellectuaes da
nova geração es~
piritosa ntense,
que anniversari-
ou no dia 12 do
corrente.

I lossa illustrada co/-

laboradora senhori-

nha Hersila Valver-

de, da alta socieda-

de de Castello.
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* • * O caminho mais
direito para a felici-
dade é a virtude. Se

ilá chegamos, a felici-
dade que attingimos é
mais solida, bella e
pura; se não chega-
mos, é a mesma vir-
tude que nos indem-
niza o esforço. —7. /.
Pousseau.

' * * Se desejássemos só
ser felizes, não seria tão dif-
ficil; mas queremos ser mais
felizes do que os outros, o
que é quasi sempre difficil,
porque julgamos os outros
mais felizes do que elles
são na realidade.

Montesquieu

' ' ' Todo o s e gredo
da ventura consiste em
a gente c o n t entar-se
com o que tem, sem exí-
gir da vido mais do que
esta lhe pôde dar.

Coelho Netto
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O bacharelando
Gilson de Men~
donça Henriques.

• * • Talvez a felicida-
de consista simplesmen-
te no equilíbrio entre as
nossas aspirações e os
nossos meios de satisfa-
zel-os.

Stiegler

•"* * A fé, fonleTdo
bem e do bello, accen-
de nas almas a eham-
ma do amor de Deus, á
pátria e ao próximo.

Dom Joaquim Sílverio
de Souza.
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Padre Máximo Ta-
buenca, proprieta-
rio da * Fazenda do
Centro», em Castel-
to.

• * • A fé é a conso
lação dos pobres.

Vauvenargues
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Sr. José Conra-
do, resid ente
em Conceição
do Castello.
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Sr. Vicente Vai-
verde, residente
em Muniz Ereire,
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Por occasião do anruversario do exmo. sr.
dr. Asdrubal Soares, Secretario da Agricultura,
os seus amigos e admiradores offereceram-lhe
no elegante Club Victoria, um banquete, no qual'
lomaram parte o representante do exmo. sr. In-
tervenfor Federal no Estado, cap. Wolmar Car-
neiro da Cunha, Secretario do Interior, alfas au-
tondades esfuduues e representantes da impren-
sa.
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A Rainha do Esporte Espiriiosantense, depois de lon-ga permanência no Rio, retomou ao convívio da nossa so-ciedaae.
Por coincidências interessantes, quando aquelle esfu-dante de medicina chegou, de ferias, dois ou três dias de-pois ella embarca para o Rio; e poucos dias antes delia vol-far elle retorna aos bancos acadêmicos, certamente com ocoração bem maguado com tanta falta de sorte...
Francamente, Cupido neste caso não foi nada cama-rada...

A raiz do amor velho
O estudante de medicina, que cambou para o direito

está acfualmente entre nós.
Ao que parece aquelle antigo romance com a sympa-

thica quarla anmsta da Escola Normal, voltou a reviver
Assim é que os vemos freqüentemente pelas nossas

ruas, em agradáveis conversas...
Bem diz o velho ditado que amor velho tem raiz...



«INSTITUTO E. SANTENSE DE ALTA CULTURA»»?

I

& facto «ncontesle que o brasil atravessa forte surto
de intellectualismo nestes dois últimos annos.

Em Victoria, geographicamenfe tão próxima do Rio,
lá se nota essa tendência cultural e, exemplo bem fr.sanle é
a creaçáo de livrarias nas mesmas casas em gue um lustro
atrásV) encontrávamos compêndios de arithmet.ca e geo-
graphía, grammaticas cxposíhvas e, quando muito, o «Por-
que me ufano do meu paiz.»

Os amantes da bôa leitura eram raros, porque con-
demnados a prover-se na estante do próximo quando os
meios financeiros, por escassos não lhes permilljam uma
conta corrente na Livraria Alves.

Ealar dos que entre nós venceram nas letlras ou foram
grandes no terreno da sc.encia c leníar assumplo de nonada.
Porém, embora deixando de citar a trindade augusla - Mo-
niz Freire-Affonso Cláudio- Cirac.ano Neves - tivemos n(,
geraçêo que hoje encanece multiimantada pelos encargos da
vida, espíritos brilhantes, claras intelhgencias.

Da geração adolescente, sonhadora que fundava jor-
naes gYmnas,anos entre 1913 e Ifl, a brusca transição ope-
rada pela guerra na psYchê dos povos, atlrah,ndo-os mais
cedo á pratica das profissões, cortou-lhes rente os vôos li.
lerarios.

Em 1925, novos nomes estreantes, jovens tentando o
velho thema; mas Iodos isolados, auiodidalas-anões que po-
deriam conseguir da hostilidade ambiente?

Nesse lusco.fusco vínhamos tacteando quando, a reno-
vação hlerana operada nos grandes centros, refleclindo-se
sobre o nosso meio serviu-nos de escorva para o gosto in-
iellectual.

Animado desse sopro creador, quer o sr. E. Neves
congregar os estudiosos espiriio-sanienses «em torno de
uma idéa» que reputamos anachronica assim como a lançou
no seu bem louvável intuito de vêr elevado o nivel cultural
de nossa terra.

-¦^ íâo descíamos diploma de mconoclasta, como nos ten-
tou passar o chromsta mirim do «Konde Circular.» Queremos
apenas accenluar o absurdo de. contando com restncto nu-
mero de estudiosos e estes de pequena estatura, fundar-se
em Victoria uma uqgremiaçao com o pomposo titulo de «In-
shíuto E. Sanfense de Alta Cultura.»

Accresce a desvantagem da falta de cohesáo e de
espirito collechvo da gente aYmoré onde as associações
culturaes de ordinário encontram feraces inimigos, ,usla-
mente naquelles que mais deviam se esforçar para malte-las.
Tal c o caso da Sociedade E. S. de Medicina e Cirurgia
a da Sociedade Musical f-l. Santense condemnadas a desti-
no inglório.

... »

Si a Sociedade dos Amigos de Alberto Torres marca
«imda e prometie um bello programma cultural no E. Santo
é porque teve o condão de reunir os elementos de real des-
taque na cultura capichaba. Além do mais, soffremos domai
das generahsações. Aqui, todos querem ser os primeiros e
raros se resignam a bater palmas de sorte que o mais dif-
bcil é obter publico para o numero de lettrados.

Com os elementos citados pelo sr. E. Neves, exeé-
pção feita ao grande Henrique de Novaes e, na esphera lil-
leraria, a Saul de Navarro ambos ausentes de nosso convi-
vio, o mais que poderíamos conseguir seria organizar uma
-Pequena Sociedade de Cultura» com o principal objechvo
de trazer á Victoria autoridades de mérito indiscutível em
arte e sciencia.

Essas novas cogitações em torno de eonfereneisfas
alíenijenas seriam uliiissimas a Iodos nós que vivemos escra-
visados á opinião do Dr. Cyro, ao paladar dos acepipes nor-
destinos tão gabados por Caio César, ao «licor espiritual»
dos ruybarbosisfas....

«MALVA ROSA»
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Enlace dr. Lourival Lamego

nhorinha Alayde Batalha.

— Se- Enlace José Martins Delgado — Se
nhorinha Honocila B. da Rocha.



A carnacôílra e
a felicidade

Linda manhã.
Sente-se a vida convidando a viver.
Uma camachilra gorgoleja o seu re c a d o, aqui, bemjunfinho da janella do meu quarto.
Agora, assobiou bem alio. Chama-me por certo. Adi-vinn<^ como está a cantar. Afobada, tremula, a cirandar so-are os pezmhos amarellos, dizendo, dizendo que a Prima-vera \ó vem, que Agosto tem um sol avermelhado, que olavrador faz as queimadas, e que a terra revolvida, coiva-rada, salpicada de carvões, está cheia de vermezinhos eorotmnos novos. E ella está por isso contente. E eu, alegro-me lambem, vendo a natureza a se enfeitar, á espera daPrimavera.
Queria ver a camachilra. Diz tanta coisa bonita no seualegre chilrear... Aquece-me a alma.
Mas, a camachilra é como a felicidade. Eoge quandose quer vel-a de muito perto....
Camachilra, minha felicidade nesta manhã de Agostoeu creio no teu canto que me satisfaz. Não fujas. Canta edansa na janella do meu quarto.
Ah, nâo comprehendo a amizade egoísta. Acceila es-tas duas pétalas de rosa. Agora mesmo, jogou-as da jarri-nha, o vento que ahi fora alvoroça o castanho brilhante detuas penninhas. Eoge se não me comprehenderes.
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Santo Deus, gue fiz eu ? Quanto pieguismo..íSenlimenlahsmo é ridiculo.
E eu, gue possuo já, uma linda fita de cabellosbrancosamo ainda no canto da camachilra, a natureza toda inteira'-da generosidade do sol, á timidez do verme...
Acho bello o passarinho gue canta. Acho linda a crea-tunnha meiga, suave, distmeta, gue, de mansinho, na penum-ara do ambiente aristocrático do Vicloria, vae dizendo coi-sas bonitas... ternamente... sorrindo e olhando um garoto ima-gmario, que solta barquinhos e loga bolinhas... E, na suavi-dader-dos gestos de mãos lyriaes, no arfar do peito guesentej o gue os lábios repetem, vae aconselhando - ama avida.,, brinca... não penses na dôr...

i i Spuvpiégasi Sou da velha escola. Talvez um arreme-do da mulher gue Victor Hugo personalizou.
E comtigo, c r e a t ura meiga, conselheira do garoto,apprendi ainda mais a ser piegas...
Porém, orgulho-me da linda mestra. E não me fará ne-nhum complexo a lembrança de que meus olhos boiaram átona dágua, na festa das Educadoras Sanitárias; de que tivedesejo de possuir as tuas mãos, o teu sorriso. E, ir por estemundo afora, acalentando no catre pobre a criancinha es-qualida, que paga com a dôr os erros dos pães... E de irconsolando a ignorância, com palavras de fé na educação

V",zera comtigo dar o calor do meu affecto á acção nas-cida de um cérebro de mulher gue pensa, e sabe por quesenfe.
fCreafura linda e meiga, mostra as tuas mãos brancas

Ynaes, exprimindo no verso o gesto da esmola que confor-ia tsfes teus gestos ensinam a amar, a ser generosa, a me-ditar ;nas desigualdades da vida...
Senhora das lindas mãos velufineas, folhas de malva-alvas >e leves, qual pétalas de rosa, quando voltarás a acon-selnat.a humanidade - garota que faz maldade sem saberpor que?

a

Lá estou eu a falar em malva, rosa... Quanto pieguis-mo... Malva maciez, suavidade... Rosa, perfume, espiritual!-daoe... SYmbohsmo... »

? 31 i « Judith Leão Castello
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Mauro Braga
Deixou a nossa redacçâo o sr. Mauro de Araújo

Braga gue Iuj vários mezes vem desempenhando com
zelo e dedicação as suas funeções nesta revisla. Nós
que vemos nelle, além do companheiro de trabalho, o
amigo sincero de Iodos da casa, lamentando o seu
afastamento aproveitamos a opporlumdade para agra-
decer-lhe a collaboraçôo vahosa dwaMe o tempo em.
que ao nosso lado, contribuiu de s i nteressadamenle
para o progresso da «Vida Capichaba-, certos de quecontinuará a emprestai á nossa revista o brilho da suaintelligencia.
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Afossa dislineta conterrânea, professora Arma de
Castro Mattos, bacharelanda em Direito da Nossa
Faculdade, em companhia de sua prima, dra. Ge-
raldina de Figueiredo Castro, em um passeio na
rua Halfeld. Juiz de Fora. Minas, em Sua recente
viagem aquella prospera cidade. . ji*»j.
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«Orientação moderna
da technica da illu-
minaçào»

11

Uealizou.se, no dia 9, no Instituto Mis-
toríco e üeograpliico, a conferência dodr.
Paul de Oliveira Neves.

Sobre o objeclivo da reunião, falou o sr.
Dan Tickomiroff.

Logo a seguir, o dr. Raul Neves disser-
lou, com brilho, sobre o lliema escolhido,
sahihdo-se da incumbência com rara íe-
licidade.

Teve a*palavra, ainda, o fingenheiro Mi-
randa Ribeiro, orador brilhante, que fez o
histórico da electricidade, desde o seu des-
eobrimento até á nossa época, mostrando
que se encontra, hoje, bem aperfeiçoada.

O auditório, que foi pequeno mas sele-
cio, ficou bem impressionado, não rega-
teando applausos aos oradores.

Foi batida, também, uma chapa phofo-
graphica para que pousaram Iodos os pre-
sentes.

X..:XX'

«Mulata brasileira»

Eis uma concepção de Homero,
arrancada da nossa vida, cuja
força de expressão reflecte, c/a-
ramente, a capacidade artística
dó autor.

«s
»

# * * A liberdade é um licor capitoso,
gue, quando tomado pelos povos atrazados»
produz a embriaguez da licença. — Lopes
Trovão. ^ f^STi
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Distribuição de churrasco por occasiào das festas joan-
ninas levadas a effeito na sede do tetra-campeão.
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Dr. Ubaldo Cima
Embarcou, no dia 7 deste mez, no vapor

«Duque de Caxias», para o Rio de Janeiro,
acompanhado de sua exma. esposa D. Au-
gusta de Athayde Lima, sendo muito con-
corrido o seu embarque, o dr. Ubaldo
Lima.

Justamente por essa razão e por ser
grandemente estimado como advogado, que
era, nesta capital e do Tribunal de Contas,
uma commissão de funecionarios da Dele-
gacia Fiscal e da Alfândega, amigos e
collegas do Dr. Ubaldo, foi, no dia 4, a
sua residência, onde lhe prestou carinhosa
homenagem, offerecendo-lhe valiosa lem-
branca.

Interpretando o sentimento dos seus col-
legas, falaram exhaltando as qualidades do
homenageado, os srs. dr. Atlila Bezerra e
João Roque Pereira, que proferiram expres-
sivas saudações, ás quaes o Dr. Ubaldo
Lima agradeceu commovidamente.

Ao illustre viajante, que é o progenifor
do nosso collega de redacção, sr. Athayde
Lima, «Vida Capichaba», que o conta en-
tre os seus melhores amigos, apresenta vo-
tos de felicidade, para que possa, como o
tem fem feito até hoje, continuar a servir
á sua Terra, com a mesma proficiência e
mesmo brilho, que lhe têm grangeado, en-
tre nós, grande circulo de admiradores.
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* m A pátria é o solo natal vivificado e humanizado na commuphão dos mesmos
pensamentos e das mesmas vontades; na conformidade dos mesmos interesses e dasmesmas ambições; na compósse das mesmas tradições e das mesmas glorias; naconfraternidade das mesmas alegrias e dos mesmos pesares; na compartilha dosmesmos triumphos e das mesmas derrotas; na consubstancia indissolúvel da mesmareligião, da mesma hngu_-eici<$Simesmos ideaes. A pátria é a unidade da ronscien-
cia na pluralidade dos cidadãos.-4////io Arantes.
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CINEMA
Um dia de trabalho com Lupe Velez

Quando a ardente artista mexicana trabalha em algum
film, pula da cama ás cinco da manhã. Eaz gymnaslica de-
ante de uma ianella aberta e depois toma o seu banho de
chuva. Applico sua maquillage e depois veste umas calças
largas de marinheiro e «swealer.» Uma vez prompfa, desce
poro saborear o almoço matinal que consta geralmente de
um copo de sueco de tomate ou de laranja.

Depois toma o automóvel que está deante da porta á
suo espera. Durante o percurso até os estúdios da Metro-
Goldwyn-Mayer, Lupe escuta transmissões do radio por um
pequeno receptor installado no carro ou repassa seu dialogo
das scenas do dia. Pouco depois das seis chega ao seu ca-
marim, onde encontra a penteadeira á sua espera. Sem per-
da de tempo muda de roupa, retoca sua maquillage e vae
em direcção ao scenario.

Chegando ali cumprimenta cada um dos membros da
companhia, troca impressões com o director e espera que
chegue sua vez de entrar em scena. Nos dias que se sen-
te «solitária», manda seu chauffeur buscar seus cães favori-
tos, «Rei e Rainha», dois exemplares da raça C h i huahua,
para brincar com eltes durante os intervallos.

Lupe é uma das primeiras artistas que chega ao res-
taurante na hora do almoço, dirigindo-se em seguida para
a cozinha para vêr como preparam os carangueijos de que
tanto gosta.

Quando seu marido, Johnny Weissmuller toma também
parle em algum film, almoçam juntos, collocando seus dois
cães no logar de honra da mesa que oecupam. Durante o
almoço, Lupe sempre pergunla a lohnny quantas scenas fil-
mou para comparar com as delia. Depois fazem planos para
a noite, onde vão geralmente ao Stadium assistir alguma luta
de box ou em algum elegante club noclurno.

De regresso ao scenario, Lupe não tem um momento
de descanso pois durante os intervallos brinca com os seus
cães ou faz alguma de suas travessuras pregando peças nos
outros membros da companhia. Esconde a lente da câmara
para desespero do pobre «cameraman» ou então colloca a
cadeira do director numa posição que caia quando elle vae
sentar-se. Na hora de filmar uma scena, comtudo Lupe põe
toda sua energia e enlhusiasmo no papel que representa.

Ao finalisar os trabalhos do dia, Weissmuller geral-
menle vae buscal-a para irem juntos para casa. Quando não
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Lupe Velez, famosa artista mexicana, da
Metro.

¦ 
¦;;.¦¦¦;. :

chegam em casa muito cansados do trabalho do dia e de-
pois de nadarem por uma meia hora na piscina, dão um
passeio de bicycleta pelos arredores da casa.

Depois do jantar quando vão a algum logar previa-
menle escolhido e voltam para casa, termina o dia para a
ardente artista mexicana.

RITA GALE
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EsJci/nó

«Eskimó», o sensacional filme da Metro que o Theatro Glo-
ria exhibirá no dia 24.

Um esplendido filme inspira-
do nas famosas obras escri-
pias por Peler I reuchen sobre
o povo eskimáo, cuia vida era
inalterável: a pesca, a caça,
o amor... E' isso que nos mos-
tra « Esquimó », pellicula da
Metro que o Thelro Gloria vae
exhibir no dia 24.

«Eskimò» é um celluloide
que se recommenda pelas emo-
ções de suas curiosas e movi-
mentadas scenas.

E' um filme cuia lechnica na-
da deixa a desejar.
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Dayse, linda filhinha do dis-

lindo casal Alsina — Durval

Moreira.

Jacy rem a, galante
filhinha do casal
Mario — Balbina
Barroso.

•^w' Matio ~ Ba'bi"a
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do dr. Manoel yW '.W^ f/ JhLmW
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requietamente o fotographo ^BáW { .. . Ti ./
algoz... \ ^/ 11 B^^

Jacyara e lacyberá, interessantes

filhinhas do casal Mario—Balbina

Barroso.

.
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BELA
?Passas .,.
No rua as massas

*3e abrem respeitosamente.v.
'Cm cada olhai, docemente,
Ha um culto á íormusura.

•Como se teu corpo Deusa—,
rUue esplende encanto ç nobre/o,
^Guardasse toda vehlurá . ..

I. nào é só:
Dô solo em que vais pizando,
Dos pés o pó
Nervoso fica dançando
De paixão lodo orgulhoso
Por haver sentido,
Florido,
leu corpo oiroso ..,

F o lompadono diis praças,
Por onde vais perfumando,
Sc enflora todo de (.raças,
Tremulo Fica le olhando,
Extasiado,
Deslumbrado,

-Como vendo,
Se eslprcendó,
As tuas

1 ormos nuas.

/

Que alçaria senti
Quando nào mais le \ i . ..
Pois todo essa turba impura
Te deseio a íormusura !

Mas hve ciúme
Do teu perfume
Que, acintosamente,
Ficou abraçando
Se entregando
A toda gente .. .

ODILON LUNA

AS CHAMADAS TOSSES SECCAí
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5 CONTINENTE*

0 illuslrado redactor-chefe do «Carasml.o >, o sr Greaorio M,„H, irigiu ao depositário geral a seguinte carta- uregoriç Mendes, espontaneamente di-
Carasinho-Illmo. Sr. Fduardo C Sequeira.-.Pelotas - Tem a ,,,^,,,1, , i ivos de ma,s urna .mporlanle cura Feila pelo poderoso Pm OI A DE ANOCO PN nrptó"S-o caso: minha h unha Celisa com S annos Hp iH*H* h« J » i - ANU,ec) pLIOThNSh. his

fosse perfihèz, das Aamadés WsÂ secdàs aüemá ?Aí»°Ís,?IW 
,7U",<' dcb'1- •üll,líl de um«

tuberculose pulmonar. í<uiil cons,°niemente pensar na terrível
Depois de experimentai diversos medicamentos que por ahi sào •„„„„„-,,)

pechcos.para laes moleslias, ,á quasi sem esperanças' de salvar ínihha fll.' I\ n?. 
m°i 

f"lance, mao de vosso preparado poderoso e lenho a sal.sfaçÀo dcTre, ! i, Z 
"' fe,'Z"

so v.dro heou minha filhinha curada radicalmente. Sirva este faclo ,?, ,„S onV 
"' '""

mesmas condições. Sendo este fiel expressão da verdade nodesh/e H, J,'°S nüs
v,er. Do amfgo Obr. Gregorio Mendes, (redèclor-chefe do Caras nlZ q"e 

N°S r°"-

Confirmo esse attestado. Dr. E. L Ferreira dr Arauio. (Firma reconhecida)
Licença X. 54 de 16 de Feyeiro de l^ia

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

Melle. Retrahida

Não sabemos porque a offi-
.ciai de gabinete da Secrela-
riã do Interior tem se mantido
num refralnmento fora do com-
mum. Raramente comparece
ás festas. Alfinete tem pro-ourado a intelligenfe senhori-
nha para uma reportagem deestylo. f:ntretanto, nunca a viu
ao lado de urn rapaz. Cuida-
do, Melle. nâò demorará mui-to, alfinete conseguirá desço-
onr a paixão gue traz oceul-Ia no fundo do seu coração
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A CA-UTA Pelle Limpa e Alva em 3 dia»

E ela pensou... pensou... e decidiu.
Assim deliberada, dobrou, novamente, a nus-

siva, meteu-a no envelope gue lhe tinha sido,
adredemenle, enviado, e mapdon-n de volta, ao
correio*

Passados alguns dias, ele recebe aquele «mi-
velope que ele mesmo preparara. Ao iecebe-lo

poz-se a medtiar. Que virá aqui dentro? Que
terá ela escuto? Teria devolvido a carta? Não'

Não ei a possível. tnfim, depois de longa medi-

tação, resolveu abri-lo. 1,, nervosamente, rasga-o

e vê, com grande desapontamento, gue, o que
continha o envelope, era, iuslamente, a carta

que ele lhe linha escuto.

Releu-a, novamente, e, muito Inste, depois

de reconhecer o seu erro,, a sua desdita, a sua

leviandade, rasgou-o em pedacinhos diminutos e

meteu-os todos na cesta do lixo, Ficando, no en-

tanto, ti pensar... I.' preciso lei muita coragem'

é preciso, mesmo ser mulher, para proceder des-

ta fôrma. I. preciso não ter alma, para apunha-

lliar, assim, lão certeiramente, a quem esperava

tudo, menos, que ela fosse tão resoluta, tão má.

1;, assim, desmoronou-se mais um castelo gue

ele havia, com muito gòslo, construído sobre a

areia muito falso de seus enganos.

Vil., maio de 193Í
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fls rnanchas, os cravos, as sardas e os poros dila
tados desapparçreni.

A mulher pode tratar >«• em sou
casa e secretamente sem que o sai-
ba nenhuma de suas mais intimas
amigas, com o simples processo da
dra. Legüy, applicando mu si pro-
pria o famoso Creme Rugol.

0 Creme Rugol corrige e faz de
Bopparecer as queimaduras do sol.
as'manchas cutâneas, os cravos, as
espinhas, a cütís escura, a verme
lhada, amarello eitrinò ou terrosa,
tornando a sua pelle clara e uniíor
IO''.

As partículas infinitesimaès da
composição deste cremo permittem
que a pelle continue respirando e
absorvendo o oxigênio. Dahi o çli
zerem e com razão qüe o Rugol im-

prime á eutis um tom de pétala de
rosa.

Em três dias a cütís ficará lisa^
natural e de uma braneura, sem ma-
cuia, dando impressão de uma saio
de perfeita.

Nós temos á sua disposição um
exemplar d<» livreto *0 Tratamento
Scientifico Para efnbellezàr o Ros-
to» que lhe indicará o caminho para
obter nma pelle formosa e e v i tar
que ella se estrague ou en r ugue
até a extrema velhice. Nào hesite
Peça-nos hoje mesmo.

A revista está sob a sua mão é
deixar para mais tarde e arriscara
se esquecer, \ . s. náo lem despesa
alguma. A remessa mt/i feita gra^
tuitamente. livre de porte.

C O U P O N

efàleBer de cfflaios

* * O amor materno e a obra maior, mais bei-
Ia e mais perfeita de Deus, mais vasto que ò mar»
mais profundo que o céò, mais fecúndante gue
o $o\.~~ Valetim Magalhães.

* * O coração materno é o eco da voz de
Deus, é a imagem da sua misericórdia, é o sym-
bolo do amor, da ternura, da bondade e do sa-
crificio.—Monte feltro.

Laboratório Alviin & Freitas — Kua Woneesiau Bráz, 22, sob — S. Paulo*

Como leitora de «Vida Capii haba», peço-lhe enviar me gratuitamente, sen*
Obrigação de minha parte: «o Tratamento Scientifico para

embelle/.ar o Rosto.»

NOME.. 

RUA

fe , • ? ? * # f * * » • «,.* *
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Se na pharmacia ou perfumaria da sua localidade ainda não tiver
Rugol, poderemos enviar-lhe um pote mediante rs. 9S500 em vale postal
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MALEITAS, SEZÕES, IMPALUDISMO
UMA Sí DOENÇA E UM Si) REMÉDIO:

AFÉ (PAIM) BEIRiO
puta-se em muitos milhares as curas
em doentes já cangados de usar
ções e outros remédios annunciados.
' 

USA-SE EM LICOR OU PÍLULAS
*£
Registado no Departamento Nacional d*

Saúda Publica soo o n- \K1

Sedativo Regulador Beiraò

Kb!V^b^
'C

J
5^1
¦*\'y>.' : i

il

O orimeiro Inventado
para as(doeiças de
Senhoras e Senhontas.
Combate as Flores Brancas,
falta de regras, regras oscas-
sas, suspensão, fluxo com dôr
ou dyismenorrhéa* Colicas
Uterinas, negras excessiva»,
incommodos da idade critica
a íntiammações do Utero.
Mão confundir com ou-
tros Reguladores imita-
ções do REGULADO* BÊIKAO.

?í \ vf 4 «MD / íltsls,lí, " lrwf;*a«,« *« lt 5«<« r*ü**-
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¦ MEDITANDO... bmbhM

Meu desolado irmão operário

Enquanto passeias pelas ruas q espetáculo melanço-
tico da tua miséria fisk:<i e moral, <« lu/ gritante do sol ou
é triste escuridão noturna, vou pensando o quanto deves so-
frer. Vou analisando as lulas li ovadas no leu intimo contra
é iniqüidade das leis sociaes e quiçá, contra Deus.

Vou \g seguindo corri o pensamento e, como que ex-
teríoii/audo-me da matéria que me prende ao solo, acom-
panlio dom o espirito a tua trajetória; ouço-le os lamentos
mais secretos do coração compungido.

Decerto não é tua o culpa de ser desgraçado. Não é
minha. Não ê da sociedade — essa sociedade brilhante que
odeias por ser inacessível no teu vulto mesquinho,

Poi (jueV... E' a mudei interrogação dos teus lábios
<ouli(ilii(]os. Por que ?

M,i mistérios que dificilmente compreehdérias, em vir-
lude dos quaes, lulvez, sofrerás.

Tens ra/ão pensando que o sobra cias mesas lautas e
o metade das quantias <)«ist.is desnecessariamente em coda
um dos lares do teu povoado, chegaria para tomar-te quasi
rico. Mas enquanto os teus filhos tem tome e liritam de frio
dentro das camisinhas esfarrapadas e cornos pésmhos nus,
os filhos dd rico lem muitos sapatos e muitas camisas, vão
á escola, ao cinema e são mais belos que os teus porque
lem <i CÔr da saúde rias faces rosadas e as formas ariedon-
dadas de organismo bem nutrido.

I rnbalhas, mas o esforço mal remunerado vai le cor-
rpéndo mais e mais o organismo empobrecido e em breve
nem pouco poderás produzir.

Tens vergonha de estender o mão á caridade e mes-
mo que o íizesses, dentro em pouco se cansariam os teus
bcmfjitores: os felizes aborrecem o desgraça alheia.

Vês muita qenlc que a ti poderia dar esmola, rece-
bendo donativos das caixas de socorro e aceitando obulôs
das comissões de caridade...

Não vais ao templo que a lua religião te oferece para
reanimar a tua fé, por que o teu vulto miserável atrairia
olhares curiosos, cobrindo-le de ridículo e enchendo-ie de
fei a alma oulrora bôa, lioie revoltado o transbordante de
amargura mal contido.
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Tatu- Mata1
«YTdo l«m conversa**

G. ROUBACH & CIA.
- VICTORIA

Já não crês naqueles que encabeçam movimentos re-
dentores em prol dos desfavorecidos porque sabes que atem
dos discursos vãos das conferências vaidosas, nada farào
por li; e si a eles te acheqares serás suportado com impa-
ciência e má vontade.

Meu pobre irmão desventurado ! Não sei porque Deus,
dando-me alma e coração para sentir a tua desgraça, não
me po/ nas mãos o ouro que o rico esbanja... Não sei por-
que o Senhor dos Mundos, concedendo-me esta sensibilida-
de intensa que me traz o reflexo das alheias dores, negou-
me todos os meios de poder ahjal-as...

Senhor Deus dos felizes e dos d e s v enlurados, vós,
que em tão maravilhosa harmonia regeis lodo o universo
permiti que o pão não seja escasseado aos que têm fome;
o agasalho aos que têrn frio; que a fé, o sol do espírito,
ilumine interiormente a Iodas as criaturas.

Vós, senhor, que nos destes o meigo Nazareno, amigo
dos pequeninos, permiti (pie os homens se compadeçam da
infância desses pequeninos brotos das arvores da humunida-
ds. Permiti que os legisladores eslendam suas leis de pro-
ieção a todas as criancinhas. Que associações se fundam
para se ramificarem pelos mais remotos rincões, levando aos
pequeninos de todo o mundo, a hóstia sagrada do alimento
espiritual que a instrução proporciona.

Que este sol bendito ilumine o frio deserto da igno-
ràncía, acendendo nas pequeninas alunas a lâmpada do
conhecimento que ha de um dia orientar a humanidade para
o porto da felicidade \erdadeira.

HERSILA VALVERDE
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ANNIVERSARIOS
fizeram annos no dia :

m 

As senhoras: Estlier Besouchel da
Silva Sunios, Albertina Poggi Ei-

___ gueiredò, lüracY 0'Reilly de Ma-
(jülhães e Anua I erra/ ( outinho;

as senhorinhas: Doracy Batalha, Venicia
Boyd e Odfelte l.acourl; os senhores ; Ge-
túlio Sarmento, Osòai Ribeiro Coelho, Ar-
naldo Gareau Moreira, |ayme Martins c
Paulo Vieira Euiidào; a menina Inah. íillti-
nha do casal Manoel - Paginai Machado
de Campos.

EA 

senhora Mana de Sou/a ()li-
veira; as senhorinhas: lima da Ro-
cha Freire, Mana de Souza Olí-
veira e lleiirumu Passos Costa;

os senhores: Ivan Oliveira e lair Cardoso.

SA 

senhorinha l.ydia Drumond; os
senhores: |ulio Pinto Júnior, Al-
domario Santos, Poríu 10 Andrade
Filho, Clelo de Carvalho Silva, dr.

Erankhn de Carvalho e Primo Rósefti.

A senhora Aylu Vasconcellos Pe-
tròni; as senhorinhas: Maria de
Lourdes Roubach e I. \ unqehnu
Castro Mattos; os senhores : Sy-

dney Pereira de Sou/a e dr. Õrma.ndo
Borges de Aguiar.

4

ra

As senhorinhas: Maria de Deus
Chagas c Nilzu Almeida; os se-
nhores : Antônio Paes, major Phi-
ladelpho Peixoto, Odilon Santos e

dr. |air Etienne Dessaune.

m As senhorinhas: Muna úa Penha
Vasconcellos e Vera Lança; ps
sen h o res: Alvim Simões e dr.
Narciso Araújo,

SAs 

senhoras: Diva Padilha e Di-
va Pimentel; a senhorinha Alcy
Nascimento; os senhores : Breno
de Lima Soares, Manoel de Oli-

veira, Josepluno Ribeiro e Qetaciliò Lou-
reiro de Almeida.

EAs 

senhoras: Gertrudes da Silva
Posetti, L v g 1 <i R. de Oliveira e
Diva Padilha de Souza; a senho-
unha luliela Santos; os senhores:

Alberto Oliveira e Taciano Pimentel.

BA 

senhora Venana Neves Gon-
çalves; as senhorinhas: Erzihu
Baptisfella e dia. Myrthes Dessau-
ne; os senhores: Antônio barbo-

sa e dr. Eduardo Ávidos.

A senhora Ida Vervloel I mamore;
as senhorinhas: Inah Borges Leão
e Herla Silva Lima; os senhores:
Roberto Rios, José Simões Eilho,

10

W
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A senhora l.aurinda d<i Moita Ai-
li; as senhorinhas : Na/illa e De-
phne Corim Bigossi e o senhor
Sylvio Bigossi,

As senhoras: Dolores Géu da
12 Costa Barros, Anlomella Nicolel-

ti Mendes e llorencia Aquino; os
senhores: Segismundo Martins,

Assyno dü Motlâ Pinto e Moita de Aze-
v edo.

A senhora Aurora Alves Pereira
e «i senhorinha Amarylles Vian-
na.

A senhora : Maria de Eraga AU
cantara e o cél. Vnqinio ( ulmon.

13

15

NOIVADOS
Fizerarr^se noivos:

A senhorinha Orcehna Ma( edo com o
senhor João Vicente du Ouz;

a senhorinha I uuiee (1'Avila de Alen-
car com o senhor Mermiruo Scampini;

a senhorinha Arferhizia Rocha com o
senhor Renato SanfAnna de Abreu.

NASCIMENTOS
Léa Mareia, é o nome úú interessante

menina que veio enchei de alegria <> lar
do casal I udoro — Celinu Loureiro Silva;

Ronaldo, é o nome gue receberá na
pia baptismal o interessante menino que
veio encher de contentamento o lar do ca-
sal Juracy Otton do Amaral Abi eu;

Está augmeniado o l<n dp casal Òdet-
le — Pedro de Lacerda Fonseca com ó nas-
cimento de Umberto;

Eloá, é 0 nome cid linda menina que
na pia baptismal receberá a filhinho dp
casal lulielu--Américo de Oliveira;

Mauro, é o nome do menino que veio
enriquecer p lai do casal Manetta — Po-
bérfo Araújo;

O lar do casal Cecília-Arnaldo Bas-
tos eslá augmeniado com o nascimento de
seu filhinho Armando.

Edio, é O nome do galante menino que
veio enriquecer o lar do casal Argêo ^—
Leopoldina llehner, residentes em Binricus
de Baixo.

FALLECIMENTOS

Ia capital, o sr. José Ibrahim B um achar,.
antigo eommeieiunte nesta praça.

O enlerramento venficou-sc, no dia un-
mediato, na neciopole (te Santo Antônio

Sobre 0 feretro foram depositadas gri-
naldas, offcrccidas ppi grande numero de
pessoas, que estimavam o morto.

A' família huuiat har, a «Vida Çapicha-*
l>u* apresenta sentidos pezames.

D. Alzira Ramos
Ealleceu, no dia l do corrente, nesta ea~

pilai, a exmu sra. d. Al/ua Ramos, figurat,
de grande prestigio em nossa sociedade e
esposa do Oito Ramos, pharmaceuhco e
alto funççíonario do Estudo

A' família enlatada, apresentamos as nos-
sas condolências.

1 
¦..".•'¦ .' :
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dr. Fernando Rabello e eng. Durval Ávidos. Ealleceu, no dia 30 do mez passado, nes-

Grêmio literário «Ruy
Barbosa»

Realizou-se, a !> deste mez, o solemm-
dade de posse dos órgãos dirigentes desse-
conhecidissimo instituto de Letras, que ha
dois annos se vem batendo pelo desenvol-
vimento literário do Espirito Santo, unindo
,i intelligencia moça do Estado, que vivia
dispersa e sem meios para promover o seu
próprio progresso.

presidiu a sessão, dando posse á dire-
(lona e ao conselho fiscal, o dr. Edgard:
Queiroz do Valle, official de gabinete do
sr. Chefe de Policia.

A seguir, falou 0 acadêmico Aviionl.ou-
reiro Machado, presidente eleito, dizendo
com brilho, de como pensava em elevar,
nesse segundo anuo de governo; a casa
que tem por patrono O nome do homem
que assombrou o mundo.

Falaram, ainda: o prof. Almii s. GonçaU
ves que leu uma bellu pagina de louvor e
encorajamento á sociedade; o sr. Corrêa
de Araújo, que declamou, com brilho, dois>
poemas de Cassiano Ricardo e Olegarip
Mariano; senhorinha Aluir Guimarães que
leu lindíssima pagina de saudação ao Gre-
mio e declamou, com muita graça e muita
expressão, o poema «Renuncia»; Clovis
Rabello, que falou sobre o grande proble-
ma de Iodos os tempos. Educação, com fe-
licidade; acadêmico Beresford Moreira,
que leu o poema gigantesco «Minha Terra,
minha pobre terra*, de ibrahim Nobre e
«Brasil», da sua autoria; finalmente, o poe-
Ia Odilon Lima, que encantou, por dez mi-
nulos, o selecto auditório, com uma espJen-
dida pagina humourishca,

«Vida Capichaba», especialmente cqrivt~
dôda. esteve presente á grande solemm-
dade. ria pessoa de um dos seus redacto-
res.



- '¦'

¦"''->¦¦¦¦ ;': 
¦

•K

O despertar do
lavrador
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Por deiraz dáquella serra, o sol de vez em quando es-
pia e torna-se a esconder como que com preguiça de appa-
recer; com certeza está cansado do que trabalhou no dia
antei 101.

Ao passo que, o terreiro da casa do fazendeiro, já es-
lá movimentado por uma gente forte è bem disposta. Ho-
mens de peneiras ás costas e mulheres com suecos jógados
ao hornbro, esperam saber si o lavrador necessita Ò dia do
seu Irabalhõ.

Logo após uma resposta satisfacloria, elles seguem
como as creanças da escola, formados um a urn, por aquel-
tes caminhos, ern direcção aos cafezaes.

Na sua passagem pelo campo, um grupo de grumorás,
que procura um raio de sol para aquecel-o, suspende o vôo»
com receio dáquella gente destemida.

Acolá passam homens para a lavoura e um cario pu-
xado por bois vae conduzir Ò café que ficou colhido.

E eu contemplo foda esta scena, de uma janella, lem-
brando com saudade o buhcio da minha cidade. E penso:

Quanta divergência! Lá, por essas horas, tia pessoas,
que so torcem na cama, debaixo dos cobertores, sem co-
ragèm de levantar, temendo o frio.

Os rapazes, quando resolvem sahir de casa, todos
encapados, mãos nos bolsos, rosto sombrio, sem poderem

onunciar —bom dia.
As melindrosas que a custo se levantam para a missa

ern enluvadas e enchapeladas.
Emquanto este povo, tiomens descalços, camisas aber-

ias ao peito, mangas arregaçadas, moças de vestidos curtos
e mangas cavadas, enfrentam resolutamente o tempo, satis-
feitos de sua sorte. Parece que se orgulham de viver para
trabalhar.

A' tarde, voltam enlhusiasmados na mesma m a r chat
agglomeram-se no mesmo ponto e anciosos esperam receber
o tributo do seu sacrifício diário que, a critério do lavrador,
foi o que valeu o dia do seu trabalho.

E sahem estampando no rosto a immensa alegria que
lh'os envolve o coração.

A' noite ouve-se de lá de suas choupanas, um toque
de violão acompanhado por uma voz de mulher que canta-'

Áquella gente da cidade
E' um povo de tá maneia,
Só lem orguio e chibança
Mais isso é uma asnèra!

Jacy Alves da Silva

I Este passo de \\ Jfk -1^ní^/V|J!1>^^
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A acção <lã CAFIASPIRINA nas dores
rheumaticas tanto tem de rápida quanto
de segura. Igualmente nos resfriados
leves, nas dores de cabeça,dentes e ouvido,
nas enxaquecas, etc. CAFIASPIRINA
é considerada em todo o mundo como

O remédio de Confiança

(BAYER)V E 7
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* a . A instrucção fôrma o caracter, mostra os deveres,
inspira o amor á ordem, á justiça e ás virtudes, e, por fim,
origina o bom gosto em todas as coisas da vida.—Diderot.

' Mi/íi

DICA MENTA
NERVOSA E MUSCULAR

L| INSOLAÇA0-TYPH0-URÇMIA
, I INFECCOES INTCSTINAESfUPfHARtAS
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Festa levada a effeito pelos esco-
teiros da tropa «Domingos Mar-

;íifcV-

tínsM, em commemoraçáo ao seu
5* anniversario de fundação

¦

Realr/ou-se, no dia 29 do mez p, passado, com toda a
solennidade, a testa (jue os escoteiros da tropa «Domingos
Martins» organizaram, em homenagem aó seu *>' ánniversa-
rio de fundação.

O programma traçado toi cuidadosamente executado,
á presença do exmo. sr. Interventor Federal, autoridades do

xtU o**
DO \

r

ti i

Dr. Mascarenhas
íi subir» imitai ü cores rosadas e liadas 1

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

Um sò vidro vos mostrará sua efficacia
Alguns dias depois de uso do "Vltamonal''

é sensível um acerescimo de energia physica, de
JUVENTUDE, de PODER, que se nào experl-
mentam antes. Este effeito ó multo caracteris-
tico, por assim dizer, palpável e contribuo em
extremo para levantar o moral, em geral deprl-
mldo, dos doentes, psra os quaes o remédio é
particularmente destinado.

Depois sobrevem uma sensação de bem
sstar, ds bom humor, de vigor intellectual. As
Idéas apresentam-se claras, nítidas, a concepção
mais rápida s viva, a expressão e a traducçâo
das Idéas mais façais, mais abundantes.

O augmento do appstite acompanha estes
phenomenos, a, no fim de pouco tempo, ha um
augmento ssnslvsl de peso.
A' VENDA NAS PHARMACIAS E DROGARIAS

Nptsiti Gffil: DROGARIA BÁPTISTA
Rua !.• de Marpo, 10 - Rio de Janeiro •
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TODAS AS
Cf RAVURA!»

IHPPESSAS NESTA,RtVISTA
O SÂO FfclTAS HAASA VI ANN,

^/ (ANTIGA CASA BPUN ) ^j
ANTÔNIO SEPULVEDA

RUA LtCDO, *3>0
Teleph^034S ^i-^J
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ensino nesta capital, comrmssões, professores, e grande nu-
mero de pessoas.

Houve, ás 3 horas da manha, alvorada, seguindo-se ás
6 112 o compromisso tá bandeira pelos novos escoteiros e
bandeirantes. Logo após, <> sr. Interventor federal mnugu-
Çpli a nos a sede da tropa, no andar superior da Escola Nor-
mal «Pedro Ih, optimamenle preparada pela orle e pelo es-
torço, dignos de elogios, dos chefes escoteiros, bem como,
ainda, os quadros de S. lorge, padroeiro do escoteiro, e da
* # L*? L*•

A's horas, iniciaram-se os jogos dc bola americana»,
entre as bandeirantes e alumnas da Escola Normal, venceu-
do as ultimas pelo score apertado de 4 x !>; de voley-ball,
entre os escoteiros e alumnos da Escola, tendo a victoria
cabido, pista e brilhantemente, aos escoteiros.

Cerimoniei tocante foi, sem duvida, a saudação feila
pelas bandeirantes aos seus irmãos anniversariante n tendo,
também, por essa occasiâo, discursado \anos oradores em
commissâo, inclusive, por fim, o chefe, prol. Eduardo de An-
drade e Silva, que ènaHeeéu as qualidades do Escptismo,
saudou os seus írmãoMnhos com uma vibrante alocação ei-
viça e agradeceu aos presentes o seu comparei imento, sen-
do vehementemente apptaudido.

A seguir foi servida, aos que assistiam á grande fes-
ta, uma farta mesa de finos doces.

«Vida Capichaba», que se fe/ representar, agradece a
attenção, gue lhe foi dispensada por parte dos promolores
da festa.

l2B asthenia SEXUAL _
ICASTPO INTESTINAL E NERVOSA

TÔNICO OC ACÇAO PERSISTENTE C'/ ESTIMULANTE GERAL

SEU BOM SANGUE POUCO VALE AVIOA
DEPUR/YSE
PODEROSO TONICO-DEPUPATIVO I I ¦

Francisco Giffoni & Cia.-Rua Ide Março. 17-Rio de Janeiro
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oras
e verão

mesmo no inverno
EMBORA em pleno inverno, a certas horas
do dia freqüentemente a temperatura sobe
acima de 10 graus centígrados. Além dessa
marcação do thermometro as bactérias pro-
liferam, ameaçando os alimentos.
Só o refrigerador electrico poderá dar-lhe
a certeza de proporcionar aos seus, ali-
mentos absolutamente puros, e só o refri-
gerador G. E. poderá garantir uma tempe-
ratura preventiva permanentemente inferior
* 10 graus centígrados.

?#€• InfoflMcftti ou una dtaonitr**
fio, • «Mlq»«r dos nOMOt aailllart*
•¦ l«l«plion« ptrt o ttofptorio dt

COMPANHIA CENTRAL BRflSILEI-
Rfl DE PORÇfl ELECTRiCR
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Mais uma alfine-
tada

De ve/ em quando appare-
ce em nosso porto o nav io
/ve//e que atraca próximo â
Delegacia fiscal, talvez para
maior facilidade de serviço.

Na sua ultima viagem trouxe
varias cartas para a agencia
do banco do Brasil, sendo uma
dellas para o São Thiago, que
não foi encontrado na referida
casa bancaria e nem mesmo,
na cidade. Houve engano na
grafia A pronuncia é quasi a
mesma. E o Santo deverá es-
tar no ceu... ""~~

w* ''.._

Club Náutico

Brasil

Da direciona dessa socieda-
de sportivd recebemos attçn-
cioso officio, em que nos com-
munica a transferencia da sua
sede social para a rua S. João
n. 31, em Villa Ru b i m, onde
continuará a sancionar as leis.
com as quaes os seus athletas
se disporão, disciplinados, ás
grandes pugnas sportivas, nes-
Ia capital.

Agradecidos.

Espirito alheio
João, não podemos casar.
Por que ?

-Papá gastou vinte mil réis
numa agencia de informações,
e deram más referencias a res-
peito de tua família.

— I ambem, por vinte mil réis,
que é que elle queria?

ANTES DUHANTl OEPOlS

SÓ É CALVO
QUEKOUER I

IPHIUD)©IEfclfl<D
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EíSpedição-Rio-Mafto Grosso
Estiveram, em nossa redacção, os»jovens caravaneiros"'™. A'"arül c )osf Gonzaga, que dirigem uma bande.ro.

h r ri? y 
d 

,'!a^cen,e do Araguaya. em busca do explora-dor Lei. 1 aucett desapparecido no labyrmlho verde das nos-sas florestas cenfraes A expedição esfá sob o palr,mon,ó da
mslm S, n 

'r-?'„em homena9em ao Oal. Góes Monteiro, mi-nislro da Guerra, no novo governo constitucional da Republica
^?n,'.0n,e"lblnde,ran!es 'Vld.a Capichaba. agradece a"
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O Inverno HstÁ Ahi
o combater bastará ir nas

'.- 
¦

Casas Pernambucanas
Comprar a preços módicos os formidauçis Coletores, Kaçhâs, Flançllas. Lãs, etç.

CORES ABSOLUTAMENTE INDISTINTIVEIS
Avenida Capichaba, 43. Rosário, 2, 4, 6 - Viila Rubim

CoERERüDiçação
Da Agencia traga, do Rio de Janeiro,

recebemos uma circular, commumcando-
nos a transfere n c i a da sua agencia de
transportes para a Rua General Câmara,
n* 227, onde se encontra aparelhada para
servir a todos os seus freguezes.

Agradecemos.

-'í-««"

r
J t R ¦^ÍWí\,ít. 1!JZ&'fl WI* \ " """¦' ^^mmmw^^^MMM\. ^MMM^r^

RIO ^J^^k^L

jl -¦• >•' w^.^mm^.y J'."'J ^Mu Mm. ^*M MM^MM^^^ Á& ^W^^^~*" L;,:::i::5tiU< 
^mm^t^WW. ^^^mmmmm^^ MVm^^3oo i- ^f ^\m^^^y

^^Él ^^. fl ^^^_

wiliiWi»^*;|:;!.niíii>iiini"ÍH'HMüttfl
«iiiigiSaMfl .

«iP^fl-;:-y.
liiraKMflfl.
l

ESPIRITO ALHEIO

Acho paradoxal a lua reflexão acerca
da morte de teu lio!

• —Não sei porque !
Disseste-me que elle tinha tido três

médicos...
—Sim. E então ?

E, ao mesmo tempo, disseste-me não
saberes o motivo por que morreu!

•m Ui..^U.ÍiI j'm*»mi i.UJ »>Hil '¦'.iái*--'
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CON SEGURANÇA

NA FRAQUEZA PULMONAR

'íGm)W ___
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^ ÉO ALIMENTO IDEAL

Para CREAHÇA5

E COnVALESCEPITE,

AMOR SPORTIVO

O camp eào de baskeh do-
Saldanha terminou o noivado
ha pouco lempo e já arranjou-
uma nova uamonada na rua
Presidente Pedreira, namorada?
essa que lá foi \i>ta passean-
do, ceria vez, na lancha A//~
zia. filie é volúvel como pou-
cos. Cuidado mlle. porque você*
ainda é muito criança para,
compreender o amor esportivo-
de um athlelü.
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• # • A rnultier formosa agra-
da aos olhos; a mulher bôa
agrado ao coração; a primeira»
é uma jóia; a segunda é un*
thesouro. — Napoleão L
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><4s —Oue ú isso, Lia", discutindo
íLs^^\ outra vez com tua meio?

\^^A 
—Afy Jorge! Como isso mo /

cl^JjaV^ aborrecei hAas mamãe de certo /
m&<£\ tempo para cá mudou de uma /

tÈwmm^Mt\ mane'ro inexplicável. / ,

Não desanimes, querida. \ A0t \m\
Não sei que mais deva fazer I V« I^bbbbbbbbbbWbW

Àmmm^mmm^W mmA MmW ^Ammm L^Ln. fVV ~ WbI LB

^~*fT*^ | '-Mlmmm\ mmmm\ m\ IV

\,i\ "fjy^ _y*M*A';.'jT)t \y..-. jPV»A ^*"™"\^B BB

V" lHi:':^A'.-'. l' •V:'"'. '":'jêÊL m\ H
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UMMEZ
— Observa a melhora de ma-

mãe: enlevada com as crian-
ças... v

Voltou ao que era
anfes. dona . Plácida I TV^/ 

"X^/bbbbbbbb

/fôUà í^^ ÁXTÂWmWM
y-J £ ÍÍ^V (ilWSm\mm\

tvSLrf- \ I bHbW \ 17 ~\*^£ o\ f i #\ ¦ Ml
mVSmíl^-wSBw »ÍS5PWvZ*> \ I II I

Anda semp.^ nervosa, mtíl-
humorada, irriicvcl, não tolera
riais as crianças 6 zanga-sc
comrnigo 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 unico. Expe-
rimentemos.

Moralidade ;
Em toda a casa onde existir

uma sogra, deve haver também
um frasco d'A SAÚDE DA MU-
LHER.

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

A Saúde da Mulher
i^W^^^QBUWWWWr A^Ww '^"^i» »
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Para
Soberana Belleza-

um Sabonete Soberano/
"'XX .

XX
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El Af X.'X>X. * 
m mste e o famoso sabonete branco para toilette

vendido na Europa, nos Estados Unidos e em muitos
outros paizes pela organização LEVER, e cuja
pureza, alvura e perfume promo-
verão a belleza da sua pelle.
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SABONETE
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Depositários Exclusivos no Estado do E. Santo

G. Roubach & Cia. Ltda
r RUA DO COMERCIO N" 2 VITORIA
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