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A CRUZ DE MURIBETA
—Jó que estamas numa noite de recordações, vou lhes

contar a historia da «Cruz de Muribéca»;

Nos tempos coloniaes em que Muribéca era uma gran-
de fazenda de jesuítas, deu-se lá um facto gue, pelo seu as-
pecto phantastico, passou á posteridade como uma simples
lenda.

Dizem por ahi, gue os povos que não tem historia sào
felizes, mas o gue affirmo, é que as raças sonhadoras sâo
as que possuem lendas...

Lenda ou Hisioria, verdade ou mentira, a ti adição que
existe em torno da mYstcriosa cruz tem um sublime encan-
lamento...

Em uma manhã de Outubro de 1759, um mez depois
que D. José I, pelas constantes insinuações do marque/ de
Pombal, assignara a lei qne expulsava dos domínios por-
luguezes os regulares da companhia—chamada—de Jesus,
ancorou, nas proximidades da praia de Muribéca, um velei-
ro portuguez, portador de varias noticias e conselhos se-
cretos enlre os quaes o communicado da expulsão imme-
diatu dos Jesuítas do Brasil.

Houve então, naquelle dia, um grande alvoroço na po-
voaçáo.

Os padres apparentavam muita calma e indifferença,
mas, quem andasse pelo interior da Casa Grande da Pa/en-
da, havia de vel-os passearem agitados pelos corredores...

E, não era para menos...
O poderoso Ministro do Reino Portuguez vingava-se

da Companhia de Jesus.
Quando, pelo terremoto de Lisboa, Pombal pedira aju-

torio monetário ao Superior Jesuita, lhe fora negado.
Os irmãos da Fazenda tudo sabiam e tinham mesmo a

certeza que a expulsão dos jesuítas significava confiscação
de todos os bens da grande Companhia.

Era, pois, indispensável uma medida preventiva.
E para tal, sob o conselho do Reitor do Collegio de

S. Thiago, de Vietoria, ás horas mortas da noite, reuniram-
se, na sachristia da igreja de Muribéca, todos os jesuítas da
Fazenda, e idealizaram um plano de defesa ..

Ficou entáo resolvido gue se enterrariam Iodas as ri-

quezas.
Guardaram numa urna todo o ouro existente, e com

os castiçoes, alfaias da igreja, praiana de rasa, papeis da
Fazenda, metteram num sino dc bronze e o collocaram num
carro de bois.

Quando anoiteceu, sob a Ireva, ao piscar nervoso da
luz pallida das estrellas e da lanterna hysfenca dos pvri-
tampos, um pequeno acompanhamento sob a cadência moi-
le, marcada pelo ranger do madeiro do carro, tomou rumo
ao mar.

Ouas léguas distantes da praia, .entre uma vegetação
rasteira, num loqai plano e meio arenoso, cavaram um gran-
de buraco e ahi enterraram todas as riquezas da grande
Fazenda de Muribéca.

Reza a lenda gue, logo depois de aterrado o solo, su-
bítamente q ceu tornou-se tenebroso...

O vento começou a soprar mais forte cantando na
malta, pelo zig-zag dos arvoredos, uma canção irritante e
sinistro.

Um ruído surdo, como uma grande trovoada, partia in-
terinitentemente de Leste para Oeste.

Estava iminente um grande acontecimento...
E de fado, minutos depois, no seio da terra, myste-

nosamente, abnu-sue ma grande profundidade e nella des-
oppareceram os irmãos religiosos, o carro com os animaes,
e todos os escravos...

O manto escuro ó^\ noite cobriu o desastre...

No oulro dia, na orbita da cova, surgiu uma cruz de
madeira de côr e tamanho singulares.

E desde esta noite, quem por ali passa, sempre vae
cheio de medo, e na beira de um banunco que dó vista
para o mar, ouve, como que satundo do coração da terra,
vozes soturnas ern gemidos e supplicas, cortados de quando
em vez, pelo sonido monótono de um sino velho de bronze
a planger tristíssimo...

Lenda ou Historia, é facto conhecido pela Cruz de Mu-
ri beca.

JJ.Jyê
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Uenirjüs Sertoriüs P. Pranço
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MALEITAS, SEZÕES, IMPALUDISMO
ÜMAStlOENCJIE UM SI IEMEOI0:

(AFi; ijl 1 \\l>0 BEIRAO
Computa-sa am muitos milhara* as curas

am dosntas já carteados da usar-njacçoss • outros ramadios annunciados.

USA-SE EM LICOI OU PÍLULAS
Mtftatado no Oapartamanto Nacional 4a

Saúda Publica tola « n.- 14?

1
Sedativo ReguladorBeiraõ

^y< O orTffrairo Inventado
para ai.dotnças da
Sari*oraI e Sanhoritas.
Combata as Florss Brancas,
falta da rat/as, ragras sacas-
sas.suspsnsao. fluxo com dôr
ou d**smsnorrh4a. Colicaa
Utarina», ragras txcasttvas.
incommodos da idads critica
a InUammaçoaa do Utara.
kLào confundir com ou-
fros Reçuladoraa Imita-
Çõas do RE(&LAPO* BgtMO.

i MflBflMH aac a tas* NÍM.
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A moríe é vida
(Para Custodio Varejào e Humberto Cavalhnij

Nao acceito a crença de aue exista a morte. Trans?-
formação sim. 0 Creador de todas as cousas é eterno, l.o-
go a creaçâo tem lambem vida eterna. Si houvesse a mor-
te, esla dar-se-ia quando nascêssemos na Tena, sepullan-
do-se o espirito no túmulo da carne por cincoenta ou uma
centena de annos. Dotií as palavras do Ctinsto: Lázaro está
morto, embora dissesse: Surge et ambula. A verdadeira vida
nâo desfrutamos neste mundo de soffrimentos, o oue se pro-
vo mui facilmente, pois aqui ninguém fica, mas, na verdade,
na espiritualidade, no Alem, na Immortaiidade. Isto dito, bus-
quemos conhecer Deus. Elle é o Sabedoria e o Amor Infmi*
tos. Conseguintemenfe, sabe melhor do que nós o de que ca-
rocemos, e tudo aquillo o qual faz, reverte sempre, de mo-
do indubitavel, em nosso beneficio, Lis a razão de Jesus
aconselhar na oração que cantássemos hosannas, rendesse-
mos graças á Deus em qualquer situação de nossa vida.
<Seja feita a vontade do Pae, que nao a nossa.) lista pagi-
na escrevo lembrando-me de alguém que partiu do nosso
meio para a outra vida. V7 um artigo ditado pela saudade,
e não por a dôr. Almeio compartilhai, como irmão em Nos-
só Senhor, e filho em Deus e Mana de Nazareth, a Flor da
Oallilca, da nostalgia que invade os corações paternos, ia-
miliares e amigos. Saudade, por habituados a juntos; não
soffrimento porque soou a horo do regresso. Não era mais
do planeta em que habitamos. Ficar para soffrer sem mere-
cer, para impedir a marcha triumphal do espirito, para con-
quistai as posições e glorias do mundo, em satisfação do
orgulho, enfermidade cancerosa da alma, e da nossa ceguei-
ra e ieferioridade acerca dos verdades incontestáveis, dos
assumptos çspirituaes? São os que vivem ora a existência
real talvez mais felizes do que quando entre nós. A Luz fez-
se para os seus olhos. Comprehendem a realidade da vida,
as futilidade* da ultima morado, e a necessidade de procura
da Bemavenlurança na paz de consciência. Reunem-se no
Espaço em famílias pelos sentimentos affins, idênticos. Vi-
bremos, em demonstração forte de fraternidade e amor, to-
dos os dias, os nossos pensamentos para o Alio, rogando
ao Senhor dos Mundos que os abençoe e esclareça cada
vez mais e manifestando aos entes caros que somos solida-
rios no seu estado actual c lhes desejamos sinceramente
Felicidade.

MARIO DA SILVA NUNES

Filtros que trabalhem
#

dia e noite

tro
Si os rins nào eliminam diariamente li

c meio de secrecção. as 5 léguas de fi-

- • •

¦

nissimos eanàés filtradores se tornam obsturi-
das com venenos. 0 liquido ufiriario se tor-
na escasso é íio passar provoca uma desa
gfaáavél sensação de ardencia.

Isso é symptoma perigoso e pôde ser o
começo de soffrimentos taes como dores nas
costas ou ria parte posterior da coxa, perda
de animação e vitalidade, irregularidades uri-
narias, inchação nas mãos, pés ou sob os
olhos, dores rheumaticas, tonteiras. perturba-
çoes visuaes, etc m

Muitas pessoas dão attenção aos seus
oito metros de intestinos, mas negligenciam
os 30 kms. de canaes dos rins. Se estes fi
cam obstruídos por detrictos venenosos, mo-
lestias graves podem occorrer, taes como
perda de phosphato. de álbum ina, nefrites
agudas, intoxicação uremica, cálculos, mal de
Bright, etc*

Faça com que seus rins expillam diária-
mente cerca de litro e meio de secrecção-
Compre um vidro de Pululas de Foster. Ha
mais de 50 annos são ellas usadas com ab-
soluto evito para limpar, dçsinflammar è acti^
var os rins.
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ASSIGNATURAS
Levamos ao conhecimento dos nossos leitores do in-

enor do Eslado que o sr. Willis Cunha não c nosso repre-
sentante nem está autorizado a angariar assignaturas para
a Vida Capichaba.

A redacção só se responsabiliza pelas assignaturas
tomadas com os representantes de cada localidade, os quaes
dispõem de t aiono rio próprio fornecido pela direcçâo dare-
vista.
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EM BENEFICIO DE TODOS
!

O sr. Antônio Corrêa da Silva, conceituado negociante em S. Sebastião, entliusiasmado
com os opHmos resultados colhidos com o uso do PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE, dignou-
se enviar ao depositário geral o seguinte attestado:

Attesto, em beneficio de todos, que tenho usado e com o melhor resultado possível, o
poderoso PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE formula do hábil pharmaceutico sr. Domingos da
Silva Pinto, e preparado na acreditada drogaria do sr. Eduardo Cândido Sequeira, de Pelo-
tos, conlra constipações, tosses, bronchite» etc, e por estar satisfeitíssimo com o cura tâo prom-
pta oor este efficaz remédio, faço a presente declaração, assignando-a.

D. Pedrito —Antônio Corrêa da Silva.

Confirmo este attestado. Dr. E. L. Ferreira de Araújo (Firma reconhecida). ¦ ' vg-vVggg

Licença N. 511 de 26 — 3 - "Hh
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Deposito geral: DROGARIA SEQUERIA-Pelotas-Rio O. do Sul
Vende-se em todo o porte

^m. ' ^^L
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Veia que sorte ? Arranjeir>
um optimo emprego numa gran-
de companhial...

Mas... Surdo do geito que
és?

Sim... Puzeram-me na sec-
ção de Reclamações...

#
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G&EVE .

i

Sabe o leitor o que é ureve? Sabe, sem

duvida. I não apenas poi ouvir dizei, sinão tam-

bem por experiência própria, pois nesla idade

socialista e industrial com gue no*s brindou o se-

culo XIX nüo ha guem não a lenha visto dc per-

to, quem nfio tenha sentido rnuis ou menos di„

rec tamente os seus effeitos.
A greve, cousa, todo mundo sabe o que se-

,a; o gue muita gente ignora, com certeza, c a

origem da palavra greve, donde provem elia,

por que motivo foi essa expressão adoptada para

designar n cessação colleehva do trabalho por

parte dos operários.
Greve c uma palavra franceza gue significa

praia. E os leitores vão mais uma ve/ verificar

6 acerto do conceito, gue nos ensina gue «as

palavras são restos vivos de idéas mortas.»
A aetual praça do lloteLde-V i lt e em Paris

chamava-se outrora place de Greve, nome esse

oriundo da praia (grèvel do Sena gue lhe ficci-

va próxima.
Era justamente naquella praça gue durante

muito tempo os operários sem trabalho tinham o

habito de se reunir, e era ali que os empreteiros
iam em busca dos trabalhadores gue neces-

sitavam.
Quando os opeianos, mal sialisfeilos cornos

seus salários, recusavam trabalhar, punham-se
em greve, isto é, voltavam á praça de Greve e
ali permaneciam esperando gue os patrões fos.
sem pioeural-os com offertas mais vantajosas.

Da revista «Sul America a

Provedor e Directores da 5anta
Casa de Misericórdia

¦

HAMBHRG-SU D
CIA. DE NAVEGAÇÃO HAMBURGUEZA

SULAMEK1CANA
SERVIÇO REGULAR DE PASSAGEIROS EM

EXTRA RÁPIDOS PAQUETES DE LUXO

Próximas sabidas do Kio para
EUROPA Santos, Montevidèo

e Buenos Aires

General Osono 17 Julho General Aftígas >,3 Julho

Espafla 26 Cap Arcona 
' 17 «

Onerai Artígas 31 Madrid IB «

Madrid 7 Agosto Cap Norte 29 -

Cap Norte 17 La Coruna 9 Agosto

Cap Arcona 28 Antônio Oelfíno 17 -

La Coruna 29 General S. Martin 21 «

- -:-:<a
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Serviço <le cargo
Informações com o» AGENTBS

THEODOR WlbbE & Clp. bTDA.
Rüa Jçponymo Honletro, 1 l(i andar)-l/i(loria
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Do sr. Alberto de Oliveira Santos, novo Provedor da
Sanla Casa de Misericórdia, recebemos e agradecemos o
seguinte officio:

«Victoria, 3 de julho de 1935.
Exmo. Sr. Director da Vida Capichaba.

Temos a satisfação de communicar que, em reunião

dd Mesa Administrativa realizada em 30 de Junho pp. teve

logar a eleição do Provedor e demais Directores deste Hos-

pilai, que terão de servir no anno compromissat de 1935 a

t03f>, ficando assim constituída:

Provedor, Alberto de Oliveira Santos; sub-provedor,

Ernesto bastos; V escrivão, dr. Archimimo Mattos; 2' escru

vão, Waldemiro Prado; 1 thesoureiro, Pilogonío Pacheco; 2.

thes., Olympto Garcia de Arauio; procurador, Pedro Furtado-

Commissáo de Finanças:- layme Cunha de Almeida,

Antônio da Silva Cabral e Gastão Poubach.

Commissáo de Syndicancia: - Dr Eurico de Aguiar,

José Ribeiro Espindula e dr. Francisco Cerqueira Lima.

Esses Membros eleitos se empossaram no dia 2 ào

correnle, em sessão da Meza.
Aproveitamos a opporlunidade para apresentar a V|

Exa. as nossas
Cordiaes Saudações

Alberto de Oliveira Santos, provedor.»

s.

INNOS QUE BECEITAM
Àttosto quo O "BJLDtlR DE NO-

GtUBIRA", do Pharm.-Chlm. Jo&o da
SíWa flllTdlrA 4, dl&tro oo mus con-
goneros, d au* mali mw tom tatu-
feito. principalmente not caio» de
RHBUMATI8MO e;noo do aTPHIU8,
não luu ditferento» modalidade».—
B'. pois, oom prÀttr que ajflrm©
tol-o empregado tempre cea o» mo-
lhor»» Têtultadoa, doido llll tf|aado
comoool a exercer tAttHft* tftnlSa. —
a. Salvrôor <Ba*UD.

Dr. VáKol L. Yt«t« LI— (Fi
reconkecídà).

'

ALFINETADA

E' tinid garota interessante. Quasi morena e de olhos

côr do mar Não ha, na cidade, quem não a admire. Por

isso. o assedio, de que, talvez, resultará a demolição da im-

perturbabilidade em que, até hoie, tem estado...

..'-.. s '¦-
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DE BELMIRO BRAGA

A' noite, juntos da janella a um ( anto,
Sentindo no meu rosto os teus cabellòs,
Possamos mudos e talamos tanto.
Porque falamos pelos cotovellos...

*

Vendo a justiça de balança e venda
Nõo me revolto, nâo, que essa alliança
O mYsleno do symbolo desvenda :
A vendn tem balança.

Para alcançar o \eu amor, querida,
Perdi Ioda uma noite, e,—coisa estranha !
Nunca tive uma noite assim perdida
Que fosse tão bem ganha...

.ANECDOTA HISTÓRICA

O imperador Carlos V, andando de visita ao
seu vastíssimo império, chegou a uma cidade
onde a quantidade e qualidade dos pinhões e
dos figos eram extraordinárias.

Os vereadores do município tiveram uma ses-
sâo previa para se resolver a melhor fôrma de
obsequiarem o soberano; e posto que alguns opi-
nassem por um presente.de pinhões, venceram
em votos os partidários dos figos.

A' chegada do monarcha e depois das me-
suras do estylo, o presidenlc da câmara apre-
sentou-lhe uma bandeja de prata repleta desa-
borosos figos, acompanhando a offerta das se-

vguintes palavras:
— O que esla terra produz de melhor, real

senhor, são os figos e existem em tal quantidade,
que até os damos aos porcos 1

Carlos V não se conteve e pespegou com o
resto de um figo, em que iá dera uma dentada,
na cara do desastrado presidente.

Vendo esta acçâo, os cortezãos que acom-
panhavam o rei, julgando ser elia de praxe, met-
leram todos as mãos nas bandejas e foram es-
borrochando os figos nas bochechas dos verea-
dores.

A scena ficou por aqui, mas um dos verea-
dores, quando lavava a cara, no fim da regia

^recepção, dizia para a consorte:
—Em que estado ficaríamos nós se em vez

de figos, têm vindo os pinhões, como era do meu
parecer 1
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PILHÉRIAS DE CABELLÒS
BRANCOS

Um marinheiro vae á confissão.
O padre— Sabe alguma coisa da vida, pai-

xáo e morte de Nosso Senhor )esus Christo ?
Marinheiro—Não senhor.
O padre — E' um perverso! Vá, vá embora,

não posso confessal-o

O pobre morujo sae descon-
solado; á porta da igreja en-
contra um companheiro.

—Onde voes? O que queres?
— Vou confessar-me.
—Não vás: andam alu a in-

dagar de uns crimes, de um as-
sassinato !
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Ofereça-lhes um delicioso

prato confeccionado com a
Maizena Duryca qut refresca
e satisfaz o pàlèdét. Servido
com creme, cerejas, ou salada
de frudas, fará a delicia de
suas amigas. A Maizena Duryea
é a amiga indispensável da boa
dona de casa. E' fácil de pre-
parar, econômica, pódc ser
empregada' em centenas dc
receitas, e augmenta o bom

gosto e o valor nutriente de
muitos pratos favoritos.
Porque nao solicita um livro
de cozinha para que posta ei-

perimentar por si a Maizena
Duryca? E' grátis.

EHA
DURYEA
MAI
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MAIZENA BRASIL S. A.
Caixa Postal 997. • Sio Pavio
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Um bobo da còrle linha recebido ordem for-
mal para nào apparecer na presença da rainha.
á qual dirigira certos gracejos que a offende-
ram. Passado algum tempo, obteve de novo per-
missão para ir falar-lhe. A rainha, loqo que o
viu, perguntou-lhe sorrindo:

-Vens, ainda com a mania de nos surpre-
liender por causa de nossos erros?

—Não, minha senhora, respondeu o hyslnáo;
não lenho por costume discutir as coisas em qué
Ioda a gente fala.

fim uma estalagem do interior, um \iaiante
pediu que lhe servissem alguma comida.

Só ha coelho quizado, respondeu a esta-
lajadeira.

Já não lem daquelía carne salgada, que
aqui comi o mez passado?

—Ah! não, meu senhor... Essa carne ê muito
cara. O que seria de nós, se todos os dias nos
morresse um burro!

O viajante para náo comer outra vez gato
por lebre, sahiu immediatamente.

Isto, meu amigo, é que é um cáo; para guar-
dar a casa, para caçar...

Agora, eslá ficando velho iá não presta mais
assim mesmo hontem tive uma prova de que já
não c o que era.

Atirei ao ar uma moeda de dez loslòes e
aticei-o para ir buscal-a.

—E elle foi ?
—Koi, coitado! Mas por mais que se esfor-

casse, só me trouxe 600 réis

Hontem, enterraram-se 170 cadáveres e
a fetos...

—Papae, que é um feto ?
E' uma pessoa que vem do outro mundo

alé ao nosso, e volta sem entrar...

r::sp.. -

Uma pobre senhora acabava de perder o ma-
ndo e chora, com a creada, a sua funesta perda:

Ah, Maria, como elle era bom ! Nunca mais
terei os seus beijos e abraços,

Nem eu, minha senhora.
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ESTÁ NAS LIVRARIAS o NOVO LIVRO DL. l.UCIO CAP-

DOSO. - A APPAR1ÇÃO DE SAI Cil 11 IRO IM EDIÇÃO DA

LIVRARIA IOSI 
' oi.VMPlo I-DITORA.

Lm edição <l«i Livraria |osc Olympio Editora vem de
ser lançado no nosso mercado de livros o novo romancede
Lúcio Cardoso, <> consagrado auloi de MALEITA, (hama-
sc SALGUEIRO o novo livro do iovem romançisio e é a nar*-
ração da vida dos homens que no morro do Salgueiro dp
Rip de Ianeiro se esliolam sol a sola conquista de pão, ex-

piorados e esfomeados. No emfanlo o livro de oue tratamos
nâo sc reduz a estudar cias vidas unicamente neste plano.
Mostm lambem eis preoecupações moraes destes homens, a
sua luta interior á procura de qualquer coisa dc mais ele-
vado e mais nobre.

Quanio ás qualidades rle romancista de Lúcio Cardo~
50 c inútil procurai realçadas. Todos sabem (jue temos hoie
neste iovem escnploi mineiro um dos mais fortes represen-
tantes do moderno romance brasileiro. Estreando com um
líyro difficil de ser feito como é «Maleita» revelou as ine-
lhores qualidades para o gênero e com esse intenso e dõ
loroso «Salgueiro» contn mon Iodas as suas qualidades
Grandes qualidades, sem duvida, qualidades de verdadeiro
romancista ciue é além do mais servido por urna força poe-
tica (jue dá ao seu livro um sabor nÒVO. Lúcio Cardoso não
se aproveita de velhos themas e de velhos molivòS para
fazer ç seu romance. Tudo neste livro é novo. f , no em-
tanlo, não encontramos nelle qualquer dos exaggeros dos
romances mais modernos.

Seus personagens vivem, nâo são simples Fantoches
movidos pelo romancista, o dialogo lodo do livro é admi-
ravel e revela um creador de vida e de realidade incom-
nmm. Os seus personagens se movem por conta própria
àente-sr que elles tomaram conta do livro e dominaram o
romancista. Também o ambiente é admiiavelmenle descrípjo
Nâo falta «o livro a côr local. Todo o morro do Salqueiro
ali está vivendo a mais dolorosa das vidas, tisse livro ficará
na nossa literatura e com elle Lucío Cardoso se situa admi-
ravelmente enlre os grandes romancistas novos do Brasil.

Quanto á edição eslá apresentada com muito gosto»
com uma sóbria capa de Santa Posa e honra a Livraria José
Olympio Editora (jue tantos livros admiráveis nos tem dado
ultimamente e que é hoje ti editora de todos os grandes es-
cripiores novos do pai/.

O REI DO BRASIL tVIDÀ DE D. )OA0 VI).

Pedro Calmon, mn dos mais nolaveis escriptores lus-
toricos do brasil, junia a sua bibliographia, mais um grande
livro: «O Rei do Brasil*», que vem de apparecer em edição
da Livraria losé Olympio Editora.

DORES SCIATICAS RHEUMATISMO
A^ m j 1 W w i

RCVUL5IV0 PR5MPTÍ. CQMMOOO E EFFICAZ
Francisco Grtfom 6 C. — Rua 1," de Marco. 17 — Rio

Depois do suecesso do liei Cavalheiro, vida de D. Pe-
dro 1. o iovem escriptor haitiano nos apresenta a vida de
D. |oào VI v. annuneia j>aid breve d vido de Pedro ll. Te-
remos assim uma admirável trilogia sobre os reis do Brasil,
aquelies qüe <> governaram numa época mais teh/., talvez,
(jue o actual. O que vale como documentação, como histo-
ua, corno literatura, como estudo, esse novo volume de Pe-
dro Calmon é inútil dizer. Todos sabem que temos nesse
moco um dos mais aulon/ados historiadores do Brasil, al-
guem que realmente estuda com carinho os nossos assum-
ptos históricos e «jue não os explora o pi estações em livros
sem nenhuma importância <i exemplo de tantos ouiros. Pe-
dro Calmon realiza verdadeiras obras primas nesse yeneio
de biographias históricas, lieis á verdade, mas amenizadas
peto estylo do autor que c dos mais agradáveis de se ler,
estylo què não pança, qué interessa sempre, mesmo quando
o assumpto è massudo. Temos em Pedro Calmon, hoje, o
nosMi maic)r biographo, tendo alguma coisa da belleza do
estylo de MÒureís, e uma personalidade incommum. Os seus
commentarios são sempre justíssimos, são sempre commen-
tanos de um homem (jue estudou e conhece profundamente
o assumido.

Quanto a este livro sobre D. loão \ 1 o seu maior elo-
qio é se dizer que nada mais resta a escrever sobre o admi-
ravel rei do Brasil. Pedro Calmon esgotou completamente o
assumpto e isso num livro (jue não tem nada de pesado, de
difficil de ler. Muito ao contrario é sempre um grande pra-
zer ler qualquer coisa dc um escriptor como Pedro Calmon.
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Negros de En-
genf)o

Ninguém calcula, ninguém que lenha assistido um pe-

daço da vida desses Homens enlregues ãs labutos dos en-

genhos, podem deixai de senlíi por elles umo grande,admíf

ração que lembro muitas vezes o excesso de trabalho.

Nem bem pegaram no souuiò e já sonham com o qa-

do preguiçoso que; no terreiro, os espera para o passeio

oo eannavi.il ainda òryalhado.
E' de fazer pena essa gente.
Esqueceram-se dc (me sõo lifeertós, e, cada qual co-

pricha mais p<h<i se parecei o melhor servidor.

Quando rtaOxC nm que se atira aos [chifres aguçados

de um tomo bravio (jue bateu pr'o filho do Senhor, aconte-

ce um outro licor de plantão umo noite mteirinho, é espera

de um malandro (pie estava dando no cannavíal.
De manha, quando os carros de boi encostam lotados

na bagaceira, salta subie os ponhas uma meio dupa delles,

Iodos de peilo oo sol, dundo-nosa impressão de que ^e cs-

labcleceu oh umo prpya de velocidade,
Cada qual quer trabalhar mais.
E. o gente que presencia aguelja scena, fico pensando

nos homens (ine trabalham no cidade.
Estes, deanle daquellãs machinas humanas, se nos aíi-

guram como verdadeiros donos de engenho.

Trabalhando oito horas, poi dia, com direitos, Syndi-

calos, formam nm verdadeiro contraste com oquelles cujo

salário nâo dá para nm metro de patino e que aproveitam

o domingo poi o o seu próprio plantio!
I.' triste o viver dos homens prefps que nasceram uo

engenho.
Morrem no bagaceira!.,.

Em Dezembro de 23, visitei umo dessas fazendas onde

o engenho é o maior lonte de riqueza e o maior consumi-

dor de homens tombem...
Corri tudo.
Andei pelos cannaviaes que estavam chegando e tu1

ver as socas promettedoras.
No dizer do loca, a saíra ina ser das boas.

Havia muita canna e o pessoal era bem disposto.
Gostei da belle/o torturante de tudo o que eu via por

aquellas bandas. Em vez de. cinco, passei trinta dias por lá.

Eoi o sufficiente para presenciar a moagem.
' 
Logo cedo, nem bem clareava o dia e jã se ouvia o

barulho da roda movida pelo ogua.
Cá do meu quarto, na quentura de um colchão muito

fofo, eu pensava na vida dos cabras da fazenda.
Acompanhava com o pensamento a trajectona pregui-

cosa da roda que era Jmovida pela água e que trabalhava

menos do que os homens do enqenho.
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{Francisco Gtttoni 6C- Rua l.u dc Março. 17 Rio

E' um valioso ensi
neimenío
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o gue com o moioi desvane-
• ^ cimento, transcrevemos a se-

u___^^^- Am gun, por se tratei dâ palavra
de nm clinico de competência
reconhecida, com autoridade
bastante no coso. O illustrudo
dr. pias úa Rocha, diplomado
pela Faculdade de Medicinei do
Pio de Janeiro, médico effecti-
vo, do Santa Casu de Misérí-
cordia da cidode do Pio Gran-
de e do Inspectoría dt* Saúde

dos Portos do Estado, assim se expressa:

«Tenho empregacío, por \arias vezes, o de-
püradòr-fonico GALENÓGAL, formula admirável
do meu illustre collego dr. Eredèrico W. Poma-
no, eni diversos casos dc Svphihs, obtendo sem-
pie os melhores resultados. E' um excellenle pre-
parado ciue pode ser dado com confiança, em
Iodos as moléstias resultantes da impureza do
sangue, o seu uso. por mais prolongado oue se-

o.ia, náo causa desordem alguma ao estomaq
nem aos intestinos.

Rip Grande do Sul — Cidade do Pio Grande
em Mono de POT. — Dr. Dias do Rocha.

ii ma reconhecido

O GALENÓGAL é de acçâo rápida, segura
e persistente no organismo : depura e eni iqnece
o sangue, octiva o circulação, estimulo o sys-
terno nervoso, ouqmento os forças e o peso do
corpo, excito o oppetite.

Além de set o UNICO depurohvo Sem Al-
cool, dispenso toda dieta e não impõe resguardo.
Não ataca orqão olgurn e tern tão agradável sa-
bor, que as prop rias creanças o tomam com
prazer.

O GÀLENOGAI n o Grande Exposição do
Centenário, no Pio de Janeiro, em 1022. foi cios-
si ficado Teptirado Scieniifico - e premiado
com Hpíoma de Honra —sendo o Único Depu-

em todo o Brasil, que mereceu essas dis-
-5.
eotitra-sc em todas as Phai macios do P>ra-

tihi
Am

cas Sul-Americanas.

A's oito horas eu me levantava e iá havia um monte

novo na bagaceiro. Até aquelle momento, seis carradas já
se tinham ido.

De ca de cima, da lanella do meu quarto assobrada-

do, eu via quasi tudo...

Na véspera de partir passei todo o dia lá em baixo.

Se subi, foi oara almoçar.
O café, eu tomei com o pessoal da fiscalização.
No engenho o movimento era tamanho que ficava pa-

recendo alvoroço.
Ouando não era o qarapa que salua da bica, a roda

estancava porque o moleque fazia brincadeira na repreza.

A um grito do administrador os cabras se movimen-

lavam e a luta recomeçava. Reparei em tudo.
O que mais me impressionou foi o «batedor» de canna.
O Zé Eaustino era um desses negros fortes, mas idoso.

)á estava pintando e, disse-me o Joca, ha trinta annos que



«vira» e nunca faltou garapa,
^--Aquelle Iogar, ninguém lhe toma.
E o meu collega continuava meio orgu-

Idoso;
r.È' o primeiro cabra da fazenda 1
Fiquei pensando naquelles trinta annos

desgraçados para p velho Zé Faustino e,
á noile, quando o moleque fechou a repre-
/a para illudu os cabras, eu lui ter com
o homem que saciava a fome da moenda.

bati-lhe no hombro molhado de suor, na
certeza de que iria ser aftendido, ciente
de ouvir dali, daquelle marcò-vivo do en-
génho da Cachoeira umo dessas revela-
ções sinceras e dèspreoccupadasque nun-
ca faltam ao caipira :

Então, Zé Luustmo, minto trabalho?
Arquma cousa, nhô Neco.

Via-se rio semblante do neqro a satis-
loção tie um dia menos de vida.

Amsquei ainda uma pergunta na espe-
ctativa dc uma resposta lambem sincera:

—Costada vida do engenho, não gosta?
Desde qui nasci, num expnmenfei ôtra-

Respondia CÒm precisão. Se era cons-
trangído, nâo demonstrava.

Aproveitei:
—Escuta, Zé I anstmo: L nò dia em que

não houver mais canna?
O neqro ficou como que offendido e pa-

recendo contrariar-se em fundas cogita-
ções, filou-me com "superioridade e respon-
deu sem mais preâmbulos:

Lu dcXO a muenda mi mur !

Volqano Barbosa

GUAÜANIL
T 0 NICO
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ASSIGNATURAS
No intuito de dar maior diffuião á

nossa revista resolvemos reduzir para
20$000 o preço de uma assignatura
annutl, para 12$ a semestral.

Aos assignantes em atrazo pedimos
a fineza da saldarem seus débitos junto
aos nossos representantes no interior.
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•Vida Capichdbu publica cjraluitamente,
chchésde creanças, moças, vistas das lo-
ecihdado do Pstado, QSDeetos de festas,
casamentos, etc, bastando que os inferes-
sados enviem á redacçâo, as photoqraphias
com os necessários eselarecime n t o 5 no
verso.

Os oriqmues nao serão, todavia,resÜluí-
dos, salvo guando procurados a\r um mez
depois de publicados.

:

3 VIDROS APENAS!
Tendo ficado- an-

tre vario |>0r espaço
da doè.v ineze», pio-
v e i» í e ii te de uni
ÍUÍK1'MATI.<M() SY
eHYíJTito, resolvi
a coti.ielho de vario
amigo» a toniRr o-KUIXlíi DK SO-
QUEIRA*, do **b

Ch. joao da Silva Silveira, « com
S vidro» «penas, flanei radical-
mente curado, continuando a
exercer a minha anli&a profissão
de. lavrador. — P1TLOTA8 (K. G.
SÜX.), 22jl2|Í2).

(Ama.) I.»»» B«rii<»»a etfvelrs.
(Firma re«*onhet-ida ».
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flssadüras das Senhoras e das Creancas
Ec/emas infantis, racheis dos pés sâo moléstias rapidamente curaveis com o uso do PÓ

PELOTENSE, formula de urn velho medico. Leia a bullo que ensina como fazer curativo. Nâo
use sabão n<j lesão, l.' lambem excellente paca a cutis do collo e da Face. Combate o fogo da
ii(i\ oititi.

Licença X. 54 de 16 de Fevereiro d<* 1918.
Venclc-se rni iodas as Pluirmaeias t* hroganas do Brasil

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

SA UDADE...
( Cada estrophe tem por final os versos

que, lambem, terminam as estrophes do

soneto «Esqüecimènlp*! de Guilherme de

Almeida).

Após vagar no céo calmo e deserto,
Deserto e calmo como ê (alma o lua,

Meu olhar vae prevendo que estás perto
**E, pouco o pouco, forma a imagem tua.»

Tento abraçar-te; e, emquanto não acerto
Nas espuaes em gue teu ser ílucfua.
Sempre esquivando o urn coração aberto
«Tua imagem tristíssima recua...'

Esquecer-te, eu quizera na verdade!
Porém, trazes a esta alma, eternamente,
«O antiquissirno vulto da saudade...»

L, assim, sempre a lembrar-te e sempre ao ver-te,
Meu viver se resume unicamente
«Neste inútil deseio de esquecer-te I»

JQuziar <£erra

CREANCAS ANÊMICAS LYMFNATICASRACHTOJUGLANDINO
jABCROSO XAROPt IO0O-PHOSPW3 CALCICC

EXORTAÇÃO
( Cot. do Circulo Riograndense dt: Difusão
Literária em combinação com o Circulo dos
Amiqos de Mardenj.

Pelos horas de amor, pelos momentos
de exaltação, de confidencias ternas,
pelos sorrisos bons, pela alegria
(jue tém vivido ern nossos corações,
eu te rogo: esqueçamos os tormentos,
as duvidas, o ciúme, a nostalgia,
lodo o acervo de pérfidas paixões!...
Unamos, ambos, nossos pensamentos,
as nossas almas, em estreita aliança,
e, enlevados, façamos desta vida
uma formosa e perenal bonança!

Glací de Andrade Figueira

flachina de escrever "UNDERWOOD"

Machina de sorn-

rrçar e dirninüir

corn impressão ON-

DERWOOD-SUNDS-
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(Manual e electricaj
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MACHINA DE

CALCULAR

«ORIGINAL-

ODHNERn

Óleos especiaes-~ Papel carbono em caixas e folhas gran-
des — Fitas para machina de escrevei e sommar-Papel

em rolo para machina de sommar e outros
produetos da fabrica

Únicos importadores direclos para o E. do Espirito Santo
VIvacqua Irmãos SfA

Rtia Jeronynrto «on?t.iro, 32 - UICTORlfl
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«Voz die Chanaan»
!.'. .'¦•¦;,

Brevemente, será inaugurado o Radio Club do Es-
pirito Santo, recentemente fundado por um grupo de ho-
mens cheios de fé, que trazem no coração o sonho da
grandeza de nossa terra. E não tem faltado o applauso pu-
blico a essa iniciativa grandiosa, que vae marcar uma
época na historia regional do Estado. E não é, de facto,
immerecido o applauso, pois o que se vae realizar, o que
se está emprehendendo, tem concentrado todo o esforço
de uma pleiade luminosa, que só visa o progresso, o de~
senvolvimento do Espirito Santo.

O Radio, na historia actual da humanidade, de tre-
pidações mechanicas e conquistas racionaes, é o maior in-
dice de civilização de uma Terra. Pode haver riqueza,
cornmerçial, industrial, artística, mas se o radio não exis-
tir, numa estação transmissora, tudo o mais desapparece-
ra, porque não será notado.

Depois, elle é, antes de tudo, um meio educacional,
mais viável do que todos os outros e do que os outros
mais fácil, porque em poucos instantes, pode levar a voz
da sabedoria, aos mais longínquos e desconhecidos logra-
dou ros do Paiz.

Para a arte ê mais do que um estimulo, porque é al-
guma cousa que a impulsiona para as alturas, propagan-
do-a e diffundindo-a por toda a parte.

Quanta cousa bonita, interessante, em musica e em
literatura, não fica esquecida, completamente perdida, den-
Iro das paredes da cidade, e que podia ser levada além
das próprias fronteiras do Estado?

E para fazei-o que de melhor que o radio ?
lustamente, pensando no que vamos ganhar em gran-

deza e ascensão, enlre os nossos irmãos confederados, é
que todos nós nos temos enthusiasmado pela iniciativa e
a temos louvado, continuamente.

Apezar de ludo, porém, ha alguma cousa a observar,
que tem passado em despercebido. E' que a propaganda
da installação da Transmissora já vem de ha muito tempo.
Pelo que temos notado, parece que a estação sera das
mais potentes do Brasil. Do contrario, jã estava a funccionar.

E' mais uma vez a confirmação de um erro ameri-
cano. Nós, todos os filhos deste Continente, não amamos
começar pelo modesto. Queremos, logo, sempre, o que se-
ja completo. Poderíamos ter installado uma estação de pe-
quena força, que aos poucos seria melhorada, de accordo
com as nossas possibilidades.

Em todo o caso, como a esperança se tem proton-
gado bastante, que elia venha, de verdade, grande e pc-
derosa.

Afinal de contas, será bem melhor assim. Bem me-
lhor, por dois motivos.

Primeiro, porque não fugirá á regra já estabelecida
dos nossos sonhos, que são totalmente pelas grandes rea-
lizações. Segundo, porque irá ter um nome, que é uma
epopéa de belleza, que resume o grande orgulho de todos
os que nasceram por estas plagas:

«Voz de Chanaan.»
Não é verdade ?
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SO' EU
A Pedro Sposito

Vem calundo o crepúsculo silenle,
Do infinito sombreondo o azul velludo,

Onde, em corollas de ouro, suavemente,
Eslrelías surgem, num dehquio mudo.

Nas arvores, nos montes, nos vallados,

Paira o silencio, de dolericio cheio,
1: da Tristeza os braços desolados
Cingem da terra o adormecido seio.

O violino da brisa dorme, dentro
Do esquife escuro e frio do mulismo;
E eu, que no scisma todo me concentro,
A alma liberto da matéria, e scismo.

Scismo... O Passado resuscito... O duende
Da Saudade apparece-me, vestido
De roxo e sua túnica me estende,
Desolado e pungente, num gemido.

Revejo do Passado o encanto mfindo,
Paragem cheia de illusão fagueiro;
Castello ideal que aos poucos loi calundo
Em ruina e depois se fez em poeira.

Tudo me fala de uma estância morta,
E o vasto azul saudoso e somnolento,
Que dá sonhos aos crentes e conforta,
Mais me aguça o rigor deste momento

Na aridez desta scisma em que me afundo,
Na aridez desla scisma que me encerra,
Tenho a impressão de estar longe do mundo,
Na vida mysleriosa de outra terra,

Cerca-me o isolamento. A caravana
Das angustias me segue lorvamenie,
Nesta phase da noite soberana
E sob a calma deste eco dormente.

Trago dentro de mim um cemitério,
Onde a alegria, morta pelo alfange
Do sceplismo dorme, e onde, funeneo,
O sino roxo da Saudade planeje.

«Só!» Triste nota da canção dorida
Que a amargura me canta nestas horas
Em que tu, coração quasi sem vida,
Na treva immerso que te envolve, choras
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A infinda solidão que me acompanha
E vae além da solidão dos mares,
Regela mais que a desmedida sanha
Do rijo inverno das regiões polares.

E dentro delia, agora eu scismo, scismo,

De angustias cheio e sem poder vencel-as,
Soffrendo, denlro deste amargo abysmo,
A ironia do somno das estrellas.

Victoria, 1922.

çtfermanc dtrunner

A exaltação universal
Irogo-a,

quente e vermelha,
em cada gotto de meu sangue.
No meu cérebro
passam, numa rapidez inquielanle
de navalhas, ferindo,
os pensamenlos
que nem Iodos podem pensar.
A resurreição

da claridade delirante de todos os dias de sol

corre em algemas gritantes
pelos meus gestos expressivos.
Meus nervos,
—cobras vibrantes-enroscam-se
pela arvore branca e sonora
de meu corpo joven
e deixam reslos de sensações fortes

na selva emocional
de minha alma!
Eu tenho uma sensibilidade de punhal!
E nos meus poemas

dansa, em alegorias bizarras
e movimentos novos,
toda a instinetivo

e incontida
volúpia universal!
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Covardemente...

*

¦

Jurei amor-le sempre: e, acelerado
Voasse o lempo, que da poesia
Ceifa os lyrios, e nunca o immaculado
Lyrio do meu affeclo ceifaria.

E si a morte le houvesse arrebatado,
Fiel oo juramento ainda serio:
E contigo ao feretro encerrada
Meu coração a terra desceria...

Jurei amar-te sempre, acreditando
Poder desafiar sem medo a sorte,
Estes monstros cruéis desafiando.

Jurei amar-te sempre, e amar-te-ia
Sempre, si o amor que affronta o tempo e armorie,
Conseguisse alírontar a covardia...

çfflaria <3. <&ceRa
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Solemnidade de juramento é Bandeira,
realizada em Piralminçja, no 3' Batalhão
de Caçadores.
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Cel. Pedro Scardin
Alpôn
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Falleceu em Rio Pardo, viclima de bárbaro allenlado,
o adiantado agricultor Cel. Pedro Scardini, cavalheiro nan-
io bemguisto e relacionado naquelle prospero municipio do
sul do Estado.

A sua morte causou profunda constei nação entre os
seus amigose admiradores, e deteiminou, por paiteda Che-
fatura da Policia, a abertura de um rigoroso inquérito afim
de se apurar a autoria do crime

A' familia enlatada, de que faz parte a sta. Zelia Scar-
dmi, representante da Vida Capichaba em líio Pardo, apre-
sentamos as nossas condolências.

Recebemos o n* fi, correspondente ao mez de Julho,
do mensai io Alpha, editado pelo Asylo Deus Chrisfo e Ca-
ridade de Cachoeiro de Ítapemirim, sob a direcçao dos srs.
Luiz e Sohmar dc Oliveira.

Terceira Republica

Visitou-nos o 1' numero deste nOVo semanário, pre-
goeiro das idéas socialistas no Brasil, dirigido pelo vibrante
jornalista Almeida Filho, e acaba de circular, no dia '., de
lulho, na Capital Federal, em homenagem á grande data
revolucionaria.

Gratos pela \isita.



Das Ouíras
Terras...

Bahia Artística

Formamos oinda no Brasil, do pon-
Io de visto econômico e, eonsequeii-
temente, também dos oulros mani-
fesfoções do vida social, sem exce-
ptuar as actividades inlelleetuuos e
artísticos, um archipelago disjunclo
de centros mal eommunieudos enlre
si: um S. Paulo, cioso de suprema-
cias pretensas e rcaes, que procura
bastar-se, anstocruti/ando-se é par-
te e pretendendo escoar-se todo
pelo porto de Santos; nino tripocle
central, opoiondo-se em Pio de Jo-
neiro, bello Horizonte e Victoria, li-
gado lodo o conjuneto pelo funiculo
de uma estrada de ferro ao Pio G.
do Sul, tombem dilfereociado; de-
pois, a Bahia, algo isolada e magni-
fica e o zona do nordeste que tem
Recife corno centro cultural. O mais
são núcleos isolados pelas capilaesi-
nhas dos Estados, pelo centro ou,
norte a tora, até o Amazônia feroz,
prometteeoro e mysleriosa, no seu
encanto bíblico de Gênesis...

Ligar esses centros esparsos, fazer
do archipelago um continente cou-
solidado e único — eis o problema
maior do futuro do nacionalidade
brasileira.

Será resolvido com estradas de
ferro e com o capital no p I o nalfo
central—que aproveita os caminhos -
rolantes das águas dos grandes nos
dos duas maiores bacias liYdrogro-
phicas sul-americanos.

Mas vem longe ainda esso solução
e emquanto isto...

Emquanto isto, leitor, nós — os nf-
tellectuaes, poetas, artistas e outros
doidos mansos desse jaez —que os-
piramos o essa unidade brasilica e sonhamos mesmo o fra-
tema formação cle uma consciência continental lafmo-ame-
ricana, iremos fazendo o nosso papel de insectos, trazen-
do o qrão de pollem de uma idéa ou outra, estabelecendo
alguma commumcação, mesmo precário, ao menos das fio-
res da arte e do pensamento, oti av e/ desse grande todo.

Chamam a isto, pomposamente, de intercâmbio cul-
tural...

tá procuramos e conseguimos ligar a «Vida Coplcho-
ba» á Argentina, alravez de Camp.o Carpio-bellissimo es-
pinto moço de paladino da Humanidade e Amencanidade-
ao Rio Grande do Sul, atravez dos valores que são Jorge
Bahlis, Álvaro Porto Alegre e Ary Martins e, ultimamente,
á Amazônia, pela poetiza Violeta Branca - que é, na ver-
dade, em nossa poesia uma victoria-régia deslumbrante —
como também nos ligamos ás republicas do Peru e Equa-
dor pelo grande escriptor que é Checa Drouef.

Bahia é nossa visinha — mas é preciso confessar que
quasi não o conhecemos. Afora nomes de extraordinária
proiecção (sem falar dos políticos) como o desse estyhsta
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Senhorita Celeste de Cerqueira, cantora patrícia, laurea-
da dos maiores applausos, em auditórios do Brasil e de
França.

<**.

mágico que se chamo Carlos Chiaccluo, de lornalistas como
Altainirando Pequião e outros, de poetas como Pamavana
de Chevolher, (jue impressiono mesmo pelo próprio origina-
lidade do nome e Pereiro Reis Júnior, amigo nosso que aca-
ca de publicar «Ronda Luminosa» — poucos são os outros
mais conhecidos. Entretanto, Bahia é centro míetleelual e
artístico de primeiro ordem.

Felizmente, encontramos guem dèile nos approxime.
Celeste de Cerqueira, artista que exornu a sociedade

baluono, mantendo na capital um curso de declamação e
canto, cuias alurnnus são outros tantos lameis da suo arte;
Celeste de Cerqueira será a graciosa mediadora do inter-
cambio intetlecfual que iniciamos hoje com Bahia.

A elia própria, não será preciso apresentar. Cantora,
mezzo-soprano de verdadeiro mérito- enaltecido pelo pro-
prio Griecco, esse afheniense irreverente e mconoclasta-e
que se tern feito applaudir com enthusiasmo pela imprensa
e pelos auditórios mais seleefos e exigentes não somente
nossos-de Bahia, Rio de Janeiro. S. Paulo, Bello Horizonte-como ainda de Paris e de Nice, registrando elogiosas re-



ferencias no -Courrier Musiool , no «hguro , no l/l/clai-

Ireur»; estimadissima por seus merecimentos, pela intellectu-
alidade e pela sociedade batuana não poderiam, por cer-

o, ser melhores o.s auspícios com gue nos approximamos
da terra de Castro Alves.

É procuraremos proseguir,estabelo(.endo apr«j/i\elmen-

le melhor conhecimento entre Espirito Santo e Bahia,

Ton^ada da Çastil^a

Mmeida (Bousin

Juramento á Bandeira '.'¦¦¦¦'¦¦
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Solemnidade de juramento ú Bandeira,

realizada em Piratininga, no 3' batalhão

de Caçadores.

A ftashlha, ao mesmo tempo prisão e fortaleza, vinha
sondo considerada polo povo france/. no século XVlll. 0
symbolo do despotismo real.

Construída por Carlos \t foi mava em Pi anca o presi-
dio mais seguro da época e lá eram encareci<idos, ãs ve-
zes por um simples mondado de prisão, aquelles «iuo poi 111-
felicidade cahiam no desafecto da realeza*

A revolução francèZd, com todas as suas funesta*
conseqüências^ teve como primeiro aeto violento e inicio das
hostilidades, a tomada da Bastilha, em u de lulho de l7Ô9i
(iue vem lembrar o espirito destemido dò france/, conslitu-
indo ao mesmo tempo o prenuncio dã liberdade, o caminho
aberto para o proclamaçâo da republica hanceza. O gue
veiu accelerai ps ânimos, motivando d tomada da forfale-
/a, foi 0 golpe de Estado militar, gue I 111/ XVI, vencido em
Junho numa sessão, preparou, chamando para os arredores
de Paris um grande numero de regimentos, quasi todos es-
Irangeiros (suissos, allemâes, croatas, etc), e a demissão de
Neker e de outros ministros populares.

A massa popular, intensamente revoltada coni à situa-
ção embaraçosa do par/, armou-se de piques e apoderan-
do-se das espingardas existentes no deposito dos Inválidos,
arremetieu furiosamente conlra a fortaleza, chegando mes-
mo a assestar canhões afim de abater-lhe os muros.

Nada lena conseguido, porém, si a guarnição, atemo-
rizada pelos tiros de espingarda vindos de fora, aonde se
agglomerava a multidão desenfreada, não houvesse obriga-
do o governador do presidio, í.ounay, a capitular. Obtida a
rendição do chefe, os sitiantes, dos quaes jaziam mortos 63
e 96 feridos, saciaram sua cólera no governador e seus de-
fensores, como lambem nas pessoas rjue julgavam respon-
saveís pelo premeditado golpe de Estado.

E a bastilha, abatida, abandonada, ficou reduzida a
um montão de rumas, tendo ficado considerada a dala 14

de julho, anniversario da tomada da BaslilHe, o marco corn-

memoralivo da proclamaçâo da republica franceza*

MARIA JOSÉ ALBUQUERQUE

Visita dos aviadores

brasileiros, que estive-

ram em V icto ria, por

oceasião das comme-

morações do IV Cente-

nario do nosso Po\oa-

mento, á o f ficialidade

do vT batalhão de Ca-

cadores, aquartelado em

Piratininga.
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O município de
Baixo Guandu

0 Governo do Estado cré ando o novo município de
Baixo Guandu, rico districlo do município <!e Cot latina, at-
tendeu a uma das maiores e mais instas aspirações da nu-
merosa e culta população dacjueíla prospera região.

A installação official dò município revestiu-se de so.
íemnidade, com a presença da mais dita autoridade dò Es-
lado, que se vc na sacada do palacete I loi/, tendo tio lado
o sr. prefeito de Avmorés.
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ficção Integra-
lista Brasileira

Alumnos dos diversos cur-
sos da Escola Integralista
desta Capilal, dirigida pelo
prof. Manoel Bernard ino de
Oliveira, quando da entrega
dos certificados de exame
aos alumnos que ingressa-
ram no Curso Secundário.

m

Escola Integralista [de \ficto-
ria. Festa realizada, em com-
memoraçào ao IV Centenário
do nosso Povoamento.

Phoios MAZZEl
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No dia da «Ciber-
dade dos Povos»

Le lemj)S fiasse... Les plus uliles eloien
fontes aux fricds... (de uma estampa do
Museu Carnavalet. da França, segundo
Jean laurés em sua Historia Socialista).
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França! Nação heroina
Onde viu a humanidade

Surgir primeiro a grandiosa
Idéa da Liberdade !

Que c o do Sonho que sonhaste?
0 Fstado quê ideah/aste

Dormia, ha pouco, no chão,
Um somno de longos annos,

Sob o pisar dos tyrannos
(Jue se opõem á Evolução!

Se déste inicio á peleja,
Foste a primeira opprimida
Pelas màos dos que preíendem
Dominar a própria Vida...
Mas não foi inulilmenle
Que lançaste esta Semente
Aò concerto Universal,
Porque o Mundo, hoie, convulso,
Vae tomando novo impulso
Para a conquista final 1

O Passado eslá presente...
C a mesma voz que se escuta

E' aquella que se escutava
Concitando para a lula...

Contra os homens abastados
Que, ao deus-milhão aíerrados,

Tentam pôr termo á razão,
Jei os pobres opprirrudos

Fortes, cohesos, unidos,
Vão formando uma Legião !

A «Liberdade dos Povos»
Não pôde ser realidade,
Emquanto faltar aos homens
O Esteio—Fraternidade.
Essa que existe, é Fictício...
Para engrossar a milícia
Dos demagogos da ürey,
Que, simulando piedade,
Decopõem a humanidade
Em detrimento da Lei!

Cento e quarenta e seis annos...
Eis a quanto as multidões

Vêem tramando a derradeira
Derrocada dos milhões !

Eis a quanto, em seus furores,
Escribas e deetratores,

Estadistas phariseus,
Vêem pregando o despotismo,

—Combatendo o christianismo,
A própria Idéa de Deus!...
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Meil ido em nova farpeia
E collarinho engommado,
Passou das lides do foro
Â secretario do Fstado.

Mas, democrata, o Linhares,
Pondo de lado a excellencia,
Não se esquece do banquinho
Da Praça da Independência.

E ali, á noite, na prosa,
Vive a vida da cidade,
Contando umas anecdotas
hem próprias de sua idade.

Evitando as trepações
Dos seus amigos mais francos,
Mandou pôr na cabelleiro
Uns poucos cabellos brancos...

Mas apesar dos janeiros
E rugas oue traz no rosto,
Diz gue deve esses cabellos
A's lutas do novo posto.
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O sr. I. Ribeiro da Costa, nosso collaborador.



Dogma profano ARTE
4 o Al vi mar Silva.-

O' vida, sonho c magoa, o amor que internas

Em cada coração que vem ao mundo

Vale-nos só por seu poder fecundo,

Visto que, a uni tempo, alegras c conslcrnus.

Depois, (jue horroí I ó luz das sempilernas

Causas! quando, já uo ultimo segundo,

O destrho esbarrai uo algoz profundo,

Da eterna dôr das mulações eternas I

Viver... morrer... e não ser inconscienle
Para sofrer a atroz melamoi fóse !

Sim: oi do homem, que pensa, andando a esmo]

Ele que sofre e sabe, humanamente,

Que, um dia, vai findar, mima nevrose,

Assistindo a derrota de si mesmol
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Cabeça de Velho, esplendido trabalho

ptiotographico de PAES.

De Cachoeiro de Itapemirim
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Os srs. /-U/> Semprine, conceituado livreiro,

layme Bernardes de Souza e o prof. Clau-

dionor Pibeiro, inspeclor technico do Ensi-

no, em uma excursão á Ilha da Luz.

Capicfjaba

t ni Maio pp., o Estado do Espirito Saulo commemo»
rou o seu IV centenário e é oppotluno transcrever o que
disse o Dr. Marcilio Lacerda, sobre a palavra «capichaba.»

t Se gua dó <» grafia consagrada pelo seu dmluino, esse vo-

cabulo, lolvez, provenha de capte, pentear e aba, cabello»
nome do insfrumenlo declinado a essa operação. A lotali-
dade dos filologos indigenas, porém, vai buscar-lhe a origem
no vocábulo copio, corlar o matto ou roçar, e apenas Gon-

çalves Dias. regislra lambem— capixaba. —¦ lia todavia, entre
elles uma divergência quanto á terceira sylaba, que uns es-
crevem com x, como Martins, O. Dias, e oulros com ch, como
sejam B. Caetano, T. Sampaio, e r>. Rodrigues, .sendo que
este subsfitue o b por u. Mantenhamos, comtudo a graphia.
tradicional, a exemplo do oue fizemos com a pala\ra — ca-

poeira - que aftribue a mesma raiz: cop ou cô e coeira^
roça \ elha*»

(Do boletim Assis).



Club de Regatas «Saldanha da Gama»

Posse da direetoria do De-

parta m e n t o Feminino do
Club de Reunias «Saldanha

da Gama*, vendo-se acen-
lados as novas dirce toras.
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Distribuição do churrasco,
no Saldanha, na maravilho-
sa noile de S. foõo, em que
aquelle ciub reali/ou uma

das suas mais formidáveis
festas do anno.

Phoíoss M \/./J*:i

Centro Estudantil Capichaba

No interesse de desenvolver a aile, enlre os moços,
o Centro Estudantil, por intermédio de uma commissão com-
missão composta dos srs. Vinícius Franco, Carlos Miranda

Cunha e Djalma Guimarães, nos communicou que pretende
levar a eífeiío, no Saldanha, uma esplendida hora musical,
em que tomarão parte elementos novos na musica espirito-
santeuse.

Oue essa campanha seia bem succedida é o que de-
seiamos, para estimulo geral, em nosso meio.
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* * *, tr no lai doméstico (jue se forma o cara-
cter e se assentam as bases da reputação; e,
quer sejam boas ou más as propensões naluraes,
é á influencia da família que a maior parte das
vezes se deve o seu desenvolvimento.

Samuel Smiles
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Caríinhos, filho c
Peixoto de Mello
Peixoto,
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Carmen 0.
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Genaro, robuslo garoto, (jue é o

encanto do lar Uaydée—Amilcar

Cabral, da nossa alta sociedade.
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' • * E' longe do lar gue um filho precisa pen.
sar em todas as recordações felizes que conser*
va da casa paterna.

Mme. Permond
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* • • E' na educação dos filhos que se revê*
Iam as virtudes dos pães.

i t~\_o>elho Netto

Fwerly Grandi Ribeiro, aos 3

annos de idade, filho do prof.
Cia adio nor Ribeiro, inspector

lechnico do Ensino, e de sua-

exma. e.sposa, D. He r c / / / ai

Grandi Ribeiro.



Um cer
íamen de
cultura e

S. M. Leonor Gomes llegner,

eleita Rainha dos Estudantes

Capichabas, no concurso pro-

movido pelo «Voz do Estu-
i

dante*, orgào do Centro Es-

tudantil Capichaba, brilhan-

temente dirigido pelo n o sso

confrade Alencar Freitas.
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Ame//a vS/rene c/e Almeida-Represen-
lante do Còllegio N. S. Auxiliadora

(Carmo), eleita princeza dos F.studan-

tes Capichabas.

Maria Amalia Passos — Representante da Es-

cola Superior de Commercio, eleita princeza
dos Estudantes Capichabas.



CINEMA
MULHERES E MUSICA

Um film, què tem mais calor que um forno dc Pada-

rial Cada pequena... Um Vesuviol Cada scenano... limpe-

daço do Parai/o... E iimle-sc a isso, lodo o sal de Macao

e lodo amendoim da Bahia I
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Eis o que vae ter a cidade de Victoria com...

MULHERES E MUSICA

Um film-revisla deslumbrante da «Warner-Eirs!» que o Thea.
tro Gloria apresentará no dia 19 do corrente.

Ramon Novarro e Eyèlin l.aye foram escolhidos ha
mezes, pela Metro, para viverem um emedo esciiptò por
Vicki haum especialmente para ambos. Resullado : dois ar-
fistas felizes, contentes com a sua soite... e um film ihlen-
samente romântico, contado todo por musicas UMA NOITE
ENCANTADORA (The Night is Young), que a Metro vae
mostrar dentro de poucos dias ao publico desta capital.
«Uma Norte Encantadora» tema sua acção desenrolada cm
Vienna, ao tempo de Prater e de Sclioenbrunn em pleno
fasligio. Ramon interpreta nm arguidugue, e Evelm Layc, uma
bailarina da Opera Imperial. A musica de Sigmund Romberg,
é lindíssima, salieritando-sc a canção «Quando eu fôr \elha
para amar», que vae apaixonar me«o mundo. E o film tem
ainda excellenle parte cômica, c( m o concurso de Edward
Everett Horton, Una Merkel e Charles butterworth.
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Íris March é a mais amorosa das figuras da vasta ga-
leria de personagens idealizadas por Michacl Arlen para os
seus livros nltra-famosos. No cinema de 1934 coube a Cons-
tance henuett a ventura dc viver esse papel onde se chocam
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os mais dispares sentimentos. Íris March é a alma de «
diada» (Outcasl Lady), adaptação de «Tlie Gieen Hat
pela Metro sob a direcção de Robert /.. l.eonard gue
gante Th. Gloria exhibirá no dia 23 do conenle.

Repu-
feita*

o ele-
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No Reinado de MOHRO Pelle Limpa e Alva em 3 dias 7V

Uma eandalosa con enie humana se deslizan-
do pela avenida v

fransformoção dos indivíduos em umo mas-
sa compacta, um conglomerado de pessoas fre-
fni ndo em uma embriaguez carnavalesca, se re-
•quebrando, correndo e grilando ensurdecedora-
menle.

O beijo nesse ambiente de frenesi é a con-
fusão conseqüente da variabihdade de cores, da /
multiplicidade de sons e da vibralilidade bam-
boleanle dos foliões em uma de.sharmonia gritari-
•te para glonficai o carnaval da «Cidade Mara-
vjlhosa*!

Ninguém silencia...
Iodos sentem a sugqestão ine.sistivel dessa

alegria 11 radianie que é o reflexo immediato de
vivacidade e saúde e um alteslado vivo de gue
o carnaval carioca é o melhor do mundo.

Lehta, recostada na capota do automove1
com seus pães, estava bastante Inste. Todos os
•que se estacionavam ali no esquina da rua Sete
de Setembro deixavam transparecer o êxtase
despertado pelos presbfos c0m palmas e ova-
ções.

I.elita, porém, não se manifestava.
Ioda a sua alegria, todo o iseu ardor e m-

quietude de uma iovem de 16* annos, íoram re-
pnmidos pelo seu mau humor.

Aos blocos e cordões que passavam saltí-
tantes o seu applauso era um suspiro ou um mu-
-chocho.

O seu pai um funecionario circumspecto que
fizera grande sacrifício, emprehendendo um em-
prestfmò no Instituto de Previdência para tomai
parte no corso, até agora não notara a contra-
riedade da filha. Vi que do lado esquerdo alguém*
o preoecupava mais ainda que os Temanos e os
Tenentes cio Diabo...

E emquanto passavam os cordões ao som
dos pandeiros e cuíca, Lehta reflectia. O seu
deseio era estar no meio daquelía multidão, par-
ticipando nos bamboleios ritmados pela avenida
á fora.

Quizera estar ao lado do Nelson como vira
as suas amiguinhas, todas presas nos braços dos
seus namorados.

Ah! e os bailes! Que maravilha foi o baile
do High-hfe!

Nesta manhã elia ouvira tanta novidade... Oh!
•como deve ser romântico aquellas luzes de va-
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fls rnançhas, os cravos, as sardas e os poros dila-
fados desapparçrem.

A nuillier pôde tratar-se em sua
vasa e secretamente snn que asai*
ba nenhuma de suas mais intimas
amigas, eom o simples processo da
dra. Légüy, applicando em si pro-
(iria o famoso Creme Rugol.

O Creme Rugol corrige e ta/ de
sàpparecer as queimaduras do sol,
as manchas cutâneas, es cravos, as
espinhas,, a eu lis escura, av e r m e -
lhada, amareüo citrino ou terrosa,
tornando a sua pelle clara e unifór
me. \

As partículas iu.initesimaes da
composição deste creme permittem
que a pelle continue respirando e
absorvendo o oxigênio. Dahi <> di-
z.erem <• com razão Qtie o Rugol im-

prime á cutis um torti d<* pétala de
rosa,

Km tres dias a cuüs iicará lisa,
natural e de una braneura, sem rna-
cuia, dando impressão de uma sau*
de perfeita,

Nós temos á sua disposição um
exemplar do livrem «O Tratamento
Scientifico Para embellez.ar o Ros-
to» (jue lhe indicará o caminho paraobter uma pelle formosa e evitar
(jue elia se estragar ou enrugue
atô a extrema velhice. Nao hesite:
Peça-nos hoje mesmo.

A revista está sob a sua mão f
deixar para mais tarde è* arriscara
se esquecer, V. s. náo lem despesa
/diurna. A remessa será feita gra-tuitamente. livre de porte.

C O U P O N
Laboratório Alvim & IVeitas — Rua \\ enceslau Braz, 22, sob ±-S, Paulo
(orno leitora de cVida Capichaba», peço-lhe enviar-me gratuitamente, semobrigação de minha parte: «O Tratamento Scientifico para

embcllezar o Rosto.»

NOME*.

RUA.. .

CIDADK
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Se na pharmacia ou perfumaria da sua localidade ainda nâo tiver

ugol. poderemos enviar-lhe um pote mediante rs. ^.«RSOO ern vale postal.
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FORMGUINHAS CASEIRAS
Só desapparecem com o uso do "BAKAFORMIGA 

31"que attrae e extermina as íormiguinhas caseiras e tod*espécie de baratas, e que por .ser liquido, é o único queacaba com as baratinhas miúdas que tanto estratra-os moveis e mancham o.s espelhos"BARAFORMIGA 
31"

ENCONTRA-SE NAS DROGARIAS E PHARMACIA»Vidro pelo Correio — 4íf;000Pedidos a Lima Carvalho. Caixa 124S — Rio i

rias cores aos arredores do club incidindo fosca e.lenue-
mente nos recantos de idyho.

Só agora Lehta deu um sorriso sonhador, suspirou e
mordeu os lábios, dizendo alto, irreflechdamente: Ah! se eu
fosse filha...

-De quem? perguntou a mâe curiosa.
—... de D. Alayde proseguiu a rnoça amda sob a im-

pressão das sensacionaes revelações matutinas das amigui-
nhas fohanas e prazenteiras.

Nessa noite voltaram mais cedo.
Lehta suspirando incessantemente; a mãe contristada

com a fraqueza da filha criada com tanto carinho e desvelo
e o velho funecionario maldizendo o carnaval desse anno

Arnolpho Fernando

,
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IP ara minha esposai
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.1

lista noile, querida, ouve: sonhei

que era o mais poderoso dos rnortaes

Tantas riquezas linha que nem sei

p'ra qne serviam maravilhas taes.

Nesse meu sonho eu me uilçjura urn rei

num castello de lorres medievaes

e um corteio que nunca imaginei

entrava pelas portas ogivaes.

Eu me senli, assim, muilo contente,

pois, a meus pés, linha a felicidade...

Acordei: lu donnias docemente

e, iunto a ti, estava o meu pehz.

l:u comparei o sonho e a realidade

e comprehendi que eu era mais feliz J

Pernambuco.

ii
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*3iiatRo de Oliveira
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Coníiíeor..
(Para M. J.)

Aos vossos pés, Senhoi crucificado.
De joelhos na laqe humida e fria,
Venho implorar perdôo para o peccudo
(Jue constantemente eu commettia.

Se soífro por haver me dedicado
A uma mulher que a outro pertencia,.
Compaixão vos supplico aqui prostado
Paru o remorso atroz que me crucia.

E vós que sois justiça e sois bondade,

Nefando cume a judas perdoando,
Não nequreis, por certo, acquiescencia.

Pois lendo amado a Ioda humanidade,
Não imporeis castigo a quem, amando,
Softreu a melhor parle da existência.

Milic £. dê earval/ic
" ¦ '¦'¦¦ ¦¦¦•'¦¦¦:¦;
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-.-¦¦'Philosophia

(Collaboraçào do Circulo dos Amigos de Marden).

*
Nâo te lamente*, se a desgraça le visita,

que o nada é o fim de ludo quanto o mundo otferece.
Deves nr mesmo quando o coração padece
para não sucouinbu ao golpe da desdda.

A nalureza lodo e sempre nos incita
a ver um bem no contratempo que opparece,
... por entre a dor da linda Hot que se fenece
o principio vital d<> frulo io palpita.

Após a noite, suiqe a aurora, após o inverno,

a primavera. Não ha mal que sem eterno>
—dil-o a simples sabedoria popular.

Não chores, pois, que a logrima deslróe a vida.

Sé forte! Seque sempre avante, fronte erguida,
a rir, embora e^lela a dói a le ralar !

'v ' '

¦

Jfoao cfrainer
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O manequim
O manequim é uma obra de aYle, creada pela plian-

lasia do alfaiale. lem a expressiva semelhança de uma fi-
quia humana. Mas, nuo fala, nem pensa. Nâo leve a lelici-
dade de sei animado, por algum deus piedoso, como a es-
Intua que Pyqíitulião esculpiu. Vive, por isso, somente i\a
sua belleza exterior, á vontade soberana do seu creador,
que o fa/ andar á moda do dia. Veste-se sempre apurada-
menle e, como não pôde passear, assiste ao passeio do eu
dade, a que vae exlubindo, dèscerimomosameule, o seu ul-
timo coslume. Ií a cidade, vendo-o grandemente vestido, em-
bora saiba (jue elle nâo veste de accordo com o seu dese*-
jo pessoal, tem sempre o melhor olhar para a sua roupa
clernameule novo. 1 Ile não enlende o olhai da (idade. Nao
sabe que, eiogiosq, elle se dirige indirectamenfe para o seu
dono, islo é, para quem o veste com tanlo cuidado. Com-
tudo, no sua admirável serenidade, se sente sempre feh/
Mudando mesmo, conlmuamenle, de roupa, á sua revelia,
elle acha (jue se deve portar com a seriedade, com a un-
pei hu habilidade mesma, de quem teve um desejo e o con-
seguiu realizar; completamente. E, assun, índiflerente á po-
lítica e ás convulsões sociaes, o mesmo ao seu dandysmo
o Ioda hora revelado, vae vivendo a mais magnífica existen-
cia possível, nessa linha, qüé o seu creador e a moda lhe
impõem e (jue c eleniamente, ou si gui/erem, inv a riavel-
menle variável... Talvez seja por isso (tue o Manequim, aclu-
almenle, esta* sendo muito imitado. Tão imitado (jue iá exis-
te, em Vicloria, um lypq humano, verdadeiramente humano,
aque se dá ò nome de Manequim. 1 la, porem, uma dtfleren- v
ça. íí'que o Manequim só se parece com o homem exterior-
mente. Digamos até : pliYsicamente. Ao passo gue o imitador
copia-lhe o physico, não com o physieo, mas com a alma.
Não podendo fazer o jogo maravilhoso com a vestimenta do
corpo, fá-lo com a do espirito. Ií c um Deus nos acuda! na
representação psvcliologica do Manequim. De hora em hora,
apparece differcnlemente vestido. E sempre bem ves lido,
porque a gosto do seu alfaiate (Oü alfaiates?) que lhe talha
o terno á ultima moda. Ií é sempre imperturbável na e.xtnbi-
ção da sua roupa eternamente nova...

*

À alma do homem — manequim é a alma do que lhe
soube dar uma idéa. Não lem consciência da responsabili-
dade do pensamento, que traz comsigo, porque lhe foi sug-
qendo, á sua revelia. No entretanto, Ira/endo-o, não o es-
conde a ninguém. Ao contrario: mostra-o a todo o mundo
Mas como é incapaz de o ter espontaneamente e, por isso
mesmo, de o defendei, caso o combatam, troca-o, a lodo
momento, pelo de gualquer outra personalidade, que os te-
Dha de sobra, ti, assim, é o homem mais feliz do Universo-
Não tendo uma só idéa própria, tem, ao mesmo tempo, a do
mundo inteiro, porque, para elle, qualquer urna serve...

E? portanto, um vencedor. Primeiro, porque tendo to-
das as convicções, que entre si mesmas se substituem, de
accordo com as oceasiões e a vontade dos seus modelado-

*t * ¦'-". '¦' -. . 
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res, nunca se encontra era opposiçãò a ninguém. Segundo,
porque não tendo nenhuma que lhe.pertença de facto, Iro-
ca a que se lhe dá poi qualquei preço, sem nunca sentir a
inconveniência do menor ridículo ou da mais cortante uo-
ma.-.

Tendo sido ereado, indireclamente, pelo alfaiale, já se
vae tornando um creador de novos Manequins, que se vào
infiltrando na sociedade victonense, com tanto êxito, que m'j
estão até imperando em lugares saqrados...

a. z'- "''¦'-. A.. A* \a* ¦"'-¦¦-'-
...A Alvímar Silva

JAIRO ALVARENGA ROSA
Accessorlos e peças para automóveis

Oíflclna de VulcanltaçAo
RUA DO ORIENTE. 31

de Pneus e Câmaras de ar
Phone. 470
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MARTHA
Era, ali mesmo, o beiro da(|iiele riacho barulhento c

cristalino, que residia o velho lenhador, já decrépito.
Recurvado, ao peso dos seus oitenta janeiros, iá the

eram excessos as forças, para empunhar, corajosamente, o
machado e pôr abaixo aquelas gigantescas perobas.

Em companhia de sua nela, Martha, o quem sempre
dedicara o mais sublime afeição, ali moi tiva o pobre homem-

Felizes e despreoecupodos repousavam sob um teto
frágil e imundo naquele recanto de sertão longínquo.

Ela, formosa cabocla, morena, sempre dedicada, ludo
fazia para não aborrece-lo, pois, oro o único membro do
sua familia que ainda existia e nele eram depositadas todas
as suas esperanças...

Assim viviam alé (jue nm dia, o pobre Martha, encon-
tra o velho, eslirado, morto, aos pés da corna. Louca de
dôr e aflição, com as lagrimas em abundância a lhe escor-
rerem pelos faces, caiu sobre o cadáver.

Coitado!... Pobre oi tan !...
Na mesma tarde foi feito o enlerramenío. Lá ao longo

da estrada ia o enterro, e Martha em pranto, na soleira do
porta do casebre, ocompanhova-o com o olhar..,

«tesus, doi a essa pobre ereoluru, animo e resigna-
ção. Dai-lhe força e alivio; pão e lélo, afim de que seus nl-
limos dias sejam mais calmos e assim esqueça as magnas
e tormenlos porque tem passâdòl...»

Foram estas as bondosas palavras de |tima ex-escra-
va que abraçando a orfan, soluçava...

|á não linha aquele seu semblante alegre, aqueles mo-
mentos de satisfação que outrora passava ao lado do seu
saudoso avô...

Coitada!...
Vivia apaixonado... Não mais dedilharia aquele violão
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com as casas quc vendem

mais barato!

Medicamentos e Drogas

nova seção arejo

Drogaria POPULAR
RUA DO COMERCIO H°- 2

com que costumava simular alegria, quando ainda vivia o
vellio...

Cheqou, afinal, o seu derradeiro minuto de amarguras
e sob prantos de todos que residiam naquelas paragens, era
retirado o seu íraqil corpmho, daquele luqubre e impressio-
nante lor, paro baixar á sua ultima morada...

Acompanhei, da cancela, o seu esquife, que aos pou-
cos se distanciava de num em demanda do cemitério local,
até sumil na ultimo curvo do caminho. E naquele lar, ou-
trora barulhento ás vezes oleqre, oro pelos canções que o
velho cantava ou nob momentos em que o violão dedilhado
por Martha, gemia tristemente, agora impero místico silen-
cio, interrompido, ás vezes, pelo pio agourento do môcho
ou do urutáu...

NILO GONÇALVES

GRIPPE-NtVRAL-G!AS-DCRES EM GERALCIMJMAINTmn
COMPRIMIDOS Ofc GIFFO-NM

TUAM SEM 0EPRIM1R O ORGANISMO
Francisco Giffoni 6C — Rua i.v dc Março. 17 — R>oj
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Crepúsculo de
Maeííerlink
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Em face da Morte, Maellerhnk desanuvia a fronte.
Chegando ao fim da jornada, desafia, procurando tirar-lhe
•o que lem de terrível, como a brincar com a sombra do
Destino.

Então, afirma a inconsciencía dos que pensam aterro-
rizados na Morte, sem procurarem, como Leneru n'OS Ll-
BERTADOS, ver que a verdadeira duração é um intervalo
-berço a túmulo, irremediável. Procura-se ve-la, ao contrario;
quando estamos dominados pelo cansaço infinito. Entrega-
mo-nos, sem batalha, ao seu cavalgar que se aproxima. Néo
a estudámos, e o seu conceito permanece o do eterno ler-
ror, emquanto os mitos mais tenebrosos dos cem dos seus
partenons e pedestais.

A' ultima hora c que, chorando, enfrentamos o grave
problema dos ullimos eslertores. O pavor, assim, apodera-
se de nós, como ao naufrago a flacidez e o cansaço dos
músculos. Atropela-nos o desconhecido que avança. E con-
1ra o conselho de nossuet: «Náo c digno de um christâo
revoltar-se contra a Morte no momento em que ela se apre-
sento para o arrebatar.», nâo sabemos encarar, com altivês,
•a sombra, onde começa o silencio.

Maetterlink, pessimista ó principio, deixa-se então, pe-
•neirar por «um vago misticismo que é muitas vezes onde
param os mais apaixonados incrédulos.»

Em frente á fatalidade que se aproxima, exclama sor-
-rindo; «Nâo sei quem tu és, aliás eu seria o teu senhor; mas,
>nos dias em que os meus olhos viam mais alto do que hoie,
aprendi o que fu não és; e basta isso, para que não sejas
«ninho.»

Prevendo a angustia, procura ladea-la, gravando, no
«nais profundo de sua personalidade, imagens ridentes do
ultimo minuto da Vida na Vida universal. Ao invés das ora-
-ções soturnas, entoa, como as vitimas cristãs nos circos ro-
«nonos, as orações das culminancias da vida.

E defende a Morte. Os nossos maiores males, doença
•e lagrimas, «pertencem á Vida e não a Morte.» E assim, se
renamente, prepara-se para a ultima liça.

BANCO POPULAR
dos Empregados do Coirtnttrcio de Victoria

,SOC: COOP: DE RE5P: LTDA.

5££pJi£iTdAnheiro em conta corrente. abonando as melhores taxas.
BE^ADOE>r»faS,nfnlot dC COI,ta de tcrCtiros em qualquer praça Uo pai/.«.NCAKKLOA-SR de cobrança de vencimentos de funecionarios públicos, dc
íftilíí!Ípíll>dmheiros da Cflixa Econômica, etc, mediante módica commissSoPROCEDE a cobrança de lettras da terra e do cambio, duplicatas e quaes-
SSfiõSlí^ tll"los'-para ° que disP*5c (,e optimo corpo de correspondentes.EMPRESTA dinheiro—unicamente aos seus associados, — mediante os iuroslegacs.
ADMINISTRA BENS IMMOVEIS arrendando-os, concertando os, pairando osrespectivos impostos, etc. mediante a taxa módica de 5/1*ADIANTA dinheiro por conta de vencimentos e aiuguere^ a receber.

. Telephofle C. 415
Para mais informações (ont a Gerencia

Rua Jeronymo Monteiro, 26 — 7* andar
VICTORIA E. SANTO
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mA , AGE COM SEGURANÇA
1 NA FRAQUEZA PULMONAR

NA CRIPPE MA BRONCHITE NA TOSSE
Encontra-se á venda em todas as

Pharmacias e Droqarias

. 
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Chegando a esse ponto, não admite mais a ciência, a
Medicina. A agonia, si chegar, terá que ser nalu|ral. sem
atropelos. Nada de se arraigar aos minutos que faltam. Nèo,
IV a prolongação da agonia que traz o horror da Morte,
como é o horror da Morte que prolonga a agonia. Não se
enteia para prolongar instantes, na incerteza. Não se arran-
ca á morte. «Uma única hora, sublraida á Morte, vale bem
uma existência inteira de torturas», pois o que se dé nesse
ultimo lutar das resistências orgânicas contra a fatalidade
— é a luta, não da morte contra a vida, mas da Vida contra
a Morte.

Enfrentando-a por outro ponto, nega o desconhecido,
e a positividade das religiões. A crença nelas — será, no
fundo, ma negação da bondade de Deus. No entretanto,
cré que o aniquilomenfo total seia uma quimera. Somosos
prisioneiros de um infinito sem saída, em que nada perece,
em que tudo se dispersa, mas em que nada se perde.» Es-
tamos limitados denico da imensidade das horas e do es-
paço.

Nega a tortura por detraz do sombra. «O infinito nâo
poderia querer-nos mal, visto que, si ele nos torturasse, tor-
tararia alguma cousa que não pôde separar de si, e portan_
to se tortuaria a si próprio.»

E, serenamente, o profundo psicólogo flamengo, e estu-
dioso da Vida, o admirador das folhos e dos abelhas, que
andava a procurar a vida por tudo, marcha para a Morte.

O seu crepúsculo esbate-se no fundo de sua consci-
encia. Mas a sua consciência tem alvoradas festivas : a Fé.

A larga e profundo sombra da Morte, pelo crença,
acabara-se no crepúsculo ridenfe de Maetterlink.

Ser esfor d cffloreira
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ANT1-AC1PO CHOLAGOGO LÀXArfvo
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ANNIVERSARIOS
fizeram annos no dia

Barbosa, filha do casal Mana — )oão da
Cruz Barbosa,

QAs 

senhoras: Anna Piho e li-
gueiredo de Aguiar; os senhores:
Abraháo Fernandes, Ignácio da
Silva Pereira e Ewet C. Guima-

raes; os meninos: Ernesto Casno, Luiz Tur.
tado, Ediih Nascimento e lulvta Sanlos.

0As 

senhoras: Oleüsa de Abreu
üspindula e Yolanda Coutinho; a
senhorinha Idalphína Alvarenga
Barbosa; os senhores. José Oso-

rio de Miranda, José da Cosia Morgado
Horta. Matheus Pinto, Zilo Mello, Guilher-
me Meyer, Iodo Camillo de Oliveira e |u-
lio Lima; os meninos: Floy Rocha e Adhe-
mar Carvalho.

*

mAs 

senhoras: Odette Pinto Rios
e Martins de Mattos; as senhori-
nhas: Maria Campos dos Santos
e Leovigilda Lyrio; os senhores:

Miguel de Azevedo Netto, Arnaldo Lima,
Leão Musachatti, Antônio Chaves dos San*
tos, Alberto Ferreira Barbosa, João Rodri-
gues Soares e os drs. Archímimo Mattos
è Delmiro Coimbra; a menina Vera Maria
Pires.

CD

HAs 

senhoras: Guilhermina Borges
de Oliveira e Augusta Nunes dos
Amos; as senhorinhas: Maria Li-
via Barros, Maria Ramalhete da

Conceição e Anatalia Valladares; os se-
nhores : Adauto Nunes, Genésio da Silvo
Barbosa, Oetavio de Oliveira Sepulveda e
dr. Augusto Seabra Muniz.

HA 

senhorinha Maria )osc Adnet;
os senhores. Arnóbio Alves de
Hollanda, Homero Baptista Lima,
Fuzebio Ludugero Campos e des

Oscar Faria Santos; a menina Betty Albu-
querque.

mAs 

senhorinhas: Sylvia Resemini
e Albany Dessaune de Almeida;
os senhores: )osé Ferreira Bra-
ga, Leonardo Barreto, Anionio Ro-

drigues Balbi, Pergentino de Oliveira Soa-
res e José de Aguiar; a menina Yvette Fs-
pindula.

mAs 

senhorinhas : Elita Calmon, Fl-
za Fwald e Maria Aristotina San-

mmmmmmm tos; os senhores: Ornar Carneirommmmmm 
da Cunha, Arildo Monteiro, Pedro

Mesquita, Arlindo Nunes da Silveira, |osé
Raymundo de Oliveira, Oetavio de Aguiar
Lemos e Paulino Alves.

•i,y ¦¦
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As senhoras: Maria de Lourdes
Decotigne e Maria da Penha Bae-
ta; as senhorinhas: Herminia Lu-
cia Vasconcellos; os sen h o r e s :

João Hamilton Coelho, José Ribeiro de Sou-
za Júnior, Antônio Pereira Franco, Diaman-
tino Barbosa e dr. Mario Lyra.

NOIVADOS
Fizeranfse noivos

Da senhorinha Mana Luiza Quedevez o
sr. Jonas Nascimento;

¦ v ¦ - v ' i

—da senhorinha Carly Lomba o sr. He-
ho Cintra Nogueira.

CASAMENTOSI I A senhora Collatma Santos; a se-
I 101 nhorinha llka Gonçalves Rocha;
I I o senhor dr. Fdgard Salles Fag- CasararRSe :

nani; os meninos: Luiz Cláudio e
Menandro Leão.

Oil

HAs 

senhoras : Lindinha Braga, Ma-
ria Percilia de Lyrio e Francisca
Lellis Horta; as senhorinhas : )u-
lita Santos e luracy Lima; os se-

nhores: |oão dos Santos Lemos e Carlos
Magalhães; a menina Maria de Lourdes

As senhounhas: Marta )osé de
Carvalho e Zenith Lessa; os se-
nhores: Joaquim S. Duarla e Ma-
chiavel de Souza Cumen; as me-

Dina Alves de Petris, Nadir Ama-ninas
ral, Nydia Coufinho e Arlette Amaral.

Qã]
m

O senhor Carlos de Almeida.

A senhorinha Mana Augusta Ni
coletti.

I' A senhora Mana da Gloria; a se.
114 nhorinha Maria Antometia Nico*
II letti.

G .senhor Oscar de Souza Oli-
151 veira.

Casa dos 4 Irmãos
DE

Irmãos Hílal
MATKIZ

Avenida Capichaba, 31133
Vtetorl» E. E. Santo

FILIAL
Rüa da Alfândega. 245

Rto •> Janeiro

Vendas por atacado
ea varejo

Armarinhos e Novidades'
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Com a senhorinha Lydia Drumong o se-

nhor Theophilo A. Silva;

— com a senhorinha Rosa Cavalcante o
senhor Tenente. Theodomiro Gaspar de Al-
meida.

NASCIMENTOS

Fstá augmentado o lar do casal Valentim
dos Santos, com o nascimento de um ro-
busto garoto que terá o nome de Pedro;

—David é o nome do lindo garoto que
veio encher de alegria o lar do casal
Adozinda Malhar— David Teixeira.

#
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Alfinetadas
Tudo segue o caminho normal, muito em-

bora contrariando as previsões dos pes-
simistas. Todos diziam que elle só queria
namorar, para matar o tempo. No entre-
tanto, eis que faz o pedido... Fstá certo..-

Elle a vm uma única vez. Foi o bastão-
te. |á está apaixonado F dizem que elia
lhe corresponde o flirt. |az muito bem,
pois elle é um optimo rapaz...

'rí»c7 -
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E assim, nesle vae e vem.
Se vae murchando a flor
Da minha juventude,
Fugmdo-me a saúde.
Dó corpo. e. o que é peior,
Do coração lambem.

Ai que infernal tormenlo
Trazer a gente a idéia
Nesla enredado teia
Chamada pensamento»

Vamos gastando a vida
Neste continuo estudo,
Nesta continua lida
Interrogando tudo.
O que é verdade é,
E se eu pergunto á alma
Aonde a luz se esconde,
A alma não responde,
Nesponde a luz da Fé.

Responde, sim, mas são
|á tantos os revezes
Que até o seu clarão
Me vae faltando as \eies

Que isto da gente pôr
Unicamente a esperança
Num mundo que é melhor
Num bem que nâo se alcança
E' duro. porque emfim,
)u fartos de soffrer
Caímos de cansaço
Se um anjo não vier.
Tomar-nos pelo braço. ;

Vamos murchando as-flores
Das nossas primaveras
A phantasiar amores
A phantasiar chtmeras,

Depois... passam-se os dias.
f. vão passando os annos,
E vêm os desenganos
Sem vir as alegrias.

Feliz e venturoso
Quem põe o seu cuidado
Em passageiro gozo!
Feliz! Talvez... nem sei...
Parece que isto é fado
Parecç que isto é lei.
Que tudo neste mundo
Lá tenha a sua maguo
P'ra ter a que aspirar :
A flor aspira á água,
A água aspira ao mar.
O mar aspira ao ceu...
O mar è como eu.

Se a vista incerta e vaga
Estendo á immensidade
Tam intima saudade
O coração me alaga,
Tam intima que pense

^ \

PASSAGEIROS - CORREIO - ENC0MMEHDA5
LINHAS COSTEIRAS

Rio de Janeiro» Porto Alegre - Monte vídeo- Buenos Ai-
res L Rio de Janeiro - Vietoria - Recife Natal

com os respectivos portoe de escales.

LINHA MATTO «.KONNO

Sào Paulo-Campo Grande-~ Corumbá Cuyabá
e os portos intermediários

0 SERUIÇO ftEREO TRANSOCEANICO
continua

SEMANAL

VIA

CONDO* LUFTHANSA
O único serviço aéreo reguler entre

Brasil-Europa
¦ 

* -

Informações eom ou agente*
ARENS & LANGEN

VICTORIA

AVENIDA CAPICHABA IO
Caixa Postal 70

TELEPH. 295
End. Teleg.

¦

riféyèyierrei ."

Se acaso nalgum dia
Minh'alma habitaria
Lá nesse espaço immenso
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Talvez, talvez que eu ande
Agora desterrado
Da pátria verdadeira
Da pátria em que nasci,
Talvez, d'outra maneira
Não posso perceber
O que ê esta saudade
O que é este deseio
De um mundo que nào veio
De um mundo que não vi

Pois chora alguém acaso
Um bem que não perdeu:
tntão chorando eu
E' certo que o perdi.
E* certo muito embora
Cu não me lembre iá
Do mundo de cá
Contemplo a toda a hora.

GUERRA
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Temos visto a morena da Escola Nor-
mal, em interessantes palestras com o io-
vem campeão de Tennis Capichaba. Cuida-
do Mlle , que Nossa Senhora de Lourdes
lé no sul do paiz está velando o jovem..

Elle c crock no tennis e no amor... Isto
é para esquecer do filho do ex-Secretario
da Fazenda? Mas não a custa do outro,
pois elle c de circo... e mesmo se dedica
a Santa...

A funccionoria da Alfândega voltou o
namoro com o moreno amador do Salda-
nha da Gama. Alfinete pergunta aonde está
a jòv«m da Praça da Independência ? Cui-
dado mlle. que o iovem pôde ser furtado
pela iovem do praça... Vamos ver quem
vae ganhar...

Alfinete viu a garota funccionaria de uma
importante companhia de seguros na ulti-
ma festa do Club Victoria jogando dominó
com o filho do deputado actualmente no
Rio, e dansarem par constante.. Alfinete
aconselha a Mlle. que um amor faz esque-
cer de outro...

A morena do morro Serrai, dansou mui-
to na ultima com o funccionario de uma
importante firma desta Capital. Alfinete
previne á mlle., para tomar cuidado, pois,
as férias da funccionoria da Alfândega es-
tão terminando e depois...

Das duas Alfinente deseia saber quem
vae ganhar...

A mais alta das três que mora no largo
do Quartel, deve estar saudosa, devido a

PAES
Trabalha aetitaluioiite para a

«Vida Capichaba»»

Comparece a todas as solemnida-

des: festas intimas, casamen-
tos, baptisados e anni-

xersanos.

Procuram o seü flTELIER á
rüa 1* de Março n. 23

VICTORIA

ausência cio primo... Cuidado mlte., com as
paulistas... e amor de primo...

Consta que o athleta nào gostou da al-
íinetada e nos chamou de boate ir os. E'
sempre assim: Diz-se a verdade e, ainda
por cima, nos querem convencer de que
erramos. Comtudo, continuamos a affirmar
a mesma cousa. Mais ainda : que elle, ago*
ra, para disfarçar o namoro com a loura,
anda tentando um flirt com certa morena...

A linda princeza dos estudantes, a a lum-
na da Escola Normal, eslá sendo corteja-
da, de longe, pelo moço, que anda tão
apaixonado do seu sorriso attrahente, que
chega andar a sonhar com elia, sentindo
affirmam os seus amigos... ^f

Mlle. precisa de cuidar de prender mais
o iovem bacharel, pois, segundo sabemos,
elle está se interessando um pouco por
aquella morena da rua Coutinho, que r. bem
encantadora...

' .-. - .- g. <vg;v..v
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Elle ia» muito feliz, ao seu encontro, pela
rua clara, que nem nos viu ao seu lado.
Acompanha^nol-o, portanto. E tivemos uma
surpreza, de que participou o moço, tam-
bem. E* que, quando chegámos lá, Mlle
estava firme... Mas, com alguém, que, de
cerfo, lhe interessou inais do que o nosso
companheiro, que retornou sobre os pas-
sos, immediatamente, tinindo de amargu-
ra... coitado!

Mlle. reclamou contra a greve, mais dó
que todos, na cidade. Só porque bond
cii cular não appareceu, naquelles dias. E.
com elle o moreno qtie toda a noite fazia
o passeio á cidade alta...

Nada é mais interessante para elia do
que a visita á sua rua do iovem estudan-
te... O próprio álbum de figurinhas fica de
lado, quando elle apparece por lá...

Mlle. gosta do amigo de um amigo de Al-
finete, de quem aliás é coltega, no Gvm-
nasio.Por isso, convida-o a passear em
sua rua, certo de que, tambem, elle estará
presente. De facto, não falta. Mas, infeliz-
mente, com todos, apparece, tambem, im-
portuno, a figura pouco querida de Alfine-
te, que tudo annota, para sua brincadeira
eterna...

Tudo passa sobre a terra, tudo... só uma
cousa não passa : é o noivado daquelles
dois pombinhos, que todo o mundo espe-
rava passar, [ainda este mez, para o ca-
samento...

Elia continua a flirtar com muitos, sen»
namorar com um só que seia...

0 iovem advogado tem sido infeliz. Foi
noivo duas vezes. Uma das noivas já ca-
sou... com outro... e a outra iá é noiva, no-
vãmente, de um seu collega... e elle con-
tinúa solteiro.. Só tem sabido preparar
noivas... para os seus amiqos...

A vida é inflexível para certas pessoas»
Que o diqa o nosso medico...

Dizem que elle vale ouro, em moeda»
tranceza... Deve ser verdade. Do contrario,,
não seria tâo querido, das rodas femini*-
nas...

Mlle. continua em duvida. Nao sabe o-
partido que deve tomar. Todos os dois lhe
interessam, igualmente. E elia vae accei-
tando as gentilezas de ambos. A I f i nete.
que notou a indecisão de Mlle., acha que
já é tempo de tomar uma altitude. Ou &
ou 00. Ou um ou outro, pois a cousa iá es-
tá dando na vista...

Elle diz que náo quer assumir a respon-
sabilidade de um noivado, já o disse mes-
mo a elia, que náo se importou com o ca-
so. Parece até que está preferindo o f1iri„
do modo como vae, irresponsavelmente...

Na rua ltapemirim, ponto terminai dh
linha de bondes, vende-se um lote de ter-
reno, para construir, com a área de Ô26
metros quadrados, informações nesta re-
dacção, ou com os srs. Emilio Oliveira e
Antônio M. Trindade. Preço de oceasião.

¦. . !

¦

M. Lopes Pimenta
- ADVOGADO —

Acceita o patrocínio de causas no
toro da Capital.

KSCRIPTORIO- Av. Capichaba, 28
Resid.-Hua Antônio Aguirre. 3*)

Endereço postal — Caixa 131

t

Victoria E. SANTO

?SE uma rnachina de des-
cascar arroz <Engelbert», em per-
feito estado, por preço de oceasiâo.
Vêr e tratar á Av. Capichaba, 28,.
nesta cidade*

•
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Medico

Ventre volumoso
Somno agitado
Ranger dos dentes
Comichâo no nariz
Vômitos - Cólicas

lnchação no lábio superior
a pallido, ora corado

Irritabilidade de gênio
¦.>',
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Tudo sâo symptomas de
LOMBRIGASeVERMES
Só podereis exterminal-as

dando-lhes um
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TIRO SEGURO
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O TRADICIONAL REMÉDIO para ADULTOS e CRIANÇAS



Ttremot muito prater em
enviar o nusio eãpecialiãta
para exummar grutuilumen-
te, eom o Vi$iomeiro, a $un
ílliuntiutção.Veja como

A AGULHA SE MOVE

guando accendo a luz.
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O Visiotnelru mede a lu: com a mesma precisão rom que 0 thermomejm mede

a flmlZiiirit.Ell, mosfra a qu.wM.ide de lm necessária a catla trabalho „.«•«¦/.
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1» SURPREHENDENTE a
^JJ precisão e a sensibilidade
deste maravilhoso apparelho - o
Visiometro. Elle mostra, num
segundo, se o recinto está con-
venientemente illuminado para
cada tarefa visual: leitura de li-
vros, jornaes, costura e outros
trabalhos.
E' possivei que em seu lar haja
luz bastante. Mas não é provável,
porque as estatísticas demons-
tram que menos de dez, em cem
casas modernas, possuem luz
adequada e correcta, que evita

o cansaço e enfraquecimento
dos olhos.
Estamos á sua disposição para
examinar gratuitamente, com o
Visiometro, a illuminação do
seu lar ou do seu escriptorio.
Obedecer ás indicações do Visio-
metro é proteger os seus olhos.
E proteger os olhos é mais que
defender a vista, é defender a
saúde e o bem estar.
Peça uma demonstração grátis
com o Visiometro a qualquer
dos nossos auxiliares ou telepho-
ne para;

COMPANHIA CENTRAL BRASILEIRA DE
fORÇA ELECTR1CA

PHONE 664
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