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Executa trabalhos graphicos
NAS SUAS OFFICINÂS
acceitam-se quaesquer encommendas por preços módicos
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a mais pontual da capital e o seu corpo
graphico é composto dos mais

hábeis operários?yy - * •'.¦"¦ :y .

Procurem certificar-se fazendo-lhe uma
visita ou telephonando para C. 117

pedindo o seu mostruario
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Preços reduzidos, pontualidade e esmero nos
seus trabalhos só nas officinâs da

¦ ¦ VIDA CAPICHABA
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Uma lição ás
direiías

Para WÍLLS CUNHA

primei-
o nome
, de lo-
da fre-

.

Ligados pelos laços matrimoniais, na aldeia onde n^s-
ccram e se amaram, iá se foram os dois icvens caboclos
habitar a pequena, mas fertilissima fazenda de «Orobó», vi-
sinha a vila de «Cafundós.» Coubera-a ao cariboca porhe-rança de um velho çelibatario, seu parente.

Surgido, um ano depois de aí se acharem, o
ro rebento do casal, resolvera o Anaclelo, (era esle
do cariboca) de comum acordo com a cara-metade
mar para padrinho do recemnascido o padre cura
guezia.

Outro interesse não tivera o caboclo, ao se lembrar
do pároco para padrinho de seu primogênito, senão o de
zelar pela educação deste. Quantas vezes, em sua língua-
gem de roceiro ingênuo e de bôa fé, tivera ocasião de se
manifestar á esposa, quando a via, carinhosa, ornamentando
o guri: — «Esse, minha veia, tá aí, tá um hômi de posição 1
Dicerfamenle, o cumpade viqáro, logo qui elesmho tome ida-
de, num o dêxará de rnandá pro mio colcjo da capita...»

Seis meses depois de nascido, lá recebia o caribo-
quinha, na igreja de «Cafundós», as águas Iustrais do batis-
mo e, em seco, a primeira benção do padrinho.

A partir desse dia, tomara o pobre do Anaclelo a ex-
pontanea obrigação de levar, Iodos os domingos em que ia
á missa, um presente para o compadre. Quando não era um
bonito cacho de bananas da terra, ou algumas dezenas de
espigas de milho verde, ou uma quarta de farinha bem tor-
rada, ou uma cesta cheia de ovos ou, então, de batatas es.
colhidas e bem docinhas, era um quarto de lafú ou de pa-
ca amogueado, era uma bonita polpa de carne de porco
ou uma gorda galinha.

Um domingo, em que o cariboqumha completava o seu
quinto ano de existência, resolveram os pais leva-lo á vila.
Era a primeira vez que iria assistir a u'a missa e beijar a
mão do padrinho.

Não era sem uma certa dose de orgulho que previam
os caboclos uma grafa surpresa para o compadre !

Inda não havia sido pronunciado o «Deo-gratia», iá
os três—pai, mãi e filho, se achavam na sacrislia a espera
do padre cura.

Este, depois de despido das vestes falares e de lim-
par o rosto suarento, concerto os óculos sobre o nariz e se
dirige aos compadres. Cumprimenta-os mui secamento. Âben-
çôa, sem o menor gesto de carinho ou mesmo de surpresa,
o afilhado gue, medroso, agarra-se ás saias da progenitora.

pouco

Diz meia dúzia de palavras banais. Põe o chapéu á cabe-
ça. F, discerimoniosamente, despede-se dos caboclos, sem
ao menos os convidar a tomar um cafésinho em a sua re-
sidencia.

Os coriboeas, numa mude/ que tudo expremia, entre-
olharam-se vexados. beijaram o filhinho. Deram-lhe a mão.
E, depois de se despedirem do sacrislãoque licara fechan-
do as portas do templo, saíram.

No domingo seguinte, de volta da missa, sentando-se
o padre cura á mesa, para almoçar, notara, surpreso, que
a cosinheira simplesmente lhe apresentava uni pedaço de
carne seca, assada ás pressas, e um prato de farofia, pre-
parada com água fria e salpicada com pedacinhos de ee*
bola e folhas de salsa.

Não podendo compreendei o motivo daquele
caso da empreqoda, brada funbundo:

-O' Luzia !... O' Luzia!...
A's ordes, pade meste, —responde a velha servrçaí,

entrando na sala de jantar, a arrastar o seu velho reumo-
lísmo e a conduzir um bule de mate.

Por que molivo achasle de me apresentar, hoje,
para almoçar esla insignificancia ?!

—Qui gué vosmicê ?—exclama timidamente aquela. •
E, a limpar, com a ponta do avental, os vidros de seus

velhos óculos de melai, continua :
Seu cumpáde Nacreto, meu sinhô, quando, hon, pas*.

so prá missa, num dexô nada... F nem siqué pra cá óiou...
O cura, ante a explicação da velha empregada, rnur-

mura entre dentes algumas palavras. E, após ter sorvido
uma bôa dose de vinho do porto, atira-se de corpo e alma
ao que tem a frente.

F assim se passaram mais uns três domingos. Nada
do Anaclelo... Nem um arzinho de sua graça!

Habituado a só receber cMisiderações e gentilezas,
sem que se preocupasse em retribui-las, não atinava nem
por nada o cura, por mais que se esforçasse, com o motivo
do afastamento do compadre.

Um domingo, ao se levantar da como, lembrara-se
saudoso e com água na boca, dos bons piíéus que esse lhe
costumava trazer. Manda chamar o sacnstão. Num tom im-
perioso, lhe determina não repiçar os smos. Amanhecera
doente. Estava impossibilitado de celebrar.

Saindo o sacnstão, senla-se ele, na ^sala de visitas,
numa cadeira de balanço -que colocara junto á porta da
rua. Principia a ler o breviario. De quando em vez, porém,
lança, interessado, um olhar para a estrada.

Si alguém, minutos depois, tivesse a oportunidade de,
ocultamente, poder espreitar o bom do cura, não deixaria,
certamente, de dar boas risadas.

De cócoras sobre o assento da cadeira, tendo nos la-
bios trêmulos e descorados sorrisos nervosos e palavras
ininteligíveis, olhava, desvairadamente e com o coração ofe-
qante, pela frmcha da porta eemieerrada, o caboclo Ana-
cleto que surgia na primeira curva da estrada.

Quando este, na passagem, ficara bem defronte de
sua casa, de um salto deixa a cadeira. Escancara a porta.
E, com todas as forças de seus pulmões, grita para a rua :^

—O' compadre !... O" compadre !... Que historia é essa
homem ?!... Então, passa aqui por casa como se fosse um
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NERVOSA E MUSCULAR
INSGLAÇAO-TYPHO-UI. ÇM IA
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Francisco Giffoni 5 Cia.—Rüa 1* dç Março, 17 — Rio de Jançiro
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FLORIDA A MULHER ELEGANTE DEVE PRO-
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Casas Pernambucanas
O maior e mais lindo sortimento de voils, tules, cassas e sedas

PADRONAGEM VARIADA - CORES FIRMES
PREÇOS EXCEPCIONAES

Avenida Capichaba, 43. Rosário, Z, 4, 6 — Villa Rublm
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estranho?!... Estará zangado com a gen-
le ?!...

E, abrindo, prazenteiro, a empanada .
—Não tem desculpas, não!... Entre... Va-

mos pôr tudo em pratos limpos...
Deus qui nos dê bom dia, cumpáde!

— apertando-ltie a mão, brada o caboclo,
•a bater na solheira da porta, para sacu-
dir a poeira.

Bom dia, compadre! — respondeu o
cura, amavelmente.

E levando-o para iunto de uma cadeira,
«ia gual fa-lo sentar-se, observa risonho.

—Então, o meu caro amigo e compadre
virou, agora, liereje, não é assim? Não
lem mais vindo assistir á missa, aos do-
mingos...

-Menas verdade, cumpáde... Vosmicê lá
compretamente enganado ! — exclama o ca-
riboca. Num tenho dêxado de vim um só
domingo, siqué...

—E qual, então, o motivo gue tem deixa-
do de chegar cá em casa?...

E antes de receber qualquer resposta do

interpelado, prosegue, interess e i r o, num
tom de voz todo melífluo:

—O compadre não avalia a falta gue te-
nho sentido daqueles quartinhos de tatu e
de paca, amoqueados 1 Daquelas espigas
de milho verde... Dagueles ovinhos frescos...
E daguelas saborosas bananas e batatas?...
Nem gosto até de me lembrar. Vem -me
água á boca...

Eu valío cumpáde... Tenhu inté magi-
nado munto nisso!— relruca, o caboclo, a
tomar posição na cadeira.

E depois de fita-lo demoradamente, pro-
segue em outro tom de voz, velhacamente:

-— O cumpáde, pur acauso, iá teve ca-
sião de escuta o que dizem os sinos da
igrejinha cá da vila?...

Os sinos, compadre ?!—exclama o cura,
surpreso com a pergunta do cariboca.

Sim, cumpáde, os sinos: o grande e
o pegueno... >

Si o compadre não está gracejando,
confesso ser isso para mim grande novi-
dade... Mas gue dizem eles ?!

Põe-se de pé o cariboca. E dando ao
corpo uma posição toda desengonçada,
como se estívssse, de fato, a puxar o ba-
ctalo de dois sinos, exclama pausadamenle :

—Enquanto o sino grande, cumpáde, diz
assim:— «Dái-me I dái-me... Dái-me! dáí-
me» o pequeno, embora lodo avexadinho,
vai arrespondendo: — «Quem dá, tombem
qué! Quem dá, tombem quél» O grande,
cumpáde, cum perdão da palavra, é vos-
micê. E o pequeno é este seu humirde cum-
páde e criado NacretoL.

O que a historia não diz é si o cura
deixou ou não o caboclo se ir, nesse dia
sem almoçar e sem conduzir ?dois bonitos
presentes: um, para a comadre e outro,
para o afilhado.

^ntonino Moreno

NAS PARTES HUMIDAS

O muito conhecido proprietário do afreguezado salão «beira Alta», sito á rua Andrade
Neves o illmo. sr. Jassé R. Branco em companhia de sua exma. osposa a sra. d. Posa T. Bran-
co espontaneamente enviaram o attestado que, abaixo transcrevemos ipsis verbis:

lllmo. sr. Eduardo G. Sequeira—N|C— Cumpre-nos a grata satisfação de lhe commumcar
Que estando o nosso filhinho de poucos mezes de idade com assaduras nas partes humidas (o
que é muijo commum em criancinhas de tenra idade) mandamos comprar a titulo de experien-
cia uma caixinha do já muito recommendado PÓ PELOTENSE, formula do dr. Perreira Araújo.
Pois, com satisfação, verificamos logo que nas primeiras applicações melhorou extraordinária-
mente, tendo ficado radicalmente curado em poucos dias. Muito util seria si o sr. procurasse
chegar ao conhecimento de todas as mães de famílias que têm filhinhos pequeninos o uso de
tão preciosd PÓ PELOTENSE.

y
Dos amigos obrgs.

Rosa T. Branco—Jassé R. Branco.
¦

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

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

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

Olá, Pancracio!
—Olá, onde vaes ? Viajar ?
~-E'; dá-me Ires bilhetes para

Cascadura; um para mim, ou-
tro para minha mulher, e oulro
para minha sogra!

Não ha bilhete para so-
gras! — replica Pancracio.

Como ? Não ha bilhetes
para sogras ?

—Não; este é um trem de re-
creio!
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As razões do Cruzeiro <<V,DA capíchaba»
. O governo está empenhado (salvo se-ia !) cm substituir o mil réis pelo Cruzeiro—Mas haverá alguma razão forte paraessa substituição, perguntaram ao sr. Ar-tnur Costa.

E o ministro da fazenda, gentil:—Ha, pois não. Principalmente para osmordedores, que nao assustarão mais comos pedidos de dez mil, vinte mil, cincoenlamil...
Com a nova moeda passarão a pedir de/,cruzeiros, vinte cruzeiros..
E' a mesma coisa, mas dá a impressão

gue ó menos, muito menos...

Publicação fundada em 1923, da Emprest Graphico
—Editora «Vida Capichíibai

Director s M. Lopei Pimenta
Redactor-ehefe: Almeida Cousln
Redactorei: Gustavo Welllngton.

Athayde Lima e Alvlmar «Uva.
EXPEDIENTE

Assinaturas:

Numero avulso
Semestre....
A n 1T0
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Bôa Saúde... Vida Longa...
Obtém-se usando o

ELIXIR DE NOGUEIRA
Do Ph. Ch.

João da Silva Silveira

Ah assignnluras terminam sempre ém :*i junho ou ai
de dezembro.

Annuncios.

Empregado com real vantagem
nos seguintes casos:

Rachitismo,
Rheumatismo em geral,Corrimento dos ouvidos,
Infla mmações do utero,
Affecções do fígado,enchas da pelie,

Gonorrhéas,
Espinhas,
Sarnas,
Ulceras,
Escrophulas,
Darthros,
Kistulas,
Cancros,
ooubas,
Boubons,
Dores no peito,
Carbúnculos, etc.
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JUVENTUDE
ALEXANDRA
ÍO,-, Cabelos!
pT Brancos I

ANTI-SYPHILITIC O
ANTI-RHEUMATICO
AN TI* ESCROPHULOSQ

LICBNC. fll DlfSISOS DIPAITAIIBNTOS OB SAÉDI PIILICA
3 Grandes Prêmios - 5 Medalhas de Ouro
6RAN0E DEPURATIVO DO SAN6UE
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—Eu disse a leu pae que não podia vi-ver sem ti.t: que te respondeu-elle ?Offereceu.se paru pagar as despesasdo meu enterro.

Redacção e oj/icinas:

Avenida Capíchaba, 28—Victória-E. Santo
Caixa postal, n. 3HX\

TELEP110NE C. 117

SUCCUPSAES:
¦

NO RIO DE JANEIRO - Avenida Rio
Branco, 137 - r andar.-/! Eclética.

EM S. PAULO - Rua Três de Dezembro
12-2? andar.

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

NA BAHIA - Rua Chile. 16,

ASSIGNATÜRAS
No intuito de diffundlr pelo interior

do Espirito Santo a nossa revista resol-
vemos, como bonificação, todos quantos
tomarem uma assignatura de anno da
Vida Capíchaba para 1935, enviai-a,
gratuitamente, durante os mezes de Ou-
tubro a Dezembro do corrente anno.

Aos assigoantes em atrazo pedimosa fineza de saldarem seus débitos juntoaos nossos representantes no interior.
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Temos, sobre a mesa o n. \ desse ma-gazine, que a firma Adnel & Cia. Ltda., es-a fazendo editar, paro propaganda 
'dos

livros que disfribue nesta capital," bem comodo que possuímos dé melhor em matérialiterária. Todo em papei couchê, compo-siçao elegante e caprichosa, trazendo ar-11003 de interesse geral dos mfellectuaesmais destacados da nossa terra, como MX. Paes Barreto Lilho, Indá Soares Casa-nova, Chnstiano I raga, Pérsio NascimentoUovis Pamalhefe, Jolindo Martins, JudifhLeão Castello, Alvmiar Silva e 1'seobar Pi-lho, merece bem os applausos com que orecebemos e a leitura acurada de todosquantos se interessam petas cousas do es-Pinto e pelo desenvolvimento das nossasletras e o progresso da terra onde vive-mos.
A' firma Adnel & Cia. Lida., .Vida Ca-pichaba» agradece o exemplar com que apresenteou, fazendo votos porque o «fto-

ietim Adnef», que já se vae firmando no"conceito do Publico, continue cada vezmais no propósito de bem servir á nossaliteratura, até bem pouco quasi que com-pletamenle nulla.

CREANÇAS ANÊMICAS LYMPNATICASRACHtTICAS ACCtsso5ccASTMMA«FROHCHin ast^matic;

^^ W %#-fci b! f 1 A \ mmWM llW PAPA CASOS CWROHICOSS
SABOROSO XAROPE IODO PH0SPH0-CALCICO COITAS INDIANAS I

>a Francisco Ciffoni &*Cia
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Rua 1- de Março, 17—Rio de Janciro
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' ' * A justiça é a ema-
nação mais nobre da su-
penondade de uma alma
e do circulo luminoso em
que ella vive. O melivi-
duo, quando conseguiu
ser justo, altingiu a ver-
dade, a sabedoria mais
pura.—A. Chateaubriand
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A sciencía proclama-o sur-
prehendente na Syphílis

e o Rheumatismo
O illustrado dr. Cocio Bar-

cellos, assistente da 2a. cadei-
ra de Clinica Cirúrgica da la-
culdade de Medicina do Rio de
janeiro, talentoso medico, de¦*> ãkW notável reputação na Capital
Eederal, assim se expressa so-
bre o GALENOGAL.

Attesto ter empregado, com
reaes vantagens, o poderoso
GALENOGAL, do eminente col-
lega dr. Frederico W. Romano,
no tratamento da Syphilis em

suas diversas phaSes e em muitos casos de Reu-
matismo. E' surprehendente pela rigidez de seus
effeitos.»

(Firma reconhecida)

O que vence e destróe por completo a Sy-
philis e o Rheumatismo, sem deixar vestigios e
sem estragar o estômago, é o depurador vege-
tal e tônico do sangue GALENOGAL, de muito
agradável paladar. Não tem álcool, não pres-
creve dieta, não impõe resguardo.

O GALENOGAL classificado na Exposição
do Centenário no Rio Janeiro, como—Preparado
Scientifico-—e premiado— Diploma de Honra —
dislineções que nenhum similar obteve, enconlra-
se em todas as Pharmacias do Brasil e das Re-
publicas Suí-Americanas.

N. 14 Am. Apr. D. N. S. P.—(N. 211)
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(Fragmentos) ¦

Do momento do adeus, guardo nos olhos Instes
uma imagem que se aviva dia a dia :
a lembrança daquella jarra branca, esguia,
mirrada, tuberculosa,
que de cima da mesa, Iremula e nervosa,
ruborisava o ambiente e o entristecia
vomitando para o alio um coágulo de sangue,
numa hernopfyse de rosas encarnadas!

Como é bom reviver horas passadas...

Branca Camelia-Sensitiva,
minha Nossa-Senhora-da-Melancoha,
tenho um grande medo de minrTalma emotiva
quando fico a recordar aquelle dia...

(Do livro a sahir «Poemas da Minha Exaltação»!.
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O Director rubro-brurieo, parece estardisposto a levar avante aquelle romancecom a sympalhica professora de educação
physiea do Saldanha.

Assim é que quasi dianarnenle, os vemos
em agradáveis palestras pelo Purgue Mos-coso. Se aquella linda morena, de olhosnão menos lindos, que mora na Praia, naoinsistir em lhe cortar os passos, como nos
parece estar fazendo... Indo irá ás mil ma-ravilhas...

Depois que o moreno lenenle do (urso
de Educação Physiea se Iranferiu para o
RlO, nao mais vimos Mlle. da Avenida Re-
publica 

freqüentar os nossos salões, em-hora ia tivesse, pela segunda ve/, fermi-nado o seu caso.
Mlle. assim está demonstrando que ficouapaixonada...
Mlle. da rua D, Fernando lem um casoao que nos parece, um tanto complicado'

com aquelle novel bacharel funccionario
municipal.

Dizemos complicado porque vimos queambos se olham... mas nunca se falaram
Porque motivo ? Será que 5. Salvador
pelas leis da igreja não pode falar com
Santa Cecília ?...

Mlle. relraluda mora em frente ao quar-tel da força Publica, numa esquina e pormleressanle coincidência, noutra esquina
bem pertinho, mora aquelle joven, que nos-
ia de tomar café pequeno ali no Hife aosom da electrola.

Ella nutria uma esperançasinha, mas de-
pois que elle deu para passear com aquelIa normahsla da rua 13 de Maio, desappa
receu para fora da cidade. Emfim, ás ve'ves, Çupido favorece ás refraludas.

O jovem causídico e ardoroso saldanhis-fa nao falha nos seus passeios Iodas astardes á Praia Comprida, onde vae, ávidover aquella creatura de bellos olhos da corverde do mar e... ardorosa cabralisla
Ao que parece, a nossa sociedade mui-lo em breve íerá a grande nova de maisum noivado. Será, enlão. a alhança dosvelhos adversários - Saldanha e Alvares

porem, amorosamente...

Tem-nos causado admiração o fado damais alta das irmãs e funecionana da Po-ckeffeler não nos ter dado ainda enseiopara uma alfinetada. Mas mesmo assim, ar-
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ria véspera da ultima regata, tendo lidooptuna recepção...
Alfinete vae aguardar mais alguns dias

para ver se haverá alguma novidade noíront...

Aquelle moço lonro, que t r a b a lha nonanco Commercio e Industria, dizem asmás línguas, lem um calo nos olhos adqui-rido quando ficava ali perlo do l!>ánco doiírasil, ü olhar para o sobrado do outrolado da Rüa. Alfinete, ouvindo essa notj-cia, não acreditou. No emtanlo, em pas-seio, Alfinete cursava a rua leronymo Mon-feiro e o moço louro apprareceu de re-pente, ao lado da sua deusa, dando-lhe
um forte enconlrão. Alfinete, então, ficoumesmo admilhndo que o moço tem 

' 
calosnos olhos...

O Thesoureiro Júnior da Prefeitura, paramatar as saudades da pianista, está pas-sando o tempo, num fhrtzinho com aquel-Ia linda carmelita, que só lem um defeito'—ser mais alta do que elle...

Com prazer e verdadeira estimaapresento-me photographicamen-
te as minhas leitoras:;.

''¦""¦ 

..

riscamos uma pergunla : Será que Mlle
m-nlí.% ?li?um. Caso amoro5« 'âo discreta-mente ? Alhnefe vae se pôr em campo paraaveriguar este caso...

O funccionario da C. C B. I\ E é umPirata em questões de amor.
Assim é que, quando esteve veraneando

em [uma estação perto de Cachoeiro deItapemirim, comprometeu-se com uma dasprofessoras do lugar. Logo voltou para Vi-cforia, iniciou novo caso com aquella sym-pathica rnoreninha da rua Moacyr Ávidos

tèli 
am eram v,s,osem amistosas pa.'

Porém, foi tudo por água abaixo e o pi-raia ficou na mão; nem uma, nem outra...

O jovem esguio é agora funccionario dabouza Cruz, nesta cidade, onde chegou

PHOTO PAES
Trabalha actualmonte para a

«Vida Capichaba» e para
« «Vida Domestica»

¦¦'¦

f Comparece a todas as solemnida-
des: fesfas intimas, casamen-

los, bapUsados e anni-
\ersarios.

*

Ppocürçm o seü flTELIER á
rüa r de Março n. 23

VICTORIA

SEM BOM SANGUE POUCO VALE ÁVIDA
I

Francisco Giffoni & Cia.- Rua L de Março. 17-Rú
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OUGUCHO
Oh!... menina encantadora,
vós que ides passando,
sobre as ruas deixando
o vestígio miserável do orgulho,
olhae ao menos para mim,
não sejais assim...
... assim tão orgulhosa,
tão pretenciosa.
Jogae o vosso orgulho fora,
vede que sois mulher unicamente,
e que um dia, certamente,
irão convosco embora,
a vossa beleza e a vossa mocidade!...
Olhae... olhae para mim
que na luz tristonha de meus olhos tristes,
vereis ajoelhada, sorrindo,
ao lado de um leito vasio de amor,
a imagem sublime da Bondade!
Olhae... olhae para mim ao menos,
deixae de orgulho, menina,
que elle pode ser a infelicidade
da vossa felicidade!...

.. 

¦

c7. cftiSeiro da (Bafa
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Pombo correio
De penas côr de mar e de olhar silencioso.
Partia muito cedo o meu bello pombinho,
Levando de vagar e arrulhando garboso,
Amarrado ao pescoço um caro bilhetinho.

E assim ia e voltava e com seu voar ruidoso.
Levando á minha amante um abraço de carinho,
Trazendo para mim, um beiio delicioso,
E sempre sem cansaço ia de ninho em ninho.

Mas guando em tarde triste e de ceu bronzeado,
Deixou-me o meu amor... Mandei de madrugada
Para nâo se zangar, o meu correio amado

Contar a minha dôr... elle voou, voou...
Levando como um sonho as minhas esperanças,
Sumiu-se no horisonte e nunca mais voltou.

.

JQuiz 'Jesus Simões

Inquietação

Si partisses
para que nunca mais eu te tornasse a ver,
nem mesmo em sonho,
seria a minha maior felicidade!...
Isto porque,
sei e confio,
mais hoje ou mais amanhã,
receberá, do eco,
a recompensa á justiça vesga
com que me julgou teu coração!
E apesar deste meu ódio,
que a ti dedico, inteiramente,
ainda não me julgo bastante forte
para te ver soffrer, sem soffrer também!..,
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—Alto lál Primeiro, passarão o cachorro de Madame e o seucomboio...

O grande mágico
Quando Canfarelli acabou de serrar ocorpo da sua própria esposa, o sr Getu-lio Vargas sorriu. Depois, num gesto ama-vel, convidou-o a ir ao seu gabineteCanfarelh, claro, acceifou o convite

,J_ 
° sr\/Pe,u1,io Vargas, cercado ainda

Iron An rYlcen,e ,Rf° e Aríhur Cosia, mos-
íi?r« 1 

m?9lco1l,alia"o o seu archivo po-
Canfâr 

°n 'emP0S daA"''ança Liberal.Cantarelli olhava assombrado I
m«^rP,°'rS H 

dr G,e,UlÍ° Var«aS *PaSSO" °
rwLJa"16 ?ulras pe^a5 do àrcKívo, e
niSPffi! 

aSS1S,IU5 a,ravt's os documentesoue lhe eram mostrados, toda a epopéa de
ooíilfr^in^.0. 

d0 período ditatorial, aPolítica lenenlisfa, a revolução de 32 os
r?a°Zaen:deSCeS",das corren,es P" Ma-nas antagônicas e finalmente... a eleição
cSedÍd20a.P^peúb?,cr.S,den,e COnS",U-

- Como vê, disse, eniào, o sr. ÜefulioVargas sem querer desfazer na sua serraeu também... continuo a serrar de cima »'
Ho 

°^!!La?lCA 
Ç1an,are»'. ainda assombra-

vi,;vf.Per,,?nd0-|l,e a máo' murmuroir comvisível enthusiasmo :- Mestre !
T. de S.

O candidato das mulheres

A porta da federação Brasileira peloProgresso feminino, o dr. Heitor Lima di-zia, confidencialmente, ao João Daut d'0h-veira:
—Vocês estão enganados, e as mulhe-res gue me apoiam ainda mais. Estão, per-doem a expressão, «comendo moscas» !Eu quero o divorcio para a nossa liber-dade...
O gue eu quero é que ellas mesmas, porsi mesmas, abram as portas da cadeia em

gue nos prendem...

A reconciliação

umO bebedor (moribundo) -Tragam-me
copo dágua.

O enfermeiro-Até que enfim pecie água
para beber!

O bebedor- E' que quando uma pessoaestá para morrer deve reconciliar-se comos seus inimigos.

ripigramma clinico

Certo enfermo, homem sizudo,deixou, por condescendência
chamar um doutor gue tinha
entre os mais a preferencia.

Manda-lhe o fofo esculapio
gue ponha a língua de forae envia dez garaluias
a Pharmacia, sem demora.— Com isto diz ao doenle
A sepultura lhe lapo !
Replica, o pobre, a tremer:—Aposto gue nào escapol

,'-•'

¦Ni
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Um candidato em apuros

tdificio do Tribunal. Apuração do piei-io de 14 do corrente.
Chega o engenheiro Sydney Pacca e in-daga do presidente de uma das juntas apu-radoras:
-í-ntão, dr. que tal a minha votação ahi?t o dr. João Manoel de Carvalho, semmedir as palavras:—Aqui está fraca, dr,; creio que os seusvotos foram para a sexta...
_ apontou a mesa da junta apuradora dasexta secção.
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ANTES DURANTt DEPOIS

50 K CALVO
QUEM QUER ^^

ai b biii U. T. b. 0.

FORMULA E PRrr»ccaç/>o po ptfo fr«<;iffq^|
PRAMCtôCO SIFTONI | CS-RUA » 0£ MARÇO. 17-RIO Dl JANEIRO

Do sr. Carlos A. II. Paranaguá, f secretario da U T.. I.. recebemos commun.cação de que essa Associação deClasse .transferiu sua sede socai da rua Presidente Pedreiro n; 11 para o ma I; de Marco n. 34 (sobrado).
Gratos pela cornmunicação.
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Para você, Athayde Lima
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Junho. A garotada em algazarra soltava doidamente
papagaios, balões e foguetes.

O mês das festas jecas, que evocam com alegria nos-
sos sertões, me recorda uma passagem interessante.

Foi o anno passado.
Convidada para urna festa joonina numa fazenda pro-

ximu, preparei com carinho a roupa que ia transforma-me
em sertaneja. Quando o enfhusiasrno altingia ao auge, che-
gtiei (\ fesla.

Pares rodopiavam ao som de sanfonas, violões e ca-
vaquinhos. Fui cvmprimenloda por ser a cabocla mais cali-
«a. Um vestido de chita sulferino, laços de fila prendendo os
cabellos e um ramo de resedá no peilo, faziam de mim a
cabocla bonita e dengosa, como Iodos diziam.

Emquanto volteava, acompanhando com o corpo os
yy^y.í.,.-;¦¦'.--. ¦. y^y..-.__....í-í~m:- '*^ y
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sons eslrtdenles da harmônica, nolei que um sertanejo, exi.
mio tocador de violão, nâo me desfilava. Quasi no fim dos
festejos, o proprietário da fazenda, procurando dar maior
realce á festa e distrahir os convidados, pediu amavelmcn-
te que algumas pessoas interpretassem canções sertanejas
e elogiou a voz do tocador de violão.

O elogio não fez o caboclo corar, o que deveras me
surprehendeu. Varias pessoas o cercaram e fiquei admirada,
quando o fazendeiro me pediu de delicadamente, que salis-
fizesse o capricho do violinista e ficasse ao seu lado, em-
quanto cantasse.

Mandando-me sentar num pequeno banco, muito pro-
ximo a elle, o caboclo perguntou si eu conhecia a canção,
Frô do Ipê.

Recuperando toda presença de espirito e dominan
a curiosidade, respondi negativamente. A voz forte do can-
lor, dominou os presentes.

Ao começar a segunda parle, o caboclo parecia dei-
xar escapar pela bocea, o coração ferido. Cantou com íro-
nia e dôr, cantou para soffrer:

«Fiquei zangado, chorei tanto, esbra-
I veiei,

Afina nada arranjei,
A caboca se caso.
Desilludido vim mora cá na cidade,
A chora minha sodade,
Todfo o meu primeiro amô.
Passado um anno, a notícia me che-

I gava,
Que o coboco abandonava
A marvada no sertão.
Fiquei contente, ri inlc de alegria
A caboca que eu queria,
Pago bem a ingratidão.
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Preço Especial este Mez ||g|SJ|g
PEÇA WORMAÇÕE5 OU UNA DEMONSTRAÇÃO A OUALOUER DOS H0SS05 AUDUARES

OU TELEPHONE PAQâQ ESCRIPIORIO 04;
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COMPANHIA CENTRAL BRASILEI-
RA DE FORÇA ELECTRICA

PHONE 603*

Caboca linda frô do Ipê,
Agora quem soffre c vancê.»

A ultima nota foi abafada por ap-
plausos. Quando todos se afastaram,
o sertaneio me olhando physicamen-
te, disse:

—Moça, esla canção é minha his-
tona. Vancê c lá e li quá a ingrata.
Parece ianlo cum ella, Quando van-
cê çhegô, inlé pensei que era ftosi-
nha, a marvada que me enfeihçõ é
faz soffrê. Aos oinhos de vancê, luo
brianles, enxergo os delia. Os ca-
bello, os dentinho lâo branquinho, o
riso, é ludo delia. Se vancê fizé cum
arqum home, o mesmo que Rosinha
fez commigo, moça, juro —* fez uma
cruz com os dedos é beijou — que
vancê vae soffrê muito, tanto quanto
ella.

Pouco depois terminou a festança.
Ao chegar em casa, fiz um pedi-

do a S. João: que nunca rne dei-
xasse fazer com alguém, o mesmo
que Rosinha fizera com o pobre ser-
tanejo.

)á faz um anno, e ainda ouço uma
voz melancólica que suavemente
canta aos meus ouvidos:

«Caboca linda frô do Ipê,
Agora quem soffre ê vanec.
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Sei que o meu leitor é um homem de altitude. Quan-do diz que é péssedisla, vota na chapa integral do P SD. e, mesmo sabendo que o voto é secreto, para desfa'zer qualquer duvida que lhe possa manchar o caracter im-pollulo, é bem capaz de pôr. junto com a cédula, na ao-brecaria opaca, que lhe puzeram nas mãos. o delicadocar/âo de visita...
Acha que assim esló agindo de accordo com o im-perativoda sua consciência. Eu. porém, não lhe gabo ogos/o... O homem moderno tem de ser variável como opróprio tempo que vive. Quem tem uma altitude, prende-se numa cadeia de aço. Fica parado, impossibilitado deum so movimento. E o movimento é a vida)
Nào, meu caro leilorl Você esta errado, ou engana,do com o sorriso canalha do seu amigo, que lhe chamacywcamenle de criterioso, quando sabe que isso de cri-teno ficou lá pelos séculos sem luz do-nosso passadoquando um fio de barba valia mais do que, ho,e, um do',cumenlo sellado. assignado, testemunhado e registrado no

l!í w f50" 
°" de °Ulr0 Wwrdos seus com.

panheiros cfe officio...
Acmalmente. para que o indivíduo possa viver é ne-cessar/o que saiba saltar sobre as altitudes, como o nos-so parente, o macaco, sobre as arvores das negras fio.feslas das (erras africanas...

,» „ 
Nà? 

W°»*SSedÍS'a> "em lovourista, nem inlegralis-

Èá *!!£ 
* 

>• 
"^ Pro,elarisla' ««* coum nenhumaque termine em ,sla ou em qualquer bissyllabo semelhan-le... Sm porque você deve ser tudo isto ao mesmo tempo
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S akançara'^ l»™pho no fim da apu.ração das eleições, quando houver eleições T

aue ní°Í 
^JT, *_ a""Ude*~™' *<*. "ão sou niais doque um candeio derrotado do Partido Trabalhista... Poristo, quando vou ao Tribunal Eleitora,, fico-me mordendode raiva quando ouço proclamarem: Partido Fulano- M>Partido Bellrano~95, Partido Trabalhisla-0

Si eu não fosse um homem tolo como você e nãopossuísse a tão malfadada attitude e tivesse feito comomuitos camaradas que conheço, que affirmaram comZ.
Zsoir,encnr avar,ido do u,iim° a""°° ^ ri:lou sobre a pohtica do Estado antes do pleito, quando na
ParHdoTüfaTr 7*' $**».*!«* S«""^ gritarem:Partido Fulano- Tanto, bastaria que eu formasse delicioso
2S 

e Pr°CUraSSe °'har ° candida<° «* cotadoTuofiscal mais exigente do tal partido, presente, que fjcaZ apensar, com a máxima convicção: ^,fx
-Aquelle é dos nossos I Como esla contenteComo nào tive geito para ser esse homem 

"verda-

ÈSoWZZ T"f lmoderno'en,ro tófe- sa'° * * s,-zudo, cara fechada, desconsolado, por ver o meu partido
53S3S? * minha a"ilude'perdendo- *«££¦
do seu^lÜX 

P°ÍS' ^ Car° leÍ'°r- ° Serissimo c°"se»">do seu amigo, que o preza muito: Nào tenha mais altitu-
tdasZ\n,n':r desillusôes'mas ,enha-a "">« áKIodas as atntudes possíveis, para que possa ser feliz
lê sã »mnLa"ÍIUd,e t 

"ma ""ha reC'a e a vida- Mclizmen.ie, so anda por linhas curvas...
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A alegria de um lar..
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Aloysio e Arizio, filhos do casal .4/?-
nibal-Pinha Duarte Calixto, resi-
dentes em Reeve e sobrinhos do
nosso chronisla sportivo j. Duarte.
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Em linde, pose para Vida Capichaba...
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Franckmar, filha do
casal Maria — Fran-
ckiin Pereira.

Jayr, Valdir, Kiaximiaho e Caiadinho em
pose para Vida Capichaba, residenles
em Fazenda .Santa l/.abel, no Alegre.



A «Sul Ame-
rica» em nos-
so Esíado

Àuenies e representantes da «Sul
America ' — Cia. acionai de Segu~
ro.s de V/da, que exercem as suas
funcçôes cm nosso Estado.
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Refiro no Con-
venío da
PenQa

S. ZiAfâ. Revnw. I). l.uizScerleyagna, amado
Bispo do lispiriti) Santo, acompanhado de ou~
tros membros dõClero Catholico, nesle i?s-
/ao/o, (/liando do seu ultimo /?e//"rò no Con-
vento da Penha.
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Officiaes do 3 B. C, assistindo, formados, ao juramento á Bandeira Minpelos reserv.slas do Tiro de Guerra ,05. em PirtMnS^DhtogiJSí
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Madge Evans, querida artista da Metro-Gol-

dwyn-Mayer, no grammado do jardim de sua

elegante residência de Hollywood.
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Um filme adorável e alegre!
Um filme cheio de humor!
Um filme repleto de Amor!
Um filme explendente de Lulgor!
Um filme apimentado com ardor!
Que fará todo o mundo dizer:
«E* ASSIM QUE EU GOSTO.»
Essa pellicula magnífica será exhi"
bida no dia 17 de Novembro no lu-
xuoso Theatro Gloria.

Catharina, a Grande, redigiu de

próprio punho o seu epitaphío...
¦

Sena você, leitora, capaz de preparar o e p i tapluo
que um dia poderá inscrever-se na Iqüsa do seu túmulo?
Não vamos falar de coisas Instes, já sabemos, mas por ex-
travagancia, vale a pergunta...

Pois si você não é corajosa assim, uma mulher já o
foi: «Catharina a Grande», imperatriz de Iodas as Pussias
Ella mesma redigiu os lermos do seu epitaphío, com esfa5'
palavras:

«Aqui jaz Catharina II, nascida em Sletting aos 2 dc
maio de 1729. No anno de 1744 veio para a Russifl afim de
casar com Pedro III. Aos quatorze annos deliberava três
coisas importantes: agradar ao seu futuro marido, á Impe-
ralnz Elisabeth e á palna. (amais negligenciou para qualque
dessas idéas deixar de ser cumprida. Dezoito annos de so„
1'dào c lédio a levaram a ler-muilo. Quando subiu ao Ihrono
da Pussia/na senhora dos melhores propósitos para cuidar
da felicidade, 'liberdade e prosperidade de seus subdilos. Tu-
do se fez nesse sentido. Da bôa por natureza e muito ale-
gre, dotada de um temperamento bondoso, e republicana
de sentimentos e de excellente coração. Teve amigos. O
trabalho era o seu maior prazer. Amava a sociedade c as
artes...»

Poi essa mulher admirável, corajosa e... caprichosa,
que serviu de the ma ao segundo maravilhoso espectaculo
produzido pela London Film a mesma realizadora de «Os
Amores de Henrique VIII» aliás com o concurso do mesmo
director: Alcxander Korda. São seus interpretes, Elizabeth
Bergner (Catharina) e Douglas Eairbanks )r. (Grão Duque
Pedro, mais larde Czar Pedro III).

«Catharina, a Grande» será exlubido no dia 2 de No-
vembro no elegante Theatro Gloria.

àCINEARTE
Gostar de cinema e não ler «Cinearlc» a melhor re-

vista no gênero, é não ter gosto completo. A' venda na Li*
vraria Co poli lio.
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Oü/ro aspec/o da Parada Integralista, realizada no 7 de Setembro.
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Avenida. 1S de Novembro.

Estendem-se, entre os últimos declínios e escarpas da
Serra do Mar e a grande faixo litorânea atlântica que me-
deia quasi toda a costa sinuosa do lislado do Rio, os vas-
*as planícies fluminenses, vestígio notável talvez de um gran-
de lago.

Ao passar e perpassar do vento pelos seus canaviais
viçosos, a natureza com a sua mão de artista, compõe a
mesma mara v ilha dos tempos idos, em que as águas do
grande lago eram agitadas de momento a momento pelas
brisas frias sopradas do Atlântico.

A* margem do Paraíba, quando esle atravessa de cho-
fre o norte da grande baixada para se jogar exausto nos
braços do Oceano, deleita-se, sob as palmeiras esguias e
inquietas, a importante cidade de Campos, talvez uma das
mais velhas do Brasil. Sim, porque foi por aquela redonde-
zá que Pero Lopes de Souza fundou a sua Capitania; foi
por aquela zona promissora que se travaram os mais re-
nhinhos combates entre os indios goitacazes e os portuque-
zes gue da terra queriam se apossar, dando em seguida mi-
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Obelisco.

cio d uma pequena povoaçâo chamada a Vila da Rainha*
E mais tarde, quando a prospera Vila contava com algum
progresso e era olhada com máos olhos por forasteiros que
por lá passavam, muitos Governadores saíram ás pressas da
povoaçâo, corridos pelo povoe ricos senhores de engenhos
coligados, devido ao despotismo com que muílos se arvora-
iam a inaugurar. E, desde aquela época, a Vila.se írunsfor-
mou em formidável arena, onde os heróis apareciam a cada
instante, sempre se insurgindo contra os déspotas, desta-
cando-se a figura insuperável de uma heroina patriota -rr
BENTA FERREIftA.

Hoje, a cidade se debruça com suas longas e orna-
mentadüs avenidas sobre as margens do rio Paraíba e de-
zenas de chaminés fumegum incessantemente ao longo do
curso sinuoso do rios, mostrando ao viajor um dos maiores
centros assucareiro do Brasil]

ITACÍLDO FERREIRA
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Posse da nova direcJoria do dJruguayano E. C>, forte agremiação
sportiva desta Capital.
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O «Circulo Rio Grandcnse de Difusão Life-
raria», com sede no Rio Grande do Sul, que se
propõe a promover, entre os demais Estados da
Federação, o necessário intercâmbio literário;
que ate o momento ainda não existe, a despeito
de todas as tentativas levadas a effeilo por va-
rios interessados e e n 1 husiaslas da causa da
união intelleclual do Brasil, «caba de, em officio
do seu director, Ary Martins, que já é conheci-
do em nosso Estado, através de collaborações
publicadas em nossa revista, nomear para seu
representante, nesta capital, o nosso companhei-
ro de redacção, sr. Alhayde Lima, moça c for-
te organização literária conterrânea.

Como a iniciativa interessa, sobretudo, aos in-
tellectuaes, que vivem comnosco e que tem pe-
queno âmbito de circulação, esperamos que seja
bem recebida por todos que desejam o progres-
so das letras no Espirilo Santo, devendo, por
isso mesmo, cerrar fileiras cm torno do repre-
sentante do «Circulo Rio Grandense de Difusão
Lilereria», auxiliando-o na sua tarefa, com a sua
collaboração, afim de que possam fazer-se co-
nhecidos fórado nosso Estado, bem como dis-
fribuir, com a nossa Imprensa, a que nos vier
da terra gaúcha.

Sentimo-nos felizes, em haver recaindo a es-
colha, para a representação dessa sociedade,
sobre Alhayde Lima, porque elle é, de facto, um
nome que merece, iá por ser moço e enthusias-
Ia, já por ser um intelleclual de projecção em
nosso meio e que mudo poderá fazer em prol
desse intercâmbio, que nos vem trazer benefícios
incalculáveis.

Fazendo este registro, felicitamos o «Circulo
Rio Grandense de Difusão Literária», que tão
bem yae ficar representado.entre nós, como ain-
da abraçamos o nosso collega, pela distinção de
que se vem dè investir.

nryco «Dose
Marcellino»

?

Do Cenlro Acadêmico
«José Marcellino", rcee-
bemos uma circular, em
gue essa Associação nos
cornmunica a eleição e
a posse da sua nova di-
rcclona c dó Concelho
Disciplinar, que assim es-
tão constituídos:

Presiden t e, Meroveu
Cardoso júnior; vice pre-
sidente, João Nunes Coe-
lho; P secretario, Vim-
chis Franco; 2" secreta-
rio, Armando de A/.eve-
do; thezoureiro, Arnobio
Alves de Hollanda; pro-
curador, Erneslo Lopes
Ribe i r o; consultor júri-
dico, Alceu Aleixo; con-
sultor literário, Almeida
Cousin; bibhothe c a r i o,
Carlos Teixeira de Cam-
pos; orador, Ayrlon Ma-
chado; director social,
Anna Maltos; direclor de
desportos, Sidroniho Eir-
mino.

Conselho Disciplinar:
Almir Gonçalves e Syl-
vio Rocio.

Gratos.

* • • Quem cumpre o
seu dever, vive num ceu
elernamenle límpido, nu-
ma tranquilli dade que
pôde ser melancólica,
mas que impregna todos
os aefos da vida duma
alta dignidade.

Kfanlegazza

FRANCO
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Enconlra-se, enlre nòs, o distmeto conter-
raneo dr. Serynes Pereira Franco, medico bas-
tanle acatado no Rio de Janeiro, sobrinho do dr.
Ilerachto Amancio Pereira, secretario da nossa
Eaculdade de Direito.

O illustre clinico que ora nos visita fez os
seus primeiros, estudos em nosso Estado tendo
cursado com brilhantismo o Gymnasio onde con-
cluiu os preparatórios em 1927.

Proseguindo os seus estudos na Capital Ee-
deral, fez um curso distmeto de Medicina lerdo
sido interno do Hospício Central da Marinha ou-
de teve ensejo de prestar serviços de cirurgia
de guerra incorporado ás forças navaes durante
o movimento armado de 32 e fez parte da for-
rnação sanitária durante o confhcto Peruvio —
Colombiano, ex-mterno do hospital Pró Matre,
ex-medico adiuneto da Santa Casa do Rio de
Janeiro, ex-auxiliar do Gabinete de Radiologia da
Eaculdade de Medicina da ^Universidade do Rio
de Janeiro e ex-interno da Fundação Gaffré
Gumle.

Especializou-se em Gynecologia c Obste-
tricia, conquistando pela sua dedicação e apro-
veitamenlo a admiração do professor Fernando
de Magalhães.

Aciualmenle o eshmado Obstetra e Gyneco-
; logista inicia a sua carreira profissional enlre

nós, como medico da Santa Casa e mantém con-
sultorio de clinica da sua especialidade no edi-
ficio Roubach.

Ao illustre moço conterrâneo, as nossas boas
vindas.
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Capichabas e Flu-
minenses empa-
íaram por 4x4.

O tempo regulamentar foi encerrado
com a contagem de 3 x 3.—Fei-\

ia a prorogação, novo empa-
te se verificou. ~- Autores dos

pontos capichabas.

No campo do «Byron F. C», em Nictheroy, realizou-se
hontem o encontro dos scracths capichaba e fluminense em
disputa do campeonato brasileiro de foot-ball da F. B. F.

O macth transcorreu bastante movimentado. Findo o
tempo regulármentar (90 minutos) o placard acusava o em-
pate de 3 x ; :j.

Houve á prorogação. Foram jogados mais 30 minutos.
Cada team conseguiu mais um uoal, encerrando-se a bata-
jha com um novo empate: 4x4..

G macth desempate será realizado ainda esta sema-
na, em campo neutro, provavelmente no stadium do «Flumi-
nense», do Rio.

Para o encontro de ante-hontem os capichabas forma-
ram assim:

Pechato, Dias I e Segovia; Corre-logo, Baila e ). Pau-
Io; Marcionilio, Alcy, Lisador, Lacinio e jeronvmo (depois
Allemão).

COMO FORAM FEITOS OS GOALS

O l* goal capichaba foi marcado por Marcionilio. Em
seguida Russo (de penalty) empatou.

Este mesmo jogador conseguiu, minutos após, fazer o
2* ponto fluminense.

Houve um penalty contra os fluminenses. Bateu-o João
Paulo, que adquiriu o 2* goal capichaba.

Com o empate de 2 x 2 foi encerrado o 1' tempo.
Reiniciada a batalha, os nossos conseguiram o 3* goal

por intermédio de Marcionilio, que, recebendo de Allemão,
mandou a pelota á rede adversaria.

Os fluminenses não desanimaram com esse ponto. Re-
agiram. E, dentro em pouco, conseguiram o 3* goal.

E com esse score — 3 x J— terminou o tempo regula-
menlar. w

Iniciado o tempo «extra», Lacinio, em linda combina-
ção com Alcy e Lisador, conseguiu marcar espectacularmen-
te, o 4-ponto dos nossos, entrando com a pelota no arco
fluminense.

Quando a todos parecia garantida a victoria capicha-
ba, eis que Marcionilio é punido em off-side. Batida a falta,
ha indecisão na nossa defeza, do que se aproveita um
atacante fluminense para obter o goal de empate, encerr.an-
do-se, em seguida, os 30 minutos de prorogação.
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Wilson Freitas, gloria
do remo capichaba
Defendendo as cores do «C. R. Flamen~

go», o «crack» saldanhista obteve
linda victoria.
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Realizou-se, hontem, no Rio de Janeiro, uma grande
prova de remo. Foi disputado o pareô de «double scull», do
gual participou uma guarnição tripulada pelo «rower» Sud
Sloldemberg (bahiano) e por Wilson Freitas, o extraordina-
rio remador gue todo o Espirito Santo admira.

Nesse pareô tomaram parte os famosos «rowers» Ada-
mor e Saldanha, a «dupla invencfevel» do Vasco da Gama.

Embora competindo com elementos de proiecção no
remo sul americano, a victoria coube a guarnição tripulada
pelo nosso conterrâneo.

ÂNGELO GIUDiCELLI FALA SOBRE 0 DESFECHO DO
IOGO FLUMINENSES X CAPICHABAS

No jogo de hontem contra os fluminenses, os capicha-
bas, por duas vezes, tive ram o score a seu favor: 3 x 2r
dentro do tempo regulamentar, e 4 x 3 no período «extra.»

Apesar disso os nossos rapazes consentiram gue os
seus adversários conseguissem empatar o macth.

Ângelo Giudicelli, technico de grande experiência,,
acha que o scracth capichaba não manteve o score 4x3
por falta de um orientador

— Lamento bastante o descuido com que agiu a direc-
ção technicà dos capichabas, no logo de hoje — disse-nos
Ângelo. ^

De forma nenhuma o Espirito Santo empataria com os
fluminenses, desde que houvesse uma pessoa capaz de orien-
lar o seu scracth.

Faltavam 10 minutos para o final da prorogação quan-
do os capichabas marcaram o 4* goal. Havia equilíbrio en-
tre os leams. Então, a primeira providencia a tomar pela
direcção devia ser esta: fazer recuar dois jogadores da li-,
nha—Lacinio e Allemão por exemplo.

Com o auxilio desses dois elementos o center-half po^
deria agir melhor e, certamente, os 4 x 3 seriam mantidos.
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pre foram encontrados á fren
te do movimento renovador do
Espírito Santo, contribuindo
com a palavra, quer falada
quer escripta, paro a realiza-
ção dos emprehendimentos do
mocidade.

0 numero, que recebemos,
alem de vasto material propri-
amente da redacção, Iraz ar-
tigos a s s i gnados por Victor
Hugo Pimentel, Plinio, Carlos
Gustavo, Alberto F. tiumachor,
Antônio Lugon, )osé de Assis
Gomes e Osmar Barbosa, to-
dos de interesse geral, mere-
cedores de leitura acurada.

Agradecemos.

m

«Voz do
Estudante »

a

E' o jornal, dirigido pela mocidade
estudiosa de Victoria, lendo á fren-
te os alumnos do Gymnasio do Es-
pirito Santo, os maiores lutadores do
nosso terra, gue reagem sempre
contra o pessimismo e o má vonta-
de do ambiente, impondo-sé pelo en-
thusiasmo, pelo esforço e pelo tolen-
to, únicos factores de desenvolvi-
mento e progresso de um povo.

«Voz do Estudante», que está no
seu terceiro numero, é um jornol mo-
demo, de bôo fei ção, que não se
preoccupo apenas do literatura de
ficção, mos que procura contribuir,
com o brilho possivel, no solução
dos nossos problemos nacionaes, so-
bretudo no estudo da nossa historio,
fonío mais complexa quonfo deter-
minada por factores mais variados,
alguns dos quaes ainda hoje na mais
completa obscuridade.

Redigem-no os estudantes Alencor
Freifas e Alberto F. Bumachor, duos
temperas fortes de moços, que não
recuam anle os obstáculos e que sem-
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A felicidade

O homem nâo vê claramente de-
ante do caminho que conduz a feli-
cidade : busco-a quasi que u n i ca-
mente no satisfação rápida e com-
pleta de seus múltiplos deseios, nos
prazeres malenaes e intellecluaes,
jios commodidodes, no luxo, na ri-
queza e, de tal modo estão identifi-
codos estes conceitos prazer e fe-
licidade que geralmente os privile-
giados do fortuna são considerados
os homens felizes do mundo.

_>
Penetrai, porém, nos lares onde

reina não só o luxo com lambem o
cultivo do intelligencia, tudo, em
summa, que parece encher de en-
contos a existência, e achareis fre-
quentemenfe a desgraça porventura
mais horrível e dolorosa que na chou-
pana do pobre.

E, como dizia o abbade toyme
Rousseau: «Se codo homem pudes-
se ler no coração de todos os de*
mais serio maior o numero dos que
desejariam descer do que o dos que
desejassem subir.

Paul Dubois
.- 
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Francisco Giftoni 5 Cia. — Rüa 1- de Março, 17 — Rio de Jançiro
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ANNIVERSARIOS
»

Fizeram annos no dia:

1^1 As senhoras: Maria da Viciaria
I 10 I Alves, Ruth Carneiro, Mary ba-
¦ I gschot e Magdale na do Nasci-

mento; as senhorinhas : A n n i e
Santos, Nancy Nascimento, Nadir Silva,
Nelia Pessanha.iza Pereira da Silva e Le-
ka da Silva; os senhores: Fábio Tancredi,
Gabino Alves, Pedro Corre a Lemos e Cio-
vis Rodrigues; a menina Leda, filha do ca-
sal dr. Cyro — llca Vieira da Cunha e o
menino Djalma Magalhães.

As senhorinhas: Arnalia Crema,
Juracy Pereira, Ceieslc Dias Bom-
fim e El/a f alcào; os senhores :
llylson Gomes Hegner e IzidroBe-

Qz]
nezath.

18 A senhora Julia Lacourl Penna; a
senhorinha Alayde Schwab; os
senhores: lonas Nascimento, Mil-
ton Carneiro e José Reis Noguei-

ra Gomes.

m
ns\19 A senhora Olga Setúbal; as se-

nhorinhas: Aida Zambelli, Nair
Goulart Gr i j ó, Dinah de Arauio
Rosa, Eusse V. Leal, Aracy Maria

Rodrigues e Carmen Prado; os senhores:
Dario Araújo, Pedro de Jesus, Themistocles
dos Santos Amaral, Manoel Virg i ri i o e
Fernando Luiz.

FÕrTl ^5 sçrt^oras : bisylvia Tovar Pi-
I Zi) I menta e Aurora Silva; os senho-
I I res: Djalma Mendes, Democrates

Sim õ e s, José Lopes da Silva e
Azdo Morabo.

21 As senhoras: Mana Dutra, Maria
Henriqueta Calmon, Amarolina de
Corrêa e Maria Fraga Castello;
as senhorinhas: Aríete Vascon-

cellos, Lusbel Lamego e Laisy Alves; os
senhores: Jayme Borges, Manoel Chagas,
Democrito Silva, Manoel Ferreira da Silva,
Orozimbo Vasconcellos de Alencar e Al-
berto Silva.
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m A exma. viuva Aurehana Quintaes;
as senhoras: Maria das Dores Al.
varenga Mascarenhas e Almenn-
da Coelho; as senhorinhas: Alay-

de Maciel, Maria Geralda Calmon Noguei-
ra da Gama; os senhores: Guilherme Pa-
checo, Mario Ramos Pedreira, Oscas Pa-
limpseslro, |oão Carvaihinho, pharm. Oito
Ramos e dr. Celson Calmon.

As senhoras : Q u 11 eria Velloso
Carneiro da Cunha e Fausta ler-
nandes de Oliveira, a senhorinha
Mercedes Lodencus; os senhores:

Annibal Coufo, Mario L. Almeida, Mario
Maciel Monteiro, Peres R. Cunha e llelcio
Lima de Miranda; as meninas: There/.inha,
filha do casal dr. Ayres—Getunila Sarmen-
Io Xavier, e laciberá, filhado casal Flavio
de Lreifas-e exma. esposa.

23

y-

NOIVADOS
Fizerarn-se noivos:

A senhorinha llermozema figueiredoMoura como senhor dr. Elcio de Oliveira--a senhorinha Ameha Mercier Loureirocom o senhor Milton Gomes de Arauio-- a senhorinha Jandyra Fnzzera com osenhor dr. Odilon Castello;-» a senhorinha Fdovddá Santos com osenhor Oséas Campos;- a senhorinha Ormy Pmlo Rodriguescom o senhor João Corrêa cie Arauio.

A senhorinha Aldina Nascimento;
24 os senhores: Adão Belhezath Ju-

mor, Almir Mumz Freire, Melchia-
des Pizzo e dr. Américo Ribeiro

Coelho; os meninos: Philadelpho, filho do
casal major Philadelpho Peixoto de Farias
e exma. esposa, e Geraldo, filho do casal
Hélio Cruz e exma. esposa,

2kj 
A exma. viuva Josephina Olivei-

O ra; os senhores: Frcildo R. Ma-
I galhães, Krusser L. Silva, Agosfi-

nho Bruzzi Júnior, Eugênio Souza
e Ayrton Loureiro Machado; os meninos:
Natalio e Nalalia, filhos do casal João de

CASAMENTO
Reahzou-se, no dia 20 do corrente, nes-Ia capital, o enlace matrimonial do sr.Octavio Augusto Costa com a prendadasenhorinha Ftelvina Penha Coelho.
Serviram de padrinhos, nos actos civil

e religioso o sr. Joào Pedro Lacourt e se-nhora, por parte da noiva, e o sr. Campio
Pinha e senhora, por parte do noivo.

Aos presentes foi oiferecida íarta mesa
de doces e finos licores.

NASCIMENTOS
.***"

Jesus e exma. esposa

[26]

28

A senhora Maria de Aguiar; os
senhores : Carmo Lopez e Manoel
Sizzer.

O senhor Aldomario Pinto.

m
30

O senhor dr. Mario A r i s I i des
Freire.

Os senhores : Cel. Alziro Vianna
e Walter Còriii.

Maná Alciiene é o nome da mteressan-
le menina que veto enchei de alegria o
lar do casal Alcides — Helena Vasconcel-
los, no dia 14 do corrente;

— Fsfá enriquecido o lar do casal Dino—Mariclnnha Gonçalves Duarte com o nas-
cimento de uma galante menina que na
pia baptismal receberá o nome de Dina
Maruzza.

BAPTISADO
ftaphzou-se no dia 21 do corrente, no-

Convento da Penha, a interessante Deutir
Frmlia, filhinha do casal Amadeu — Ruth*
Bandeira dos Santos.

Serviram de padrinhos o sr. prof. JoãoPinto bandeira e a exma. senhora Verdu-
lina Santos.

MALEITAS, SEZÕES, IMPALUDISMO
* 

UMA SÚ BQENC/I E UM St IEME0I0:

CAFÉ QUINADO BEIKAO
Computa-seem muitos milhares as cura»

am doentes já carteados de usar
njecções e outros remédios annunciados.
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O orimeiro Inventado
para as%doenças d«
Senhoras e Senhoritas.
Combate as Flores Sfancat,
falta da regras, regras escas-
sas, suspensão, fluxo com dôr
ou dyksmenorrhéa. Colicas
Uterinas, regras excessivas,
incommodos da idade critica
s inHammaçôes do Utero.
Nâo confundir com ou-
tí"OS Reguladoras imita-
ções do REQULAOOR BCIRAO.
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A futíbolisaçâo
d_ vida
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O fulibol, invadio tudo. O habito de dar com o pé ge~«neralisóu-se. Dança-se, come.se, conversa-se, b r i n c a-se,
como se joga fulibol. Foi-se o tempo em que, numa sala
distinguia~se sempre o moço mais inteligente, o mais vivo,
aquele que soubesse dizer as couaas com mais apuro de hn-
guagem, com mais elegância.

Longe já está o tempo em que num baile era o rapaz
mais elegante, o de maneiras mais polidas e distintas, que se

.fazia notado. Para traz ficou o tempo em que o doutor era
•um moço de trato fidalgo, era um moço que se disfinguia
,pela cultura apurada e por uma elevada educação. Muito
distante já esiá o tempo em gue a palestra era um prazer,
um jogo floral onde a frase escorreila dava corpo á idéas
limpas e bem lançadas.

O fulibol veio estragar tudo issol Hoie, numa sala não
se distingue o mais inteligente, mas o gue tiver maior mu-•que, ou o que disferir ponta-pés mais fortes. Num baile não;há elegância nem maneiras polidas. Ha moços de pernasarqueadas, de roupas esportivas que assoviam ou fazem um
sinal qualquer para as moças, quando querem dançar. Os«doutores também se futibolisaram. Ha, agora, doutor de todo•geito. Ha até doutor que não sabe conversar e dizem mes-mo que ha os que não sabem ler nem escrever. Quanto áarte da bôa palestra, do dito fino e espirifuoso, nem é bomfalar. O fulibol, nesse sector, entrou fundo. A começar pela'terminologia do próprio jogo que vive estropiada, tudo maisanda aos ponta-pés. Mas em toda essa futibolisação ha uma
parle dolorosa:— é o futibolisamento do belo sexo. E' umacalamidade. O leitor já viu uma arquibancada em hora de
logo? Então não fhe preciso dizer o que é. Mas não é só
nas arquibancadas:—já ouviu uma mocinha, dessas ditas tor-
cedoras, como conversam ou se exprimem? Então não lhe
ipreciso dizer também como ê.

« •

(O meu amigo Arabrosio já t«m 9 votos para deputadosegundo o resultado das 54 secções iá apuradas. Quandoreceber o diploma. Ambrosio justificará da tribuna da As-sembléa este projeto que me pediu para redigir. Não é um¦projeto para acabar com o jogo de futibol, mas apenas
; ipara regulamenta-lo.

—Ari. 1 — Picam reduzidos a dois os campos de futi-!boi no Estado, sendo um em S. Mafheus e outro em S. Josédo Calçado, passando todos os demaes desde já para pro-
priedade do Estado.

—Art. 2 — Ficam proibidos jogos entre Clubes de ei-dades diferentes.
—§ Único: — Os clubes locaes só poderão disputar

partidas na Ia. dominga de cada mez, quando este fôr de30 dias e não houver missa, mediante licença do Chefe dePolicia e pagamento de selo na importância de 40OS00O por
jogo.

—Art. 3* — Fica instituído o registro de iogadores de
futibol nas Delegacias de Policia das duas Cidades referi-
das, negando-se o registro a todo jogador que atenda porPopó, Loló, Fofo e congêneres.

—§ r-Todo Clube que perder qualquer partida será
imediatamente extinto.

—§ 2—Se empatar, também.

irario.
•Art. 4- - Fieam revogadas as disposições em con-

Sala das sessões, etc.
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CON SEGURANÇA

NA FRAQUEZA PULMONAR
PEÇAM PROSPECTOS ÁS PHflRMACIflS LOCAES
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TEMOR
¦.... ,^

Havia lua. Uma lua como essas dos poemas moder-
nos, dos velhos sonetos, dos scenanos cinematographicos.

E você, cantou ao luar, uma canção qualquer. A mu-
sica era triste e os versos falavam de um romance acabado.

Seus olhos não olhavam os meus. Você era immate-
riòl: uma nota da musica, um trecho dos versos, um peda-
ço do luar.

Você se ausentou, dentro da canção, e foi longe. Tive
medo de que não voltasse mais e senti que você nunca es-
teve tão distante de mim, nem mesmo quando eu ainda nâo
a conhecia.

O brilho humido de seus olhos negros reflectiu qual-
quer cousa que não era o fulgor secco de meus olhos an-
siosos e inquietos.

Quando você voltou a si, do enlevo da canção, e os
seus olhos regressaram ao pouso manso dos meus olhos, e
o seu sorriso, illuminou, de novo, seu rosto moreno, eu aper-
jei suas mãos, nervosamente.

Talvez magoasse seus dedos finos. Perdoe.
Não quero que você cante mais. Fique sempre perto

de mim.
Tenho medo que a canção ou o luar roube você á

minha ternura.
Ou então, minha amada, quando can tar, ponha os

seus olhos nos meus e deixe que eu segure suas mãos en-
tre as minhas, bem fortemente.

Embora magoe seus dedos finos...

¦

¦ 
¦

NEWTON BRAGA

'V; ' ¦ 
. .

*" • * As almas frias têm apenas memória; as almas ternas
têm saudades, e, para ellas, o passado não é um morto, mas
um ausente. O melhor dos amigos é o passado.

Baroneza de Krudner
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Dr. Mascarenhas
ii mUm «Mim lá tires rasadas t liadas r

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

Um sò vidro vos mostrará sua efficacia
é aan,flíri,«<ü1I^#P0,f dVu,° do "Vltamoiwr»
ouvBWTUDE, da POOER, que sa não «xDuri

•ater, da bom humor, da vigor Intallactual A.
mala rápida a viva, a oxprassáo • a traducciodaa Idéaa mala façais, mala abundantar

O augmanto do appatita acompanha m«m

A' VENDA NAS PHARMACIAS E DROGARIAS

lipnilt teal: DRÕGÃRÍÃ BAPTISTA
Rua I.» de Março, 10 - Rio de Janeiro «

. •«Ha um segredo em teus cabellos»
i^ »5^D(? 

5r* 
è!ex,andre Fernandes, inventor e fabricante da

éxémDta5rHd,a;,.,rVen,H'de Ale*andre". recebemos alguns
2Í ^ ra'- ",Ha um segredo em ,eus cabellos»; da

Immen«°.dri 
°?S ,a° La"loun'er, membro do Associação deImprensa e do Tounng Club do Bras.l, já conhecida entre

ODDor»unXderH:a.d0 7 ^SC° 
<<0deon" e ** « hvemoTa

rio?£f íem^K^S!shn-lhei numa execução particular, quenos deixou a melhor impressão possívelO nosso agradecimento.

«Revisía Souza
»

Recebemos um exemplar da «Revista Soii7a rr„^.
íatnnoSeZa.rqa^s° T?'*0 

lumm0S° de SSBrtSSSL drige
conherfrfnf ÍZ 

de cu,a5 pa9'nas se têm firmado e feitoconhecidos váriosnomes de intellectuaes patrícios.
i^- ^2mo ^mpre, esta um numero variado rh^ir» h« «Oaüssssrassi9nadas por ^«^«TSSs-ása
Animar Silva, nome gue ,á 1 ^^^11^

Agradecemos.

Cruz

Ortografia simplificada
i«* ¦-¦¦

l

¦
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¦
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¦

vezes 1 meSted,,Chò"Hn?1Hr,0dlCO' POr ma,rs de ,rês ou «"««»«>
^ J eu me lenho batido: primeiro, pe a aceitação e H*»P "o-Tíe&3ft «™«vaçao da oHograhaTmpíifLda".
t«A« V ,erre",los amigos da tradição querem mie fmnV

Passo desde" ,& £3&£ So"^^" 
dad° ""'

fac.l. 
Or,ograf,a *™Plificada quer dizer: Escrita ceria e

troced^níof áCr,'nnfn«-POSf;1 
"eslas «wiições. para que re-

aloruf na redarfin r 
ü,?,er,0r mJ*<"«P «N* tornou obri-

en re a Academm HP ?'»? 
' °, acofdo ortográfico, celebrado

eneiasde UsbTai? ''"* 
BraSlle,ra e ° Academia de Ci-

<.r!niJ'!,m0r.,anles ?rflaos da ""ofensa indigena lambem aadotaram, com aplauso geral. nm a
Um ou outro calurra aut* snmni nnr , ^A;i .grossa, não faz exceçào á rejra ''ar sabença

e/-eme^S,0passqoúe',7:la.!'enf-,e 'el'ída' (,ue P^neiava.wuncnocò passou a dt/er: efemérides; ilelrados nnp nnfeiravam v^m/ca. aprenderam a pronínSer?È/
freada se ?nco,norm1rr;r<nC',ü 

POrí' 
,,odos' a <?*><>»»«« sSmplt

uL ? P f/2 d 5S? n.OS5°5 bons costumes.Mas vem a Constituinte.
O dsputado Paulo Pilho, escudado nelo nrpslinm for

oídiccncü lerxoiosa, adivinhem contra quem?Lontra a ortografia •simplificada !
cenácnln"1^ f 

a pa,na cresse imediato perigo, o notável:
ca nclô « ^r'"' ra ^"a maloria,-e W buscar na pa. docarunc! o, a ortografia da constituição defunta.
patnolVs°mon?,mne -Pr?'ig'° de s,,a honrabilidade. cultura e
Seio liú,IU ?rgaoda "Tprensa carioca res.ste ainda édesorientação ortográfica: é o «JORNÀl DO ftRASIl .

«

MrrJ? S5f«2?UO de íundü des9°sto, quando alguém meescreve, grafando meu nome com o antipático PUUa-me vontade de nem responder
lifir irAn.?ü°Wfu\^m> agora ressucitada, só se pôde ius-lit.car na escr.la do nome da cidade mineira de Piumhi.
Hprá £r I,,,e' SC 

J,ramos ° * só com um traço de união po-dera ser enunciado sem erro.
Assim ; Pium-í.
Sem isto, ou fica Piumí ou Piúmi.
Mas é tão pouca coisa, para tão grande beneficio!...

ARNULFO NEVES

¦.. 
¦

Tuberculose
AS VEZES PROVEM DE UM SIMPLES RESFRIADO/

Por atacar um organismo fraco que nãooppoe resistência, ou por descuido da pes-soa, um resfriado facilmente degeneraem tosse, catarrho, bronchite e possível-mente em tuberculose.
Proteja-se immediatamente com a Emul-sao de Scott. de óleo puro de fígado debaeajhao Fortifica o peito e dá maiorresistência ao organismo.

Becuse toda imitação. Acceite somente a

=\ LMULSAOdeSCOTT
MMMMMMMMMMMMMM^XfíK!^M^M^à9m^Mmm»m^. mjK^MBBB—I

beija
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ANNIVERSARIOS
Fizeraru annos no dia

As senhoi as : Mai ia d<i \ k loi m
|()| Alves, Ruth Carneiro, Man Ba-

gschot e Magdale n a do Nasci-
mento; as senhorinhas: Annie

Santos, Nane \ Nascimenlo, Nadii Silva,
Nelia Pessanha, l/a Pereira da Silva c | e-
ka da Sil\a, os senhores! Fábio fancredi,
Gobino Al\cs, Pedro ( onêa Lemos e (lo-
vis Rodrigues; a menina Leda, filha do ca-
sal dr. C\ ro llca Vieira da ( unha e o
menino Djalma Magalhães.

17

ne/atli

18

As senhoi inhas : Amalía ( i êma,
Jurai \, Pereira, ( elesie Dias Bom-
lim e t l/a I alcão; os senhores :
HylsonGomes Hegner e IzidroBe-

A senhora juha Lacourt Pcnna; a
senhorinha Àlaydé Sclíw ab; os
senhores: lonas Nascimenlo, Mil-
lon Carneiro e losé Reis Noguei-

ra Gomes.

A senhora Olga Selubal; as se-
nhorinhas: Aida Zambelli, Nau
Goulart Gr i í ó, Dinah de Ai amo
Rosa, Fusse V. leal, Aiac\ Mana

Rodrigues e Carmen Prado; os senhores:
Dano Araújo, Pedro de lesns, Themislocles
dos Santos Amaral, Manoel Virg i n i o e
Fernando Luiz,

19

20
As senhoras: Irisylvia Tovar Pi-
menla e Aurora Silva; os senho-
res: Djalma Mendes, Democrales
Simões, |osé Lopes da Silva c

21

A/do Morabo.

As senhoras: Mana Dutra, Mana
Mennqueta Calmon, Amarolina de
Corrêa e Maria Fraga Castello;
as senhorinhas: Arlele Vascon-

cellos, Lusbel Lamego e l.aus\ Al\es; os
senhores: Javme Borges, Manoel Chagas,
pémocriio Silva, Manoel I erreira da Silva,
Oro/.imbo Vasconcellos de Alencar e Al-
berto Silva.

22

23

A exma. viuva A u reli a na Quinlaes;
as senhoras: Mana das Dores Al-
varenpa Mascarenhas c Almenn-
da ( oelho; as senhorinhas : Ahi\-

de Maciel, Maria üeralda ( almon Noquei-
ra d<j Gama; os senhores: Guilherme \}n-
checo, Mano Ramos Pedreira, Oséas Pa-
limpseslro, |o8o Carvalhinho, phorm, Oito
Ramos e dr. ( elson < almon.

As senhoi as ; Q u i I eria \ elloso
( aineno da ( unha e Fausta I er-
nandes de Oliveira, <i senhorinha
Mercedes Loderieus; os senhores:

Annibal ( outo, Mano L. Almeida, Mano
Maciel Monteiro, Peres R. ( unha e Helcío
lima de Miranda; as meninas: Therézínha,
filha do casal dr. Ayres—Gelunila Sarmen-
Io Xavier, e laciberá, filhado casal f Limo
de l reilas e exma. esposa.

A senhorinha Aldina Nascimento;
os senhores: Adão Benezath [u-
nior, Almir Muni/ I reire, Melchia-
des P1//0 e dr, Américo Ribeiro

( oelho, os meninos: Philadelpho, filho do
casal majoi Philadelpho Peixoto de lanas
e exma. esposa, e Geraldo, filho do < asai
I lelio ("ru/ e exma. esposa.

A exma. \ íu\ a [osephina ()\\\ ei-
ra; os senhores ; f rcíldo R. Ma-
qalhãcs, Krussei L. Silva, Agosfí-
nho Bruzzi lunioi. Eugênio Souza

e Ayrton Loureiro Machado; os meninos:
Natalio e Nalalía, filhos do casal |oão de

24

25

lesus e exma, esposa.

26

28

A senhora Mana de A g u lar; os
senhores: Garino Lopéz e Manoel
Sizzer.

O senhor Aldomaiio Pinto.

29

30

() senhor dr, Mai io A ris ti des
I iene.

Os senhores: Cel. Al/no Víanna
c Walter Conli.

NOIVADOS
Pizerarn-se noivos:

A senhorinha Hermozeniii r Lgueiredo
Moura como senhor dr. I leio de Oliveira;

a senhorinha Amélia Mcrcier Loureiro
com <» senhor Milton Gomes de Aramo;- a senhorinha Jandyra I n//era com O
senhor dr. Odilon Castello;

a senhorinha fidovildá Santos com osenhor Oséas Campos;
— a senhorinha Orms Pinto Rodrigues

com o senhor loãó Corrêa de Mamo.

CASAMENTO
Realizou-se, no dia 20 do corrente, nes~

Ia capital, o enlace matrimonial do sr,
Octavío Augusto Costa com a prendada
senhorinha I telvina Penha Coelho.

Serviram de padrinhos, nos actos civil
e religioso O sr. |oâO Pedro I aeourt e se-
nhora, por parte do noiva, e o sr. ( ampio
Pinha e senhora, por parte do noivo.

Aos presentes foi offerecida faria mesa.
de doces e finos licores.

NASCIMENTOS

Mana Ah ilene c o nome da inteiessan-
le menina que veio encher d<T~a I eyna o
lar do casal Alcides- Helena Vasconcel-
los, no dia 14 do eoi i ente.

Fsfá enriquecido o lai do.casal Pino
-Marichinha Gonçalves Duarte com o nas-

< ímento de uma galante menina que no
pia baplismal receberá o nome de Dína
Mai n//a.

BAPTISADO

baplizou-se no dia 21 do corrente, no
Convênio da Penha, a interessante Deulír
tnnilki, filhinha do casal Amadeu — Ruth
Bandeii «i dos Santos.

Serviram de padrinhos o sr, prof. JoSo
Pinto fiandeira e a exma. senhora Verdu-
lína Santos.
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MALEITAS, SEZÕES, IMPALUDISMO
UMA SO DOENÇA E UM Sfl REMÉDIO"

CAFÉ QUINADO BEIR10
Computa-se em muitos milhares as cura»

• m doentes jã cangados de usar
miecções e outros remédios annunciados.

USA-SE EM LICOR 00 PÍLULAS
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A fuílboliseição
da vida.

O fuliboi, invadio ludo. o hábito de dai com o pé ge-
neralisou-se, Danço-se, come.se, conversa-se, brinca-se,
como se ioga futibol. í oi-se o tempo em que, mimo saio
distinguia-se sempre o moço mais inteligente, o mais vivo,
aquele que soubesse dizer as cousas com mais apuro de lin-
guagem, com mais elegância.

Longe |á está o tempo em que num baile era o rapaz
mais elegante, o de maneiras mais polidas e distintas, que se
ía/ia notado. Para Ira/ ficou 0 tempo cm que 0 doutor era
um moço de trato fidalgo, era um mero que se disfinguia
pela cultura apurada e por uma elevada educação. Mudo
distante lá esiá o tempo em que a palestra era um prazer,
um jogo floral onde a frase escorreita dava corpo á idéas
limpas e bem lançadas.

O futibol veio estragar tudo isso I Hoje, numa sala não
se distingue o mais inteligente, mas o que liver maior mu-•gue, ou o que disferir ponta-pés mais fortes. Num baile nao
lia elegância nem maneiras polidas, fia moços de pernas
arqueadus, de roupas esportivas que assoviam ou fazem um
sinal qualquer para as moços, quando querem dançar. Os
doutores também se futibolisaram. Ha, agora, doutor de todo
geito. Ha até doutor que não sabe conversar e dizem rnes-
mo que ha os que não sobem ler nem escrever. Quanto á
arte da bôa palestra, do dito fino e espirifuoso, nem é bom
falar. O futibol, nesse sector, entrou fundo. A começar pela
terminologia do próprio jogo que vive estropiada, tudo mais
anda aos ponta-pés. Mas em toda essa futibolisação ha urna
porte dolorosa:— é o futibolísamento do belo sexo. E' urna
calamidade. C) leitor iá viu uma arquibancada em hora de
jogo? Então não lhe preciso dizer o que é. Mas não é só
nas arquibancadas:—iá ouviu uma mocinha, dessas ditas for-
cedoras, como conversam ou se exprimem? Então não lhe
;preciso dizer também como é.

O meu amigo Ambrosio já tem 9 votos para deputado,
segundo o resultado das !>4 secçôes já apuradas. Quandoreceber o diploma, Ambrosio justificará d^ tribuna Tia As-
sembléa este projeto que me pediu para redigir. Não é um
projeto para acabar com o jogo de futibol, mas apenas
para regulamenta-lo.

—Art. 1 — Ficara reduzidos a dois os campos de futr
boi no Estado, sendo um em S, Matheus e outro em S. |osédo Calçado, passando todos os demaes desde já para pro-
pnedade do Estado.

—Ari. 2 — Ficara proibidos jogos entre Clubes de ei-
dades diferentes.

S Unico: — Os clubes locaes só poderão disputar
partidas na Ia. dominga de cada mez, quando este fôr de'30 

dias e não houver missa, mediante licença do Chefe de
Policia e pagamento de selo na importância de 400 S 000 por
logo.

—Art. y —Fica instituído o registro de jogadores de
futibol nas Delegacias de Policia das duas Cidades referi-
das, negando-se o registro a todo jogador que atenda por
Popó, Loló, Fofo e congêneres.

—§ 1*—Todo Clube que perder qualquer partida será
imediatamente extinto.

§ 2"—Se empatar, também.
—Art. 4 — Fieam revogadas as disposições em con-

irano.
Sala das sessões, etc.
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COM SEGURANÇA

NA FRAQUEZA PULHDNAR
PEÇAM PR0SPECT05 AS PHflRMflCIflS LOCflES

TEMOR

Havia lua; Uma lua como essas dos poemas moder-
nos, dos velhos sonetos, dos scenarios cinemaiographicos.

E você, cantou ao luar, unia canção qualquer. A mu-
sica era triste e os versos falavam de um romance acabado.

Seus olhos não olhavam os meus. Você era imrnate-
iiul uma nota da musica, um trecho dos versos, um peda-
ço do luar.

Você se ausentou, dentro da canção, e foi longe. Tive
medo de que não voltasse mais e senti que você nunca es-
teve tão distante de mim, nem mesmo quando eu ainda não
a conhecia.

0 brilho Imundo de seus olhos negros reflectiu qual-
quer cousa que não era o fúlgor secco de meus olhos an-
siosos e inquietos.

Quando vocc voltou a si, do enlevo di\ canção, e os
seus olhos regressaram ao pouso manso dos meus olhos, e
o seu sorriso, illummou, de novo, seu rosto moreno, CU aper-
tei suas mãos, nervosamente.

Talvez magoasse seus dedos ti nos. Perdoe.
Não quero que vocc cante mais. Fique sempre perto

de mim.

Tenho medo que a canção ou o luar roube você á
minha ternura.

Ou então, minha amada, quando c a n tar, ponha os
seus olhos nos meus e deixe que eu segure suas mãos en-
tre as minhas, bem fortemente.

Embora magoe seus dedos finos...

NEWTON BRAGA

BENEVENTINO

As almas frias têm apenas memória; as almas ternas
têm saudades, e, para ellas, o passado não é um morto, mas
um ausente. 0 melhor dos amigos é o passado.

Baroneza de Krudner
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Dr. Mascarenhas
ii .libera. .Mirai dá cores rosadas e liodas!

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

Um só vidro vos mostrara sua afficacia
Alfuna rilna dapols de uso do "Vltámonád

tifiíSÜÍSiÜS? accrosclmo do energia physlca. deJUVENTUDE, de PODER, quo 80 n.ío oxperlmontem antes. Esto effeito ó muito caracterls-tico, por assim dizer, palpável o contribuo omextremo para levantar o moral, om gorai doprl-mldo, dos doentes, para os quaes o romodio éparticularmente destinado.
Depois sobrovom uma sensação de bemestar, de bom humor, de vigor Intolloctual Asldea.9 apresentam-se claras, nltidac, a concepçãomais rápida o viva, a oxprassâo o a traducçãodas Idéas mais fáceis, mais abundantes.
0 augmento do appetito acompanha estesphenomenos, e no fim do pouco tompo ha umauf mento sensível de peso.

A' VENDA NAS PHARMACIAS E DROGARIAS

Bsposíto Geral: DROGARIA BAPTISTA
Rua 1° de Março, 10 - Rio de Janeiro #

Ortografia simplificada

Ini mais de um periódico, poi mais de ires ou qualrovezes, eu me lenho balido: primeiro, pela aceitação» e, de-
pois de aceila, pela conservação da ortografia simplificada.

Os ferrenhos amigos da Iradiçâo querem que fique-mos, eternamente, no grafia de accomme/ler, hyppoppôla-mo, amnistia, etc.( como sr o Brasil não houvesse dado umposso, desde 1500, na rodovia do progresso,
Orlografia simplifica da quer dizer Escrita certa elacil
Si a escrila Foi posla nestas condições, para que re-Irocedermos é confusão onlenor ao decrelo que lornou obri-

ga lona, na redação oficial, o acordo ortográfico, celebradoenlre a Academia de Letras Brasileira e a academia de ( i-encias de Lisboa ?
Imporlanles órgãos da imprensa indígena lambe madotaram, com aplauso geral,
Um ou outro c.ilurra, que surgiu para deitai sabença

grossa, nâo f.i/ exceção é regra.
() íí,,n r (J"r. muila genle lelrada, que pronunciavaefemérides, passou a dizei efemérides; ilefrados, que so-

letravam ximica, aprenderam a pronunciar química.
k assim, com proveílo para Iodos, a-orlografia simpli-ficada se incorporara aos nossos bons costumes.
Mas vem a Constituinte.
O dspulado Paulo Filho, escudado pelo prèsíiqio for-rnidavel do «CORREIO DA MANHÃ», ennsla a lanço de suadíalectica fervorosa, adivinhem conlra quem?Conlra a oi lografía simplificada !
Como se a palria corresse imedialo perigo, o nolavel

cenácuío se reuniu, na sua maioria,-e foi bustai na paz do
carunclío» a orlografia da constituição defunia.

No imponente prestigio de sua honrabílidade, culluro e
patriotismo, um orgao da imprensa carioca resiste ainda ó
desorientação ortográfico: é o «JORNAL DO 6PASIL*

<(Ha um segredo em teus cabellos»
. |)() sr, Alexandre I ernandes, inventor e fabricante da

ia tao áfamada «Juventude Alexandre», recebemos algunsexemplares da valsa «Ha um segredo em teus . abeílos , daautoria do dr. Gastão Lamounier, membro da Associação deImprense] e do Touring Club do Brasil, iá conhecida entrenos, porque gravada em disco Odeon > e que iá tivemos aopporiunidâde de assistir-lhe, numa execução particular, quenos deixou a mellior impressão possivel.
O nosso agradecimento.

«RevisíG Sou^a
»

Recebemos um exemplar da Reviste Souza Cruz»deste mez que o espirito luminoso de Herbert Moses dirigeha annos através de cuias paginas se lêm firmado e feitoconhecidos vanos nomes de infellectuaes patríciosComo sempre, esta um numero variado, cheio de col-laboraçoes assignodas por prosadores e poetas de renomenacional.
Apparecem nelia um poema «O meu Brasil» e dois sonetos «Atei5mo»e «A luta \ã*,da autoria do nosso redactorAlvimar Silva, nome que iá é bastante admirado em nossomeio.
Agradecemos.

Cruz

Lu me possuo de fundo desgosto, quando alguém me
escreve, grafando meu nome com o antipático PM.

Dá-me vontade de nem responder...
A aríografia antiga, agora ressucitada, só se pôde ius-

fifícar na escrita do nome da cidade mineiro de Piumhí.
Porque, se firamos o II, só com um traço de união po-

dera sei enunciado sem ei ro.
Assim ; Piiim-i.
Sem isto, ou fica Piumí ou Piúmi.
Mas r fao pouca coisa, para lão grande beneficio'..

ARNULFO NEVES

Tuberculose
AS VEZES PROVEM DE UM SIMPLES RESFRIADO/

Por atacar um organismo fraco que não
oppõe resistência, ou por descuido da pes-soa, um resfriado facilmente degenera
em tosse, catarrho, bronchite e possivel-
mente em tuberculose.
Proteja-se immediatamente com a Emul-
São de Scott, de óleo puro de figado de
bacalháo. Fortifica o peito e dá maior
resistência ao organismo.

Recuse toda imitação. Acceile somente a

EMULSÃO de SCOTTíxijastmprt
mia marca RICA EM VITAMINAS
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COMMISSARIO FRAGA
Encarrega cie encommendas na praça do Rio, satisfazendo, com inegualavel oresteza, qualquer pedidos que lhe sejam feitos.RUA DUQUE DE CAXIAS Ifí t»ja^u„ o^,v^.^/^o. io i elephone --30I VICTORIA

O MONSTRO

( asaram-se,..
RodoIPho era primo irmão de I íza. Seus pães eramirmãos. Suas mães eram irmãs.
0 in< esto.náo os repugnou. 1 um anno depois nasceu-,,,es (> Primeiro filho. O parto fora difficultoso. Longas horas

se passaram, anqiistiosas para Rodolpho, de dores horríveis
para a pariurieníe. Poi fim, decidiu-se. Elza morreu após
dai ,i in/ o monstro.

se. Seu filho choramingava ,,«, contado Frio do corpo iner-
me de MM m,1<* oue jamais haveria de omomenlal-o. Rodol-
Pho tomou seu filho entre as suas mãos tremulas de honor
Confemplou-o vertendo lagrimas, com um pranto mixto desoluC° e orunhido. O monstro volveu para elle um olhar de
quem imPlora perdão para um < rime de que ndo teve a cul-
pa. Aquelles olhos enormes fulminaram o pobre pae deses-
Perado Rodolpho soltou um grilo Recuou, tremeu, vacillou
e cahiu. ( > pequeno monstro, desprendendo-se de Mias mãos
oahtu em cheio sobre o solo A rabeca virou-se para Iraz!() Pesc0Ç0 Hno e comprido fon eu formando um nó do la-do direito.

Aberração horripilante I Monstruosidade horrenda! Poi
que «i Natureza é tão barbara em fazei um desgraçado in-
nocente cumprir tão acerbo desfínol?..

Rodolpho apavorado, sem animo para tomai qualqueidecisão, contemplava aquelle quadro doloroso: ao lado de
sua esposa que acabava de fallecer, semi-coberfò, emítfindo
um choro mixto de relinchar fino e silvo de serpente, esta-va o monstro sem pernas e sem braços, de pescoço'fino elongo, microcephalo arredondado, sem pellos e de orelhas
transparentes, com movimentos espassados. Nariz vermelho.
grande e recurvado. Uma bocca larga, aberta de canto o
canto, mostrava duas fileiras de dentes alvos assemelhando-¦se a garras..

Rodolpho imbecil i /a do, com um olha. vago, lerdoimbecilizado, contemplava sua esposa immovel e muito paiti-da, bocca enlreaberta, olhos semi-cerrados. Depois volvia
0 olhar apavorado para o seu filho que choraminqavo Teve
arrepios de pavor. Saltou como louco para fora do quartoTropeçou num,, rode,,,,. Derrubou u'a mesa. Parou arque-
jante.

A porta dá rasa estava aberta. Relampejava Trove-
lava e chovia. Rodolpho soltou um grito de ânsia, agonia edesespero que morreu Fazendo coro com o ribombar phan-tastico do trovão dentro da noite tenebrosa.

Depois voltou para o quarto em que jazia o corpo li-vido de sua esposa. Tropeçou na cadeira e cahiu. Levantou-

Lá foro, a noite continuava tenebrosa. Relâmpagos. I ro-voes. Chuva cada ve/ mais Forte. O vento impetuoso ên-trando peta porta arrancava os obieefos de sobre as mesas.
Por fim invadiu toda a casa e, penetrando no quarto, opa-

pou 
a luz bruxuleante da candeia de azeite. Escuridão phan-tasmagorica enfrecortada de relâmpagos, I>av5es ensurde-

cedores. Chuva Fortíssima

No ()ll}|° (,M- dois caixões mortuarios, um grande eum pequeno, seguiram para o cemitério.
Rodolpho Foi transportado para o hospital e um mezdepois Foi transferido paia o hospício.

WALDIR MENEZES

SONHOS

lendasi , 
C°m° 0S «P>nlos dos poemas e daslendas. Uns e outros v.vem na Ireva durante as horas dan fe e ao primeiro ra.o d,- 50l. desaparecem para dar lo-

nu.m^in^ni or,uran)es « . insta realidade, que con-'Jnuam durante o dia sua perignnaçâo pelo mundo.

OPTIMISMO

\d*
Que grande cousa se todos pudéssemos ser opfimis-nasce-se pessimista como se nasce torto ou cor-eunda. í uma desgraça natural.- CARLOS DICKENS.

AFFECÇQES PULMONARES
E OAS VIAS RESPWAIOQtAS

EM GERAL

GRIPPE-NEVRALGIASOORES ÉM GERAL
' -^—^—*™^^^^.j «e

COMPRIMIDOS 0EGIFFON1

Francisco Giffoni 5 Cia. - Rüa 1 d? Março. 17-Rio d? dançi PO



AS CAGRIMAS
J. MENDES

Já c matéria bem dei anfado o phenomeno emotivo auei.liYS.c«rnen c raduz o senlimenfo do Foro ,nl,m<, ,„•!.. ,.x ,'.«io../a<.ao da lagrima que brota no. olhos, marchela e fisna°l°°J " dioclem.i do umu existência feliz, de uma vida quevivida ao bel prazer do riso, inferpõe-se a ella, o phanlas-ma negro do pranlo
Ouem larnais chorou ?
A primeira expressão da vida ca lagrima brotada nosolhos inconscientes do nasciluro.
A" "'bm.i etapa dos olhos moribundos eil-a a aljofaias laces hvidas rio vencido, aos embales tremendos das re-acções orgânicas, na espinhosa Irojecforia da vida

,P° lagrima de filho, de esposa, de mãe ex< ede o rolcionaiismo, suas conjecturas cambianíes, dando .1 todas es-
nossPa v'dS' 

"" C°re5 qUe merecem« no cenário dorido de
A lagrima é o reflexo de uma dôr, e .1 dói .1 emoçãoperenne de uma natureza.

No mulher, .1 lagrima é natural, porque ella quasi que,"(1,1 iril,) (i<' lagrimas, Quem lei \!n helel e lívei a lmpressão do illuslre escripfor, achará que ella é Feita de do-res etei nas.
De filha, esposa ou nine, Q lagrima é surgida semprede uma mulhei Muito embora as dores sei.mi diversas es-pontaneamente, com a mesma intensidade, pelas orbitas leminiiifis,
I'1 N1 muitas mulheres chorarem horas dias e mezesconsentem-se trancadas em barbaras reclusões fazendoprofissão do chora, como se as lagrimas fossem chamarizesde lagrimas, para um pranto infindo. ( hego a pensai cominsistência, que muitas mulheres encontram prazei no chorar

, , 
N;' 

Çreonça, a lagrima è natural «• peculiai ao seilado infantil. 11 es-

., M ^ mQe' aja.snma que a bondade, o carinho, o ameisvnllieliscim a affeiçao-é a lagrima une bem podemos mm-parai-a .1 pérolas divinas, que ornam «1 coroa da dôrA mãe que chora por ver o seu filho soffrer, não cho-ra lao somente Evoca o scenario da possível afflicçâo dofilho e em geral exagera as actívidades rudes da dôr quecrucia e sente-a duplamente.
Seu coração deseja sentir Iodos soffrimenios poi quepassa o seu ente querido contanto que tivesse sol, o seuOlhar, 0 sorriso de sen filho.
A lagrima de mãe é o aljofai do coração 1 ! ' a lyrada aimal E' a soberana canção do amoi 1 Ella, é a rainhaH. iodas as lagrimas, porque é a soberana canção do sen-,,n,eri,()I E a fusão das fres virtudes que se debruça sobrealerto, alenta e tonifica o enfermo I I' o próprio amoi queembala erigia oS momentos de um sei que precisa de ca-unho e affeiçao 1

-,-r . ° ,,(1<; -S<J"^ a afflicçâo do filho com angustia Suador e grapde e silente. Seus olhos não dizem o que su'al-ma sente, porque ia se affeiçoou ás durezas da vida Masa lagrima do pae é a lagrima occulta. I ' o culto mudo d<;um pranto que não é chorado em lagrimas vulgares mas
ólrí m'""°S "' 

'""Vi. PQ,ernal- ""<¦' w e.volain de su'a!ma edeclamam sobre o filho, e se espargem em bênçãos partidada prece que somente elle sabe fazer. ' 
* '

A lagrima do Filho pelos pães aue soffrem, é a laqri-
a nH-"ii,;!'Uf" 

'S 
,e 

",K'"',"''" |,l><1'- ^l'»rar lagrimas iguaesa que hes Foram dispendidas, quando no Leito de criança
£ carinho"'3, 

" QUa ™ adolescência recebia a lagrima
E' a lagrima de respeito pelos veneradas cans l' aagnma pungida de ouem não sabe chorar, t" a saudade dalagrima une lhe Foi chorada em sua infância

rmicida
ccneeiitradceín. 
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G. ROUBACH & CIA.
- VICTORIA

As demais lagrimas, são reflexos de dores, e todas
fores que nos refolhos se cryslalisam, crisol.sando a ,i„ ,e sYmbohsam o scenario dolente de uma afflicçâo'«'das as lagrimas, são reflexos de dores, produefosde emoções. Iodos sao sentidas, lodassão agonias rodassao pezares. Umas são mais cruéis que outras Sanaram
3,edô?.ePreSSa 

" "'"'"' " lQceranl' ferrenhomenle. o coração
A mais rude de Iodas as lagrimas, Foi a que lambemt()1 chtorada pelo Grande Pedro, no momento de pariu oarao exílio. ' U1
Se ha sentimento que personifique esta modalidade de'a0nma, não hade de sei mais expressivo que o exhauridòdo soneto es< npto antes de sua partida paia o exilio I oi adQr quem o escreveu, com a tinta da lagrima t oi a laqri-1,1,1 °esía ,i,M ,',,rm ,J divulgou. Poi a hora da alma provaisua dureza aos embates tremendos <\^ vida. Foram os fer-

(""''s 
do desprezo dio e da injuria, que feriram, mor-a mente, a alma do maior dos brasileiros, aue é - A moi ¦«-hdao. '

, , , . Ai' 
;! 

(i(;r <j" ln,í|<'ii(ia«,, é a lagrima da própria mor-• ? dof de ,,,,rm ( '""'í m""<i tremenda agonia cuia la-unma e secca. A affhcçSo suffoca e eslrangufa a alma en-dureceos sentimentos, desfróe ., mente, apunhala o coração
se define! 

mgralidâo produz uma lagrima «me não

|u lambem iá senti e lambem a chorei.
J'' " '"aior de todas as lagrimas, porque não são asemoções do corpo a exlenonsar pelas orbitas dor.das mas<" °i^an*° copipso de lagrimas, semelhante a cascata ma. -< lutada de pérolas divinas-riquezas de nossa alma quesjao aluadas para as ruas de amarguras como acervo super-tluo de nossa felicidade.

AS CRIANÇAS DE PEITO CUJAS MÃES OU AMAS- « TONIFICAM COM 0

ficam BELLAS EROBUStã

DORES SCIATICASRHEUMATISMOONA
REVULSIVO PRQMPTO.COMMODO E EFFICAZ

Francisco Gfífohi 5 Cia. - Rüa |- de Março. 17 -Rio dç Janeiro
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De pharntaçeütiço a pharrnaceütiço
(> illuslre phormaceulico Sr. Herculano Ribeiro, muitíssimo conhecido c estimado em Pe-HolaSj relata, nos lermos abaixo, um < uso de cura importantíssima, realizada em pessoa de suaexma, Família, cura oblída exclusivamente pelo PFITOUAI. Dl ANGICO PELOTENSE.«Sr. pharmaceuiicQ Eduardo ( . Sequeira,—Os benefícios colhidos em minha esposa como PEITORÁI Dl ANõK O PELOTENSE, contra as moléstias das \uis respiratórias, mormentepara a.sthrria, me fazem vir, por meio deste, testemunhar a minha gratidão por alguns \idros de•que ella se utilizou, e com bastante oproveilamenle.  Soffrendo ha 50 annos, sào passadosdois que accessos não fem lido.
Agradecendo-vos, assigno-me, < orno amigo e collega obrigado. — Herculano Ribeiro.
Pelolas— Ri< > Gl ande do Sul

Confirmo este atte9tado. Dr. K. I.. Ferreira de Araújo (Firma reconhecida).

Licença N. 5'i 1 de 26 ¦ 3 - 906.
Deposito geral: DROGARIA SEQUERIA-Pelotas-Rio G. do Su

Vende-se en\ toda c_ parte

A bolha de

sabão

I Ima ei e a ri cã po bre,
n<i rol* adá de um.i i ua,
sopi q\ «I ao ar, de um ça-
clmlio de agua, algumas
bolhas de sabão. Peque-
nas umas, outras maio-
res, subiam um pedaço
seguidas pelos olhos an-
ciosos da creança e lá
cm cima, arrebentavam
de repente, borrifando-
lhe o rostinho de mil go-
Ias. Uma, dez, vinte... de-
pois cansou... Creança
feliz. I ii também mudos
vezes-, ^\o cad i n h o do
coração, tenho espalha-
do pelo ar, milhares de
bolhas de illu s ã o. Vou
seguindo-as, também an-
cioso com o olhar fito e
quando ellas arrebentam,
cáe de íó, borrifando-me
o rosto, um liquido que
c amargo como fel. I eu
não me canso. E cada
vez mais eu atiro mais
bolhas, para que no ceu
de minha \ ida esteia na-
yegando sem p r e, uma
bolha que seja, de uma
íllusão qualquerf

() mói ido -Então, fícasle sa-lisfeila com as luas usiIas, hon-
tem. á noite ?

•^ seuhora-Não; a d I ehs-
mina e d. ('lemenlina v ieram
juntas e sahiraro âo m e s mo
tempo I ii linha que dizer â d.
Clementina uma infinidade de
coisas a respeito de d. I ehs-
mma. e á d. Felismina outra
infinidade de coisas a rcspei-
Io de d. ( lemenlina. Bem vès,
que estando ambas ao mesmo
tempo não pude dizer coisa
nenhuma, I oi um aborrecimen-
to toda a noite.

mãe consideraria
um impossível a deshu-
n anidade de amarrar uma
(ieança, tolhendo-Ihe os
movimentos, por um dia

gue fosse.

No emtanto, muitas era*
ancas tornam-se franzinas

e doentias por annos e ás
vezes para tadn a vida,

por terem o desenvolvi-

mento tolhido por um mal
terrível embora invisirel : OS VERMES. Estes parasitas as tornam

anêmicas, pallidas e fraeas, causando muitas rezes convulsões, eólicas e
espasmos. Sirva-se neste caso da alma libertadora (jue é o

D. Miguel TIRO SEGURO
que mata e faz expellir com uma só dose todos os vermes.
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O SEGREDO
da saude dos cabellos

( uniu crescem
Porque caem
Porque embranquecem
Gomo remediar

Urna descoberta sensacional
A fórmula da Loção brilhante reúne os novos
princípios scientificos para auxiliai as fun< -

ções do couro cabelludo e corri0ir as
suas anomalias.

Como combater os
symptomas da destrui-
Ção ca|>HlMr que acarre-
tam Fatalmente a débili
<l«i<Ir* e o embranoueci

 i 
— - •*—•>
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Calva devida i Alopccia Are»
ata, tratada pela Loçíío

H ri Ih atile

mento dos cabellos, as-
sim como a calvicie.

Será um problema in-
solúvel :

Felizmente náo,
A sciencia está sem

pre préòccupada afim
de projectar claridade
nas tre\ as.

As pesquizas de va
rios scientistas europeus
c americanos para evi-
denciarem as causas da
queda do cabello e do
embratiquécimento pre-
maturo. indicaram o ca-
minho a seguir pe!n des
coberta, de aue só unia

substan cia il<i mesma
natureza que as cellulas
capillares podia coope-
rar ,i sua formação e ao
seu d c s envolvimento.
Tal substancia c a que
se encontra concentrada
em solução estável na
bem inspir a ti a e feliz
forma da I -oção I Irilhan
le i ujo segredo custou
uma Fortuna.

( u.k,,is ,ni poder de
absorpçâo da epiderme
<l(' certos líquidos, con-
segue a Loção Briihan-
te ser direetamente assi
milada pelo couro cabeI-
ludo. Assim, com appli-
cações locaes penetra 
até as raízes do cabello
(que nunca morrem) os seus ele
mentos ami-parasitarios e nutriu-
vos das cellulas capilares.

tnnumeras personalidades do Bra**
sd ja recuperaram os cabellos e os
viram restitu.idos com sua côr na tu
ral primitiva, sem necessidade cie
recorrer ás tinturas.

Professores da Faculdade de Me-
dicina e muitos médicos têm com
experiências controlado e confirma-
»o o valor da formula da L o ç ã o
Brilhante,

Nas senhoras o êxito da Loção
Brilhante tem sido assombroso- Al-
jgumas que aopénteárem-se perdiam
muito cab< Ho, deixaram cie o per-
der e curaram se radicalmente. Es-
peciaimente notável tem sido a for-
mação de cabellos novos em homens
no inicio <la calvicie, e em alguns
calvos iá bastante adeantados, onde
a esperança de cabellos novos já se
havia dissipado.

() numero de fios de cabellos de
uma pèssòa adulta, diz Jesioriek, e
o seguinte :

Nas louros ha approximadaménte
140.000. Na de cabellos castanhos,
109.000. Nas de cabellos negros
102.000. Nas de cabellos vermelhos,
80.000.

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

Mme. hrançois
Eohl nas escre-
ve '

Devido ú cas
pa a na u cubei'
to enfraqueceu
e caliia àe for-
ma alai mutile.
Depois que eu

e m pregue r
gu l armeníi a
Loção Briihan-
te, os olhares
de minha fam -
lia são s mpfe
paru os /uras cabellos. A cas fui desapare-
ceu a queda foi detida .> renasceram novos
cabellos fortes, abundantes e ondeados.

r w]
i
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dade da nutrição do eabeílo,
com o tônico biológico Loção
Brilhante, para que elle não
embranqueça ou caia,

A exiguidade de espaço des
te annuncio nao nos permitteexpor em detalhes as causas
da queda do cabello e do seu
embranquecimento, bem como
toda> as propriedades e van-
tagens desta sensacional in~
venção, por isso, editamos um
livrínho que contem conselhos
úteis para V, S obter e con-
servar uma bella cabe 11 ei ra

Entre uma serie de causas
da queda do cabello. as mais
[requentes são o emprego da
água on fie sabões contendo
ingredientes nocivos, os quaisdiminuem a resistência das pa-
pÜlas pe! li feras, dando lugar
a invasão de caspas no couro
cabelludo.

As simples loções p- rfuftia
das determinam uma excita-

y>
Durante a Guerra Civil dos-

EE, UU. um dos oíhei a e s do
Norte conversava com um ve-
lho prelo.

-Sabes a razão desta guer-ra ?
Para libertar os escravos.
I porque é oue vocês nào

se balem lambem ?
Seu moço, \ mcc. já viu

dois cachorros briga poi cau-
5a de um osso ?

-lá.

Mas iá \ 111 o osso bnuá ?

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

Qu<-r V. S. manter o seu ta-
bello com a cor natural e evi
tar a sua queda ate a edade
.avançada? lrse Loção Brilham
le, seientificamente preparada
e de valor comprovado.

Se o sni cabello cáe, se tem
«aspas e outras aifec.ões pa»rasitarias do couro cabelludo,
ou se deseja recuperar a côr
primitiva do seu cabello, não
vacílle r peça hoje mesmo o
livro «O Novo Tratamento do
Cabello.»

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

Xame

R u a

Cidade • • • Estude* V. (/.

1CVW,
Fertilisa o couro

cabelludo



ARENS & LANGEN
VICTORIA — Est. Esp. Santo N

Teleg : «ARLANG»Caixa Postal 70

Agentes de

ORNSTEIN & Co. - Rio de Janeiro I
EXPORTADORES DE CAFÉ

AGENTES GERAES
para todo o Estado do Espirito Santo e zona mineira da E. F. Victoria á Minas da

ANGLO-MEXICAN PETROLEUM COMPANY, LTDA.
London — New York — Rio de Janeiro

f.

•

SECÇÃQ MARÍTIMA E AERÈA :

Agentes de
NORDDEUTSCHER LLOYD. BREMEN
WILHELMSEN LINE, OSLO
HAVEN LINE, ROTTERDAM
SYNDICATO CONDOR LTDA., -RIO DE JANEIRO

SECÇAO

l

Representantes de:
CIA. CERVEJARIA BRAHMA - Cervejas e Gazozas
R. PETERSEN & CIA. LTDA. - Xarque e gordura
FRAEB, THIESSEN & CIA. - Xarque e gorduras
CIA. USINAS NACIONAES - Assucar «PÉROLA»
ALBERTO RAABE - Arroz - feijão - farinha de mandioca, e/c.
WESKOTT & CIA. —: Produetos pharmaceuticos «BAYER» e photogr.
HERM. SIOLTZ & CIA. - Ferragens
CIA. H. E. F. DE NAZARETH S/A. - Óleos mineraes e vegetaes
SOCIEDADE GECO LIMITADA - Armas e munições
OSCAR FLUES & CIA. — Material typographico, couros
A. BEHMER & FILHOS - Pasta para sóalho e calçados
FÁRMACO LTDA. - Frixal
PEDRO ADAMS FILHO & CIA. — Calçados e alpercatas
FELICIO ALCURE & IRMÀO - Sabão
ALFRED HANSEN & CO. - Seguro contra fogo.

e outros.

i

í SECÇÀOCOBRANÇA:

Correspondentes de:
BANCO ALLEMÂO TRANSATLÂNTICO - Rio-Porto Alegre-S. Paulo-Bahia
BANCO GERMÂNICO DA AMERICA DO SUL - Rio de Janeiro Santos
DEUTSCHE BANK & DiSCONTO GESELLfíCHAFT - Hamburg l

^a.^S^c ao!«CONTINENTAL»- bateria - «VARTA»
CÂMARA DE ARI

LÂMPADAS «TUNGSRAM»

IMPORTADORES - EXPORTADORES
REPRESENTAÇÕES—CONSIGNAÇÕES-CONTA PRÓPRIA

SEGUROS
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Tenha o cuidado de exigir as farinhas de trigo do
MOINHO FLUMINENSE S. A.:
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/4 /n«i.s com moda
por não carecer
de mistura com

outros typòs
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3 Marcas nacionaes

que superam em qualidade e rendimento qualquer marca estrangeira

FaÇam seus pedidos aos depositários em VICTORIA

MOIN H O E L U M I NENSE S. A.:
RUA l DE MARÇO. 50-Caixa Postal 68- Tel. 456-.End. Tel. MOINHOFLUM
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Companhia Espirito Santo e
Minas de Armazéns Qeraes

(Armazéns Reguladores do Espirito Santo)
ARMAZENAMENTO DE CÁFE DE QUALQUER PROCEDÊNCIA- FINANCIAMENTO DE

FRETE E IMPOSTOS-EMISSÃO DE «WARRANT»

Director Presidente
EDISON DO PRADO

Director Secretario
ÁLVARO DE OLIVEIRA

flATRIZ - Victoria ¦- Edifício Gloria - (\ Postal, 10 - E. Tel. «U. ARRANT»

*
Succursal—Rio de Janeiro

i

Superintendente - HOMERO PUNARO BAR ATT A
Mayrink Veiga, 28 — 5' andar-C. Postai 2.284

ENDEÇO TELEGRAPHICO «CESMAC» ._

As melhores tarifas — Serviço rápido
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