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4o Beresford Moreira

Vejo depois de tantas fantasias,
csboroar-se o castelo mais risonho

que construí, para a gloria do meu sonho,
de áureos raios de sol e de alegrias!

Irremediável

O homem surge de rastros, sofíredor,
E, após beijar o chão durante um anno,

Um dia, num esforço sobrehumano
Ergue o corpo da terra, vencedoM

? 
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Vida! por (jue me deste esse enfadonho
sofrimento, se outrora me sorrias?
— Matam-me a alma as cruéis melancohas
e eu julgo o mundo fim caos atro e medonho,

¦

¦

F. vae cantando... A primavera em flor
Nos seus olhos desperta o olhar profano!
Depois, logo depois, o desengano
E as amarguras do primeiro amor!

*

»<

Oulrora, sob o luar, quantas baladas!
—Hoje, só, pensalivo, a horas sombrias

relembro a quadra de ilusões passadas I

Verão, inverno, primavera, oulomno...
O relógio do tempo cabriolando

Numa tristeza a sua vida encerra!

E vejo, Vida, com amargor profundo,
que as nossas esperanças e alegrias
são os bens mais fugazes deslc mundo!

Jlntcnh cZinfoiro

¦

Desde esse dia, o homem, no abandono,
Vae aos poucos volvendo, se inclinando
Para calnr vencido sobre a lerra!
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A ultima vontade
—Irei revelar-lhes a minha ultima von-

ladc... Desejo qüe runquem me interrompa.
Sei que a revelação daquillo que me pre-
OCClipou durante lodíl a minha vida e ágo-
ra, mais que nunca tem me feito passar tio-
ras de angustio e de pavor, ha de causar-
lhes espanto e incital-os aos mais vivos
commentar i o s. Deseio, porém, e o cxiio
que todos me ouçam ern silencio.

.Isso dizia ürademigo, semi-deitado nu-
ma cama, tendo ao lado tres pessoas: um
homem velho, um de meia idade e u'a
mulher muito magra. O quarto, de urna ca-
sa bastante velha era espaçoso e possuía
poucas mobílias. A cama em que p enter-
rno se achava era de estyio antigo, alta e
larga. O colchão era raso e parecia mui-
to duro. Sobre elle estava aquelle homem
de feições cadav e r i c a s, barba grande,
olhos encaveirados. Os seus cabellos quasi
cobrindo as orelhas, denunciavam longos
dias de soffrimento.

O q.uarto estava ricamente illuminado.

Quando Grademigo pediu qüe o Quvís-
sem em silencio, um movimento por igual
de cabeças acolheu áquella sua exigência
e todos se dispuzeram em seus assentos
para ouvil-o com um sentimento mixto de
attenção e curiosidade.

Grademiro, tendo annunciado que iria
expor a sua ultima vontade, assim come-
çou, após um suspiro longo e cheio de dif-
ficuldades:

— Antes de tudo, quero que se conven-
çam de que nao sou nenhum louco, nem
que estou sob a acção de algum tóxico.
Talvez, devido ao meu estado de saude,
possam suppôr gue já não* mais raciocino.
Enganam-se. Estou com o meu juizo per-
feitissimo e, digo-lhes mais: nunca racio-
cinei tão bem quanto agora.

E depois de uma pausa continuou :
—O que vou fazer não é um simples pe-

dido que pode ser ou deixar de ser cum-
prido. Não ! Peço, imploro e exijo que cum-
pram essa minha ultima vontade. Appello
para o amizade sã que sempre nos uniu.

Grademigo fez uma pauso entrecortada
de suspiros arquejantes. Depois continuou

ú t*V
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olhando fixamente para os seus tres ami-
qos :

—Jocclino... e Felicio... dois velhos ami-
gos leaes. Conceição, uma companheira de
ha vinte annos. Aos tres confio esse meu
ultimo deseio e exijo o seu cumprimento. ;
Consiste nisso a minha ultima vontade, cuja
realização c uma necessidade premente:.
Eu não quero ser enterrado !

Grademigo accentuou Bem essas ultimas
palavras. Elias produziram nos presentes
um movimento de admiração. Elle fez, po-
i ém, com a mão um signal para que nada
dissessem e proseguiu tomando uma atti-
tude calmo :

— Sei que morro. Hoie mesmo ou ama-
nhà. Daqui a annos, talvez. Quem sabe ?
A's vezes esta noite e por isso quiz que a
revelação fosse feita hoje.

Parou por um instante e depois conti-
nuou pensafivo corno si falasse para si mes-
mo: —A minha vida tem sido tinta; sueces-
são de horas de pavor.

Fez urna pequena pausa prosseguiu, di-
vagando, com um olhar morto, !fixo a um
ponto:—Certa vez fui fazer um d visita a
u'a mina. Apenas desci uns poucos pas«
sos, voltei correndo apavorado... Nâo via-
iava em estradas em que eu sabia haver
um túnel... Nunca dormi com dS ianellas
feixadas. Prefiro o ar, a luz. A noite sem-
pre foi para mim um phantasma cruel. Te-
nho pavor das furnas escuras. A sepultura
é, para mim, um cárcere medonho em que
o morto se debate em ânsias de ar e luz.

Voltou-se para os seus amiqos que o
ouviam sem dizer uma palavra e sem fa-
z.er um gesto Grademigo encheu de ar os
pulmões e continuou supplicante :

—Amigos, quando eu morrer, não me en-
ferrem, por favor. Imploro, de joelhos si
preciso fôr, que façam esse meu ultimo pe-
dido. Quando penso que depois de morto
serei enterrado, fico desesperado. Tenho
ânsias de correr, subir a um monte e con-
templar extasiado a imrnensidade tão gran-
diosa, emquanto que uma sepultura é tão
pequena, tão estreita, tão escuro, tão mes-
quinha... asquerosa e fria...

Disse essas ulti mas palavras num tom
mixto de repugnância e medo. As duas ui-
timas elle as disse erguendo-se com diffi-
culdade no leito. A mulher magra, vendo-o
assim, começou a soluçar. Por fim, senta-
do na cama, segurando com força o bra-

ço de um dos seus amigos, sacudindo-o,
Grademigo disse com voz alterada :

Eu não quero ser enterrado ! Não ! Náo
quero... Não quero...

Depois, soltando o braço de seu amiqo
disse como si meditasse :

Sinto que existe dentro de mim, algo
de immortal que ha de assistir ao apodre-
cer desta matéria. Que. pavor não sentiria
esse Eu ímmortal ao ver que a matéria em
que Elle se purificou está emprensada sem
ar e sem luz.

E accrcscentou alteando o voz
Não! Não quero isso !

Depois proseguiu em tom confidencial:
—Escutem : quando eu morrer, levem-me

num auto, á noite poro que ninguém veia
e me colloquem no meio da floresta. Não
se esqueçam de collocar uma lanterna den-
tro do carro. Não quero ir no escuro.

f: proseguiu com um olhar morto, fixo no
teclo do quarto :

—Lá, no meio da floresta, eslarei bem.
Não importa que os urubus me comam.

Lá, ao menos, terei ar e luz e poderei le-
vanfar-méf e correr, si quízer...

E continuou lentamente, divagando, com
voz sumida;

—Poderei correr pelos campos... respi-
rondo o ar puro... tendo luz em abundan-
cia. Depois, num esforço inaudito, levan-
tando a yoz e*tremendo as mãos:

..— Quero sentir o vento forte soprando em
minhas faces... quero luz... muito luz... De-
pois de morto, em contacto com a fragran-
cia das mattas. Quero muito ar e muita
luz... Não me enterrem...

E cahiu em cheio sobre o travesseiro,
com o ptiysionomia alterada, rosto ama-
rello e balofo, olhos semi-cerrados, bocca
aberta espumante, arqueiando.

Os parentes que o soecorreram, ainda
ouviram em voz sumida, estas palavras :

Não me enterrem... Não me enterrem...
por favor... Quero luz... e ar... Muito ar... e
muita luz... Não me enterrem... Não me en-
l V- I • • * t * *a_tsHi^ « ?

No outro dia, quando o sol ia se pondo
no honsonte rubro, um caixão mortuario
atravessou a rua em direcção ao cemite-
rio da pequena e velha cidade interior.

m

¦*¦¦. WALDYR MENEZES .
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m HOMEM SINGULAR
Altas qualidades accumuladas numa pessoa. —-

em acção. Conclusão prophetica.
Parábola

Num dos momentos mais críticos ci * t minha accidenfa-
da vida de Ashaverus, a que me condemnou minha innala
e nunca saciada curiosidade investigadora, pliYsicamenle al-
quebrado e de animo profundamente abatido, arribei a esta
linda capital, rujo ridenle aspecto panorâmico exerceu be-
nefica influencia no meu atribulado espirito.

Poucos dias depojs, a Providencio tornou realidade 0
conhecido brocardo brasileiro, Segundo o gtial«Deü3 escre-
ve direito por linhas tortas» pois foi justamente um frivolo
intellechmí que, com Mm inconsciente egolntria, muito con-

m4m\\m\\\ fl
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oras
verão

no inverno
EMBORA em pleno inverno, a certas horas
do dia freqüentemente a temperatura sobe
acima de 10 graus centígrados. Além dessa
marcaçio do thermometro as bactérias pro-
liíeram/ ameaçando os alimentos.
S6 o refrigerador electrico poderá dar-lhe

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.

^^La. m\ mmt^mm^to^^^mmfBO, • BVQi*>
OU

dat

COMPANHIA CENTRAL BRflSILEI-
Rfl DE FORÇA ELECTRICfl

PHONE 603

Iribuiu para augmenlar a minha descrença na solidariedade
humana, quem me apresentou o um moço realmente exce-
pcional, cuia amizade, sem descabida? expansões, mas, sin-
ceramente cordial, confqrtaridò-me o e^pidto, conseguiu le-vantar-se do extremo desalento em (jue estava sumido.

Grande foi, pois, a minha estima e nao menor a mi-nha agradecida admiração por Ayrion loureiro Machadoesse admirável amigo, essa rara peraonaüdade (jue nestaépoca de cabotino exibicionismo, intriga e a g r e smdade
para conquistar as posições de destaque, mantem-se numdiscreto retraluuienlo, realizando no entanto, com toda conStancia e fé, a mais fecunda propacianda da bondade e dátratem.dade; virtudes, aliás, (jue elle c o prime.ro a prahcar com a capt.vantc naturalidade que é aoanagio (los es-Pintos verdadeiramente superiores.

O meu conforto moral, auqmentou ainda ao \cr quefelizmente, õ excelso sentimento du jushçu, náo se exlinauiu-lotalmenfe no coração da humanidade, pois, foi-me dadoobservar como, apesar da na-furai modéstia, (jue é uma das
caraeteristicas de ÀYrton Ma-chado, são unanemente reco-nhecidos os altos méritos dasua privilegiada mentalidade
enfregando-ihe reiteradàmente
a direcção de instituições detranscendental alcance doutri-nano e de grande influencia
na intelectualidade espirito-
sanlen.se.

Vendo esse ConsoladOf im-
pulso de justiça coil ec tivaacud.u á minha mente a lern-
branca desta admirável passa-
qem do Evangelho, de São I u-
cas :

«Entretanto Jesus em um
sabba d o em casa de um
dos prmcipaes phanseus a
lomar a sua refeição, os
que ali se achavam o ob-
servavam.-E então obser-
vando também como os
convidados escolhiam os
primeiros logares, elle lhes
disse, propondo esta para-
bola : Quando fordes con-
vida d o s a alguma boda,
não tomeis o primeiro lo-
qar, com receio que nâo
esteia entre os convidados
outra pessoa mais consi-
de rada que vós, e que
aquella que vos convidou
não venha a dizer-vos:
Dae o vosso logar a este.'
e então tereisde, enver-
qonhados, buscar o ultimo
logar.—Mas quando fordes
convidado, procurae sem-
pre o ultimo logar, para
que quando vier aquelle
que vos convidou, vos di-
ga: Meu amigo, asseníae
mais acima. E então vos
servirá de qlona na pre-
sença dos que estiverem
juntamente assentados á
mesa, porque todo aquel-
le que se exhalta será
humilhado, e o que se hu-
milha será exhaltado.»

Estou informado de que, pon-
do em acção, uma vez mais,
esta sublime parábola, está-se
formando uma poderosa cor-
rente de opinião, com o ele-
vado propósito de offerecer a
Ayrfon Machado um alto cargo
de eleição, que lhe dará a
opportunidade para desenvol-
ver efficaz actividade num
scenano mais amplo e mais
adequado ás suas relevantes
qualidades de grande orador,
com inconfundível eslylo pro-

anat tailllarai
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prio, que com sua cultura, bondade e sen-
satez, só- poderá produzir paginas de hon-
ra para sua terra na defesa do bem du
collechvidade.

A decisiva tendência que lenho paru
synthefisar as idéas c opiniões, leva-me a
traçar este synthetico perfil de Ayríon Ma-
chado: Uma caudalosa eloqüência, vi-
brante e persuasiva, a serviço de uma
jjrevilegiada mentalidade, inspirada por
um generoso coração e controlada por
uma recta consciência.

E 0 pleno conhecimento que tenho de
tão excepcionaes merilos, leva-me a pio-
phetisar com segurança que, com o apoio
da collecfividade capichaba, esse genuíno
e brilhante victoriense, serú em futuro bem
próximo um genuíno è brilhante victorioso.

Reynaldo de La Paz

// SYNOROL //

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

ELIXIR DE NOGUEIRA
Do Ph. Ch.

João da Silva Silveira
Empregado com real vantagem

nos seguintes casos:

;. xx..../

Rachitismo,
Rheumatismo em geral,
Corrimento dos ouvidos,
Inííaiumaçôes do utero,
Affecções do fígado,
enchas da pelle,

Gonorrhéas,
Espinhas,
Sarnas,
Ulceras,
Escrophulas,
Darthros,
Fistulas,
Cancros,
< oubas,
Boubons,
Dores no peito,
Carbúnculos, etc.

PODEROSO:
ANTI-SYPHILITIC O
ANTi-RHEUMATICO
A M TI - ESCROPHULOSO

LICBNC. PSI II!USOS .EPARTAMBNTOS DB SAÚDE PUBLICA
3 Grandes Prêmios - !\ Medalhas dr Ouro
GRANDE DEPURATIVO DO SANGUE

Bmbixxxi^S
ltk.1 IU..I.1 V* I

é <i melhor pasla paru dentes, formula do

do Dr. FREDERICO EYER, da Univer-

siddde do Rio de Janeiro. O SY-

NOROL é receitado pelos mais

notáveis dentistas do Brasil

Usem as novas escovas para dentes, mar-

eu SYNOROL, modelo n. 1 para cre-

ancas e n. ?. paru adultos, ultima

palavra para a hígtene dos dentes.

Representantes no Estado do Espirito

Santo — Espindula <# Cia. — Av. Capichaba

ir fl.')— Victoria.

Concurso Cafias-
pirina de 1Q34

Com a presença do Piscai do Governo
e representantes de diversos jornaes da
Capital da Republico realizou-se no dia 31
de Agosto, á rua Dom üerardo, 42-rÀ, o
sorteio do Concurso Cafiaspinna de WM
instituído pela Casa Bayer, sendo contem-
piados com os seis primeiros prêmios os
portadores dos seguintes eoupons :

N. 1341-No valor de Rs. 2:000$000—Sr.
Nestor Caetano Santos Baieaé — Campo
Alegre—Estado de Santa Calhari,na.

N. 4o 170-No valor de Rs. l:0G0$Ó00~Sra.
Normo Nunes Tosello — Rua Alferes José
Caetano, 235*—Piracicaba—Estado de São
Paulo. N. 47244-No valor de Rs. t:000$OOÒ

Sr. O. I". Aguiar—Rua da Alfândega, 27
Rio de Janeiro. N. 37933—No valor de Rs.

5003000 - Sr. Idalio Marques da Cunha—
Rua Adalgiso, lô—Piedade — Rio. N. 32003

No valor de Rs. 5003000 — Sra. Maria
Airtes Ximenes Aguiar — Praça Anstides
Barreto, H-Cariré— Ceará. N. 24fiO— No
valor de Rs. 5G0S00O— Sr. Anlonio Barbei-
ro —Monte Azul —São Paulo.

A todos os concurrentes acima a Casa
hayer envioiuim telegramma congratulato-
rio. Aos demais concurrentes será envia-
da uma lista completa dos prêmios.

• * * Se o mal que le disse-
rem fôr verdade i r o, procura
comqir-te; se fôr calumnioso,
sorri c desdenha.

li pie teto
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A DIETA
DE SEU

BEBÊ
DEVE SER
VARIADA

Nosso livro de 'Receitas"

contém um grupo de receitas

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

. y

MAIZ ENA
DURYEA

PEÇA-NOS
UM

EXEMPLAR

|^M| GRÁTIS
|l Vi" 5 *X ~. I I"T"'

REFINAÇÕES DE MILHO, BRAZIL S. A.
Caixa Postal 297? - São Paulo

R«mc!a-m« GRATIj seu livfo
609 93

NO HE
%UA
CIDADE
ESTADO
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ACTUAM SEM DEPRIMIR 0 ORGANISMO
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Coiseau vert

A mulher é duplamente escrava : do homem e da moda.
De quando cm \c/., cil-a reformada, em sua vida ex-

ierior pelos rios harmoniosos de dona moda, que se apn-
mora'ao lalhe e a variabilidade de cores, cuias vistas, em

|eu coniunclo cambianle, dão a magnífica impressão das

plumaqcns lindas que encantam as florestas, nas cores auri-

fulgentes dos alados habitantes das selvas.
.\ssim, em plurrragens interessantes, cilas nos appare-

cem, diferentemente, assemelhando-se a periquilos maitaeas,

papagaios, araras, etc... tal seia a composição de seus va-
rianles ornamentos, gue cxteriorizam os caprichos (juotidia-
nos, na lide de agradar um hoirum, para seu companheiro
de existência" ,_

I u nunca reparo nestas cousas, que inlgo tao insigni-
ficantes, porque c por demais humano, o senhor vestuário.
Antes, ao contrario cie todo rnuudo, examino atteneiosamen-
te, o «ego» das interessantes filhas de Eva, quando; raris-
simainenle, me c dado o enseio de confabular com ellas.

O pássaro verde de qde vou tratar, não é o fruto du-
ma lenda e sim, um facto natural, acontecido, cuias mmu-
dermas, pouparei, discretamente, ao leitor, mesmo porque eu
teria que desvendar ps ricos segredos, que são a maior fe-
licidade dos amargurados c saudosos dias, que vivi no an-
no passado.

«L'oiseau vert» é uma dessas creaturinhas boas, que
sepi se saber porque tornam-se mas, simples capricho refle-
xo, peculiar á todas as mulheres.

Um dia, depois de uma maiercação que me fez, e que
poi isto, quasi que fiquei alheu, a vi, talvez, arrependida, to-
da de verde, mas em um verde de chegar, no qual se des-
laçava a linda eabecmha de cabelios de azeviche,

Não poderia eu chamai-a neste dia, de penquito, por
circuinstancias especiaes, appellidei-a, entretanto, de passa-
ro verde.

Transmilli minha alegria a um amigo gue, sinceramen-
le, compartilhou do nibilo que me inebriava, e accrescenlci
que aquella cor verde, era a traducção da «esperança» gue
na sua mudez, queria dizer", minha hnda visão.

Dahi em diante, não mais enxerguei uma srò mulher que
não se parecesse com meu I/oiseau vert, alcunha esta, pos-
Ia pelo meu bom amigo, no pássaro, gue de guando em vez,
evoca, para me ver contente, procurando a todo transe sa-
hei, quem é este rico pássaro gue tanta prcoccupaçáo me
Ira/.

Desappareceram para mim os papagaios, as maitaeas,
as açanãs, as araras, porque eu, somente, enxerguei daquel-
le dia em diante, meu pássaro verde, solto pelas ruas da ei-
dade, como silhueta perdida de um sonho, muito embora,
coitadinho, seja tão tnsionho, e cante tão pouco na gaiola,
donde, raramente, se afasta e vive sempre apavorado pelo
olhar ferino do gato traçoeiro, que o vigia, não para comel-o,
mas para alormeutal-o á vida inteira.

Eoiseau vert, muito embora, ás vezes, tome aspectos
vários desse gênero de «pássaro mulher» em sua. vida cam-
biante, (pois, eu mesmo já o vi como, l/oiseau coleur rosex
e desta variação o rneu amigo lambem saiba) continuo a
vel-o em toda a parle, pela imaginação, como rneu saudoso
pássaro verde, porque c lambem na côr da esperança, que
meu amigo prefere delle me fallar, para me vèr feliz, para
empolgar minha imaginação, para me fazer sorrir, quando
me diz baixinho aos ouvidos, como se fosse um segredo*
Hoje vi teu 1'oiseau vert.

im
-, rH9m,^

Declarada cega para toda
a vida, mas curada pelo

Galenogalü
A abaixo ussignada. Arze-

linda Oliveira, reside nte é
Avenida 20 de Setembro, em
Pelotas, Rio Grande do Sul,
declara:

Vivendo dc esmolas, devido
ao meu estado de saude gue
não me permitte t r a balhar,
bato em todas as portas, em

s*. ,» m/ busca de sustento para mim
^íf^ífejr e pára minha filhinha de 3

annos, de nome r.louh, muito
doentia. Svphihtica, desde ao nascer; minha fi-
lhmha ficou completamente cega; dormia noite e
dia, e mal se alimentava. Nesse triste estado,
vio-a uma caridosa senhora, das muitas que me
soecorrem, a qual, condoída pela sorte da pe-
quena, mandou comprar um vidro de GALENO-
GAL, aconselhando-me que tratasse a menina
com esse remédio, pois tinha a certeza de que
ella ficaria bôa. Bastante descrente; mas muito
grata, recebi o remédio, pois ha mais de três me-
zes levava a creança na Santa Casa para faZer
curativos sem resultado algum, e lá me diziam
(jue minha filhinha ficaria cega para toda a vida.

Deus, porem, ê grande e permittio gue a mf-
nha L.loah ficasse radicalmente curada apenas
com 4 vidros desse abençoado remédio GALE-
NOGAL, gue me foram doados pela mesma ca-
ndosa senhora. Hoje, a peguena encherga per-
feitamente bem, corne com bastante apelitte, bnn-
ca multo alegre e está forte como nunca foi. frs-
te attestado é a mais pura expressão da verda-
de e a cura de minha filhinha ê testemunhada
por muitíssimas Famílias desta cidade, que diária-
mente me amparam, por isso, pôde fazer delle
o uso que lhe coruier e Deus permitia gue elle
sirva para salvar muitas crealuras infelizes que
por ahi se arrastam.-

Pelotas, 6 de Novembro de 1929.

Arzelinda Oliveira

firma reconhecida pelo notório Democn-
to R. cia Silva.

O (ULKNOGAL é a Vida! Qando se recorrer
a esse poderoso depurador-lonico, póde-se ter a
certeza de alcançar resultados surprehendentes
como este que aqui está e que deve ficar bem
gravado na memória das mães exlremosas, que
encontrarão na efficacía desse grande remédio
a garantia da saude de seus filhinhos.

N. 64 Ap. L D. N. S. P.-N. 211

J. MENDES

AS CRIANCASDE PEITO CUJAS MÃES OU AMAS W^. Qfc SCIATICASRHEUM ATISMOSE TONIFICAM COM IDOREb bbmiiUHSKntuHHiianu
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M Kliití
Carta as minhas r/./cr/<7a.s h.itoras:

Eu sei que Vocês não gostam muito demim, porque tenho espetado algumas deVocês. Mas nor que nào gostar? Tudo o
que tenho feito, faço-o apenas para diver-
h-las e diverh-me. l'-me um prazer louco
ver, por exemplo, dois namorados briga-
rem, vez em qando, sem que notem que\á no meu cantmlio estou morrendo de rir...
Isso, porém, vocês sabem que é uma mal-
dade , perdoavel, porque, fazendo haver
rusqur entre dois namorados, auxilio <i guehaja maior fume/a no seu amor. Em todo
o caso, para as que não se contentarem
com tão pouco, venhp, hoje, fazer uma
proposta .1 Vocês. Como é impossível vò-
cês vingarem-se de mim, porque sou tal
aquelle homem invisível de Wells, vocês
podem alcançar a vingança, que desciam,
nuxiliando-me im batalha. Cada urna devocês, minhas lindas leitoras, pôde tornar-
se um alfinete, espetando as outras com-
pantieiras. Façam as suas espéfadélas emandem para mim, que me responsabiliso
pela publicação das mesmas, ficando, as.sim, vocês todas vingadas... Que tal ? NSoacham boa a idéa ? Si forem favoráveis
poderão começar logo de hoje...

AI.ITNFTE

Ella é alumna da Escola dei:. Physícae
mora lá para os lados da rua Neslor Cio-
mes. F.' bonita, encantadora... Por-isso na
festa da U. A. (). F. S. altrahiu o olhar de
alguém que, no domingo passado, esteve
passeando na praça e que parece'não lhe
ser completamente mdifferente...

Esperemos pelo gue virá...

A loura-mÓrena pretendeu exercer o ma-
gisierio e rumou para Muquy. Mas não re-
sistiu ás tentações da cidade, retornando

ao nosso meio. Ma quem diga que foi eoui
saudade do lovem engenheiro. Mas, o seu
«filio», vendo que iá era uma cousa muita
antiga, chamou as falas e desta data em
diante elles nunra mais conversaram...

Parece que desta vez elles terminaram
mesmo. Mlle. gue tinha sempre grande es-
perança de melhores dias, para aquelle
corredor de café, di.u para freqüentar corncerta assiduidade, uma de nossas pharma-
cias, onde trabalha um novel pharmaceu-
tico de Olhos azulados, t; de vez em quan-do, dá uns passeios pelas nossas ruas, pa-recendo tão satisfeita...

Files inlqam que ninguém os vê conver-
sando, ali na Praça Oito, ê justamente aem que elle vae lá para o Cães Schmif.
E ha sempre a coincidência de encontra-
i em-se justamente defronte da casa da Pai-nha, seu ultimo caso, e que tanto preoc-cupou a funecionaria federal... Mas, como
dizem que amor velho tem raiz..

Depois que a sua noivinha voltou do in-íerior, elle deixou de ir ás aulas de Fdu-cação Physica do Departamento Femininodo «Saldanha», onde passava horas a fioem palestra com a funecionaria da - R0-cketeller.» Notámos, afè que mlle. anda tãotriste...

Alfinete anda preoecupado. Quer desço-
brir um segredo e não consegue. Por issovae fazer uma pergunta á Mlle., a mais ve-lha das quatro, que residem nos andares
superiores de certa casa de moda da nos-sa capital. Elle deseja saber porque é quemlle., vendo as outras iá noivas, não ficanoiva também. Será que tem algum caso
que nao se deve ventilar? %

___."

Alfinete, outro dia, andava pelo parque,serio, como se tivesse uma cabeça capaz
de pensar e pensasse... De repente, ao
passar, perto de um banco que fica bem
enfrente ao nosso melhor Club social, ou-
viu a Seguinte palestra entre duas senho-
rs-las que moram para aquellas bandas:

Dizia uma :
-Que r que você tem feito, ultimamente?
F a outra :
—Namorado a valer 1Porque ?

Porque quero ver si o Alfinete da «Vi-
da Capichaba» me espeta...

Digo eu agora:
Cuidado, mademoiselle ! Cuidado que a

qualquer hora você sentirá, a minha espe-
tada... Depois, não \á Ficar zanqada...

Mlle. literata de Muquv esteve em Vi-floria ha pouco. Não me interessa saber
<i que veio, não. Isso ê segredo seu. No
entretanto, quereria saber si foi por sau-
dade do medico, que clinica em certa ca-
sa de saúde da nossa capital... ()u si aquel-
le flirl, que assisti, é cousa nos a... Será?..

O eloqüente orador na nossa sociedade
literária, candidato n deputado pela moci-
dade, é noivo de uma linda morena que
está, actualmente em Aleqre. Por isso, para
disfarçar a saudade, elle anda tirando uns
fiaposinhos inoffensivos com a mais alta
aiumna da í;scola Normal.

Cuidado, (imiqo.

A declamadoi a, que tem sempre um sor-
riso a florir nos lábios para todos os quea olhem, depois do caso com o advogado,
parece que deixou murchar o coração.
Sentimo-nos, comludo, ler de lhe dizer que
uma moça bonita, como a senhonta, preci-
sa sempre ter alguém para lhe encher a-
sida, não acha ?...

Chegou a Primavera
PARA A ESTAÇÃO FLORIDA A MULHER ELEGANTE DEVE PRO-

CURAR NAS

Casas Pernambucanas
O maior e ma,s lindo sortimento de voils, tules, cassas e sedas

PADRONAGEM VARIADA -.CORES EIRMES
PREÇOS EXCEPCIONAES

Avenida Capichaba, 43. Rosário, 2, 4, 6 Villa Rubim
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5ILVA ARAÚJO

^^ É O ALIMENTO IDEAL

Para CREAHÇA5

B COnVALESCEPiTE,

F£ ORIND A
Mulher de «Corisco»

Desde pequenina ella admirava a audácia dos vaquei-
ros, a varonilidade do peão que subjugava os cavallos mai^
bravios e a coragem daquelles homens errantes, austeros e
destemidos que de vez em quando passavam pelo sertão,
embebedando-se nos botequins e provocando desordens.

Florinda, tostada pelo sol, tinha a tez azambrada e os
cabellos de preto se tornavam ruivos com a ardencia dos
raios solares.

O professor era o seu tio que mal sabia .soleIrar. In-
telhgente e perspicaz, aos 14 annos, ella ia soletrava me-
lhor que o tio; mas os seus maiores desejos era cavalgar,
laçar os bois e caçar.

Dois annos depois, ella iá era uma mulher. 0 seu cor-
po sinuoso, flexível, afeito as intempéries da natureza, irra-
diava saúde pelo esplendor da côr morena, na vibratibih-
dade dos gestos e meneios e na vivàcidade expontâneo do-
quella vida. Tratavam-na por Flor.

E era a Flor da região.
O vaqueiro enfrentava o touro mais temivel e o peão

o mais arisco cavalio para se regosijarem, depois, com o
seu sorriso de applauso.

Nas noites de luar, os violeiros cercados pelos ouvin-
tes, creavam os maus bellos versos inspirando-se na seduc-
ção daquelle olhar de brejerice, de desafio a tantos homens
que a desejavam.

E quem era o preferido ?
Quem entre aquelles jovens rudes desengonçados, su

persticiosos, desleixados, indõiehies muitos, laboriosos pou-
cos, teria a primazia no coração da mulher?

Qual entre elles iria sentir o aifar lafeianfe daquelles
lábios?! Quem teria o privilegio sobre; a Flor, sugando o ne-
ctar inebriante do seu corpo?

Era o Neco.
Mulato alto, espadaúdo. Lacônico ao extremo, elle só

abria a bocea para proferir desaforos e provocar os outros.
Era respeitado. No botequim do janjao, a entrada do Neco,
era um momento de pânico. Ninguém falava, ninguém se

mexia, e todos suspendiam a respi-
ração, olhando-o de soslaio, como
um batalhão em sentido á espera da
ordem de "descançar.» Ao pedir um
trago o vozeno recomeçava, agora,
mais brando, Iodos p r e oecupados
com os menores gestos delle. Era ca-
paz das maiores atrocidades c pare-
cia ter o diabo no corpo, pois, nun-
ca fora attinqido por uma bala siquer.
Amcciçal-ò ou attentar contra a vida
delle, era o suicídio.

E a Tlorinda o amava,
Elle nunca a cortejarei mas o temor

que infundia nos homens lhe causou
novas impressões. Não era só o tou-
ro e o cavallo que elle abatia com
o seu pulso de ferro, mas também
homens de estatura hercúlea como
a delle.

Era o ídolo das mulheres.
Elias o procuravam antes que elle

as desejassem. Medo ?! Terror?! Não.
Somente pelo facto de ser giqau-

lesco assassino, brutal, valente, de-
sassombrado em frente á morte.

E a Florindo apesar daquelle amor, apesar do vehe-
mente desejo de só pertencer ao Neco vê-se na contingen-
cia de seguir a dlrectnz do seu destino, a rola escabrosa
de uma união mas fascinorosa.

E' gue Corisco um dos mais terríveis comparsas do
famigerado Lampeào, invade a fazenda; e com um grupo de
cangaceiros bem municiados em poucos instantes saqueia
violentamente a propriedade indefesa e raptam Florindo, a
Flor daquella natureza estéril, levam à alegria, o estimulo
daquelle núcleo insfinctivo.

E hoje os viajantes, victimas de extorsão pelos bandi-
dos, voltam admirados de ver aquella mulher nova, formosa
com uma curabina ás costas acompanhando os passos de
Corisco, toda jovial, satisfeita.

Feliz por viver com um homem cuja natureza ferina
se juxtapõe a sua femimhdade rude, formada num ambiente
de exhibições, de manifestações da força e \iolencia sem
instrucção, sem moral, sem lei.

Feliz por viver com um ser cuja psychê b e s 11 ai se
amolda ao seu temperamento rústico, despido da sensibih-
dade, da emoção dessa affectividade tão feminina cheia de
candura e bondade.

E com o decorrer de algum tempo lá estavam o Neco,
o Chico, o Valencio e outros da região como participantes
de um grupo dessa horda sanguinária que arrazu e deshon-
ra lares, rouba ás propriedades, depredando, matando sem
temer as forças nacionaes.

ARNOLPHO FERNANDO

« REVSITA DE EDUCAÇÃO »

Recebemos os números de lunho, julho e Agosto des-
sa nossa confreira, que o Serviço de Cooperação e Fxten-
são Cultural do Departamento do Ensino Publico está fazen-
do circular, a bem da Educação do Estado, que encontra,
nella, toda a moderna orientação pedagógica, do que muito
pouco conhecíamos ha annos atraz.

O espirito moço de Claudionor Ribeiro, professor com-
petente e trabalhador, que dirige a «Revista de Educação?,
está fazendo desse magazine uma revistei que se torna ne-
cessaria á leitura de todos quantos se interessam pelos es-
tudos nella ventilados.

Agradecemos.

Êr
ififl ASTHENIA SEXUAL
IGASTRO INTESTINAL E NEPVOS A[

|4-tOaP> EXClTQ-PCPAqAQOR]
m IIMMMIIIM Ml I I 1h ¦ • I I *i' ¦ ' 11V' iH i VI J 1 c-1 h ¦ ¦ i ci m m\

SEU BOM SANGUE POUCO VALE AVIOA
DEPURASE i i i

Francisco Giffoni & Cia.— Rua l de Março, 17—Rio de Janeiro



NO PATEO DA
ESCOCA

Linha

Sentada num vasto campo que serve de pateo da es-
cola, lia um livro, quando fui subtamentc interrompida pela
pequenada que chegava ateqrc e barulhenta, quaes passsa-
ros que cm revoada, qorqeiam.

Todos os meninos c meninas queriam receber em pri-
meiro logar o meu cumprimento.

foi urna aqqlomeraçao e algazarra tal que eu, Ioda
confusa, sem saber se rolhar on rir, por fim disse : Queridos
alumnos, nao tenhaes pressa ern receber a saudação de vos-
sa mestra, pois bem sabeis que estou sempre prompta a af-
tender-vos de per si.

Tenhaes prensa, sim, em receber os meus ensmamen-
tos que embora pobres, sendo colhidos de bôa vontade e
com atfençâo, sabereis mais tarde valorizal-os porque com-
prehendercis que suo elles a estrelía que \os pôde guiar
ate muito além.

Urge que aproveiteis a quadra que vos offerece um
futuro brilhante.

Sois ainda iovens, bem sei; cedo porém, é que come-
ça a raiar o dia.

Sequi os exemplos daquelles que mal aninham no ce-
rebro as 25 letras e aprendem a coordenar as pala\ras, têm
ancias de escrever, uns demontram literatura, outros que não
a tem e não sabem embclle/ar phrases, porque sentem de-
seio de exprimir os pensamentos ou sentimentos.

E o Espirito Santo, partícula de um paiz glorioso, pe-
que nino em tamanho e grandioso nas virtudes, capaz de ai-
cançar com os pequeninos brasilei r o s, orgulha-se pelo
capricho e ideal dos seus filhos.

Portanto, meus alumnos, Ouvi-me e pròcurae aquelles
que, como vos, não podem vir até aqui e vivem portanto
submergidos nas ondas da ignorância, alheios ás letras e ó
educação e transmitij as vossas sabedonas.

Si assim fr/erdes, dareis uma prova de patriotismo,
porque quanto menor o numero de ariàlphabefos, maior se
tornará a nossa Pátria e sabeis que é um dever trabalhar
por ella.

Espero que vos unifiqueis a es!e6 gue procuram subir
os degraus da civilização sem olhar impossíveis, embora em
começo cometiam erros que mesmo leves não deixam de ser
levados ao tribunal da critica, seguem firmes porque pro-
curam glonficar o ideal que ambicionam !

Aprendei, meus alumnos, e propagae a educação, para
que o brasil d*Àmanhã seja mais forte ainda pela civiliza-
ção dos seus filhos !

s para
que satisfazem o

orgulho feminino I
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Os bordados tào feitos para durar. Por tato,deve-se escolher materiaes resistentes e de"firmeza de cores garantida. As linhas Mou-une (Stranded Cotton) c Torçai (Pérola)marca "Ancora" são sempre procuradas celogiadas, porque reúnem todas as quali-dades exigidas de um artigo superior. Ashnhas "Ancora" satisfazem o orgulho dassenhoras, porque seua bordados se conser-vam sempre bonitos, como novos. Fabrica-das cm 350 cores firmes e garantidas, reais-tem á lavagem, sem desbotar e sem perder obrilho. Todos os bordados feitos com Mou-liné (Stranded Cotton) c Torçai (Pérola)marca "Ancora", ainda que antigos, dãosempre a impressão de trabalhos recentes.Para que sua satisfacçào seja completa, exijasempre linhas da marca "Ancora".
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Mouliné (Stranded Cotton) e Torçai 
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(Pero|a)

çjacy Jllv&s da Silva
*'¦ m * ¦\ gratidão para com aquelles que collaboruram na
nossa educação é o característico de um homem de bem o
o tributo de um grande coração.—Roltin.
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SONHANDO

Foi, naquela tarde linda e muito calma, quando <> sol
já meio desaparecido no ocidente, o as qaivolas voando SO-
bre o lago verde, que, ao longe, no poente, \i o meu pri-
meiro e unico amor. O meu sonho a/ul, a minha pálida e ul-
lima ilusão.

Foi, ao cair dessa tarde fagueira, que, pela \rs pn-
meira, na inconsciencia dos meus verdes anos, experimentei
os efluvios de uns olhos castanhos, penetrarem no labirinto
insondavel do meu coração.

Veio, porém, a luu, muito prateada, e, com a sua in-
discreção, pôde aclarar e me pôr ao corrente dó que, en-
tão, se passava comigo.

Amei pela primeira o única vês, mas, essa afeição du-
rou pouco, leve apenas, a duração de um mio.

Nesso mesma noite ficou ludo acabado, restando, so-
mente, uma leve recordação gue, poi algum tempo, ficou

gravada em minha rehna.
A g u eles olhos não

erum materiais. Foi urna
imaginaç ã o. Um sonho
azul que se desfez em
pálida ilusão.
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Recebemos o numero
1, deste mez, da Revista
«Mercúrio», gue se edita
em Porto Alegre, sob os
auspícios da Associação
Commercial dos Varegis-
fas.

Não é, como parece,
liinü publicação de mte-
resse unico da classe,
gue a lançou, sim de in-
teresse geral. Moderna,
com grande numero de
paginas, muitas pholo-
qraphias, artigos breves
de bôa literatura, com
secções de Cinema,The-
atro, Esportes é llumons-
mo, é bem um muga/ine
onde se pode encontrar
bôa leitura, merecendo
logar destacado na im-
prensa do Paiz.

Agradecemos^

ANTÔNIO 
Luiz da

Silva e Maria In-
dia da Silva,

achando-se em situação
precária, almejando em-
prehender viagem para
o Estado de Pernambuco,
vêm, por meio desta, so-
licitar,confiante na bene-
\olenciados filhos desta
hospitaleira terra, um pe-
gueno donafino afim de
satisfazer a p a s sagem
para o Estado supra-ci-
iado.

Certo de contar com
a bôa vontade de todos,
de antemão, apresentam
seus sinceros agradeci-
mentos.
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Director:- M. COPES PIMENTA - Pedacior C0e/e:- ACME1DA COUSIN
Pedactores: INÍQUO Wellington .

\ AtQayde Cima - Alvimar Silva

ANATOLISMO

/?au/ c/e /_eo/)/ /o/ um monstro de perfeição athenien-
se, que surgiu por milagre dentro da literatura brasi lie a,
igual ú revelação serena e deslumbra d o r a de Venus a
Enéas, quando se mostrou ao filho heroe como verdadeira
deusa, no meio da rudez primitiva da grande selva auso-
nica.

Não era, entretanto, um produeto desle continente.
Homem de sangue europeu, a vida diplomática o perigri-
nou sempre, através das sociedades mais cultas do \elho
mundo, das sombras das lorres de Florença á dos antigos
olivaes da Attica, levando-o a sonhar, tendo no fundo dos
olhos o vulto esboucinado dos frontões do Parthenon, com
as eras dyonisiacas em que os faunos saltavam dos bos~

quedos para beijar as nymphas perfeitas e com os tempos
miraculosos de Pericles e Aspasia, em que e harmonia
dos espirites desabrochava em architectura eurylhmica e
estatuaria serena.

Foi único. Singular como um Apoílo de mármore, es-

yy
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quecido mil annos num jardim que acabasse transformai

em selva...

Não surgira oulrot do amálgama indeciso da nossa
raça, porque a elaboração de um só é trabalho de muit
séculos de civilização orientada em determinado sentido-~%

-XáiS

e este sentido iá não é o da directriz que leva o modem»

progresso americano.

lambem não teremos nunca um Analole de pessi-
mismo complacente, emoção communicativa e suave, scêí

plicismo elegante, sybaritismo epicurico.

Espíritos assim são produetos de climas temperado^'-
e civilizações decadentes de tão evolvidas.

Só poderiam medrar entre as vinhas e trigaes di
França ou na Grécia, quando foi harmoniosa, no meio dos
aloendros da Attica.

Nenhum se conserva em nosso clima. Ficam torra*
dos pelo sol e começam a ler paixões tropicaes. Reagem
tambem tropicalmente e. em vez do sorriso de Epicuro, eê
trarn a fazer esgares de revoltado...

ACMEIDA COUSIN
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Elogio do Oomem
Paraphrase ao ELOGIO DO SILENCIO
de Raul Machado.
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O Trabalho
Feliz guem pode, á chuva, ao calor, á humidade,
Sempre, herói do dever, remindo-se na vida,
Lutando pelos seus, vêr na felicidade,
Branca tenda onde a paz ao trabalho convida...

Trabalho é independência. Erra quem se persuade
De haver nele sanção penal imerecida.
Por êle é que a Fortuna, enlre hosanas, invade
Da miséria mais negra, a mansão reflonda...

Mãos que não lutam são sacrilegas, insanas.
Do esforço universal derivam, certamente,
Todas as sugestões e afirmações humanas.

Trabalho. Decanlar-te em ríthmos me consente !
De incognoscivel ser, qual símbolo, promanas,
Pois c a essência de um Deus que cm teus frutos se sente...

•¦' lly
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Ouve calado! Silencia as maguas I
Procura perdoar a ingralidão!

Faz como o rio—recebendo as águas—
Transforma os suas queixas no perdão!

Sente calado! Teu anseio acalma!
Segue o exemplo de Eelix d'Arvers
Escondendo no íundo de siúilma
Uma imagem sublime de mulher!

lisguece tudo! Pensa no que dizes!
Recebe as pedras, si possivel fôr!

Tendo uma prece para os infelizes
E um consolo para a tua Dôr !

Soffre, em segredo ! Vive para o Amoi
i Occullando teu htysterio, como Arvers :

Que fez da Vida um cântico de dôr,
Para a gloria de um nome de mulher !

I

:• , -

I
João Corrêa de Araújo
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Seguindo..
Para onde vou, neste caminho escuro,
Que percorro, que sigo insanamenle?
Onde a felicidade, que procuro
Nesla viagem de mísero demente?'

Viajante de um deserto infindo e ardente,
Em vão busco as miragens do Futuro;
E o horisonle sem fim á minha frenle
E o meu deslino — sempre lorvo e duro!

Ashavcro da lenda, abandonado,
Vou caminhando, assim... Esse é o meu fado,
Nas íllusões ínfeiminas do mundo.

A' minha frente, a noite em tudo impera.
Buscaste a Islândia,—minha Primavera;
Meu balei da Esperança, — fôste ao fundo!...
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A passagem do
Exmo. Sr. Iníer-
venior, pelo mu-
nicipio de Casíello
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Excursão de S. Exd. Cap. Punaro Bley
á fazenda de S. Christovão, em Castello
cu/as photographies devemos á gentile-
za do sr, Odorico Buarque, contratante
ao serv/po de eliminação de café da

quota «D. N. C», armazenado no Inte~
iíéíi

Hor do Estado.
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Quizser sincero uma vez. Tomèi-lhe as mãos entre as minhas,
—como nas velhas bailadas —
pousei meus olhos nos seus,

como nas velhas cantigas—
e lhe falei, docemente, verdades desconsoladas:

—«Tu não me és indispensável mas me trazes bem.
Eu te quero, um pouco por amor, um pouco por habilo.
Não cs a que eu esperava, mas sentirei, si tu paftires>

Percebi uma promessa de lagrimas nos olhos delia
e me acovardei:
—«Mentira, querida. Tu és o meu primeiro, o meu único amor
o meu sol, a minha razão de ser.»

Mentiras, iá tão bisadas...
Tal qual nas velhas cantigas,
tal qual nas velhas bailadas...
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• ' * A autoridade legitima e moral não ê outra cousa se-
não a lusliça, e a iustiça não é senão o respeito da hber-
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Viva Villa!

Vae a cidade, no dia 10 de
O u t u bro, no Thealro Gloria,
conhecer o filrn máximo da Me-
tro nos últimos tempos, espe-
cteculo onde avultam predica-
dos innumeros, exlerionzando
uma reconstihiição de elevada
expressão de arte. Mas não é
possivel, não é direito lembrar
«Viva Villa!», do principio de
Wallacc Beery, porque elle, o
grande artista, é «Viva Villa I»,
do principio ao fim. Em seu
redor giram todos os elemen-
tos do hlm, tornando-o maior
á medida que o artista dese-
ntia pelos episódios do fihn ai-
0uns pontos do destino da per-
sonagem que lhe coube viver.
E' um arlista perfeito vivendo
uma parte magistral num film
de proporções invulgores. «Vi-
va Villa!», estará, nesse dia,
é disposição de quantos quize-
rem verificar o vulto desse es-
peclàculo para o qual a Metro
íem chamado sua attenção.
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Grande Coer»
panbia Lyriça
Italiana
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Conforme vem noticiando a
imprensa local, amanhã estrea-
rá no elegante Thealro Gloria
a Grande Companhia Lyrica
Italiana, dirigida pelo celebre
tenor Cao Abele de A n g eli.
que iá figurou no Thealro Sca-
Ia, de Milão e Colou de Bue-
nos Ayres. Faz parte lambem
desse grandioso coniuncto a
applaudida soprano ligeiro Do-
ra Sohna, cognominada «rou-
xinol humano», que alcançou
extraordinário successo nos
principaes lheatros da Europa,
Estados Unidos, Argentina e
em varias outras cidades das
Américas, bem como em nos-
so Paiz.

Sem duvida alguma, a gran-
de Companhia Lyrica italiana,
alcançará em nossa cidade,
formidável êxito.
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Dr. Antônio inauguração da nova Manoel Fer-
AíQayde
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Anniversariou, no dia 22 deste mez,
«o dr. Anlonio Francisco de Athayde!
ligura das mais destacadas em nos-
sos meios intelleclual, social e poli-
tico.

Engenheiro competenlissimo, na di-
recção de importantes trabalhos, em
*iosso Estado, sempre se revelou um
grande conhecedor dos nossos pro-

folemas, a par de uma cultura geral
fbem firmada e um caracter forte e
.inconfundível.

Sua carreira política é das mais
abrilhantes. Director da Agricultura
aposentado, deputado esladual, vice.
«presidente do Estado, o dr. Antônio
Athayde sempre se manleve á altura
das responsabilidades que lhe foram
;impostas.

Actualmente, desempenha as altas
funcções de Presidente do Instituto
Histórico e Geographico e de mem-

ibro do Conselho Consultivo do Es-
tado.

«Vida Capichaba», embora com
atrazo, sente-se feliz por apresentar
ao dr. Athayde os seus cumprimen-
tos, pela data, que passou e marca
o natalicio de um dos mais illustres

tfilhos do Espirito Santo.

sede da Inspectoria do
Trabalho

Com a presença dos representantes das
diversas autoridades, das associações de
classe e da imprensa realizou-se, no dia
20 desle mez, a mslallação da nova sede
da 12a. Inspeciona Regional do Ministério
do Trabalho, á rua do Commercio, n. 10.

O acto foi presidido pelo Sr. Francisco
Alexandre, Inspeclor Regional commissio-
nado pelo Ministro do Trabalho para reor-
qanrzar os serviços daquella repartição.

Dando por inslallada a nova sede, o dr.
Francisco Alexandre, em bello discurso, sa-
lienlou a importância do Ministério do Tra-
balho, fazendo algumas considerações so-
bre os problemas das classes trabalhado-
ras e concluindo por affirmar que o Go-
verno, cioso das suas responsabilidades,
está empenhado em dar ás leis sociaes a
execução rigorosa, que precisam ler.

A seguir foram balidas algumas chapas
e lavrado o termo de repartição asslgnado
por todos os presentes.
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z Sr. Vinícius Franco, acadêmico
de D ire i to e um dos talentos
mais fulgurantes da mocidade de
nossa terra.

* * • A pátria não é a terra, não é o bos-
que, o rio, o valle, a montanha, a arvore,
a bonina; não-n'a os effeitos que esses ob-
iectos nos recordam á historia da vida, é
a oração ensinada a balbuciar por nossa
mãe, a lingua em que pela primeira vez
ella nos disse: Meu filho!

Alexandre Hercuíano

raz CouünQo
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Fez annos no dia 24 do corrente, o sr.
Manoel Ferraz Coulinho, chefe do Depar-
tamento de Maleríaes da Companhia Cen-
trai brasileira de Força Electrica, nosso
distincto leitor e amigo.

Ao anníversariante, um dos máximos ex-
poentes do rowing capichaba, quiçá bra*
sileiro, pois na capital da Republica, nas
memoráveis provas EE. UU. do brasil, tem
esse genuíno sportman dado o valor de
seus músculos, no maior certamen nacio-
nal em busca das glorias sportivas que ali
temos conquistado, foram prestadas innu-
meras homenagens no dia 24 e a ellas Vi-
da Capichaba iunla, com absoluta satisfa-
ção, os seus cumprimentos.
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Senhorinha Isaura Reis. fino
ornarnénio da sociedade mu-
quyeríse.



a^W Wfl B* '-«fl
Ba».' * *™

I a[i\ I ^^^ i flBBBBBBBV Ammmmky: -ífm ifl B l_____________________________________________________________________________fl. 
^^^__fl H

I ^^4 ji T4 k*fl I
__________T^^____________^____H ____B * flflu_______^H flB&H^H _____________! ____H __._te.iiuI 11 a£l l*fll I____H ____B' i- Br1 ¦ ^^11 ^^HP^IrSi^H^^9 f^fl^flyi^^^^^^^^^^B fl^fl^fl

mW ^^r^ <u UbI __B>^^J ______________!___________! _______________ ^^1^1
_______________________b '-^Sfl flü^fl _______ ____________ H
flflflr VT4- --^Pfl fl^fl __r^B H ^ü Hb /'i^aã BTI Irv^B-^flfl Ufa ________(_! ¦ I ^^flfl

___F I Jfl| t"í ' <B.u,: rfl Erfl I __F__________________________________H
| B,lf!'..->a| IflP?.', •''•• a'''.''"!-! Pí ai Èm
H H ''-' '»'Jfl aS_H Ht^ ^Bít *ii»' *'¦'"'SBi _ •¦ fl K_B B^ fll .fll fll¦fl " fl fl»:'.^m" ¦ Br3 Ir ' ai fllI .-»-_- ______k___Bafl flsp^P fly: • ¦ f a_a__. fl Um mm fl ti flBI **i^^B K<: Th' __B_____ •j_*u'.*#,'-_i-*<B_B__t__. a KI-B B__i a_ _BB ___B _B'flfl 'IIMa K a Ipaiâwj II flfl -HB ______»¦ Am mB I' ' ^'H kI aaal awÍB^'^_w___bl I ___________ _______& ______Bj___________________Ifl '-^Kh InS ___t__a 1 Âe * i/vl H ___________! fl^í JmW ^afll

I * ^^ ' ^^*»B ______¦ ^^fl 3 ^^_____l. -___a_fl^ I^__B^_____a__________________á___i_________r _t *»^^ ..^B BB BBBaafl !*^H fllBa^^H Bflr - 
^^^^fl ...fl»*—¦ •£' jta ^__H ____H afl _________¦ «^H

r*"-*"¥ W'3È ^ F í L] II >-^a- __, j* ^ fla^S fl ^fl fl V fl l^^lVJt/^7, -mmimm ,______________flÍf SAI ÜB flB \W WÊ______¦,___. _____! 1 __________a h__u ___t ______a ____a i x. • -^b bt "«'JkbsiBfl*. ^¦f fl Ppfl a ;flp^' ^B flf B^ ."JÉIB
^flflfr ã fl Hk 'fl flo_>ai2 -'':^ã_fl_r_______________^wH ^' flfl i^a ___ra____B fl^ ¦ B
flflr fl-Jfl fl BI_____a>**_!k'B_B_l^^'^____fl __!^^ ________ ^____fl - \Wm^^m\ ^r -Jm\__________ fl|| ^fBfl.'¦¦¦B_l__ffi^1^ ^T_^l_flV^_____i J______H. 11^^ '^^___________________r *H ^1^^ __í.'_y_^_fl

^|^t| W^'UmiM^¥^mmmY '/lí^mmmmmmWmP^^^Mmlm ^^ ^^mWW '''W%^y^\ -WM

^_____fl I^B fl fl^w^ 
•-- . ^ * MMmW' mm**... mYylnm '^Sh ***__¦ _K*fFi'| P?!flB&.a Mm m k\m\W > « BBB- B 'JKrcdK^aAiM--*-"—~~w e

vSr. Climerio Souza, em companhia de sua exma.
e filhos.

esposa

«Gazeta de No-
íicias»

Acaba de reapparccer, no Rio, a «Gazeta de Noticias»,
sob a direcção dos drs. Justo Moraes e Wiademir bei nardes.

O tradicional órgão da imprensa carioca, onde pon-
tificaram as melhores penhas do jornalismo do hrasil e Por-
tugal apresenta-se com nova feição, excellenle collaboiação,
copioso serviço telegraphico e secções de modas, sports,
cinema, radio, theatro e mundanismo, está sob a direcção de
um filho do saudoso criador do binóculo.

Ao valoroso matutino, os nossos melhores votos de

prosperidades.

PEIXE MONSTRO
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/Jm curioso e raro especimen de tartaruga
apanhado pelos pescadores João Ribeiro e

e filhos em águas espirilo-santenses.

r

ASS1GNATURAS

, • v No intuito de diffundlr pelo interior do Es-

pirito Santo & nossa revista resolvemos, coma

bonificação, todos quantos tomaram uma as-

signatura de anno da Vida Caplchaba para
1935, enviai-a, gratuitamente, durante os me-

zes de Outubro a Dezembro do corrente

anno.
Aos assignantes em atrazo pedimos afl-

nezade saldarem seus débitos junto aos nos-

sos representantes no interior.
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O loão Adnet, velho funecionario da nossa Alfândega,
após M) annos de bons serviços, resolveu arrumar a trouxa

' em busca do descanso compensador que lhe vae proporão-
nar a gorda aposentadoria, que lhe foi recentemente con-
cedida.

Assegurando que essa aposentaria não foi a compuiso-
ria dos 6$ {o Adnet tem o máo costume de negar a idade)
o estimado burocrata ao despedir-se, foi alvo das mais jus-
tos homenagens dos seus companheiros de repartição onde
se fez admirado de todos petas quahd a d e s de espirito e
coração.

Fino blagueur e apreciado contador de aneedotas, o
Adnet, humorista de verve, iá tem collaborado em nossa re-
vista e outros jornaes Iocaes, tendo sido um dos fundado-
res do «Olhe», semanário humorístico, onde as suas cartas
de um matuto foram bastante apreciadas.

Ao Adnet o nosso abraço de congratulações com os
melhores votos de felicidades pela vida em fora.

;•-'.
m^y '/'yyy--



P UG ID IS MO t'

K
tf

RHflfll
IJ p^4i II I

^ /:'-'mmWÍÀA WmM E. ^
BIIi^hÍ V 9 B''''' >mm mmW*mm\ mm\idlÊSImm

^1 ^F'^^l mmWt&Slwmm mmw'imm\ mmL^&^m^Fmm\mWM mi:'m m mí mÍPlB R9 ¦Ijfl I
^1 a^L^mmmmW^aaZ ^^m mmt *1mmmmm\

mmm mmr^^^maÊ^í^v^^^a^^ ma^^^mmm

Enlre nós .nâofoi menos brilhante a sua acluaçèo eachamol-a inútil recordar por viver amda bem desperta namemória de Iodos; apenas almejamos para breve o seu re-iiorno ao lablado, dando assim seguimenlo aos seus Irium*.nnos e alegria aos inúmeros admiradores, dos quaes somosParte integrante.
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«CIVILIZAÇÕES AMERICA"NAS»-0 Proí lorueBahlis-
r^eCld° S^lcí8ta e hfetóWwter. membro de variw S'
SfíSLbClcnJ"Cils européas è americanas, lem em preparo,.â com os editores Calvmo I ,lho, do Rio de Janeiro um novonvro, que versara sobre as «Civilizações americanas» de-sapparecidas, cujos vestígios grandiosos avultem imponente-mente e vanos pontos do nosso continente.

Conhecido o critério que orienta a obra do illuslre au-!or de «Civilizações pre-hisloricas» e de vanos volumes so-bre civilizações onentaes-é de esperar gue o seu novo li-
yro, 

rico de documentação ethnoqrapluca e archeologicaIpOis o autor e lambem Cônsul do México) constitua novomanancial precioso para os estudiosos de historia amenca-na, trazendo novos subsídios a these. muitos vezes susten-tada peio autor, de uma antigüidade varias vezes rnillena-na do homem e das passadas civilizações do nosso conli-
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E' com prazer, que neste numero estampamos o clichê
de José Vieira — o famoso «üato Selvagem*, dos nossos
«rings. Vieira, gue por largo tempo fez parte da «Vida Ca-
pichaba», máo grado os afazeres que o prendem ás offici-
Tias da Imprensa Official, vem desenvolvendo apreciável acti-
cidade no scenario sporlivo do Estado, não medindo esfor-*ços, nem poupando sacrifícios.

Dedicado cultor do «box», tem nesse violento sport
colhido fartos louros e, agora mesmo, de parceria com o
SYmpatluco e incansável Ângelo Nunes, ultima a montagem
<te um Gymnasio de frox, para inauguração dentro de breves
dias; iniciativa que tem merecido o apoio de todos os apre-•ciadores da «nobre arte.»

Para satisfação dos seus admiradores, damos
aqui em rápidos traços, um pouco da sua carreira
pugilisnca:

Iniciando-se no Rio de janeiro, na calhegoria
dos leves, (na qual até hoje se conserva) demons-
itrou desde logo opfimas aptidões, que lhe valeram
uma serie crescente de friumphos; e assim foi ateenfrentar em sua terra natal, Sergipe, o campeão
<ios leves, vencendo-o__PGi desistência no 3* round.

De volta ao Rio, na «Academia Novelli», a rne-4hor até enlão, tratou de aperfeiçoar o esiylo Irei-nando sob a direcção de bons mstruetores, entre os
quaes : bianna e |uve ThalomaY. Por essa occasiãotomou parte em vários combates-e mais tarde, na«São Paulo—Rio», conquistou o campeonato de ama-dores, da sua calhegoria* sahindo invicto do torneioDentre as lutas que disputou em rings cariocas sa-lientam-se por sua importância as que sustentou com
loão Calixto e Waldemar Seva, este ultimo, pupillòde Paul Hans, ex-campeão francez de todos os pe-sos. Venceu a Calixto por W. O., e a luta com Sevaarbitrada em 10 rounds, terminou inexplicavelmente
no 5", ficando sem decisão. Na qualidade de amadorfoi treinador do «Rio 5oxing Club» e do «Engenho deDentro», figurando em noitadas importantes^ ao ladode Santa, Cresoo, Hans, Anlonio Sebastião! Biannae outros azes do pugilismo nacional.

víi ,j Em,reinos terçou luvas com Santa, Crespo,Waldemar lanuano, Muzzi, Jack Tigre, Bianna, Bru-no Spalla, Isidro Sá, Capuzzo e Seu Padre, etc., to-¦dos, astros de primeira grandeza, dos nossos rings.

Presentes á «Vida Capiçhaba»

Do sr. João Ireilas, que lem escrípforio de represen-taçoes e conta própria, nesta capital, recebemos algumasamostras dos produetos *frrankiol» e «Jaspeol», saponaceosusados na limpeza de objeefos os mais variados, de fabn-cação de M. Sardinha & Cia., de Niclhcroy.
Agradecemos.
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Sr. Dr. Dario Tavares Gonçalves, direclor da Escola 4r//-
//ce, acompanhado de sua exma. esposa e filhos.
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Dialogo de íiíans
BERESFORD MOREIRA

Quando o tilan surgiu perto das ribanceiras da Serra
<los Órgãos, visuundo o cenário infinito que se abria aos
seus pés-o sol descia suavemente, num espènejamenio sü-
blime de radiações.

f: um silencio pesado dominava a atmosfera.
Ergueu os olhos e perguntou:—Que compreendes por Arte?
E uma vo/ respondeu :
—Integração de cada ser no seu próprio ser. Tenden-

cia psiguica a dominar os sentidos atuais e aparentes. 1 uga
de em redor para a mtrospecção.

—Não compreendo assim. A arte para num — é «um
disfarce divino, uma invasão heróica cia natureza dentro da
nossa vida social.»

C) meu pensamento é quasi este.
Mas o meu artista tem «a vitalidade de animal res-

pifando <:i hescura da manhã. Seus gestos, dentro do gua-
dro da natureza, são eanheslros e antipáticos.»

—Nisto divergimos. Para num c o artista o scnlimen-
tal do Infinito — gue, em meio á natureza que nos rodeia,
procura a interrogarão numa natureza maior, gue pela pro-
pria expansibilidade de seu mundo, só pódc ser compreen-
dida pela mlrospecçôo arbitraria.

Deformas a arte !
Consolido-a. Crio o subjetiviMiio imperaníe. A copia

servil da natureza foi um estádio da evolução artística do
homem. Cabe, agora, ao homem copiar-se a si mesmo.

-—Não penso assim. Na evolução humana os dois pon-
tos da elipse da vida humana encontra-se alhures. As novas
tendências, são rememorações de formas velhas, de tenden-
cias arcaicas e de concepções abstraídas das mais longm-
quas eras. A arte, no momento, nâo pódc ser a tua arte,
Graça Aranha. Ela será o mais possível arfe-reforma, arte-
regressão. Os arranha-céus lembram as pirâmides. I: a des-
crença, o mafcrmlismo renasce em nosso ambiente com o
mesmo viço e vigor de outrora.

Graça Àranha—Compreendo-te, Gilberto Amado, lies-
tringes, porém, o anseio de evolução, colocando-lhe extre-
mos limites. I:u nego esses extremos, levando o subiefivismo
a transfigurar o Universo, segundo o sentimento individual,
ilusoriamenic livre.»

Gilberto Amado—(meditando) — Mas, pensando bem:
não será a lua arte, meu Graça Aranha, uma sugestão do
passado, guando, nos flancos da caserna o homem primitivo
gravou, em desenhos rústicos, as suas sensações primarias ?

Graça Aranha—Não. No intuito de troglodito — havia
uma tendência do animal artista que é o homem. No intuito
moderno —tia mais de uma tendência artistica —ha uma ten-
dencia—libertação. O troglodita copiava a natureza. O este-
ta de hoje —copia a si mesmo, copiando o Infinito.

Gilberto Amado—Talvez tenhas razão. Mu, porém, não
compreendo assim. Depois das graves conseqüências de criar
mais, idealizar novas formas, aventai novos argumentos, ehe-
gamos a urn ponto de tranzição, que bem pôde ser o apogeu
dessas mesmas formas criadas, desses mesmos aventados
argumentos, dessas mesmas criações—masque, nem por isso
deixa de ser um ponto de tranzição. O momento... As con-
qinstas humanas têm os seus fluxos e refluxos. Passou a ma-
ré-alla das idealizações «sui generis.» — O momento é de re-
fluxo. E o homem do século XX está cansado do seu século.
Uma saudade infinita prende o homem ao passado, E a ten-
dencia, Graça Aranha, é voltar ao passado, em procura das
formas perdidas nas ruínas das pirâmides, dos partenons e
dos coliseus, E procurar no meio dessas rumas enormes,
onde o cardo viceja e as heras engrinaldam-se, encontrar
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CONVALESCEHTE?
AFASTE O PERIGO DA RECAHIDA

Depois de uma enfermidade, quando o
organismo está enfraquecido ainda, exis-
te o perijro da recahida ou de contrahir
outras doenças. Um grande fortificante
para os convalescentes é a Emulsão de
Scott, do mais puro óleo de fígado de ba-
calháo da Noruega, porque sendo fácil-
mente digerivel e assimilável, apressa o
restabelecimento e dá energias para eri-
tar recahidas.

Recuse toda imitação. Accette somente a

EMULSÃO de SCOTTEx(ja ttmpr*
ista marca , RK.A ^ M v" ' AM ! N AS

I rico esplendor das épocas remotas, quando a sociedade,
po mais preponderante que tosse, não sopiíeva o impelo
h/ação! '"" a° 
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Graça Aranha -~ Nossas concepções divergem - numgrão de areia. Lstudas esse grão de areia -em suas partesmais intimas, como numa gota dágua procuraste a vida demuitas moléculas e o s.mbolismo de mudas cousas. Depo.s—estudas a sua evolução: juxlapozição e hneamenlos De-pois-a sua carreira de guasi inércia dentro do movimento'as suas ações, digamos, os seus feitos, e o seu destino Mas-tudo isoladamente, porque partes dum início—em gue eleque um era nada, para depois, estuda-lo fim, como um nadaoutra ves. tu nao.-Não entro no ámago-pois, como os ah-íigos, e so neste sentido, compreendo, gue a verdade nâo
pode como ,a disseste, ser objeto de pesguizas por se acharimplícita na unidade profunda do Universo. Estudo o grão deareia-no seu todo, e coloco-o no ritmo gue o compreende •
o Universo. Não veio somente a superfie - mas lambem asahgeraçoes dos seus contornos pelo raio de luz gue baixado ceu e pelo vapor gue sobe da Terra. Não pesquizo assuas arestas. Nao perguiro a sua estrutura química. Tomo-o
em minha sensação, fazendo-o fôrma. E o gue faço c mais
projeção do que eu compreendo, do gue ele projeta em mim-de gue ele poderá, na realidade, projetar. As minhas sen-
sações cadenciam as minhas creações.

Gilberto Amado-Eicarás, meu pobre imortal, por mui-to tempo incompreendido. Ninguém compreende o gue dizes—porque, si o belo nem sempre ê um aspecto do juslo-hamomentos em que só é beto o que é justo, isto é, o gue com-
preendemos, mesmo gue imoral, para alguns.

Graça Aranha—Talvês le enganes, Gilberto Amado. A
compreensão do meu belo- é justo para o momento Vês o
domínio do arquitetura e da industria. Padrões novos - de
acordo com as novas concepções, derivadas jamais de ne-
nhumas outras. O momento que passamos™- é assim como o
domínio da arte no\ a—disparatado.

Gilberto Amado—O enganado, talvês, sejas tu. Não só
0 momento domina as concepções. Ao contrario. Ha, ás ve-
zes, um disforço do próprio homem. «Só a Mespanha som-
bria poderia fazer o d. Qnixófe; só a Inglaterra pre-viteria-
na faria Dikens; os povos alegres choram ás vezes na sua
arte. A musica da Ruskin, mergulhada em neve e carpmdo
fome, c um alvoroço, uma alegre festa de cores, um retinir
de crofalos vermelhos. Portugal soluça no seu fado a alegria
do ceu de ouro.- E nós vemos, no dinamismo dos sons agu-
dos —a voz. baixa dos órgãos.

O movimento por ti preeonisado—será um meio—nun-
ca um fim. Será um meio de levar a um extremo — que se
chama Eidias, o extremo: Pobin.

Graça Aranha—E* pena divergirmos agui.
Gilberto Amado —E' pena.
Graça Aranha—Eu sou o Espirilo Moderno.
Gilberto Amado-Eu-Espmto do nosso tempo. Donos-

so tempo—no seu momento preciso.

• X

FORMULA E PRFPC&ftçJO P„C PHC.° FRe.°GIFFOtfl A noite descera calma, calma, sem uma estrela no ceu,
i, ¦ -¦¦¦ ¦ .,,„¦ mas brilhando por si mesma, resplendendo em si mesma —
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Deputado, coronel e jornalista
Os atteslados firmados por pessoas de alta posição social e possuidoras de intensa cul-

lura intelleciual contam na vido dos preparados, pois emanados de pessoas dotadas de grande
critério e esclarecida intelligencia traduzem a verdade dos factos. O sr. coronel João Mewe-
/es, ietelligenle deputado pelo adiantado Estado de Sergipe e conceituado redactor do «Cor-
reio de Aracaju», por este attestado declara que, soffrendo de mcommodo do bronchite, conse-
guio debellal-o, apenas com algumas colheres de PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE.

Aracaju, Estado de Sergipe.
Este excellente remédio contra Tosses, Bronchites, Tysica no começo, Resfriados, Cathar-

ro Pulmonar, dos velhos, das creanças, acha-se á venda em todos as pharmacias, drogarias e
casas de commercio da campanha. O seu preço módico está ao alcance da bolsa mais mo-
desta. Pedir sempre o verdadeiro medicamento: PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE.

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

Ias livrarias «Casas Reunidas»
e «Copolillo», aos presentes.

Os trabalhos decorreram de-
baixo de grande enlhusiasmo e
animação, demonstrando que o
mocidade do Espirito Santo iá
nâo é apenas sporti s t a, ma»
sobretudo intellectual.

Banquete

Licença N. 511 de 26 - 3 - (X)6.

Deposito geral: DROGARIA SEQUERIA-Pelolas-Rio O. do Sul.
Vende-se em iodei a parle

u Centro Estudantil

Capichaba»

Realizou-se, no dia 21 do correu-
te, sob o patrocínio dessa organiza-
çào literária dos alumnos do Gymna-
sio do Espirito Santo, a annunciada
sessão solenne, dedicada ao Livro e
ao Dia da Primavera.

Aberta a sessão, pelo seu presi-
denle, sr. Antonio Lugon, foi offere-
cida a palavra ao sr. Osmar Barbo-
sa gue declamou um poema da sua
autoria. A seguir, pela ordem, fala-
ram Nilo Apparecida Pinto, repre-
sentando a Academia Espintosanten-
se dos Moços; a senhorinha Alayr
Athayde Guimarães, que recitou lin-
do poema do dr. Cyro Vieira da
Cunha; o sr. Odilon Luna, represen-
tando o Grêmio Literário «Ruy Bar-
bosa»; o sr. Alvimar Silva, represen-
tante desta Revista; os srs. C a rios
Cunha, Ansteu Nascimento e Alber-
fo ftumachar, do Centro, e ao sr.
Manoel bernardino gue falou pelo
« nstituto fi de Setembro.

A seguir, foram sorteados dois li-
vros, presenteados á sociedade pe-
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TODAS AS
C R. AVU RAS

IHPOESSASMESTA REVISTA
SÃO FIITAS MAASAYIANN,

O (ANTIGA CASA BPUM j

ANTONIO 5EPÜLVEDA
QUA

Pelos inlellectuaes de Vido-
na foi offerecido, no Restou-
rant Minhoto, um jantar ao poe-
ta dr. Luiz Mor e i r a, ao gual
compareceram o nosso reda-
ctor, Alvimar Silva, Nilo Appa-
recida Pinto, pelo *Diano da
Manhã», Joaquim Ramos, Anto-
nio Pinheiro, Edwaldo Calmon
e outros, tendo decorrido de-
baixo da maior cordialidade
possível.

Usaram da palavra, no ftanguete,
Alvimar Silva, Nilo Apparecida Pin-
to, gue lhe offereceram o jantar e
lhe elogiaram a personalidade de
poeta, ao que o dr. Luiz Moreira res*
pondeu num brilhante improviso, que
foi um verdadeiro hymno á rnocida-
de intellectual do Estado.

Revista «Universal )h

Por intermédio do sr. Mirabeau
bastos, recebemos o numero de Se-
lembro do grande magazine «llniver-
sah, gue se edita em S. Paulo, sob
a direcção dos srs. dr. tose» Olearo,
Adolpho Zoccola e Manoel Victor,
revista literária e noticiosa, que in-
teressa a todos quanlos possuem a
attracção da leitura e bom goslo~7í-
ferario.

Eslyk) elegante e moderno, feita
com arte, a «Universal» precisa, tão
somente, de maior divulgação entre
nós, porque é, de facto, optima re-
vista.
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MALEITAS, SEZÕES, IMPALUDISMO
UMA SÚ DOENÇA E UM SI) REMÉDIO'

CAFÉ' »mADO BEIRA*
Computa-se em muitos milhara* as curas

•m doentes já cançados ds usar
injecções e outros remédios annunciados.

.. USA-SE EM LICOI OU PÍLULAS 
'

['4t"JRtgi«ttdo no D«D«rtam«nto Nacional d*
Saud* Publica sob o n.* U7

Sedativo ReguladorBeiraõ

c
k-v

O orirneíro Inventado
para astdoenças de
Senhoras e Senhorita».
Combate as Flores Brancas,
falta de regras, regras escas-
sas, suspensão, fluxo com dôr
ou dyfcsmenorrhéa. Colica»
Uterinas. regras excessivas,
incommodos da idade critica
• intiammaçóes do Utero.
Mão confundir com ou-
tros Reguladores imita-
ções do RÇCHJlAOOK BCIRAO.
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ANNIVERSARIOS
Fizeram annos no dia :

As senhoras: Ricardina Slamuto
da Fonseca e Castro e Aurelia
Santos Carvalmho; a senhorinha
Dirce Rodrigues de Freitas; os se-nhores. Vicente Boamorte, |. Caiado e I eo-fredo Lima.
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As senhoras: üraciosa.Calmon c
Ppnaria Martins (le Oliveira; a se-nhorinna Minerva Maluff; os se-

^ n . "MPres: Milhou Veu Vieira, Angus-to Delgado Corrêa e dr. F.cio da Silva Al-vcs; a menina Alda, filhmha do nosso col-lega de imprensa Oclacilio Lombaesposo. e exma.

El
0317 As senhorinhas: Carmen rjüsat-

to e Maria Leopoldma Silva; ossenhores: Theodoro Ferreira do
Fspinfo Santo, Manoel Benilo dosHeis, loseph Lannes. Manoel Feu Subtil e

i ' J?»C B?n,ürdmo Alves; os meninos:
lacy, filho do casal dr. Américo de Olivei-ra e Elza, filhmha do casal juha Lobato-J.ydio Oliveira.

As senhojr a s : Gennv do Nasci-
mento Stange e Amsia Nunes Ran-
gel; as senhorinhas: Lygia Nona-
toe Maria do Carmo Ribeiro eindma v, de MeMo L , m „. Qs scnhore3 .

Oscar Oliveira e José Antônio Pinto- osmeninos : Moacyr, f.Ihinho do casal JoséSuzano de Mendonça, e Antero, filho docasal Mermillo-Alire Launano Ferreira

18 A senhora Armanda Leite Ribeiro-o senhor dr. Wladenuro da SilvaSantos; os meninos: Carlos Edu-ardo, fiihinho do casal dr. Flilton
fThede 

L,ndelmbergNo«ueira. eBenedicfo

m
I 9Q I A senhora Ida Vervloet Mediei;
I _o I as senhorinhas : A r m i nda Sant'*

I Anna, Aurora Reis e Antonina Ri-beiro; os senhores : Argemiro Nas-cimento e cap. Antônio Vieira de Mello

m19

casal Benedicto do Rosário.

A senhora Maria Nonato Olivei-ra; 
,°s senhores: Antônio de Oli-va Ribeiro, Tuffy Nader, Manoel

a* R,n* * u S£ini?n' )°viniano Alvaren-íja Rios e Manoel Theodomiro da Silva- as
S-Lau^vl'9- 

f,lh^,d0 Casal G^ot
.Virt»£2I3 Sl'va" e El*a, fühinha do ca-sal Clodomiro Paixão.

As senhorinhas: Abigail Alves deSouza e Júdim Souza; os mem-nos: Darcy, filho do casal Rosa—
r.\u u JI:unco Ramos de Oliveira e Diva
!;enSaNd0d^SN1^«Ce =*v^.í 0$

El
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Ribeiro
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PHOTO PAES
Trabalha actualnionte para a

«Vida Capichaba» e para
a «Vida Domestica»

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

tos, baplisados e anni-
\ersarios.

Procurem o seü flTEUER á
rüa V de Março n. 23

VICTÓRÍA

A senhora Amélia Oabeira Man-cock; a senhorinha Zenir Silvaos senhores : Affonso Miranda, Ar-cesilao Soares, Manoel fiernardi-no de Oliveira, Ayrfon de Lima C abral,Antônio M. da Silva e dr. João Calazans

As senhoras: Ignacia Miranda ePaulina Amaral; as senhorinhas
Maria Santos e Irmã de Freitas
Coutinho; os senhores: Fuclydes

e Thiers Cunha.

A senhorinha Mariinha Grijó ossenhores : Oilbert Gabeira, ÁffilaOliveira e Pedro Botti Filho

NOIVADOS
Fizerarrt-se noivos:

A senhorinha Iracv. Marlins com o se-nhor Celso Corrêa de lesus;
a senhorinha Branca de Paula Alvescom o senhor Theodomiro Cordovil; 

'

-a senhorinha Amarylíes da Silve.ro Li-ma com o senhor Henrique Pmto do Ro-sano;

-o senhorinha Lourdes Benezaih comosenhor Dyomsio Abaurre;
a senhorinha Mana Mercedes Fspin-dula com o senhor Abelardo de OliveiraCardoso.

NASCIMENTOS
*

CEZÀR é o nome do interessante mem-no que no d>a 14, veio encher de aleqna
C^l a CatalA Mfia Verre"a - An'°n,oLezar de Andrade.

-Fsta augmentado, desde o dia o o lardo casal Margarida Silva-Joaquim de At-iHiquerque com o nascimento de seu fithi-níio. que na pia baptismal receberá o no-me de Joel.

- LUÍS é o nome da graciosa menina
que no dia 16 do fluente veio encher decontentamento o lar do casal Manoel Muranda- 1 elisbelia Dantas Miranda

-,íyy,.«

DESCRENÇA
-4o meu amigo Júlio de Azevedo
um consolo para as suas maguas.

Eu muito a amava, muito, até demais...
Não me esquecia delia um só momento;
adorava os seus olhos virginaes
e a sua graça que me dava alento.

Mas hoje. como folha secca ao vento,
ao léo da sorte, não me illudo mais;
não creio no mais puro juramento,
porque as mulheres todas são iguaes

Mcrovcu Cardoso Júnior
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Pechato explica os motivos dos
¦ *.i*'~ '

insuccessos da Viminas no
actual campeonato

A actuação da Viminas nos últimos iogos do campe0-
nato da cidade tem sido a peior possível.

Pechato acha que os causadores do fracasso do con-
junto são os próprios jogadores da Viminas.

—Eu culpo esses ullimos insuccessos da Viminas aos
meus companheiros de /èa/77—declara o grande argueiro.

Elles não dão ouvido ao nosso entreneur. Não fosse
isso a nossa situação seria muito outra.

Acho gue os nossos jogadores são tão bons como os
do Pio Branco e do Victona. Apenas ha uma differença: os
jogadores do Victona e do Pio Branco jogam com enthiisi-
asmo, com alma

—Como se explica esse declínio do team da Viminas?
Não ha razões para falarmos em declínio. Só pode-

mos reclamar a falia de um elemento: Euziquio. Mas isso
não é bastante para a decadência do team.

Ha uns seis jogos gue eu venho jogando saenfioadis-
simo, meu amigo.

—«Sacnficadissimo», porque ?
Devido a falta de animo dos meus companheiros.

De gue serve a geme ter dois ou três camaradas gue
se esforçam, si os demais não se interessam?

Após pequena pausa diz o nosso entrevistado :
Tenho tanta certeza disso como tenho de que vou

morrer: si o nosso pessoa! ficar reanimado e attender ao
Ângelo, conseguiremos organizar um conjunto em condic-
ções de fazer força com qualquer team do Estado.

E prosequmdo, diz o grande keeper :~~ Ultimamente, guando ainda estávamos com o con-
junto mais ou menos certo, após os nossos jogos, o publico
ao erivez de indagar: «Quem venceu?», perguntava: «De quan-
to o Viminas ganhou ?»..,

E com isso, meu amigo, os jogadores, em sua maioria,
foram ficando convencidos e se desinteressando dos treinos.
Por esse motivo o nosso entreneur está lutando com grande
difficuldade paira fazer com gue o quadro volte a forma an-
tiga.

E terminando a palestra, Pechato relembra os bons
tempos do Viminas:

—Antes o team parecia uma verdadeira machina. Jo-
gava com enthusiasmo, tinha velocidade.

A falta de treino desorganizou todo o conjunto, for-
nando-o moroso. O team agora dá uma impressão de ca-
mara lenta...

Jody o «bach»-direito do Victoria
F. C. conta alguns episódios
interessantes de sua vida sportiva

- Comecei a praticar o fool-ball jogando no juvenil
do Operário F. C, de Miracena, Estado do Pio— disse-nos

lady, 0 pequeno bach do Victona. Do iu\eml passei para 0
V team do mesmo club, indo jogar na ponla-esquerda.

Mais tarde, com o desapparecimento dó Operário F,
C, transferi-me para o Miracema — club que nunca me foi
svmpathico. Então, no Miracema, tive opportunidade de 10-
gar ao lado de Avmoré e /e/ê, os acluaes cracks do Pa-
lestra, de São Paulo.

Algum tempo depois, tendo de servir ao Exercito, fui
para a 7a. Bateria, com sede em Macahé. Ahi fui convidado
pelo Ypiranga, cia referida cidade, para jogar no seu 1
team.

Terminado o meu tempo na caserna, fui chamado para
integrar o Nacional, de Muguy, neste Estado.

De Muguy, atlendendo á desejos do meu nrnigo dr. Os-
mane Pesende, resolvi transferir-me para esta capital, onde
me acho jogando pelo Victona F. C.

Estou muito satisfeito no meu actual club. Tenho gran-
de esperança de levantar o campeonato deste anno, o que*
em grande parte, depende do resultado do nosso jogo com
o Pio Branco.

CRACK

tormicida
concentrado eem pe
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*y¦¦ G. ROUBACH A CIA.
- VICTORIA



Primavera de a .....mor / \

\ '< í (Para o «nosso romance»j
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A primavera entrou subhlmcnie sob o som harmonioso
<Ie um eslradivarios, executado pela mào hábil de um arlista.

Faz hoje um ano gue aquele casal de amantes festc-
jou uma nova fase de amor, oferecendo um luxuoso baile, á
sociedade local.

No salão, dentre as «demoiselles» que ali havia, so-
mente você foi quem me encantou com aquela mistura de
luxo e elegância. Uma bela valsa foi executada, límquanto
os pares rodopiavam, nós dois em um canlmho da sala con-
versávamos palavras de amor, cofocando-nos no mundo das
fantasias...

f.m seguida, dirijuno-nos para um alpendre ao lado e
ali, sentadmhos em um canapé, pcrmanecemo-nos por lon-
<jo tempo, idealisando tudo que tia de mais belo.

A noite est a va como essas que a Natureza dedica
aos namorados... Em tudo reinava paz e tranqüilidade.

De repenle, manifestou-se um phenomeno no panoru-
ma cósmico... Foi; gue, a Lua ao contemplar o nosso idílio,
com mvciu talvez, escondeu-se por entre as pardacentas
nuvens.

E foi assim, querida, que o nosso amor nasceu...
Os tempos se passaram arrastando para longe o nos-

sp passado, todo o nosso tempo já vivido.»,
Quizera no momento estar ao seu lado para festejar-

mos simultaneamente o primeiro aniversário do advento do
nosso grande amor...

Nes,e instante, contemplo o conjunto Universal..,
Noto em tudo que me rodeia, uma insipidez profundo...

Tudo aqui c triste e árido... O sol não mais banha a terra
com os seus raios aunfulgentes... Tudo se transformou... Não
é hoje mais aquela primavera cheia de alegria...

Isso tudo, amor, é porque nós nos achamos separa-
<ios,..

JONAS NASCIMENTO

¦
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Dr. Mascarenhas
il suínas ..«Ditas dá tom rosadas e Ilidas!

Tônico doa NERVOS
Tônico doa MÚSCULOS
Tônico do CCRCBRO
Tônico do CORAÇÃO

[ Um sò vidro vos mostrará sua efflcacia
A ¦A,K?í,..d,M d#po,f dê uso d0 "Vltamonais

JUVENTUDE, da PODER, que se náo experl*
!"•"**"! •"«••. E»te affalto é multo caracter!».
ieSlm* ífül"? d,zear' Pa,Pavo1 • contribuo emextremo para levantar o moral, em geral deprt-
ZLrtfc..»?! doa"t«8' P*ni °» Puaae o remédio éparticularmente destinado.
*-é-D*2°,tu Mb1r9vem u™a sensaçáo de bemaltar, de bom humor, do vlí:or Intollectual. AsIdéas apresentam-se claras, nltldac, a concopçâomale raplda e viva, a expressão e a traducçâoda» Idéas mal» façais, mais abundantes.
nhflnn«í!!I?ni0 d0 #?Pp#J,ttt acompanha estespnenomenos, a no fim do pouco tempo, ha umaugmento eenaível de paso.
A» VENDA NAS PHARMACIAS E DROGARIAS

NailiGeil: DROGARIA BAPTISTA
Rua 1. de Março, 10 - Rio de Janeiro «
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A familia c a origem da sociedade; o mulher ê a orir
gem da familia.-Cardeal Gibbons.
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O professor: — Então
não sabes que, se se ii-
rar qualquer coisa a ou-
tra, menos fica ?

O disci p u lo : — E as
duas extremidades dum
pau? Sé se cortarem
ambas, não ficam duas
da mesma maneira?
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COMMISSARIO FRAGA
Encarrega-se de encommendas na praça do Rio, satisfazendo, com inegualavel pres-

teza. quaisquer pedidos que lhe sejam feitos.
RUA DUQUE DE CAXIAS. 16 Telephone-301 VICTORÍA
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Episódio de
ímmig ração

Ultima etapa. A mais penosa. Trinta e
cinco kilometros a vencer. Caminhos ruins,
verdadeiros Inlhos no meio riu floresta se-
cular.

Phebo iá mandava á terra raios calidos
que, numa reverberação de cores alegres,
rompiam a densa neblina que encobria a
cúpula das arvores mais alias e nâo dei-
xava ver o cume das montanhas.

Do pequeno córrego, que passa serpen-
leando entre as velhas arvores, subia a
evaporação leve da manhã.

O chão era ainda humido e das verdes
ramadas pingavam lagrimas de orvalho da
noite que terminara não havia muilo.

Quarenta e tantas pessoas que dormiram
num rancho de pau a pique, feito no seio
da floresta tropical, ouvindo o urro longin-
quo das onças e o mi ar atrevido dos ga-
los do matto, estavam promptas para se-
guir viagem. Era uma leva de colonos po-
lonezes que se destinava a um núcleo co-
lonial situado no fundo das florestas do
sumptuoso valle do Rio Doce.

Não se ouvia mais o cantar estridulo das
«capoeiras» e só, de quando em vez, o
grito agudo de gavião, o pio rouco de um
tucano ou o martelar de alvacenta ara-
ponga. Os animaes estavam preparados
para a viagem. Tornou-se ligeiro café, e a
caravana poz-se em marcha. Seguíamos
passo a passo, em longa fila de um, atra-
vés do formidável deserto verde.

As mulheres e as creanças faziam uma
algazarra doida. Eu ia na frenle, ás vezes
ficava completamente absorto e esquecido
de mim mesmo, adeantava-me então, dos
demais.

Num destes momentos de suave exlase,
sons esquisitos e extranhos naquellas pa-
ragens feriram-me os ouvidos. Eram ale-
gres sons de ligeira e saltitanle mazurka
tocada por um violinista.

Voltei-me supreso.
.Um dos immigrantes, homem talvez de

uns vinte e cinco annos, executava um vio-
lino, mesmo montado, musicas alegres de
sua ferra.

Sua physionomia, com quanto jovial e
bohemia, era anuviada por uma aureola de
iristeza que lhe emprestava um certo ar
de mysticismo. Percebia-se claramente a
nostalgia de que era tomado. Sua musica
continuava, alegre, emocionante, confun-
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COM SEGURANÇA

NA FRAQUEZA PUU10NAR
PEÇAM PROSPECTOS ÁS PHRRMflCIflS LOCAES

dtndo-se com a sYmphoma barbara da fio-
resta. A cada arcada mais forte de seu in-
strumento respondia um som differcnle no
fundo da malta.

Era um espectaculo verdadeiramente
maravilhoso.

Um pedaço da alma da velha Polônia
transportada para as florestas virgens do
Brasil.

Embevecido com áquella musica filei o
artista ímmigranle mais atlentamenie. Era
um homem de bôa upparencia, bello porte
athletico, fulvos cabellos, mãos finas de
quem nunca conheceu o peso de uma fer-
ramenta. Apesar de rnal vestido dava a
impressão de um homem de posição so-
ciai mais elevada do que o nível commum.

E, no entanto, se dispunha a enfrentar
as selvas primitivas onde para vencer não
chega só a íntèlligencia, pois mais do que
ella, é muitas vezes, necessário o esforço
physico.

Fiquei pensando no romance intimo que
escondia aquelle pobre homem, para, as-
sim, se abalar do berço da civilização e
vir se afundar no meio das selvas lonqm-
quas.

Talvez uma historia de amor mal corres-
pondido. Ou talvez, quem sabe ? o esban-

jamenle de Ioda uma íorluna a ruma fi-
nanceira o desgosto de ler baixado de ni-
vel social 011 ainda 

"outros 
motivos peiores.

Porem, o que me pareceu mais cerlo, foi
um sonho louco, uma esperança de aluei-
nado. Oh ! Sim, um sonho, uma esperan-
ça. As lerras da America. O Novo Mundo.
À possibilidade de urna furluna rápida, o
ouro, as pedras preciosas, e ludo mais em-
fim que lhe fizesse rico em pouco tempo.
Depois, a volla á pátria distante, a festa
da chegada, o encontro á sós com a noi-
va querida, as confidencias, o casamento
e, afinal, o lar edificado num recanto da
poética Polônia.
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Sublime sonho! Sublime esperança!
E, emquanto ia dando curso ás idéas que

me oceorriam com uma celeridade espan
tosa e a caravana seguia lentamente seu
rumo, o artista immigrante ia enchendo de
suave musica as selvas bravias de nossa»
lerra.

Milton de Castro Mattos
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Francisco Ciffoni Sc Cia. — Rua l de Março.. 17—Rio de Janeiro
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"Si o lápis não tremesse sobre o papel,
si eu não eslivesse semi-embriagado
e com os pulmões envenenados por cigarros e cigarros;
si eu fosse artista, capa/ de transformar em flores
Iodas as feridas que a vido abre em minha sensibilidade;
si eu não fosse 18o fraco e 15o covarde (tão humano...);

•si eu nâo eslivesse atordoado ainda âa lembrança de tuas
| palavras

e do desespero cie li ver fugir, para sempre, do meu amor;
^u faria aqui o resumo das dores de Iodos os amantes,
eu comporia o poema immortal
de Iodos os desenganados da felicidade,
de todos os descrentes, de Iodos os infelizes.

Mas eu sou tão fraco, 130 covarde (tão humano...),
que, quando olho para denlro de mim,
e penso no que esperava, no que veio, no que passou,
e sinto a inutilidade de Iodas as minhas illusões,
¦de minha mocidade, de meus anseios, de minha vida,
só sei repetir para mim mesmo, com volúpia amarga,
com ódio, com desesperação:
—¦Falhou... Ficou um trapo á loa, no meio do caminho..

NEWTON BRAGA

Compromisso de Bandeirantes
Realizou-se, no dia 16 deste mez, no Campo de len-

ais do «Florence Club», em Porto Velho, o compromisso das
.Bandeirantes e Guias das companhias N. Senhora da Penha
e loanna D'Arc, cuja solenn idade se revestiu de grande
ibrilho.

«Vida Capichaba» agradece o convite que lhe foi fei-
;to para assistir á festividade.

¦——tW^^——————— ¦ i ' 'mmm-mtmÊtmmmmmÊmÊmmmmmmmÊm ¦ ¦ innninil wmÊmmmmmÊmmimmmmmÊma^mmÊtmiÊmÊammmmmtÊÊmmmmÊmmmmmmmmimmmt^mmmmmmu^mimmmmfma^m

——————— ^* WJ-***"**- ^^*"% ^H --¦ ^^¦*»^ i_^^ _ TL

4 Oh! dente ingrato.' j: rVf f^w P5^
[Mesmo em cima da hora!: w^ WJy [1 ,; í^uj

MAIS violenta das
dores de dentes é rapidamente alliviada
com uma dose de CAFIASPIRINA, o
famoso remédio contra todas as dores,
enxaqueca, incommodos de senhoras,
etc. Por isso nunca deve faltar em casa
um tubo da providencial

CAFIASPIRINA
O remédio de Confiança

BAYER]
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MARAVILHOS RESULTADOS
O illustradp dr. Alipio de Carvalho, estabelecido nesla cidade assim traduz suas impres-

soes sobre o PO PELOTENSE: Tenho a satisfação de levar ao vosso conhecimento que, fa-
zendo uso do ophmo PO PELOTENSE, hei obtido francos e maravilhosos resultados fazendo-o
applicar não só em pessoas de minha familia como recommendando-o a famílias amigas. Esses
resultados que freqüentemente tenho observado se hão dado não só nas assaduras sob os seios
das senhoras, bem como e principalmente nas assaduras das partes humidas das creanças. Para
que chegue ao conhecimento de todos, passei este attestado, autorizahdo-vos a fazer delle o¦uso que melhor convier.—Pelotas—Assignado: Dr. Alipio de Carvalho.

Confirmo esse attestado. Dr. E. L. Ferreira de Araujo. (Firma reconhecida).
Licença N. 54 de 16 de Feveiro de 1918.

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

Deposito geral : DROGARIA SEQUf IRA -Pelotas—Rio G. do Sul

O 
chefe de secção de uma
repartição publica sur-
prehendeu um funecio-

nano dormindo como um iusto
debruçado á sua mesa de tra-
balho. Despertou-o com violen-
cia, exclamando: .

Mas que é isso, seu Pimen-
ta ? Dormindo durante o expe-
diente ?...

—Desculpe, seu chefe. E' que
meu garoto não me deixou dor-
mir a noite inteira.

Então—tornou o chefe.—o
amigo vae fazer-me nm gran"
de serviço trazendo-me o pe-
queno, amanhã, para a repar-
fição...

____



jdÊ/f^^m W-W^mu

i|S*' tf1* ~r ~^^fl E^ "

JhéIlJ2B Hl9 ^^.''3

V 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^mMWWW 

\mM*Mt^r ^^H ^B^

m\^bk II -'"> ¦
II M * I i ^afl alP L I ¦ "!i "c!á^:*líH
¦ r» .-^h ¦ •#.*•, .ua

I ¦ ¦ ^m

I lV m-ALm Iff -,4[ BjÍ'\á^fl ¦
I ^-—~-^m\ mml """ M^^^^5 Itt. jfl V

O SEGREDO
da saúde dos cabellos

Como crescem
Porque caem
Porque embranquecem
Como remediar

Orna descoberta sensacional
A fórmula da Loção hnlliante reúne os novos
princípios scientificos para auxiliar as func-

ções do couro cabelludo e corrigir as
suas anomalias.

Como combater os
lymptomas da destrui-
çáo capillar que acarre-
tam fatalmente a debili-
dade e o embranquece

•-mmmÊtmrmmÊÊmmMmamr^mmmmmrrmmm^iaa*

seus ele
e nutritu

Calva devida á Aíopcçia Are-
ata, tratucia pela LoçSo

Brilhante%:¦

mento dos cabellos, as-
siín como a calvicie.

Será um problema in-
solúvel ?

Felizmente náo.
A sciencia está sem-

pre preoecupada afim
de projectar claridade
nas trevas.
.. As pesquizas de va

rios scientistas europeus
c americanos para evi-
dèociarem as causas da
qüéda do cabeilo e do
embranquecimento pre-maturo. indicaram o ca-
minho a seguir pela des
coberta, de que só uma

substancia da mesma
natureza que as cellulas
capillares podia coope-
rar a sua formação e ao
seu d c s envolvimento.
Tal substancia é a quese encontra concentrada
em solução estável na
bem inspira d a e feliz
forma (Ia Loção Brilhai!-
te cujo segredo custou
uma fortuna.

Graças ao poder de
absorpção da epiderme
de certos liquidos, con-
segue a Loçáo Brilhatr
te ser directamente assi
milada pelo couro cabe!-
ludo. Assim, com appli-
caçoes locaes- penetra
alé as raízes do cabeilo
(que niwtca morrem) os
mentos umi-parasitarios
vos das cellulas capilares.

Innumeras personalidades do Bra-
sil já recuperaram os cabellos e os
viram restituidos com sua efir natu
ral primitiva, sem necessidade de
recorrer ás tinturas.

Professores da Faculdade de Me-
dicina e muitos médicos tem com
experiências controlado e confirma-
do o valor dá formula da l.o çãoBrilhante, ,

Nas senhoras o êxito dá Loção
Brilhante tem sido assombroso. AL-
gumas que ao pentearem-se perdiam
muito cab lio. deixaram de o per-
der e curaram se radicalmente. Es-
pecialmente notável tem sido a for-
maçâo de cabellos novos em homens
no inicio da calvicie, e em alguns
calvos já bastante adeantados, onde
a esperança de cabellos novos já se
havia dissipado.

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

Nas louras ha approximadamente
140.000. Na de cabellos castanhos,
109.000. Nas de cabellos negros...*
102.000. Nas de cabellos vermelhos,
80.000.

Essa é a capacidade de cresci-
mento do cabell«\ e dahi a neeesst

Mme. Ftançois
Pohl nos escre-
ve:!

Devido d cas-
pa o »teu cubei-
lú enfraqueceu
e cahiu ae for-
ma alarmante-
Depois que eu

e m preguei re
g u l ar mente a
Loção Hrilkan
te, os olhares
de minha f a mi-
lia sâo sempre
para os meus cabellos. A caspa desapare-
ceu a queda foi detida e renasceram novos
cabellos fortes, abundantes e ondeados.

I ^r 1
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dade da nutrição cio cabeilo,
com o tônico biológico Loção
Brilhante, para que elle nâo
embranqueça ou caia.

A exiguidade de espaço des-
te annuncio náo nos permitteexportem detalhes as causas
(Ia queda do cabeilo e do seu
embranquecimento, bem como
todas as propriedades e van-
tagens desta sensacional in-
venção, por isso, editamos um
livrinho que «ontem conselhos
úteis para V. S. obter e con-
servar uma beila cabelleira.

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

As simples loções perfumadas determinam uma excita-
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Uma pátria só pode ser no-
bre e inabal a v e I guando a*
grande maioria de seus filhos ét
dc homens v e rdadeiramente
honrados,™ honrados no lar e
na vida publica, honrados como
dirigidos e como dirigentes.—
Olavo Bilac.

^^^K^^^^g^^^^^^^^^^^^^^

çâo passageira, porém desas~
trosa, prejudicando as cellulas
superiores do cabeilo.

Quer V. S, manter o seu ca-
bello com a côr natural eevi
tar a sua queda até a cdade
avançada ? (se Loçáo Brilhanv
te, scientificamente preparada
e de valor comprovado.

Se o seu cabeilo cáe. se tem
caspas e outras affecções pa-rasitarias do couro cabelludo.
ou se deseja recuperar a côr
primitiva do seu cabeilo. náo
vacille e peça hoje mesmo o<
livro «O Novo Tratamento do
Cabéllo.»

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

'

:¦

ie.¦ ' :

Nome
i

Rua

Cidade.
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pl^H- . Fertilisa o couro
cabelludo
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O DIRECTOR (pensando) — E uma lasti-
ma. Esta pequena é a melhor secretaria
que já tive: intelligente, hábil, expedita.

Mas essas faltas
ao trabalho to*
dos os mezes...

— Que ouço,
meu Deusl

®z '

— Nâo, sr. Presidente.
Vamos dar mais um mez
para experiência. Arlette
é uma optima empregada.

— Nós nao po-
deremos conservar
uma empregada,
que falta 5 dias to-
dos os mezes. Em-
fím, já que o
sr. peóe, ella terá
mais uma opportu-
nidade.

Nâo avalias o meu desespero. Ouvi,
por acaso, que irei para a rua si continuar
faltando 5 dias por mez ao emprego. Mas
não é minha a culpa! Os meus incommo-
dos sâo tâo fortes que nâo me permittemsair...

DOIS MEIES DEPOIS
—E Arlette, con-'tínúa faltosa?
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— A moça que trabalha nâo
pode estar á mercê dos seus
incommodos mensaes, princi-
palmente quando ha o reme-
dio seguro e efficaz para fa-
zê-los passar sem dores e sem
complicações. Experimenta a
SAÚDE DA MULHER, que

ha tanto
tempo já
d e v i a s
tomar I

— Pelo
contrario.

E' de uma pon-
tualidade im- N
peccavel. Pen-
so que deve-
mos augmen-
tar-lhe o orde-
nado de mais
200$000. Que
acha?

I FAÇAM A CONTA. 12X5=?

Quantos dias perdidos
durante um anno pelas
senhoras que soffrem
de distúrbios mens-
truaes, regras doioro-
sas ou escassas, com-
plicações ovarianas ou
regras excessivas?
O remedio, simples e
efficaz, está ao alcance
de todas:

A Saúde da Mulher
:9JBJ
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11
entre volumoso
omno agitado

Ranger dos dentes
Comichão no nariz t.
Vômitos - Colicas

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

*
4

c

I
1

Tudo são symptomas de
LOMBRIGASeVERMES
Só podereis exterminal-a*s

dando-lhes um

x
t {I

^
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SEGURO
O TRADICIONAL REMÉDIO para ADULTOS e CRIANÇAS
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