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Eterno semeador Soíurnal

vV'

Semeador de Illusões, ao sol ardenle,
enchi as minhas mãos de phanlasia

e fui semeaUa no teu peito, crente
que o fructo em flor desabrocliasse um dia.

Semeei sonhos de amor e de alegria.
Reguei-os com meu beijo inutilmente
porque na tua semenfeira fria,
jamais fructificou minha semente!

» ¦ as... foi tão doce a espera... Foi tão bôa
esta incerteza de esperar á tôa

o que nunca logrou fructificar,
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Por muilo bem querer, eis decomposlo
O lindo Sonho que por li criei;

Sonho, que foi meti Mal! Sonho supposto,

Outrora, o mais real que idealizei...

Amor que me abrazou, qual Sol de Agosto,

Sol, flammejante Luz que idolatrei...
Por que fugiu-me assim? Fundo.desgosto

jamais da vida ao perpassar passei!

Mas não sou o que fui em tempos idos...
Roubam-me, agora, a paz! Entre gemidos

Já se me vae a vida atribulada!

qué t'r!ei semeando pelo mundo afora!
Irei semeando eternamente, embora
morra toda semente que eu plantar!
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Maís não sou o que fui, eis tud® dito!
Perdida a luz do amor, olho o Infinito
E vejo trevas... solidões... mais nada!...

JSuziar xâerra
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(Armazéns Reguladores do Espirito Santo)
ARMAZENAMENTO DE CAFÉ DE QUALQUER PROCEDÊNCIA - EINANCIAMENTO DE

ERETE E IMPOSTOS - EMISSÃO DE «WARRANT»

Director Secretario
ÁLVARO DE OLIVEIRA

C1ATRIZ - Victoria - Edifício Gloria - C- Postal, 10 - E. Tel. «UlARRANT»
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Succursal-^Rio d 3 Janeiro
.Superintendente -HOMERO PVNARO BARATTA

Mayrink Veiga, 28-5.andar-Ç. Postal 2.284 ...
ENDEÇO TELEGRAPHICO «CESMAG»

As melhores tarifas — Serviço rápido
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Um sonho com a Felicidade
Dr. Firmino Uasçonçellos, homern perito em significação de sonhos,
tem na süa placa os següintçs dizeres:

sÍF"-'7

M

«Consultas:
A's Terça e Quinta-feiras.

Das 7 ás 9 horas da manhã.»

Acabei malmente de lavar o rosto, e, sem falar com
qualquer pessoa, afim de não me esquecer do meu sonho,
parti para o consultório do dr. Vasconcellos, á rua «Seven
Stears», 05. Eram 5,20, quando depositei o meu cartão com
o endereço na caixa, cuja fenda fica no lado de fora, na
porta.

Lá estou esperando, preoccupado com o sonho que
tivera; retratando-o bem afim de não esquecel-o, Outras pes-
soas também menos interessadas iam chegando a partir das
6,30 em diante. ,, -

A minha ansiedade era louca, pois, ate parecia-me
que todos os relógios da cidade haviam parado em um só
tempo, desde do sonho que eu tivera, o que me estava pon-
do em um grave estado de systema nervoso.

Finalmente chegam as 7. Abriram-se as portas e veio
um creado, dizendo: — podem entrar; Entrámos todos, sendo
eu o primeiro. Senlámo-nos, cada um preoccupado e com
um, semblante bem sombrio.

Fui chamado ao Gabinete, pelo Dr., por fer este en-
contrado o'meu cartão em primeiro lugar. Saio apressado,
porém, um pouco calmo, para não deturpar o meu sonho
que eu bem o julgava uma cousa inexplicável.

Bem. Quando termino de contar a minha confusão dis-
farçada em sonho ao especialista, eram já 11 horas. O dr.
Vasconcellos pediu-me que o esperasse um pouco, e foi á
sala de espera, a qual estava repleta de afflicçôes disfar-
çadas em clientes, e disse : «Amáveis clientes. E' com gran-
de pezar que vos faço scientes que por hoje está terminada
a consulta. Quereis voltar quinta-feira da próxima semana.»
Quando o dr. Firmino voltou ao consultório para dizer-me
que eu já estava despachado, despedi-me e sahi.

Nos corredores, sala e escadas por onde eu passava,
encontrava-me com olhares de rancor e desdém; eram os
outros clientes que deixaram de ser aftendidos por minha
causa. Tal foi o tamanho do meu sonho.

*

Anno Novo! Anno Novo! Salve 1935!
As ruasinhas todas enfeitadas davam a gente uma ex-

pressão bem alegre. Era dia de festa. Às ruas estavam en-
feitadas de papel de seda e palmeiras enfincadas, todas em
linha.

A festa, durante o dia foi, como nunca se podia es-
perar. O Anno Novo trouxera mesmo a todos, uma nova
alma.

A' tardinha, reunimos um grupo de estudantes do Gym-
nasio, e fomos todos para o bar do allemão. Lá estávamos
todos sentados. A quantidade de garrafas de cerveja vasias
tinha já passado da contagem. Sentámo-nos todos em uma
só mesa que era muito grande. A alegria era geral... A ex-
pansão era franca, e, a musa reinava rio espirito de todos.
A cada um, focava a vez de declamar o seu poema de amor,
o seu soneto de queixumes, etc. Apenas eu me quedava
mudo. Só entretinha-me com as bolhasinhas de espuma, for'w
madas na bocca das garrafas, e com os copos ora cheios *
ora vasios.

Depois de pouco intenso o domínio das rimas e deca-
syllabos, ouviu-se um grito. Era o Juquinha que, sendo um
dos mais espirituosos, exclamou: — «Aitenção, macacada!
Como desde o anno passado que a gente não sabe o que
é dormir, vamos ver quem é capaz de contar um sonho men-
tiroso e bem gozado?!»

— Eu...—respondi-lhes francamente.
E' verdade. Tu ahi, quieto, como um santo, hein í—dis-

seram quasi todos em um só tom.
Vamos dahi com ó feu sonho, «seu» philosopho—disse

o Juquinha. w
Franqueza; achei-me tão arrependido de haver pro*

mettido contar o sonho, que fiz mil tentativas para desfa-
zer a submissão, apesar da terrível insistência de todos os
collegas.

—Vamos. Conta o sonho. Não queremos saber de na-
da; queremos é .rir:—grilaram. ,

«Sonhei que houve um baile no mèu cérebro»... Espoü-
caram gargalhadas. Interromperam-me.

«E, havendo um baile ho meu cérebro -; continuei —
parecia que me tinham dado uma injecção de immobílidade,
para que esse baile fosse realizado. Approximava-se a hora
da «soirée dansante» e, abriram-se as portas do salão rica-
mente ornado e encerado caprichosamente. A jazz-band loú-
ca dos meus pensamentos berrou logo um fox tão forte e tãò
infernal que fez estremecer todas as paredes do saião, que
apparentava uma construcção das mais frágeis possíveis.
Pobre do meu cérebro; parecia-me que as massas miolaceas*
queriam saltar numo explosão medonha. (Levantei os olhos.
Fitavam-me afienfos.»

O baile, esquecia-me de dizer; tinha sido dedicado á
«miss» Felicidade; pessoa muito nobre, com quem é difficil
se obter relações.
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O salão estava ainda vasio, e, só havendo lá, porém,
a Jazz-band—-IDA.

A primeira que chegou no salão, que era talvez, uma
das promotoras do sarau, foi D. Saudade, senhora consola-
dora de paixões, que se encontra em todos os salões doen-
iios, como o salão do meu cérebro, bem. Como já lhes dis-
se, Saudade foi a primeira que entrou no salão do meu ce-
rebro. Depois, chegou d. Hypocrisia, de automóvel, Hypo-
crisia entra e cumprimenta Saudade que a beija saudosa-
mente. Conversaram um pouco. Hypocrisia, depois de olhar
bem e colher as suas impressões, disse com um gesto bem
hypocrita mesmo:— «Este salão, a meu ver, não vale nada.
Não paga a pena a gente vir de tão longe, para metter-se
em uma tapera dessas; não achas, Saudade?»

«Não,— responde Saudade —está bem bomzinho. Não
se podia esperar cousa melhor, e está mesmo a meu gosto,
franqueza.»

—Qual. Isto não está valendo nada— repete HypocVi-
sia. Eis, porém que, no momento, chega d. Bom d a d e, de
olhos claros, quasi p a Ilida; o typo dessas mulheres boas,
piedosas—dizendo : «Formidável! Nunca esperava que fosse
assim, este salão. Está mesmo uma gracinha» (Sorri).

Era o que estávamos dizendo aqui, agora mesmo —
que tão lindo assim ainda não vimos — disse Hypocrisia. E,
elia disse isto com a maior naturalidade. (Suspirei por ver
o cynismo daquella mulher).

Minutos depois a Jazz-band sapecou um samba. (Ai!
meus miolos).

Chegou um bloco de convidados: Maldade com um
sorriso ameno nos lábios; Magua, sorridente a prazeníeira;
Angustia, ioda cheia de encantos; Rancor, cavalheiro estu-
pido, com pretexto de neurasíenicò; Orgulho, rapaz «Dandy»
cheio de larga-me —deixa-me; emfim, todos, uma ganga er-
rada. E, com isto o salão quasi ruiu, num estrondo diabólico
clisfarçado em .musica. Mesmo no momento da algazarra,
chega alguém á porta e volta de repente. Não se sabe quem
é. Porém, quando termina a musica doida, entra Suavidade
pisando leve e cumprimenta a todos. Pede uma valsa lenta
ao maestro, que .executa logo a valsa «Yedda», de Benício
Cavalcanti. Pena era que ninguém podia dansar antes que
chegasse a rainha do salão, a quem fora offerecido o baile.

Qual, meu Deus; que demora !—exclama ansiedade.—Vocês não acham que Felicidade esfá demorando de mais?
E\ verdade—Diz Desespero,—num tom iodo irônico-—Isto está quasi errado ! —grifou.—Já vou embora. E, sahiu»

Algumas «misses» vão á saccada; lá vêm um vulto
vestido de roxo, como alliviando luto de alguém que morres-
se. Esperam a approximação do vulto, e, logo distinguem
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que é Trisieza que esiá alliviando o luto que puzera de Es-
perança que morrera. (Mesmo no sonho, eu tive a lembran-
ça de dizer: Lá se foi a minha esperança).

No meio da palestra muito animada, as horas se pas-
saram imperceptivelmente. Fidelidade olha para o seu relo-
gio-pulseira e nota 11 horas, sem que um só par tivesse
dansando. De repente, salta Anciedade e dizendo alto: —
Isto é impossível. Parece que já não posso mais esperar; e
grita : «Maestro, toque um samba.» Lá iam os meus pensa-
mentos arrebentar os meus miolos, quando Suavidade com
sua maciez infinita, diz: «Não, maestro; foque um tango sen-
fimenfal.»

—Qual tango, qual sentimental — brada Ansiedade.—
Eu quero é um samba bem apimentado. ÍPucha vida !...) Mas,
como Cupido, o idolo das «girls» chamasse Ansiedade para
um colloquio amistoso, esta despreza o samba e vae atfen-
der ao seu sympathico, sendo que, é mesmo executado o
tango, a pedido de Suavidade.

Já estavam iodos desanimados na sala. A rainha do
baile não apparecera, e já era mais de meia-noite. Já se
não ouviam mais musicas, nem conversas, quando Senfimen-
to, um creado velho da casa entra, trazendo uma bandeija
uma carta a qual todos lêm com curiosidade :

«Caros amigos.
Não posso comparecer ao baile que me offerecem,

porque preferi ir á uma festinha intima em casa de um
cômico de circo. Ademais, o baile que me offerecem é em
casa de um poeta e, como sabem, EU NÃO GOSTO DE
POETAS.

'. F.» -". .

Não ouve musica mais. Despedii;am-se todos para to-
mar cada um o seu destino. Somente Saudade, a que pri-
meiro chegou, não quiz mais sahir de dentro de- mim.»

Terminei o sonho. Os collegas que me ouviam atfen-
tamente, entreolhai:am-se e exclamaram: Formidável impro-
viso 1

Bateram-me nos hombros e disseram: Com este ba»
teste o record; safa 1

E, foi este o sonho que eu relatara ha tempos ao dr.
Firmino Vasconcellos, que nunca mais me dera a significa-
ção.

Orrnindo Marvlllet
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Um marido em agonia,
pede á sua esposa para
no caso de querer casar-,
se outra vez, não o tazer
com um certo official queianta inveja em vida lhe
causara.

—Não tenha rec eio,
respondeu elia, já dei mi-
nha palavra a um outro'
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saúde dos cabellos

Anecdolas
históricas

Tomo crescem
Porque caem
Porque embranquecem
Como rémeclnir

Uma descoberta sensacional
A fórmuia da Loção Brilhante reúne os novos
princípios scientificos para auxiliar as func-

ções do couro eabelludo e corrigir as
suas anomalias.

Ip

Como combater os
symptomas da destrui-
ção capillar que acarre-
tam fatalmente a debiii
dade e o embranqueci-

Calva devida â Alopecia Are-
ata, tratada pela Loção

Brilhante

mento dos cabellos, as*
sim como a calvicie.

Será um problema in-
solúvel?

Felizmente não.
A sciencia está sem

pre preoecupada afim
de projectar claridade
nas trevas.

As pesquizas de va
rios scientistas europeus
e americanos para evi-
denciarem as causas da
queda do cabello e do
embranquecimento pre-
maturo, indicaram o ca->
minho a seguir pela des
coberta, de aue só uma

seus ele
e nutriti-

subs tan o i a da mesma
natureza que as ceilulas
capillares podia coope-
rar a sua formação e ao
seu des envolvimento.
Tal substancia é a que
se encontra concentrada
em solução estável na
bem inspir ada e feliz
forma da Loção Brilhan*
te cujo segredo custou
uma fortuna.

Graças ao poder de
absorpção da epiderme
de certos liquidos, con-
segue a Loção Brilhan-
te ser directamente assi
müada pelo" couro cabel-
ludo. Assim, com appli-
cações locaes penetra
até as raizes do cabello
(que nunca morrem) os
mentos anii-parasitarios
vos das ceilulas 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. r

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

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

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

Nas louras ha approximadamente
140.000. Na de cabellos castanhos,
109,000. Nas de cabellos negros....
102.000. Nas de cabellos vermelhos,
80-000.

Essa é a capacidade de cresci-
mento do cabelo, e dahi a necessi

Mine. trançois
Foht nos esere-
ve:

Devido á cus:
pa o meu cabel-
lo enfraqueceu
e cahiu ue for-
ma alarmante.
Depois que eu
empreguei re
gu l armente a
Loção Brilhan-
te, os olhares
de minha fami-
lia são sempre
para os meus cabellos. A caspa desapare-
ceu a queda foi detida e renasceram novos
cabellos fortes, abundantes e ondeodos.

BPWHfPWM., *í™mm'WW"'~'--2^SMiP'r.uilG)ii

flfl ^| _u£fl Hr^^^^^^^^

i j*a' <^t3 __b_t7

Sixlo V, antes da sua eleva-
ção ao papado, andava todo
curvado pelas ruas de Roma:
depois que foi eleito aprumou
o andar.

Perguntando-se-lhe a razão
elle disse: - «Quando ainda
cardeal, eu procurava as cha-
ves do paraíso, por isso an-
dava curvado para recebel-as.
Hoje que já as tenho, não pre-
ciso senão, olhar p'r'o céo.»

Um autor medíocre queixa-
va-se a Pyron : «Queria tratar
de uma obra que ninguém ain-
da tivesse feito e jamais cogi-
tasse de o fazer.»

— Ora, faça o seu elogio 1

dade da nutrição do cabello,
com o tônico biológico I_oçáo
Brilhante, para que elle não
embranqueça ou caia.

A exiguidade de espaço des-
te annuncio não nos permitte
expor em detalhes as causas
da queda do cabello e do seu
embranquecimento, bem como
todas as propriedades e van-
tagens desta sensacional in-
vençao, por isso, editamos um
livrinho .que contem conselhos
úteis para V. S. obter e con-
servar uma bella cabelleira

Entre uma serie de causas
da queda do cabello, as mais
freqüentes são o emprego da
água ou de sabões contendo
ingredientes nocivos, os quais
diminuem a resistência daspa-
pillas pelliferas, dando lugar
á invasão de easpas no couro

¦ eabelludo.
As simples loções perfuma

das determinam uma excita-

ção passageira, porém desas-
trosa, prejudicando as ceilulas
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, scientificamente preparada
e de valor comprovado.

Se o seu cabello cáe, se tem
easpas e outras affecções pa-
rasitarias do couro eabelludo,
ou se deseja recuperar a côr
primitiva do seu cabello, não
vacille e peça hoje mesmo o
livro-«O Novo Tratamento do
Cabello.» , a

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

Sabem? Casou-se o Eugênio noutro dia!
Elle, que condemnava o casamento!
E das mulheres tanto mal dizia,
Cumprindo, á risca, o 6' mandamento...

Quebrou do celibato o juramento I
E a esposa que escolheu (Sem ironia)
E' de typo mignon, quasi um fragmento
De mulher... gasparinho em loteria 1

O Terra, um destes dias o encontrando,
Curioso, foi-lhe logo perguntando,
Após olhar discreto em derredor.

—Porque escolheste esposa tão pequena?
—Ora... Queres saber, Terra de Senna?
Porque dos grandes males... o menor.

XICO BOJUDQ

TO ACCUPADO

Ai . 12

y.y . ¦

Morrera um pobre afogado,
o corpo, já com mau cheiro,

dias depois foi achado,
no Remanso do Ingazeiro.

Havia no povoado
um caipira carpinteiro
caboclo desacorcoado,
preguiçoso e madraceiro.

_j^_JFe_z^me um caixão ? lhe pergunto,
e o caboclo c o mosquem

pensa, cocando o bestunto:

—Agora, caixão «num tem»,
Só se espera, o defunto,
Lá prá «somana que vem»...

SERPI

MEIO INFALLIVEL

é

Nicomedes seria um oplimo marido se não
tivesse o mau habito de ficar pelos cafés a con-
versar e, por isso, chegar em casa de madru-
gada.

D. Noêmia, sua esposa, por mais que falas-
se e se queixasse, não conseguia mudar o ru-
mo dessa existência do marido.

QUE GOSTA
DE COMER

SUA FAMÍLIA?
Na maioria das familias existe
pelo menos uma pessoa que
nao gosta d'isto ou d'aquillo.
Deseja uma boa suggestão? Use
Maizena Duryea na confecção
dos pratos incomparaveis cujas
receitas damos em nosso livro
de cozinha e todas as suas
contrariedades nesse sentido
desapparecerão.

iü
DURYEA
Maizena Duryea é um alimento
delicioso, e.conomico e de fácil
digestão, podendo ser prepa-
rada em centenas de modos dif-
ferentes. Adquira um pacote
no seu empório e lembre-se
de nos enviar o coupon abaixo
ãfirfT d er ~q treH Ire possam os e n -
viar Grátis um exemplar de nos-
so livro de Cozinha.

fr*j^__________?-i

MAIZENA BRASIL S. A.
Caixa Postal 2972 - São Paulo

Rcmetta-me GRÁTIS seu livro
702 93
NOME
RUA
Cidade
ESTADO &.M

sá

Por fim, vendo que nada conseguia, quer
com carinhos, quer com ameaças, procurou um
meio de alcançar o fim.

Um dia esperou que seu marido voltasse e
quando ouviu que abriam a porta, sussurrou com
a voz cheia de ternura:

— E's fu, Amadeu ?
Desde aquella noile, Nicomedes, desconfia-

do, volta para casa muito cedo e dorme com um
olho só e o revolver carregado debaixo da cama.

OS BONDES DO MARA-
NHÃO

Foi em uma das ruas mais importantes de
São Luiz.

O nosso collega José Xavier da Silveira vi-
nha de uma reunião literária, onde um moço
poeta acabara de estudar a personalidade de
todos os maranhenses illustres.

O relógio da bocea do estômago do Xavier
da Silveira já estava dando horas, ô horas, da
noite, portanto.

O Xavier dispoz-se a esperar o bonde.—9
horas. 9 e meia horas. Nada do bonde vir. 10
horas. O Xavier sentou-se na sargefa. Cochilou
Dormiu. Accordou. Levantou-se. Olhou, ancioso,
para todos os lados. Nada do bonde. Nisio ap-
proximou-se um cidadão qualquer.

Xavier interpellou-o :
Cavalheiro, um momento: o sr. é daqui da

terra?
Sou, sim senhor.
Da capital mesmo?
Sim, senhor.

—Então, o sr. pôde me dar uma informação?
Eu sou-de fora, não conheço os hábitos da ci-
dade...

Pois não: ás suas ordens.
—Uma pergunta só:—hoje é dia de passar

bonde?

Um judeu cahiu num poço; um christão ap-
proxima-se e quer tiral-o com uma escada.

>-Não, não, respondeu 6 israelista : não po-
derei subir em escada, hoje é sabbado e eu te-
nho que guardal-o.

Por conseguinte ficou lá dentro com água
até o queixo, quando na manhã seguinte appa-
rece novamente o christão.

—A escada] Grita-lhe o judeu.
— Deus me livre, respondeu o outro, não sa-

bes que hoje é domingo?

frfta ASTHENIA SEXUAL
CASTRO INTESTINAL E NEPVOSA
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Meu caro
ro

Malva Rosa
* *** •. . ,,..'

Permanece de pé, a hypolhese : voce é uma intelli.

gencia, que merece a minha aiíenção.

9
*

* *

§?•:;'., Um repórter norte-americano disse que o cabolino e,

por isso mesmo, celebre diciador da terra luminosa de Ga-

briel D'Annunzio, costuma affirmar que, si no dia de hoje, ia

não defende a idéa que defendeu, honiem, é que alguma

circumstancia, antes desconhecida, veio dar-lhe uma nova di-

recção ao pensamento. (Veja: «Pôde a Europa .reerguer-se?»)

Talvez, o sr. Mussolini tem errado muito. Não me interessa

discuiií-o. A verdade, porém, é que, dessa vez, accertou e

accertou muito bem. Tão bem, que eu próprio sou capaz de

dizer a mesma cousa.
Isto me vem á baila, porque você, meu caro amigo^

naquella sua chronica falou de personalidade, querendo fa-

zer um elogio ao Clóvis Ramalhete. Pobre Clóvis ! Si o leu,

não deve ter gostado nada da sua excentricidade... Pois

nâo é que você vae dizer que o moço é... Sabe você o

verdadeiro sentido da palavra que usou? Personalidade, do

modo como você disse, quer significar estacionamento, por-

que é bem synonimo de immutabilidade. Poderá, acaso, um

moço, como aquelle estar parado na literatura? Acho que
não. O íntellectual só tem personalidade quando chega a um

ponto de onde nem volta nem avança. Nessa parada força-

da de todas as intelligencias, ha a uniformização do esly

lo a singularização da fôrma e. sobretudo, a verdadeira

profissão de uma doutrina. Ahi, firma-se numa escola, agar-

ra-se a uma convicção e continua a prod u z i r, dentro de

uma norma a gue não pódê mais fugir, porgue lhe fallecem

forças para uma nova ascensão. Os cérebros, que se estão

formando, os espíritos maleaveis, justamente por serem mo-

ços recebem diariamente novas influencias, novas energias,

que as forçam a uma mutação incessante. Por este motivo,

dizer-lhes que são personalidades, não é apenas faltar á

verdade, ou demonstrar um erro enorme ou uma completa

ignorância de psychologia, porque é, muito mais do que is-

io, uma maldade imperdoável, uma negação descabivel do

valor novo, que se inicia. Seria, para mim, como um dese-

logio, uma reprovação do meu esforço e da minha intelli-

gencia, uma affirmação que me puzesse, como a sua poz
no Clóvis, esbranquiçamentos de velhice sobre a minha ca-

beca. Prefiro, sempre, que me chamem de despersonalizado
e digam que salto, diariamente, de convicções, que não te-

nho firmeza, porque, assim, estarão reconhecendo a evolu-

ção que se processa, luminosamente, no meu espirito, e que
me leva para o destino tenuemente antesonhado. Agora,
meu amigo, faça a idéa de como não me doiria profunda-
mente, si alguém me dissesse, intencionadamente:

«Alvímar Silva, a maior personalidade em nossas le.
tros...»

Que cousa horrível! Talvez, sem descender dc pães
alcoólicos, cocainomariqs, ou haçhichomanqs, e sem estar,
eu próprio, classificado enlre esses senhores que vivem es-
ses adjectivos dos viciados, kilvez viesse o ter, o meu pri-
meiro accideníe cerebral, um verdadeiro ataque de epile-
psio...

Seria bem horrível I Bem horrível mesmo. Além de fa-
zer versos, fumar e conversar fiado, vir a ler, afinal, moti-
vado por um forte distúrbio nervoso, a vida infernal de um
Dosioievsky?]...

Felizmente, para o Clóvis, parece que elle ainda não
leu a sua chronica...
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OPTIMOS RESULTADOS!
Attesto que tenho empregado o

"ELIXIR DE NOGUEIRA", magnifi-
ca associação de substancias depura-
tivas, em diversos casos de minha
clinica, conseguindo optimos resulta-
dos.

Fortaleza (Ceará) — Dr. Ortorico
de Moraes __ (Firma reconhecida).

PhysicaEscola de Educação
Realizou-se, no dia 2 deste mez, a entrega dos diplo-

mas da «Escola de Educação Physica» ás suas novas di-
plomandas.

Como era de prever, essa solemnidade, se revestiu de
grande brilho, tendo sido paranvmphada pelo dr. Mario Ta-
vares, que pronunciou bello discurso de congratulação ás
novas professoras, em retribuição ao que orou, pelas diplo-
mandas, a prof. Elisa Moreira, que disse, com brilhantismo,
das horas passadas em companhia das collegas, a ouvir as
sabias lições dos mestres, e, também, da saudade que já se
annunciavã nos olhos de todas as que acabavam de termi-
nar o curso.

A' noite daquelle dia, houve, no Club Victoria, baile
esplendido, em regosijo pelo termino dos estudos, havendo
tocado, nesta festa a Jazz do R. P. M. ,

«Vida Capichaba», gentilmente convidada, esteve pre-
sente ás solemnidades, na pessoa do seu Director.

FRANCISCO 31FFONI & C£-RUA |2 DE. MARCO. 17 -RIO Dl JANEIRO

FQRM1GUMÂS CASEE
Só desappareeem com o uso do "BARAFORMIGA 31"
que attrae e extermina as formigiiinhas caseiras e toda
espécie de baratas, e que por ser liquido, é o unieo que
acaba com as baratinhas miúdas que tanto estragam!
os moveis e mancham os espelhos."BARÀFORMIGA 31"

ENCONTRA-SE NAS DROGARIAS E PHARMACIAS
Vidro pelo Correio ¦— 4.^000.

Pedidos a Lima Carvalho, Caixa 1248 — Rio.
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23 UINAS
Vinícius Sertorius Franco

Nada tão piiloresco e divertido, em Victoria, como os
festejos do mastro de Santa Catharina, lá pelo começo do
século XVIII...

Era mesmo festa do povo...

Faltam poucos dias.
Ha cantos e batuques...
Aqui e acolá abrem-se baiúcas de jogo; e nas proxi-

midades do Rosário, levantam-se barracas paia sorteio de
prendas. * _. .

:*. .,.;*'. Muitos" boatos e muita animação...
*•_ *

F' véspera do dia Santo.
Ó povo delirante leva, entre batucadas e algazarras

de pretos, o mastro-«madeiro alto e esguío, contornado e
pintado de varias cores, sem a mais leve harmonia, enfei-
iado de folhas e flores»,—e o esconde lá atraz do Penedo.

No Rosário ha reza a noite toda...
Os escravos têm seu dia...
E o pessoal de bem veste as melhores roupas... e to-

do o povo se veste melhor.
* . ,*"*¦',' 
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Dia de Santa Catharina.
Ainda não amanheceu, mas, canoas apinhadinhas de

gente festeira, abicam lá detraz do morro de pedra onde
está 0 mastro.

Começa a festa... #
Simula-se a procura. Pseudo capitães do matto na-

vegam para baixo, entoando cantigas de coros longos e do-
lentos... |J%a , ,. ;

E isto, vae, mais ou menos, ate o sol espalhar calor;
até ás dez horas, que é quando a Matriz começa a canta-
rolar musicas de sinos, 1

O povo, então, atravessa de volta o canal. A maré
vasante embala as canoâdas sob o baluque frenético dos
tambores e as cantigas hystericas de rythmo selvagem.

Dò* cães Grande, aqui na ilha, meninas de escola, mo-
ças casadeiras de vestidos brancos rendados e velhótas fa-
ladoras enroladas em «mantilhas do «tempo dos Affonsos»
que encobrem os coques salientes, vestindo batas engom-
madas e saias balão», esperam o mastro, cantando:

«Ah) São João. Àhl S. Benedictol
ÍSanta Catharina... e meu S. Josél
Lá. vem seus afflicíos,
Com o mastro tirado na grande maré...»

E do meio do mar, outro coro, sob a cadência me-
donna dos tambores, onde se misturam vozes de homens e
chorados fanhósos responde em vozeirão:

«E cadê nosso mastro?
Evém aqui.
E cadê nosso mastro?
Evém aqui.»

Atravessam a bahia. E emquanto atravessam, suece-
dem~se as corridas de canoas.

O vencedor tem o direilo de mandar o maslro no an-
no seguinte, o qúe representa grande cousa..?

Mas, não fica, ahi, a festa...
O melhor de tudo é aqui na cidade. Então folia bôa

se faz. Bôa mesmo. Esplendida.
A banda de musica que o povo„ erradamente chama

de charanga, tem papel saliente. Um dobrado animado, mi-
litarizado, faz o barbeiro gordo ali do Largo, suando em bi.
cas, se contorcer todo no bombo...

O congo também não descança.
Apenas chegam as canoâdas, ha o desembarque.
Pretas velhas dansando, jogam murta e folhagem no

mastro.
Começa o samba...
E no meio do samba, abre-se uma ala, e pelo meio,

passa um grupo de moças, vestindo chitas bonitas e meias
novas, chapéu enfeitado de flores, fingindo puxar um carro
de bois que as segue, pesadão, gingando mo 11 emente ro-
lando... a, .

E' o carro-navio, empurrado por escravos musculosos
e incansáveis. :

Fecha a roda... e fecha, ao mesmo tempo, o samba..-
Os corredores de canoas, manguarões sacudidos, sus-

pendem os remos para cima e ficam batendo-os, uns aos
outros.

Creoulas novinhas, como taquarys mais novas, em pas-
sos seguidinhos de um lado para outro; iniciam o recortado...

O Rei e a rainha do Congo ficam em logares dç des-
taque.
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E, vae a festa em meio. Toda animação
Dois guardas provinciaes se espixam para dentro da

roda e aceiram Anninha — mulatinha destorcida e bonita, ves-
tida á hahiana, que espera á hora da virada do iongo, mar-
cando levemente, cadência, com o pé pequeno calçado em
chinella de salto, rendada e vistosa...

Negros magros e fortes, corpo reluzindo de suor, ves-
tidos de índios, balançam a cabeça e o corpo em galeios,
agitando chocalhos que atroam o espaço....

Anninha, agora, inicia a virada.
Tira o chalé do pescoço. Amoléce o corpo. Mexe e

remexe as cadeiras bem feitas, torce e contorce o ventre
geitoso, treme os braços roliços e carnudos, e lá vae, me-
xendo è mexendo, remexendo e dansando...

Pretos espigados e velhas lacrecanhas abrem canti-
gas e batem com as mãos... Forma-se um cortejo... Natural-
mente... imperceptivelmente...

O povo move-se. Move-se o congo. A ,musica. O car-
ro... e lá vae todo o mundo movenqo-se, ruas afora, cidade
á dentro...
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BO M RESULTADO
*

O abastado fazendeiro sr. João Barreto Gonçalves, residente no município de D. Pedrito,
diz: , ,. ,. ,

Após uso proveitoso do PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE, formula do distincto sr. dr.
Eduardo Cândido Siqueira, em Pelotas, em pessoa de minha familia, em constipações, tosse,
bronchites, etc, e por ser verdade firmo o presente. —D. Pedrito—7oão Baptista Gonçalves.

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

Licença N; 511 de 26 — 3 - 906.

Deposito geral: DROGARIA SEQUF_RIA-Pelotas-Rio G. do Sul.
Vende-se em ioda «& parte
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Tambores á frente... ,
O camundá do lado... O capitão, a esquerda. Impo-

nente, magestoso, vestindo sobrecasaca, chapéu de pello e
armado dc espada...

Caiçarada no meio. E no meio, o corro-navio e o

Logo atráz, o rei, a ra//i/ia e outro congo. Mais atraz,
chocalhos, pandeiros, violas, barulho e barulho... pretos e
mulatos creoulos e caboclos...

E a charanga ?
A charanga vem ahi mesmo. Animada e afinada.
Fecha o cortejo heclerogeneo, o pessoal de bôa pin-

ta, piriquetete.
Vira ruas e revira...
De quando em quando, foguetes assanhados pipocam

no ar, faíscarido e jogando pedacinhos de flexas...
E vae embora o cortejo. Já vae longe...
Virando as esquinas, e para viral-as, o navio para.

Pára o mastro. O congo. O capitão. E pára ioda a gente,
mas a foguetaria e a musica não param nunca...

A son de perdidos—e/a... e/a..., collocam espeques e
viram o navio.

Todo o mundo vira... e o cortejo dobra esquina...
Passa a Várzea... Atravessa a rua da Capellinha e se-

gue em direcção do Rosário... i
Vozes de homens, em coro com vozes femeninas, can-

iam intermitentemente:

«Minha santa Catharina,
Santa dos cabeilos louros,
Uma santa tão bonita
Mettida em terra de mouros.»

E o todo o mundo responde:

«Senho, senho...
Virá... vira-vão..
E' tão vermelha
Como um camarão-»
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CON SEGURANÇA

NA FRAQUEZA PULMONAR
PEÇRM PROSPECTOS ÁS PflflRMflCIflS LOCAES

Jê^Ê*^
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j bx.i3.fi sempre
esta marca

Anno por anno! Quantas pobrezinhas vi-
ctimas de sarampo, coqueluche, rachi-
tismo, anemia etc! Quando uma crean-
ça, em estado débil, apanha uma destas
doenças, o perigo é grande. Proteja suas
creancas. Veja que tomem sempre a
Emulsão de Scott, de oleo puro de figado
de bacalháo da Noruega. Dê-lhas a come-
çar de hoje. Proporciona sangue rico,
carnes firmes e corpos robustos.

Recuse toda imitação. Acceite somente a
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Agora sóbe-se a ladeira do Rosário.
O carro-navio fica lá embaixo, ao pé do mofro, mas

o mastro sobe nos hombros da negrata devota...
Uma velhota linguaruda, que quando era nova íinha

sido moça do fado, mas, ainda esperançosa e brejeira, abre
a bocea desdentada:

—Chi, que pltiúm medonho...
Na verdade, a velha tem razão...
Um mau cheiro contamina o ar.
E' suor de neiro, cheiro de creoula suada, perfume de

alecrim-cheiroso, pólvora de foguete quoimado, bafo de ca-
chaca que só dè longe embriaga...

Mas, todos sobem a ladeira. Ninguém fica em baixo.
No Rosário não dá, agora, nem mais um pirralgo.
O mastro é lavado e fincado.
Samba-se, soltam-se foguetes, canta-se, namora-se e

tudo o mais...
Chorados e cantigas, jongo e batucada... Pandeiro,

viola, tambores e cantos...
Mas, a noite vae correndo e a sua correria faz ter-

minar a festa.
O povo vae rareando... O pessoal vae descendo aos

poucos. .'. .
Até a charanga vae descendo, e com elia a moleca-

da do segue musica.
Mas, ha uma cousa que não desce. Nem chovendo...
E' o congo.
Fica lá em cima, noite á dentro, batendo, acompa-

nhando cantos que se alongam, largos, dilatados, perdidos...
A ladeira agora está quasi vasia.
Pelo chão folhas e flores pisadas, pedaços de fitas,

garrafas vazias,ludo se mistura num podreidoiro dando as-
pecio de um monturo...

E', noite alta... Mas o tambor, lá em cima, continua o
baíecum.

Na ladeira não ha mais ninguém, a não ser um prelo
velho, descendo aos trombolhões, bebedo, tonto, cambale-
ando atoa e dizendo nomes feios...
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E OAS VIAS RESPWATOBIAS
EM GERAL
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ANNIVERSARIOS
Fizeram annos no dia :

II 

A exma. viuva d. Augusla Men-
1 I des; as senhoras : Vera Las Ca-

I sas Ferreira, Lúcia Gomes de Oli-"mmmmmm" 
veira e Luiza Wanzeller; as se-

nhorinhas: Maria Vera dos Santos, Hor-
dalia Faria. Yedda Braga e Estephania
Renan Carneiro; os senhores: Pedro Pi-
nheiro de Moraes, Leandro Cardoso e lo-
sé Raymundo da Fonseca; os meninos: Fe-
nelon, filho do casal Wlademiro da Silva
Santos, e Izaltina, filha do casal Adolpho
Pires.

i * A senhora : Francisca Izabel Sar-
I 2 1 lo; as senhorinhas : Helena Serra-
I I no, Maria Batalha, Inah Coelho e

Rogeria Lima; os senhores : Or-
dilio de Souza Oliveira, Theobaldo Ramos,
Antônio Pires, Manoel Nascimento, Beral-
do Silva e dr. Paulo Tasso Velloso.

_ || As senhoras: Alzira Douat Bley
e Dagmar Carneiro da Cunha; as

mm^mmm senhorinhas: Annita Medeiros e
Ruih Ribeiro Coelho; os senhores :

Manoel Nascimenlo, Salgi Narciso, Alfredo
de Lemos Neves, José Ribeiro de Souza e
dr. Claudino Pontes.

1 As senhorinhas: Ermendina Lou-
5 9 reiro do Nascimento, Cecília Ba-

I larine e Izabel Dulce Ne i v a; os
senhores: Manoel Corrêa de Mat-

tos, Júlio José de Oliveira, major José An-
tonio de Souza Lé, Edgar Murray Cumpli-
do e Ary S. Fernandes; as meninas: The-
rezinha, filha do casal Ramiro Fonseca, e
Vera lies, filha do casal Diogenes — Noe-
mia Rodrigues SanfÀnna.

4 Os senhores: capitão Onofre da
Assumoção e dr. Archimimo Mar-
tins de Mattos.

'Z

A S PA
ABELDS BRANCOS

^LVICIE

JUVENTUDE
ALEXANDRE

I 
| A senhora Verônica de Oliveira

O j Lima, as senhorinhas : Altair Mar-
I tins, Beatriz Campos e Edna Pes-

sôa; os senhores: Manoel Teixei-
ra Leite, Luiz Carneiro de Ávila, Augusto
Porfiro e Dicamor Pinheiro; o menino Fer-
nando Ernesto, filho do casal dr. Ernesto
Guimarães.

. As senhoras : Luiza Pereira Mu-
7 I niz, Zilda Pessoa Monteiro e Ao-

nia Lellis de Jesus; as senhorinhas:
Leonor Teixeira e Gertrudes dei

Puente; os senhores: Moysés de Freitas,
Bricio Braga, Tiberio Reis dos Santos e dr.
Annibal Martins Soares; o menino Sebas-
tião, filho do casal Theophilo — Hierozina
Cabral.

8 As senhorinhas: Graciosa Rosa
dos Santos, Laura da Silva Neves,

 Maria,Leonidia P e r eira e Zilka
Furtado; üos senhores: Hugo Pe-

reira de Souza, Domingos Ribeiro Neves,
Guarino Rassali, João Cardoso e dr. Sue-
tonio de Rezende Peixoto.

As senhorinhas: Magdalena Pisa
e Nelly Etienne Dessaune; os se-
nhores: Pietrangelo De Biase,
Edgard Vilias Boas, Odaly P.

Santos, Franco Alfano e dr. Manoel Mo-
reira Camargo.

10
As senhoras : Izaura Vianna Cruz,
Carlota Soares Aboudib e Alice
M. Reno; as senhorinhas : Annita
Zambelli, Eponina Rodrigues de

Paula e Clarice do Nascimento; os senho-
res : Nordolino Rody Pinto/Alfredo Martins
e dr. Octacilio Ramalho.

0
Vassallo
Aguillar
casal dr.

12

13

As senhoras: Stella Busatto Mali-
sek e Didace Fraga da Costa; a
senhorinha Àlcy Bandeira; os se-
n h o r es : Rubercio Miranda, Luiz
Sobrinho, José Martins Penna e

Mullulo; a menina Alzira, filha do
Walter—Maria da Penha Siqueira.

A menina Darcy, filhinha do ca-
sal Serafim Derenzi.

Os senhores: Leopoldo Rangel e
Almiro Seixas; a menina Manetta,
filhinha do casal Rogério Dutra
dos Santos.

NOIVADO
Fizeran]*se noivos:

A senhorinha Nair Bello Barcellos com-
o senhor Jacob Dalla Filho;

— a senhorinha Elicta Sarmento Borges
com o senhor Lauro d'Albuquerque.

CASAMENTOS

Realizou-se em Guarapary, no dia JO do
mez passado, o enlace matrimonial da sta.
Maria Augusta Coutinho Ramalhete com o
sr. Antônio Pinheiro.

Foram padrinhos, por parte do noivo, o
sr. José Nogueira de Oliveira e a senho-
rita Mateoli, e, por parte da noiva, o sr.
Broulio Santa Clara e exma. sra. d. Fio-
rentina Marques Santa Clara.

Realizou-se, no dia 10 do corrente, nes-
ta capital, o enlace malrimonial da senho-
rinha Carmita Meyrelles, filha da exma.
viuva Bertholina Meyrelles, com o senhor
Jorge Humbertus Willy Becher, do com-
mércio desta praça.

Testemuuharam os actos civil e religioso,
por parte da noiva, o sr. Antônio José Car-
doso e sra. Olindina Rodrigues Cardoso,
e, por parte do noivo, o sr. Ricardo Goe-
hringer e sra. Lydia Goehringer.

Aos presentes foi ofíerecida lauta mesa
de doces e finos licores. _' , • ';¦•

— Com a senhorinha Glaies Gonçalves
Covacho uniu-se, matrimonialmenie, o sr.
Josias Gonçalves de Aguiar.

Foram padrinhos; pelo noivo —cel. Wal-
demar Kifzinger, e, pela noiva. — sr. Ran-
dolpho S. de Freitas.
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RHEUMATISMO
SVPHIMTICOü

ATTESTO, que
soffrendo ha, longos
rnezes de RHEU-
AIATISMO SYPHI-
LÍTICO, resolvi re-
correr ao "ELIXIR

•

DE NOGUEIRA", do
Ph.-Ch. João da
Silva Silveira, e,
com o uso de 5 vi-

dros iiciuei completamente cura-
do. — (Ass.) Evnmlvo Guima-
rnes. Sã» Luiz, do Maranhão.
(Firma reconhecida).
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Novo específico Chitnico OpotHe-;
rapico do Impaludismo (Maleita)

agudo e crônico.

Com o uso de 1-2 comprimidos
por vez, duas vezes ao dia, antes
das refeições, vos defendereis das
febres palustres (Maleita-Impa-
ludismo) seja como preventivo,

seja como curativo.

FABRICANTES"

or
Oreneílir

ITALIA'

og n o
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ESPECIFICO PARA A
COQUELUCH E
K TOSSE BE CKIANÇAS

Tomado em doses conforme as
instruççôes que acompanham ca-
da vidro, logo no primeiro dia
acalma â convulsão da Tosse, e
diminue a freqüência e intensi-

dade dos, ataques.
jDé sabor doce evsuavissimo.

oi ir Ô p p o N e> gr i
MILANO- ITALIA

EM TODAS AS FARMÁCIAS E DROGARIAS DO BRASIL
SAO PAULO

RUA RODRIGO SILVA, 24-A
REPRESENTANTE EXCLUSIVO:
MAURELIO CHIOPBOLI
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O CRIMINOSO
\

Quando li pela primeira vez o conto de Humberto de
Campos; «O Seringueiro», num jornalzinho; «Correio Univer-
sal», fiquei um tanto surpreendido.

E' que já havia lido cousa semelhante...
Onde? .
Quando ?
Inutilmente bisbilhotei por longo tempo no fundo da

cachóla, e continuei na mesma duvida.
Pouco tempo depois, adquiri o livro do eminente es-

critor; «O monstro e outros contos.»
Estava desvendado o caso.
No fim do livro, numa nota, lê-se o seguinte: «O au-

tor acabava de ler «O Pilho Pródigo», de Hall Caine, em
1906, e narrava o seu enredo, no Ceará, a um fazendeiro
da Serra de Baturité, quando este, concluída a descrição,
objetou .—Essa historia parece a de um caso ocorrido aqui
mesmo, no Ceará, quando eu era menino.

E contou o que se acaba de ler.
Faz alguns anos, porém, o autor encontrou um peque-

no conto de Lúcio de Mendonça, que é, por alto, uma Va-
riante desta narrativa.» >

Esse conto intitulado «O hospede», aparece na Anto-
logia Brasileira de Werneck, e fora o que eu havia lido.

Mas, o interessante não é isto.
Lendo para um amigo a produção referida do grande

escriior patrício, fui inesperadamente interrompido.
—Você acredita que tenha acontecido um caso'semè-

lhante, aqui no sul do nosso Estado do Epirito Santo?;;
Fiquei boquiaberto. •' .— Pois, si não acredita, continuou o amigo, procure

tomar informações, mais antes de tudo, ouça:

;:,.,,¦- r ¦ i;..A .......
*
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Na vila de... vivia com sua mulher o Zé Bento, como '

Vivia, e todo mundo ficava admirado de que maneira;
sem trabalhar, e sempre folgado. E' que elle tinha maus
costumes, era «rato da barriga branca», furtando durante a
noite dos vizinhos.

Algumas pessoas sabiam do seu mau costume, e nao "

o denunciavam porque tinham medo. ' , .
Diziam que ele era valentão. Tinha vindo fugido de

Minas com tres mortes nas costas. -
*• , - -

-,-¦¦¦' ¦:.

Foi num dia de festa.
A vila apinhada de-gente parecia uma dessas feiras

animadas do Norte. Festa tradicional, do sant© padroeiro,'
atraia pessoas de longe; mascates, para vender suas bugih-
gangas; banqueiros de «caipira»; vendedores de miudezas,
etc, é mendigos.

Virgolino, um velho cego que tomara este nome por-
que tinha uns traços ao longe de «Lampe ão », com o seu
guia, umTnenino, e o inseparável violão, Viera também.

Desde cedinho o povo parecia formiga de correção.
Estouros de foguetes, banda de musica, e passeio p'ra

lá p'ra cá, atravessando a ponte.
—Dai esmola pelo amor de Deus a um pobre que não

vê a luz... .
Na cabeçada ponte, cantava o Virgolino, tocando vio-

lão, acompanhado do chocalho pelo menino,, seu guia. :
A musica ajudava-lhe a comover os transeuntes. Ni-

queis de duzentos, quatrocentos, um tostão, choviam dentro
do seu chapéu. Quando o chapéu ia ficando cheio, o meni-
no retirava o dinheiro para dentro duma pequena bolsa de
couro que trazia comsigo, só deixando algumas moedas no
fundo, para chamar as outras, pensava comsigo mesmo.

—Pois, quem dá ao pobre empresta a Deus...
E ao choro sentido do violão as pratas continuavam

a cair dentro do chapéu.
Defronte, en c o s I a d o num botequim, Zé bento com

olhos grandes de inveja e cobiça, estava pasmado ao ver
tanto dinheiro.

Que profissão rendoza, pedir esmolas...

* »

O povo, depois de queimados todos os fogos, e sol-
io o balão principal, retirou-se em massa, cada qual para
sua residência.

O. guia do cego, deixou que ele se acomodasse de
qualquer geito num rancho abandonado, e como de costume
foi pedir pousada nas casas próximas.

Teve sorte; logo na primeira casa qüe bateu foi hos-
pedado. Ageitaram-lhe um colchão na sala de visitas. Aliele dormiria muito bem. Estava acostumado a passar peior.Num quarto defronte, que dava uma porta aberta mes-
mo para a sua cabeceira, dormia um garoto, filho da casa,
de idade quasi igual a sua.

Antes de apagar a luz, já deitados, os dois travaram
uma conversa:

—Você quer me ensinar a focar chucalhos?
Ensino.
Pois, eu também vou te ensinar a jogar pedra no

bodoque.—Ah! islo eu já sei!
Melhor, assim nós poderemos fazer uma aposta

amanhã.
Aquele que acertar uma pelota numa galinha de lon-

ge, ganha a aposta.
—Soceguem, meninos, disse do quarto contíguo a do-

ná da casa.
Então vocês não dormem?
Os meninos apagaram a luz, e silenciaram. Meia hora

depois continuava a palestra interrompida:
—Você. já dormiu? disse o menino da casa.
—Ainda não!

Deixa eu me deitai: aí com você?
—Vém!
E os dois se acomodaram junfos, em seguida ador-

mecendo.

"

/' Soturno, deslisou como uma sombra, um vulto, por traz
duma carrocinha guardada num rancho abandonado.

Logo após, fizeram-se ouvir uns baques de pauladas,
acompanhados de surdos gemidos que não custaram a emu-
dècer.
, _. Depois, tudo silenciou. -v.

No alto do ceu, umas estrelas miudinhas, com suas lu-
zes morfiças, piscavam. Era até ousadia de querer brilhar.

O vulto que se aproximara afastou-se. Agora eram só
os grilos que quebravam o silencio sepulcral da noite.
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V; ,..—"Mulher perdi o pulo, matei o cego, e não encontrei
o dinheiro^'

Achei apenas quatrocentos réis no bolso de sua calça.
—Nada, Zé, a caçada não está perdida, o guia do cé-

go está hospedado aqui em casa.
. —E que tem isto com a cousa?

> —Que tem ? Você até parece palerma; com quem ha-
dé estar o dinheiro, senão com ele ?

-E' mesmo, e eu que nem pensei nisso...
Eo servicinho, com que faremos?
O revolver está aí na cabeceira, carregado.
— Qual, você é palerma mesmo, não vê que o revol-

chamaria a atenção dos vizinhos?
—Como faremos, pois?
Com a foice, ou com o facão?
—Com o facão acho melhor...
Do outro lado da parede, que era de taboa o guia do

cego ouvia a dialogo, e não foi preciso muito esforço de
memória, para compreender que aquilo era comsigo.

Pé, ante pé, sem fazer barulho, levantou, abriu o trinco
da janela, saltou no capim, e desapareceu na noite escura.

ver

¦. 
¦

-

Ia ficando noite.

Bafo, bafo, bafo!...
—Depressa, mulher, traz a lamparina !
Acho que sujei minha calça de sangue.
Anda, não temos tempo ajperder 1 A luz suspensa pelo

braço nervoso da dona da casa, penetrou tremelicando em
todo o aposento, e uma exclamação de espanto foi brusca-
mente pronunciada:— O Tõizinhol...

Matei nosso filho...

LEVY ROCHA
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MENTIRAS DE NHO mm
JOAQUIM...

Nhô Joaquim tinha um papagaio bonito e
inteíligente, mas muito fujão. O Lôro fugia
a cada passo. Para evitar uma nova fuga
nhô Joaquim amarrou no pé do papagaio
uma correntinha de ouro que pertenceu á
sua defunta mulher. Não adeantou; o pa-
pagaio roeu o poleiro e lá se foi com cor-
rentinha e tudo, aa,y .

—Teve saudades e voltou? perguntei.
— Não. Eu é que se encontrei eo elle,

uma vez, quano fui caça no matto do Es-
tirão de Baxo. Ia ino, espiono aqui, espia-
no oli, quono vi um papagaio nua arve de
fruita. Levei a espingarda na caro e quono
ingatiei o cão elle ouviu o estrallo e ahi
foi que era o meu Lôro I Elle ergueu a per-n
ninho coo correntinha de ôro pro meu lado
e grito... Pelo omor de Deus,.. Se é pro-
morde o correntinha, eu vórto.»

Foi assim que elle vortô muito assustado
e nunca mais guiz sobe de fugi: fico bem
izemprodo... . \^.

(De um livro de Cornelio Pires cujo no-
me não me vem á memória.

O leitor interes s o do no assumpto que
procure ò livro nos livrarias ou telephone
para o autor oeiualmenté em São Paulo
ou não sei onde...)

PORQUE O JUVENCIO
SE DIVORCIOU

O Juvencio nunca foi um marido exces-
sivamente fiel. ,a

Infiel de iodo elle não era, mas, la uma
vez ou outra, que diabo! Também um ho-
mem porque se casa... Por isso, quando
foram creados os auto-lotação, o Juvencio
Jeve a sensação de um «habeas-corpus»
permanente.

E foi assim, com a alma sorridente que
o Juvencio, tendo um «encontro»- já com-
binado* ¦preveniu ao jantar, á sua gentilis-
sima esposa : aa;

— Olha, minha filha, tu já sabes: se te
disserem que me viram num automóvel ao
lado de uma mulher não te incommodes:
é um autd-lòtação.
—Que coincidência, murmurou, por suo

vez a santa senhora. Eu ia prevenir-te que
se te dissessem que me viram num auto-,
movei com üm homem...

.No'dia seguinte o Juvencio requeria o di-
y'yowi^^;^^Mi:f^^^:'\
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MUITA COMMODIDADE...
i ¦,''•¦ aaa-'- '''*''' ¦*¦ .a'*'"'^-*. - *

Um conhecido àutor*1)heatraI estava uma
noite no tafé da Ordem com o fallecido
emprezariòv PasçhqalaSegreto.

Tinham terminado òsaespectaculos e os
dois se entrelinham aerti conversar sobre

. coisas de iheatro, quando o autor vendo
passar um desafecto disse para o Paschoal:

— Eu gTÒsíava 
"de [encontrar aquelle su-

jeito lá paro as tres1 da manhã, num sitio
bem escuro, quando]não passasse policia,

- 
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qu.andp não houvesse ninguém, para apa-
nhal-o a geito e dar-lhe uma surra.

Paschoal Segreto encostou a mão no
queixo e respondeu :

—Qual, dr.l Com essas commodidades to-
das você não bate no homem, não...

PILHÉRIA DE QUARTEL

Dois caipiras, amigos desde a infância
são sorteados e vêm para a capital: Coi-
locados na mesma companhia, não se se-
paravam nunca. Veiu um dia de instrueção
cívica e o sargento perguntou a um delles:

—Oh, seu õelisario, o que é a pátria?
— A pátria, é assim como quem diz a

minha mãe—respondeu o recruta, sem pes-
tanejar.

—Hum IA resposta não é lá ruim — fez
o sargento.

E dirigindo-se ao outro:
—E o senhor, «seu» terencio, b que en-

tende por pátria?
O caipira não teve duvidas:
—A pátria? Ah, a pátrio é... a mãe do

Belisario, «seu» sargento!

FELICIDADE CONJÜGAL
•—O senhor nunca tem zangos com sua

mulher?
^-Não senhor. a-

—Não se aborrece, nem tem sensaborias
com os seus creados?

—Não senhor.
—Não se apoquenta com as impertinen-

cia nem com as doenças de seus filhos?
—Não senhor.
-r-Mas que homem excepcional I Gostava

de saber como pode ser assim! ;; _
—Muito simplesmente asou solteiro e vi-

vo sozinho. a**

DISCIPLINA
O major mandou chamar o soldado e

reprehendeu-o energicamente. Dias passa^
dos, o official encontrou o soldado na rua
e como elle não lhe fizesse o continência
mandou-o fazer alto e perguntou-lhe:

—Por que não fozes o continencio?
Soibo v. exo. que, depois daq u e Ha

questão que tivemos outro dia, julguei que
tínhamos ficado de relações cortadas.

V ARÍETES

O vigário á cabeceira do moribundo:
—O creador chama-o, meu filho. E' pre-

ciso reçonciliar-se com Deus.
- .--Não precisa..Se elle me.çhoma; é por-
que quer fazer alguma transação commigo.

Um turco é condemnado á morte.
—Tem alguma coisa a dizer em sua de-

fesa? pergunta o juiz.
Queria—disse o turco—queria pedir, se

é possível obter, uma pena de morte em
pcestações. i.-- ;
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A peça é da autoria de Oduvaldo Vianna.
Consideraram-na magnífica. E é magnífica de verdade. E a
Cia. Nacional de Comédias, representando-a, no Polythea-
ma, soube fazer resaltar o brilho extraordinário da creaçãò
bellissima de Oduvaldo Vianna, demonstrando, mais uma vez,
que os actores, que a compõem, tem verdadeiramente ca-
pacidade no desempenho dos mais difficeis papeis. O Poly-
theama não esteve cheio, o que foi de lastimar, pois a Cia-
bem mereceu bôa concurrencia aos seus espectaculos, por-
que todos elles foram brilhantes.

Em Amor estiveram os seus componentes á altura dos
seus papeis, sahindo-se todos esplendidamente bem. ¦

Neste registro, queremos apenas dar uma idéa rápida
do que foi o trabalho da Cia., por isso não nos podemos
fugír aos elogios, que nos surgiram da penna muito éxpon-
taneamente. H
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Casa 4 Irmãos
-j*5k-$

Dos srs. Ijrmâos Hilai, recebemos communicação da
abertura, no Rio de Janeiro, a Rua da Alfândega/245, de
uma filial da «Casa 4 Irmãos», de que são proprietários, sob
o direcçâo do sr. Münisr Hilal, um dos sócios da firma.

Quem conhece o esforço, a intelligencia dos Irmãos
Hilal; cujo trabalho prodüclivo mais uma vez se patenteia,
não poderia extranhar o desenvolvimento da firma,; a exp an-;
são formidável dos seus negócios, que, aqui eni Victoria;
por exemplo, se tem verificado. Por isso; é que, agradécen-
do a communicação, que tiveram a gentileza de hos fazer,
apresentamos aos proprietários da «Casa 4 Irmãos», as n&s>f
sas felicitações pelo progresso que manifestam, fazendo yo-
tos por que a sua prosperidade continue a ser crescente.

"ROCKFELLINA"
HIMtlES: UNBIII?, SIUTIIIAS, HIUSIMB. ETC.

PVQgq -yiw-íic-íbs,

D* sauds
• alegria ás

creanças

Novo producto, de incontestável
êxito na expulsão dos vermes intes-
tinaes, principalmente os denomi-
nados «a s c a r i d e s lumbricoides»
(lombrigas).

Com base de oieo de chenopo"
dium (essência de herva Santa Ma-
ria) substancia muito empregada pe-
los Exmos. Médicos da PROPHY-
LAXIA RURAL e da humanitária
MISSÃO ROCKFELLER em todo o
mundo, é a ROCKFELLINA uma
feliz combinação dessa substancia,
com a phenolph-taieina, de forma
que, pela acçâo vêrmicida daquella
e purgativa desta, se obtém fácil-
mente a expulsão dos vermes intes-
tinaes, não necessitando de qualquer
outro purg^Ék além do quê sua
acçâo «exiflPIÇcretora» assegura a
inabsorpção do chenopodium pela
mucosa intestinal, facilitando assim
o seu poder «antihelmintico» e evi'
tando os phenomenos da intoleran-
cia; Ãs^pequenas pérolas ROCKJFEL-

LINA são tomadas com prazer pelas crianças. Encontram-se em
todas as Drogarias de S. Paulo e douRM. Peto correio; registra-
do» 1 tubo3$00Ò. Pedidos á Drogaria -Ribeiro, Menezes & Cia.—
;;; v' v/ .f Rua.Uruguayana, íi, 91i:^Rio de Janeiro. - :n m-
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Baile á phantasia realizado pelo Grupo dos Aquáticos
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81RVALHE ESTA DE ESTIMULO

; v s£ Eoi, de veras, esplendido o baile, realizado, no Sal-
danha, sob os auspícios do Grupo dos Aquáticos. Os salões
do Club, do Forte estiveram cheios de uma mocidade feliz,
<jué dansou e brincou loucamente, até as primeiras horas da
manhã do domingo. Viveu-se uma verdadeira noite de Car-
naval. Phantasias magníficas deram altos toques de belleza
e de vida ao grande baile, deixando todas uma impressão

profunda èm quantos estiveram
presentes, por aquella peque-
na demonstração, p o demos
calcul a r de como vae ser*o
Carnaval no Saldanha: certa-
mente esplendido. De deixar
recordações inapagaveis.
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Porto Alegre.—O estimado commerciante sr. Aloysio B.Schuch, com caso de armas á
rua Marechal Floriano Peixoto, em Porto Alegre, enviou o attestado abaixo sobre a acção bem-
fazèja do PO' PELOTENSE:

«Sr. dr. Ferreira de Araújo. Saudações—Tendo meu filhinho Fernando ficado completa-
mente curado de assaduras nas pernas com o uso do PO' PELOTENSE, de sua fabricação,
congratulo-me com o senhor pela descoberta de lão útil preparado que veio restituir-lhe sua
habitual alegria. i

Sirva-lhe esta de estimulo na propaganda desse efficaz medicamento, que restilue a sau*
de a esses vivos entes que constituem a inteira felicidade dos pães. Pôde, pois, fazer o uso
que lhe approuver da presente, certo como estou de que a publicação deste meu gesto de gra-
tidão só poderá aproveitar á humanidade.

Do amigo altento.—(assignado)Aloysio B. Schuch. V

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

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

Deposito geral : DROGARIA SEQtlf IRA-Peloias—Rio G. do Sul
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Diplontandas bordadeiras
pçla «Casa Pfaff»

CiOm Nacional de
Comédias
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Realizou-se, no dia 23 deste mez, ás ô horas da noile,
no Club de Regatas «Alvares Cabral», a solemidade de en-
irega dos diplomas das novas bordadeiras, formadas pela
«Casa Pfaff.»

Foi uma cerimonia brilhante, a que estiveram presen-
les representantes do nosso mundo official, social e da Im-
prensa.

Foram batidas diversas chapas phptographicas dessa
solemnidade, que publicaremos noutro numero dessa revista.

\_

Pelle Limpa e Alva em 3 dias
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O Polytheama. o popular theatro da Avenida Repu-
blica, não somente procura exhibir filmes esplendidos, opti-
mamente escolhidos, mas, também, vez em quando faz vir
á Victoria e apresenta, no seu palco, companhias dramati-
cas e de comédias, que, não raramente, deixam impressão
bôa em nosso publico.

Assim é que, actualmenfe, vinda do Rio, tem apresen-
tado á cidade a Cidade a Cia. Nacional de Comédias, sob
a direcção artística de Plácido Ferreire e A. Ramos Júnior,

de experiência satisfactoriamente alcançada nos
palcos da' Metrópole.

Foram, por elia, realizados, no Polytheama,"alguns espectaculos, que agradaram sobremodo,
mostrando sempre os seus artistas habilidade e
precisão no desempenho dos vários papeis con-
fiados.

Não queremos destacar nomes, mesmo por-
que não o podemos fazer, pois, todos os com-
ponentes da Companhia têm demonstrado, com
poucas excepções, conhecimento, da arte, exhi-
bindo-se com brilho.

Aliás, sem annuncios espalhafatosos, a Cia.
Nacional de Comédias superpõe-se a muitas que,
fortemente annunciadas, nos tem visitado, dei-
xando, porém, com a sua partida, mais allivio do
que saudade...
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fls manchas, os cravos, as sardas e os poros dila
fados desàpbarerem.

1

Aí1-!,-.;- :_ - • .,:,-,A mulher pode tratar se em sua
casa e secretamente sem que o sai
ba nenhuma de suas mais intimas
amigas, com o simples processo da
dra. Leguy, applicando em si pro-
pria o famoso Creme Rugol.

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

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

y.- a

prime á eutis um tom de pétala de
rosa

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

Nós temos á sua disposição um
exemplar do livreto *Ü Tratamento
Scientifico Para embeilezar o Ros-
to» que lhe indicará \< caminho para
obter uma pelle formosa e evitar
que elia se estrague ou enrugue
até a extrema velhice. Não hesite:
Peça nos hoje mesmo.

A revista está sob a sua mão e
deixar para mais tarde é arriscar a
se esquecer, V. s. não tem despesa
alguma. A remessa será feita gra-
tuitamente, livre de porte.
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COUPON
Laboratório Alvim & Freitas — Rua Wenceslau Braz, 22, sob —S. Paulo.
Como leitora de «Vida Capichaba», peço-lhe enviar-me gratuitamente, sem

obrigação de minha parte : «O Tratamento Scientifico para
embeilezar o Rosto.»

NOME
. V

RUA

CIDADE.  ESTADO

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

Centenário Foot Bali Club
Dessa pujante aggremiação footballistica su-

burbana, recebemos a seguinte communicação,
que agradecemos:

«T,enho a máxima satisfação de levar ao
conhecimento de V. Sa. que em Assembléa Ge-
ral Ordinária realizada no dia 15 do corrente»
foi eleita a nova Directoria que deverá gerir os
destinos sociaes do Centenário F. C, no perio-
do 1935—36, e que assim ficou constituída:,

Presidente, João da Cruz Barbosa; vice-pre-
sidente, Juvenal Costa; 2" vice-presid., Ludgero
Pereira da Fonseca; secretario geral, Amadeu
Bandeira; 1' secretario, Elias Firmino; 2* secre-
tario, Castro Silva; V thesoureiro, Durval Mèy-
relles (reeleitoj e 2' thesoureiro, Pedro Bandeira

Commissáo de syndicancia: Walfredo Elpi-
dio, Manoel Ribeiro e João dos Santos.

Commissáo de esportes: Theotonio Alvaren-
ga, Nelson Motta e Arlindo Ferro.

Prevalecendo-me do ensejo, apresento
Attenciosas saudações

Amadeu Bandeira
Secretario Geral»

-. 
• -..-¦:¦¦:¦ :¦¦-.. ¦¦¦¦'¦-:¦

¦

¦¦•"¦¦¦ 
:¦¦*

* * * A vida se não é o resultado de nm acaso,
de um encontro forluito e incomprehensivel de
moléculas e de vibrações, é um favor divino,
uma divina dádiva, o mais alto de todos os fa-
vores, a mais generosa de todas as dádivas.—
OLAVO BILAC. f
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Eu quizera ser de uma sinceridade absoluta. De uma
sinceridade que escandalizasse o mundo inteiro. Infeliz-
menle, porém, ainda sou basíanlemenle humano, para não

poder jamais realizar èste grande sonho de minha vida,
Eis a razão por que, mais uma vez, appareço, com esla

pagina, na bella revista do Pimenta. Islo não quer dizer

que eu haja feito um juramento de não mais escrever para
esle qüinzenario. Absolulamenle. Porque o juramento, que
me fiz, foi o de não escrever jamais, fosse o quê fosse.
Mas... E' indubitavell A argila humana é tãoprofundamen-
le maleavel, que se vae amoldando, sempre, ás circum-
slancias mais novas, obedecendo, eternamente, ao rylhmo
desordenado de iodas as influencias possíveis. E' a escra-
va das mais alheias vontades, que nunca a deixam obe-
decer a sua própria vontade. Por isso, o meu fracasso, ou,

por outra, o fracasso da minha tentativa de sinceridade...
¦*•¦

-* *

Ainda não pude entender, perfeitamente o valor da
expressão-arie pura. Antigamente quando eu a lia, ficavay
horas e horas, a raciocinar, procurando peneirar o enig-
ma, para mim indecifrável, daquellas duas palavras. Não
conseguindo, porém,, resullado salisfactorio, silenciava o

pensamento e ia tratar de qualquer cousa, absolulamenle
certo de que ainda não estava completamente apto a en-
lender o sentido profundo da expressão. Mas o lempo foj
passando, foi passando, e eu fui apiendendo. Andei, atra-
Tez de livros, levado pela mão gloriosa de milhares de es-
criplores celebres, todos os continentes do mundo. Ancio-
so de saber, em lodo lugar onde parava um minuto, uma
interrogação fluctuava em meus lábios: Que é arle pura?
Alguns dos meus amigos illuminados, alguns desses deu-
ses, que alcançaram o reino luminoso das immortalidades,
pela vastidão assombrosa de encyclopedicos conhecimen-

los, a nie a minha ignorância de plumilivo, sorriam olym-
picamenle, mas... continuavam sagradamenle calados. Ou-
tros tentavam exclarecer-me, mas terminavam, geralmente
numa confusão lão grande, que os fazia corarem á minha
perspicácia.

E o resullado: até hoje ignoro o valor da expressão
— arte pura!

Será que a arle é mercadoria que varia de qualida-
de e que, por isso, necessita de ser rotulada ?
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Eu acho, serio, que devo ser um imbecil. Do conlra-
rio, eu não chegaria a esla conclusão interessa nie, mas
obtusa: todo medíocre é irônico. Talvez outros pensado*
res já disseram islo, numa hora de excenlric ida de. Eu,
porém, o faço, num momento^ vulgar de plena serenidade
de espirilo:.

Ou eu sou um imbecil, ou todo medíocre é irônico.
Vivendo a vida pelo contado incessante dos homens,

íenho-os estudado, do melhor modo possivel. Desses estu-
dos, trouxe, para a minha velhice, algumas preciosidades^
alguns conhecimentos deveras altenlaveis. Assim é quet
hoje, posso af firmar que não vi, nunca, um homem só, ver-
dadeiramenle talentoso, cérebro capaz de creações lumi-
nosas, dizer uma ironia. Muito ao contrario,, sempre acon-
leceu com o que, sahindo-se um pouco fora do typo vuL
gar, nunca chegou é demonstração dé possuir forte par"
cella de talento: esle sim, alma lodosa, ferida do deslum-
bramenío dos grandes homens, sempre leve a espuma san-

guinea de uma palavra cortante para iodos os espíritos
superiores.

Esta observação pode ser compravada. Basta que
saibamos olhar os diversos indivíduos que passam por nós
durante a vida. Mesmo, agora, depois de velho, ainda \e-

jo, vez em quando, a affirmativa, que ora faço, fortemen-
íe comprovada.

Tasso de Albuquerque
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Recordação
da Feira de
Amostras

Inauguração do Sland do Deparlamenlo
Nacional do Café, vendo-se o sr. Inler-
veníor Federal, o dr. Auguslo Seabra Mu~
niz. Prefeito da Capital, srs. Paulo Wright,
-agente do Deparlamenlo, neste Estado, e
Paulo Lanza, commissario da Feira.
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Carlos Madeira

.
À pedido do sr. Carlos Madeira, que dirigiu

esta revista numa das suas phases mais brilhan-
tes, levamos ao conhecimento do publico que
elle deixou, em 1933, definitivamente, a direcção,
que assumira, por dois annos, do nosso quinze-
narro, não lhe cabendo a responsabilidade dos
conceitos emiitidos em nossas paginas, nas va-
rias secções ou em artigos de redacção, pois
que seus trabalhos literários, que dispensam en-
comios e são divulgados em nossa revista por
insistência nossa, trazem sua assignatura.

Ainda, completando o pedido que nos faz
por carta, sua correspondência, já de caracter
exlranho á revista, deverá ser-lhe endereçada
ao seu escripforio, á rua Sete de Setembro n.
10, ou á sua residência, a rua barão de Monjar-
dim n. 75, nesia cidade.

O magnífico «stand» da Bolsa Official de
Café, na Primeira Feira de Amostras de
Vietoria.
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«Stand» da firma G. Roubach & Cia., um
dos mais bem organizados da Primeira
Feira de Amostras de Vietoria.
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Primeira Feira
de Amostras
da Cidade de
Victoria

Inauguração. A exma. sra. Punaro Bley

desata a fila symbolica para a en Irada

na Feira.
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«Sland» Jardim
da Infância. Tra-
balhos infantis.
Muila cousa lin-
da e c u ri osa,
gue atirah iu a
at tenção dos vi-
silanles da Feira
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Recepção pro-
movida no Club
Vi cl ori a pela A.
t. I. ao brilhan-
le jornal islã dr.
Heitor Bellr ã o,
secretario da A.
Commercial do
Rio de Janeiro.
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Outro aspecto da distribuição de rou-
pas ás creanças pobres pelas Bandei-
ranles da Cia. «Maria Ortiz.»
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RECORDANDO...
(Especial para a «Vida Capichaba» e

«O Municipio», de Villa Velha).

Uersos para mim mesma

No alto do monte Moreno—o magestoso sentinella da
nossa barra — ha duas casinhas e um grande mastro em
cruz, destinado ao serviço semaphorico do porto. As varias
bandeiras coloridas de azul e vermelho indicam ás muitas
centenas de viajantes e estivadores, a aproximação de em-
barcações que, no dynamismo da phase metallica que atra-
vessamos, levam e trazem, num movimento constante de
commercio, novas idéas, nova gente, novas mercadorias e
coisas de outros Estados e de oulras terras.

Naquelle mastro gigantesco muitas vezes levantei e
desci bandeiras tremulas pela ventania, capaz de carregar
até um indivíduo... No inferior de uma das casinhas ha o
grande óculo de alcance. Quantas scenas de amor vi entre
casaisinhos novatos que partiam e chegavam em viagem de
nupeias... Havia dois jovens, lembro-me bem, no convez,
despreoocupados, em pleno idyllio, certos dè que ninguém
os via, apontavam para os montes Moreno e Convento, com
os braços levantados, não suppondo que houvesse lá em ci-
ma um olho alerta, atravez de vidros grossos, capaz de en-
chergar o mais fino gesto a que se entregavam. Quando
surgiu um official de bordo, os dois se portaram convenien-
temente, dando o devido respeito ao cidadão que passava.
Coitados! Assim é a vida. Através de óculos imaginários ha
muita gente espiando, commentando, cortando e divertindo-
sea custa de outrem.

O panorama que se descortina daquelíe monle ema-
mavilhoso porque a gente lá de cima tém a convicção de
dominar o mundo... Entre o ceu, aterra eo mar, respirã-se
o ar iodado do oceano, vê-se muito longe, alguns minuscu-
los entes que se mexem na Praia Comprida, e reduz-se as
grandes construcções da cidade em simples brinquedos de
creança.

E' a gente sentindo direefamente a natureza em todas
as suas vibrações, descortinando o oceano immenso que se
desmancha nas praias, tendo aos pés toda a Terra com as
suas cidades e montes, gentes e feras, ioda a sociedade
crivada de crimes, roubos, pestes e fome, tendo sobre a ca-
beca a grande taça emborcada (empressão deRaulMacna-
do sobre o ceu) il!ude-se com a superioridade sobre os ou-
tros mares e de outros povos que não se preoecupam com
o fracasso da Conferência do Desarmamento, com qualquer
resolução da S. das Nações com os actos de Roosevelt e
Mussolini, com o augmento de desempregados, com a moe-
da desvalorizada, a elles que sentem a vida natural e bella,
conforme Deus a fez, eu dedico esta pequena chromca.

E foi levado pelo meu tio Antônio que eu galguei al-
gumas vezes o cume do monte Moreno, ha dez annos atraz.

Hoje eu não sei como está aquillo por lá,. Natural-
mente a mesma cousa, um pouco mais acabada. Aquelia su-
bida, aquelle mastro, aque lias bandeiras, aquelle óculo,
aquellas casinhas. E o meu tio está também um pouco mais
acabado, mas com as canellas ainda resistentes, para su-
bir algumas centenas de vezes, o guardião da barra.

Protegendo a sua vida, ha bem pertinho, outro monte
o de Nossa Senhora da Penha. Elia que está nüm Convento
próximo ao mar e ao ceu, guardará por certo a vida de lo-
dos os signaleiros do mar que também próximo ao oceano
e ao ceu, passam a vida inteira no desempenho de seu tra-
balho diário.

dfiauro tfiraga

Vibra! Canta e soluça! Oh! alma insatisfeita!
E que se espalhe em turbilhões desfeita,
Nessa allucinação de magua, e gozo, e sonho,
Toda a constellação de soes, aonde exponho
A loucura maior do meu deslumbramento
E o infinito estellar do próprio pensamento!

Eis-me, Vida! Atravez da insólita violência
Desta existência pérfida e a dolencia
Da natureza humana, em átomos dispersa
Peta distancia azul... Vida perversa,
Porque me deste o Sonho e me tiraste a Crença
E, dentro do meu ser, deixaste, immensa, ¦ '
Esta ânsia de saber que o espirito tortura,
E a intelligencia aguça, e alenta, e encanta, e apura?

Pelas noites sem fim de longa insomnia,
Eu me debruço, Vida, assim como a peonia,
Por sobre o abysmo do teu coração,
Para auscultar-te o rythmo, a canção,
O singulfo da dôr, os ais da Humanidade,
Clamando para os céus pela felicidade:
A utopia maior que pelos seres erra,
Em ondas, a vibrar, nas entranhas da terra....

Nessa voragem eu sinto o drama todo,
A tragédia de um deus, o olhar de Quasimôdo,
Mirando o próprio rosto e vendo a consciência
Rebolcando no lodo á procura da essência
Da alma rosiclér, no silencio do Nada...
Em desespero, afflicta, a voz estrangulada,
Olho mais... Como é profundo o abysmo!
E' mais fundo, porém, o vão paroxysmo
Dessa marcha tenaz, que o humano ser avança,
Para o supremo bem, que foge, mal se alcança..»

No próprio ente eu busco a fonte ambicionada,
Na afflicção pertinaz da duvida, angustiada,
A mónera primeira, o plasma inicial,
Da vida que me vem no germe universal...
De onde vim? Onde vou? Quizera saber tudo...
E a natureza cala; o coração é mudo;
A sciencia uma hypothese; a biblia uma mentira;
O vão conhecimento é uma ave que expira...

Para que vivo então? Para que? Para que?
E essa interrogação se funde no Por que?
Causa das causas vãs, ignota verdade,
Um anseio voraz, vaga finalidade...
Mas o vento perpassa e a fúrbida harmonia
Da brisa no rosai me alheia e me extasia.
Passa no ar o ruflo de uma asa;
Nas nuvens, pelo azul, como charpa de gaza,
Se vae delineando uma chimera antiga;
Ha na farde a morrer, os sons de uma cantiga...

Nas nuvens se desenha o dragão de uma lenda,
Dos que enchem missaes e a bíblica legenda.
Nos olhos, guardo então, essa figura extranha,
Que se vae desfazendo e que o vento arrebanha
Em novellos de cirrus, como flocos de espuma,
Esvoaçando além, todos feitos de pluma...

Que destino te leva, oh! numem branca, er
Pelo espaço infinito, assim, trapo alvejante?

Eu também, como tu, vou pelo mundo afora,
Sem saber de onde vim, qual o berço da aurora,
Aonde se embalou a origem do meu Ego,
Debruçada, a scismar, sobre a vida—Esse pego,
Que eu quero aprofundar, angustiadamente,
E seduz, e fascina,
E embebeda, e assassina,
Deliciosamente...
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Nosso

Interior

Jardim construído á
Praça 13 de Maio,
pelo prefeito dr. âs-
iolpho Lobo, inte-
grandoa belleza do
Grupo Escolar quê
Calçado deve ao pa
Jriòlismo do Cap.
Punaro Bley.
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Hospital iDfâDíil
<<N. 5. da Glona»
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Uma surpreza. Paes, comG sempre
conseguiu invadíi, com a sua arte,
o Hospital Infantil «Nossa Senhora
da Gloria», por ocçasião do con»
curso de Robustez Infantil.

Uisões do
Progresso
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Vi c lori a já possue dois bel-
los carros fúnebres-nwder-
nos, que lhe a f fir ma m a
grandeza do seu progresso
crescente.
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Grupos apanha*
dos pelo Photo
Paes para a Vida

Capich aba, por
occasião da rece*

pção offerecida á

sociedade vict ori*

ense pela exma.

sra. d. Alzira Pu-

nar o Bleyr no dia

de seu anniversa*
rio natalíeio.

«Vida Capichaba
O numero de IS de

99

irelro

Devido á absoluta falta de papel, com que tivemos de
-nos tia ver, fomos obrigados a suppri.mir o numero.desta re-
^ista, que deveria apparecer em 15 deste mez.

No entretanto, fizemos o possível para não sacrificar-
mos a matéria, dessa edição, incluindo-a no presente numero-

Aos nossos leitores, assignantes, annunciantes e col-
laboradores, pedimos desculpa pela falta involuntária, que
•cometemos.

João de Cima
Encontra-se em Victoria, o sr. João de Lima, jornalis-

ta que é um dos redaetores de «O jornal.»
Acompanhado do nosso i edactor Gustavo Wellington,

o sr. |oão de Lima esteve em visita á nossa redacçâo, onde
palestrou longamente com o nosso director sobre assumptos
vários, deixando-nos a impressão forte do seu espirito de
homem culto e altamente brilhante. *

Agradecemos.



Casa-
menío

Grupo feito na residen-
cia da exma. sra. d. Ma-
ria Pacheco Pimenta, no
dia do eni ac e da se-
nhorinha Marianna Pa-
checo Pimenta com b
senhor Sylvio Machado.
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O Creador
iMf^A-,

Apontam um Creador, eterno e santo,
para todas as coisas -que há nestas e em
outras plagas. Dizem-no zelador profícuo
de tudo quanto fez. Chamam-no misericor-
dioso e bom. Comprehendedor de todas as
necessidades dos homens e das almas. Um
Deus! Um Pae infallivei e justiceiroiEter^
no rei dos mundos e dos espaços...

Entretanto— medito — será que esse su-
premo Creador não vê a paupérrima siiu-
ação intellectual em que vivem diversos
«creados» seus? Si vê, por que é que elle
não procura aliviar-lhes o pesado fardo da
Ignorância?...

...Eu não entendo nada...

Luziar Terra
V*. '
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Um flagrante, dé Paes, na proya
a que se submetteu o Prof. Vaes
Bassú, para achar um objecto es-
condido, de olhos lacrados. Ve-
moUo, aqui, ao lado do dr. Hilton
Nogueira, depois da victoria.
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Vingança
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Elia virá, um dia...
Tenho certeza.
E confio, cegamente,
que o nosso amor ardente
ierá uma plenitude de betíeza!

Elia virá, um dia...
E quando chegar,
minha alma viverá
o esplendor da Primavera!
E hei de beijal-a muito, tanto...
Somente para me vingar da longa espera.

Macieira Nascimento
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Matinée infantil, reali-
zada no Consulado Ita-
liano, em commemora-
ção ao dia de Natal*
sendo por essa occasião
distribuídos aos filhos
dos sócios grande nu-
mero de brinquedos e
bombons.



A Paisagem em Vicente

de Carvalho
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Quando Vicenie de Carvalho escreve:

«Ver é o supremo bem.
Surpreendo-me a scismar
Si a alma sera, talvez, uma funcção do olhar...»

«parece-me que faz sua profissão de fé. Seus olhos simples e
claros tornam-se de amor puro, encantado, por um muro
vestido de hera, uma rosa, um farrapo de nuvem vestindo a

alua E, quando o conta, fal-o sem o veneno do artificiahsmo,
adq•requinte, mas com primitivismo puro, com naturismo de
•panteista singelo:

«Um trecho muito azul de ceu alvorecente;
Um pedaço de muro engrinaldado de hera;
E, resumo felís de toda Primavera,

Ao leve sopro de uma aragem preguiçosa,
O balanço de um galho embalando uma rosa.

Tudo assim: lavado, claro... E a meia-tinla suave des-
le crômo ?

«Vai branca e fugidia
a nuvem pelo ar:
Roça de leve a lua
Embebe-se em luar

E toda resplandece
no brilho do luar
mas pouco a pouco passa
e perde-se no ar.

.".'¦¦ ¦-..*¦«

Ele não sabe sonhar, não sabe sentir, sem que tam-
bem faça sonhar ou sentir, consigo, a Natureza, transmuda-
da ante seus olhos que ele próprio nomeia comoa sua «su-
ave escada de Jacob.» E' objetivo, mas- estranho modo!-

• é objetivo para ser intimista. Antes de ver, sente e, quando
esmiuça, derrama pelos detalhes o jorro de sua emoção que
se desata. Por isso é que ele vê, enquanto os ^negros 

des-
-filam, esmagados de pavor, que, pela floresta densa

...«Em cada arvore altiva e em Cada humilde arbusto
Ha contorsõis de raiva ou fremitos.de susto.»

E qua'ndo atenta no chão sobre que «vão, calados,
poupando o'fôlego», os fugitivos exaustos, sangrentos, cor-

-rendo aqui, pousando além, improvisando «o rumo ao ocaso
-das montas», seu antropomorfismo empresta delírio á paisa-
gem cósmico pavor ás sombras, aos grotõis, ao arvoredo,

•igue'se movimentam, que bracejam, que joguem em tumulto;
è o solo, então, como também os negros

«Trya agora alcantis por escarpas a prumo;" Erriça-se em calhaus bruscos como arrepios;
Mais repousado, além levemente se enruga
Na crespa ondulação de cômoros macios;
Resvala num declive; e logo, como em fuga
Despenha-se de chofre ao vácuo de uma furna.

Do fundo do grotão outra vez se subleva
surge, recai, resurge...

Não é essa a mesma caravana em fuga, com seu ter-
>ror, seu cansaço, suas quedas, sua carreira frouxa que so o
.medo alimenta...?

Ouando eles alcançam o cume da serra:

Aponta a madrugada:
Da tu/va noute esgarça o humido veu,
E espr^ia-se risonffa, alvoroçada,
Rosando os morros e dourando o ceu.»

'Uma tela completa? Não, mais ainda: toda a commu-
•'nhão dos sentidos, que a tela não daria: a frescura, a luz
tqüe surge, o medo, côr-de-rosa, o surdo rumor que, vago,

...
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Exma. senhora Rulh Bos Holianda,
elemento da sociedade vicloriense,

'

¦¦-'¦.

se levanta, tudo, tudo de uma só pincelada que nenhum pin-
cel daria e que vale bem mais que vinte paginas, onde a
emoção se diluísse. E os quilombólas então tontos de luz,
já sentindo, na alma, um alvorecer de liberdade

«Decem rindo a cantar... Seguem felises
Sem reparar que os pés lhes vão sangrando
Pelos espinhos e pelas raízes;
Sem reparar que airaz, pelo caminho
Por onde fogem como alegre bando
De passarinho da gaiola escapo
-Fica um pouco de trapo em cada espinho
E uma gota de sangue em cada trapo.

E aos olhos de Vicente de Carvalho, vai toda uma
festa de mocidade pela floresta que acojda, nas fontes, nos
pássaros, nas folhas que o orvalho poreja e

«Os próprios troncos velhos remoçados
Riem no riso ém flor das parasitas»

enquanto que, brincando nas flores verdes, no ar humido

«O ouro leve do sol bubuía á toa.»

Para que investigar si Vicente de Carvalho foi parna-
siano? Ele escreveu «A Voz do Sino», «Pequenino Morto»,
«Cantigas Praianas com o subjetivismo dos românticos. Mas
tem também o Velho Tema, os versos perfeitos de «A Par-
tida da Monção» o poema pétreo de Palavras ao Mar...
Bifrontismo? Sei lá... ?.Sei que, com sua emoção simples,
seu impressionismoantropomorfo, conseguiu ser um dos maio-
res paisagistas, na literatura brasileira.

(Blovis çfiamalfíete
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Recital de Musica dos alumnos da

Prof. Cecília Araújo, realizado na

sede do Club Alvares Cabral.
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Alumnas adeanladas da Professora Cecília Araújo,
guando do bello recital* que teve lugar no salão de
testas da Feira de Amostras.

Collegio' «N. 5. Auxiliadora»
Recebemos aitenciosa circular desse Educandario, em

que nos communicam a creação do Curso Gymnasial, até
3a. serie, bem como o Cornmercial e Profissional, para jo-
vens que queiram sequir a actividade do commercio, cursos
estes fiscalizados pelo Governo.

Para isso, admitte alumnas infernas, semiinlemas e
externas.

Aqradecemos.

Associação Cornrnerçia!
de Uiçforia

Realizou-se, no dia 9, a inauguração da sé—
de própria dessa associação dos commercian-
tes de Victoria.

Com a presença, ás 20 horas daquelíe dia,,
do sr. Interventor Federal e do dr. Mario Àris-
lides Freire, Secretario da Fazenda, sr. Cap. do
Porto e representantes da imprensa, foi aberta
a sessão pelo presidente, sr. Oswaldo Guima-
rães, que convidou ao sr. Interventor para inau*
gurar a grande obra da Associação.

A seguir, usaram da palavra o sr. Interven-
tor, srs. Oswaldo Guimarães, Moacyr õarbosa..
Soares, secretario da Associação e deputado da
classe á Câmara Federal e o dr. José Esteves,
dizendo todos de assumptos diversos sobre o
Commercio e, sobretudo, sobre o esforço da
construcção do edifício, que veiu encher um cia-
ro que existia em nossa Capita), necessidade de
ha muito sentida.

Terminado o acto foi servida uma faça de
champagne aos presentes.

Foram batidas, pelo artista Paes, chapas pho—
lographicas, que apparecerão em oufro numero
da nossa revista.

Concerto do violonista be
vin.o Conceição

Realizou-se, a 13, o annunciado concerto do grande
violonista patrício Levino Conceição, no salão nobre da Es-
cola Normal «Pedro II.»

Como era de esperar, foi selecfa a assistência que es-
teve presente ao festival, tendo-se o violonista demonstrado-
ser mesmo conhecedor de todos os segredos do violão, exe--
cutando, com brilho, varias peças interessantes.

«Vida Capichaba» que recebeu convite, por interme-
dio da sra. julia L. Penna, la. secretaria da Sociedade Mu-
sical Espirifo-Scintense, fez-se representar na pessoa de um
dos seus redactores.

Vri'---''
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CINEMA
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yocê saJbía que...

ROUL1EN que tão esplendido desempenho tem em—A
h MARCHA DOS SÉCULOS - ao lado de celebridades como

Madeleine Carroll, Franchot Tone, Reginald Denny, Louise
Dresser, Siegfried Ruhman, sob a direcção de John Ford, já
terminou a sua comedia «hablada cm castellano» —SEGURE

A SUA MULHER—com a graciosa Conchiia Monfenegro? Já
exhibida nos Estados Unidos, esta fita de Raul foi acclama-
da como uma das melhores até agora interpretadas pelo
sympathico artista brasileiro 1

JANET GAYNOR, a mais mimosa e querida estrella de
cinema, vae reapparecer em breve na mais recente produc-

ção-CINDERELLA A FORÇA-na qual Lew Ayres, é o seu

galã. Walter Connolly é mais uma vez o seu esplendido
«papá» nesta deliciosa alta comedia, onde brilha o encanto
e o gênio artístico da pequena Janet.

.¦¦-.-. _....,*»., a ¦'¦:'•

Laurel e Hardy, astros das comédias de liai Roach,al-
moçam ao ar livre durante as scenas filmadas em «ío-
cation» de longa metragem destes impagáveis autores
cômicos.

I Z I A

Quando elia veio, na simplicidai
Do seu lindo vestido côr de ros<
Fiquei sonhando, na felicidade
De contemplar-lhe a graça lumii

¦ 
-.-•..

E' a mais bonita jovem da cidade!
Flor morena divina e primorosa.
Plena de encantos e de mocidade,
Na opulencia dá vida explendorosa

Contemplando-a, senti a primavera
Do Amor, que resplandesce no Universo

aE ias vibrações do espirito acelera...

E em rimas simples, puras e serenas,
Consagrei-a na gToria do meu Verso,
A Princeza de todas as morenas!

JONAS FARIAS
Joan Harlow, popular estrella de cabellos aplatinados,
preparando-se para seu trabalho num novo film da Me-
tro- Goldwyn-Ma yer.
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Maria Sleila, filhinha do casal Jairo —
Zeluska Eranco de Alvarenga Rosa.
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L/nda creança que enche de fe~

licidade a própria vida com a sua

graça ingênua da infância.

A robusto menino À fal hiIde, filho do
casal João — Sebcslicma Gomes Eer~
reira.
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Linda creança, que foi surprehen-
d ide pelo pholo Póes, á hora em
que deveria sahir para o cinema...



«Deus llrie pague...»

Eis a grande peça nacional, que Juracy Camargo es-
creveu, e que, no dia 20 deste mez, foi levada ao palco do
Polylheama pela Cia. Nacional de Comédias.

Foi extraordinária a repercussão, não só no Brasil,
como em alguns paizes estrangeiros, principalmente na Ame-
rica do Sul, dessa obra que é a primeira entre as conge-
neres, escriptas em nosso:Paiz. Com a só leitura, mais su-
perficial que elia seja, tem-se a impressão forte do real va-
.lor que parece augmentado ainda quando em representação.

A Cia. Nacional de Comédias, que não havia ainda
dido uma casa cheia, teve, com «Deus lhe pague...-, a sur-
preza de conseguil-o, em que influiu o renome da peça de
juracv Camargo. Mas nem só elia se revelou, com a pro-
fundeza e o brilho que possue, mas, revelou-nos mais ainda

*a própria Cia., que teve com «Deus lhe pague...», o seu me-
lhor desempenho, em que os artistas, que a compõem mos-
traram qualidades altas que ainda desconhecíamos.

As duas horas e meia, de representação, passaram,
velozmente, desapercebidas, porque se perdeu a-percepção
da passagem do tempo, sob o interesse despertado e man-
tido em tensão, do principio ao fim da sessão. Horas magm-
1icas, em que, rememorando Juracy Camargo, pudemos me-
íthor conhecer a Companhia que nos visita.
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Toda mãe consideraria
impossível a deshu-

i a nida de de amarrar uma
11 eança, tolhendo-lhe os
movimentos, por um dia

que fosse.
No emtanto, muitas cre-

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

por terem o desenvolvi-
mento tolhido por um mal

terrível embora invisivel: OS VERMES. Estes parasitas as tomam

anêmicas, pallidas e fraeas, causando muitas vezes convulsões, eólicas e
"fespasmos. Sirva-se neste caso da alma libertadora que ó o

Os bailes coloridos
A mais inleressanle novidade do Carnaval carioca

deste anno

O nosso Carnaval sempre foi apreciado pelo estran-
geiro. Mas a sua fama ficava dentro dos limites dos circu-
los intellectuaes e no conhecimento dos «globe-traders» afor-
tunados. Falava-se em Carnaval carioca como uma nota bar-
bara, uma novidade selvagem, qualquer cousa que alludia a
indios de tacape e a feras acuadas. Não se tinha uma idéa
exacta do que viesse a ser essa grande fesla popular, tal-
vez a mais ruidosa, a maisestonteante e deslumbradora do
mundo.

Felizmente agora, depois que a actual Directoria Ge-
ral de Turismo da Municipalidade iniciou uma propaganda
intelligente e suggestiva que está penetrando no seio de to-
das as camadas estrangeiras, o nosso Carnaval apparece
lá fora como sendo um acontecimento de excepcional re-
quinte moderno, uma festa maravilhosa e incomparavel que
é preciso ver para se constatar a capacidade de prazer e
de alegria de um povo, nascido e vivido sob o influxo dos
trópicos.

Este anno, mais do que nunca, o nosso Carnaval está
despertando intenso interesse no Exterior. E é natural si se
attender para as novidades que assignalam o programma

de 1935.
Os «Bailes Coloridos»,

por exemplo, vão con-
slituir o grande aconte-
cimento do C a r n a|val
deste anno. São orga-
nizados pelo Lux-Jprnal
cujos directores fizeram
tradição na Metrópole,
como espíritos em*pre-
hendedores, de ihiciati-
vas originaes e v i cjto-
riosas.

Esses bailes que se re-
alizarão no Palácio das
Festas, terão um cunho
de deliciosa originalida-
de. O seu grande segre-

< do será o jogo descon-
certante e deslumbrador
de luzes, sensacionaes
passes de mágica, subi-
tas mudanças de cores e
de ambientes, decora-
ções que se suçcedem,
visão m ul t i forme e
cosmoramicá dé sonhos
nirvaniços.
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m TIRO SEGURO
que mata e faz expellir com uma só dose todos os vermes.

Juiz—Então o sr. acre-
dita qüe a morte da súa
mulher... foi... um enga-
no... não é ?...

O marido — Foi... por-
que se elia não tivesse
me enganado, eu não te-
ria disparado o tiro...
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ANNIVERSARIOS
Fizeram annos no dia:

As senhoras: Margarida Rodri-
16| gues, Maria Magdalena Rodrigues,

Dolores Pinto e A delina Nasci-
mento; as senhorinhas : Lúcia Mo-

reira, Yvone Bergh, Geria Thebaldi e Zil-
da Primo; os senhores: Luiz Monteiro, cap.
Euclydes Onofre, Anna n ias F. Tavares,
Carlos de Almeida Garcia e Zacharias Fer-
nandes Moça; a menina Glorinha, filha dò
casal Mario—Carmen Tinoco de Almeida.

¦ à As senhoras: Noêmia .Rodrigues
|17| ^SanfAnnà e ESthér Calmon Hol-
I I lyday; as senhorinhas: Mercedes~mmmmm 

Almeida e Orlandina Ferreira Ro-
sa; os senhores : drs. Edgard Queiroz do
Valle e Manoel Sylvino Monjardim; o me-
nino Haydelmar Nunes e a menina Sarah
Peixoto, y ,.^"i

¦¦"" Às senhoras: Licia De Biase Bi-
18 dart e Genoveva da Silva Cas-

I tello; as senhorinhas.' Ódette Ta-
garro, Maria Dyrce Barbud e Her-

mercada Teíxeira «de-<Souza^os^sejnb&rçs:.
Theotonio Costa, Scyllo Soares e Américo
Resemini; o~ menino Carlos Alberto Lannes
e a menina Maria José Cláudio.

As senhoras : Rosa Batalha ^.An-
na Rosa Barbosa; a^enho|íi)ha
Célia Simões; os senhqrès r;Acyr
Francisco Guimarf.es e^dáíberjo

Barbosa; ps meninos: Wa|dirSiqueira, Ar-
naldo Castellani e Lucas Prado e a meni-
na Déa Murillo. 3iS|;#iÍ| í

As.senho ras: Hilmar C. Cunha
Borges, Nila Dias Lomba e Célia
Cláudio Amaral; as senhorinhas:
Semiramis Couto,0 Maria Couto;

os senhores: Alvino Amorim, Ulysses Ri-
beiro, João de Paula Oliveira e josé Ro-
drigues de Souza. • /- ; ; ^

19
smm—mmmm

20

21
As senhoras^ Lucia^ de Carvalho
Mendonça e Ètelviha Gomes Ta-

______ vares; as senhorinhas : Dulce da
Silva Mello, Hórfencia Campos,

Nancy Lobo He Oliveira e Rpmancina Ban-,
deira; os senhores: Alfredo Pereira, Mau-
ro Braga, Carlosde Oliveira, Epaminondas
Freitas Guimarães, Edwin Mcrgan, João
Paoscolino Gomes,§ Sérgio Furtado, Joa-
quim Sylvestre Guimarães; e dr. Luiz de
Paula Muniz. .¦ bMãa^MSj Eífi -j s .-»t - /'%. «j ?§
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A senhora Georgina de Siqueira
Silva; as senbprinbás: Leozina de
Souza, Nadir Cunha, Nicias Más
Vello e Izaura. Pereira; os senho-

res: Abilio C. de Carvalho, Carlos Calmon,
Albino Àllegrq, Manoel Gonçalves Vieira e
dr. Olympio Lyrio.

22

24

H

A senhora Esfher Nicoletti Perei-
23 ra»' as senhorinhas : Arabella Mo-

_____ reira e Esther Peitri; os senhores:
Elpidio Wanderley, Decio Duarte

Nascimento, Benjamin Buaiz, Leodolvino
Paixão de Assis, Amadeu Fortes Netto e
dr. José Batalha Ribeiro.

A senhora Leonor Batalha Bar-
cellos; a senhorinha Maria Tovar;
os senhores: Clóvis Ramalhete,
Bellarmino Pimentel, Herminio da

Hollanda Cavalcanti, Fernando Osório de
Miranda e monsenhor Sérgio Gonçalves.

As senhoras: Maria Helena Cru-
zeiro e Ocarlina Carvalho; asse-
nhorinhas: Martha Queiroz de AI-
buquerque e Martha Collares.

A senhora Antonietta Amaranfe;
as senhorinhas: Jandyra Salles e
Janita Barcellos; os senhores : Jo-
sé de Castro Silveira, Aristides

Passos, Antônio Caetano, Aloysio Barreto
Duarte, João Bastos Vieira e dr. Rogério
Serapião de Souza.

A senhora Nair Monteiro; as se-
nhorinhas: Didi e Filhinha Lobão;
os senhores: Nilton Barbosa e Ni-
lo Amorim.

Às senhoras: Wanda Lisboa, An-
na Àthayde e Lina Gallerani Se-
chim; os senhores: Luiz Gorrasi,
Antônio Faria e Àlbercio Guima-

26

27

28

raes.

NOIVADO
A

f izeranvse noivos:

A senhorinha Elecfa Sarmento Borges
com o senhor Lauro d'Albuquerque Theo-
philo.

POR INFLUENCIA DIRE-
CTA DE UM PODER
SOBRENATURAL

ATTESTO por ser
cíe justiça que, sòf-

. rondo ha 1 o n g o
.empo de nm perti-
az KHEUMATIS-

10 SVPHJ LITICO,
níeriuidade de cá-
acter rebelde eomo

é conheelíla, por in-
fluencia directa ; de

ilin [. 
'¦¦¦ sobrenatural resolvi a

experimentar B "ELIXJR DE NO-
(UlETJtA". do Ph.-Cb. João da
Silva Silveira, e eom a maravi-
lliosa aeção desse bemfasejo me-
dicamento m.."e encontro eomple-
liinVente restabelecido. — IF.1A'
(.Minas>, 27{9Í1933. — Ass.) Ma-
Idk>I Pinheiro. (Firma rt-eonhe-
•! fl ri \ .
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NASCIMENTOS

Está augmentado o lar feliz do casal dr,.
João Lordello — Maria Auxiliadora Lofego?
Santos Souza como nascimento de Enilda,.
em princípios deste mez;

— Fernando é o nome que receberá na
pia do baptismo^o interessante garoto, fU
lhinho do casal Hilário—-Maria Luiza Vel-
loso Soneghef.

FALLECIMENTO
Falleçerani:

RONALD DE CARVALHO
Falleceu, no Rio de Janeiro, em dia des-

fe mez, o grande escriptor patrício Ronaldl
de Carvalho, cujo nome, acfualmenle, era
considerado e admirado extraordinária-
mente, não só em nosso Paiz como no Es-
trangeiro.

Autor de varias obras de vulto,,entre as
quaes, se pode contar «Pequena Historia
da Literatura Brasileira», talvez o mais per- '
feito trabalho de critica e selecção lifera-
ria já feito no Brasil.

Ronald de Carvalho era o príncipe dos^
nossos prosadores, titulo br i Ihanfemerite
conquistado em concurso, na Capital Fe-
deral, e occupaya, ao morrer, a Sec-retá-
ria da Presidência da Republica.

NILSON DE MIRANDA
Falleceu, nesta capital, no dia 23* deste

mez, Nilson de Miranda. Moço, muito mo-
ço mesmo, Nilson era uma promessa forte
de poeta, que, talvez, no futuro, tivesse tu-
gar proeminente em nossa literatura. -

Era membro do Grêmio Literário «Ruy
Barbosa», de que foi procurador dois an-
nos seguido*, tendo lugar destacado entre
os seus Collegas.

E' um desapparecimento lamentável, a
que «Vida Capichaba», que o contou en-
tre os seus collaboradores, presta a ho-
me nagem deste registro de luto:
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Tuberculose
ÍS VEZES PROVEM DE UM SIMPLES RESFRIADO /

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

Recuse toda imitação. Acceite somente a

EMULSÁO de SCOTTExija sempre
esta marca RICA EM VITAMI NAS

Primavera

It 
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(Ao Joaquim Ramos)

Primavera 1 Periodo ornado em flores;
Cstação da alegria e da belleza,
íCm que cantando tem-se mais amores,
Em que sorrindo não se tem tristeza.

Primavera! «Apotheose de grandeza»!
—O tempo em que nos campos os odores
Se exalam perfumando a Natureza
E a planta torna os campos multicores.

Primavera! Da vida, é a adolescência,
—A phase mais risònha' da existência,

/Em que o mundo parece uma chimera!

Quantos sonhos de amor, quanta anciedade..
Ah! se nunca findasse a mocidade,
Ah! se nunca passasse a primavera!
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õymard Qardoso afe Carros

Na Republica dei Paraguay
. .*...¦¦*--*¦*¦•'-. Hace mucho tiempo he venidò re-

cetando con êxito ei "ÈLIXIRí DE
NOGUEIRA", dei Pharm.-Chim. João
da Silva Silveira, en todos los •Ôàsórj
en qué ha sido necessária una bue-
na depuracióh de la sangue y çspe-cialniente en Ias affecciónes reüma-ticas crônicas y de origen sifilitica.— Asuncion (Paraguay).

Dr. Alvarez Ilrugueie. Firma re-conhecida).' Medico Forence y Io Ci-rurgione dei Hospital Militar' Cett-trai.

IIIÍP8

Doce amargura
[Para Athayde Lima)

Na amargura infinita dos meus dias,
Abraçado na cruz da desventura,
Marcho sobre o deserto de agonias,
Para o sonho de amor que me tortura.

Ao clamor das agrestes symphonias
Ou ao sol do martyrio, que fulgura.
Sem sombras das palmeiras muito esguias,
Para o descanso cruel desta amargura.

Doce amargura, aurora de tormento.
Abysmo sem par, onda de refolhos...
Na miragem azul do firmamento.

Se eu chegar na tristeza do sol posto.
Dá-me a luz dos cirios dos teus olhos,
Dá-me a brancura quente do teu rosto.

Cmiíio çJçQrnandes <&énfc
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Tarde de Inverno
(Para a alma bôa da Senhorita N. A.j

Além... na iminência innocente da montanha esverdeada,
um clarão de sol crepusculado, passeia alegremente,

indo-se apagar aos poucos, no tremedal da estrada...

Da torre do templo velho, os sinos tumultuam compassadamente.

No ceu, correm inquietas e enfileiradas, nuvens escurecidas,

querendo despejar sobre a terra, seu pranto impertinente...

No meio das ruas abandonadas, de chuva humidecidas,

alguns mendigos tremendo de frio, passam pedindo pão...
e ás portas batem e esperam de mãos ao Ceu erguidas.

ti >. . .

Começa cahir, se estendendo como serpente pelo chão,

a lagrima das nuvens—morte do divertimento da mocidade.

Dos bancos do jardim, ergue-se apressado, e dentro dum salão

vai-se abrigar, um bando assanhado de humanidade!
E as nuvens continuam chorando sua lagrima sem cessar...

E recolhido ao-meu lar, querida, dete ver íenho saudade!

Se as nuvens com peria de mim, parassem de chorar,

que felicidade!... sorrindo sahia pra ie ver...

Mas, como não tenho esperança dessa chuva parar,
vou me enrolar todo "no meu leito... e dormir p'ra te esquecer!...

mmi mmm* 0% ¦*

Jl* cftioQiro da

Talento aprimorado por so-
lida íllustração

Possue o dr. Victor Russo-
mano, figura de destaque no
corpo medico de Pelotas, ten-
do praticado com brilhantismo
no Hospital de Misericórdia do
Rio de Janeiro, no Hospital
Maciel de Mont e v i d é o e na
Maternidade do Hospital de
Mejia, de Buenos Ayres, dr.
Prefeito da cidade de Pelotas,

.Director de Hygiene e Depu-
tado á Constituinte. E' dè tao distineto medico
o seguinte attestado :-: , •

*'.¦"-. -A- ¦"¦''' '

«O abaixo assignado, bacharel em scienclas
e letras, medico e cirurgião pela Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro, attesta haver colhi-
do em sua clinica efficazes com o emprego do
excellente preparado GALENOGAL, formula do
iilustre collega dr. Frederioo W. Romano.»

Dr. Victor Russomanno
(Firma reconhecida) ,

Sendo o dr. Victor Russomanno prestimoso
auxiliar dos serviços de gynecologia e obstetri-
cia da Santa Casa de Pelotas e professor de
hygiene e therapeutica da Faculdade de Odon-
tojogia e Pharmacia, sua palavra reveste-se de
um valor extraordinário, impondo-se a sua opi-
nião á todos quantos necessitarem de um pode-
roso depurativo e tônico.

O «GALENOGAL»—Suprema Conquista da Me-
dicina-,premiado com o Diploma de Honra—en-
conira-se em todas as Pharmacias e Drogarias
do Brasil e das Republicas Sul-Americanas.

N. 5 Am. Apr. D. N. S. P—N: 211
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Uma força superior me impelle
1'. •*__*""* v1* * '~i*

•¦'. :"V*re 
'•: '-' 'yV:

¦¦ J ., ,'.i "¦.*,.. .' .. ¦¦¦ r .'.',. Do abahsado jornalista sr. André Costa, redactor e proprietário do «Popular» de Alagoi-
nhas, Estado da Bahia, transcrevemos a importante carta abaixo:

«Alagoinhas, (Bahia) —- Sr. pharmaceutico Eduardo C. Sequeira. % Pelotas. Amigo e sr.
Sou avesso aos attesladps; mas desta vez, uma força superior me impelle a dirigir a Você as
seguintes linhas que estou certo, concorrerão de alguma forma para augmentar o valor prodi-
gio.so do seu;PElTORAL DE ANGICO PELOTENSE. .

Meu filho, Raymundo Costa, de 13 annos de idade e terceiro annista do bacharelato em
letras, é victima de constantes constipações, as quaes tenho tentado combater cem varias for-
mulas de xaropes e preparados. Ultimamente meu filho foi atacado de uma tosse que não o
deixava dormir, nem a mim, porque soffria moralmente òincommodo do meu filho.

Pela manhã, lembrei-me do seu preparado PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE, e pala-
vra de honra, Três Colheradas Apenas, a tosse desappareceu como por encanto!!!

O PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE havia operado um milagre em meu filho.
Fiquei tão satisfeito, é natural, que não pude furtar ao grato prazer de dirigir a vocemecê

a presente carta, portadora, do meu sincero agradecimento e em beneficio dos que soffrem tão
tristes incommodos de onde provém muita vez a tuberculose, infelizmente tão alastrada no
Brasil. , V" *t }]-'¦ fyiv - "'':i ¦

Sou, com estima verdadeira, amigo muito grato.
-v André Cosia

¦' ,• > • A y .. :.',, -¦ ¦ - ^ y..: ; .;A , *T"'Va ••'.,'

Confirmo este attestado. Dr. \i. L. Ferreirrt de Araújo (Firma reconhecida)-

¦

L:èfMiçH N. 511 de 26-3 - 906.

Deposito geral: DROGARIA SEQUERIA-Pelotas-Rio G. do Sul.
Vende-se em lodo o parle

^r ^^ t^^\wl

EM FAMÍLIA -
¦;..

. .

Sabes porque Nosso Se-
nhor appareceu ás mulheres
logo após á sua resurreição T

—Não.
E' que, sabendo natural-

mente que ellas gostlam dev
dar na lingua, não poderia fa-
zer melhor para que todos sou-
bessem logo do seu maior mU
Tagre.

-"''¦.¦'"
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Respondendo...
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Ao Alvimar Silva, na Vida

Capichaba.

Amigo

Sei que os poetas, mesmo os que
l5não são meros engarrafadores de nu-
vens, quando falam ou escrevem so-
.t>re a mulher, tem-na como amoro-
sa, passional, e incapaz doutra coisa
íiavida que não seja a preoccupa-
ção do «Charm.» Por isso, vocês os
liomense, principalmente os poetas,
erram sempre quando buscam com-

prehender a mulher. E o homem o
laz sempre convencido de uma supe-
rioiidade que proclama, mas que não
-existe. Vocês num verdadeiro dile-
lántismo, vivem a auscultar o cora-

çãp feminino, a nos submètter ás en-

guetes mais extravagantes/aos ques-
iionarios mais absurdos, com o fito
4e hos torturarem...

Ademais, o maior -erro de vocês,
pensar que desses estudos, desses
exames, farão da mulher o que se

7fai eoin certas mercadorias: — um
vfypostandard...

Si vocês não fossem tão faíliveis
como nós, tão imperfeitos e irregu-
lares, jâ teriam chegado a uma con--
clusão lógica : — cada mulher é um
iypo particular, que não tem nada

v ejue ver com as outras, e que em
Aòméntos diversos, é diversa de si
mesma...

Ha uma declaração, de uma com-
panheira poetisa, que nunca fugiu de

-minha refina: —¦ uma mulher pode
iamar ao mesmo tempo vários ho-
mens, porgup hà homens que falam

O aoseu coração, outros ao seu ce~
irèbro, outros aos seus sentidos, oii-

¦ Iros á vaidade.
E' um engano, portanto, crer ou

j admittir-se unilateralidade em nosso
temperamento.

Aqui ficam, Poeta, as palavras que
eu não lhe di s se, porque o factor
lempo não m'p permiitiu, quando do
vnosso ultimo encontro, no aprazivel
e poético Parque Moscoso, e que
com prazer evoca a sua leitora

Wan da £uisa
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Desde o século passai não se verificara nenhuma

modificação sensível nos modelos de ventiladores.

Cabe agora a General Electric apresentar um novo

ventilador completamente differente do

modelo convencional durante 4 décadas.

Silencioso. Moderno. Efficiente. O

novo VENTILADOR G-E, oscillante ou

fixo/è o ventilador do século XX e o seu ventilador I

Vá ver o ventilador deste verão I

• ifl _H -

v ri
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Peça informações bu uma demonstração a qualquer dos nossos auxiliarei
ou telephone para o escriptorio da

s _B ___i 7
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COMPANHIA CENTRAL BRASILEI- 'V..V
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RA DE fORÇA ELECTRICA
PHONE 603
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Estivemos, no ultimo domingo, na Praia.
Vimos muita coisa interessante, mas não
queremos alfinetar ninguém. Primeiro, por-
que não estamos de bom humor; segundo,
porque teríamos de escrever umas cinco-
entas alfinetadas...

Houve um casamento ha dias. Nada mai
natural um casamento I O que é extranho
porém, é que a deliciosa «mignon» de olhos
verdes, ficou de olheiras fundas dc cho-
rar... Dar-se-á o caso de Mlle, ter tido al-
guma surpreza amarga com a noticia?...
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O garoto politico
Havia uma escola que não era visitada pelos inspe-

ctores escolares ho mais de urna dezena de annos. O pro-
fessor alheio aos methodos modernos de pedagogia dava á
sua escola a feição que melhor lhe parecia. No fim de cada
semestre procurava a Collectoria mais próxima que disian-
ciava um dia de viagem onde recebia os seus vencimentos.
Parte deste era aplicada em despezas domesticas e parte
depositava em casa de um seu compadre e amigo onde já
reunia regular importância. Homem afleito ás lides escola-
res dos tempos idos, o professor interessava-se pelo desen-
volvimento de sua escola. ,

Um dia, por acaso, o director da Instrueção ordenou
a ida ali de um inspeetor que se fez annunciar. O profes-
sor no auge da satisfação organizou uma festa de recepção
á autoridade. Mandou confeccionar uniformes para todos os
alumnos, livros novos, sala lavada, charanga apparelhada e
afinada. Chegou o dia. Tudo prompto. O visitante appare-
ceu no horisonte. Foguetes. Bombas. O inspeetor chegou!
A classe formada e a charanga tocando.

Entravam para a classe. A um signal convencionado
do professor todos em silencio sentam-se. Silencio! O pro-
fessor apresenta os alumnos e depois de exhaltar as quali-
dades pessoaes de cada um, terminou num garoto de oito
annos presumíveis, cuja infelligencia precoce foi muito elo-
gjada. Gordo e baixo com o bornal collegial, o garoto de-
monstrava vivacidade. Com o seu uniforme limpo e bem pos-
to, embora descalço, agitava-se como quem desejava ser
interrogado. O inspeetor conheceu-o e chamou-o. Então, meu
menino, você está dè facto bem adeantado? — Estou, sim
senhor.

—Já faz as quatro operações fundamentais?
—Sim senhor.
—Lê e resolve problemas facilmente ?
—Perfeitamente.
—Então diga-me. Em um aprisco existem 2.^ carneiros,

cão passa e assusta-os. Um pula fora. Quantos ficam ?
O garoto leva a mão á cabeça, olha para o teefo e

responde firme.
—Não fica nenhum, não senhor.
—Espera menino. Você não comprehendeu bem a mi-

nha pergunta.
Dos vinte e cinco carneiros, um pulou fora. Quantos

ficaram dentro do cercado?
Nova reflexão. Cocou a cabeça. Olhou para o teclo,

pensou bem e insistiu:
—Não ficou nenhum, não senhor.
O inspeetor indignado e ainda mais decepcionado,

vira-se para o professor e num gesto de contrariedade, cen-
sura-o pelo fracasso da apresentação. Calculava, que se o
mais intelligente não respondia a uma pergunta tão pueril,
imaginava o estado da classe 1 O professor pucha o garoto
para urn canto da sala e com um beliscão formidável, per-
gunta:—Então, menino, não sabe responder a uma pergunta
tão fácil? Você não sabe que si numa cesta tiver vinte e
cinco laranjas, firando-se uma, quantas ficam?—Sei sim se-
nhor. Ficam vinte e quatro.—E como não respondeu assim ao senhor inspeetor ?

— E' porque elle perguntou carneiros. Ouando um pu-
a, pulam todos...

i

m
Ao décimo frasco estava bôa

de tudo e remocade!
1). Àgostinha-jprgéj resid- nie á rua 3 de Kcvc-
reiro, Pelotas, Rio Grande do Sul, diz :

«Passei 2
annos, com
horripi 1 a n-
t e s u ceras
nas cadeiras
e p ern as;

uma das
qu aes tão
grande que
me t o mava
o joelho es-
querdo, cujo
osso já ap
parecia. Mui-
t o í r aca,
qua s i sem

forças, tomei muitos remédios, sem esperança
cie curar-me, a conselho de pessoas amigas, procurei o GALENOGAL, cujas curas milagrosas,
tanta gente me contava. E, na verdade, o reme-
dio é maravilhoso pois, senti aos primeiros vi-
dros, grandes melhoras e ao décimo, as uíce-
ras estavam cicatrizadas e eu forte, como nun
ca, parecendo não ter remoçad»-. Ahi está por-
que não cesso de abençoar o poderoso «GALE
NOGAL.»

(Firma reconhecida).
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ÊMMÊ

WMffl

Todos devem se convencer de que o «GALE
NOGAL» é o mais purificador e tônico do san
gue, para eliminar, radicalmente tanto a SYPHI-
LIS como o RHEUMATISMO, sem deixar o me,
nor vestígio. São 50 annos de resultados positivos, em todos os Hospitaes brasileiros e clinica
diária dos mais eminentes médicos que affirmam
a sua siiperioridaee sobre todos os similares.
Por isso, é que o Jury da Grande Exposição do
Centenário do Rio de Janeiro, classificou o GA
LENOGAL como -Preparado Scientifico--e pre
miou com o - DIPLOMA DE HONRA-distincção ,
que SO' ELLE olveve.

Encontra se em todas as Pharmac'as e Dro
garias do Brasil e das Republicas Sul-Ameri
cas.

Apr. D. N. S. P.-N. 211 -2-IO 1917.
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UM. SÚ DOE Kii E UM SO REMÉDIO:

CArt'pNA.Q BE1RÀ0
Computa-se em muitos milhares as curas

em doentes já cançados de usar
injecções e outros remédios annunciados.

USHE Eli LICofÕiT PÍLULAS 
'

Jí«w*

#^1 Registado no Departamento Nacional de
A9^ Saúde Publica sob o n.- 147

Sedativo ReguladorBeíráõ

^

O primeiro Inventado
para assdoenças de
Senhoras e Senhoritas.
Combate as Flores Brancas,
falta de regras, regras escas-
sas, suspensão, fluxo com dôr
ou dysmenorrhéa, Colicas
Uterinas, regras excessivas,
incommodos da idade critica
e intlammações do Utero.
Não confundir com ou-
tros Reguladores imita-
ções do REGULADOR BEIRAO.

BiRsglstado nD DeMriantnfo Nac.dt Saúde Publica.



Mlle. gosta muilo delle. Ao menos é o
-que se deduz dos commentarios de suas
-amigas. Elle, porém, parece i n differente.
Por isso, elia está acceitando as visitas do
outro... a quem já tinha dado o fora. Quem
sabe? Talvez, com o habito, mlle. venha
.mesmo a gostar do outro...

- , ' A****'

Com o exemplo de um dos seus mais in-
limos amigos, que já se casou, a prima
oprima ou tia?) da sua amada, indiscreta-
mente, lhe perguntou quando é que elle se
resolve a fazer d pedido. Não sabemos o
ejue elle respondeu, mas a verdade é que
íião gostou muito da pergunta, pois affir-
mou a um amigo que não está com pre-
lénções de enganar a ninguém...

Mesmo com os dias chuvosos, elia vae
á praia. Essa insistência vem despertando
a attenção da cidade. Porque é, verdadei-
ramente, impossível que se destine ao ba-
nho. Não cremos: o motivo deve ser mui-
io outro... Em todo caso, o tempo se en-
carregará de responder á nossa curiosi-
•¦dade... áaa

Dizem que aquelle funccionõrio da Se-
cretaria da Agricultura tem sido visto, di-
versas vezes, numa das ruas próximas á
prefeitura, ao lado de linda morena. ?erá
que já se esqueceu daquella senhorinha,
cem quem mantém, vez èm quando, pales-
iras affectuosas no Parque Moscoso? Si
náo, é necessário que a morena tenha cui-
<ládD... Alfinete, que é amigo de ambos,
está prevenindo, afim de que, no futuro,
não haja soluços... sem consolo...

accordo com todas as duas. Logo, si vo-
cês querem, caso-me com uma... e outra
fica sendo... meu flirt... Está certo?»

Quasi que houve desmaios...

¦ *.*••

A mais alta das três é a que menos se
quer. No entanto, é a mais carinhosa, a
mais ponderada e, sobretudo, a mais eco-
nomica. Não podemos, por isso mesmo,
descobrir o motivo dessa falia de prefe-
rència... Será porque não é tão bella como
as outras ? Mas que tem isto ? Para o ca-
samento a belleza do coração vale muito
mais que a perfeição das formas exterio-
res. Esta é idéa defendida por todos os
que se tèm casado... Não. E' preciso, meus
amigos, que mudemos um pouco de opi-
nião...

Elle trabalha na policia, lê romances po-
liciaes e policia a Praça do Quartel... O
resultado disso é que aperfeiçoou muito a
argúcia. Aprendeu a fazer deduções de
simples signaes. Dahi, ter dejxado a mo-
rena alta, que ia geralmente, todos os do-
mingos, assistir ás domingueiras de certa

foi numa tarde sem sol, mas lambem sem
chuva, na praça da Independência. Con-
versavam, animadamente. Àpproximamo-
nos, curiosos. Uma defendia o casamento,
a outra o combatia. Todas as duas queriam
ter razão. Nenhuma abandonava o seu
ponto de vista. E a discussão crescia. Foi,
justamente, ahi, que o moço, que estava
ao lado, resolveu intervir na palestra ou,
melhor, na polemica. E começou, dizendo:

«Você é contra o casamento. Você, ahi,
não. Está muito bem. A questão só se pó-
de resolver, do seguinte modo: eu sou sol-
teiro, não sou nem contrario, nem favora-
vel ao «conjugo vobis», portanto estou de

PAES
Trabalha actualmonte para a

«Tida Capichaba»

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

tos, baplisados e anni-
\ersarios.

***¦

Proçürçin o seü flT£LIER á
rüa r de Março n. 23

VICTORIA

associação literária, onde elle lia, vez em
quando, contos á Conan DoYle...

Mlle. Cabelios de Fogo deixou o intelle-
ctual. Mas, não quiz ficar sem flirt. Dahi,
acceiiar que o moço de altas moraes lhe
faça a corte... Pôde ser, até, que a g o ra
haja mais constância. Esperemos...

Coitados! Poucos sabem que são irmãos.
Por isso, a grande infelicidade dos dois.
Elia já perdeu um, dois namorados, por ser
vista de braços com elle, que, também, já
tem levado muita lata por causa delia. E
p peio& é que os namorados não acredi-
tam, quando elle ou elia affirmam que são
irmãos... E' mesmo uma grande infelicida-
de! Coitados !...

A morena de olhos verdes, que veio de
Affonso Cláudio, estava ansiosa para vol-
tar ao antigo namoro. Elle, porém, está fit-
me com a da rua Gama Rosa. Por isso,
fez esta maldade: apresentou-lhe um ami-
go, a quem aconselhou o flirt... E a cousa
pegou, de tal feito, que elle, mesmo quasi
noivo, anda semi-arrependido da malda-
de... que foi, afinal, a salva ção do novo
amor!

As senhoritas e os moços alfinetados, ge-
ralmente, gostam da nossa brincadeira. No
entretanto, fazem cara feia aos nossos
¦redactores, como si elles — coitados !
—tivessem a culpa desta secção. Antes de
pensarem, assim, meus caros amigos, an-
tes de quererem maldizer, fingindo que não
gostam das alfinetadas, os nossos redacfo-
res, olhem bem, desconfiados, os amigos e
as amiguinhas, que estão ao seu lado, rin-
do á socapa... ~

Baratinhas miúdas
Só desapparecem com o uso do único pro-

dueto liquido que atrae e extermina as
formiguinhas caseiras e toda espe-

cie de baratas
«BARAPORMIGA 31»

:'7V 
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Drogaria Baptista
Rua 1" de Março, 10—Rio

Vidro, 3$ - Pelo Correio, 5$
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Francisco Giffoni 5 Cia. — Rüa 1- de Março, 17 — Rio de Janeiro
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Biblioteca
Operaria

Recebemos: .
«IUmo. e Exmo. Sr. Director da
«Vida Capichaba»

Respeitosas Saudações

M Commissão Operaria abaixo assigna-
da, tem a honra de trazer ao conhecimen-
to de V. Exa. que, em reunião effectuada
hoje, á rua Mons. João Soares, 206, ficou
fundada uma Biblioteca Operaria, nesta ci-
dade, sem côr politica ou credo religioso,
e que se preste á cultura intellectual de 30
mil operários, de ambos os sexos, sem dis-
tincção de nacionalidade, que esta Com-
missão representa. Na mesma occasiao fi-
cou deliberado e lavrado em
acta que, por absoluta falta de
recursó pecuniário, a Commis- ,„
são se dirigisse á todos os ho-
mens cultos, filhos ou residen-
fes no Paiz, á imprensa em
geral, ás Sociedades Radio.dif-
fusoras, ás Sociedades de sport
etc, solicitando dádivas de li-
vros, ou bibliothecas, em qual-
quer idioma e que tratem de
Sciencias, Artes, Historia, Lm-
guas, Religiões, Philosophias,
Psychologia, Sociologia, Me-
dicina, Direito, Poesia, Astro-
nomia, etc. etc, afim de in-
struirem todos aquelles que
procurem a Bibliotheca Ope-
raria que será franqueada gra-
tuitamente ao publico em ge-
ral. Uma 5ibliotheca Operaria
será forçosamente um ponlo de
reunião de todos os trabalha-
dores de ambos os sexos, evi-
tando, assim, a sua freqüência
aos lugares onde proliferam os
vicíos que os arrastariam in-
fallivelmente para o caminho
do mal. Assim sendo, a Com-
missão abaixo assignada con-
fiante no êxito de sua campa-

nha, se dirige unicame n i e aquelles que,
sendo homens instruídos e illuminados pelos
sentimentos humanitários, não desprezam
e nem tazem pouco caso dessa numerosa
classe de operários que, lutando com as
mais serias e cruciantes difficuldades fi-
nanceiras, mal dando para a compra do
pão diário para si e os seus, não lhe so-
bra um real sequer para a compra de um
sò livro, por mais modesto que elle seja.
Muitas pessoas cultas possuindo innumeros
livros já lidos e relidos, praticariam uma
obra meritoria attendendo o justo appel-
lo de 30 mil operários feito por interme-
dio desta Commissão. Foi organizado um
LIVRO de OURO para receber o nome
dos doadores de livros, revistas, mappas,
objectos de escriptorios, etc, afim de per-
petuar, através dos tempos, as pe ssoas
bondosas que altruisticamente cooperaram
para a instrucção de milhares de opera-
rios residentes nesta Manchester brasilei-
ra. Todos os livros, etc, devem ser envia-
dos como carga, ou encommenda pela Es-
trata de Ferro ou Correio, frete pago ou á
pagar, endereçados á Bibliotheca Opera-

ria, Rua Mons. João Soares, 2C6. Na»
impossibilidade de serem enviados
os livros pelo modo dese r i p t o, a
Commissão destacará um de seus
membros para os receber pessoal-
mente, passando na oceasião um re-
cibo ao doador, no qual constarão-
os nomes de todas as obras offerta-
das. Na certeza de que este appello
merecerá a honra de ser attendide-
por V. Sa., esta Commissão, em no-
me dos operários desta cidade, des-
de já vos agradece e subscreve-se
respeitosamente.
A Commissão Organisadora da 5i~
bliofheca Operaria

bernardino Gomide bueno, Representante
do Trafego da E. de Ferro Sorocabana;
Leopòldino Bueno Machado, represt. da
Locomoção da E. Ferro Sorocabana (Sec-
ção de construcções de carros e vagões};;
João baptista Ribeiro Lobo, Representante
da Locomoção da E. Ferro Sorocabana'
(Secção montagem de Locomotivas); Joa-
quim Guilherme de Carvalho, Representan-
te da Fabrica «Nossa Senhora da Ponte»
(Secção geral da preparação); Chrispim
César Pinto, Representante da «S. A. Fa~
brica Votorantin» (Fabricas de tecidos, caí
e cimento); Áureo Nunes Júnior, Represen-
tante dos Empregados no Commercio; Ale-
xandre Baptista, Representante «C. N. Es-
tamparia» (Fabricas S. Paulo, S. Antônio
e Sta. Rosalia); Lourenço Fernando, Re-
presentante da Classe dos Artífices; João;
baptista do Rosário, R e p r es e ntante da*
Classe dos Motoristas e Domingos Lam-
berfi, Representante da Classe dos Alfaia-
tes e annexas.»

CRIANÇAS ASSADAS
O muito conhecido e conceituado negociante o sr. João Baptista Lhullier Sobrinho, cujo

caracter integro todos reconhecem como incapaz de avançar uma asserçao Qualquer ««V Que
elia seja absolutamente exacta e verdadeira, dignou-se attestar sobre o PO PELOTENSE o que
abaÍXOEmabemrdaeve0rSdade, 

o abaixo assignodo declara ter usado o PO' PELOTENSE com gran-
de proveito em suas crianças quando soffrem de moléstia vulgarmente conhecida pelo nome
de assEasJrsa!ssaduras 

rapidamente seccam e suas recahidas são prevenidas pelo uso do PO'
PELOTENSE. 

decigra haver comprado por vezes esse preparado para enviar a amigos do-

Rio de Janeiro que se mostram enthusiastas de seus etfeitos bemtazejos.
Pelotas.-Assignado. )oào Baptista Lhullier Sobrinho

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

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

Deposito geral : DROGARIA SEQUE IRA -Pelotas—Rio G. do SuÜ
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.Apóstolo da Fé, que redegastes tudo

A conquista feliz, do mundo inhabitado.
£ encontrastes a dôr, a miséria, o cuidado,

O perigo a vencer, o soffrimento mudo)

v

'¦'."

Em Vós, nada attingiu, pois unheis como escudo

O lemma do Dever, o Deus crucificado.
Porque, lendo o Evangelho ao indio humanisado,

Semeaveis saber entre o gentio rudo !

¦.

•Que obra prima de amor, o gesto inapagavel

Desse heroe do sertão; em prol do povo inculto,

.Devastando a floresta expessa e interminável!

E, formastes altar, onde encontrastes pasto,
Um milagre de graça em forno ao vosso vulto,

E uma estrella de luz, seguindo o vosso rasto 1

Cânticos II

Quero ter a minha terra,
quero ver o meu pomar,

quero ir ao alto da serra,
ver as ondas lá no mar...

quero ouvir o mar em guerra,
furioso a soluçar

num gemido que se encerra
lá na serra que é o altar..

Oh! serra de altar que encanta,
oh! serra verde de lá!

Tua mudez sacrosanta,
bem perto de mim está.

Gh! serra de altar que encanta,
oh! serra verde de lá!

Oh! serra de terra santa!
Oh! minha serra Pará!

Oh! serra de pura matta,
matta viçosa e sombria,

onde a vida se retrata
. no vae e vem de cada dia,

e onde a lua de prata
reflecte ianta magia...

tendo a canção da mulata
p'ra aquelia melancolia..

r'
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Tom murmúrios somnolentos
de folhas que batem palma,

tem dos pássaros lamentos
que soluçam dentro dalma,

e tem cantiga dos ventos
que lisam, deslisam em calma.,

faz chegar aos pensamentos
que esta serra tenha uma alma

Quero ter a minha terra,
quero ver o meu pomar,

quero ir ao alto da serra,
ver as ondas lá no mar...

quero ver o mar em guerra
furioso a soluçar

num gemido que se encerra
lá na serra que é o altar.
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Resenhei e expressão cie um século
BERESPORD MOREIRA
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O homem do século XIX viveu uma nova Renascença,
sentindo a mesma opressão que torturou, por tantos anos, a
alma combalida desabafada do ciclo monacal da Idade Me-
dia.

Afoitamente, porque começava com os anuídos de Ma-
rengo, com as incursões audazes do Corso na paz européa,
procura respirar o ozone de horizontes mais vastos, de di-
latados bravios. Como que o espirito da Renascença anda
por tudo novamente, numa anciã de investir e consolidar
conquistas.

Marcam épocas as aventuras de Levingstone e Stan-
ley no coração misterioso da África paga n; o arrojo dos
Mac-Clures, traçando a roía ousada Behering-Farewell; as
viajensde Humboldt no Novo Mundo, a investigar, do alto dos
Andes, num panorâmico apanhado, os solcaCós grandiosos
da Amazônia; as explorações dos Martius esAgassiz, que,
dir-se-iam atacados duma nevroze augusta de conhecer ter-
ras ainda a rumurejar alvoroços verdes. O que portuguezes
e espanhóes, hirsutos e sublimes, arrancaram dos mares in-
vios—o mundo anda num Ímpeto de alçar,ao exame técnico
e exato. Tem-se ã impressão formidável que os cientistas
vão concentrar a Terra num laboratório francês ou germa-
nico. O nonio substitue a légua. E' a éra do milímetro.

O mundo anseia por ser Penetrado—e os Júlio Verne,
os Zuninis, os Na\ideaux, os Kervigans, os Rivoyres, os Gi-
fards e os Jonveaux perfilam, num anseio de oferta, os ce-
narios virgens dos mundos desconhecidos.

Os escritores, sobrepondo a razão á fé, são bem o
retrato dessa época infranquila. Ha, em iodos eles, um de-
sejo insopifavel de reconhecer em tudo uma vida encanta-
dòramente tocante. E, em qu a nto Vitor Hugo é, top!o ele,
uma lasbivia indomita de possuir o ambiente, de penetra-lo,
de ouvi-lo, de escutar o ruido da sombra e nos meneios da
luz o largo entrechóque panteisfa do Universo; Goete arran-
ea a poesia do passado, fazendo-a vibrar no seu mundo;
Lessing lança os germens da literatura comparada e da es-
tética filosófica; Savigny analiza a alma complexa dos po-
vos com o recém-nascido crificismo-historico; Darwin viaja
para nos dar «Evolução das espécies»; Humboldt percorre
mundo para nos dar «Kosmosi»—e Lund se encerra 55 anos
nos sertões de Minas para ofertar um pouco de ossos ao
mundo.

Ha um tocante idealismo em tudo isso.
Mas, ao passo que Napoleão, o guerreiro declamava

solene :
«Sem imaginação o homem é um bruto»; Musset, um

poeta, bradava soturnamente:
«J'aime la majesté des sufrances humaines.»
Condilac e Loke são combatidos, e, no entretanto, em-

quanto Binet afirma ironicamente:
«Em certo /sentido, pode-se dizer que o materialismo

é a metafizica dos que a não querem ver.»
Augusto Comte lança as bases da Religião da Huma-

nidade e professa não especular com os mistérios das cou-
sas, Rlbot penetra no mecanismo da Memória, Weber «ex-
perimenfa» os fenômenos psíquicos, Fleícher sacode a alma
num tubo de ensaio e nasce a psicologia experimental con-
fra o velho desejo de Kant.

Gustave Ie Bon, de um lado, acha que «talvês o que de
mais nocivo ha para o progresso do espirito humano é pre-
sumir estabelecer barreiras á ciência, ou assinalar limites ao
incognoscivel»—do outro lado Newcomb considera o Univer-
So finito, finifo-o numero de estrelas.

E' a época em que Verlaine, c o 1 o^cando-se entre e
contra correntes simboiisias e românticas, é ao mesmo tem-
po perverso e cândido; em que Zóla cientifica o romance e
romanceia a ciência; em que Renan chama Jesus de «ho-
mem incomparável», e, crendo e descrente, actia impagável,
o seu século; em que Buchner transforma tudo, alma e uni-
verso, numa derivação da energia cósmica; em que Guerra.
Junqueira brinca com a Onipotência, achando-a desneces-
saria; em que o problema da alma sae dos bastidores da
fé para a ribalta iluminada da ciência; em que Chaufard res-
taura o viialismo, sem as fantazias de Aristóteles e Sthal;;.
em que Cuvier e Bichat;levantam o animismo da poeira dos
séculos; em que Haekel maquiniza a personalidade humana
sem os exageros de Descartes; em que Comte aconselha a
sua Clotilde «a preponderância do coração sobre o espirU
to»; em que Floresn e Legalois, relembrando os velhos so-
nhos alquímicos de Helmont, procuram localizar a vioa; em
que a Ciência se liberta da Escolastica, graças aos esforços
de Harvey e Laplace, e retorna á Metafizica por método; em
que, ao mesmo iempo que Schopenhauer afirma que pela
emoção do belo é possível ao homem libertar-se da neces-
sidade do «QUERER», Nie zt che pr.econiza a
constância na força.de vontade para o advento dos super-
homens; em que Carnot consolida o principio da degrada-
ção da energia e Meyer consolida o da conserva ç ã o da
energia; em que Madame Stael ama e odeia Bonaparte; en>
que Beetoven descobre, com a sensibilidade aguçada pela
dôr, o meio de gravar uuma clave a amargura humana, es-
creve uma Sinfonia Heróica á Napoleão que começa a Mar-
chav Fúnebre á Napoleão Imperador; em que Taine conside-
ra a arte e a literatura como funções do «animal superior»,
achando que o espirito deve ser servo do caráter, e o ge-
nio governado por uma FACULDADE SUPERIOR, mas influ-
enciado infinitamente pela raça, momento e meio; em que
Araújo Lima fem a grande c o r a gem de dizer a Pedro I,
num momento em que este, num acesso de raiva, o derruba::

«Hoje caem os patriotas... Amanhã V. Majestade», e
um povo inteiro, durante anos e anos ensangüentada, Lopes-
á frente, o solo verde da America; em que Janet.reconhece
a necessária existência de Deus; e Vogt não aceita dog-
mas; em que Balmes, em reconhecendo verdades necessa-
rias, afirma o Supremo, e Buchner, mergulhado num indeci-
são, nega-o; em que Nièzfche declara que «Deus está morto»
e Flamarion, no seu espirifualismo reconfortador e poético,
enconlra-o pela contemplação do Infinito!

Sergi localiza a origem da civilização européa na-
África. Cantú—na Ásia.

Os «mormons» pregam e praticam a poligamia, ás mar- -
gens do lago Salgado; os «shakers» a castidade, ás margens>
do Hudson. Lincoln, é anfi-esclavagista; Jefferson, não.

Monroe proclama que a America e dos americanos,.
e, á pretexto de livra-la da Hespanha, conquista Cuba. Vi-
ctor Manuel, católico, apostólico e romano, aprisiona Pio IX
no Vaticano. y

Entre tais manifestações de infranquila vivaçidade hu-
mana — para se ser notado força é que se seja um Goeie,
isto é, sábio, poeta e estadista; um Humboldt, isto é — arqueo--
Iogista, geologisfa, botânico e «conteur.» Dir-se-ia nesse des--
dobrar do conhecimento universal latèjar o presagio da es-
pecialização do homem de hoje.

Até o fim da Media Idade era corrente que poucas
observações eram suficientes para o conhecimento racional;.
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Neste século 
'Pasteur leva anos e anos paru demonstrar a

Pouchet que «nas ciências experimentais c sempre mau nao
duvidar, quando os fatos não obrigam á verdade.» Claud
íbernard costumava dizer que, para se ser mestre, era pre-
ciso se ser um «rato de laboratório», e Wronski postulava
que a ciência devia ser, «não de uma parte do mundo, mas
do mundo interior.»

Aqui e ali, porém, despontam, vagamente, princípios
de especialização: Pestalozzi preconiza o ensino da ciência
.intuitivamente; Ritler cria a Geografia Humana moderna; e,
com a ampliação geográfica dos horisontes, Ratzel, num
desejo forte de aprofundar a correlação inlima entre a Ter-
ra e o Homem, cria a Antropogeografia. Müller funda a Fi-
ziologia. Liebieg -a Química Biológica. Dubois-Raymond li-
fberta, com Hermonholtz, a biologia da Filosofia.

No domínio do Direito ha revoluções profundas, Ferri,
Cariara e Lombrozo á frente. Jean Cruel prega a inutilidade
das leis. lhering a sua obediência. A Escola Franceza pie-
<ja que só pôde haver Estado onde houver Nação. A doutri-
-na Alemã que o Estado é pessoa jurídica de que a nação
é elemento. Jellinek no fim de um século. Rousseau dos con-
fins de outro. Revoluções profundas no D. Civil e Comercial,
profundas no Administrativo, profundíssimas no Internacional.

No domínio da Medicina—Charcot enfrenta o mistério
da Patologia.

No domínio da Fizica e da Química — Foucault de-
,imonstra o movimento terrestre; Avogrado fornece um meio
de determinação dos pezos moleculares; Gay-Lussac e boy-
le-Mariote determinam o volume de um gaz á temperatura
e pressão variáveis; Mayer-o equivalente mecânico do ca-
Jor; Fizeau, aperfeiçoando Roemer e bradley, a velocidade
da luz; Fraunhofer- a continuidade do espétro solar; Ross
os pólos magnéticos da Terra; a luz é analizada no mais re-
condito de sua natureza, esquecidos os argumentos de
Newton; Hertz consegue produzir ondas elecfricas no espa-
ço; Morze possibiliza as comunicações telegráficas e bell as
telefônicas, Roentzendá os primeiros passos no sentido do
triunfo da radiografia; bequerel descobre os corpos radio-
ativos; Clausius a formula para a entropia do energético ca-
lofero; Edson dá-nos o fonografo e a lâmpada incandescen-
ie; Lasteyrie estabelece a primeira litografia; Laplace ex-
plica a mecânica celeste; Fulion ensaia o primeiro barco a
vapor; Davy a lâmpada dos mineiros; Chaptal aplica a qui-
mica ás artes; Fresnel dá elasticidade ao éter; berfholel a
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o mesmo a origem da matéria; e, enquanto Lorentz acha-o
uma 

"impossibilidade lógica, lord Kelvin, faz dó éter um so-
lido elástico, imponderável, impenetrável e incompreensivel;
Stenfenson realiza o sonho do veloz—a locomotiva.

No domínio da Sociologia—Proudhon prediz Marx.
No da Religião, entre crizes agudas.de crenças e des-

crenças, Tolstoi ensina a doçura da fè: NÃO RESISTAS AO
MAL PELO MAL.

No da Arte—David arranca a pintura dos braços do
sec. XVIII, e se faz pintor á antiga das grandes cenas; Da-
vid D'Angers esculpe o frontão do Panieon; é restaurada a
arquitetura colossal dos arcos triunfais; Mendelssohn, Schu-
bert e beetoven enchem a musica de uma exquisitá sensi-
bilidade. i

Macaulay dá novo viço ás narrações hisiorices. Stuar
Mili e, Spencer enchem todo o domínio da Filosofia. Vitor
Hugo é o símbolo da poesia. Goeie—do pensamento.

No terreno da Politica — Napoleão é despedaçado, a
Bélgica, a Grécia, a Polônia e a Hungria tornam-se inde-
pendentes; ensaiam-se os primeiros movimentos tipicamente
republicanos na velha.Ibéria; consolida-se o sonho de Ca^
vour. ,. v

Na Rússia pronuncia-se o vendaval das conquistas ex-
tremadas. A Turquia renasce aos esforços de Manam ud.
Emancipam-se as colônias americanas. A Inglaterra se de-
bate entre reformas liberais, de que irão sair as prerogati-
vas parlamentares do futuro.

¦ ¦¦ --y.'

-.;
: ,-y:,

.:'¦¦:¦' : 
"y

^¦:

Ha uma expressão divina nesse século—por profunda-
mente humana. Giliat, de Vitor Hugo, debatendo-se em face
do Incognoscivel, e Jacinto, de Eça, procurando a forma al-
gebrica da Felicidade, em face da Vida.

E' um século todo intranqüilidade, para um alvo mais
alto. Lança os seus raios irrequietos rnuito longe. Esbafe-se
a sua luz de encontro alguma cousa que enche todo o ho-
rizonte do TEMPO.

Àlvora o século XX.

[ Resumo de um capitulo da tese — DECADÊNCIA
DE UM SÉCULO).
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Outra pagina...
(Para o «nosso romance»)

O.niem, meu amor, é que senti verdadei-
rarnente a realidade feliz de ler vindo á
tua Vitória.

Quando á noitinha, o mar gemia, se ar-
rojando á praia perenemente procurando
beijar a terra altiva, e nós estávamos jun-
tinhos, eu fitando embevecida, aquele farol
amigo, pensava em ti... em nós dois...

Pensava que, seguindo o impulso do
meu amor, qual o navegante á luz bemdi-
ia daquele farol, eu havia de alcançar o
meu Ideal, o meu doce Idealzinho...

Olhos fitos na luz miraculosa do amor,
seguiria sempre avante, transpondo galhar-
damente todos os obstáculos, triunfante-
mente vencendo sempre...

E... já ia vivendo do futuro que meu cora-
ção almejava— pobre beduino sedento de
amor, de paz e ventura!

Caminhei, por instantes, a trilha do futu,.
ro, e nem um só instante, a minha vida se
separou da tua.

Caminhei muito pela futura vida afora
mas sempre tendo a meu lado, amparan-
do-me solicito, o teu braço protetor, forte
e amigo !

Quando regressei á realidade, e pro-
curei os teus olhos queridos, encontrei-os
fitos, procurando ler pela expres sã o do
meu rosto, tudo que me ia nalma. Deixei,
então que elles lessem tudo nos meus, por-
que a minha linguagem seria por demais
inexpressiva, para te contar o meu belo
sonho.

Sonho que min ha Ima, qual vestal de
amor, acalenta e vela, para que j a m a is
amorteça a chama sacrosanta da min ha
vida!
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20$000 o preço de uma assignatura
annual, porá 12$ a semestral.

As assignaturas annuaes para 1935
devem ser tomadas até 30 de Janeiro.

Aos assignantes em atrazó pedimos
a fineza de saldarem seus débitos junto
aos nossos representantes no interior.
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Café

Recebemos o numero um desse boletim,,
que se edita em S. Paulo, e visa propa-,
gar e desenvolver a campanha, em prol da
milhoria da qualidade do café, brasileiroP.
procurando fazer sentir, a todos os nossos
cafeicultores, os resultados de todas as ex-
periencias modernas e as conclusões po-
siiivas, com as quaes se poderá obter, dia
a dia, a perfeição do nosso Iypo de café,,
cousa que não se conseque, aliás, sem
qrandes esforços e com a rapidez dese-
jadas, sem o auxilio dos conhecimentos te-
clínicos e scientificos.

E' louvável a iniciativa e o Boletim,,
quanto a isto, não deixa a desejar,.sende*
bem aconselhável a sua leitura a todos os
agricultores.

Agradecemos.

Anecdotas Históricas

bautin, grande advogado francez, estan—
do numa sala, onde se julgava um proces-
so, vendo em um quadro allegorico, a Jus-
tiça e a Paz, enlaçadas, disse, a um dos
seus amigos :

—Elias abraçam-se: elias se dizem adeus
para nunca mais se reverem.

Em uma audiência, onde havia muito ba-
rulho, disse o juiz:

-E' preciso que se faça silencio. Já jul-
guei não sei quantas cousas sem que as
haja ouvido.

My.
AS CRIANÇAS OE PEITO CUJAS MAIS OU AMAS ID g R ES SCIATICASRHEURATISMOSE TONIFICAM MM ,DÜK" &uhmu*o.. _
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Francisco Gitfoni X Cia. — Rüa V de Março, 17 —Rio dç Janeiro
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entre volumoso
o m n o agitado

Ranger dos dentes
Comichão no nariz
Vômitos - Colicas

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

"fi

Ê

Tudo são symptomas de
LOMBRIG AS e VERMES
Só podereis exterminal-as

dando-lhes um -;

\

J

TIRO SEGURO
O TRADICIONAL REMÉDIO para ADULTOS e CRIANÇAS

®
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famoso sabonete branco para toi lc tte
Europa/ nos Esta dos Uni dos e em muitos

LEVER, c cuja
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ste é o
vendido na
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pureza/ alvura e perfume promo-
verão a belleza da sua pelle.
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