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O Serwço Aéreo Transoceanico
CONTÍNUA

SEMANAL
VIA

CONDCR LUFTHANSA

O ÚNICO SERVIÇO AÉREO REGULAR

fó

***?n i*

BRASIL-EUROPA

Cada Quarta-feira
A mala fecha

? • ? • ?

INFORMAÇÕES:
X R E N 8 et L ANO

Rua General Osório, ô
TELEPH. 295

E N
- 10
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A. Prado <£ Cia.
(Casa lundada em 1SQ7)

Exporiadoies ae Café
Aí; KNTILS GERAES NESTE ESTADO:

Lloyd Real Belga, (Brasil) S. A. - Companhia Paulista de Seguros (Seguros Marítimos e
Terrestres) - Armour Of Brasil Corporation

Xarqué, Banha, Sebo, Produclos Sacados e Defumados. Alimentos para Gado,
Porcos e Aves, Adubos.

H

Peixoto Gonçalves & Cia., (Saccaria para café e cereaes) - Cia. Pilarense de Fiação eTecidos, (Fiação e Tecelagem de Algodão)--P,nto Cardoso & Cia. e Pinto Alves & Cia.,
(Recife-Pernambuco) — Assuccar

: 1
i

Como agentes d' A PYROST4IWPA S. a. dispõem «le installaçâo completa para attender promptamente a qualquer encommenda para a marcação de saccaria è todo envoltório de produeto de exportação, conforme exigências rio decreto oíficial em vigor.

RUA JERONYMO MONTEIRO, 12
ENL>. TEl.lif, «1-KADIXIIO. CAIXA POSTAL

PHHMCC I GERENCIA C. 176rnUINLO I ESCRIPTORIÒ C. M2
f SECÇAO Dl: MERCADORIAS f: REPRESENTAÇÕES C 315

143

4
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Dom Ratinho era O bicho mais pobre do
Mundo da Bicharada. Foi crescendo sabi-
do e acabou jornalista : conseguia «furos»
de surprehender u todos us collegas e pu-
nha mveia em Dom Gatão- bicho \aidoso,

.metiido a onça.
Dom Ratinho vjvía uo seu canto, ao pas-

so que Dom Gatão gostava de passeios,
reuniões, espalhafatos; mettia-se no pala-
cio dó Rei Leão, fazia-se conhecido dos
bichos da cõrle e a todos elogiava, hran-
do partido de suas gabohces; quando lhe
falavam da Íntelligencia do Dom Ratinho,
frenna de despeito.

Certa vez, em casa de Dona Raposa, dis-
se ao Coelho, velho e um pouco surdo :
não sei porque fazem tão i m p ortunte a
Dom Ratinho I? Sou eu quem escreve os
seus discursos.

Dona Raposa ficou envergonhada com a
íalta de sinceridade de Dom Gatão e con-
tou tudo a Dom Ratinho. Este não úew cie-
dito ao que lhe disse a amiga e continuou
a querei bem ao mau companheiro.

Nesse tempo, preparava-se uma grande
festa em honra da Rainha Leoa. O Papa-
gaio fora encarregado pelo Tigre, secre-
lano do Rei, dc levar os convites aos bi-
chos nobres do remo.

Quando Dom Ratinho chegou ao Bar do
Macaco, devolta da escola onde dava li-
ções, o Galão, que ah estava t o m a ndo
cerveja, mostrou-lhe o convite que rece-
beu do Leão para assistir a festa de an-
mversario da rainha; Para mais Jenlriste-
cer a Dom Ratinho, Dom Gatão fingiu ter
pena dele e falou-lhe:

—Por que você não faz como eu fuço ?!
Visto-me bem, como a vontade, durmo até
a hora que bem quero, e engordo a valer.
Um vidão! Você se mette ahi a estudar
dia e noite, a escrever noite e dia. }á usa
óculos, lem o rabo magro e a pelle des-
bolada. Prefiro ser pintor;- dá menos tra-
balho ! Vou pintar o retrato da Rainha e
ficar rico.

Dom Ratinho, que era bem educado, ou-
viu tudo isso sem coragem de dizer ao
gato fanfarrão gue não podia ir á -festa
porque trabalhava para elle e para tão in-
grato companheiro.

\\ preciso que se diga gue era D. Raii-
nho quem sustentava a Dom Gatão.

Cuidado com o retrato da Rainha. Ella
ê feia e velha; manda enforcar voCê se o
retraio se parecei com ella —ainda o açòn-
selhou.

Na véspera da íesla, o reino ficou ai-
voroçado : o Papagaio, orador da còite,
havia desappai ecido; o Macaco estava do-
ente, não poderia falar... Foi lembrado o
Dom Ratinho para fazer o discurso dc sau-
dação a Rainha Leoa. Quando Dom Ga-
tão soube disso se pôz a tremer. Mas,
não havia outro geito. O Tigre mandou
um convite especial ao professor Ratinho,

Dom Gatão ficou desesperado; ia perder
0 prestigio na corte; dom Rati nho faria
suecesso e elle passaria por um grande
mentiroso junto aos amigos do rei. Prcci-
sava impedir o discurso de Dom Ratinho.
Matal-o era impossível. Preferia enxergo-
nhal-o em publico; elle era bom, quieto,
respeitador e humilde. Naquella noite, mui-
to nervoso, quasi sem tempo, Dom Ratinho,

ürri (onfo para as (reanças
de rrçinha terra

DOM RATINHO
E DOM GATÃO

CARLOS MADEIRA

escreveu o seu discurso, em luas dc pa-
pel: atina diccionanos, consultava livros,
escrevia : ia fazer o discurso mais lindo
que se ouvira na corte.

È escreveu a noite inte i i a; de manhã
mostrou seu traba I li o a Dom Gatão que
leu tudo de olho arregalado, e ficou mais
tonto ainda, quando Dom Ratinho, se enthu-
siasmando, subiu a urna cadeira e leu, vi-
ctorioso, o seu discurso, para que lhe dés-
se uma opinião. Dom Gatão fechou a ca-
ra e perdeu o apetite.

Em todo o reino da bicharada antecipou-
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se o suecesso da presença de Dom Rali-
nho, prevendo-se p estrondoso effeílo do
seu discurso, f ra o eSSUItlpto do dia! O
Rei Leão queria conhé cer o tão illustre
orador; a Leoa eslava ÜetlVósa, desejando
ver essa figura de que ^e diziam \ho bellas
cousas. 0 tigre, paia não commentarem
que foi descuidado em nomear ã ultima ho-
ra um orador, fa/ia os maiores elogios a
Dom Ratinho.

A Raposa procurou Dom OalSo e disse-
lhe :

Agora é que vamos \eH Foi você
quem tez o discurso 7

0 Gatão não te\e coragem <Je icspon-
dei-lhe nada; linha um único pensamento:
impedir que o Ratinho falasse na festa.
Mas, como conseguir gue elfè não com-
parecesse a reunião ?

Dom Ratinho, cansado e feliz, adorme-
ceu, de madrugada, depois de ler escripto
tudo que desejava dizer aos convidados
da Rainha em homenagem a S Magesla-
de a Leoa.

Dom Galão vendo-o roncar esfregou as
mãos, satisfeito e pensou que Dom Rati-
nho, tão causado, não accoidaiia em lem-
po de alcançar a festa. Mas, o professor
era sabido: havia arranjado um despeita-
dor. Muito antes da hora, estava de pé,
deixando o Gatão mais atrapalhado ainda.
Não lhe surgia uma idéa para evitai o sue-
ces s o do Ratinho; lá lhe parecia vei o
Marque/ Sapo de bocea aberta de admi-
ração; a Viscondessa de Sagüy. espeuta-
da; 0 Barão Grillo, batendo patinas... to-
dos applaudindo o orador, e a Raposa a
rir... De repente, teve uma idéa. Ali I Dom
Ratinho ia cahir no ridículo. Havia de ser
uma pândega, e elle estaria presente para
soltai bem ua cara do orador uma garga-
lhada.

Chegou, afinal, o grande dia. i > palácio
estava todo illummado. O Rei e a Rainha,
sentados no throno, iam recebendo «i sou-
dação dos convivas. Chegaram o Com-
mendador Elephanie, o embaixadoi K«iu-
guiú com Ioda a tamilia; o Pavão, official
do Reino; 0 Peru, imponente; o Tatu, de
casaca, e demais figuras de re 1 e \ 0 no
mundo da bi( harada. Quando ápparèceu
Dom Ratinho, de braço com Dom Gatão,
houve uma salva de palmas. Lm Ioda a
sala surgiram exclamacêes. Achavam o
oradoi muito v\ mpaftiico, bonito, elegante,
mtelligente — um assombro | As bichns-mo-
ças rodearam Dom Ratinho; as hichas-ve-
lhas olhavam Dorn Patinho, de longe. A
Gambó-pequena deu-lhe uma flor; a filha
do Macaco beijou-lhe a ponta dos dedos.
Parece até o Mickey, artista de cinema—
diziam.

Passado algum tempo, o Tigre, secreta-
rio do Rei. pediu ao orador d e 5 i g nado
gue saudasse a Rainha. Houve um grande
silencio. Dom Ratinho soltou um pi garro e
tirou o rolo de papel que trazia no bolso;
ao abril-o, porém, que susto' estawi lodo
o panei em bronco. Haviam roubado o seu
discurso! Dom Ratinho, coitado, começou
a tremer; fe/ um esforço inútil para impro-
visar alguma cousa Nâo era possível! A
situação tornou-se a mais seria. Nesse in-
stanfe, do canto do salão espoucou uma
vaia:
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Dom Ratinho ficou frio, estatelado, mudo. Teve \onla-

de de sahii correndo daquella sala infernal, de fugir, de
mellei-se em qualquer buiaco em que escondesse sua ver-
gonha. Nesse momento, o Dom Cialão, cynico e imponente
odiantou-se pata o Rei e <« Rainha e pediu-lhes licença
para occupai o lugai do oradoi engasgado. I do alfo d.i
jnbunu, enroscando os bigodes, leu o discurso oue havia
roubado a Dom Ratinho.

Depois disso Dom Ratinho entristeceu, deu de luar
com <> rabinhó mais magro, abandonou <i escola, meu pe-
dia e pau para nào moiiei de fome e de vergonha, mas
juiou que havia de vingar-se do falso amigo. E foi envelhe-
pendo, desilludido do Vida

Dossou-se o tempo e o Galão ficou celebre. ( om o
suecesso daquelle díSGUl S( i mei (a <ui os graças do Rfci e da
Rainha. Brigou cqm o ( achorro, arranhou o Raposa, matou

( anario, celebre lemoi do Reino. Nunca lhe suecedeu na-
do de mau. porque linha o apoio do Leão. Tornou-se pin>
toi. I toi enriquecendo, protegido pela Rainha, Was, acon-
teceu que certa \e/, para oue o Rei lhe paqasse mudo di-
nheiro, «1 LeÔo encommendou-lhe um retrato. Elle arranjou
como modelo 001.1 a velha Lcôa, «i mais eléganle Leôazi-
nha do Reino... I 10 assim que conquistava a amizade dos
bichos nobjçjís! pintava o Leão bem rrtoço, com expressão de
cordeiro; a Aqmu parecendo uma pomba;..

Dom (lafâo sempre muito farofeiro, ia annunciando?
corno sii(1 mellioi bbra de arte, <> retrato da Rainha Leoa-

marcou <> dia do inauguração delle, na corte, perante
os embaixadores tios paizes amigos e perante o nobreza do
Reino (\<\ 13 n iiurudo.

O dom Rátiçlio soube di^o poi intermédio do Rapo-
so. Elle se interessava pelos progressos artísticos de Dom
Gatão e esperou o oppóríunidade de uma desforra. I vin-
gou-Se no dio (\^\ ial inauguração.

Na presença de lautos nobres, quando tiraram o pan-
no oue envolvia o quadro pintado pelo Gatão, na saio de
honra do palácio, apjjareceu aos olhos Oe todos, ale aos
d«' coruja, a cara da Rainha, cheia de buraquinhos, como
se losse iii(ll, (1(|n (jc. bexiga.

D<'in Galão foi preso e enforcado!
f deixou aos Seus iiordeuos ,, compromisso de exter

minai Ioda a geração, presente e futura, de Dom Ratinho*
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OPTIMOS RESULTADOS!
Attesto que Lenho empreendo o"KLIXIR ÒE NOaUEIRA*, maíriilfi-

<-a a.^aiOaçao de substancias depura-
tivas, om diversos casos de minha
clinica, consôf^ulodo oprjmos resulta-
ÚUB.

<^^Ê Fortaleza (Ceará) _ Dr. O dor Io o
»Ic Morne* __ (Firma reconhecida).

SILUfl ARAÚJO

- ¦^Èí7^m^^ IriPirÇTrA (&i@B)
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E 0 ALIMENTO IDEAL

Para CREAHCA5

e COnVALESCmTE
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Rectificacão
l^or engano, quando na nossa ul-

tuna revista, demos publicação a uma
nuqina em homenagem ao municipio
de S. Thereza; referindò-nos ao bel-
l(> iardim, (jue aformoseia a Praça
Domingos Marfins, dissemos que o
mesmo havia sido construído na qes-
tào do dr. Solou de Castro, quando
teve inicio antes da revolução, con-
cluindo-se no governo do sr. Tle. AU
varo Barreto, antecessor do dr. So-
lon de Castro, nu prefeitura do mu-
nicipio,

I iea, com esta rectificacão, por-
tanto, corrigido o engano.
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Dando maior realce ao
certamen estadoal de
amostras, competições
sportívas entre jornalis-
tas do Rio de Janeiro
e o Tijuca Tennís Club

_0 exilo da beira de Amostras da Cidade
não padece mais duvida, pois alem do lia-
bajho valioso (pie se fez no local reservado
para este importante certamen estadual.
.outras providencias de caracter altamente
patriótico e como objecfivo de dar maior
realce ao vultuoso empreliendimento estão
sendo tomadas.

O esforço que cm lorno deste assümpto
\lm 

^ e s e " v ° lx H*° (1 nossa P i e t eituraMunicipal c, mconfeslaxelmenle. no lavei.
nâp se podendo, por seu lurrfo, occüttar
O modo hábil com que o sr. Paulo Lanza
delegado da Prefe dura junto ao certarrien
vem, pôr outro lado. se desobrigando da
diffiçil incumbência.

Prova o que declaramos o facfo que re-
(listramos com immenso agrado, de se es.
tarem organizando, como numero de gran-
de significação para a leu a fie Amostras,
cujo inicio teve lugar no dia 22 do cor-
rente, duas interessantes competições spor-
fivas, de tennís o de basket-ball, entre
equipes do R]o de lanetro e da nossa Ci-
dade.

Assim podemos assegurar aos nossos
leitores que nos primeiros dias do próximo
anno \amos assistir uma interessante e
aristocrática competição de lenms entre os
nossos melhores jogadores filiados ao Par-

que lenms Ckib e ao Praia Tennís Club
c os jornalistas lennislos cariocas perlen-
centes ao grupo de chro n i s I a s que se
acham sob a bandeira da A ( I)., do Pio
de laneiro.

Na mesma occasiào receberemos a hon-
rosa visita do tradicional Tiiuco lenms
Club, o club do nosso illuslre collcqa dr.
Heitor beltrão, com um treinado conjunto
de busketboll e o qual tara aqui três ele-
qantes exhibições desle encantador sporh

Para todas as competições, serão offe-
reçidas artísticas taças, duas fias quaes já
recct)eram os nomes des (idade de Vi-
«tona» e «Estado do Espirito Santo.* o
sr. Paulo Lanza delegado orqamsadoi da
ia. Feira de Amostras do Estado, por Mia
vé.z collaborando comesse ídéa,offerece-

.flBflTw. fl Bk.

A DIETA
DE SEU

BEBÊ
DEVE SER
VARIADA

Nosso livro d* 'Receitai"

contém um grupo de recetUf

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

MAÍZ ENA
DURYEA

H5F5555BB »~~*3
PEÇA-NOS

UM
FXEMPLAR

GRÁTIS
¦zfT

REFINAÇÕES DE MILHO, BRAZIL S. A.
Caixa Postal 2972 - São Paulo
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iã lambem uma rica laço para ser dispu-
lada na mesma oceusmo.

O sportmon Alberto G. de Sou/a. nosso
eolleqa da A ( . I)., que tem servido de
rnensaqeiro entre os clubs locaes e 03 ide-
ahzadoies do festival, |á Iransmilliu pai a oPi<> de laneiio ,1 mui nica. a respeito* e
esié aguordariflo resposta da acceilaçfio
dos convites a lodo momento, Delegado
QUÊ c da À." C I) nenhuma dúvida tia
mais quanto á visita dos lornalistas tennis_
Ias cariocas, faltando apenas a ,(>sposto
do nt)sso COlleQa di I leitor helhào q|Je
loi pedida por teleqtamma hontem.

Namorado Ou noivo?

o medico novato da Pjiarmacia A<junie
mu uma moça e exclamou \ ara r m \o-
f «abulo guarani quei dizer: Senhora. Isto
ha dez annos. filie cia ainda <j\mnusiano
e formaram mulos Mlle. esperou lodo <>
tempo e foi n^islu a loimatma no Rio de
Janeiro, do iovem medico. Gostando im-
mensamente dp passeio mio qui/ saber fie
regressar <i Vicloria e $6 o fez cangada
e com a insistência do noivo que afinal,
ainda não leve a i oragem de %c < oropro-
meltei officialmente apes<n de lodo o <un-
b i e n I e f a v o r a v e I.

São considerados noivos... e mais nada.

¦»-•

RHEUMATISMO
SYPHILITICOü

ATTK3TO, «|ti.
.sojffr^n,}!, ha long'"
nezef! do HHKl'

MAT1SMO svrni-
l.lTICO, resolvi r*«-
correr ao "KLLX.Ii
'»!•: NOGUEIRA', cln
Ph.-Ch. João tia
Silva Silveira, c%
com o uso' de 3 vi-

completamente cura-
do. (AHB.) K\nn»|ro Gulnui-
rfle*. sã» Luiz do MaránhA"
(Firma reconhecida).

4& •'



«Espirito Santo
Judiciário»

"ROCKFELLINA"
IMIIK: mmW, SOLITÁRIAS, AIIIIPMOS. EfC.

E' a nova revista, com que p dl Danton bastos, sen
director. vem dotai o I stado. Como bem lhe diz o nome, o
revista do dr. Danlon Itafa, rstuda è propaga <> Dueifo, em
toda a sua multiplicidade soberana, exel.ueccndo doiifnnas,
clareando a jurisprudência e anajysando legislações.

Comtüdo, como uma obra qualquer, mudo embora
não literária, principalmente «unindo se baseia na literatura,
tem sempre duas finalidades: uma -a satisfação de uma ne-
cessidode, imposta pelo meio ambiente, que subiu ou desceu
no baromelrp do progresso; e a outra e a de brilho deço-
ralivo, paia embellezamentò exterior, que fica portanto á
flor do espirito do meio e do lempo A primeira jè a excla-
recemos, e a segunda, laia a própria dírecção da revista
«esta ie\ista procuiarã concorrei paia o dcsénvolvijnenlo
<\a vida cultural do Espirito Santo. ( ullura é a generalí-
dade dos conhecimentos humanos, numa reunião indíssolu-
vel, num só panorama de belleza. I ' encanto, mas não é
necessidade. Esla se firma apenas sobre um único conhe-
cimenlo, fundamentalmente feclinu o, cujo auxilio na vida ê
absoluto. I ' de um so homem e serve para uma multidão.
ao contrario da cultura, na expressão em que a enlendemos.

«Espirito Santo ludiciario' cunha necessidade. Propa-
<i" '"ii conhecimento, desenvolve uma fechmea. Mas e, iam-
bern, mais um ponto luminoso que se vem juntai ao painelartístico, aliás, cultural <\o | sfQdo, num embellezamentò novo.

PVkco v"N'c,04
Oá tmuóa

cr«ancas

í i mJ y/u/^.^flu/'\ 1 .'Jj-1.

vmoBt *tctmty*»n
RIBEIRO. MEWZE^ â

LÍNA são tomad
uxias as Drogar
do. ! tu|)o3$uD0

Rua

Novo produeto, (le incontestável
êxito na expulsão dos vermes intes-
tinaes, principalmente os denomi-
nados «a s c a r ides lumbricoides»
(lombrigas).

Com base de óleo de chénopo-
dium (essência de herva Santa Ma-
ria) substancia muito empregada pe-Ios lOxrnos. Médicos da PROPHY?
LAXIA RURAL e da humanitária
MISSÃO ROCKFELLKH em todo o
mundo, é n KOfKFKU.INA uma
feliz combinação dessa substancia,
eom a phcnolph-taleina. de forma
que, pela 8CÇÔ0 vermicida dnquclla
e purgaüva desta, se obtém faeil-
mente a expulsão dos vermes intes-
tinaes, nào necessitando de qualqueroutro purgáüyò, além do que sua
acçâo «èxito-seeretora» assegura a
mabsorpçcàn <io chenopoduijm pelamucosa iutestinal. facilitando assim
o seu poder «antihelmintico»
Oirwlo fie i>ltnn,,nw,..»r. .1». ' . ,

y- \ o seu poaer «anuneimmtico» e evi-* ^**^ tando os phenomenos da intoleran-
cia. As pequenas pérolas RÒCKFEL-•; com prazer pelas crianças. Kneontram-se em

S de S. PAllIfli i' fln I ^ in P*»lrt («nrr^i,. i.&f»i'f.ki.H(lo Rio. Pelo correio, registra
ia - com prazer p
ias de s. Paulo e v, .> ,. ,., ,,

Pedidos á Drogaria Ribeiro, Menezes & Cia,
üruguayana, n, 9K—Rio de Janeiro.

Soffria de assaduras havia muito
um dos mçiprfes.enllujsiosiaè desse preparado o sr. Dario |. de Sou/,, filho e soco do

gSiifleilteslado: 
Cr commerc'a">* «>. < ommençjado, Bernardo losé de |ou_ , th%$p&

Sr. Eduardo ( . fequeira, Peloi.is.~- a vontade de gue a outros possa sei ulil minh . ,.v
Sente Ifas' ,"¦ wl^íl 

*& """," de '"' """,<) ,em,,<' MJ,f«'" dtí aaSas, moSia t f^
seTob.erV m n m?o ,, sdffi» Ten o SmTi^^jSlif^ ^H 
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Mmli.i senhora lambem curou-se radicalmente de uma assudura sob o seio Como é incom,m (io m,n,,) rnniiiiimi entre as senhoras, cito o facfo para o proveito do DrtSLTarff
SdissFma 

d° P° PEL0TENSE « '¦¦ «, o,,-,, em ffeveffníl^^ rtm^píol

1. vasta e sabia a < pila bo ração gue lhe enchem as pa-
gmas, todas vasadas em linguagem dos acostumados ao

maneio do idioma, que são ei-
Ias todas pensadas e escriplas
pelos nossos maiores na Sei-
ençia do Direito e no conhe-
cimento da lingua.

leifio material modei no, de
fa< ii manuseio, interessante, de
facto.

Recqmmenda-sé-a, portanto,
a todos os gue v ivem do es-
tudo de que trata a nova lie-
vista.

Ao cli. Danlon Bastos oqra
decênios o exemplai com gue
presenteou a nossa redacção

Sem razão para mais, firmo-me com estima e consideraçãov 'Dr.—uario I. de Souza. )e \ mcê. Amo. Atfo. e

• • .
Confirmo esse attestado.-ür. Ií. I . Kerreira de Araújo, (tj/ma reconhecida).

Licença \. 54 de 16 de Peveiro de i(>!8.
Vende-se em todas as Pharmacias e Drogarias do Brasil,

Deposilo geral : DROGARIA SEQUCIRA-Pelotal-Rio O. do Sul

O direito sem o de\er,
c a anarchia; o dever sem o
direito, é escravidão; o dever
e o direito ligados indíssolu-
velmenle um ao outro, é <i ti-
berdadé.—La Rounat

CREAHÇRSAHEMICASLYHPHATICASRACHIT!CAS|ACCtssos:£ASTHHAtgRONGHtT£ASTHMATic;
PO INDIANO1«M ^a! íl PARA CASOS CMItONfCOSS

SABOROSO XAROPE IO00PHOSPHO -CALCICO
Francisco Giffoni & Ca. - Rua V cie Março. 17-Rio de Janeiro

I I I



NATAL

Natal... Natal... O meu olhar c cheio
Dessa Insteza branca do luar...
Porque Papae Noel hoie não veio,
Passou, e foi bater noutro lugar.

Natal... Tristeza e Dói... Marivrio e anseio..
Ai, como en smto um triste recordar...
Natal... A's vezes rio-me e receio
De uma vontade grande de chorar.

Neste Natal, Papae Noel nào qüiz
Trazer mais um boceado de esperança,

Que me tornasse um pouco mais Feliz...

Papae Noel chegou emfim... Cansado...
Trazendo um sonho lindo de creança,
E uma saudade immensa do Passado.

~~~^. 
i. .- TTT*'

NATAL
BERESFORD MOREIRA

Grmindc çMarvilla

Na Vida ha dois momentos grandiosos—
Ao contraste que nos cxhalla c aterra-
Um—é o momento em que o olhar se abre.

Outro—é o momento em que esse olhai se cerra!

Pelo contraste,
Que de si mesmo c o augusta genetriz,
O esplendor orgulhoso duma haste
E* filho da... raiz.

Raiz ou haste- senelude ou infância—
íta um fio invisível—que as coclem,
Como, pensando-se bem,
A superfície do mai
L. o vestígio do solido
E a saudade do oi cio I

Abra-se a velhice —enconlrar-se-é o infância.

Pois os horisontes se locam nos extremos :

Pode estar longe aguillo que sentimos.

Ppde estar perto aquillo que não vemos.

Na Vida de Jesus ha dois myslenos :

O momento do berço e o momento do Cru/.
Porque tanta grandeza num estábulo?
Porque num lenho o corpo de Jesus?

E* destino da flor nascer num rude galho.
E' destino da luz surgir da escuridão.
\ nos grandes momentos da existência—

O Cérebro—pôde ser Pêndulo.

Mas, a Força... é Coração.
Porque o Coração c mais que consciência I

Tinha que ser assim essa escalada
Para a alvorada duma Redempção :

No Berço—o Desconforto.
Na Cru/ — a Humilhação1

No emtanto, nem a Cruz foi mais que o berço,
Nem o berço mais que a cruz
Xo clarão dum Amor e duma Idéa.
Porque num estábulo ou num Calvário
íesus permaneceu sempre Jesus:

Si no berço—era Innocencia'
Na Cruz—foi Epopéa 1
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Podem envelhecer os futuristas?
UMA «ENQUETEvENTRE OS NOSSOS l< )\ I NS

LITERATOS
A situação dos nossos loser.s poetas C escnpiores fufuríslas é das mais fnsles.
Adherindo ao movimento futurista, esqueceroni-s,. ,],. parar 0 relógio e como as horas cor-rem, o tempo vae correndo è etles são rnxelhe-

cendo lambem.
Devem, pois, ()s faturisfas envelhecer?

A RESPOSTA DO POETA MANOEL BANDEIRA
- A velhice é uma prerpóaliva dos j,(,ssa-distas, disse-nos o poeta Manoel bandeira
Alberk, de Oliveira, Oléflario Máiianò Fèr-nando ,)e Mü.itillwics, Damascèno V.cn. è ouln>s, estão envelhecendo a olhos vistos.

Nós, os futuristas, não os poderemos im,lar. Alias, a .dade c uma convenção social que05 modernistas condemnam.
Marinelíi ió dnse na sua lingua, meio ilalia-na, meio porlngue/a :
~Nào envelhecerei «jmi.»
E eu. adeplo de Marinelíi. icin.cm lerei ca-Dellos brancos! Nem «„,e eu lenha de pmlal-os,nao de verde, eo.no o passadisla Bandelaire

mas de preto, como o nosso Raul Pederneiras'
que só nao é passadisla porque não o quer ser'embora contrarie o temperamento dos seus bo-necos...

MAU I1À5IT0

Anos o quinfo ou sexto apeiifivo, o JoaquimKibeuo indaga do Luiz Marfins ?
Quanto custará rsse prejujzo ?Ah; não sei.

-Não estás habituado ao appentivo?—Mas nao a pagar, ora essa...
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A SAÚDE
Of médicos recomendem Maí-
xtnê Duryeê pari pessoas en-
fraquecidasptl. enfermidade.
Contribue elementos necessá-
rios para abrir o apetite, forti-
ficar o orsanísmo e restaurara
saúde.
Este alimento saudável e nutri-
t.vo pode %tr assimilado em
dois 9 três minutos.
No«o livro de "Receitai"

explica o modo de prtpêfêt
c servir uma variedade de pré-
tos deliciosos com a

MAfZEKl
DURYEA

;/ 
""•'»'"<.- Prálfoo. pèrfanlo. é o indivíduo."—obu-,, ,„,,., e esperar que o molol:netro pare o bonde.

Ahl. ií uma muílidío eslará envolvendo o
\vh,r"1"- 

° '<"" ddrá lentpo ao passageiro deescolher um logoi no banco que n„„s |he agrál

ENTRE ÇOI LEGAS

Onde vaes ?
-Vou para a repartição.

-L' caso pâra (in,<)r fo(|llHev ,j(J ||(n mç/.
que lá não appdieccs...

- I ' 
que hoie fivè de me levanta/ cedo e

estou com somno.

APONTANDO RI SPoNsAhll.lDADrlS

-Não me eslão agradando muito estas cal-çavsr. E?fev8p. l>(lle,:e ()l,e fazem mudas ru-
gas na parle de Iraz das pernas.

-Peço desculpas a V. Exa., mas as calçasda nossa casa nunca fazem semelhante eois«-
Deve ser a pelle de V. Exa,

-o reu comrneileu o roubo só ou to, aíii*dado por alguém? inlerioqou o Juiz.-Foi com a generosa ajuda da banda dos-t u/ileiros Navaes, disse o reu.
—Corno assim ? Explique-se meltior.-Olhe, foi assim. A banda passou pela rua-c lez uma oarado defronle do rasa e cinquanlo

Iodos chegavam ás iane H a s da rua eu entrei
Pelas janettas tra/eiras.

Conselhos úteis
COMO MANDAIS PARAR O &ONDE

"I" ènlre nós, um velho cosfumé de se màn-dar parar o bonde levantando o braço
Esse cosfume deve ser poslo ,i margem, poiso molonu-,ro pôde se, inlegralisia e iulgà. Ira-lar-se de uma saudação de uni colleqaseu departido. uç
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UM
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GRÁTIS

No IribunaL o reu nega o cri me.

*?? ?»i>f**^>Mtft

REFINAÇÕES DE MILHO, BRAZIL S. A.
CoUa Poital J97f - São Paulo

Rcm.ia-me GRÁTIS icu livro
C03 93

h'OME
fcüA .,
CIDADE  

"~  ~^_

ESTADO

- Lntão, (jrita o juiz, você alre\e-se a ne-
gar o crime que to, pnesènciádo por de/esseis
testemuntias?

- Senhor |uiz, se houve de/esseis pessoas
gue viram, eu posso apresentar mais de dezes-
seis mil que não \ iram.

* ».** »«•**,,.«..

AMA&lLiDÀDES MAIRIMONIAES

~A 
esposa-í:*s um perfeito imbecil...

-O marido - Obrigado, f;' a primeira \e;r
gue me ençpnlras peiíeifo em alguma coisa.

CASTRO IMTF^^a.,^ ™D^J
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O Pesadelo
V

do Feminismo
Hersila Valverde

A atlitude do deputado paraense Aarâo Reis,
cia Camãra, em foce da cassação de mandato
do sr. Pereira Carneiro cm que se acha envol-
vida Bertha Luiz, é francamente, hostilmente an-
íi-femwista.

Já conhecíamos o qgerisa deste de pulado
pelas conquistas femininas, uma ve^què, pprpç-
casião da Constituinte, còrribãfeu com uryumeu-
Ias uno não chegaram a ser fortes, o solo Fe-
nunino. Mas o íjuc nao cdmpTèhciridérhds é ã ra-
zSo porque esse illuslrc parlamonlar classifica
de deprimente, o faclo de Berlha Luiz substituir
o sr. Pereira Carneiro

l: porque? Simplesmente porque é mulher.*.
Não supporlam elles a concorrência mas-

< ulina ?
Pobre mulhei brasileira I Nada conseguisle

ainda e )á os homens se sentem prejudicados.
A lua situação de eterna escravisada é a què
lhes con\ ém 1

Ora, pois) !.' deprimente paia os senhores
homens, que ú-a mulher, que pelo suííragio po-
pulai se elevou è altura cie um homem publico*
lhe seja igual em Fujncções desse natureza...

Não somos dos que divinisem a sla. Berlha
Luiz, pelo simples Faclo de conseguir para nós
a illusão cie uma victoria corri ò advenlo do no-
to feminino. Antes pelo contrario, consideramos
o voto, (direilo ci\ ico concedidos aos nossos ta-
barcus semi-anélphabetos e consequentemente
inconscientes dos seus deverés) uma conquista
extemporânea, uma semente lançada em terra
estéril.

Não ciemos também que Bertha, obcecada
pela vaidosa visão das glorias políticas, nos tra-
ya muitas vantagens. Mas não lhe n e y amos o
que incontestavelmente ella possue : sagacidade
mtelhgencia e cultura.

Já houve quem classificasse de «incenso» o
tratamento que demos a esta nossa collega de
sexo, quando, por oceasiao de um ligeiro com-
mentario ao seu nome, a chamámos grande.

Ora, grande c qualquer pessoa que conse-
gue elevar-se acima do nível commum da so-
ciedade. t: é fora de duvidas que, em imitei ia
de conquistas políticas, Berlha o conseguiu en-
tre nós; apesar do que, como deixamos dito, não
nutrimos esperança de que esta nossa patrícia»
na Câmara, se empenhe pelo que já foi o seu
sonho —a emancipação da mulher; emancipação
que não consiste no direito do voto, que nada
é, para quem não tem siquer os meios de pro-
ver a sua subsistência pelo trabalho.

Somos feministas por princípios, na mai s
sincera expressão do termo, mais temos por ha-
ibito, não confiar muito em promessas...

Pelle Limpa e Alva em 3 dias
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r DIA 2 DIA 3" DIA

fls iTianchas, os çrauos, as sardas e os poros dila
fados desapparçrern.

A mulher \)òdc tratar-se em sua
casa e secretameate sem que o sai-
ba nenhuma de suas mais intimas
amigas, com o simples processo da
dra. Leguy, appllcando em si pro-*
priao famoso Creme Rugol.

O Creme ftügol corrige e faz de
sapparecer as queimaduras do sol,
as manchas cutâneas, os cravos, as
espinhas, a cutis escura, a verme-
lhadà, amarcllo citrino ou terrosa,
tornando a^sua pclk clara e unifor-
me.

As partículas iníinitesimães da
composição deste creme permiítém
que a pelle continue respirando e
absorvendo <> oxigênio. Dahi o di
zerem è cóm razão que o Rugol inv

prime à cutis um tom clc pétala de
rosa.

Em tr£s dias a çülis ficará lisa,
natural e de uma brancurá, sem má-
cuia, dando impressão de umàsàu-
de perfeita.

Nós temos á sua disposição um
exemplar do livrétó «O Tratamento
Scientifico Para embellezar o Ros-
to» que lhe indicará o caminho paraobter uma péílè formosa e evitar
que ella so estrague ou en r u g ué
até a extrema velhice. Nâo hesite:
Peça'-iios hoje mesmo.

A revista está sob a sua mão e
deixar para mais tarde é arriscara
se esq[uéçer, V, s. não tçm despesa
alguma. A remessa será feita ura-
tuitnmentr, livre de porte.

.. COUPON

Laboratório Alvim & Freita.f — Rua VVenceslau Braz, 22, sob —S. Paulo.
Como leitora de «Vida Capichaba», peço-lhe enviar me gratuitamente, sem

obrigação dr minha parto: «() Tratamento Scientifico pára
embellezar o Rosto.»

NOMÇ

RUA

»•*>«.* . < • .
#¦ • #

..»..,

CIDADE  ESTADO

Se na phãrrnaçia ou perfumaria da sua localidade ainda não tiver
Rugol, poderemos enviar-lhe um pote mediante rs. 9$50f) em vale postai;

DOENÇAS DO CABELLO
E DO COURO CABELLUDO

50 t CALVO
QUEM QUER

FORMULA E VPJ r»at. 0C/>0 ?0 Ptíc? FRe.° GIFFONI
AVENDAHAS "HARH/tÇIÁL OBDGABIflS F NAS CASAS OE I* 3RÜÊM
fRAWCISCO SIFFOUM 4 Cí-RUA H D£ MARCO. 17-WO Dl JAWEIRO
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CoIIação de grau das <<V,DA capichaba» j^psciJTDn
«, 1'nlílicaei.o tunAmAm ..„ ii»m .._ t?_. ^*-# ^-^ *^» ¦*¦ ¦ -^ V^^

protessorandas pelo
CoIIegio do Capino

¦«•açAo fundada em 1923, da BfljpreU Cfâphic<
Fdilora «Vid. Cflpichab.i.

I

RealiZOU-se, no dia ;. deste mez a eòí-loção de grau das novas normal.stas, for--nadas pelo Collegio do Carmo, cuia ,o-enrudude se revestiu do melhor brilhan-hsmo. c,n
Poranymphou o acto S, lixa. Revma I)Luiz bcorlegagna, n presença do sr. cao'Wojmur Carneiro da Cunha, Interventor .ri-termo no Estado e outros membros do Governo, nosso mundo social e representai!-tesdo Clero Calholico e da Imprenso
Ao iniciar-se a solenrudade, foi execu

,?\.l.HJ,Yn"li0 
nacional' cantado pelas di-Plomandas. A scuur, o ParanYmpl,„ da lur-

a niS«S 
,>ello1(llsc"rso' cm "»e affírmóua necessidade da união da escola á Iqre-ia, a bem de uma sociedade gue se dizvirtuada.

Entre o discurso da oi adora, a quem se™ ° iaiPt0 do aoradecirnenlò ao pa-ranvmpho e as pessoas presentes, bemcomo o elogio dã saudade de que sé posMiiam, de que afinal a sfá. Barbosa de Me-nezes se sahiu com brilho, e a e n f regados d.plomas, foj canlada u canção doCarmo, que agradou sobremodo
Aos presentes, foram distribuídos bnn-

,anH«Ciem rra?çí' 
das "otmalislas, fihali-/a( do-.se a fesla con. o palavra d(, sr In-

d1«pnrf°/'AqUe pre,Slíllu a solenrudade. qüe
1SCH „C?.m0 

° ,:S,ado esP^ra que cada

noTl TPl 
* m,ssao,l",e lhes ff» d«da. im-posia pela sociedade.

A' no.ie, no elegante «Club Victona re-<ihzou.se esplendido baile, em gue tocouo oplimo la^-band do li. |> Mildar

Hlrrrtor, M. Lopei PimentaHrdaelor.ohele: Almeida Coualn
»fifd"^,0.P.,'"! 0""««v«» W«ll|B-(on.Athavrfe Uma «¦ Alvlmar HUvm

EXPKDÍEN II-

Assignaiuras.

Numero avulso ISOOÔ
Semestre .' )3$000
Anno  25$000

Aa Rssignalurai trrmmam *rn,prt em I» junho ou IItle dezembro,

AnnuHcios. \
. \ Pa*inâ  I2O$O0OÍn'.*: *  <>o$ooof£
tí  45$O0()f<
* "  353000)2

(x ., ..". "•••••.  2píõõoí«1 aPa (! _ pagma interna)  I5b$000| Q
>2 «  I20$ÔÒ0!Í5« (pagina externa)  Í80$000/

Redacçâo e ojficinas :

Avenida Capichaba, 28—Victoria K. Santo
Caixa postal, n. 3853

Para o seu álbum, menino de olhos
atues...

houve memrfihe fi* QUe ° amaV0< "«<>nome meio de você acredilor no que eudma. e eu paS5CI a 0O3,ar mais de vocêsem que o soubesse

meCM°1 
" "(aSSar dos d,a'' ° ,:er|e/a domeu amor foi-se .nhltrondo no seu cora<.ao de ouro e desde então, você come-

SSL bífnrl.0 d ' ' °m u° mC" amor- ««»quem hrmea com uma boneca de Iouç<-,
nha ZC"i,am0í 

6 ""'" »«rta*íra boneou,-nno oe «Discuti.»

r^JerUK^10 
d,â° ° P°r,ir^e, não have-

sfiluam P paciencí0 "'"¦ o recon-
Você. menino desandado, deixou cahii0 boneca de b.scu.t do meu amor*

NÉA MCRGADE DE
MIRANDA

I ELE PU O SE ::. 117

SUCCURSAES:

NO RIO DE JANEIRO - Avenida RioBranco, 137 - |P andar,-/! Eclética.

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

i \

Presentes á «l/ida
Capichaba»

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

NA BAHIA - Rua Chile, 16.

PYPmn nrac lK- Í110.S f)Sexemplares das cadernetas verdes rH uedn ipr-Pifn« ' "• Nt'oesaa «Mo-

£x- -»x:y< »S5£
qui

Agradecemos.

ASSIGNATURAS
No intuito de diffundlr pelo interior

do Espirito Santo a nossa revista resol-
vemos, como bonificação, todos quantostomarem uma assignatura de anno daVida Capichaba para 1935, enviai-a
gratuifamente, durante os mezes de Ou'tubro a Dezembro do corrente anno

Aos assignantes em atrazo padimosa fineza de saldarem seus débitos juntoaos nossos representantes no interior

Baratinhas miúdas
SduHnTar?Cem Cüm ° us° dü "nico oro.duelo liquido gue atrae e extermina as'"""""""Mas caseiras e Ioda éspe!cie de baratas

^BARAFORMIGA 31»
Drogaria Baptista

Rua V de Março, 10-RÍovidro, \% - Pelo Correio '>S

IíkIm.ní i:wAÍIJ'JJiJilJH»jii.»j na çmiBj^*/| PM U I . I «a» Um IJIf I \F'vlv
DORES SCIATIGASRHEUMATISMO

Francisco Girfoni 5 Cia. - Rüa j- de MarÇo. 17 —Rio dç Janeiro
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< > eNo!í< ou Io l 'ulu ial • (j o «i Iquer
dia i cgisli ai á um desasli e de auto-
movei de serias < onsequem ias.

1 que o novel erigenfiéifo não l<*111
nei vos equilibi ados -é um lanlo ner-
voso quando está no volanle Pre\ i-
nam-se pois os transeuntes da Av,
oa Republica, para evitai um esma-
gamenlo de ossos. ( ) automoN ei (li-mousine) vem na desfilada, diminuiu-
do a mói i ha a pi opoi <, ão que < he-
9a no (i uzamento da Av, ( leio Nu-
,,rs- com a da Republica, pai a dai
1('inpo de Mlle, apparecei ao por-tão de sii.i iesidem ia, ollendéndo ao
primei! o * hamado da Iuizína,

alfinete a< onseJho mais calma, <io
«chauffeui amador... e que ama a
dor de casamentos...

O

SILHUETAS E PER F/S
A. R. N. I>.

.4o poeta Nilo Apparecida Pinto

^njo <• mulher. Sem da nobreza o sello
Irazer, lem duas princezas o alto posto»
E c tâo perfeito aos olhos <(,, [!irl) /r|0r
nue a iulgo Diana ao fado do sol posto.

I em no olhar... (; difheii descrevel-o.
Raras vezes sorri mas em seu roslo,
de estranho encanto que nem sei dizet-o,
vive a alegria das manhãs de 4gosto.

I Pequenina I seu lodo do innocenfe,
Escrinío ideal de pérolas do Oriente-

de l\ i ios e iasrnins pareéè feito.

esiimado medi i o, resideníe á
rua i i o11<• i s< o i\ i,)111o, parei e que se
de.siljudiu de uma \ ez. pai a sempi o...

'*' não acrejdil.a nas mulheres, nem'em paciência pai a atura I - a s, Noconsultório só rei ebe, dr facto, do-
entes. Em sua residência, q u a náo
11,11,1 voz feminina o chama ao fele-
phon.e, queni áHena"e tem ordens árespeito : o esculapío nunca está ourntri° '),,(l(, recados para fransmif-
lil-os quando elle chegar:

Poniiie tòo grande 1 ran sforma-
ção ?.., Que terá acontecido ?...Nm',M contrariados ou novos amores ma banho ao seu lodo. Alfinete fem ume

I pai o o <|li u lo intima do poeta,
uuo d'l lio Io/ a Miisd predileefa,

Seu nome é um dei ass\llabo perfeitos

Lúcia da Graça

11,1 «zona ?... f xisle roupa na corda.

A professòranda da I scola Noi mal viu0 MM1 sonho ruir, I lie, o seu príncipe* eh-cantado, é visto, hoje, ao lodo da louns.
sima da Alfândega, que é de circo em os-
sumpfo de amoi.

A professòranda é ainda uma çreança,e por isso mesmo tem diante de si lodo'
uma existência...

Alfinete deseja-lhe, tom o diplomo, umamor mais sincero. I á outra. . o que lhe
pôde desejar é uma transferencio...

Mlle. que frabalha Com seu cunhado em
importante casa de café, pôde sei conhe-
cida como a prineeza orgulhosa do Mos-
coso.

Será que o seu orgulho é proveniente
da certeza de que o futuro medico lhe é
sincero? Não perca seu tempo, Mlle. es-
perando estudantes, pois o amoi delles ler-
mino quando terminam os estudos. Afinal
de contas é um passa tempo. Por esfe mo-
livo Aliinefe aconselha a Mlle. que deixo
de ser orgulhosa, porque quem perde de-
pois, não é o acadêmico de medicinal

Cuidado... Cuidado...

Mlle. è lindo e talvez a mais linda de \ i-
ctona. Reside na Praia Comprida e diplo-
moú-se agora na turma do Carmo, filie, o
capitão lourinho todos os dias na Praia to-

ponta lei rível... e pôde auxiliai a Mlle. na
exfracção dos espinhas do elegante mili-
lar...

A presidente do bloco das filias está na
oda de fora, e sentimos dizer, devido a

colação no bolsa do Amor, com aqueda tias cafobiaes, não ha corre-
cíoi que se interesse pelos Hiulòs;Mlle. que trabalhada pasto das Fi-nanças pode fazei o seu trabalho
em favor da alfa dos apólices e de-mais tijolos de' fundos públicos.,

PHOTO PAES
Trabalha aetnàlriionte paia a

« \ ida Capíchaba » e para
a « Vida Domestica»

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

tos, baplisados e anni-
\ers a rios.

Proçiirçm o seü fiTELIER a
rüa r de Março n. 23

VICTORIA

gos o de tomar cole quenti-nho, Trabalha no Serviço Especial doLate onde habíiuou-se ao bom gos-to da nosso rubiacea, Descia casar-
H> e ,er rni sua roso sempre hm-
Pinho um fogão e< onomico, i: o ra-
pagão vistoso c justamente o ele-
menlo que poderá completar o sua
felicidade conjugai. .

O capitalista do límousinc verme-
lha deixou o sim noiva n, 2 seguir
poro Bello Horisonle afim de assis*-
In á formatura do seu irmão medico.
Parece-nos que o .seu despreso foi
um despistamenlo para que f i q ue
agora com o n. I —elegante profes-soro do loidim do Infância.

Vamos ver em que tíá isso. Uma,
sim. Duas ê demais..

Chegou o hm do anno. A mac o-
cada esludanlina estará do regresso
brevemente. I ella, que aqui espe-

rou lodo o tempo por aquelle estudante de
medii ína o do Picolé, está radiante com a
próxima < hegada, Vamos, Colinha, Não de-
sanime...

Mlle. ficou poi conta do seu Aurélio
durante alguns dias e emban ou, sem pre-vio aviso, para o Rio de laneírd, emquan-to gue, (. ínspecloi do Gymuasio do EspU-
rifo Santo, aqui ficou nos bailes á suo pro-cura. Seriamente zangado com o facto, se-
qum lambem para aquella Capital, e an-í,,s mesmo de arranjar um hotel, fe!r<n u-
P.hou o mlle para explicar-se do seu pio-
cedimento... Hum.. Alfinete assistirá breve
a um t asamenlo maiinho...

Não deve fazei mudo Iniipu, cjue o od-
vogado conquistador, deixou seguir para
luiz de i oi o. aquella encantadora criatura
sobrinho do ex-Secrelario do I azenda de
Minas e gue» aqui esteve na comitiva. Si é
verdade gue os indivíduos são guiados por
eslrellas, o Camargo tem as atfènções vol-
fadas para o grande cidade mineira. Di-
zemos isso, devido á sua ultima conquista.

I rata-se de uma linda mlle. vinda de lá,
amiguinha da outra e que poderá mterpre-
lar o Romance fazendo o advogálo opa-
pel de Romeu e mlle. o de... Julieta...

Alfinete chama a altenção de mlle. para
as espetadas noutras paginas desta Revis-
Ia.

* ...._. ;;AA. . -A ,-«AA ."¦-.,¦'.¦ -fe-A-A. "'...,;,..



O PRESENTE DO N AT AC
Para meu Vicente

—Vovósínha I Mc disseram que existiu ha bastante tem-
po um homem gue era muito hom e que DOI sr( 5 j ffcero
morreu numa < ru/ infamante, entre dois ladrões.,.

Voeê sobe essa história ? Iíu—de&efò i onhei el-a lem
claramente, para que, nunca mais, delia possa me esquecer,

A s ellinha deu um suspji o e pi incipiou
Há quasi dois mil annos, nas planícies da Gatiléa,

pma estreita fulgurando com expressão differente das demais*
annunciava o nascimento de um menino, que quando homem
íseria o Salvadoi do Mundo I essa creanca tomou o nome
de |l sus.

Conla-hos «1 historia que aos quinze annos, elle fa/.ía
prodígios, discutia com os doutores da lei, vencendo-os no
campo das mais complicadas questões que lhe eram propôs-Ias, sem comfudò humilhal-os.

Quando homem praticou milagres, curou doenças jul-
gadas incuráveis, resiiscitou mortos, e pregou doutrina tão
perfeita, que se tornou incomprehendido, < onfundindo 05
mais sábios hebreus, mestres das synagogas

Era um homem que Personificava o a\i< »k* e sua pa-lavra amena e seducíora atrahía Ioda gente que vinha de
longe, muito longe cm bus< a dr remédios para .1 aíma <• para0 corpo, atravessando tormentos, expondo-se o sacrifícios
nui. Muitos chegavam eslropiados, trazendo os pés sangren-tos dd longa e exhaustiva ioi nada.

sim palavra sa e pura inspirava tanta confiança', quetodos queriam ouvil-a, e inebriavam-se de tal forma com adoutrina que seus lábios proferiam, que nâo desejava^
mais voltai ás plagas donde se abalaram para ouvii o Reidos Judeus, como se elle fosse um grande iman, desíribut-f'()l f'c energias, e os peregrinos procurassem h luríi forçascm seu centro de acíividades, para methoi podei enfrentaras tempestades da s ida

Mas, meu nefinho, no mundo existe o espirito do mal
pc culto ern Iodos os corações o egoísmo unico adeule
responsável pela dôr, que se estampa na face da creatura
humana.

Os grandes, que .1.1 lado de íesus tornavam-se peque-amos, offuscados pela grandiosa In/ projeefada de um ce-
rebro previlegíàdo, consideraram-se humilhados uns posi-
çôes dr mentores do povo, (pois, todas ris mentes estavam

banco popular
Empregados do Commercio de Victoria

SOC- COOP: DE RESP: LTDA.
!vl'.'(. 1;1JI;-.,,inlu'"° cm conta corrente, abonando .»- melhores tnxaür
!'írvmMví,!:r11r,los;1'' Conla, dc lerÇeiros '*!» qualquer praçn*dn pai?..UM \KKh(,A-M-. de cobrança de vericinientos de funectonarios públicos, de redrada dc dínheiros «Ia Caixa

... .. i-^onomica. rtt\. mediante mothc» comsussSo.E'ârS0Sla2í? iW ICUraS .da lCm' C ,ln iamb'"* duplicatas e quacsqufer outros titulou para o que dis-poe dc optimo corpo de correspondentes
AnSnSrcÇSf*dp552 7;.IV1'S^UV -1 *' *lo> Seus associados, ¦ mediante os juros legaes.AD.MI.MM RA HhNs MMo hl> .„ rendamloos, concertando-os, pagando os respectivos impostos, etc me-diante .1 ia.\a módica <Ie »s oto,
ADIANTA dinheiro poi coma de vencimentos c alugueres a receber.

volvidas para o grande revolucionário), conspiravam contra.1 vida do Rabbino, descobrindo em um de seus discípulos
o instrumento capaz de satisfazer «1 intenção assassina de
que se achavam possuídos.

Esse discípulo foi Judas Iscariotes.
Com trinta dinheiros, conseguiram os doutores das sy-

nagogas, subornai o infiel discípulo, afim de que esse o le-
vasse .1 um loq.u deserto, longe do povo, para o prende*rt'm ( assim foi. Preso, injuriado, sacrificado numa cruz, no
alto do Golgofha, morrou sorrindo, perdoando, o maioi so-
ciologo que á I ei 1 a [usou.

Que gente ruim, hein vovósínha?)
Meu nettnhol Infelizmente, a mentalidade que ainda

hoje existe neste mundo hypocrila, c a mesma daquelles
priscos tempos. í"acios idênticos/ reproduzem-se todos 05
dias, em foi mus diíferentes, com projecçôes eguaes ou maio-
res ao soffrímenlo que |esus attravessou, ante a turba ínfa-
ma nte.

meigo Nazareno se hoje viesse ao mundo, e pre-
gasse o grande código da moral, instituição monumental <\i\
{igualdade e i raternidade, seria qualificado, nos paizes ci-
vilizados, de «communísfa*, nâo iria paia .1 < ruz, poi q ue
nâo se usa mais esse gênero de supplício; mas, certamente,
sena posto na cadeira eleclríca—a forma mais elegante do
homem moderno se descartar daquelles gue nâo seguem o
uso, e nâo oommungam com ideaes que se tornaram costa-
meíros,

-Que horror, vovósínha 1 Será possível que existam
homens sem coração, que pratiquem actos lão monstruosos?

Lxistem, meu nefinho, no mundo, verdadeiros varn-
píros que sugam a vida, e preparam .1 morte, num sorriso,

l.quol aos tormentos que papai teu nos Torciuerna-
das e no inferno de Dante...

Peior, mudo peior ainda I I 's criança, e eu nâo de-
seio le impressionar, coniando-fe certas cousas, Mas,.., vou
narrai um faclo (uie testemunhei e poi elle veras o quanto
c dui 00 coração humano :

ra um jovem, desses que apparecem nos scenaríos
poéticos dos romances: sonhador. Sonhava elle com o
amor e com a felicidade.

Um dia descobriu a imagem de seus sonhos, como
uma dessas fados, prisioneiras de duendes, num encantado

palácio de erysfaL. Juraram sincero
amor...

Mie, que era um espirito triste, da-
quelle dia em diante sentiu o futgor
do olhar de sua eleita, emprestar-
lhe a energia que lhe faíiava. Hnha
por musica a voz dolerife de sua
querida, <4 poi amor, aquella alminha
rjenlil que elle sonhara.

Ella, apai enia\ o 1 etrib.uíi o amor
apaixonado, que com ò passar dos
dias crescia, 'geo me f ricamente, no
coração do pobre moço.

I. entre juramentos de elerna af-
feição, 0 amor enqnnalda\a um fu-
tino promissor, de flores, risos e ven-
furas, desabrochando como um so.
nho de felicidade, numa casinha de
campo enlre frondosas arvores, en-
volta numa trepadeira florida, emba-
lada, harmoniosamente, pelo chilreai
das andorinhas, locada pelo primei-
10 raio da aurora ao preguiçoso so-
pro da brisa...

— Ah, \ovósinha '...

Telephone C. 4-15
Para mais informações com a Gerencia -- RUA JERONYMO MONTEIRO. 26-1' andai

VICTORIA ESPIRITO SANTO BRASIL
j

—1:. assim mantiveram, muitos dias,
urn idylho que parecia nunca mais
acabar!

Na despedida, ella não gostava
que elle desse «adeus», temendo que
essa palavra fosse o presagio de lon-
ga ausência, e isso mais convencia
o pobre moço, gue a mulher de seus
sonhos o amava, e constituía esse
facto a única felicidade de sua vida.

Elle era, simplesmente, uma almd

mmmmmmmMEBBaaamammMaaaaamsm ¦1'MM. ..MIMVWlp.a



NAO COR4PKE NEM VENDA SEUS MOVEIS
Sem primeiro visitar a

A Milagrosa
rua <;f;.\kic4I. osokio, 9

VICTORIA
TELEPHONE C. 219

ESTADO DO E. SANTO

sa e abatido, e ella, vaidosa e inleresseira. Ella lomava-o
poi indivíduo abastado, guando elle vivia de trabalho ho-
rièsio, é dessa situação d<'ti conhecimento, pela natural fran-
gue/a fie sua sinceiidade...

Um dio..., guando elle voltava <i presiar-lhe outro cul-
Io de (imoi, ella, gue lhe havia envenenado <i alma com
promessas e beijos; gue havia iurado amoi eterno; gue lhe
havia confiado segredos sacraiissimos, fechou-lhe o poria,
ésqueçcndo-se gue elle hnhrj um coração, que no um ho-
mem invülgar, um espirito scnfimentalisfa, capaz do morrei
de dôi 1

— Pobresinho I Mos, vovósinha essa «fadas era mesmo
uma mulher ? Em <j<*r*i 1 a mulher c um enle delicado, < heio
de carinho e amor...

—1 ifi um ser parecido com mulher. Soou le contasse
tudo, como so dou, lu a ehamarias de demônio,

Pobre moro, guasi gue morreu de dôr. I.ti, com mi-
nhas próprias mãos arranguei o instrumento com que elle
pretendia eliminai <i vida. E quando o vejo írisle, nervoso e
solitário, tenho [o impressão que ainda pensa nelía, e re-
constituo <i scena gue elle me evocou com lagrimas nos
olhos!...

—Essa megera, moro onde, vovósinha? Eu desejava
vel-a, ouvil-a, para poder contar o todo mundo como ella
c leio...

-Não sei, meu nefinho, quem ella é. Apenas conheço
a história Insto que, em traços largos, to contei, mas a per-
sonagem ignoro !...

Um dia, (im/ saber o nome de tal vampiro; porém,
elle sacudio a cabeça o disso, que levaria, para o túmulo,
o nÒme de sou único amor.

Como vês. mou nelinho, Jesus morreu pelo t|ahição de
ludas, mimo oru/ infamonte. Todo mundo ficou sabendo gue

houve um processo, no qual í<u elle condemnado por sedu-
1 lor. O personagem da historia gue conlei morreria de dôr,
sem nunca saber a razão porque, aquellas mra^ do amor
se transformaram em ondas i\e desprezo, se eu nâo o aiu-
dasse a complefai <> raciocínio o lu/ do analyse spertros-
copii <i da menlalidade humana, i heia de phanfasiaa e de
superstições.

-\ hYpocrisía <ioss<i mulher, feriu-lhe «i alma com do-
res unir pungentes, uno <i que Jesus soffreu.

() Nfi/'irriiu soffreu, physicamenle, as chagas de >eu
conto, fio jmsso que o jovem de nossa historio, sentiu o
coração apunhalado pelo soffnmenlo moral, gue ode sèspe-*
rou, e so ou não inlerviesse, <> mataria, fatalmente.

Como osso farto, milhares <i«- oulros tantos se repro-
duzem, díariamenie; mas que delles, ninguém conhecimento
lem, porque são protagonistas, espíritos communs, gue agem
melhor pelo inslineto da maleria que pelas sacralissimasleis
do foi o intimo

Quando e^<i püngencia affecla a almas delicadas
enlão, a dôr sobrepuja o espirito, e a tragédia da \ida dos
infelizes oecupa o noticiário dos jornaes, no espasmo louco
de fugir do soffnmonlo, polri morte.

^ir\a osso conto, meu nohnho, de advertência a tua
vida particular, quando fÔres homem.

I"'' o melhoi presente que le posso dar, nas festas do
Natal.

Dezembro dr (;'>4.

£lede a Ide %Jaleao

C AF £' AMERICANO
BACELLAR cV CIA.

Ponto elegante da sociedade de Victoria
Possue em seu «stcck» o mais variado sertimento de beoidas finas, nacionaes e es-

trangeiras. bombons e chocolates, doces e conservas finas.
O Café Americano é moido á vista do freguez e é o melhor. Uma vez experimen~

tado, será sempre usado.

Rua 1- de Marçc. n. Telephone C. 335
VICTORIA ESTADO DO ESPIRITO SANTO



NÂO SE DEIXE ILLUDIkü!

O Café Galo Preto
ANNUNCIA QUE È BOM:

TODOS SABEM QUE É BOM:
NÓS GARANTIMOS QUE É BOM

Mademoiselle ncu-\luou\ crise, que se en-
contra, acluolmenle em \ i< lona, ( uja pen-na i(i nos presenteou com uma chronica,
paia o nosso romani e, quei dizei. paraa nossa revista, precisa lei cuidado como moço poeto, porque, segundo se com-
menla, ainda soffre uma infíiie u i i a bem
forle daquellci enfcimeiro borfila, que só
mlle, ainda nao conhece..,

BI-AMOR
Quei dizei dois amores. Na collação de

qrau dos gYmnSsianos elle fez as pazescom a l lôr-linda. No dia seguinte, domingo,na Praia esteve q admirar, poi varias hp-ras um lindo pombo io\o. A' noite, viram-
no novamente com a official da Secreta-na da Fazenda,

As duas distinclas mlles, esfrio sendo il~ludídas oelo iovem aíhlefa. I Alfinete eshifrancamente estupefacto deante das pro-vas obtidas porque para assim procedernum meio pequeno como o nosso, é pre-ciso ser de circo...
1 tm pouquinho de cautela, mijes, l >e ò/-

pode passar alço ò/-amor... Que pirataL.

NTa Prata — Feiuras o hei-
lezas

Mlle a mais linda da Praia Comprida,
não toma banhos de mar. Teve o çiosloesquesito de escolher para o seu par, naslestas, o homem mais leio de Vicloria. Queeonfrash I 0 amoi tem dessas cousas ab-

\ **¦

surdas. E esse |aíi tem dessas cousasboas. Só namora as rainhas cie belleza ca-
pichaba. A primeira casou-se em Minas.
A segunda, de Santa rh.ere.za, casou-se ha
pouco. Vamos ver agora... si nâo deixa es-capohr esse encanto...

INGRATO

O irmão do Secretario da Agricultura éum ingrato. O amor que lhe dedica a pe-
quena do parque, que reside ao lado do
consulado italiano, nao é correspondido.
Isso nào se faz, porque unvnamoro antigo
tem roí/ e vamos ver si o recente jurista
pode advogar a sua causa sem brigar com
a Família...

¦ 
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( Arsrsiazesis Reguladores do Espirito Santo)
ARMAZENAMENTO DE CAFÉ DE QUALQUER PROCEDÊNCIA EINANCIAWENTO DE

FRETE E IMPOSTOS - EMISSÃO DE «WARRANT»

Direcíor Presidente
EDISON DO PRADO

Direcíor Secretario
ÁLVARO . DE OLIVEIRA

flATRIZ - Victoria - Edifício Gloria - Q. Postal, 10 - E. Tel. «UJARRANT»

Succursal—Rio de Janeiro
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Superintendente - HOMERO PUN ARO BAR ATT A
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Feira de Amostras CRITICA MUSICAL

Inaugurou-se, a 22, como estava annunciado, a primei-
ra Feira de Amostras dé Victoria. Estiveram presentes á
solemnidade todo o nosso mundo official, social e a Impren-
sa. Foi presidente do acto, o si. Interventor Federal, gue
deu inicio aos trabalhos, offcre. endo 0 palavra ao dr. Au-
(justo Seabra Muni/, Prefeito da (idade, que disse longo e
substancioso discurso sobre o grande e m p i e hendimenlo.
cuja leah/ueão se estava a < oroai do mais brilhante exislo
Falou, lambem o sr Paulo I anza, o commissario da 1 eira,
que mostrou 0 valor d<i mesma para com o progresso de um
Estado. Teve, ainda, o palavra, o nosso confrade, sr. prof.
I Ipidio Pimentel, que enalteceu a
obro do Governo, gue tanto se es-
forçou par<i dar á nossa capital <>
especfaculo grandioso de uma feira
de amostras, onde o n.OSSQ n alòr
como f)o\o se iria patenteai aos nos-
sos próprios olhos com lodo o es-
plendor de gue se veste. A seguir,
foi encerrada a sessão, pelo sr. In-
lervenfor, gue fez uma dissertação,
muito appluudida.

Aos presentes, ao depois, foi ser-
vida uma lu<, a de ohampagne, se-
guindo*se a visita official aos diver-
iossíands e ao Parque de Diversões.

No . Staud do Serviço Technico do
( afé». cuia inauguração se realizou
as Ifl horas, e para o gue houve con-
vites especiaes, foi servida uma chi-
car.i de delicioso café, fazendo, nes-
so oceasião, os encarregfa d o s do
Stand diversas demonstrações pra-
ticas sobre o serviço lechn í c o do
Café.

Foi optima a impressão gue Irouxe-
mos dessa \isit«i feita ú nossa pri-
meira Peira de Amostras, que se de-
ve ao esforço gigante do Governo,
aliado ao trabalho do seu commis-
sano, sr. Paulo lanza, organizador
de diversas feiras no Brasil,

Acha-se entre nós um grande critico de musica, che-
(jado do Rio em dias do mez p. passado, que promelteu á
nossa revista seguidas collaboraçõea sobre o assumpto em
que é mestre, em cumprimento ao gue começamos a eslam-
par, neste numero, uma das sujs esplendidas paginas, assi-
gnada por suas iníciaes A. M. /,., justamente porque esse
nosso novo collaborador (juei-se fer em maior liberdade,
para apreciai, á altura, o que de musica assistir cm nossa
capital. I' mais uma lacuna, que se verificava em nossa Pe-
vista, mesmo em noss<» Cidade, que não tinha um só critico
music.il, que se preenche com esse nosso confrade, a quem
os nossos leitores poderão consultar, atras rs das suas chrÓ-
nicas, gue iremos publicando.

Audição de piano
e violino

Realizou-se, no dia 21 úe^\e mez,
na sede do «Alvares Cabral», o re-
citai dti prof. Ida Barb i ei i e suas
alumnas.

O programma extenso, foi execu-
tado completamente, notando-se ver-
dadeiro aproveitamento das estudan-
tes musicislas, gue íá tem de facto
technicà, alem de irrefutável tendeu-
cia.

O recital foi uma das notas ele-
gantes das ultimas semanas desle
mez.

Theodor Wille & C ia. Ltda
VICTORIA ESTADO E. SANTO

Rua Jeronymo Monteiro, 11
Caixa Postal N. 219 — Telegrammas WILLE

Exportadores de Café
Importação e Representações

CIMENTO PORTCAND «MAUA »

FERRO E OUTROS MATERIAES PARm
CONSTRUCÇÃO

PRODUCTOS das I. R. F. MATARAZZO, S. PAUCO
GARGOYCE MOBICOIC E

GARGOYCE CUBRIEICANTES DA
SOCONY-UACUUM QIC COMPANY, INCORPORATED

NOVA YORK - E. U A.

Agencia das Companhias de Navegação

Hamburg - Amerika Linie
Hamburg-Südamerikanische Dampfschifffahrts-Ges.

AGENTES DA

Companhia Internacional de Seguros



Tambem, Victoria ainda não pos-
sue um verdadeiro mestre de fèch-
nica vocal,.. E comludo qunnlas vo-
zes aproveitáveis aqui existem. D
Julia, Xitda Andrade, sra.- Paulino
Muiler, < )lga Maluff, sfa. Cruz, Maria
Castello e, sobretudo, Maria Antol-
lini.

Que imda pleíade, completamente
ina prove itada ¦
«Pouríjiioi? • de ( haminode foi o me-

llioi dos lies números interpretados
pela sra. Penna : CanÍ0U-O com pre-
cis<"io, sentimento, emoção sincera ê
opfima dicção.

I oi o que applaudimos com maior,
enthusiasmo. I leriamos bisado, s
não tora o receio dos dlli, n es sai-
ÇastiCOS dos \ isinlios...

A sta. Regina I u< ia l ppinghaus é
uma apresentação dü S. M. I

E' uma pianista, de curso «i i n da
incompleto, m<is que dcmonslin ma-
gnificas qualidades vócacipnaes. Do-
minada poi forte nei \ osismo, <om-

prehensivel e perdòavèl no sen ca-
so, lo< ou bastante bem os dois nu-
meros de Chopin.

Na valsa foi melhoi ; tez-se apre-
ciai com uma bôa lechnii a c (|i an-
de sonoridade. A sua interpretação
loi *>\ rnpathica e sem affei Íação.

No tzsludó loi menos bem; talvez
estivesse já um pomo faligada. Por
sso, soffreu o ahdame n 1 o gue, no
revolucionário, devia ser um pouco
vivo.

o seu melhor numero foi Pólichi~
nelio de Raçhrriáninoff. Esse o gene-
ro de musica que condi/ com o seu
temperamento. Tocou muitíssimo liem,
com a segurança e as scmtillações
de um pianista in ledo. Parabéns á
5. M. E. pela magnífica novidade.

A sra. Atmer, gue ia se fizera o\i.
vir em concerto do anno passado»
voltou ao palco com o seu delicado
e aristocrático instrumento. Raro lio-
je nos centros musicaes, mesmo os
mais intensos, o cithara é um ínslru-
mento destinado a desapparecer. I:'
necessário, pois, òulfivaí-o com amor
e com enthusiasmo, a ver si.se sal-
va da condemnação irremissivel a
que está votado.

A sra. Atmer toca-o bem, sem fa-
vor nenhum. Não o cultua, porem.

Quero dizer, não lhe dispensa o
carinho de que é digno e que ella
lhe poderia e deveria dar, como ar-
tista que é.

A sra. Atmer só se lembra de sua
cithara guando a 8. M. E. lhe bate
á porta. No concerto do anno pas-
sado, a que alludimos, a concertista
foi muitíssimo mais feliz, não só na
execução como até |na escolha dos
números.

Um deites valeu-lhe mesmo um cer-

deparem bem!!
se nao e dotado
d'uma ve/aes ler///sado ra,fsaíus
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o um co que sempre-
fornece água isenld
dem/crob/05 nocivos!

Salus TalliaSj Salus Moringas, Salus Es-
ponjas, Salus Fructeíras, Salus

Saladeiras, Salus Filtros de
Parede, Salus Filtros

eom Depósitos.

Os produetos 8AJDU8 exterminam, em 30
minutos, os micróbios nocivos tia água,
fruetas, legumes e verduras sem alterar
o paladar e suas qualidades nutritiras.

Depositários: LUIZ GABEIRA & Clfl.

Roa 1- de Março, 11-Tel. C. 247
Caixa Poa^tal 50

rado his. O de sabbado, não: Mu-
sica de pequeno valor artístico e
executada com alguma insegurança.
Aeomp.mfiou-u bastante bem sua ir-
m«-a sr«i l l/(, Hauschild. ao piano.

I malmente, descíamos qüè 08 di-
ngenies, como os artistas da S* M.
E. não veiam nestes desprelenciosos
reparos, feitos com lealdade, senão
uma advertência e um estimulo para
continuação de seu Imdo e provei-
loso trabalho de educação artística
tão bem iniciado, i , sobretudo, que
não esmoreçam, f ssa hora musica/
foi tão agradável I Porque não fazer
semelhantes, todos os mezes, sem
preoecupações de grandes prògram-
mas, de musicas rebuscadas, de or-
chesíras numerosas? Corifinuae srs.
da 5. M. E. Avante: e recebei os
nossos applausos calorosos.

A M. Z.

Sociedade Musical Espirilosaule
No va D ire c/o ria

l mpossou-se, soiemnemeníe, no dia
1(U> <i<> corrente, a nova directoria da
Sociedade Musical Espirilosantense,
(|ll<> regeiá os destinos, (imante o
próximo anuo «• está assim consh-
fuida

Presidente, bruno Waldbaeh; \ice,
Ivam de (Hiveira; ia. secretaria, Iu-
lia L. Penna; 2* secr e f o i i <>. Ac\r
Guimarães; thesoureiro. HeracÜto D,
dr \ reífas, e procurador, M «i n o ej
josé du Silva,

Fica, assim, registrada a commu-
meação que nos te/ a sua secreta-
na, sra. lulia l . Penna* a quem apre-
sentamos o nosso agradecimento.

Uiçíoria Estado do Esp Santo

Audição de Piano pelas alumoas da
proí. frotliildes Rozendo

Realizou-se, no dia lo, na sede do
Club Alvares Cabral, um recital de
piano, em gue se exlubirum as alum-
nas da prof. Eroftuldes Ro/endo, cuia
demonstração nos fe/ ver, claramen-
fe, o aproveitamento conseguido,
pois, todas se portaram, nas diver-
sas execuções, com a certe/a de
conhecedoras da arte, causando-nos
bôa impressão.

Foi, sem duvida nenhuma, uma tio-
ra deliciosa a que passámos no Club
Alvares Cabral, por isso que confie-
cemos alguns talentos lovens do pia-
no, de merecimento incontestável.



O concerto da 5. M. E., no
«Clíib Uiçtoria»

A Sociedade Musical Espinlosanlense realizou, a 1
de Dezembro, mais um dos seus tào apreciados concertos.

ÉSSes agradáveis momentos, \i\idos em meios da ar-te aristocrática, já nos faziam saudades.
De facto, a Sociedade ha vários me/es soffrera umverdadeiro collapso, pois o seu penúltimo concerto, ou seia,

0 11' tivera logar em ninho, foi como si o seu esforço, (jue'
allmqiru ao maxinuim com a apresentação do Trio—Schnei-der, tivesse exgottado todas as suas energias, reduzindo-a
a incapacidade de acçao...

A sua volta/agora, ao convívio do publico é um acon-leeimenfo auspicioso, (jue recebemos corno uma piomessade mais dilatada sobrevida. O proçjramma apresentado foi,
acerta.damcnle, denominado hora musical. A sua constitui-
çao rião a da natureza de um concerto. Por sua ve/, o am-bienlc de um Club é sempre impróprio pura taes reali/a-
ções de responsabilidade; mormente, no nosso Victoria em
(jue a mobilidade dos associados, pelos seus corredores eMinto ao estrado é como uma maré de enchente: Só quemlá levou para um palco a responsabilidade de defrontar umPublico e ao mesmo tempo dominar perfeitamente ri feeluii-ca, instrumental ou vocal, sem sacrifício da interpretação,
sabe avaliar os verdadeiros traumatismos aos nervos querepresenta o vae-e-yem dos inquietos ou indifferentes.

Apreciemos, no emtanio, o desempenho dado ás suasrespectivas tarefas pelos a[tisfas da sympafhica S. M. E.• obre o 1 no ri. 3, op. !, h&dáse consegue dízerque possaf»<* longe dar uma idéa da delicadeza do thema, da singe-leza do motivo, da perfeição do desenvolvimento musical esobretudo da frescura, a graça e sinceridade postas a ser-viço do coniunto dos três nobres instrumentos. Com effeito,0 n 5 e uma das mais lindas paginas do divino surdo para
prchesfra em miniatura: o trio. Emfim: para qualificar 5eè>moven e sua obra, divino, perfeito, âobrehumano são adie-cfivos inexpressivos e sem significação. Beefhoven não secommenfa : ouve-sè, <iosa-se, soffre-se a sua musica.

ví, »aÀ Lexe.clJÇão Por Parte da sra. barbieri (violino), sr-Waldbach (violoncello) e sfa. Adnet (piano) Foi apreciável-i oi mesmo magnífica, A princípio, no Allegro con brio hou-ve uma certa disparidade que deve ser levada á conta dolatia de treinamento em conjunto por parte dos fres profès-sores. Mas ia o Andante cahtabile foi perfeito. Achamos queloi mesmo o movimento mais bem executado e sentido- to-caiam-no com inteira emoção, com uma delicadeza commo-vente Quem lenha sido, naquelle momento, todo ouvidos esensibilidade, deve ter sentido um profundo enfei nceimenloe lagrimas intimas terão corrido, pelo soffnmento de feeé-tnpven.
«A Alegria peto Soífnmento» dissera elle.

Ao Menuelo deram também uma interpretação muitonel e honesta; tocaram-no com graça e leveza.
O «Presfissimo» com muita segurança e precisão.

NATA L

5ECC0S E MOLHADOS EM GROSSO
REPRESENTAÇÕES, C0NSI6NAÇÒES E

CONTA PRÓPRIA

• m •? •• ? ¦

Deposito permanente de Xarque Arroz, etc.

Dose Neffa & Irmão
Endereço Telegraphico NEFFÀ

Telephone 23Ò Cciixa Postal 206
Códigos: RIBEIRO E BOROES

RUA DC COMMERCIO. N 1
Edifício Propno

Victoria Estado cio E7sp. Santo

P "• '» foi o numero máximo da hora deEmfim, o Im
musica;

Os arttslas: A sra. Barbieri é uma violinista dè meri-to: toca com segurança e facilidade. Mas o que nella maisse destaca c, sem duvida, a sonoridade cheia, volumosa elimpa (jue só ella sabe tirar do seu instrumento.
O sr. Waldbach, um dos mais assíduos freqüentadores

do palco capichaba, è um artista honesto, seguríssimo na
leitura musical e possuidor de uma arcada firme e suave.
Achamol-O, porém, um tanto afastado do estudo : Os seus
dedos estão um pouco falhos Oe flexibilidade. I alta de tem-
po ? Falta de estimulo 7

A sta. Áurea Adnet é que foi, para nós, uma icvela-
ção. Gonheeiampl-a e a apreciávamos como pianista : todas
as suas apresenlaçôes lêem sido verdadeiros Irmmphos. Ap-
pareceu-nos. porém, agora; como acompunhadora. Não queno Trio fosse esse o seu papel; bem sabemos que neste ge-
nero de musica o piano não acompanha: Cada instrumento
foca a sua pai te, independentemente. Mas tocai < m conjuu-
to é collaborar com outros, despersonalisando-se.

Esta qualidade e (jue ainda não apreciáramos em Àu-
rea Adnet.

Via de regra, um concertista é um máo companheiro
para conjunto. Pois Áurea revelou aptidão paro essa func-
ção.

fV\e oulli\ul-a. 1: a S. M. \7 precisa aprovei/al-o sob
este aspecto, sem prejuízo de suas apresentações indivi-

diiaes.
Nas Variazionido And. Can-

tabile. Áurea sob resahiu-se,
dando-as perfeitas e bem des-
facadas.

È ANNO BOM
época de conjpras. Não percam a Opportuaidade dc visitar o grande sortimento de brinquedos, roupínhas para crianças e perfumarias finasiiacionaes e estrunjelras que possue a conhecida

CASA CENTENÁRIO
DE NICOLAU HAIG & CIA.

Rua 1- de Março, n. VICTORIA
i

O 2 numero foi Chanl Um-
dou, cantado pela sra. Juha
Penna, com acompanhamento
pelo trio. Ijòo vo/, de timbre
sympallueo, com afinação per-
feita» t?esente-se lambem da
falta de seqüência no estudo.
No emtonlo, a sua garganta
tem recursos vocaes bem apre-
ciaveis, que a fariam, certa-
mente uma qrande cantora, si
tivesse a exptòral-os e desen-
volvel-os a direcção conscien-
ciosa de um bom professor de
de canto.



Feminismo... Machina de escrever «ÜNDERWOOD» Dia de Natal
. w*. tt

Embora moça pela idade (poises-
lou no vigésimo segundo de existen-
cia) não sou moderr/a na accepção
corrediça dò vocábulo. Não suppòr-
to, por exemplo, a campanha de cer-
tas armquintias ern prol de certo exa-
gerado feminismo. Acho-a mesmo
illogica até. Sou pela emancipação
não somente ulu mulher, mas como
também de lodo ser, de accordo com
o seu qrau de evolução Não quero
homens nem mulheres escravisados
Nem por jdogmas nem por precon-
ceilos. Aspiro uma emancipação !n-
legrgral e para todos. Mesmo para
os grracionaes, no gue fôr possível...
Quanto a emancipação da mulher
não creio, poi cm, <iue ella se faça
pelo trabalho das sociedades sem
homem, sem o seu amparo. Como
querem certas feministas, talvez vi-
etimas de profunda neurose, é criar
outra luta na humanidade e prínçi-
palmente entre o homem e a mulher
qne surgiram para viver juntos. () que
ellas vêem fazendo eu c o n demno-
Preferena que as uunlias amigas se
instruíssem de corpo e de espirifo
e numa acção harmoniosa propagas-
sem contra a injustiça que certos tio-
mens praticam em nos negar o di-
reito de equaldade. Por qüe não será
dividindo que havemos de fazer rei-
^indicações. Será mostrando aos es-
piritos ainda não a rn a durecidos o
seu erros .!:' unindo-nos, levando para
dentro das corporações, para o seio
das sociedades, para toda parte, afi-
nal, a penhor de nossa cooperação»
o braço e o nosso cérebro, é que
havemos de provar esse direito a
essa equaldade.

Em uma ingleza feiona, com lune-
tas de tartaruga, um pé respeitável,
e trotando sobre estes, ainda se pó-
de admittir esse espirito de seleção
que anseiam as mulheres que, não
conseguindo o que almejavam, não
permitfem que outras tentem. Portan-
to, a guerra feminista é uma utopia.

Com o seu companheiro, o homem
que por natureza lhe é inseparável]
íunto com elle, lutando, vivendo na
opulencia ou não, é que deve a mu-
lher buscar a emancipação. A eman-
cipação de ambos, porque significa
o altruísmo :— o bem da familia hu-
mana.
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Óleos especiaes-Papel carbono em
caixas e folhas grandes—Fitas para ma-

china de escrever e sommar—Papel
em rolo para machina de sommar e ou-

tros productos da fabrica.
ünicos importadores directos para o Estado do Espírito Santo
Vivacqua Irmãos SfA

Rüa Jeronynno Monteiro, 32
VICTORIA

" • *
Como está lindo, hoje o dia I

Que poesia I
e que de grandeza encerra'
Parece que. cm paraísos,

de sorrisos,
se tornara toda a terra I

O sol parece mais quente,
mais luzcnle,

do que o é ern outros dias...
E o vento, a soprar, parece

unia prece
transbordante (\c harmonias!

Parece que a natureza,
(que belfeZa!)

iodo o céo fingiu de anil...
E que aos bosques, montes, prados,

irmanados,
ornou-os de encantos mil'

¦ ' ¦ y

Parece que o mar, distante,
espumante,

entoa, co' a praia, um hymno |
E que toda a passarada,

ensaiada,
modula um psalmo divino !

AntoNIno Moreno

MEIAS
Para empregar seu

dinheiro só com-
prando na

A Garota
Rua Jeronymo Mon-

teiro»63_
(Jürifo á íypographia Gentil)
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Papae Noel
Esse pessoal ê exgucsilo!...
Õ velho bacbaças entrou pelas fririthas da veneziana,

todo vermelho, de sueco ás costas e postou-se na mihhé
írente. tal qual aquelle diabo gue me visitou em lueiitugu.ua,
no anno passado.

-Bôa noite, Papae Noel.
File suspirou, bufando de calor.
~lh, menino, estou cansado. Acho que vou adherír ao

Chnstovam Camargo è adoptar o nome de Vovô índio-. As-
sim, ao menos posso andar pellodo, com esse calorão...

-Não taça isto, Papae Noel. Você envergonhava as
creanças.

— Qual! A (jente botava umas pennas e as creanças
nao se incommodavam.

-I: as moças e senhoras? Você é de uma meonve-
niencia!... Victoria é uma cidade civilizada, gue ainda nao
adoptou a super-cívílizàçSQ do nudismo,

—Quanto ás senhoras, lambem não me mcommodo. II-'as não assistem ás lutas de box, no cinema?... lu ia de
penn* ê a mesma cousa gue calção...

—E a policia? Não viu no banho de mar de domingo
quanta gente estava lá, com viuva alegre e tudo?... Te fila-
vam, meu velho. Só se você andasse de roupão...

—Você acha, gue prendiam a Vovô índio ?-Uc! Porque não? Demais, vocc não praticou a cul-
turo phYsica. Quer mostrar esse corpo, Papae Noel? Alem
disto, você não sabe andar sem sapato... Imagine agora Pa-
pae (ídél, de penna e de sapato...

Soltei uma gargalhada e 0'velhinho encahluu.— E\ Não posso adtierír mesmo. | com esse calorão I...
Que espiga!

-v.

Catado de VOCê, Papae Noell Olha. Si eu tivesse
uma I rigidaire, náo me importava de mandar uns cobres, de
energia etectnoa, para a (entrai Brasileira, lá na Amenca
do Norte, e te Fazia um soi \ ehnho... Mas... você não me deu
a frigidaire...

—Os tempos são bicudos, memnos. Papae Noel mda
serve para contentar creança, com brinquedo dr lata e cel-
luloide... Mas, de seis annos para cima.., acabou,

E vocês cada ve/ mais exigentes.
Inda agora uma SOlteirona me pediu um boneco... de

mais de .?'> annos» Como si a gente achasse boneco, p'ra
isto hoje em dhj!... Que gente 1

E você não deu, Papae Noel ?! Tem tanto boneco
ahi. Vá de noite ah na Praça Independência pYa você ver.».

—E\ lem. Mas p*ra casar... só urso!
— I: a felicidade, hein, Papel Noel...
Madelú pede isso com uma \o/ tão macia, ali no ra-

dio... Você tem radio em casa, não tom ? Você não tem pe-
n^i delia ? A Madelú o bonita; alta, muito branca, um pouco
magra... tão Hfexivell... Uma bocca bonita, um pouco grande,
que ella abre com tanta naturalidade quando está canton-
dol... Si eu tosse você... Você ê ruim, Papae Noell Nem
moça bonita pedindo uma cousa, você não dá..,

Papae Noel ficou com raiva :
Madelú I Pois essa Madelú mda o n\m> tonta do gue

as outras!... Felicidade... felicidade... Si ainda fosse mu Te-
líciano, ou um Felizardo, ou um Felisbino... era difficii, mas
a gente arranjava. Agora, pedir uma Felicidade, cm \umi..
Felicidade era nome de negra.,. Sabe quando eu trouxe a
uihma Felicidade? Foi no anno fia lei do \ entro livre..
Quando foi mesmo ?...

M COUSIN

Numero 37ô - Victoria, 25 de Dezembro de 1934
Redccçôc e Adrninlsíroçâo : Avenida Côpichõbe, 2.6

Tciepncne C. 117
Assignaíurs annucsl 25$000
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Fesía de Naíal Bailada para os teus olhos

Nao e para humilhai os grandes, não*
mas suas festas de Natal, que são
in.hs do que um p0m o de \ aidade e luxo ?

Nas mezas, ii<i champagnes* <• iguarias,
nas almas, borbotões de hipocrisias,
nas bocas, gargalhadas em repuxo.

Ali, exalta-se o maleiialismo
que comparece < cm <. maioi < ínjsmo,
COmo sr los>c para uni ( .11 n.i\ .d

Ali, Senhor, CS lim conv-no .1 mar»,
és um pretexto para as baccanaes
o a iuílificalh «1 pai.1 o mal,

Ali, é o predomínio da Matei ia I
Não são como os ban metes da Miséria,
onde a alma r que festeja em teu lonvor.

Ah, Senhor, ha ioias e veludo.
Não ha, porém, no meio disso tinto,
guem sinta um pouco do teu grande amor,

São incoherenles na festividade,
Tu toste amigo da simplicidade
e não dos alaridos e ex< arccus.

Eles ceiam, <io som das salurnaes;
e nem escutam, da pobreza os ais,
que hão de ser escutados pelos céus I

Mas... voltemos ao bairro (\^\ pobreza,
de onde, cheio de amor e singeleza,
eu vim para as mentiras do s(j|ão.

A ceia, aqui, exprime as nossas almas,
na voz dos corações que batem palmas,
nas preces que murmura o coração.

Fui, de visita a uma choupana rude,
mas, ao entrar na plebe, Oh I Deus, não pude,
viver com eles teu glorioso dia.

Fiquei envergonhado. Pelo chão,
espalhei a mentira e a podridão
das inutilidades que eu trazia.

Sai, depois. Saiu, chorando e rindo.
Mas, dentro dYilma, vinha iá sentindo
o balsamo que o pobre me ofertou.

Por isto, Deus, protege o desgraçado!
Vive sempre no lar desamparado
onde, um dia, a Miséria penetrou !

No alvorecer dos teus Nataes louváveis,
em vez de testa onde a Opujencia ri,
Procura esses tugurios miseráveis
:>ois, na Miséria, c que se pensa em ti |
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-Somente a inspiração poderá dar um
cunho de profunda realidade a um sonho.

Os versos que seguem sâo de uma grande
magnificência ~ pontue /ornam patente a rea-
lidade da sombra: uns bthos meigos de mulher
que, Ialves, 1amais existiu!

BERESFORD MOREIRA

Olhos que ao luai com caricias eu beijo
I neles eu veio luzíi os meus olhos...
Olhos que dirigem meu barco da vida,
Nas noites escuras, em plenos abrolhos.,.

(Comparo os leu olhos «1 dois eanarmhos,
Que vivem cantando, alegrando <> meu farj

Olhos que os brilhantes invejam seu brilho
E mesmo uma estrela no ceu engastada...
olhos que num beijo me contam historias,
De algum par,n/o de Fada encantada...

(Eu sempre hei de amai e beijar os teus olhos,
Porque eles me contam historias de amor.)

Olhos que me Fazem feliz, veníuroso,
Que são meu tesouro na terra e nos cens..
Olhos que distantes dos meues vivem instes,
íl os meus sempre Irisies, distantes dos teus...

(De todos os olhos que existem na terra,
Os teus se distinguem por serem mais belos.)

( Hhos que sonhando, contemplo absorto
Dois mundos de amor em saudades imersos...
Olhos que eu adoro e venero por fim,
Porque eles me inspiram a gloria dos \ersos...

(Comparo os teus olhos a grandes tesouros,
One vivem guardados no meu coração.)

Olhos que ao luar com caricias eu beijo
E neles eu vejo luzir os meus olhos...
Olhos que dirigem meu barco da \ida,
Nas noites escuras, em plenos abrolhos...

[Comparo os teus olhos a dois eanarmhos,
Que vivem cantando, alegrando o meu lar.)

0. ®iniz çjonas ^ascimente
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O.s interessantes meninos Mario Leonidas e Luiz !Joulo, filhos
do casaf dr. Mano -Indè Soares Casa nova.

S UPCl CA
Ws tudo gue de belo e puro exlsie

no mundo — onde a minha alma te encontrou.
I. se trago no olhar cansado e triste

ainda uns restos de vida, <; que persiste
a luz que dos teus olhos me ficou.

Quando le toste, cheio de ansiedade,
meu coração \ibrou, em desatino...
— E nunca mais |<> vi.. Quanta saudade!
I:, desde então, a minha mocidadè
plnnge, como na loi re o velho sino...

Por gue não vens, vida da minha vida,
aleluia febril dos meus desejos,

matar a ânsia desta alma dolorida
e escutar, novamente, embevecida,

a musica constante dos meus beijos?,.
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Tiü'umnio, filho do casal Cap.
NiCQfíor Paiva eexma. esposa.

Jlntonic <?infieirc

0 galante Roberto, filho do casal Daci
Ho — Lucina Sanf Anna.
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1\ CommunQão na Igreja de
São Gonçalo
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In le re s s a r/ /e a s p e c /o
da /a. Communhêo rea-
lixada em novembro p.
passado na Igrefõ de S.
Gonçalo,

Historia Qiimilde:
DJÉNANE

Emquanlo enxugava os pratos Malvina ia pensando na
vida... Amanhã dia de Natal, emquanlo os riços se diverliam
ella teria muito que trabalhai.

Para reafFírmai suas cogitações grilou o peru no quin-
tal: glú ! glú ! glú ! Trabalhar. Ti abalhar. I emperar. Cosinhar,
Resmungar aos gritos d.\ patroa, engulii o iantar depois de
arrumada a cosinha para sahir e respirar um pouco, eram
o seu pão de cada dia.

Cinco annos nessa vida, de escuro a escuro, e senlía-
Se acabada, doente sem nada de seu.

Na cidade a vida humilde consumira-se rapidamente
qual vela de esiearina açodada pelo vento no descampado.

Ai, porque vem sempre tarde o arrependimento. Tão
sozinha no mundo, sem ninguém que lhe valesse! Si liv.es-
se ficado em S. Matheus podia ter arranjado marido, ser
dona de uma casa de palha, ã beira do rio.

Lembrava-se bem do instante decisivo no seu destino
A sahida da barra em dia de vento sul, o mar agitado, oPenedo jogando muito, as mulheres gritando por N S 

'da

Penha emquanlo os homens diziam não e nada, não ha pe-nqo. A ella sim. não havia balanço que a assustasse. Ia

conhecei Victoria e o prêmio lhe bastava para esquecer os
conti atempos.

^ primeira coisa a avistai Foi o Convento. De longe
muitas horas antes de chegai á barra, mosiraram-lhe o pon-
Io branco e, quando Vicloria emFim appareceM, Foi tomo
se lhe houvessem dado o mundo do presenie... Comparava-
se agora. Chegara Fresca mas com um ar desconfiado de
roceira, os veslidinhos de chita sem f.etfio, um pai de chi-
nellos... Depois Foi rápida a madança. acostumou-se ás mo-
dos, aos bailes ficou alinhada. No Carnaval deixava o em-
prego. Eram suas Férias. F"*oi quando um soldado víròu-lhe
a cabeça. Promelteu mas não casou. Veio ouiro, ío/ o mos-
ma cousa, nem falou em casamento. Malvina Ficou malcrea-
da. Não parava cm casa ninguém. Começou o lei inveja
dos ricos, dos moças que linham noivos e esies t,s levavam
*' igreja no meio de Festas, Ia ser mãe e ninguém reparava
nisto senão orna reproval-a. Nõo livera imzo é verdade e
o remedm era, no momento, o Sonfu ("asa.

o Filho veio mos não (juiz Ficar, Morreu. Melhor para
Malvina, disse a patroa. Tomasse cuidado agora que conhe-
cm <i vida, Deixasse de bodes e pussoos no Parque Moscoso.

Malvina estava pensando nisso na \ espera de Natal.
Fazendo propósitos com que no fundo não concordava mm-
t(> e que o Faziam detestar os ricos e invejar as moças que
se casavam na igreja...

Porém quando a copeira convidou-a para o ^assusta-
do- dessd noite na sede do l lõr de Abacate», Malvina es-
queceu ódios e tristezas. Acabou de arrumar a cosinha ela
se foi.

O arrependimento que ficasse mesmo para depois.
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Interior

Um beUissimo In;*chà(i&
rua Capilâo Deslandes
da cidade de C ich. de
flapemirim.
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Um trecho da n/a Major
Caetano em Rio .Vovó.
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Director e professores
da Escola Aprendizes
Artífices, des Ia capital.



Pelo Com=

merçio

Funccionorios das »Co-
sas Pernambucanas*, no
dia da inauQuraçêo da
novo filhil, é Rua I de
A/o roo a 25.
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Natal e Anno Nov

Festas es=

íüdaníinas

Aiumnos do «üymnasio
do Espirito Santo» com-
m em ora n do, fes ti vemen^
le, o -Dia do Ovo*, fe-
riado escolar, que elles
crearam, e deixou pro-
funda recordação nas
suas almas vibrantes de
moços felizes...

o

Recebemos do Rolais Club'de Viciei;'».: delicado
cartão de ftôas Fesías e, (ia firma Irmãos Pegam, diversos
pacotes de café moido, «Capitania*, preparado mi sua ter-
refiição.

Agradecemos.

Uma pátria só pode sei nobre e inabalável quando a
grande maioria de seus filhos é de homens verdadehamen-
te honrados, honrodes no lar e na vida publica, honrados
como dírigenles.

Olavo Bilac



VARIAS CHRONICAS E UM DISCURSO
MALVA ROSA

Após longo período de marasmo mtelleclual, as aflen-
ções VOÜodas para as disputas eleiloraes, \ão uos pcucos
nossos bellèlrisfas tornando ús lides habiluaes.

( laro, não me refiro <is reuniões gremistas, sempre
promissoras, e mui uos collaboradoics de nossas revistas e
jornaes. As chfonicas da cidade foram-se com o afastamen-
to do sr. Escobar I ilho; e ó fôlego jornalístico do redaclor-
chefe de certo orgâo parece não lei sido suffiçíenfe poro
combatei os alagues lavourislas.

Poi outro lodo, Clovis l.aumlhelé, u mais forte de nos-
sas individualidades no leircnodas letras, depois do conleur
de Caiçaras, nunca mais nos deu nada no sabor daquella
conversa com «is palmeiras da Praça do Quartel, a Salva-
dor Thevenard talvez bastasse fl consagração da Cançt.o
do garoto, si o publico não fosse exigente com os bons poe-
tas. Que dizer do talento do sr. Alvimar Silva, depois des
bonitos adjeclivos com que pretendeu disfarçar o fracasso
do sr. boresfoid Moreira no Concurso de üeographia ?

fiarafunda —D. Delirão ! Que desconsolo para as lei-
toras de «Vida Capichaba- o eslyío COnfusÍonÍsla de D. hei-
Irão na primeira pagina !

Bôa chroniça, verdadeira, palpitante, ti do sr. I.iomeu
rerra sobre o caso fobias, Mas gue deselegante imitação
das clironicas esvoaçuntcs do Muiguez de Denis pretende
impingir-nos o «innof.idor d<> elegâncias no Theatro Gloria e
alhures...

Dezembro. Solemnidadés. Festas de fim de anno. Re-
cepções. Quanta opporlunidade aos amantes das letras, dí-
seuses e oradores!

o paranYmpho das diplomandas da «Pedro || atíra-
tuu-nos ao salão de fesfas da fi. Normal uo dia o. ].' que o
«aplomb» da figura tem, desde Cícero, ceifa influencia nos
mentos oratórios. S s. que tem alguma elegância no poilee

certa omphase declamatória no fqlar, começou dh ígindò
ameaças sizudas ãs afilhadas.

Promelteu-lhes conselhos severos sobre graves assum-
pios.

Promelleu, mas felizmenle nâo cumpriu e, cingindo-se
a velho habito, repeliu-nos dízeres axicmaticos de Miguel
Pereira e Miguel Coulo, ã guisa de novidade.

No exordio e na peroraçâo, eslylisados com esmero,não foi de todo infeliz, embora não nos escapasse o vasio
desta phrase rebuscada; «Com a graça de Deus, o poucode Pulos e a alegria e a saúde dos muilos que soffrcm..

rambem nos pareceu extemporânea e SYmptomatica
cru discurso, (le praxe doulrinario, a idéa de alludu «. certa
chroniquela. I.' verdade que o Diário do dia seguinte publi-cou o discurso na primeira pagina».

Muita cousa assim extravagante, na oraçâo*do origí-
nal homem de feltras.

S. s. devia estai mesmo preoccupado com o relatório
(lt* fim de anno e talvez poi isso sobrassem, na peça ora-
loríà, optimos dadoe sobre a maneira poi que sâo encara-
dos, em nosso Estado, os problemas de educação e saúde
publica.

Muda displicência lambem... Enlrelanlo, «i verdadeira
razão de negarmos palmas ao professoi de psychoíogia, de-
cone das feias tintos com que nos relralou «i palria: m/se-
raveí, andrajosa, a pedir esmolas. I, se não nos falha a
memória, mesmo nessa figura de relhorica, não logra ainda
o paranymphp dos normaíislas foros dè prioridade, |ó"o inol-
vidavel Lima júnior, a quem Duque Estrada rolulou de poetacentral, perpjlrára estes versos:

«Ninguém respeita, acata, nem venera
A mísera gue [x^sii.
Insfonhu e cabísbaixa, enlre os apupos
Mais \ ís d,i pupuluça.»

Remíníscencia hlleraría I

Inspectoria
Regional
do Trabalho

Inauguração da sede da
Inspectoria Regional do
Traballio, vendo-se o sr.
Francisco ÀJexa n d r e,
Inspeclor, representai!-
tes oííicia c s e da Im-
prensa.
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Grupo de rapa/es e senhorinh is da elite social que tomaram parle n<> grande baile das
«chitas» n<> elegante salão do «Vote (*luh , promovido pela «Casas Pernambucanas", por
oceasião do seu anniyersàrio, em oüJubro p. passado.

Astros que passam

Repousa agora no seio Frio da lerra a roupagem ma-
terial daguelles dois grandes espíritos gue, ao alravessatcm
as searas indomilas da vida, chamaram-se Henrique Coelho
Netto e Humberto de Campos,

Nào cabe certamente na eslreileza dessa colümna a
synihèse grandiosa do que Foram as duas mentalidades pri-
vilegiadas, nascidas nas duos localidades humildes da terra
maranhense —Caxias e Miritiba hoje dois marcos luminosos
na Historia do Brasil.

Mas vale recordar, ao lado da inlclligeneui brilhante
desses dois brasileiros, o seu espirito forte de abnegação e
o seu estoieismo maravilhoso no soffrimento.

íillcs, gue derramaram as mãos cheias, em talento, em
gênio, em eloqüência, em sentimento, thesouro de Cresus,
fortunas de nababos, pedrarias de Sultão, riquezas miraculò-
sas do Oriente, viveram a vida na pobreza e deixam ope-
nas a imensa riqueza de suas obras, representando um the-
souro incalculável de belle/a, pura os que pensam, paia os
que sonham e para os que softrem.

Coelho Netto e Humberto de Campos fórum de Poc-
s —os interpretes das magoas do rochedo. 0 rochedo em

que só <n tigmas fazem ninhos. 0 ninho gue se aquece á
lu/ do raio. () raio gue partiu (Ja tempestade. A tempestade
que ról<i para o infinito. () infinito que c Deus!...

A vida de Coelho Netto e Humbeifo de Campos foi
um mar açoitado de lormentas e elles, vendo gue aqui em
baixo o espaço era pequeno para contel-os, alaram-se para
as regiões alias da Historia porque é ló onde vao continuar
a sua fraieetoria luminosa os Heróes, os Marlyres e os Ce-
mov A semenleira explendida que elles deixaram Fica ger-
minando e elles continuam o viver e a brilhar no mundo
ideal da nossa phaníasia. Os seus nomes —scentelhas fais-
cantes de uma raça predestinada —ficaram vibrando na alma
collectiva dos que sentem, amam e soffrem... «Porque pun-
ficou a torpeza da ferra, quem deixou sobre a ferra uma la-
grima e um Verso» disse esse outro asfro que passou — Ola-
vo Biluc.

Jonas darias

••-.*. .À morte não extingue: transforma; não anmguilla: re-
nova; não divorcia : appraxima.

Ruy Barbosa
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O noivo
A' tarde ella dissera, os grandes olhos v ei des debiuçados puni

elle numa cancio longa e luminosa. Ouvia-lhe agora, no silencio brutal
do quarto miserável, a vo/ mansa e somnolénla repetir num sussurro,
aos seus ouvidos, as maravilhosas palavras que elle sabia sinceras e
confiantes c que, como sempre previra, iriam modificai complelemenle
todo o curso do seu destino.

Destino...
Ora, o destino... O destino é um só. Não mudo. Em cada exis-

tencia clara ou incerta, brilhante ou irregular, sempre houve a vulgari-
dade de uma historia de amor, de um encontro inesperado de duas ai-
mas gue se buscam ou de dois corações que se compreheudem inex-
phcavelmenle. O resto, o (pie vem tintes ou depois, o que ninguém adi-
vinha, são meros incidentes. Sim, incidentes bons ou maus que qualquer
um encerra como quer.

Tinha que acontecer. O destino é vulgar...
Fez nm gesto largo. Sentia naquella noile, mais que nunca, uma

ânsia indomável c um desejo irreprimível de esci evei alguma coisa. Por
varias vezes, inconscientemente, tis suas mãos estiveram ti ensaiar rv-
thmos bizarros <xi descrever pequeninas çircumferencias sebre ti mesa
capenga e sobre aquelle montão de livros sebenlos em que nunca to-
cova. Seus olhos— uns inexpressivos olhos negros de poeta e bohemio
— brilhavam nesse instante com o estranho Fulgor cios grandes inspira-
dos e todo elle afinal, alma e corpo, corpo e alma, se desfizera como
por encanto em vibração e sensibilidade. Sensibilidade de qenio. Vi-
bração de exhaltado.

Ora, o destino...
Com os longos dedos rnaigros estendidos acariciou o papel espor-

ramado pelos livros. Veio á janella. Lá em cima, uma lua redonda num
eco cinemalographíco, cheio de estreitas. Céo—Hollywcod.

Sentou-se. Procurou mais papel.

E pela noite ti dentro, incansável e fecundo, encheu tiras e tiras
de cifras e algarismos...

JAIR AMORIM

Tuas mãos
As tu<is mãos nervosas, quentes, largas,

htirpeiam nos meus sentidos

ti musica ideal da emoção.

Para os \qu^ dedos creadores,

sou o piano magicõ vibrando

tio influxo de lua ardente inquietação,

liios mãos ansiosas,

íiinuK «im angustias sonorisadas

de meus nervos

qué se relezum corno cordas harmoniosas.

Tuas mãos fremenles,

Iims mãos rebeldes,

cantam silenciosas aleluias de gestos

guando compõem poemas cie volúpia,

(pitos inconlidos de alegria pagS,

correndo ligeiras,

leves,

torturantes,

no teclado branco de meu corpo.

Violeta Branca

II colluÇão de grau dos bacharefandos
Gymnasio do Espirito Santo

Realizou-se, no dia 15 do corrente, na sede
do Club Victona, a solemnidade de còíloçâp de
grau dos buchurelundos do Gymnasio do Espirí-
to Santo, deste anno.

Compareceram á festa, o nosso mundo of-
ficial, clencal, social e da imprensa e grande nu-
mero de estudantes. Presidiu ã sessão o dr. Cel-
son Calmou, Chefe de Policia do Estado e re-
presentante do sr. Interventor, que concedeu, ao
dar inicio aos trabalhos, a palavra ao di. Mano
lavares, paranyuipho do turma, cujo discurso
brilhante deixou ophma impressão no espirito
dos presentes.

A seguir, a sra. I.ecticia Olloni interpretou,
ao piano, a Rhapsodie, de l.iszt. ao que mic-
cedeu o discurso do bacharelando losé de As-
sis Gomes, orador da turma, que foi muito upre-
ciado e applaudido.

Encerrando o cerimonia, falou o dr. Celson
( <ilnion, felicitando os novos bacharéis com pa-
lavras de louvor e enlhusiasmo. Terminada essa
solemnidade, teve inicio o baile, que foi, sem ne-
nhuma duvida, a nota mais eleqante da cidade,
naquella semana. Tocou para as dansas o ia/./.
do U. P. Militar, que contribuiu, sobfemodo, para
o brilhantismo maior da soirêe.
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Senhorinha Regina Paiva, fino
ornamento da nossa socfe-
dade.
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) Dois sorrisos cheios de sol, cia-

,Dhoh reand° um cume de montanha, no
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Senhorinha Sylvia
Rocha, da socieda-

de collatinense.
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/7//?a escada que se illuminu, com
o brilho e o en canto de quatro
creaturas, que, em continência, es-
peraru. o carnaval, que iá não vem
muito longe...



JESUS
'Demaventurados os que nâo viram e (foram*

Dentro da noite escura, em que venho cumprii

O destino de haver nascido um peccador,

t: onde fie tanta gente o sofrimento infindo

Aos ouvidos me chega em sentido clamor,

ido

Penso em num; penso em Ti, penso no leu Amor
l£ no Bem que, feliz, vaes no mundo espargindo,

Accendendf) da Fé nas almas f) fervor,

De esperança e conforto os corações nutrindo;

.Penso em Ti e Te vejo intangível no lispuço

Na pureza infinita em que vives, buscando

A quem sóffre a colhei em leu doce regaço;

Penso em Ti e Te sinto em tudo a palpitar,

As tormenlas da vida a Iodos suavisando,

Até mesmo daquelles que ousam Te negar.

cJlraoGaldo £elis

Grupo feito por occasião de pic-nic na Lagoa Juparanã
Pzla loira, vê-se que são de Santa Thereza.
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Zenith Lcssu, filha do casal João Lcssa — julila Les- m

sa, por occasião de sua Primeira Communhào, em I

novembro p. passado, na igreja de São Oonçalo. I
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.4s senhorinhas Syva, Sylla, Ceres e Zila OU-
veira, residentes em Águas Claras, Petrópolis.
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Enlace matrimonial do 6en-

/?or Francisco Costa Garaz —

Senhorinha lida Monteiro.

Enlace matrimonial do sr. Joa*

quim José Souza — Senhorinha

Maria Oazemy da sociedade de

Muquy.
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Grupo feito por oceasião f/o enlace matrimonial
do sr. loaquim Josô Souza Senhorinha \fnr\
Oazem, realizado em Muquy,

r.
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RIO
NOVO

Um trecho da Rua \/a-
lor Caetano, çüo è um
Índice dio progresso do
município de Rio Novo.

L »» ¦ 
,-.».>

&4<á3P "s

I^^_ ^^^^^^fc ^k f^^ I 

«-fc « i i i)i mi» j i.|iM*LX -rf-rfH"- ^* r^1^.'' ''¦¦'it 
\,« jfe*' aí?

#Ú^|^T ~' ¦" ¦l""1 ¦» - '•*¦'' y„, -••- • - vfe^^f ;t.: *•'*': - í *ç ^/* 
^^^IH,

CANTIGA DO DcSC^ENTC
Papae Noel, si eu ainda acreditasse em você*
si a vida não me houvesse ensinado tanta (ousa;
si os amigos não me houvesse conhecido tanto as mulheres;
si eu tivesse ainda as iílusões lao boas de minha infância; 

'

os sonhos tão lindos de minha adolescência;
si eu não fosse lão descrente, lào amargo;
eu pediria a você, Papae Noel, gue me desse apenas—força para esquecer e perdoai,
força para acreditar de novo na \ ido, nos amigos,
nas mulheres e na mentira lão linda e dolorida do amor.

Newlon Braga

ROMANTISMO
l.stiôhi de oiro com anseios dr rei mago
numa alilude de quem v ai i e/ar...

como estás longe para o meu afago.,
como estás perto para o meu olhar...

Beijo de oiro de alguém... enlrespnhado beijo,
estrela transformada numa flor...

como estás perto para o mou desejo...
como estás longe para o mou amor...

CIRO VII IRA I>A CUNHA
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Interessante aspecto da
solemnidade da msial-
laçào do Grupo Esco-
lar Boda ri Júnior», cm
Rh Xovo, realizada em
outubro deste anno.
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EM Cl MA : Na igreja do
Carmo, após a Communhào
uma hora de concentração em
Deus, para mellior confirma-
ção da (jraça alcançada pelas
lindas veccadoras.

EM BAIXO: - (irupo feito
na escadaria do Palácio, das
meninas capichabas, que fi-
/eram a sua primeira commu-
nhào, cumprindo o gue deter-
minam as leis da Religião Ca-
tholica.

i

Cinema «Bayer» C. R. «Saldanha da Gama»

Tem sido numero de grande altracção, no Feira de
Amostras, o Cinema Bayer , sob a direcção esforçada do
sr. lose Penha Ruiz, oue tem exhibido films interessantes so-
bre cissumptos diversos, durante o intervalto dos quaes, faz
passar os de propaganda da «Bayer», fabricadora da «Ca-
fiospuina» e outros medicamentos celebres.

Rèvesliu-se de mwilgar brilho o baile que o «Salda-
nha da Gama» fez realízar-se, em commemoraçôo ao dia-
d(^ Natal.

Salões lindamente ornamentados, muita lu/T orchesfra
espie n d i d a, o baile do Saldanha foi uma das notas mais
chies do Natal.



CONCERTO NA INTIMIDADE
Eu ènlrei pé ante pé,.,
A sala tinha um aspecto amígp e bom
O piano fazia, sob as mõos esgufos do artista que o

focava, um rumor tfemí-phanfaslico, cantando, canlarido, no
m quenle da sala, num mysíicismo encanlador.

() iikx.o execufova «i «Dansn Uitu.il do logo -.
Sons bárbaros, tirados eom maesírfa e sublimidadernos collocavam mentalmente, anfe uma gente baibara, don-

sando loucqmenlé um bailado selvagem, rr)Ysüco e sensual,
Pela ianella abería, o tua, enlre os cirios eslrellares

espalhados uo céu, linha nma expressão maguada de quemsofíre dÔl de Iodos os uiarlvrios.
O ipvem pianista execufn\a agora a «Capanella , fa-

-zendo vibrai o grande estudo de Paganini, na immorlal
transeiipçã<> para piano dç I 1,1/ 1 is/t.

Oúvío-se, poi maravilha do cxecujanle, um línii admi-
ravel de campenhias enchendo o ambiento de s,,ns anacre*.
onficos.

() Pianista magro e moro curvava-se sobre .1 garga-lhada de marfim do piano.
Lu que, alé aquelle momento, havia permanecido de

ve, procurei sentar. I eom a minha timidez, muito minha,
timide/ que só possuo eom as grandes emoções Ique des-'
peita .1 musica procurei uma cadeira, cuidando nao sei \is~
o, pai o ouvir sem ser notado.

Todos estavam lodo ouvidos.
() mecanismo filagi analico du «Capanella tinha um•encanto irresistível e a melodia possuía um mixlo de melan-

COlía e qi aeiosidade.
Um \ erdadeiro ai lista...
rlavía no logar onde estávamos, na pequena sala deesperar do «Hotel Império», um que de surprehendenfe ee divino, como si houvesse «illí (i interferência de um Deus.
A musica que Li/t dedicara a Clara, esposa de Ro-beil Sehumam,.terminas.1. Os sons moinam rallenfando, di-mmuindo de intensidade, até acabai em surdina, minto sur-dina, quasi exfinlo.
Cessara de tinir a -Campanella».

moço levantou «1 cabeça... e se conservou immovèjno banco do piano.
A sua execução tinha sido maravilhosa, mas ninguémbaleia palmas...

que a emoção fora \f\u\a aue immobilizora a Iodos.
I. .anda em silencio, sem ninguém pedir-lhe nada, orapa/ eolloeando .is mãos magras e compridas sobre' o

piano, l.ilou-nos:
«Sonata em si menor - Chopin».

A cabeça pendeu para frente e eom muita expressão
e sentimento iniciou, magestosa e (liem. celebre sonata,

A melodia cantada pelo piano desperto pelas mãos
do jovem linha sons humanos.

De repente num accorde cheio de harmonia o musica
mudou de senlimenlal e serena para brilhantíssima, mecani-
ca, cheia de sinuosas eneanladoras.

Deixem-me fallar eom sinceridade,
tji percebi a confusão de duas almas arfislas, A cria-

íüra arlista e o artista ei iador.
( hopim quasi vivo e o vivo quasi c hopim.
O piano precisa soluçar e soluçava mesmo. A musica

em mi ma/o; era um canlo de amor, ao contrario d_\ pri-meira parle em si menor, de eslylo hqado, largo, ale fina-
h/ar (finale, presto mais non lauto).

Ultimo accordo.
E o ipvem virtuoso que Vietoria conheceu, havia re-

citado um dos mais sublimes poemas de Chopim, o divino
poeta do piano.

Eu qinz, apezar do êxfasis que dominava, dizer-lhe• qualquer cousa, mas íi/ morrer na garganta, o gue ia fallar
O moço voltava a tocar!
Era um concerto de Sehumamm.
Uma das mais gloriosas musicas do século XIX. Ummeehamsmo supremo e diFfieuldadès imagináveis 

'identificam
o verdadeiro pianista.

F o moço identificou-se ao executai o concerto. Uma
sensação mágica nos communica ao imenso.

brgueu-se na sombra de meu pensamento uma extra-ordinária imaginação. Na verdade, a musica conslroe-nos tí'espiral que nos leva ao divino.
Terminada a celebre composição de Sehumamm, oadmirável interprete começou a Sonata —«Aurora» —de hêe-

thoven.

<> ma.o, gênio musical enlre os maiores gênios da mu-sica, descrese o rompei da auroro até o apporecimenlo dosol
E foi o que nós vimos..
()s sons Iransmufavem-se em cores e formos. A n

*

:#*n

nlanhõXeCU 
COm r',r" per¥çâo' nos pintava a giorn. d<»

Ouviu-se por força da arle .Ir inle Iíji vempi.HHsi.,, o canlar irr.lanle doa gnllos. o gemei da cachoei.ra, o pranlo dos fonles, o cicioi nervoso do vento segre-dando cousas aos arvoredos, o idvllío sonoro dos pássaros..
I 1 «1 o milagi e da musico...
A melodia tõrnou-se confusa á medida aue se appro-ximou do fim, o coniunlojiarmonioso do acompanhamento égrave, grande infinito e depois prestíssimo.
O arlisía se mede pelas emoções aue desperta em nóshavia em Iodos os ouvintes uma embriague* de sonse de bellezas,

Pianista1 eslava realizando .... relorla esplendida deseu talento arl.shco <j transformação dos maj3 diversos sen-timenfos r ,1 analyse das mais elevadas almas.
Na musica ha os milagres das religiões...
Nuguclhi noile fez-se um do. cultos mais sublimesOs Deuses eram Lite, Wagner, Beefhoven < hooinSehumamm, &a< h, Haendel, HaYdÍm, Schuberf, el< o sacer-dote- o virtuoso que o Brasil eslé conhecendo, ArnaidoMar-chesotb eos fieis, nósgue as.,si,,im.,s aquelle concerto inlimoIa iam longe as horas guando Arnaldo levmiloii.se do"Piano.
Ahi suecedeu o fado gue deixou em minha ilma<i maior das emoções.
A<> \ei-o de pe, despedindo-se de iodos, com o « ur-vai do busto, aproximei-me delíe e lhe estendi a rnãn que-rendo dizei d^\ minhasyrnpalhia e admiração.
Mas... o moço parecendo fitar-me surprezo, nem siquerlevantou a mão.
— Elle é cego, não \ê nada...
Segredou-me ,1 mãe delle, uma senhora úelu ada e bôa,
Na verdade, havia nos seus olhos uma expressdo es-Iranha e differenle;.. e eu não o havia notado.

Im -íi lista cego...
< )lhos sem In/ e uma alma com a luminosidade de

**#_• Gemo.

Veníclus Franco

-t& Aos seus leiíores, assi-

gnaníes e annuncianíes %

deseja

a si) '
v - /' ma

y o
Xy////r//f//'f/ ) J

felicidades e prosperidades
no Novo Anno.
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Bodas
de Ouro

O distincto casal dr. Anlonio
Athayde — /J. -4////./ Athaydet
gue viu finssar em dezembro
ul li mo o .7) anniversarií) de
seu feliz consórcio, por enlre
as manifestações de amizade
e considerações de parentes,

amigos e admiradores.
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Sporís

r team de Baskel-batl
do *C. A". /?. Alvares
Cabrah de \ ictoria,que
disputa o actual cam-
peonalo da cidade, sen-
do um forte concurrente
á conquista do mesmo;
I Emilio, 2" Üionysio, o*
Líctnio, 4. Ademar, S
Aduo, 6' Titã, /. Mata,

Bodas
de Praia

O sr. Arlhur Es tevês e a sua exma.
famüia, nó dia da commemoração
das sua* bodas de prata.
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No Club Vicioria
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/•rvs/a e/n homenagem ao dr. Car/o.s rawer Paes /i./r/v/o,. no d/a de seu natalieio, no ClubVicioria, vendo-se o exmo. sr. interventor Federal, dr. Oscar lana Santos, presidente daCorto (/o Appellaçèo, que inlerprelou os sentimentos dos amigos e admiradores do homena-
geado e altas autoridades federaes e esfadnaes.

Cantiga de Arlequim

Quando íima urgem morre
Arranja-se outra;

Cantiga do f}olitico
f u toguei um cravo n*agua
I )e mimoso [oi ao fundo
Os peixinhos responderam
Vi\ o o dl < letulio \ aigas.""

Cantiga do Sertanejo
Nâo ha, oh gente,
Oh. não
Luar como esle
l>>! < idade,

Cantam da Mulher
"Ora, diga a senhora viuva

Com quem quei se casar
Si c com o íilho do conde
Ou com o senhoi (ieneral,
General, (ienei ai..,
— Com o sr. General
Vias o filho do conde
pode
apparecer de vez em quando.

Cantiga da 4 \ ôzinha
<)^ filhos <jr rninhas filhas

[meUS netos são()s dos meus filhos
serão ou não.

A Bolsa
Official
do Caie

plela liai morüa de conjuncfo;
merece relevo destacado,

motivo poi gue apresentamos
ao sr. I qisio Niçoleili e aos
seus dedicados auxiliares nos-
sas Felicitações por fao boa
conlribuíção pai ra a r1 Feira
de Àmosíi as da ( idade de
Vicioria.

VERSOS OE I00AII GfNff
Variações e títulos de Rubem Braga

Cantiga de Pierròt

Você não sabe
< ) que perdeu
4mor delicado
Quem lem sou eu,

Cantiga de Ktaehiavel

(>s escravos de |ob
!<><í«»\ ^{n caxangá
Bota, lira,
Deixa o /ambetè
Que \<íc. que vem,
Guerreii os com puei i eirqs
Zíg, /ki. /mi. /(i i
(< >s guerreiros matai am os

[escravos
I: se mataram.
I{ít' foi * om .j família ao

[cinemaJ
Cantiga do tfomèm

Quem gosta de num sou eu.

Na il Feira de .4mos-

trás da Cidade de

Vicioria.

\ ida Capichaba \ isitou o
sland da Bolsa Official do Café
em companhia do sr. l;qisto
Nicoletti, seu presidente, veri-
ficando <i boa maneira em que
foram ah exhibidos ao publico
os vários typos do nosso pro-
dueto maior.

Os graphicos estatísticos ali
expostos attestam o nosso de-
senvolviménto cafêeirò.

O sland tem uma apresen-
taçao agradável, com ás cores
de sua propaganda; mostra
que sua organização foi diri-
gida com absoluto cuidado ;
nada foge as linhas estheticas
de sua montagem, tem com-
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Grupo de senhoras e senhoritas da nossa aifa sociedade presentes ú festa offerecida noClub Vicioria, ao dr. Cartos X. Paes Barreto, no dia do seu anniversario natalieio.
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Boas Fesíes

•S///-. /osé Ferreira Gomes, que
viu passar no dia 2 do cor-
renle sen anniversano natalicio.

Folhinhas prir.a 1935

Recebemos dos srs. flieodoi Wille
& ( ia. Ltda., agentes da ( ía, inter-
nacional de Segui os ; da ( ia, I }i ada
S. A.; dos sis I in/ Gabe ira & ( ia.;
do sr. Aphrodisío Coelho, represen-
tantes da Cia. Melhoramentos de S.
Paulo, da ( ia. 1 [spii ilo Sanlo e Mi-
1111 s de armazéns 0eraes, G. R o ti -
back & ( aa. I l<l , -\ Vidi afia» e
Maia & ( !,i.

Agradecemos;

W» p

Snr. Ela vio Rangel, distribuidor
da nossa revista, actualmente
servindo ao Exercito como
sorleado.

Recebemos cai lóes de bôas-festas,
que retribuímos, da firma A. Prado
& Cia., do ( apilâo dos Portos e seus
auxiliares, do Órplianalo «Chrislo
Rei . do I exas ( ompanv, do sr. Da-
nilo Moniardim, da AHanti. Refi-
ning ( o. oi Brazil , dos srs. Àrens
& I angen, do nosso < ollaboi ador
Arnulpho Neves, da Cia. I spirito
Santo e Minas de Armazéns Geraes,
Cappuei ini & ( ia., Companhia Me-
Ihoi amenlos de s-in 1 >atiío, I m/ Ga-
beii a & Cia., Companhia I >rada, S A.
e Thèodoi \\ iíle & ( ía. I Ida.

Dr. Dario Gonçalves Tavares,
Director da Escola de Aprendizes
Artifices, nesle Estado.
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fESTAS Dl; NATAL

Enviaram presentes de Bôas-Fesías aos nossos
graphicos os seguintes snrs.: — D. Luiz Scorle-
gagna, Rvmo. bispo desta Diocese, A. O. I"raga,
-X Cia. Central Brasileira de Força Eíecírira, a

0 nosso amigo fobias Gabeira,
lendo o ultimo discurso dò grande
Dictador turco, Kemal Pachê, que
lanla celeuma causou na politica
internacional.

I abi ica de ftalas \ ictoi ia . Mai unes
<Sí Patrocínio, 5ai ( apíétraba, /«k ha-
nas Fernandes Vloçd, ( aíé «Gato
Preto , Casa 4 Irmãos, A. Wakim,
Casa «Esperança , Domingos ioão,
Armazém do Povo, Pindaro Pi ado,
ü. Roub.icli & Cía. Ltda., Oliveira
Santos & Cia. Ltda., Prof. Almeida
Cousin e Pla< ido Barcellcs.

A todos o nosso agradecimento

íwSÊ m\ %M
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Sr. Abelardo Rocha, funecionario
da firma Arens & Langen,
desla capital.
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Cooperativa
41

da Cia. E, F.
Uiçíopia=MiDas

Empregados da Cia. Estra-
da de Eerro \ ictoria a \fi-
nas, tio dia da inauguração
do sua Cooperativa,

•>

Não ! Não parta tão cedo assim dtj mi-
.nha vida ! Deixe que o meu amor se perca,
mais ainda, nu siibhmidade do nosso amor.

Não me leve tão depressa, para longe,
para ti incerteza, para O mysteno de ou-
tros amores...

Continuemos, devagar, com cuidados, a
sonhar com ti belleza da vida dentro das
instezas do mundo.

Nào quebremos o fio doirado do Inex-
plicavel, do Mysierio, dò Tudo e do Nada
que prende ti sua á minha alma...

Nào parla!...
Nào me deixe vagando, perdido, sem es-

pe rança.?', sem alegrias, sem receber a es-
mola de seu olhar, por esta vida em fora,
porque eu não terei o força de lembrar
de me esquecer de você... Eu quero quevocê também não se lembre nunca de se
esquecer de mim, para a alegria d<\ minha
alma, para ti tranquillidade do meu cora-
ção... ..._

Não se vá tâo cedo assim...
Amenize, com a delicadeza de arminho

de suas mãos, o soffrimento que me mar-
«yrisa ap pensar que um dia teremos cjue
partir para nunca mais!...

SUPPL1CA

Güsfavo WçIIingfon

Fique 1 E fique contando aos meus ouvi-
dos, em surdina, a canção velludmeu e so-
nora do nosso amor, que tem a mqenui-
dticie bôa das • cantigas dos ninhoá imio-
cenfes ao alvorecer <fè uma clara-azul
manhã de primavera, quando ti natureza
toda sorri, alegremente, perfumada...

Deixe que eu sinta os arpejos ciclopieos
e estridentes dos seus lábios nos meus la-
bios, como se fossem um frufruai irritante
de sedas finas, na hora em que a volúpia
quente cios seus beijos nos meus beijos
executa ti mais mebrianle SYmphoriía do
amor cio nosso amor...

Deixa que eu escute o murmúrio sensi-
vel de sua voz delicada, que traz para a
minha alegria o cântico suave e crystatli-
no de um córrego ti deslizar, suavemente,
mansamente, por um leito de areias finas,

sem trepidações, «i espelhai um pedaço
lindo do ceu u/ul d«i nossa terra, que nos
bi/ sonhar com .1 belleza da Vida e viver
sonhando com ti pureza do amoi do nos-
so amor...

Deixe que os meus olhos eançados de
ver os peccados do mundo, recebo a luz
doce e macia de. seus olhos, paru gue vi-
vam contentes, porque só riellès encontrei
ti doçura de uma vida que vive na vida
do nosso amor..,

1 Não parta I... Apiedé-se deste supplican-
te!...

Quero gue você, gue ha/ na alvura ly-
11C4J de seu corpo em flòi uma suavidade• encantadora que embriaga»gue tem gritos
de sol nos olhoies e pinceífpdèa fortes dè
luar nos cabellos, seja a minha oração de
cada dia e a divindade do meu credo para
que eu tenha a esperança de um dia me
prosfar, cie joelhos, deaníe do altar subiu
me da Felicidade aue vo<•<"* me fe/ sonhar
sonhando com o nosso amor, gue-vive bai-.
laudo o mínuêíe do peccado <í flor rubra^
de seus lábios hum 1 d o 3, onde palpita n]
senteliio da nossa vida que será a upo-
theose luminosa do nosso beijo l...
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Bilac, príncipe dos poetas brasileiros
Cristo filho <ia üuhléa, poeta do amor divino, passou

pela vida esbanjando ternura Bilac porta do amor (jue dá
á terra a flòi da e&pecie, viveu a sida esbanjando caricias
num turbilhão dè beijos e de sonhos na via-Iafea dos
seus poemas

Ambos nasceram em Dezembro.
Olavo Bilac foi, na palaua de ( oélho Netto, «o por-

Ia humano, (urqoeuo do bem, cantor do amor (jue hqa os
homens, o amor força, o amor beleza, o amor bondade*.

Bilac foi Clássico da língua, mestra da frase, Joalher-
ro do verso, eleqanfr no dizer,

luslissimo o titulo «jue lhe deram dr príncipe dos por-
tas brasileiros,

Maqinoso, fecundo r ardente, plasmou os \ ei sos no
Calor do seu trmper<imento tropical, Mas o ir/ com tal rs-
mrro e arte (jue as mais sensuais dc Mias poesias podem
ser recitadas em qualquer salão sem que se lhes notem des-
doiro a moral.

No seu poema Beijo Eterno ha versos assim ;

«Quero uni bei)0 sem fim
(Jue dure a vida inteira e aplaque o meu desejo.
I eive-me o sunque. Acalma-o com o teu beijo.
Beíjò-me assim:

«O ouvido lecha ao rumor
Do mundo e beija-mr, querida,
Vj^fc M) para nuiltia vida,
*>ó para o mru amor».

«Suceda a Ireva a lu/ !
Vele <i noite o erépe a curva do horizonte
Im véos de opala a madruquda aponte
Nos céus azuis».

«I; vens, como uma flor,
Bllha, a sorrir, do ocaso á porta,
Brilha á porta do oriente!
A treva, a luz que importa
Só nos importa o amor.»

Bilac tinha no amor a fonte de sua inspiração.
E não podia fugir a esse imperativo. O verdadeiro

porta r aquelle que tem como inspiradores a Natureza c
a Mulher. Daí nasce toda a poesia inflamundo-lhe o crrr-
bro para a explosão de lu/ do pensamento. Por isto Bilac
acordava para ouvir estrelas... I depois cantai :

«Vive, dentro de mim, como num no,
Uma linda mulher ewfiySÍ c rara...

A mulher e as as estrelas riam o sol (jue ta/ia re-
l)entar da cabeça do poeta, us lindas rosas de ouro dos
seus poemas.

Lendo-o sente-se-lhe < orno que um estuário de perfu-
me ti banhar-lhe a alma para a cadência estética (tos seus
versos de amor.

Quando ele tala das estréias, passa, na tela do nos-
so pensamento, uma caravana de astros inflando asas nO es-
paço azul. Quando decanta a flora ouve-se arruino de pas-
saros no coração da mata, vãporejá perfume do cotação
da Nòr. Quando exalta a mulher, as estrellas debruçadas
no céu sorriem para o poeta, os pássaros se calam para
ouvi-lo; ha um frêmito de amor j)elos espaços e uma soná-
ta de beijos pelos jardins... 1/ que tudo se enche de amor
quando o ouve.

No seu culto ás letras, foi um ourives joeirando, com
esmero, a língua pátria. Cultivou-a corri arte. exaltou-a com
patriotismo, decantou-a com ritmo chamando-a (te:

«Ultima flor do lascio inculta e bela,
E*S «i um tempo esplendor e sepultura,
Ouro nativo (jue na qanqu Impura
A bruta mina entre o cascalho vela»

«Amo-te assim, desconhecida e obscura
Tuba de alto clangor, lua singela,
Que tens o trom e o silvo da procela,
I: anulo «ia saudade e da ternura.

liste poeta maravilhoso lambem soube decantai a nos-
sa musica. Sonhou-a, sentiu-a, auscultou-lhe os prelúdios
na cadencui do amor e no feitiço do pecado quando di/ia:

•lens ás vezes o foqo soberano do amor,
Encerras na cadência, acesa,
f m requebros e encantos de impureza
Iodo o feitiço do pecado humuno>

* i ¦#;¦¦ 
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«C em nostalgias v. j>ai\òes consistes,
I lòr amorosa de três raças Instes»

A inquietude de sua imaginação, no esplendor cro~mótiCO do pensamento, foi. no campo da literatura, umafonte a (autor para o deslumbramento daqueles une o co-nhecerarn mesmo através dos *nis poemas.
Bilac foi incansável rui luta pelo nosso proqiesso ci-

Y1C0. Ardoroso patriota exaltou e escreveu hinos á ftandei-
ra e á Pátria.

No seu soneto Pátria tem versos desta natureza em
oue. ,,ír Orjxusdr moito, éle pretende defendr-l,i:

«Pátria, tateio rm ti. no teu lenho, poi onde
< írculol E sou perfume, e sombra r sol e orvalhol
l.. rm s<*iva, ao teu clamor a minha vo/ responde.
I subo do teu cerne ao ceu de galho etn galho»
'*** •*«•?•*•«»•...,.

«Tu golpeado e insultada —eu tremerei, sepulto!
f: os meus ossos, no chão, como luas rai/es,
Se rstoroerão de dor, sofrendo o golpe r o insulto»!

Somente estes versos enaltecem nma raça. São umr»«o or patriotismo oue qloriftca um povo e imortahsa um
Porta.

No maremoto da nossa evolução social e intelectual,
pmc fo, „mn figura de realce pelo esplendor da Pátria,unrmdo a golpe de amor e (ie inteligência uma clarrira delu/ para grandeza do seu civismo.

Odilon Luna

A que não viveu
Ira tão fina... tão csquia...
Quasi imniaterial.
Tão esgma e tão tina, dir-se-ia
Espiritualizada,
uma illusáo visual

Mais leve do (jue o vento,
Ia, lev ada pelo vento,
Assim como se fosse a leve pluma
Do seu chapéu cin/eufo.

E tao leve, tão Rna, tão escjtiui,
Quasi immaíei ial,

espirito das lendas parecia
No seu encanto sobrenatural

Esguia, tum, leve, delicada,
Quasi immuleriul,
leve «í vida da flor arrebatada
Do roseira?,

E esgma, fina e leve,
Espiritualizado,
Uma illusâo \ isunl,

oi mais discreta e breve
Do (jue um floco de neve :

Dissipou-se ao calor de um desejo.
Desfolhou-se â cancia de um beuo.

cJcâe úfastcs
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REÚNEM :-
Belleza

Perfeição
Commodidade

Resistência

JOÃO FREITAS—Único revendedor para todo o Estado
AVENIDA CAPICHABA 65 - Caixa Postal, 244 VICTORIA
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VOLTA DO AMOR
Para Alvimar Silva

—Senhor! txxpulsae o amor do mundo. E' nocivo Estou cansado de amar e nunca fui amado... ü um homem docabellos brancos falava a Cristo.
Amara sempre... nunca fora amado. Já estava velho econtinuava a amar.
-bem. Seia feita a iua vontade, falou Cristo.
No outro dia os homens faziam uma passeata na ruaPareciam os estudantes quando receberam a noticia da pas-sagem por médias. Quanta alegria!
Mais farde os homens cansados de gritar \ o 11 aramspara as suas casas.

O tal do homem que fora pedir a Cristo a expulsão doamor entra na sua casa.
Oh! Põe a mão no rosto sentindo uma dòr profunda equem se lhe depara a frente? e
Sua mulher numa pose a *lé Carnera.»-Porque fizeste isto, querida?— Porque nâo ha mais amor.

Irim. Tnm... Tiniu a campanfua do ceu. Cnsfo abrea porta tinira urna porção de homens, com o corpo cheiode pontos falsos. *-ik.iu
—Senhor! f*azei o amor voltar a terra.—Seia feita a vossa vontade, responde Cristo.No outro dia as mulheres fa/em uma passeata na rua...

Ornar Loureiro Machado



NA T AC
Para A. S. de Alencar

Manha requentada de sol tropical. Uma
brisa fresca sopra do lado do mar. Caro-
los pelos passeios mostram brinquedos fi-
nos uns aos outros. Cada (piai mais bello
e invejável. Lembranças de Papae Noel.

' Passa um bonde tildando. \Ls\(\ cheio de
gente que veio ú festa na cidade. Um me-
nino roto pula no estribo. Por um Jn/ que
perde o balaúslre. Gazeta de Noticias, )or-nal das Moças, Correio da Manhã...fi ..âUm velho burguez refestelado num dosbancos, pede-lhe um Correio. Dé em trocauma nota de cinco. Nao accerla troco |-'uma testa de natal. O garoto sorri. Salta
lesfo do bonde nó momento ern qüé passafonfonando um automóvel. Um grifo cruci-ante. A multidão se agrupa Ém torno. Quefoi? Que aconteceu? Felizmente nada O
garoto sue correndo com a nota entre osdedos.

Polaeele ornamentado de ílores. A cie-ançada pobre recebe presentes pelas gra-des do jardim. A disputa é tremenda. Mafalhos da distribuidora. Automóveis zepe-ms, bondes, bonecos, soldados de ctiuifr-bo e etc.
Dentro da casa espouca a ohumpugne

rruelus abundam sobre as mesas E brin-
quedos para serem distribuídos com ascreanças pobres. Na sala principal ergue-se um presepe. Uma arvore de natal seostenta ao lado. Com frücfas de brinaue-dos pendendo nos ramos.

Tarde morna. Afmolphera asfixiante 111-timas pinceladas de raios de sol Reticen-cias de luz pelo espaço...
Festejos de Papae Noel. Será mesmo dePapae Noel ou do nascimento do menino

Jesus t Talvez de ambos.
Pepiques agudos de sinos. P r e s epesUns bem acabados. Outros de madeirame

tosco.
A noile invade o espaço. Estreitas sem-lillanlcs brincam de ciranda no céo. Pei-na harmonia no caruunlo cósmico. Noitede natal!
Palacele illummado de luzes polychro-micas. Festejos pagãds. Bebidas. Inicias

Algazarras.

Presepe simples de família pobre Noterreiro mesmo da palhoça. Ammaes ru-minam perto. O nascimento do Christo foiassim mesmo. Sem bebidas e sem gulozei-mas. E sem festa os pagãos. Sem hvno-crisia também.

A MACHINA PORTÁTIL

MERCEDES
é o mais completo dos pre-
sentes pela sua utilidade e

por seu acabamento esme-
rado. resistência e durabi-

1 idade.
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Preço 980$000 em. prestações
ruçnsaes oü a vísfa corri

10 *I. de desçonfo.
DEPOSITÁRIOS

Luiz Gabeira & Cia.
Rua I- de Março, 11 — Tel. C. 24?

UiCforia Esíadodo Esp. Santo

A lua beíja de leve o terreiro de areia
alva. Um cortejo de esfrellas caminha pelosparamos celeshaes. Uma estreita fulgente
brilha com deslumbre no alio.

Silencio brusco. Sustem-se o cortejo íu-
minoso de estreitas. Alguma cousa de anor-
mal, O Cruzeiro do Sul brilha com mais
intensidade.

Contnúa o rilhmo harmonioso do Uni-verso.

ITACILDO FERREIRA

Pnnibal Athayde
Lima

Para o Rio de laneiro, em viagem defi- •
nihva, pois lá vae fixar residência, seguiu,
pelo noctumo de 20 deste, q nosso com-
panheiro de redacçâo Anrut>al Alha>de Li-
ma, que, comtüdo, ainda continuará a nos.
dar o prazer do seu auxilio e da sua cot-
laboraçâo.

O embargue do moço intelleclual foi bas-
lante concorrido, notando-se a presença
dos seus companheiros desta revista, do
«Diário da Manhã-, d?«0 Estado- e d'«A
Gèzèlav»
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A amor nunca morre...
O ditado ê certo. O amor nunca morre.

Vem fie confirmar tal expressão, o novato
da S. Fazenda, com a loura de Santa I.eo-
poldma ru) baile dos (rymnasianos. Depois
de 2 mezes de desenvolvimentos, uniram-
se e dansaram o resto da festa. Uma au-
rora surgiu, Nova face de amor se iniciou.
Vias e o mesmo amor de sempre, porque
ella... nunca morre.

Pharmacia Cru
= E. DUARTE

PREÇOS DE DROGARIA - A ÚNICA QUE ATTENDE A DOMICILIO
Consultas grátis aos pobres Diariamente das 8 ás 11 horas da manhã

RUA DUARTE LEMOS, 41 Telephone C. 100



HORA DE ARTE

Pói no «Alvares Cabral», o ( lub,
actualmente, mais procurado para
as festas de arte. Declamações, re-
citaes de piano. Tudo é no Alvares
Cabral, cuio prestígio social, dia a
dia, se dilata. Lá, também, é que se
realizou o recital de declamação da
dícfriz patrícia Gra/iella Cabral, que
trata os nomes dos poetas pelo di-
minutivo e escreve asneiras para os
lornaes.

Como sempre é de habito, em Vi-
Cforia, o recital se iniciou meia hora
mais tarde da para que foi marcado.

E Gra/iella Cabral começou a di-
zer. Versos de Paulo Mendes de Al-
meídá, Affonso Sclimidt, Cleomenes
<!(' Campos, helriuro Braga, Jorqe de
Lima, Ascenso terreiro, Teixeira Lei-
fe, Newton Braga, Jair Amorim, Car-
los Madeira, Nilo hruz/i, Ciro Vieira
dâ Cunha, Mario de Andrade, Cas-
siano Ricardo, Manoel bandeira, Ma-
na Eugenia Celso, Jayme Grys e Luiz
Peixoto cantaram, durante uma hora,
nos lábios morenos da de< lurnadora.

Grazielía uão é perfeita dictriz
pois ha em sua arte falhas que se
notam com facilidade, gestos que
destoam da idéa que querem repre-
sentar, ás vezes Uni ou outro defeito
de pronuncia, gue apurados ouvidos
sentem profundamente. Comíudo de-
clamou bem, isto é, r e guiarmenle
bem, bem o bastante para agradar
ao nosso publico, gue é geralmente
leigo em coisas de arte e só assiste
a um festival, por exlubiciomsmo e
nada mais...

Gra/iella agradou-nos em «poema
da rua vestida de luar», de Cyro, em
«os sinos», de Manoel fiandeira, e
«fuzilero navá», de Luiz Peixoto. Es-
te ultimo superou a todos os mais,
somente pelo fundo patriótico e na-
cionahsta com que se compoz. Teve
muitas palmas. Pediram bis. E um
numero extra appareceu.

Para Victoria, onde a gente não
tem o que fazer, o recital passou
por optimo, porque foi alguma coisa
onde não ha cousa alguma...
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Iodos ficarão contentes!..
v^V\ Uma optima oceasião

\jVy para reunir o útil ao
agradável. Para o Natal, faça
presente á sua familia de um
refrigerador "Mascote" o
novo Refrigerador General
Electric.
O "Mascote" é a ultima pa-
lavra em refrigeradores — de
pequenas dimensões externas,
pode entretanto conservar os

alimentos necessários a uma
familia de oito pessoas.
Custando apenas 2$ 500 por dia,
num plano de prestações, o
"Mascote" gasta menos ener-
gia do que qualquer outro
refrigerador do mundo e é
garantido por quatro annos.
"Mascote" é um presente
que trará alegria
para o seu lar I &

Peça ialormaçõc» ou unia demons tração, •
qualquer dos no tio» auxiliarei ou telephone

p.irjit e»eriptorio da

COMPANHIA CENTRAL BRA5ILEI-
RA DE FORÇA ELECTRICA

PHOiNE 603
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F. PIOVESAN & CIA. LTDA.
SECCOS E MOLHADOS EM

Grosso e a varejo
PRAÇA OITO DE SETEMBRO, 6

Caixa Postal, n. 134 - Phone Ul - Tel. Fortland 
'

Vicíona E Sanío
BRASIL

CO GICA
Morreu-me o sonho, o nosso amor morreu.
Quanta tristeza a. me sorrir na vida...
Sem forças, nos recessos do meu «I.II»,
minha alma geme a soluçar vencida.

*

Se a sorte para os outros <* florida;
se o sonho de oulras vidas não morreu,
é negra a desventura desmedida
do destino fatal gue Deus me deu.

Mas tudo tem razão de ser na Terra.
Tudo rio curso da existência encerra
no amor gue existe ou no que se perdeu.

E* necessário, pois, gue se padeça,
porgue, eomguanfo assim não nos pareça,
quem soffre amou, e quem amou-VIVEU.

GALIO

A VIDRALIA
Casa especialista em artigos colleegiàes e de

papelaria cm geral, etc. vidros, espelhos, molclu-ras, imagens, objectoS pra escriptorios e presentes. Collocam-se vidros de qualquer espécie in-Ciüstve pára-brisas e pharós de automóveis.'

Não deixem de visitar a rica exposiçãode moveis no Stand da A Vidralia,
na Feira de Amostras

Antônio da Silva Barbosa
Rüa Jçranimo Monteiro, 73 ¦¦ Pbone--C. 426

Filial e Officina de Moveis
Avenida Republica, 10 Pone C. 233

CHAPAS E FILMS
Capelli. Agfa. Koc/ack. Cevaert. Mimosa, etc.

Material Pliotograpliieo dos melhores íabricaoles mundiaes
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^CONCESSIONÁRIOS I DISTRIBUIDORES

J. F. PIOVKSAN d CO.
Knd. Teletfr. "IMDVKSA.V"

Escadaria Maria Ortiz, 7
VICTORIA

CAIXA POSTAL, 134.

P/ione C. 559
E. E. SANTO

Arnor é renuncio, c dedica-
çáo, é ternura inslincli\d, irrespon-
savel, espontânea, universal. Só sa-
bem verdadeiramente amar os gue
amam pela única satisfação que esse
amor lhes dá.-O/avo Bilac.



fi felicidade de hoje, para
a desventura d'amanhà!

Com um semblante puro è meigo, daguelle em fiue se
faz lêl Ioda .1 serenidade o alegria gue existem num <ora-
ção que palpita de amor, ella entrara mi Igreja acompanha-
da por muitas das suas amigumhas, enxolvida numa onda
branca segura poi uma qiinalda, levando nas mãos os|\,nos
da innoceiiíia e nos lábios o sorriso do felicidade.

AjoelhoU-Se diante do altai ao pe do re\ crendo, ni -
calada dr suas damas e ao som melodioso duma Ave-Ma-
ii<i acompanhada poi uma vo/ muito suave, recebeu poi es-
poso o homem dos seus sonhos.

I eh/es... muitos felizes de alegria, saturam cqmmemo-
rondo no intimo, aguella união paia elles eterna.

Os annos se $uc< ederam e passaram como uma lu-
fada, pai<i bem depressa desencantai a Sorte gue o destino
traiçoeiro havia occullado sol) o seu véo malfazejo,

G numa bèlía tarde quasi á Ave-Marie, uns olhares
curiosos acompanhava rn uma crealura com admiração e es-
pauto.

Será (dia mesma I? Sim |
Moic, porém, álquebrada como uma pessoa sob o peso

<los annos, muito le\e, com passos lerdos caminha vagaro-
Samenfe em direcçâo á Igreja,

I nfra, olha cm forno o relembra tudo!
Ouei talai ou blasphemai, mas uma tosse impei finen-

t(> <i impede, resoando por lodo o templo.
Está so, completamente sói o peito anseia, argúeja,

dóe-lhe a cabaça, ella queima em febre.
Diffu ilmenfe quédafse dè ioelnòs defronte <\a Virgem,

e no mesmo altar onde oulrora duas aímas communharom-
se numa só <> que por desventura ou mesquinhez de sorte
mais tarde foi esta uriiSò desfeita.

Dos olhos côr de azévicfre, qüe exprimiam antes o en-
canto de su'alrna, brotaram lagrimas de àôr, e os seus la-
bios ficmulos moviam-se, emquanfo o seu «oração pedia a
Santo que a levasse, SÍ por uuloqie ou compaixão não po-
dia resíduo o seu amado.

Ella olhava a Santo e ambas se fitaram!
Diante do olhar piedoso do Virgem que demonstrava

compartilhar á sua dòr. um sorriso triste nasceu-lhes nos la-
bios. Confortada e com passos lentos, retirou-se do templo1

. 7***3i
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«O sorriso duma pessoa que soffre, c mais triste queas suas lagrimas.»

JACY ALVES DA SILVA
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REUISTfl DE EDUCAÇÃO
Temos presente o (v numero dessa ttevisla, que o De-

parlamento de Ensino Publico faz edilai, afim de vulgarisar
os nossos melfiodos e processos de ensino.

Abre-a uma carta do sr. Cap. Wotmor Carneiro da
Cunha, Secretario do Interior, reclamando a attenção dos
nossos professores para a publicação educacional, seguin-
do-a diversos artigos de mestres na sciencia da pedagogia
commentanos interessantes, notas e informações, neeessa-
rias á obra e aos que com ella se \ão beneficiar.

Agradecemos o exemplar que nos foi enviado.
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ANNIVERSARIOS
Fizeram annos no dia :

m 

Os senhores: Olavo Ribeiro da
luz, Antenor Maciel, Milton Pi-
rncnla, Sylvio Pestana da Silva,
Mano Ramos de Carvalho e Vi-

ctorino Cardoso; a senhorinha Sylvia Al-
ves de Araujo; os meninos: Ruy Varejâo
Thcresa Ramos e Olga Vnrejão.

SOs 

senhores : Dr. Hillòn Nogueira,
Oswaldo Coelho, Alberto Vareiáo,
Francisco Varejão e maior Octa-
vio Araujo; as senhoras: Dr. Itil-

ton Nogueira e Alzira de Oliveira; as se-
nhormhas: Albidina Nogueira, Aurinha An-
limes e Dilze Farias; o menino Luiz Car-
los NunelV. v

% 
'

mOs 

senhores : Dr. Edson Queirozdo Valle, Francisco de Araujo
Prado, Carlos Silva Reis e Ma-

.. i -n°$ Pedro ^ Sííva; ci senhora
Beatriz Cunha dos Santos.

m' °? 

senhores: Walter Alíano, Al-
demar de Oliveira, Arco baldo
Bandeira, Ernesto Silva e Alpheu
braga Valentmo; as senhoras:

Maria de Andrade Pimentel Cola, Rosa
Cunha e Beatriz Cunha de Almeida as se-nhormhas: Celeste Qmntaes e o menino
Ayrton (Góes.

BOs 

senhores: Dr. Geraldo Vian-
na, )ayme Guimarães, |osc Viei-
ra Machado, Élprdio Santa Cia-
ra, dr. Francisco Eugênio de As-sis, tte. Rosenthal Machado, Joao Felix Cui-marâes, Geraldo Barros e Celso Calmon

as senhorinhas: V i f alma Rocha e Lygia
Frogp; as meninas : Ely Guimarães Siivà eDea Martins.

J. NUNES
Alfaiate

Completo sortimento de case mi ras
e brius de li nho

Perfeição, Rapidez e Preços módicos

Ladçira Nesíor Gomes. 18

y-t:.

1 TI Os senhores; Dr. Raciné l.eâo
I 0 I Castello, Celso Corrêa de Lemos

I filho, Cynllo Gomes, João l.eon-
cio de Arauro c Francisco Lima

júnior; as senhoras: Ottilia Gnió e (ocar-
Ima Lyno; a senhorinha Davino Trancoso,
e a menina Djva Lama Rodrigues.

Os senhores; Beondíno de Bar-
ros, Pedro de Castro e Manoel
bandeira; as senhorinhas : l.our-
des Peixoto Nelto^e Mana Áurea

Villela e a menina Nelly Pimentel.

8 I

Victoria £T. E. Santo

Os senhores Cel. Olympio Cunha,
José Wilham de Queiroz, Pedro
Gareau Moreira, Raul Azevedo,
dr. fAuguSfo Barata, Ary Gonçal-

ves Pereira e Alanco Oliveira; as senho-
ras: Maria Soares Sette, Sylvio Rocio,
Mana Bastos, Luiza Messina de Freitas e
Marciana Santos; as senhorinhas: Ruth e
( onceiçào Ximenes de Oliveira, Mana da
Conceição Nolasco, (armifa Lamego e
Conceição Murillo e a menina Neyde As-
sis.

BOs 

senhores: Saturnino Goulart,
Ite. |ayme dos Santos Silva, Al-
berto de Oliveira Santos, j 6 ã o
Êpamínondas de Freitas e Carlos

l razolh; as senhorinhas: Cecília de Oli-veira, Zai/a de Souza e Sirnonetta Prinzam.m Os senhores: Dr. M. Lopes Pi-
menfa e Melchiades Caldeira; a
senhorinha Arma Varejão e a me-
nina lanetfe Tabachi.

f~] OS senhores. Celso de Amorim
I 11 | Pinheiro e Alberto Besouchel; a
1 , I senhora Heloiza Buzzato; <ts se-

nhormhas: /.ilda Quedevez e Ma-
ria de Lourdes Netfo; os meninos : Octa-
Ctho e Leda Santos.

mOs 
senhores: Dr. Mano Tavares,

Germano Gertiardí e Gilberto Al-
ves de Siqueira; A senhora Mar-
fisa de Araujo; as senhorinhas Nil-

Ia de Azevedo Conhamorgue, Helena Leal
e Helena M. da Rocha.

Os senhores: Llcio Marino Alves,
lurandyr Ribeiro de Oliveira, |u-ho Horta de Araujo e florido
Paulo dos Santos, e o menino Ce-

no Carneiro.

Os senhores: Ary Brandão, Os-
car Rodrigues e Laonte Corrêa
de Lima; as senhorinhas : Haydée
Nieolussi, Mana de Lourdes Abreu

e Albacy Dessaune de Oliveira.

Os senhores: Prof. Almeida Cou-
sin, Aristides Nascimento,Luiz Mo-
rato e Paulo Siqueira de Lima, e
a senhorinha Thelma felix.

lül
14

lül

16

03
18

To]

H

22

mmÓ

24

O senhoi prof. Adolpho Fernan-
nandes de Oliveira o menino Re-
nato Pacheco.

Os senhores: pc. dr. Lhas Tliom.
masi, dr. Arthur Orneltas e Laza-ro c banes.

O senhor cel. Oclavumo Gomes
de Souza e a senhorinha VvoneFurtado,

Os senhores: Cel. loào Luiz de
Albuquerque Tovaf e Antônio Du-
arte; a senhora Marunha Nunes e
a senhorinha /ozima Carvalho.

A senhora Izaura Magalhães.

O senhor João Alves Guimarães.

As senhoras : Mana da Gloria Es-
pmdula e Nair Athayde e senho-
nnha Darty ferreira du Concei-
ção.

O senhor Manoel Menezes; a se-
nhormha Luzia Poolielo e a me-
nina Vvetfe Bley.

Os senhores: Carlos Teixeira de
Alhuqu e r q u e e fesus Pinto de
Souza.

2üí A senhora Naíáíía Mariotti Muniz
freire.

-faz annos amanhã, a senhorinha An-
toma Moreira, Monitora da «Patrulha d<*
Saudade-, da Companhia de Bandeirantes.
«Anna Penna.»

NOIVADO
Fizerarrç-se noivos:

A senhorinha Carmen Carvalho com osenhor dr. Atfila Bezerra Nunes;

a senhorinha Mana das Dores Cosi»
com o senhor l.e\> Lellis de lesus;

—a senhorinha Izaura Rocha com o se-
nhor Newton Baptista;

a senhorinha Verônica Ferreira de
Mendonça com o senhor José de Oliveira;

-A senhorinha Dulce Penedo com o se-
nhor tte. Moacyr Rezende;

a senhorinha Olivia Bento de Souza,
corn o senhor Luiz Axellnr Assumpção;

,;__, .



—a senhorinha Donahlla Fraga de Qli-veira com o senhor Antônio Soares de
Lima;

—a senhorinha l.eopoldma Iraqa com o-senhor Olympió Gama.

¦.

CASAMENTOS
Casaran]-se:

a senhorinha Lydi.á de Albuquerque
com o senhor dr. Francisco de Miranda
Filho.

.,.

NASCIMENTOS

Djalbas, filho do casal tte. Djulma — Se.
basfiana lloopcr ftorges;

-Dulce, filha do casal Demelno de Pau.
Ia Rocha e exma. esposa;

Dilma, filha do casal Antônio da Sjl»
veira Barros e exma. esposa.

GRADECIMENTO

Do sr. dr. José Augusto de Lima, rece-
bemos, rclerindo-se á noticia, gue demos
em nossa revista, quando de sua passa-
gerrj e estadia, o delicado cartão de agra-
decimento, que transcrevemos:

«Aracaju, 4 de Dezembro de 19341
Mimo. Sr. Director da Vida Capichaba.

Mudo penhorado venho agradecjr-llie a
noticia que a sua bella Revista, de 15 de
Novembro, deu a meu respeito. I:' vefda-
de que tenho pela mimosa terra cie Dornin-
gos Martins, a mesma adoração e arflizé-
de que o immorlal Fspinlosonlcnse, pelaterra de meu nascimento, Pernambuco on-
de começou a formar o seu elevado espi-
rito. Foi este, portanto, o motivo que mais
me emocionou na referida noticia, a jus-tiça que me fez «Vida Capichaba» escre-vendo o meu modesto nome em suas hn-
das paginas, como «o grande e generosoamigo do Fspinto Santo.» Reaímenfe osou! tnvio-lhe sr. Director, do pequenoEstado do nordeste brasileiro, onde me en-contro actualmenie, os meus votos de feh-cidades pessoal e para a nossa querida'Revista.

Sou o amo. admor. e grato

José Augusto de Lima.»

FALLECIMENTOS

Falleçerarn:

A sra. d. Joanna da Cruz Martins, pro-uessora aposentada;

a senhora d. Leonidia Branca de Al.
meida Rocha, esposa do sr. Arnobio Ro.cha.

*

Cel. Alziro Vianna

A senhorinha Diva Corrêa de Jesus com*o senhor José I ríqeri;

~a senhorinha Aida Silva com o senbpí
Reno Rocha;

a senhorinha Maríàna Pacheco Pimen-
ta com o senhor Sylvio Machado õüimã-
rães;

a senhorinha Rosa Praga com o se-
ntior Flysio Macedo;
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No dia 4 deste mez, faííeceu*, no Rio de
Janeiro, aonde fora a tratamento de saúde
o cel. Alziro Viunnu„anfigo, influente è es-limado pplitípo coest<uipóno e figura de
grande relevo social em nosso listado.

O cel. Alziro Vianna representou di-versas vezes, na Gamara estadual, p 
'povo

espinto-santense, desenvohendo, com bn-lho, com um alio espirito de eomprehen-
são, urna poíihca, que o fez, por isso mes-mo, um dos mais queridos chefes nas gran-des lulas eleiloraes no Èstádò. No go\er-no do dr. Plorenhno Avidos/esteve na di-recçào da Secrelana da Pazenda ondeconseguiu impôr-se como uma das'nossas
melhores organizações financeiras, o quelhe valeu extensão maior da estima e daconsideração publicas.

Reconhecendo.o eminente é que o qo-verno revolucionário no Pstado, ao apre-sentar a chapa do Partido Social Demo
cratico á Assembléa Estadual Constituinte
deste novo regimem, resolveu convidal-o
para vjr inleqral-a, tendo sido eleito fd|-lecendo, ponanto, como deputado.

Como uma homenaqem ao desappare-
cido, a tnlerventona do listado providén-ciou para que o seu corpo fosse recondu-zido para a nossa Capital, lendo aqui che-

gado no dia u, permanecendo exposto
visitaçfio publico, na Igreio de S. Oonça-
Io, das Ift tioras daquelle dia ôs 9 do im-
medialo, de onde sahiu, afinal, para 0 ne-cropole de Santo Antônio.

Grande perda para o Espirito Santo,« Vida Capichaba», embora tardiamenle,
apresenta ao Estado e á sua exma. fami-
ha os seus mais senlidos pe/ames.

!

Humberto de Campos
Poi no dia 5, no Rio de Janeiro. Mais

um vulto extraordinário da literatura l\ra-
sileira desappareceu : Humberto de Cam-
pos, a personalidade múltipla c fecunda deum escriptor de raça e de um poeta como
Olavo Bilac, cuja penna tinha fulqores deouro e scinlilléções de luz.

Mais um nome á phalunqe dos grandesbrasileiros que. neste anuo de 1934, fugi-ram de entre os vivos, empobrecendo aN.açào: loão Ribeiro, Auquslo de Lima,Ciregorio da Fonseca, Medeiros e Albu-
qnerque, Miguel Coulo, Coelho Ne 11 o e,aqora, o ultimo representante de uma ver-
dadeira aristocracia do pensamento, queponhlhava em nossa literatura, com remar*
cado vigor e fulqurante belleza.

Humberto de Campos era filho do Psla-
do do Maranhão. Formou-se em direito eacíuou, lambem, na política, lendo repre-
sentado o seu Estado na antiga Câmara
dos Deputados.

Depois da morte de Coelho Netlo, em
um concurso que se estava realizando na
Capital Federal,Humberto de Campos acha-
va-se em primeiro lugar, para príncipe do3
prosadores brasileiros,

Humberto era membro da Academia 5ra-
sileira e deixa varias obras de vulto, tanto
em prosa como em versos,.

ALFAIATARIA Cl
VIL E MILITAR
Fabrico Especial de bonçls

« arrçericanos»
Roupas civis e Militares
Preços sem competidores
AL VINO SIMÕES
AVENIDA CAPICHAhA, 65

K. do Espirito Santo Victoria

¦¦ 
-¦

JAIRO ALVARENGA ROSA
.. .

¦ 
'

Accessorios e peças para automóveis e caminhões
Pneumaticos, Gasolina, Óleos. Graxas, etc.

Officina de vulcanisação
RUA DO ORIENTE, 31

Victoria
Telephone 470

E. E. Sanío
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Preferindo os vapores do
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Lloyd Brasileiro
estás contribuindo para o eng ^ndecimento do patrimônio n acionai

Central
116

Informações

Unhas regulares de cargas o passageiros para:
Europa —America do Norte Norte e Sul do Paiz

Agente nesta cidade ;
Benjamim C /ML Fernandes

Central
480

Agente

Collação de grau dos no-
vos professorarçdos da
Escola Normal «Pedro II»

Pevcslm-se de 'grande 
hiilhantismo a cerimonia de

colloçào de gráo dos pròféSjòrandos da Escola Kíormal «Pe-
tiro II», rcah/ada no dia ft deste mel.

À reunião foi abei Ia pelo sr. cap, Wolmai Carneiro dá
Cunha, gue dirigiu os trabalhos, tendo aí) lado IX Luíz ScorV
tegagnu, dr. Celson Calmou Nogueira da Cama, Secretario
do Interior, interino, dr. Augusto Seabra Muni/, Prefeito da
Cidade, cap, Nicanor Paiva, assíslèhle militar da Infctven-
lona, sr. joào BastoslViéíra, director interino do Deparfamen-
to do Ensino Publico e prof. Eduardo de Andrade Silva, di~
rector doguelle estabelecimento de ensino. ^

foda a fma Flor da sociedade viçioriense se le/ re*"
presentar na ccremonia.

A seguir á abertura da sessão, teve a palavra o pa-
ranympho da turma, dr. (íhrislianp Fraga, gue pronunciou
bellissimo discurso.

TOSS &?*

l£p

TUBEÍ1CS.!'
QUE ACABAM EM

IOSES
Tosses descuidadas ou que atacam um
peito fraco, se enraizam e podem dege-
nerar até em tuberculose. Esteja alerta!
Tome a Emulsão de Scolt de óleo puro
de ficado de bacalháo legitimo da No-
rueça. Fortifica o peito e os pulmões. Co-
mece já a formar a reserva de energia
com que rechassar as enfermidades.

Recuse toda imitação. Acceite somente a
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OU I<; E O PERFUME?
- A alma das flores e a alegria das:4

mulheres elegantes.

Onde encontrar os melhores?
N A

Perfumaria Flor da America
LADEIRA NESTOR GOMES. 1

V. Exa. é elegante. Use os nessos per-
fumes para todos os gostos

Immediatamente, houve á entrega dos diplomas, Fálan-
do. ao termino desse aefo, a pradora da turma, a profes-
soranda Alda Moita Pinto, a gue se seguiu o coro orpheo-
níco, regido pelo prof. Ernesto Strobach, fazendo-se ouvira
«Canção de,_ depedida e a «Serenata», de Schubert.

Depois de encerrada a sessão pelo sr. Interventor, in-
termo, gue teve para os novos diplornandos palavras de en-
coraiamento, foi servida aos presentes farta mesa de doces,

A banda de do R, p. Militar executou, no páíeo, va-
nos peças do seu re|)ertorio.

VISITAS

Tiveçnòs o prazer de receber a visita do nosso còlle-go do «Correio do Sub>, sr. Alfredo Preitas, lambem repre-senlante da nossa revista em Cachoeirojdo Ifapeminm guemanteve com um dos nossos redactores amistosa e longapalestra sobre assumpfqs de interesses di\ersos.
A(]radecemos.

«Voz do Estudante» .< x

Está circulando mais um numero desse lomal, (jue
Alencar de freitas e I". Bumachar dirigem.

Foi, com agrado, gue recebemos a visita qiie nos veio
Ira/er o conlacto da vida na sua expressão mais forte emais bella, porgue se patenteia na luminosidade do nasci-
mento, no brilho radioso da moc idade, e gue se reflecte nasideas, rios conceitos que fulgem nas paginas do «Vo/ do
hstudanto.»

Por isso, agradecemos o exemplar com gue a sua di-recção nos preníeou.
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Chegou a Primavera
PARA A ESTAÇÃO FLORIDA A MULHER ELEGANTE DEVE PRO-

CURAR NAS

Casas Pernambucanas
° mai°r e ma's lindo sortimcnto de voils, tules, cassas e sedas

PADRONAGEM VARIADA - CORES FIRMES
PREÇOS EXCEPCIONAES

Avenida Capiçhaba, 43. Rosário, 2, 4, 6 - Vllla Rublm

O POLVO
MILTON NUNES Dfl 3ILU/1

ftem dissera alguém: «O homem na ge-
neralidude só tem visado um objectivo: o
seu bem estar. Par* isso conseguir nâo
olha meios nem processos, porque passa
mesmo por cima do cadáver de seus ir-
mãos.»

Verdade incontestável que dia após dia
mais fica positivada na mentalidade dos
desafeitos a ambições, dos que encaram
a vida terrena como um meio e não uma
finalidade.

Os que não se chocam em passar so-
bre os cadáveres de seus irmãos, cara-
cterisam-se na figura repellente dum poi-
vo, cuios tentáculos tudo absorve. Mlle nâo
se commove ante as carnificinas horriveis
elle não choca ante o augmento da viu-
vez e orphandade; da producção do sem-
trabalho, da fome etc.

À's reuniões que se tem feito no velh0
Mundo sobre o desarmamento deram um
caracter de brinquedo. Porque os que ho-
ie se batem pelo desarmamento amanhã
displicentemente, assignam ou approvam
créditos para confecção de armamentos.
Mas todas as ordens emanam do polvo

GUARANIL
TÔNICO
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que, no afan de mulhplicar-se, estende os
seus lentacu I o s por todos os contos do
Universo. Ulfimamente tem-se descoberto
contrabandos dc armamentos e foroentan-
do a Guerra.

Sim, porque sem ella os Üsirieiros da in-
dustria da guerra não têm lucros; para
tel-os é preciso que a humanidade assista
outra hecatombe idêntica a de I91Ô. Só
assim os abutres ver-se-âo satisfeitos. Que
morram milhões como morreram na gran-
de Guerra. Precisamos de lucros. As guer-
ras são necessárias; sem ellas ha o dese-
quilibrio Universal - dirão elles. Urge, to-
davia, desmascarar e combater os magna-
tas do «chomage.»

Os responsaveisdirectos peta conflagra-
ção da Kuropa nada soffreram. Uma parte da
humanidade nella serviu de entulho ás se-
pulturas. E a maioria dessa parte da hu-
mamdade foi composta de innocentes, que
morreram seduzidos pelo sentimento de
nacionalidade á satisfação do polvo v«n-
dalico.
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AFFECÇQES PULMONARES
E O AS VIAS RESPUJAIDOIAS

CM GERALIÜ *rc

m

COMPRIMIU
ACTUAM SEM DE
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Cenas de amor
LEVY CURCIO DA ROCHA

Ela era duma opinião inquebruntavel, dum gemo ler-
ri vel, desde creancinha.

Uma vez, tinha quasi dois anos, tendo sua mui rccu-
sado dar-lhe mais de um curamélo, atirou ao chão o que re-
cebeu, e apesar das mil chineladas, não foi capa/ de apa-
oHa-lo.

Cresceu assim, e casou.
Os primeiros dias foram felizes, ceu aberto transbor-

dando de primicias, como os outros ecus imaginados petas
crcaluras que se amam.

Mas, nâo sei se de fasho, ou devido ao embate da re-
alidade, porque não é possível toda a vida viver na ilusão,
começaram as richezinhos. briquinhas de casados, que ter-
míhavam quasi sempre eom um proíonqndo beijo.

De manha, ele acordava cedo, e não tinham muito
iempo para conversarem; só enquanto esperava o bonde,
depois partia para o escritório.
x Ela ficava só, no meio daquilo tudo enfaslianle, que
em outras horas tmhu sido agrudabihssimo.

Saía ao jardim, e a paisagem que se descortinava ao
longe, não tinha mais aquela deslumbrante poesia; as flores,
não eram aquelas que se lhe pareciam lindas e perfumosas,
como nos primeiros dias de casados. WL
y 
'¦ ' r, »

êyi Passava tristemente a medir as ínlermiruiveis horas de
separação.

E tornaram-se insuportáveis essas horas.
Por varias vezes impediu que o marido fosse ao es-

erilorio, zangando-sc quando ele se recusava a obedecc-la.
jl*; . ¦• :. . * - Y <V'T
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tt^íao tem conversa**

G. ROUBACH & CIA
- VICTOBIA

OO

Dn Máscarenhas
It miir» ãseioícas dá ctres rasadas e llodas t

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

Um sò vidro vos mostrará sua efficacia
Alguns dias depois de uto do "Vltamonal*«

íilvBfi&míP í?c,2!S!_2£dt •ntr«la phy»,w. <*•JUVENTUDE, d» PODER, que so nâo experi-montam antas. Este ««oito é multo caracterls-lieo, por assim dizer, palpável s contribuo omextremo para levantar o moral, om gorai deprl-mído, dos dosntas, para ot quaes o romodlo éparticularmente dsstlnado.
^.^•Ç01*». •obÉf«v«r" uma sensação do bom•Siar, ds bom humor, do vigor Intolloctual. AsIdéas apresentam-se claras, nltidac, a concepção
J1* iJ?p,d* • v,va» * oxprsssâo e a traducçlodas Idéas mais fáceis, mais abundantes.

0 augmsnto do appstlte acompanha estespnenomenos, o. no fim do pouco tempo, ha umaugmento sensível de poso.
A» VENDA NAS PHARMACIAS E DROGARIAS

¦nwitt Gml: DROGARIA BAPTISTA
Rua f .* de Março, 10 - Rio de Janeiro •

¦

—Finlâo iá nâo me amas?
-Sim, querida, muito, loucamente, mas é necessário

que seja razoável, que reconheça meus compromissos; inda
ontem o diretor chamou-me a atenção, dizendo que eu te-
nho sido pouco pontual.

Deixa que vá o diretor com o escritório para o
outro mundo, quando se ama de verdade não ha razão mais
forte que a do amor.

Nâo, não é possível, lá vem o bonde, é embarcou*
Doeu-lhe amargamente aquela recusa.
Sem duvida alguma, — começou ela a coniecturar —

ele não me ama.
E soluçando, atirou-se a uma «chaise longue.»

Sou uma infeliz, sozinha, aqui tão longe de mamai
—e chorou.

Às lagrimas foram rápidas, como as chuvas anuncia-
das bombasticamente; seguiu-se uns momentos de reflexão •

—Hei de vingar-me; sim, manifeslar-me-ei indiferente
as suas caricias, fingirei qne não o amo, procurarei con-
Irariar-lhe, ele virá aioelhar-se aos meus pés, estou certa.

Os homens são assim; amam o desprezo e desprezam
o amor.

A' hora do almoço ele voltou, e percebeu a frieza
com que foi recebido, mas não deu mostras disso.

Almoçaram trocando algumas palavras:
Ótima aquela fita de ontem, hein ?

-Droga, só mesmo para lolos que não entendem de
fitas.
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Mas ha tolos com a mesma opinião dos sabidos.
Não você.
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MULTO, SEZÕES. IMPALUDISMO
UMA St DOENÇA E UM 50 REMOU)-

CAftillDO IIEIIÜO
Compulasa nm multOl milhar»* a» cur«»

im doent«s jA cançados de uaar
injocçôos o ouiro» romodios annunciado».

USA-SE EM LICOI 0Ü PÍLULAS
|H#fi§t»do no D«o»M«m#nio Nacional da

S»udo Public* »oto o rv- 147

8* ,,-¦ • n

Sedativo Regulador Beiraõ

mf*

O oronolro Inventado
par» *s,doençaí daSenhoras a Senhorita*.
Combaca â, Flor», Brancas,falta da ragras. ragras atcaa-•a», susptnt&o, fluxo com éòtou dMmaaoffhéa. Colicas
Utinna*. ragraa «ícattivat.
Incommodos da idada criticaa Intiammaçdf» do Utaro.
•iMo confundir com ou»troa Reguladoras Imita-
ções do^gQin.*PO*BetMO,

ftittbtiH n imnmwt i« a Sttft ftwu.

Onze horas, o bonde passou, e ela nem sequer reco-mondou para que ele viesse mais eedo.
Ele passou então, a mostrar-se indiferente.

Tinha sobre as mulheres a mesma opinião que ela fa-/ia dos homens.
*

* *

¦

Anoitecia.
Como de costume, os dois, sentados num banco do

lard.rn, apreciavam mudos os últimos reflexos do Astro Peisobre a lerra.
Ha certas brincadeiras de mau gosto, muito bemevilavcis—disse ele.

—Oue brincadeiras ?
Assim, como essa sua, de Fingir indiferença, masdeixemos de tado todas essas cousas sem importância, dê-me um beijo I

—Estou indisposta.
-Está lambem certa de que nunca se arrependerá do

que disse ?
-Ohl, estou até acreditando que te tornasle enjoado-Vê aquela galinha?—disse ele, levonlando-se.—Sim, que significa ?
-Olha, - e tirando o revolver deu um tiro na pobreave, que batendo as azas, deixofl o chão lodo env.nguen-

tado.
—Enlouqueeesfe ?
-Significa,-continuou ele calmamente—que dentro deum segundo, estarei como a galinha, inanimado, sem vida.
E nâo dando tempo que lho impedissem, levou rapi-damente o revolver ao ouvido, e puxou o gatilho.
Um estampido fez-se ouvir, e um corpo f ombou noctiâo.
Desvairada, ela atirou-se ao mando, abraçando-o

beijando-o, sofregamente.
- Não, Picardo, não era verdade, menti escandalosa-

mente, eu te amo, sou toda tua, vivo unicamente para ti vi-vas lambem, perdôas-me I
-Está perdoada,-disse ele, levanlando-se e agarran-do-a para que não desmaiasse.
-Meu Deus, meu Deus, que c isso?
—Nada apenas um carluchozinho de pólvora seca-evirando-se para a criada gue se aprox.mara:- Sebastianafaça para a janta um molho pardo, ouviu?

Como a distineta classe me-
dica coqsidera o «Galenogal»

Eis o que sobre elle diz a
palavra autorizada do eminen-
te professor dr. f rancisco de
Paula Amaranle, distincüssimo
é querido clinico pelotense : • *

«Atfesto que o preparado
GALENOGAL, formula do pro-vedo clinico Dr. Frederico W
Pomano, c um excellente onti-
syphilitico e assim o tem pro-vado sempre que o tenho em-
pregado.

:-s**íats!Dr. Francisco de Paula Ama rante
(Eirma reconhecida)

O GALENOGAL, conquista gloriosa da Scien-cia, e o mais poderoso deolruidor da Syphilis-l^heumatismo-Molestia da Pelle e do sangueCom um só frasco do OALENOOAI, tereis aprova da sua grande efficacia como depuradore tônico, porque elle limpa e expelle Iodos oshumores que envenenam o sanque e que são acausa de todos os soffrunentos.*

O GALENOGAL tem muito agradável sabor, écompletamente moffensívo e absolutamente isen-to de Álcool.
Encontra-se em todas as Pharmacias e Dro-

ganas do Brasil e das Republicas Sul-Ámen-canas.
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Toda mãe consideraria
um impossível a dashu
i anidade de amarrar uma
ueimça, tolhendo-lhe os
movimentos, por um dia
que fosse.

No eiiitanto. muitas cre-
ancas tornam-se franzi mu
e doentias por anno» e ás
rezes para tada a vida,
por terem o desenvolvi-
mento tolhido por um mal

terrível embora invisível : OS VERMES. Estes parasitas as tornam
anêmicas, pallidas e fraeas, causando muitas vezes convulsões, eólicas e 1

espasmos. Sirva-se neste caso da alma libertadora que éo

TIRO SEGURO
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que mata e faz expellir com uma só dose todos os vermes.

©
Um galanlea d o r, ao

passai por uma m e lin-
d rosa convencida :

—E' a mais linda mu-
lher que hoie vejo!

Vollando-see o achan-
do muito feio, ella res-
ponde:Sinto ém nâo poder
dizer-lhe outro tanto.

Pois minha senhora,
faça como eu fiz, minta I

Um valentão levando
uma bofetada de outro
«volie n t e » respeitado,
sueca do facalhão e diz
com arrogância :

Isso é a serio ou a
brincar, companheiro ?

~ W a serio, responde
o «valiente*. Vendo as
cousas pret a s, o outro
mettendo a faca na bai-
nha, diz muito tranquillo.

Ah ! isso sim, pois
commigo ninguém brinca.

«Vida Acade-

mica"

Eslá em circulação mais um
numero desse mensario, que
obedece á direcção de Odi-
lon Luna, Meroveu Cardoso e
Carlos Teixeira de Ca mpos,
apreciados intellectuaes con-
terraneos.

Como sempre, traz boas col-
laborações, todas ellas sobre
assumptos niridicos, mereceu-
do a attençoo de todos os que
se interessam por esses esfu-
dos.

Agradecemos o exemplar que
nos enviaram.

A VERDADE SEMPRE TRIÜMPHA
Como se vê do attestado do cidadão Antônio Pereira Liberal, que só com um vidro do

PEllORAL DE ANGICO PELOTENSE curou duas pessoas da familia:«O abaixo assignado declara, a bem da verdade, que, tendo sua senhora e uma filhinha
de 2 annos de idade feito uso do PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE, ;ficaram complelamen-
te restabelecidas de uma tosse pertinaz, que tanto as affhgía, somente com um vidro do mo-ravilhoso Peitoral. Por ser verdade firmo ó presente.attestado. -— Pelotas — Antônio Pereira
Liberal.

O ÜTRO
«Altesto que consegui, com o uso do PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE, a cura de

uma bronchite rebelde que me atormentou por muito tempo, com o uso de vários medicamen-
los: a bem dos que soffrem, passo o presente, autorizando a sua publicidade. — Pelolas —- Fio-
rencio Moglia.»

Confirmo estes attestado9. Dr. E. L. Ferreira de Araujo (Firma reconhecida).

Licença N. 511 de 2o — 3 - 906.

Deposito geral: DROGARIA SEQUERIA-Pelotas-Rio 0. do Sul.
Vende-ie em toda a parte
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Muitas vezes, quando investigo, de perto, a alividade

•esluanlc deste homem grande por iodas as formas, eu me
¦ponho a pensai, como Maurice Ouerin, que nâo ha isola-
mento paia <» que sabe tomar o seu lugar na harmonia uni-
versai, e abrir a sua alma a todas as impressões dessa har-
morna, (iuerm linha razão.

lia uma foiça exlranha e preponderante neste homem
força inata em si mesmo, que se expande numa ternura for-
te. numa grande energia, numa vontade de tudo dobrar com
sorrisos. | clc vai assim, moço de cabelos brancos, a sor-
rir e a se infiltrar em nós, cada dia gue passa, com insinua-
ções profundas, insinuações de fluidos a penetrar a rocha
gue bem pôde representar a descrença do homem em face
do homem*, essa descrença que tanto trabalho deu á pena
arguta de Le Bon.

Gilberto Amado, escrevendo sobre poetas em * Varia-
ções sobre a poesia», disse gue «a vida para eles (os poe-
Ias) é.uma exteriorização de forças ocultas.» O desembar-
çjudor Carlos Xavier, si nao é um poeta, é um extenoriza-
dor de forças ocultas, dessas forças em que Mordeu pro-
curou achar a alavanca gue elevaria o nível individual de
cada um.

Todo ele, quer nos gestos, quer nas ações, como gue
se expande numa anda infinda, num desejo absoluto, numa
vibratilidudc única; ~~ anciã que nâo chega a sufocar, mas

-cria; desejo que nao chega a ser torpisrno, mas realiza; vi-
ibratihdude que não chego o ser delino, mus eonstróe?''"'"

Fm qualquer seclor da atividade humana — ele seria
um grande obreiro. No seclor gue as suas tendências lhe
apontaram ele franscede ò nível comum de atividade: como
-que ha uma floração de espumas perpétuas em tudo que é
seu. ri' gue é simplicidade a presidir uma conduta perfeita.
A impressão é gue se eslã em frente dum bom. Chegue-se-
lhe perto, Lneontrai-se-á o sábio. Fica-se, então, a meditar
rui magnitude dessa simplicidade que é um manto espesso a
guardar gemas verdes, f: pensa-se em Guerra Junqueiro ! E
pensa-se em Edson. I: na simplicidade dos gue sorriram, do
acume, para as baixadas da vida, dos gue, do alio, jamais
deixaram de desperdiçar um gesto de bondade num longo
olhar de ternura ineonffda.

ftm todo o lugar em gue o procurarmos—encontra-lo-
emos mimo nobreza particular de atitudes, cemo si tivesse

vcomo Sócrates e Platão, a lecionar caracteres e a criar la-• enlos.i
Quando a aurora da Historia iluminar um trecho davida gue vivemos~os velhos, que continuaram sonhando ao

lado da mocidade sonhadora, aparecerão, entre hosanas
eretos a esperar o julgamento da posteridade.

Carlos Xavier é um dos poucos gue podem morrer a

Beresford Moreira
¦
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qualquer instante, porque soube amalqanuir o caráter naqtie-
le conceito esplendido de Penan :

«O fim de urna nobre vida deve ser uma procura ideal
e desinteressada.»

Em um dos poucos que podem rezar, como o grandeMilton, todas as manhãs: «Si Deus verteu jamais no seio de
alguém 9 amor e s I a v e I da beleza moral no meu seio overteu.*

Carlos Xavier pôde repetir, para os seus filhos, as pa-lavras do grande escritor inglês que, tendo os olhos enlre
brumas, tinha a alma aberta á 

"plenitude 
de Iodos os qua-dranles e auroras.

Até aqui o homem.
Passemos á obra.
«INDÊLINQUENTES» ê um hvrmho grande. Grande

porque em lodo ele nós vamos encontrando, ú medida que
P horisonle se dilata, uma precisão magnífica de conceitos,
ouro sobre o azul.

Os seus períodos nâo fern a hesiiação dos que dor-
mem a pensai, mas dos que acordam a escrever, cabelos
borrifados de orvalho e a fronte plena de germinais madru-
yadores. Lemo-lo todo com a vontade exlranha que não
nasce absolutamente de nós, mas do reflexo de encantamen-
o de uma lógica incisiva, a par de uma projeção que so-bre nós lança uma personalidade distinta e dislinguida.

Ha uma intranqüilidade no seu estilo, que encanta
indo de encontro ú nossa volubihdade, táo exalfada peta
pena imortal de Graça Aranha, t a intranqüilidade da vi-
bração. Mar gue se faz onda-para ser oceano.

«INDELINQUENTES» é um livro digno de uma critica
profunda, gue não podemos fazer. Certamente os díscipu-los do desembargador Carlos Xavier, gue somos todos nós,encontrarão nele urna fonte farta, e poderão estudar emseus mínimos detalhes a guestão sem pressão do delito.

O autor impoz-se um método que não cansa: cita 05artigos do Código Penal, jusiihca-os ou cornbale-os, estuda
as outras contradições, esiabeleeendo-se num terreno novo
de tupofheses e assertivas.

Moderniza, fazendo, de quando em quando, paralelosentre artigos do Código Penal e o Projecio a se desculir o
quanto possível, os assunfos ventilados, como que a comeu-
lar para o futuro. Aliás é uma das grandes qualidades do
autor de «FERIADOS DO BRASIL, a de esiar em dia com
a ciência mutável da velha e sempre nova canção da Hu-rnanidade.»

Numa quadra em que todos escrevem — poucos são
os que, corno o desembargador Carlos Xavier, podem se
ufanar de publicar obras meditadas com ègudeza e sensi-
bilidade.

bicaremos por aqui, Voltaremos ao assunto.

J* - 
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Francisco Giffoni 5 Cia. - Rüa 1- de Março. 17 — Rio de Jançiro _
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' *O milagre d o es m o r
Acima das leis dos homens e dos decalogos sociaes,

força maior se impõe dominando dogmas, esmagando pre-
conceitos.

Passam os tempos, a íntelligencia se apura, evoluem
os povos, mas no fundo a alma humana — espirito culto de
um sábio ou simplicidade inslinctiva dc um ignorante, pre.
pondera sempre o sentimento e o affeclo tem lampejos gue
offuscam e voragens gue fascinam.

, Seria aquella affeiçao 15o singular apenas o impulso
de dois sexos na affracçôo biológica do instincto?

Era mais: era a affmidade de duas almas gue se re-
conhecem.

Como nos contos onenfaes a historia desse, affeclo
começava assim:

Era uma vez... Ella — muito branca e loira, nascida
numa regido onde o sol dorme entre as brumas, vinda de
um outro povo, falando um idioma differenle. Elle — o bra-
sileiro de verdade, nordestino balalhador afleilo ás lutas ru-
des, pelle fisnada, figura agigantada e feia. Mas um gênio
pelo talento, um santo pelo coração.

Encontraram-se. E, desde enfào, fora ella a prmceza
formosa, encarcerada no sonho gue elle, como ladrão vigi. -
lanle, escondida de Iodos os olhares.

A' margem da vida, insulado no affeclo sempre novo
quanlo mais velho se faz, por se alentar na sinceridade quenâo trác e na liberdade gue tudo santihca, vivia esse casal-
amante, soffrendo juntos a perfídia dos maus, a injuria da
sociedade burgueze, em demasia pequena para alcançar a
grandeza desse amor.

Guilly Furtado Bandeira

i g
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Os annos se passavam e aquelle que poi ironia fnl-
vez linha o nome de César, tão grande entre os homens, se
fazia pequenino junto da mulhei querida. Na recesso desse
lar clandestino, escondido entre trepadeiras cheirosas, o seualento irradiava, inspirado e sobronceiro e o verbo se faziamais e mais, incandescente, para as pugnas da imprensa e
para as lides dos Iribunaes.

Companheira forte, sabia ella occultai sempre, numacarieia. o insulto gue lhe vinho bafei a porta, porque <> «una-va, amnhando-se feliz no peito hercúleo daquelle homem
me a fizera eleita do seu destino.

Mas se o gigante desfallecia, desanimado, ferido pelainjustiça brutal do incomprehensâo, na revolta natural úa tal-
ta de caracter gue enoja as almas nobres, ella o reanima-
va com o carinho, consolando-o com a lernura dc-seu cora-
ção.

Longe, num subúrbio longínquo* após peregrinações»
penosas do Norte ao Sul das terras brasileiras, o casal poi-saraernfirn, nesse recanto maravilhoso da cidade magnífica.

Eoi alu que César construiu seu templo, foi ahi quefez seu lar.
Quando, na sua magnificência de nababo, ao enfarde-

cer, não linha mais no próprio bolso ]a miséria de um tos-
tâo para o bonde, esse Hercules do pensamento e Sao
f rancisco de Assis dos desgraçados, corria a se refugiar
na meiguice da única mulher gue lhe comprehendera o cora-
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Ç3o de santo, admirando e anuindo a sua alma de deus.
Quantas ílíuSÕes nasceram, quantos sonhos morreram

•O com elles guanla existência se apagou I
Morreram primaveras, nasceram m\ ei nos e esse amor

era dia a dia, mais virenfe, mais profunda essa união sem
íei e sem bíblia, serenamente vencedora e feliz.

A morte porém, espreitava a ventura desse amor.
Certa noite, longe, no lai alicerçado sobre o código

•e o religião, enfie os filhos queridos e a esposa dedicada
Cesta tombou para o sempre fulminado, como um jequifibá
da selwi abatido poi um beijo do luar.

Quem edificou a vida sobre dogmas ou construiu _
ventura sobre formulas legaes nâo lem respeito nem pieda-
de pelu dôr alheia, pelo SofFrimênto dos (|ue vívem íóra da
lei... Nem mesmo distante sabe perdoar...

Humilhada, a linda mulher branca que dedicara a vida,
Ioda a pujança de sua mocidade e o encanto de sua bel-
leza exótica ao ( esai negro do seu destino, a ella, gue fô-
ra !?õ ,,( <' na dedicação rara do affecfo, negavam agora,
a esmola de poder chorar sobre o esguife do homem ama-
do. A sua presença mancharia o lar unmaculado da fami-
lia... Mas, gue importava esse vexame a mais, mais uma de-
cepção para um coração gue ama ?

0 cemitério é de todos, e lá, certo, ninguém lhe im-
pediria o consolo derradeiro de um adeus.

Sobrai, ando todas as violetas gue encontrara nos iar-
dms, sublime no seu affecfo, magnífica na sua dôr, esperou
lunto á cova, gue o enterro chegasse^.

Esperava... Queria beijai pela ultima vez o bem-amado...
Mas, uma nova recusa se inlerpoz, como urna bote-

lada, entre aguelles homens austeros gue a hypocnsia um-
ficava deanle do caixão fechado.

E ella humilhou-se. Era mulher, fora seu crime fer si-
do a companheira fiel desse homem tão grande pelo cara-
cler, immenso pela bondade, superior pelo talento, magni-

v fico pelo amor. Seu corpo ali estava, immovel, preso num
esguife, morto... Não podia mais defendel-a...

Chorava. Seus soluços eonfrangiam o coração dos gueassistiam a scena dolorosa.
-Não! Nào se abriria o caixão!

AO PASSAR
OS

«—.«v—*_»

A f\ NÁO DEIXE DECAIR
T W» ? ? ? SUAS FORÇAS.

Como resultado de esbanjamento dtenergias em melhores annos, ao chegara idade madura, se sente maior consu-mo de vitalidade .. Mas. ainda é posai-vel proporcionar-lhe gosto de viver. Aju-de se com a Emulsão de Scott. para sus-tentar sua vitalidade, ganhar mais vigore resistência. E' ao mesmo tempo alimen-to e remédio, não um simples estimulan-te. Iome-a desde hoje, para revitalizar-se.
Hecusc toda imitação. Açceitè somente a

Bí(/a .rernprr
esta marai

My
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iÂ© de SCOTT
:EM VI

Retrucou-lhe impiedosa e rudemente, alguém, gue re-
presentava a família de César.

I: nesse instante, num milagre inesperado, um ruido
exlranho estarreceu de pasmo áquella gente, um pugillo deamigos do gigante gue tombara; a tampa do caixão se
abrira súbito, escancarara-se, e lá-dcntro, magnífico na mor-
te, sereno, numa lição muda e derradeira, o cadáver pare-cia sorrir, para receber a homenagem ultima daquella mu-
lher guenda, que humilhada, lhe fora levar ainda, num so-
luço, com o beijo derradeiro, uma braçáda de violetas: as
suas flores predilectas...

Na mudez da terra gue findava," ante. ps homens es-
fafelados e incrédulos, realizava-se o milagre do amor gue
a própria morte nâo mata, nem a maldade e incomprehen-
são humanas conseguem anmguillar.

ALLCRIABtVIVtRA
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flnnor fraternal
Ninguém podia suppõr

gue mlle. viesse a gos-
lar de um rapaz filho de
seu padrasto e nem que
esse rapaz gostasse de
uma moça filha de sua
madrasla. Vivem na mes-
ma casa familiar na praia
de Sanfa Helena. Andam
luntos e estão quasi noi-
vos. A" primeira vi sta
parecem irmãos. Eis a
razão por que Alfinete
acceita aq ue I le amor
como fraternal

-X
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O SEGREDO
da saúde dos cabellos

Como crescem
Porque caem
Porque embranquecem
Gomo remediar

. urna descoberta sensacional
A fórmula da Loção brilhante reúne os novos
princípios scienlificos para auxiliar as func-

ções do couro cabelludo e corrigir as
suas anomalias.

Como combater os
symptomas da de9trui-
câo capillar que acarre-
tam fatalmente a debili
dade e o embranqueci-

i\
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Calva «Itvida A Alopecia Are-
ala, tratada pela Loviío

Brilhante

mento dos cabellos, as
sim como a calvicie.

Será um problema in-
solúvel ?

Felizmente não.
A sciencia está sem

pre preoeeupada. afim
de projeetar claridade
nas trevas.

As pesquizas de vá;
rios seientistas europeus
e americanos para evi-
denciarem as causas da
queda do cabelto e do
embranquecimènto pre-
maturo, indicaram o ca-
minho a seguir pela des
coberta, de oue só uma

seus ele
e nutriti-

substan ei a da mesma
natureza que as celluias
eapillares podia eoope-
i*ar a sua formação e ao
seu desenvolvimento.
Tal substancia é a quese encontra concentrada
em solução estável na
bemjnspirada e feliz
formada Loção Brilhan
te cujo segredo custou
uma fortuna.

Graças ao poder de
absorpçao da epideime
de certos líquidos, con-
segue, a Loção Brilhan-
te ser directamente assi
müada pelo couro eabel-
tudo. Assim, com appli-
cações locaes p e netra
até as raizes do cabello
(que nunca morrem) os
mentos anii«parasitarios
vos das celluias capilares.

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

Professores cia Faculdade de Me-
dicina <• muitos médicos têm com
experiências controlado e confirma-
do o valor da formula 3a LoçáÒ
Brilhante.

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

O numero de fios cie cabellos de
uma pessoa adulta, diz Jesionck, ê

Mme. frrançoi*
Pohl Hosescre*
vi:

Devido d cas-
pa o meu cahvt-
Io enfraqueceu
e cak ta ae for-
mu alarmante.
Depois que eu
em p reguei re
gul ar mente a
Loção Brilhan-
te, os olhares
de minha tanti-
lia são sempre
para os meus cabellos. A caspa des a pare-ceu a queda foi detida e renasceram novos
cabellos fortes, abundantes e ondeados.
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dade da nutrição do cabello,
com o tônico biológico Loção
Brilhante, para que elle nâo
embranqueça ou caia.

A exiguidade de espaço des-
te annuncio náo nos permitteexpor em detalhes as causas
da queda do cabello e do seu
embranqueciménto, bem como
todas as propriedades e van-
tagens desta sensacional in-
vènçá*, por isso, editamos um
livrinho qur- eontem conselhos
úteis para V. ,S obter r con-
servar unia bella cabelleira

Entre uma serie de causas
da queda do cabello, as mais
freqüentes são o emprego da
água ou de sabdes contendo
ingredientes nocivos, os quaisdiminuem a resistência das pá-
pillas pelliferas, dando lugar
á invasão de caspas no couro
cabelludo.

Às simples loções p» rfunui
das determinam uma excita-

o seguinte

Que fora c que

praga

Poi o fora mais bem dado
em todo o território dol.slado

O autor, um medico de Ca.
choeÍTO. Uma \ictima, a mlle
do Moscoso. Acontece, porém.
gue não demonstrou ser aiui-
zado o retendo medico, por-
que eslá compromettido coni.
uma prima da ex-noiva, viuva»»
e com Ires filhos... Iena sido
praga 777

«^H

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

Quer V. S. manter o seu ca-
bello com a côr natural e evi
tar a sua queda até a edade
avançada? Use Loção Brilhan-
te, scientitícamente preparada
e de valor comprovado.

Sé o seu cabello cáe. se tem
caspas e outras affecções pa-rasitarias do couro cabelludo.
ou se deseja recuperar a cAr
primitiva do seu cabello, náo
vacille e peça hoje mesmo o
livro «O Novo Tratamento do
Cabello.»

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

Nas louras ha approximadamente
140.000. Na de cabellos castanhos.
Í09;00Ôi Nas de cabellos negros....
102.000. Nas de cabellos vermelhos,
80,000.

Essa é a capacidade de cresci
meuto do cabell \ e dahi a necessi

Nome . 

Rua 

Cidade
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Fertilisa o couro
cabelludo
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de fecunda acíi vidade!
y

5 ANNOS
"Vv &de bons serviços ao publico!
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Completando

O 5- ANNIVERSARIO
do Inicio de «na» operações, a «SUL A1EKICA CAPITALIZAÇÃO» apresenta aos 120.000 portado-roa de seus títulos o ao publico em geral, as cifras abaixo, eloqnente testemunho

do seu extraordinário programo:
1.4?o:ooo$oeoCapitães subscrlptos em rigor até 30 de Outubro de 1934

,.' Represados por mais de m.000 Mulos.
Notos negócios reallsados, apenas com 10 mezes do actnal exercido too. 000:000*000

De Janeiro a Outubro de 1934, $> I. de progresso sobre o mesmo período de 1933.
Kesenras mathematicas, representadas por empregos de capitães

de absoluta segurança 54looe:ooe*ooo
Pagamentos antecipados por sorteios, em 5 annos H>o.oo:ooo$ooo
Pagamentos antecipados por sorteios, só nos 10 meies do corrente anno 5.ooo:ooo$ooo

A «SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO»
é a mais importante companhia de capitalizado da America do Sul,

c a oitava do mundo entre mais de 50 congêneres,
a maior parte das quaes com mais de 15 annos de existência.
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«SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO»
Companhia Nacional para favorecer a economia

Aatorizada • focalizada pelo Goverao Federal Capital realizada 2.000:000$000
INFORMAÇÕES E ACQUISIÇÂO DE TÍTULOS

Nesta capital
RUA NESTOR GOMES, 52 TELEPHONE C. 188
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ATTENÇÃO ¦

Nia façam soas compras de NATAL sem primeirorlsitar o formidarel o escolhido stock de:castanhas» areias, noies, figos, passas, chocolates, bombons, frutas, doces,
frios e bebidas nacionaes e estrangeiras que o

t , \ BAR CAPICHABA
tem a Tenda na

AVENIDA CAPICHABA, 39 (Km frente a Feira de Amostras)
MARIO MARTINS AREIAS
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'^^'¦flflF^IRMÃOS PAGANI
( Antiga Casa Paganl- Fundada em 1892 )
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Banqueiros *• Commerciantes » Indusíriaes
"i" "i it n i •] ri HH4MB ii

CORRESPONDENTES AUTORIZADOS
Banco do Brasil, Banco Allemào Transatlântico, British Bank"
Of South Arrierica Ltd., Banco Francez e Italiano, Banco Hol~
landez Unido, Bank Of London óc South America Ltd., Banco
Germânico da America do Sul, Banco de Cachoeíro de ftepe-

X*" *

mirim, Banco Popular dos Empregados do Commercio de Vi-
ctoria, Vivacqua Irmãos S/A. Manoel Evaristo Pessoa & Cia>,

G. Roubach & Cia,. Atens & Lanqen
y.í .:• " ¦. «-7
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BANQUEIROS DAS :
X7: '¦ ¦

Companhia Nacional de Segurçs dà Vida «A Sâo Paulo», Companhia
Nacional de Seguros de Vida «Sul America», Equitativa

dos Estados Unidos do Brasil.
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Serviço perfeito e rapii
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iico e nabmi
PATENTE 1.014
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CASA MATRIZ: COLLATINA
RUA CEL. ALEXANDRE CALMON
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FILIAL EM VICTORIA
RUA DO COMMERCIO, 22
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Compradores de Café - Depositários de Fubá Especial
Farello de Milho para Estabulo
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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