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O SEGREDO Anedocta
da saúde dos cabelios

Como crescem
Porque caem
Porque embranquecem
Como remediar

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

ções dò couro cabelludo e corrigir as
suas anomalias.

Como combater os
symptomas da destrui-
ção capillar quê acàrre-
tam fatalmente a debiii
dade e o embranqueci-
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subs tan i: i a da mesma
natureza que as ceilulas
eapiüareé podia coope-
rar a sua formação e ao
seu d e s envolvimento.
Tal substancia é a que
se encontra concentrada
em solução estável na
bem inspír a d a e feliz
forma da Loção Brilhan
te cujo segredo custou
uma fortuna.

Graças ao poder de
absorpçâo da epiderme
de certos Líquidos, con-
segue a Loção Brilhan-

seus ele
e nutriu-

Calva devida X Alopecja Are-
ata, tratada pela Loção

Brilhante

mento dos cabelios, as-
sim como a cal vicie.

Será um problema in-
solúvel ?

Felizmente náo.
A sciencia está sem

pre preoccupada 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 que só uma

te ser directamente assi
miUula pelo couro cabel-
ludo. Assim, com appli-
cações locaes p e netra
até as rai zes do cabello
(que nunca morrem) os
mentos anti-parasitarios
vos cias ceilulas capilares.

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

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

Nas senhoras o êxito da Loção
Brilhante tem sido assombroso* AL
gumas que ao pentearem-se perdiam
muito cab lio, deixaram de o per-
der e curaram se radicalmente, hs-
peeialtnente notável tem sido a tor-
mação de cabelios novos em homens
no inicio cia calvicie, e em alguns
calvos já bastante adeantados, onde
a esperança de cabelios novos já se
havia dissipado.

O numero de fios de cabelios de
uma pessoa adulta, diz Jesionefc, e
o seguinte :

Nas louras ha approximadamente
140.000. Na de cabelios castanhos.
I09;00G, Nas de cabelios negros..-.
102.000. Nas de cabelios vermelhos,
80.000. i ¦

Essa é a capacidade de cresci
mento do cabetK e tlahi a necessi

Ume, trançois
Fohl nos escre-
ve:

Devido d cas
pa o >neu cubei-
lo enfraqueceu
e cahiu ae for-
ma alarmante
Depois que eu
em p reguei re
gui ar men tea
Loção Brilhan-
te, os olhares
de minha fami-
tia sâo sempre
4ara ps meus cibellos. A cas fia desapare-
ceu a queda foi detida e renasceram novos
cabelios fortes, abundantes e oiuteados.
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O Zacarias ia a sahtr de ca-
sa, um dia destes, quando a
mulher lhe entregou um peque-
no embrulho.

—Que vem a ser isto, minha
querida ?-perguntou elle.

—E' um frasco de tônico con-
tra a queda do cabello.

—Muito obrigado - respondeu
O Zacarias embaraçado— mas
eu...

-Nào é para tt—esclareceu
a mulher. — E* para a tua da-
ctvlogrnpha de quem cai tan-
to cabello... na golla do teu ca-
saco.
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dade da nutrição do cabello,
com 0 tônico biológico Loção
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 dp cabello e do seu
embranquecimento, bem como
todas as propriedades e van-
tagens desta sensacional in-
venção, por isso, editamos um
livrinho que eontém conselhos
úteis para V. S. obter e con-
servar uma bella eabelleira

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, ciando lugar
â invasão de caspas no couro
cabelludo.

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 eevL
tar a sua queda até a eclade
avançada? Use Loção Brilhan*
te, scientificamente preparada
e de valor comprovado.

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

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

fi u • • •

Cidade . •«

«*•*•#

.......

Estado.... V, C.

Fertflisa o couro
cabelludo
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O Casamento de Lourdes...
Que será aquelle vozeirão na casa do sr. Silva?!,..
Pensava Marcus, defronte á esquina da praça deser-

ta, cuja alma era o barulho desarticulado e irritante de um
vehiculo, que como um raio ora surgia, para logo após de-
sapparecer e tudo ali se tornava como dantes...

Tanta gente... gue barulho... seria enterro ou alguém
quc iria viajar?... Ia por estas alturas o pensamento de
Marcus, quando ouve uma voz delicada que parecia vir de
longe... Olá!...

Virou-se... era Lourdes, urna figurinha graciosa de mu-
lher em formação. Agora Marcus podia apreciar aquelles
olhos negros e attrahentes e um sorriso gracioso, que cada
vez mais augmentava, em direcção á sua pessoa...

—Como vae?... perguntou Marcus, acompanhando os

gestos interessantes de Lourdes...
—Bem... e você ?...
—Regular... respondeu Marcus, endireitando o cabello

ondulado em desalinho...
Pensando na vida, não é Marcus?...

—Qual nada!... estou aqui olhando a residência do sr.
. Silva para ver si descubro a causa de tanta gente !...

"' a?-'"*;''*-*!;rv.^-*'"ã'''" ¦áv.-sr;- ": *¦*".'' *:' ¦"¦ •áa.'*-';.'./ '' ¦ .¦ £ -.'.'¦*....-¦ .*.. ¦...¦'*¦ v-.'_...¦¦ - -¦' ¦¦¦ k-::. ¦

E' um casamento, sen tolo...
—•Casamento ?...

Sim, o casamento de Laura...
—Que Laura ?...

A filha do sr. Silva... respondeu Lourdes, a sorrir
das perguntes banaes de Marcus...

—Vamos assistir 1... propoz-lhe segurando na sua ma-
gra mão. Marcus ficou indeciso sem saber o que fazer; mas
afinal resolveu, levantando-se ligeiramente :

Vamos !... E juntos seguiram pelo rua em fora...
Grande era o movimento de pessoas que se achavam

á entrada da residência e os automóveis enfileirados, davam
a idéa de um longo fio uniforme.

Com muita difficuldade, ambos puderam arranjar um
lugarzmho numa das ianellas.

Na sala, em grupos, palestravam alegremente os con-
vidados e as moças num segredar medonho p a i e c i a m
querer botar a casa abaixo... Marcus e Lourdes apreciavam
tudo isto em silencio, quando enlrou a noiva, cuja cabeça
cobria-se por um lindo véo branco, que se estendia além
dos pés...

A Laura esiá bonita, não achas Marcus?...
E'... respondeu-lhe sorrindo, para que não deixasse de

dar uma resposta.
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Franobco Giitoni 6 C. - Rua 1.° de Março. 17 - Rio

Logo após entrou o noivo; um rapaz vistoso que de
instante o instante alinhava um bigode quasi que invisível.
Era um destes typos, que náo abotôa a casaca, nem táo
pouco metle as mãos aos bolsos, para não amarrotai.a...

O reverendo, alé então não chegara... E os grupos
gue palestravam fundiram-se em um só, a cujo centro estava o
noivo, a responder com frias palavras as perguntas dos con-
vidados... No outro canto, as moças faziam um verdadeiro
circulo em torno da noiva, num barulho estrondoso, «si
bem gue segredassem»... O vestido da noiva, estava guast
que completamente amarrotado, pois, de tempo em tempo»
uma das convidadas segurava aqui e ali íazendo eloqios e

perguntas banaes...
Tudo isto Marcus e Lourdes apreciavam inertes ora

sorrindo e ora a trocarem olhares irônicos de graça... Nisto
ha um silencio... Entra o reverendo e começa a cerimonia...
Phrases latinas... perguntas... os anéis e finalmente estavam
casados.

Agora era o -empurra empurra» para daremos cum-
pnmentos aos noivos... O noivo fazia todo o possível para
que não fosse muito abraçado, pois á medida que succe-
díam os abraços, olhava a elegante fatiota, para ver se con-
tmuava bem frisada como dantes...

Marcus achava graça em tudo isto, quando sentiu re-

penhnamente uma leve pancada no hombro...
—Que é Lourdes ?...
— Olha Marcus, o noivo está chorando...
Marcus olhou... Laura está commovida, pois.aos abra-

ços de suas amiguinhas, succediam ligeiras lagrimas dos
seus olhos de uma belleza morta...

—Que tolo, não achas, Marcus?...
—Qual nado Lourdes!... você pensa que a vido é «ri-

sò*... respondeu-lhe a engrossar a voz num tom mteressan-

te, como si quizesse reprehendei a figurinha mimosa de

Lourdes, que, calada, abaixou simplesmente a cabeça...
Pealizava-se o ultimo octo... a mesa de doces. Lá es-

tovam os convidados em redor, mas embora fosse hora

de saborear aquellas enfeitadas gulodices, continuavam numa

palestra que se esgotava em ruido...

F0RM1GUINHAS CASEIRAS
Só desappareeem com o uso do 'BAKAFOliMÍGA 31n
que attrae e extermina as tormiguinhas caseiras e toda
espécie de baratas, e que por ser liquido, é o único que
aeaba eom as baratinhas miúdas que tanto estragam
os moveis e mancham os espelhos."BARAFORMIGA 31"

ENCONTRA-SE NAS DROGARIAS E PHAKMACIAS
Vidro pelo Correio — 4$000.

Fedidos a Lima Carvalho. Caixa 1248 — Kio.
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«VIDA CAPICHABA»

Ptibfiçaçftfl funilíMl.íem 1923, da Emprega C.raphico
—•K.luoru «Vida Capichaba*
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Sói f r ln horrível
mÍEÜMATLSMOSV-
0HYLIT1C0... Inu-
iilixndo, pois estava
•ntrevHclo.. * Adia-

«ío completamente
• iirfHlo com o "ELI*
Mil DF. NOGUBI-

ffW li A". do Fh.-Cli.;V jf)no da Silva Sil-
viini. (Ash.) TerlullíiiM. Ferrei-
nt. Aracaju — Sergipe,

'O illustre medico flr. .T. F.
Avllla Nabuco, a-ttèftta a veraci-
dade da cum. (FlrmAs recoribe-
chlan).
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- Vamos, Lourdes?...
-Vamos. Marcusi... disse Lourdes a agi-

ior seu rabello em desalinho. E novamen-

|e de mãos unidas, pedindo licença «o*

grupos uue se achas ani no jardim, fórum-

sc a criticar d.sso e daquillo, que ambos

apreciaram no casamento...

Os annos passaram!...
E •Lourdes, aquella figurinha mimosa de

menina, transformara-se num lindo typo de

mulher encantadora e altralienle... Estava

noiva de um doutor qüe conhecerahu an-

nos atra/...
Marcus, cuia figura frágil dc men.no,

agora notava-se uma figura máscula de um

elegante rapa/... A amizade entre os dois

continuava cada vez ma.or, po.s quem 05

visse, pensaria que eram irmãos, tal a in-

timidade que existia entre ambos.

Quinta-feira... o movimento na residen-

cia de Lourdes era"enorme; de instante a

instante chegavam automóveis, trazendo os

convidados, para assistirem o seu casa-

m 
a" casa estava repleta e o r e v crendo

chegara naquelle momento começando lo-

go a cerim o n i a... Após alguns minutos-

aquella figura de menina levada de antes,

já era uma senhora...
Todos seguiam em alvoroço a abraçai-

a... Marcus ancioso esperava pela sua vez...

Finalmente chegara... Abraçaram-se terna-

mente, durante longo tempo. Marcus afãs-

tou-se a contemplal-a... como estava hn-

da... porém notara alguma coisa de sobre,

natural em l.ourdes e os seus olhos como

loucos, procuravam de baixo a cima esta

sobrenaturalidade que se lixara nella... EL

nalmente achou-a!... Dos seus lábios fio-

rescera um sorriso vago e com suas ma-

gra.s mãos amparou duas lagrimas que mui

vagarosamente escorriam pelas faces de

Lourdes...

Directori Já. Lopen IMmentu
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«Vida Capichaba*» publica gratuitamente,
chchés de creanças, moças, vistas das lo-
calidnde-* dò listado, aspectos de festas,
casamentos, etc, bastando que os inferes-
sados enviem á redacçáo, as photographias
com os necessários esclarecimentos no
verso.

Os originaes não serão, todavia,restitui-
dos, salvo quando procurados até um mez
depois de publicados.
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Avenida Capichaba. 2tt— Victoria — K. Santo
Caixa postal, n. 131

ELEPHOSE C. 117

AGENCIAS AUTOP12ADAS :

STANDARD -Av. Hio Branco, 14(2 A.i
A ECLET/CA; - RIO DE JANEIRO-
Avenida Kio Branco, \'M - 1" andar. S.
PAULO - Kua Três He Dezembro, 12 -
2? andar. PORTO ALEGRE - Rua dos
Andradas, 1.075-2? andar. BAHIA-Kua
Chile, lú.
GLOSSOP á COME. - KIO.

./. WALTER THOMPSONS. PAULO.

ASSIGNATURAS
No intuito de dar maior diffusâo á

nossa revista resolvemos reduzir para
20$000 o preço da uma assignatura
annual. para 12$ a semestral.

Aos asstgnantes em atrazo pedimos
a finez i de saldarem seus débitos junto
aos nossos representantes no interior.
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Casa dos 4 Irmãos
- DE ,'

Irmãos Hilal
MATRIZ

Avenida Capichaba, 31|33
Victoria E. E. Santo

P1LIAL

Rüa da fllfandçga. 245
llio de .lunelro
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Vendas por atacado
e a varejo

Armarinhos e Novidades

.. .

'¦:.: ' iv.g.. .¦¦¦"'¦¦¦ ¦¦ ¦¦' >¦¦

¦¦ —.-'¦ "-¦ .„¦ .... ..,¦ .-/r.if :'^::g'ggg:-PvV>"' '.'• 'i.i-': ¦¦¦".¦ ' V

¦..'. 
¦-¦ '.¦"'".-¦ .¦__.¦¦¦¦'¦

. , ¦needota
O Telegramma

Na véspera do seu casamento, o loão
Barroca, um iovem tazendeiro, íoi informa-
do de que the havia fuqido um boi. Não
sendo, porem, possível prendel-o naquelle
mesmo dia, 0 João, antes de partir, encar-
regou o seu administrador de mandar-lhe
aviso telegraphico acerca do animal.

As bodas realizaram-se em casa da noi-
va. Durante o banquete, foram lidos, como
era costume, os telegrammas de felicita-
ções que chegaram. Entre estes tambem
estava o telegramma do administrador, o
qual quiz aiuntar os seus parabéns á no-
ticia que ficou encarregado de mandar ao
seu dono.

O que se leu, então, a todos os amigos
e convidados do João barrocas, foi:

«Parabéns, o boi está preso. —S. Paulo.»

HERCULES



(Capitulo das "Memórias Inacabadas*
edição da Livraria José Giympio Edi-
toraj — LIumber/o de Campos.

O «Vareiro»
O transporte de cargas, no Parnaíba, c fei-

lo ern barcas de grande largura e pequena pro-
tundidade. Embarcações para os nos de pouca
água, chamam estas a atenção do viajante para
a solução que os armadores fluviais encontra-
ram, com elas, para o seu problema comercial.

De ferro ou de madeira, fabricadas nos es-
taleiros ingleses ou saídas das oficinas caboclas»
nas cidades ribei r i n h o s, dão elas a idea de
«iceberys» escuros, descendo, ou subindo, a cor-
renleza morena. Para compensar a falta de es-
paço no bojo raso, exageram os proprietários o
seu carregamento no sentido da altura. As bor-
das da barca não saem dágua sinâo uns guatro
dedos, no centro, e apenas uns trinta cenlime-
tros, na popa. Mas a montanha de couros, de
sacas de algodão, dc cera de carnaúba e de
outros produtos da região, eleva-se quatro, cin-
co, ás vezes seis melros, acima do nivel do rio.
A embarcação desaparece quasi, dando a im-
P|essao de que a sua carga viaja sozinha, rumo
do litoral. F o mesmo acontece quando sobe,
levando os produtos da industria civilizada para
o conforto precário dos homens do alto sertão.

O que carateriza esse gênero de Iransporte
primitivo é, todavia, a força que o aciona. For-
ça humana. Braço de caboclo. Músculo de ne-
gro. Energia de homem branco embrutecido pela \
pobreza. Mas, é preciso contemplar estes heróis
obscuros e anônimos na sua faina para admira-
los. De um lado e de outro da barca, orlando a
montanha de carga, estende-se um pequeno ca-
minho de dois palmos de largura, e que vai do
convés da proa ao da popa. E' o caminho dè
«vareiro.» E* a passagem dos tripulantes de bron-
ze ou de onix, que, com a robustez hercúlea do
seu peito, levam aquelas toneladas de carga, no
valor de centenas de contos, de Floriano á Par-
naíba, rio abaixo, ou de Parnaíba á Floriano, rio a c i m a,
através centenas de léguas, vencidas penosamente.

Semi-nús, tendo apenas, entre a cintura e a coxa, ura
calção de zuarte ou de esfopa, molambo que os mendigos
recusariam, resto de uma calça ou de um saco, a imiscuía,
tura á mostra, o «vareiro» é o pária soturno e heróico da-
quelas paragens. Dante não imaginou, jamais, para os seus
reprobos, um circulo do Inferno em que se registasse a pe-
na daquele suplício calado. Tres, quatro, de cada lado da
barca, munido cada um de uma vara que mede seis ou sete
metros, e tão solida que o seu peso é, já, suficiente carga
para um homem, os «vareiros* vão, lentamente, passo a
passo, um distante do outro, até a tolda de proa, e firmam
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a vaia no fundo do rio. lixam, em seguida, a parte supe-
rior, no músculo do* peito, acolchoado de carne caleiada
pela constância do exercício, F firmando-se aí, vergados
para a frente, apoiados na vara, cuia maior parte mergulha
na água, começam a caminhar vagarosamente, o passo me-
dido, pela borda da barca, no rumo da popa. Fies caminham
para trás, como quem volta para o lugar de onde veio. A
embarcação caminha para a frente, avançando sempre.
Cada passo que eles dão, regressando, a barca, na sua as-
ceusão pesada, rio acima, conquista outro, f>ara adiante.
Chegados á popa, retiram da profundidade a varam em que
se apoiavam. Dirigem-se, de novo, repetem a caminhada
vagarosa e monótona, fazendo sempre o mesmo passo, na-
queles quinze ou vinte metros de convés estreito, t a em-
barcaçáo .sobe o Parnaíba, de modo quasi imperceptível. À
água, na sua viagem para o oceano, chia docemente na
proa de madeira ou de ferro, que a corta com preguiço.

Cada palmo de caminho fluvial vencido, custa o es-
forço de seis ou oito peitos musculosos e mis, em que se
fixam as varas, entrando pela carne.

O trabalho do «vareiro*» não pode ser mais Inste, móis
monótono. As toboas, ou o ferro, em que pisa. são sempre
os mesmos. E' sempre o mesmo caminho oue faz, movendo



os seus passos vagarosos e medidos. A margem dp rio mo-
difica-se, é verdade. Mas, além de ser o rio sempre o mes-
mo, para vencer um «eslirão» são necessárias duas horas.
Ele sobe, assim, o Parnaíba, caminhando nara trás. 0 rio

lodo, de Amarração ao ultimo ponto navegável, qualrocen-
o los quilômetros acima, é medido, desse modo, dezenas de

vezes, pelo seu passo. !:' esse, no mundo, o seu castigo.

Foi essa,'no berço, por ler nascido'nas proximidades do

rio, a sua condenação.

F: essa lama nào c apenas diurna. Sendo longa avia-

gem, que demora ós vezes um mês, é preciso empurrar a

embarcação dia e noile. E, assim, o «vureiro» lá está no

seu posto, fazendo o seu pequeno caminho sobre o estreito

pa^sadiçode laboas ou de ferro, á chuva e ao sol, sob a

tempestade, tintando de trio ou sob a canicula, o dorso es-

talando ás chicotadas de logo do ceu. O dia morre. Sur-

gem as estrelas. F. o «vareiro», curvado sobre a vara era-

vada uo rio, marcha, vagaroso, fazendo, solitário, viagens

de centenas de léguas, naquele caminho que não mede uma

centena de passos. A's vezes, canta baixinho, em toada

triste, uma cantiga saudosa é donda, que trouxe do seu po-

voado ribeirinho. Quasi sempre, porém, a sua canção é ape-

nas um gemido, um lamento longo, a expressão de um es-

foiço dos seus músculos. Atira a vara ao rio. F i n c a-a na

areia. Firma o peito na outra extremidade. E grita, soturno

e maguado :
—U-u-u-u-ôôôôi...

F continua a caminhar em silencio, no rumo da popa.

Na descida, com as águas baixas, o trabalho é quasi
o mesmo. A água não lem força para carregar a barca, e

é preciso que o «vareiro- a auxilie, pelo canal estreito e

traiçoeiro. No inverno, porém, é menor o trabalho, mas é
maior o perigo. A água, impetuosa e vermelha, trazendo na
viagem o barco de todas as ribanceiras lambidas e desmo-
ronadas na passagem, tem velocidade das torrentes. Carie-
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êxito na expulsão dos vermes intes-
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Com base de óleo de chenopo*
dium (essência de herva Santa Ma-
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MISSÃO ROCKFELLER em todo o
inundo, é a ROCKFELLINA uma
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com a phenolph-taleina, de forma
que, pela acção vermicida daquella
e purgativa desta, se obtém fácil-
mente a expulsão dos vermes intes-
tinaes, não necessitando de qualquer
outro purgativo, além do que sua
acção «exito-secretora» assegura a
inábsorpçáo do chenopodium pela
mucosa intestinal, facilitando assim
o seu poder «antihelmintico» e evi-
tando os phenomenos da intoleran-
cia. As pequenas pérolas ROCKFEL-
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gada pelo no, a barca se precipita, corno se quizesse che-
gar mais depressa que ele. C) «vureiro» não tem o trabalho
de empurra-la, de impeli-la; mas tem o de defende-la. Na
velocidade com que desce os estimes, a embarcação vem,
nas curvas do no de encontro és margens. I;, enlão, é a
vez do «vareiro» impedir o choque: lança a vara de encon-
tro á ribanceira, ou ao fundo da água. A vara curva-se, es-
tava. A's vezes quebra-se, atirando o homem à correnteza;
ás vezes, porém, o ergue no ar, suspen de-o atirando-o,
como um boneco esfarrapado e sujo, sobre a montanha de
carga. O «vareiro» vomita sangue. Faz mais uma ou duas
viagens. Emagrece. A febre, que o visitava cada ano, tor-
na-se a sua companheira de cada dia. Desembarca, para
curar-se. Toma um ou dois remédios caseiros. Sustenta-se
com as esmolas que lhe dão, no povoado em que agonisa.
C morre, indo fecundar com a sua carne mortificada, ou
com os seus ossos, as ribanceiras do rio, que os águas
avolumadas cobrirão nas enchentes do próximo inverno.

Assim vive, preso á sua vara, empurrando a sua bar-
ca rio acima, ou defendendo-a, no abaixo, o «vareiro» do
Parnaíba. E assim morre. Assim vivo eu, preso á minha pe-
na. E assim morrerei.

¦-"... i

— U-u-u-u-ôôòôi...
- ' V

Humberto de Campos
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LITERATURA
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Contava-se, como certo, que teríamos o prazei de ver,
no anno passado, enriquecida a nossa literatura, com diver-
sos livros novos, de intellectuaes da nossa terra.

Almeida Cousin, ó grande poeta do «llamonle>\ pro-
mettera-nos «Naufrágios»-, obra poética, onde a sua alma de
lyríco e sensuahsla apparecena, em lodo o vigor de sua
belleza artística, l. «i promessa falhou.

Teixeira Leite, o inesquecível riutoi de Plenilúnios»,
deveria dar-nos «Serenatas*-, onde se encontravam, reuni-
das, as mais encanladoras poesias, produzidas pelo seu es-
tro fecundo. I. a esperança ficou na esperança...

(aro Vieira da Cunha, que tanto êxito alcançou com
«Espera Inútil», annunciara-nos «Garoa», livio maior, mais
moderno e, talvez, mais brilhante gue o )á publicado. E o
aununcio ficou parado na capa do seu p imeiro livro...

Carlos Madeira gue deu não sei quantas edições de
«Caiçaras», tão bem recebido pela critica nacional, parou
sobre os louros alcançados, temendo nova tentativa...

Nilo Apparecida Pinto publicaria «Luar das Alamedas*»,
poema cheio de encanto e doçura, para delicia dos apre-
çiadores dos bons versos... E o «Luar das Alamedas» não
appareceu...

Alvimar Silva estrearia com «Clarões», versos Ioi les,
onde nos trazia um pouco do seu espirito de philosopho aos
que amam a poesia de pensam e n 1 o. E os "Clarões» não
chegaram a brilhar...

Antônio Pinheiro, o querido parnasiano, â Olavo bilac,
deveria dar a lume «Cinza», cheio de lindas poe sias.. E
«Cinza» nào veio...

Salvador Thevenard, lair Amorim, almas cheias de sol,
poetas dos melhores, que temos tido, haviam lambem afirma-
do que lançariam á publicidade os seus primeiros livros... E,
como os demais, só nos deram a blague do annuncio, nada
mais...

E' necessário que não continuemos assim. O Espirito
Santo espera novas revelações dos seus escripfores, para
o desenvolvimento da sua literatura...

Será que a crise é que impede a realização do de-
seio dos nossos intellectuaes ? Laçam elles, enlão, um ap-
pello ao Governo, para que os auxilie. O Exmo. Sr. Cap, Pir
naro bley. que tanto tem feito pela grandeza do Estado, sa""
beré comprehendê-los e, decerto, não se negará a auxilia-
los, uma vez que esse auxilio reverterá em bem para a nos
sa terra que tem ficado a marcar passo, porque apenas se
revelando atravez de lornaes e revistas... O que, infelizmen-
te, não é o bastante...

Ahi fica a nossa suggestão...

Tasso de Albuquerque
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Noiíe cie Sao João

Véspera de São {oão. As moças casadonas faziam
sortes emquanlo a < reançada barulhenta sollava foguetes e
balões. O relógio da torre batia meia-noite, quando eu e di-
versas amiguinhas lembrámos que era hora de dormir.

Numa algazarra louca, fazíamos pedidos vários a Sáo
loão, quando uma lembrou a lenda dos papeisinhos no se-
reno.

Dizia essa lenda, que, deveria collocar á janella, al-
guns nomes de rapazes predileetos, % ao amanhecer, São
loão deixaria aberto o que contivesse o nome do futuro es-
poso. Todas fizemos essa sorte entre tintos e usadas.

Querido as cabecitas louras e escuras, pousaram na
alvura dos travesseiros, os sonhos foram todos sobre a res-
posta de S. João. Eu sonhei com você. Vendo-lhe carinhoso,
tinha a certeza que seria você o escolhido por S. )oão, para
fazer minha felicidade. Com seus olhos claros, parecendo
dois pedacinhos do céo, você sorria, agradecendo a São
loão ser o preferido. Acordei, O *o! entrando pelo quarto,
em ondas de luz purpurinas, parecia me chamar para vero
resultado da sorte. Corri á janella, e nervosa apanhei o pa-
pehto gue estava aberto. Um grihnho estridente, repleto de
alegria, contou indiscreto a todos, gue São João me dava...
voce.

NÉA MORCADE DE MIRANDA

PNVBATQSAN
mm

Francisco Giííoni 6 C — Kua L" à* Maíço» 17 — Rio

AGE COM SEGURANÇA
. NA FRAQUEZA PULMONAR

NA CRIPPENA BRONCHITE.NA TOSSE
Encontra-se :á venda em todas as

Pharmaeias e Drooarias

'4:

•

Ér



S. Jorge e brigue
« Ururáu»

tia de haver 106 annos que succedeu, em Victoria, o
lacto que vou contar.

Dias antes da festa do Corpus Christus, que se fazia
em Vicloria com o maior esplendor, ancorou no porto, o bri-
gue de guerra «Ururáu», com a «ordem secreta de proce-
der a um grande recrutamento) nesta então província do Es-
pinto Santo, «e conduzir os recrutados á capital do Império,
para servirem como marinheiros e soldados, na queria que
o ftrasil sustentava com a Argentina»...

Proseguia a festividade do «Corpo tie Deus* com to-
da a pompa e alegria.

Victoria toda acompanhava a tradicional procissão de
S. Jorge.

O séquito religioso seguia imponente e magesloso pelas
ruas colomaes da cidade. As maiores autoridade estavam
presentes. As irmandades, confrarias, ordem terceira, as
tropas de luetas e miliciana formavam duas alas numa pose
eminentemente solemne.

Na frente ia o ferreiro~~«o homem de ferro*\~ empu-
nhando o pendào de fé, em seguida, a esplendida musica
dos barbeiros.

Atraz, vinha S. Jorge, rodeado dos escudeiros em tia-
jes dc corte.

Fechavam o celebre acompanhamento, doze cavallos
conduzidos a passo, trazendo mantos reaes nos quaes es-
lavam bordados as armas da província.

*

A festa ia em meio...
Quando a procissão chegou ao largo da Misericórdia

— conforme ordem dada pelo commandante das armas, te-
nente-coronel Francisco Antônio de Paula Nogueira da Ga-
ma,—foi cercada por soldados e marinheiros armados. As en-
Iradas do mesmo largo estavam Iodas guardadas pelo bata-
Ihâo dos Henriques e marinheiros do brigue «Ururáu». Pe-
las ruas da Assembléa. Pedro Palácios, S. Gonçalo, ladeira
da Misericórdia, e Imprensa, era impossível o transito.

O povo todo alvoroçou-se.
Estacionada no largo, a procissão soffreu o mais hor-

rendo dos attentatos.
Os soldados commandados por um tenente da mari-

nha, procederam na milicia provinciana, nos grupos de ra-
pazes de roupa solemnes, filhos de bôas-familias, um violen-
to recrutamenío.

A escolha era summana.
As reclamações dos pães e filhos, das esposas e noi-

vas, nada adiantavam.
Peinou então a confusão

FADIGA M E Pd T /\ !__.
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Qual a produção dia-
ria de seus rins?
Si os rins nâo eliminam diariamente li

tro e meio de secrecção, as 5 léguas de fi-
nissimos canaes filtradores se tornam obsturi-
das com venenos. O liquido urinario se tor-
na escasso e ao passar provoca uma desa
gradavel sensação de ardencia.

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

Muitas pessoas dão attençào 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 oceorrer, 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 elias usadas com ab-
soluto êxito para limpar, desinflammar e acti-
var os rins.

fugir.

cas.

A alma da multidão esplodiu cheia de terror.
A febre psYchologica do medo transmitfiu o deseio de

Gritos, pragas e maldições, saturam de todas as boc-

Pelas ruas, em direcção á praia, num alarido infernal,
se estabeleceu louca correria... Mulheres furiosas em gritos
alucinantes. Velhos em chorosas lamentações... As noivas se
ajoelhavam nas calçadas orando em voz alta intercedendo
pelos seus amados...

Mas, ordem dada... ordem cumprido...
A procissão ficou abandonada. -
A confraria que conduzia a imagem de S. Jorge, levou

desesperadamente o santo para a cadeia publica e lá dei-
xou a um canto, abandonado, e «dera ás Villos Diogo*...

E assim terminou a mais bella e mais rica procissão
do Espirito Santo. Desde esse dia, — 20 de junho de IfiZJ—

I

UM DELEGADO DE HYCIENE
Attesto que o "EUXIU DE NO-

GUEIRA", do Pharra.-Chim. Jofto dn
Silva Silveira ê um optlmo depuraii-
vo do sangue, que «empre emprego
na minha clinica, convencido dos
seus exctllentes resultados.

3. Salvador (Bahia) — Ur. ab.o~
nio \L. de Figueiredo Selxaa — (Fir-
ma reconhecida). — Delegado de Hy-
giene da Bahia.

.
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data eni gue se procedeu o celebre recrutamento do «Uru-
féu», jamais houve procissão do Corpus Christus com tan-
ta solemnidodc e esplendor.

S. )orge nunca mais sahiu á rua...

* »

Conta Amaneio Pereiro, no seu livro medito — «Ho-

mens e Cousas Espirito Santense—2* volume—gue a imagem
de S. lorge ficara na cadeia, jogada o um canto, de 1027
até 1fl64, anno em gue «o Dr. Horta de Araújo, eleito depu-
tado, vindo é capital, obteve ser dahi tirada a imagem e le-
vada á capella Nacional.»

O santo da Cappadocia, archi-marlvr soldado de Chris-
to, guerreiro de Diocleciano, heroe-protector do Cruzada,
decapitado perto de Nicomedia nos combates de fé christõ,
foi ultrajada, no nosso tempo, com uma pena escandalosa
de St annos tíe prisão cellular...

Que culpo teve o pobre S. lorge com a exigência do
Ministro do Império.

Que tamanho erro judiciário...

Sertorius Franco

¦ 
¦¦¦
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Club Recreativo Collatirçense
.¦

Da commissâo do «Clube Recreativo Collatinense»,
de Collatina, recebemos attencioso convite para o baile que
se realizou no dia 27 do corrente, em commemoração a da-
ta do anniversario da sede dessa sociedade, o qual se re-
vestiu do maior brilhantismo.

Gratos, pela gentileza do convite.

ARMANDO PINTO & CIA
Cflflfl fundada em 1919

u***»

Comissários compradores e exportadores de cate
Endereço Telegr. -ARMANDO-CaUja postal 179

.

Kaaiptoiio Central—Kua do ( oinmereio u. 04
maietis dc CaM e Uiina de Benefici&mento -

do Príncipe--Kdlficloa Próprio»

Ar-
Ilha

Representantes de The Ciloric Coapaay — Kerflstae —
Gaze lén a e óleos lobriíícaates • Coflbflsthrt.se áa S. A,

Frigorífico Àaglo -Sào Paulo Xirqae en graade escala

«
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Brasil* Companhia de Seguros Geraes

Onicos distribuidores no E. do E. Santo do
Cimento Portland

tf f-orAa* — Nueco e do Cimento Peru

Victoria — E. do Espirito Santo —Brasil
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O íeu presente .':¦'".

A ti, no dia do teu anniversario

¦ 

,

Montem, sonhei qúe tudo me sorria:
—O ceu... o mar... ate os desenganos...

£', como fosse dia de teus annos,
lambem sorrias, meu Amor; eu via.

a ¦¦'

: 

¦' . 
¦

Estavas tão contente... Que alegria L»
finlre nós dois brincavam os arconos,
K, como nós vivêssemos ufanos,
Reinava em tudo esplendida harmonia ¦

No sonho azul estava eu tão contente,

Que nem mais me lembrava do presente
Oue ia fazer-te bem feliz na vida.

.. 
'¦'""'¦'.»

Porém, com tal cuidado abri meu peito.
Tirei o coração de amor perfeito,
E o colloguei em tuas mãos, querida.

...

Grmindc cflíarvilla

¦ 
;!

:.¦¦ %
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¦
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¦*VIDA DE DON JUAN MONTAI VO—Bi Gheca Drouel.- Edil.
LXCEI SIOP--I ima-Perú.

Checa Drouel é um representante dò iovem espírito
totino-amencano, a que períence Carnpjo Garpio, com seus
livros «ITambien Ameiiccih, vibianle de revoíla, e «Los Mu-
millados" impregnado de profundo piedade humana - qtie,
paru isto, nao precisa ser chnslã-e a eme pertence oiacta
para não sahir fora do lèrriloriõ argentino, Álvaro Yunquef
o poeto cosmopolib» e livre, em cujas eslrophes de «Poe-

mas Gringos», a Ameiica estende os braços a terceira clus-
se dos navios, ouv indo-lhes os cantos e as saníonas de enn-

grantes e recebendo nos seios Iodos os trabalhadores do
universo. Certo, esse espirito, ao mesmo lempo còsmqpoii-
Ia e americano -americano porque se insutge conlra as ln-

telas intellectuaes e econômicas impostas uos povos latinos
do couhnenle e cosmopolita porque acceilo O concurso dos

trabalhadores isolados de Ioda procedência—não é apana.

gio de umu geração do grande povo do Prata e nem é no-

vo siqtier nu America do Sul. Ao contrario vemô-lo lepon-
tui entre os representantes do inlellecluoiidade das nações

americanas desde os dias das suas guerras da Independeu-

cia e abolição da sua escravatura. O próprio livro de que
nos oceiipumos, «Vida de Don juàri Monlalvo a mostrando-
nos nn biograplua desse grande homem do Lona dor, nm

campeão das liberdades e independências da sua pátria,
contrn as tyrannias interioresè as influencias eçclésiaslicas,
trance/as ou outras alienígenas, envaidec endo-se porém de -

ser appéllidado pelo titulo do seu primeiro jornal: «El Cos-
niopolita.»

ff pois, um novo surto desse espirilo de ameiícaru-
dade-illuminado pelas luzes novas deste século da resolu-

çâo dos problemas sociaes - o que transparece em nossos
escriptores e pensadores moços, mesmo guando se pteoc-
cupam acaso de assumplos passados, como c esta «Vida

de Don juan Montai vo.»
Ignoro si o seu autor, B. Checa Drouel, seria perua-

no ou equatoriano. O livro íoi impresso em l.ima, do Peru,
mas trata de assumpto e de uma biograplua do Equador-
Entretanto, a America libertada por Bolívar, principalmente
Colômbia, Equador e Peru lem lanios ponlos de aliinidade,
que importaria pouco averiguar-se a naturalidade cio autor:
é um latino-americano e basta.

O seu livro - «Vida cie Don Juan Montalvo»- é que
não se resume absolutamente na biograplua cio grande adyer-
sario de Garcia Moreno e outros lyrannos. E' muito mais d<*
que isto : um quadro inteiro da vida republicana do Lquadoi
e, pode-se dizer, das republicas da America hespanhola, com
os seus processos políticos, os seus ejeneraes caudilhos e,

BANCO POPULAR
dos Empregados do Commçrçio de Uiçtoria

SOC: COOP: DE RESP: LTDA.

RECEBE dinheiro em emita corrente, abonando as melhores taxas.
KKFKíTIW pagamentos dc conta dr terceiro* «m qualquer praça do pa»?
ENCARREGA-SE dr cobrança do vencimento» *lr íunccmnarsos públicos, dc
retirada «li* dinhcjros da Caixa Econômica, etc., mediàntè inqdica conimissüi).
PROCEDE a cobrança dc IcttrüS da trrra e do cambio, duplicata» e quaes-
quer ouiros mulos, para o que dispõe d»- optimo eorp<» 'Ir correspondente*
EMPRESTA dinheiro—unicamente aos s.-us associados, mediante os juros

ADMINISTRA BENS IMMOVKIS arrendando-o«, concertando os, pagando oj*
respectivos impostos, etc. mediante a taxo módica de 5|.
ADIANTA dinnetro por conln de vencimentos e alugtieres a receber.

Telejphone C. 415

Para rnats informações çoiti a Gçrençia

Rua Jeronymo Monteiro, 26 — i dndar

VICTORIA E. SANTO--

ás vezes, as suas lutas do pat tido liberal, apoiado nas ci-
dades c portos commerciaes, na mtellecluahdade e nas lo-
ias maçorucas contra os conservadores, suslcnlaclos pelos
escravocratas latifundiários e pelo clero do íun do século,
dominando as massas ignorantes com o ceu e o inferno e
trazendo como norma a intransigência reàccionana do Syl~
labus de Pio IX.

Ademais «Vida de Don juan Montalvo?» é um livro bem
escripto — livro de um estrita e artista perfeito, digno de
oecupar-se do grande patriota e escriptor, que foi certa-
mente a maior gloria literária do Equador, no século passado.

¦ ¦ /' '¦..'¦.'¦'A
«RONDA LUMINOSA»—Pereira Reis Júnior,

Victoria inda se lembra daquelle poeia magro, de peL
le fina, cabelios longos e perfil delicado—da taça dos poe-
tas e violinistas — que, com VOZ de sentimento, nos recitava
os seus versos, ali nas noites da Escola Normal..

Pereira Reis )umor é pois, um nome conhecido, de um
amigo nosso, da cidadeztnha e cujos versos e alma mão nos
sâo extranhos.

Parece-nos que ainda o ouvimos dizer, depois d^ m-
vocação ao mar, que lhe apagava o nome da amada, es~
cripto na areia das praias :

«...comprehendo demais que lu tinhas razão:
Não se deve escrever nunca na areia
O nome que se escreveu no coração...

Pois bem. Pereira Peis Júnior publicou mais um livro.
Cincoenla e tantas paginas bondas de «Ponda Luminosa.»

Aqui fica a noticia e, noutro
^mmamamamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMmmmmm logaT, pllblÍCamOS dello a POC-

sia «Dona Branca.»

NOS CASOS MALS REBELDES
ALMEIDA COU SIN

Escreve pessoa muito conhecida e conscienciosa : .
Pelotas, -lílmo. sr. Eduardo C. Sequeira.-Cumpro o grato dever de commumcur-lhe que

tenho usado para os meus filhos, colhendo o mais benéfico resultado, o pó para assaduras e
eezemas denominado PO' PELOTENSE.

Nos casos mais rebeldes em que a ocção de seus similares, taes como o Diolon e ou-
tros c morosa, augmtrntando por isso o soffnmento dos doenlmhos, o PO' PCLOTl NSE impõe-
se pela rapidez da acção curativa e pela efficacia de seus effeitos.

E' disso convicto que eu posso affirmar ser o PO' PELOTENSE indispensável em roda
casa onde ha creanças.

loão Cerda rilho
2* escripturario da Alfândega de Pelotas.¦ 

* 
'

¦ 

.¦ .¦¦

Confirmo esse attestado. Dr; 1À L Ferreira de Araujo. (Firma reconhecida).
Licença N. 54 de 16 de Fevereiro de 1918,

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

Deposito geral : DROGARIA SEQUF1RA-Pelotas—Rio O. do Sul

§ *
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C. R. Saldanha da Gama

....

RIN TA e Ires annos de trabalho, de esforço, de enthusiasmo, de perseverança. A principio,
vida entanguida. O'meio pequenino, quando nào hostil aos pobres barquinhos postos den-
tro dágua, no meio da bahiazinha linda, sem cães nem muitos trapiches, Ingenuamente pro-
vinciana, a olhar com os seus olhos curiosos de menina para as novidades dos navio*

raros que chegavam...
Mas havia por Ioda a parle uma inquietação creadora incontida: 1902, republica meni noia que estava
apenas encompridando as saias... século das luzes... emprezas novas que se creavam... novidades—que

chegavam aqui sempre atrazadas...
No meio disto tudo, sempre haviam de apparecer uns doidos que sustentassem o club- e sustentaram
mesmo. Os barquinhos não apodreceram e a sede 9Jnstallou-se gloriosamente perto do mar, num barra-
cão bom para guardar canoas, que, depois de aperfeiçoado, podia servir alè de fabrica de ladrilhos...
Emquanto isto Victoria mudava: estradas de ferro de maior alcance, café, muilo café plantado, febre
de café, negócios de café, preços altos, preços absurdos de café, porto cheio de navios que traziam di-

nheiro, aventureiros e bugigangas, sempre de porões abertos, a engutir café.,.
A cidade ficou outra. Jerônymo Monteiro, antes do café, lavara a carinha delia. Depois a mocinha a//-
nhou-sc, perfilou-se, civilizou-se - e os doidos augmenlaram no club, a sustentá-lo mesmo depois da

degringolada do café.
Um dia o Club de Regatas «Saldanha da Gama» poude mudar de casa e ostentou a sede mais bella dos
clubs de regatas do Brasil. Desfilava Iodos os annos, ostentando victorias esportivas e gente guapa, de
músculos sadios, dividida pelos departamentos cada vez mais numerosos—sccçòes de remo, de natação,
de water-polo, de basket-ball e esportes que. dão agilidade aos músculos e harmonias gregas ás altilu-
des masculinas. De repente, num ultimo desfile — e agora são as saldanhistas mesmas que, joviaes e
fortes, moças e lindas-porque as mulheres mais bonttas do Brasil são as do Espirito Santo- desfilam
enlre hosanas da cidade nc seu uniforme branco, onde a gravata sangrenta como os lábios pintados, è
uma mancha gritaniemente alegre, a completar as cores do Saldanha... E eis o Departamento Eeminino.
Não pararam entretanto ahi as iniciativas dos directores saldanhistas: escoteiros seus, do mar, da tropa
«GabrielSkinner» vão a Campos em jangada e recebem ao voltar um «transatlântico*, de doze remos,
esplendido navio escola, logo cheio de escoteiros azues. Crea-se ainda um Serviço Medico, de saúde

e fichario anthropometrico e um Serviço de Divulgação e Publicidade...
Tudo isto... arranjo dos doidos, que depois se tornaram os saldanhistas Iodos, de ambos os sexos.

Ultimamente, o representante legal delles — e muito digno— é o Dr. José Pedro Eernandes Aboudib.
Demos, pois, a elle o cordial abraço da «Vida Capichaba» peto ;«' anniversario do ^Saldanha*

'zzy.Zy: '¦'. f

¦

Almeida Cousin

Numero 391 - Vicloria, 30 de JulQo de 1935
aedacção e Administração : Avenida Capichaba,
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Entrega de
diplomas

Entrega de diplomas

ás professoras de cor-

te e costura da Esco-

la de Madame San-

ches, em 15 de Junho

p. p., realizada na sé-

de da Acçèo Integra-

lisla Brasileira, nesta

Cafjilal.
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À's vezes nossas* presenças são uns atiçámentos cie deseios»
ha fome e sede nos òiha're-s>què se possuem
e os nossos seres vibram no mesmo rílhmo de recalque surdo.

À's vezes nossos espíritos lêm rumos divergentes,
grandes e insoluveis problemas .descem sobre nossas almas
e angustias, duvidas, temores, inquietações palpilarn em nos-

I so intimo*

Mas nesta noite leve leve, clara clara, clara e leve,
nós caminhamos silenciosamente
e uma paz absoluta impera em nossos coi nos è em nossas

1 dlinás.

Pôde teu seio roçar de leve o meu braço
podes ficar em silencio, olhando longe, não me toi Imo:
uma grande, uma total serenidade desceu sobre nós,
na noite leve leve, clara clara, clara e leve.

Nossas sombras caminham deante de nós,
nítidas e aproximadas, balançando balanço de maré manso,
quasi lago.

Todos os gênios suaves da grande noile clara e leve
habitam nossos espíritos e põem nelles sua pureza máxima,
e os nossos passos balem graves e ttu tos,
de felicidade construída e inalterável.
Até quando, até guando caminharão juntes qs nossas sombras,
denlro da grande noite clara e leve,
nesse balanço socegado de maré mansa, quasi lago?"

NEWTON BRAGA

Ü iovem moreno de bigodinho fé voltou do Rio, onde
estivei o prestando o serviço militar. Continua sua activida-
dé nc» principal» casa de calçados desla Capital.

Fora dus horas de serviço vemol-o lã pelos lados do
Moscoso muito interessado por aquella elegante morena ain-
d i estudante do nosso principal Oymnasio, qüe lhe retnbue
muilo prasenteira os seus galanleios. E se a sua quasi noi-
va que lecciona fora daqui souber de tudo isto? Parece
gue vae haver barulho no chateai!*,.'
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Tripulação da lancha de pesca á motor ^Gandenren-
se- de propriedade do sr. Francisco Gonçalves Man-
na, da praça do Rio de Janeiro.
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r; /oaAn *.Socpâo r/o 4grt/a /â C.» gue levantou

brilhantemente o Torneio or g a n i z a d o pelo
«Centenário F. C», em 14 de Iulho corrente.

O leam «Vasco Coutinho F. C.» que com denodo

derrotou tres adversário*, c o 11 ocando-se em se-

gundo logar.

Grêmio Literário
«Rfjy Barbosa»

Conforme se noticiou, nó domingo 21,
ás lo horas, verificou-se na sala «Clóvis

hevilacqua», da hoculdode de Direito, ó
Avenida Capichaba, a reunião da Assem-
bléo Deliberativo, para o eleição d<i novo
Direciona e Conselho Fiscal (jue irão ge-
rir os (Jesti^ps da Ca^ dé Ruy duranle c>

período social 1935—36.

Presidente, Mono do Silvo Nunes; secre-
tono geral, Mouro de A-táuio Braga; 1' se-
cretário, Philogomiro Lannes; 2' secreta-
rio, Alvunor Silvo; r Ihesoureiio, |òap
Corrêa de Araújo; 2' thesoureiio, Manoel
Bernardino de Oliveira; director literário,
dr. Quintino Barbosa (reeleito); director-
social, cap. Nicanor Paiva (reeleito); pro-
curador, llnnev Piovesan; bibholhecario,
Clóvis líobello (reeleito).

Conselho liscot: — Ayrton Loureiro Ma-
chado, presidente; joôo Nunes Coelho e
Meroveu Cardoso júnior.
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ALFINETADAS

Do/s paroguaYOS que Fizeram questão
de se pholographar no mesmo /es-
//vèr/_

O seu collega <!e serviço tem urn caso

antigo com uma puma residente num mu-
nicípio próximo, tuas está um tanto difficil
de ser resolvido... Parece-nos que elle es-
lá disposto o não leval-o mais odeonte,

pois o vemos Iodas as noites com linda
moreninha do rua Duarte Lemos...

Mlle. veio de Alfonso Cláudio e está
hospedada na residência de um grande |u-
rista, lá do Moscoso. Aquelle ex-noivo, viu-
o, gostou e deu poro rondor os immedia-
ções do Parque Tennis, iá lendo ale Alfi-
nete visto <>s dois em palestro no pottão,
mas... só uma ve/, ad gue porece... Por in-
te cessante coindencia elle lem o mesmo
nome üa sua ex-noiva. Será que elia tem
o n<>u coração io prometfido na sua cida-
de? Alfinete acõnáelho-o a se tornar de-
voto de Nossa Senhora da «Penha.» Assim
talvez vença...

A iovem alumna da Escola Normal está
firme com o moço, que foi, ha pouco e

pouco cohutdo r:a teia Que lhe armou a en-
contadora moreno. Pelo que sabemos, vae
lui ver noivado, brevemente.,.
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Club N. R.
«alvares
Cabral»

Amor fraternal
Aos disiinctos amigos Maria J. Albuquer-
que, Manoel José Silva e Mario da Sil-
va Nunes.

«Amai-vos uns aos ouiros dd mesma forma como \os
amei», foram essas as palavras de Jesus, nosso Divino Mes-
Ire, aos seus discípulos, guando já vinha próximo o dia do
supplicio atroz Que O iria abaler, redimindo com o seu san-
gue a humanidade peccadora. O amor é o sentimento por
execellencia que este Jesus—a bondade humanisada, pregou
aquelles que O suecederam na pratica do hem, espargindo
a toda parte a mais sublime e incomparavel das \irludes, ã
Caridade, não é o amor material; corrompido e impregnado
de desejos impuros que ora infesla a maior parle da huma-
dade, mas o amor desinteressado e espirilualisado. aquelle
que é só bondade e luz-o amor fraternal.

Esse amor, gue é sublime e puro, excelso e bello, ador-
na os corações bem formados, eleva as almas aos mais no-
bres sentimentos e irmana pela bondade os corações.

Amar fraternalmente, c amar com devotamenlo, pos-
suindo um coração puro e a consciência desfihnda de vai-
dades.

Nos santos Evangelhos, encontrámos exemplos bem
frisantes, nos quaes o Divino Mestre procura incentivar na
alma da multidão que O rodeia, sequiosa de sua palavra
consoladora e amiga, a grandeza do amor fraternal.

Assim, temos a parábola dos dez mil talentos, na qual
vemos a figura de um rei, que desejando saldar as contas
com os seas subditos, mandou reunil-os próximo ao seu pa-
lacio, exigindo o pagamento da quantia devida.

Entre os subditos, encontrava-se um. que, ímpossibili-
tado de satisfazer a exigência real. vinha, hum i Ide me nte,
supplicar-lhe misericórdia.

Foi, simplesmente, en-
contadora a festa rea-
lizada pelo Club de N.
P. «Alvares Cabral», no
dia de 3. Pedro.
Vemos, a(fui, um dos as-
pectos da grande festa,
que se revestiu de in-
vulgar brilhantismo.

Photo MA/./.f-.l

Compadecido, o rei dispensou-o do pagamento, em-
quanto d servo se reinava irnmensamente agradecido.

No entretanto, ao descer a escadaria do sumptuoso
palácio, deu de frente com um seu devedor, e, sem mais
cumprimentos, segurou-o pelo braço, exigindo-lhe meontmen-
ti o dinheiro. Este, alerronsado, pediu-lhe indulgência, mas
sem nada conseguir. Algumas pessoas sabedoras dò oceor-
rido, tornam ao rei e o põem sciente do suecedido.

A indignação real foi indescríptivel e á \ista de láo
mau procedimento, deu-lhe o castigo merecido. Essa para-
bola, é bem um exemplo de amor fraternal, uma grande li-
ção do Mestre admirável e sapienllssimo, que foi Jesus aqu1
no mundo.

Comparando esse rei do t:\angelho com o remo do*
Céus, queria Elle dizer que do mesmo modo, agiria Deus*
Aquelle que não perdoasse ao seu próximo, amando-o com
verdadeira Caridade, jamais entraria no remo dos Céus,
para onde só irão as almas irmanadas pelos mesmos sen-
timentos e em que não entraram a maledicencia, a inveja
e o orgulho, barreiras intransponíveis para se chegar á fe-
licidade eterna e celestial.

- *

Arleíe Cypresíe
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C 22. «Saldanha

da Gama»

HOMENAGEM
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Dr. José Pe-'
dro Fernandes
Aboudibm

O esíorçado
Presidente do
Club de nega-
tas «Saldanha
da Gama.»
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Club de Regatas Saldanha da Gama
A dala de 29 do correnle regislroii «i passagem do

;v.v anniversario do fundação do voípróso ( lub de Rega-
las «Saldanha du Gama , (jue fantas e ISo assianaradas
viclonus lem conquistado em vários prelios sporlivos, ele-
vondo ò nome do lerra espirilò-sanlense.

Fundado eni 1W2 por um grupo de denodados spor-
listas, o Club Saldanha d<i Gama veiu, anuo a «nino, am-

pliando as suas oclividudes graças ú dedicação das suas
direcionas e do seu numeroso gua dro social1, eonsiUuindd
hoje uma poderosa organização gue ía/. honra a<> nosso
Estado.

Cultivando os diversos sporls dispõe hoje Ò Salda-
nha da Gama de departamentos especializadc-s de remo,
natação, baskel-bell, Waler-polo, WolleY-ball, Àlhleti mo.
Escohsmò e mantendo um Centro dé Saúde com gabinete
medico sob os cuidados de pioverlos j.rofissionaev

Campeão por diversas vezes em varias competições^
levantou o Saldanha brilhantemenie, no Rio dè janeiro, a
vicloria na prova de remo «EE, Ull. do Brasil», evidencian-
do lá fora o valor dos sportistns capiehahas.

Inslallado em magnífica sede própria ó entrada da ba-
liia de Vicloria, com salões para dansas e jogos, cancha,
garage, etc, pode-se avaliar o seu patrimônio em mais de
oOO, calculando-se ern fi()0 o numero dos seus associados,

A sua flotilha iá conla 4.'> barcos, mmlos delles con-
feccionados nos seus estaleiros de çonsírucçSp naval, sob
a competente direcção do profissional destes Mazzelt.

A chiai directoria do Saldanha, a cuia frente se en-
contra o seu dedicado presidente Dr, |osé Pedro lv Abou-
dib, tem sido incansável em proporcionar aos sócios do uue-
rido Club uni apparelharnento completo para 03 diversos ra-
mos de sporl, dotando a sede de grandes melhorameníos e
conseguindo os recursos necessários para novas iniciativas.

Ultimamente, graças ao valioso apoio que lhe tem dis-
pensado o exmo. sr. Governador do Estado, cap. Punaro
Bley, que tem sido innegavelmente um grande animador dos
sports no Estado, está a directoria cogitando da constiuc-
ção de uma magnífica piscina, uma pista para alhlelismo e
um court de tennis, melhoramentos esles que serão em bre-
ve realidade e gue oecuparão a vasta arca contigua á sede
social e parle do aterro que eslá sendo íeilo pela Secre-
taria da Agricultura do Estado.

Registrando b trigesimd terceiro anniversario do gio-
rioso Club espirito-saniense, «Vida Capichaba» Iraz aos sal-
danluslas, representados na Sllü aclual direciona, as suas
cordeaes Felicitações por tao auspicioso acontecimento, de-
seiando-lhe novos lriumphos nas lides spoilivase uma exis-
téncia longa e fecunda para maior renome do loi rão ca pi-
chaba.

SÓCIOS FUNDADORES

JJPi Directoria

Antenor Guimarães, Domingos Pinto Netlo, Qoséjd*^
Freitas Coutinho, |osé Aristeu Jardim, João de Deus Netto,
Joaquim Pescadinho, FLancis___a..Conèu de Lyrio, Máximo
bastos, llermann Lanz, Franz loiumell. Fianz A. Alberl, Nel-

«**t?»w«»j«iGS** m>k~m. 11 -

son Costu.J^sué Prado, César Pinto, Arnaldo Magalhães.
r\pian Barrv. Alfredo Rãggio, Luiz Cordeiro de Mattos, Adul-
benoXabral, Dr. Graciano Neves, Juho Gomes, Verauo
Coelho, )oão Pessoa, Cyrillo Toyar. Eugênio Nelto, Antonrfc
i-oão Pereira, Onofre Sigismundo, Gusta\o Schirnidt Júnior,
jjjhp Schmidl, José Francisco dos Arcos, iuiz Furtado, Al-
üredo Rodrigues de Carvalho, Antônio Pessoa Júnior, Mario
Guimarães, Antéro Pinto de Almeida. [fljfl Pedro Neves de
Freitas, Fduardo Charles Dupin, Joaquim Corrêa de Lyrio,

Sulino Antônio de Azevedo, |osé da Sil\a Abi eu, |oao
Abranles, Antônio Gonçalves de Freitas, Francisco Peres

gueiròa, Walfredo Pereira Paiva, Ovidio de Souza, Do-
gello Garcia e Dr. Oswaldo Poqgi de Figueiredo»

u Regatas «Saldanha Gama»

Presidente :
Dr* fosó Pedro Fernandes Aboudib

mxJ

Vice-Presidente :
Oswald Cruz Guimarães

Secretario Geral;
Dr. Alberto Sarlo

l" Secretario:
Dr. Darcv Moraes de Mattos

T Secretario :
Augusto de Aguiar Salles

Io Thesoureiro :
Armando Duarte Rabello

2o Thesoureiro:
('esar Kesemini

Director Geral de Sports:
Jorge V. Ferreira Lopes

Director-Social :
Bianor Loureiro Machado

Director do Patrimônio :
Cláudio Passos

Consultor Jurídico:
Dr. Jair Etienne Dessaune

Conselho Deliberativo | C. I «Saldanha ila Cama»
Aristogiton Espindula Roberto Espindula
Ascendino R. Freitas José Ayres
Cid Lima Álvaro Castro Mattos
Arnilcar Azevedo Dr. Asdruhal Soares
Darly Èncarnação Dr. Noberto M. da Silva
Hylson Batalha Affonso Sarlo
Joaquim Gonçalves Felippe Viviani
Dr. Sylvio Prado Dr. Francisco M- Ferreira
Oswaldo Coelho Joào M. dos Sanlos
Milton Freitas Coutinho Carlos F. M. Lindenberg
Edgard Neves Waldemiro Prado

Alfredo Morgado Horta

SUPPLENTÉS
Rubens Firme Manoel Ferraz Coutinho
Odilio Braga Furtado Olympio Araújo
André Carloni Eduardo Siqueira Couto

COMMISSÃO FISCAL
Aphrodisio Coelho Alfredo Lemos Neves

Rufino A. Azevedo.
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C. R. «Sal-
danha da
Gama»

Presidentes e direclor
social do C. R. 'Sal-
danha da Gama» e do
Grupo dos Aquáticos,
ladeados pela n o V a
Directoria tio Depar-
tamento Feminino.

Phnto.s MA/.ZIJ

J)EFARTAMENT() FEMtN-lNQ

Õirecto mi -Sra. Miracv Sodré Môrgarlo I loi ia
Vice - Direcioni: ~~ Sra. Ritn Tom Quintnes
Secretaria (icral ; — Sra. Julin Lacourt Pennu
t" Secretaria; — Srta. Floriiula Miranda *

*2;! Secretaria: --Srta. tvette Carneiro da Cunha
1" Thesoureira : —- Srta. hiracv Machado

Sí Thesoureira: —Srta. Odette U. Lacourt

Directora Social: — Sra. Euridyce Bastos
Directora de Sports : — Sita. Luzia Paoliello
iíiroctora do Patrimônio: — Srta. Acisolina de Assis
De|);irlamenlo Social: — Auxiliares: — Srta. Aman-

da Lacourt, Srta. Hilda Grijó e Sría. Ce-
ha Éncarnaçào

Departamento Sportivo: •-- Auxiliares: — Srta. Fe-
lisbina Moraes, vSrta. Maria Amalia Pao-
lícito t4 Srta. Xoemia Costa

¦

Um aspecto da

linda festa joa-

nina realizada

>pelo Saldanha.
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Club R. Salda-
nha da Gama

Sede do Club do Reunias Saldanha da

Gama, visla >lt> m<ir.
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O invicto campeão de-

water-polo da cidade.
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PEPA UTA M l'.NT»» (; EKAL DE SPOHTS

Direçtüi Geral de Sports:-Jorge V. \T Lopes.

Director de Remo: - Gualter Wilvoy Oliveira

ConsePao Technico fie Henvv: - U-ianjanUm» Bnr
bos» (In Silva. Milton Fniin Santos e
Dcirly Encartiíiçào.

Director «l^1 Natação:- Eduanio ila Silva Neves

Director de Polo Aquática: - Dr- Cid Etienne
1 )essaune

Direciar de Aihíetii?mo :— José Cezar Lima
Director de Basket-Bal 1 :—Antônio K. Balbl.

Representantes junto â L. S. E. >.*•
Conselho de Legislaçiio e Ji^tiça: — Euclydes

Simões.
Dep. Geral de Sports Aquáticos:

Director de Natação:—Gualter W. Oliveira.
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Bráulio. padrão alvi-rubro,
Wilson, gloria saldanhisla.
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Enlace do sr. John V. Bitran com a senhorinha Stella Jouf-
froy, realizado no mez pasmado, nesta capital.

fl carta qíie elia me mapdoii...

do coração

Sinto o meu coração vibrar

Num rilhmo emocional

Desigual,

Pleno dessa plangencía longa

e fina

Que me vitaliza os músculos.

E a seiva do meu sangue

a borbulhar

Dentro de mim,

Numa precipitação louca

Espalha-me pelo corpo

a volúpia de amar...

Dentro de num, numa plangencía
doce e ineontida,

o coração me Ia Ha

com sussurros de mãe

acariciando o filho:

«F* preciso esperar...»

«F' preciso esperar...»

Maria José Albuquerque
i
r-
<•
$r
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«Já (jue insistes em vir, tua alma anseia
Essa grande loucura, meu amigo,
•Que venhas... Mus virás—nota o que digo
Cinco noites depois da lua cheia...

Terás, na treva, prolecção e abrigo.
Contra qualquer noctambulo da aldeia...
1" quando o luar nascer, ás dez e meia,
lá deveras, em casa, estar commiqo...

Alvimar Silva

F, depois, ao vòUares dos uieijN braços,
À alma saciada, cheia de cansaços,
Tonta de amor e tonta de carinho,

Teras, lambem, porque dormindo tudo,
Tudo deserto e, no deserto mudo.
Luz para quiur-te os passos no caminho...
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4 interessante Alzirita, Filhinha
do casal dr. Walter \taria da
Penha Siqueira.
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Club de
N. R. «pi-
vares Ca-
bral»

Um' aspecto do esplen*
elido bailo, realizado no
dia de S. Pedro, nu sò-
de social do C I U b do
Praça da Independen-
cia.
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ciados, que deixou inde-
levei recordação na alma
da Cidade.

Phoíos MAZZMI

O director secretário eruzmaliino, < o que i < s parece,
eneontra-se em situação difficil, lâstamente euendo cenie-
çava>a gostar da cachoeirana, surgiu umo no\a candidata.. %
Encontrando-se em apuros, por residirem ambas no mè5mo
bairro, Alfmeteaeonselha chá de pitanga, após as i eleições...

-Mímele não perde tempo. Anda por toda parte e tu
do vê. Assim, vem observando que a menina bonda da Es"j
cota^Normal. Mzmlui de.Alfmele, na Avenida Lapiehaba. nâo
está satisfeita -com o seu pequeno. EMe entretanto insiste1
em dar o bote. Mas nâo adianta. Alfinete iá sabe que elia
está caidmha pelo acadêmico do Centro Estudantil, o moço
moreno a guem ai... cunha de sympatico...



Justa
homena*
gera

Grupo feito em
frente ao novo
edifício da Es-
tação da I:. F.
Victoria a Minas
após a solcmni-
dade da inaugu-
ração da placa
com o nome do
saudoso e nge-
n h e i r o Pedro
Nolasco, dado á
referida estação
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Associação fltbletiça Banco
do Brasil

Dessa organização sportiva, recentemente fundada, re-
cebemos communicação da eleição da sua primeira Dire-

Cloria para o anno de 1935^36 que está assim constituída:

Presidente, Alexandre Pereiro dos Santos; \ice-pies.
dra. Odelte Braga Furtado; secretario, Mario de Carvalho
Vieira; thesoureiro, Óscoi Rodrigues.

Commissão dé sports: — Newton Meireltes, 5enfo De*-
rizans o Rubens Nunes f ume.

Agradecemos.

¦4' ¦¦ ¦),¦¦¦ ^k

llllfl IH""uB'b L x • *T_ttm rr ii..i ii /xBB B tOfJt < 1 ^.4 J|. -Á ^. .J___L___________ m __. I*e

^iffffrelik^ffiW^Yjk^ t*flfflwH?Bpy^B I flfl BB hbrI Byi^3'ilQrB 3*U* ^HZFS._dÊ£z__mM Wwm/^X^A flfll 11IXBjÃBfllfll>'flft3A a TVvr^Bfl1"^ W__Ía /J_W\m**W W71 Ifliflfl BnlVSXUI Bi^P^Vw^hV ^^l BVBr-flf/fl KW H fl BH^Ê __W_f_m ___r.1*%______mm£_____1^w-__f^ ""%*. •~mrf..- .. M__ _M7_. ___w___Z_ . ___________m__v. \___________________mm _^ flfllil íflSflF^hi ^'^«^''Wl II E • BV"JPJflj ps fl flKflt rliiwj v^ v^l H IIIIB
fl fl:flW;fl. * '^BB* _* ^»v *L^^flHll lv. Sf fl i ~-fl fl**^*B

|:;^|- i-' ¦ ••If.--"', Ahrffl Pm i 1 PBBI?

BflflflflflflflB^ ÉJH!9BuIbHb^ flBflHflBH^^jJUf R iu mSI RTI^
BflflflflflBflflSSlPiíl^ '¦•
^fl^^^^*^^^^^^^fl^WFíl^'^jái.>;càti>.v'..y .',;¦:¦.*.¦>:'m.ZZ^:i'^zíSÊmÊiim--z'*^^Z: • >M- \'m'YmY.z'•$&£.}?Z:7Z7ZZ%xM.

0 Integralismo eni Calçada

Grupos de Integralistas dq núcleo Munici-
pai (h: S. José do Calçado, no dia da inau-
gurução da sede local.

Realizou-se. no dia 25 do corrente, num dos salões do
Qrupo Escolar «Padra Anchieta», a posse dá'primeira Dire-
cforia do «Jucutuquara Club», que se revestiu de grande bri-
Hiantismo.

Houve dansas até alta hora da manhã, animadas por
um )azz, especialmente contractado.

Agradecemos o convite, que nos foi feito, por mier-
médio do secretario da Commissão Organizadora.
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ANNIVERSARIOS
Fizeram annos no dia

10
As senhoras: Ehza Rezende e
Deusma Vasconcellos de Carva-
lho; a senhorinha lanelie Moura;
o senhor Alfredo Carlos Mendes.

As senhoras : Valenlina Cosia Pe-
reira e dra. Adalgisa Amando
Fonseca; as senhorínhas: Maria
de Lourdes Soares e Leonor Nas-

eimenlo Barros; os senhores : Jairo Alva-
renga Rosa, Edmilson Esteves, Juvenal An-
lonio Reis e dr. Godofredo Schneider; a
menina llebbe Aguiar.
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A senhora Maria Trança Nery; as
lo senhorínhas: Edith Barcellos e

Mana Sou/a; os senliores: )air
Amorim, Oclavio Mello, Durval de

Girvalho, Lindolpho Ramalho de Oliveira e
dr. Asdrubal Soares; a menina Zila de Oli-
veira, mtelligente alumna da Escola Mode-
lo' «leronymo Monteiro.»

As senhoras: Cecília Cerqueira
Lima, Aguida Casfello Borges e
Cívica Gonçalves Calmou; as se-
uhorinhas : Eugênia Murlhas e Ma-

na Justa Coelho; os senhores, cel Vicente
Peixoio de Mello, Jose Machado de Paula,
Nelson Gomes de Araújo, -Custodio Vare-

19

lao e dr. Freitas Barbosa; a menina l/.e!y
de Freitas Borges.

A senhora Amandina Lopes Mon-
feiro; a senhorinha Anilta Crema;
o senhoi Carlos Mauro.

As senhoras: Juha de Aguiar e
Ouiomar Simões; n senhorinha
Brunchilda Correia de Lima; o me-
nino Pedro Piefranqelo De Biase.
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Retratos
Modernos

MflZZEI
Representa nt e

de «Vida í)o-
mestiça» nesta

capital.

Seus trabalhos
lambem são pu-

blicados em
«VIDA

CAPICHABA

Rua Jeronvmo
Monteiro, 77

Vietoria

tg/amawi
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A senhora Armênia de .Siqueira
Malta, a senhorinha lulila de Man-
tua Sou/a; o senhor Pérsio Nas-
cimento.

O senhor Pedi o |om; de Barros,

Os senhores: Abdenago Trança
e prof. Aphrodisio Pereira.

A senhorinha Delma Nery.

A senhorinha Mana de Lourdes
Passos.

O senhor Animado Lopes Cunha.

O senhor José de Sou/a Júnior.
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NOIVADOS
Fizeran]«se noivos:

Com a senhorinha Nair Borelli, o senhor
Milton Peu Vieira;

—com a senhorinha Leomdia Bittencourt
Pereira, o senhor Lauro Barreto.
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TYPO AMERICANO
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As senhoras: Esther
Freitas Ba r b o s a e
Dulce Cassil has do
Nascimento; as senho-

nnhas: Ephy g e n i a Sodré e
Yvonne Braga; os senliores:
Clóvis Loureiro Machado, Ma-
noe! Bessoni, Salustiano de Si-
gueira e Alonso Oliveira.

As senhoras : D a ha
Barroso Belache, Syl-
via Pacheco Passos
e Ameha S algueiro

Machado; a senhorinha Albi-
dina Simões Nogueira; os se-
nhores: Augusto Penna Júnior.
Daciho Batalha, Clóvis Alfredo
da Silva, Waldemar Almeida,
Amobio Laranja, drs. Jeronymo
Monteiro Pilho e Atfifa Bezerra.

As senhoras: Chris-
tina R. Trança e Eu-
nice Ferreira de An-
drade; a senhorinha

Altair Ribeiro da Rocha; os se-
nhores: Leoncio Alves, Poly-
carpo do Amaral, José Leonar-
do Alvarenga e Augusto Pe-
reira Júnior.

24

CASAMENTOS
Casaram-se i

Com a senhorinha Irany Rodrigues, o se-
nhor Adelpho Nunes;

— Com a senhorinha Alcinha Oliveira
Santos, o senhor dr. Geraldo Barroso.

NASCIMENTOS

Dimar João é o nome gue recebeu o ro-x
busto garoto gue veio encher de alegria
o lar do casal leny—Pedro de Abreu Pei-
xoto;

- Está augmenlado o lar do casal Ma-
ria Helena Attila Oliveira com o nasci-
mento de interessante garoto que receberá
o nome de Augusto Celso.
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Praia Comprida
Na rua Itapemirim, ponto terminal da

linha de bondes, vende-se um lote de ter-
reno, para construir, com a área de o26
metros quadrados. Informações nesta re-
dacção, ou com os srs. Emilio Oliveira e
Antônio M. Trindade. Preço de occasiSo.
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MACHINA DE
*

CALCULAR

«ORIGINAL-

ODHNER»

Óleos especiaes - Papel carbono em caixas e folhas gran-
des-Fitaspara machina de escrever e sommar -Papel

em rolo para machina de sommar e outros
produetos da fabrica

Unícos importadores directos para o E. do Espirito Santo

Vlvacqua Irmãos S.A
Rüa Jerônymo Hontfiro, 32 - UICT0R1R

Rebeldia
O Circulo Rlograndense de Difusão Literária
apresenta aos nossos leitores Elmira Cabral,
uma das penas mais delicadas e emotivas do
contemporâneo intelectualijs mo feminino óa
terra gaúcha.

Tive a mmhá* parte de humilhação no mundo.

Mas a minha tristeza silenciosa è doce, é nova,
diferente de todas as tristezas,*.

Porque ela me veio da verdade, da humilhação de não

querer ser má.

Senhor Nhk turvas o meu orgulho, para que ele
tenha uma razão mais para se levantar.

Rejubila-te, meu coração, porque, na traiçoeira toi tu-

ro de cada novo dia, a alegria le manda a mensagem de

sua próxima chegada.
Santa Maria, Rio Grande do Sul.

ELMIRA CABRAL

Eleitor com 112. onnos
O veterano farroupilha Pedro Theodoro da Silva, lei*

112 annos dc idade, anda cinco léguas a eavallo, lê e es-
creve sem óculos, conheceu D. Pedro II, quando no Paraná,
e ao alistar-se eleitor, estava acompanhado de seu filho que
conta 70 annos de idade, e [v residente no Rio Orande d<>

Sul.
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Ao décimo frasco estava bôa
de tudo e remoçada!

D. Agostínha Jorge, residente á rua .1 tle Keve-
reiro, Pelotas, Rio Grande do Sul, diz:

«Passei 2
annos, com
horripi 1 a n-
t e s uleeras
nas cadeiras
e per n a ts

uma das
qu aes táo
grande que
me t o mava
o joelho es-
querdo, cujo
osso jó ap
parecia. Mui-
io l r a ca,
qua s i sem

turcas, tomei muitos remédios, sem esperança
de curar-me. a conselho «le pessoas amigas, pro
curei 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 ulce-
ras estavam cicatrizadas e eu forte, como nun
ca. parecendo nâo ter remoçado. Ahi está por-
que não cesso de abençoar 0 poderoso «GALE:
NOGAL.»

(Firma reconhecida).

Tudos devem se convencer de que o «GALE
NOGAL» é o mais purificador e tônico do san
gue, para eliminar, radicalmente tanto a SYPH1
LIS como o RHEUMATISMO. sem deixar o me
nor vestigio. São 50 annos de resultados positi
vos, em todos os Hospitaes brasileiros e clinica
diária dos mais eminentes médicos que affirmam
a sua superioridaee sobre todos os similares.
Por isso, é que o Jurv da Grande Exposição do
Centenário do Hio de Janeiro, classificou o GA
LENOGAL como-Preparado Seientifico-e pre
miou como-DIPLOMADEHONRA-distinceáo
que SO' ELLE obteve.

Encontra se em iodas as Pharmacias e Dro
trarias do Rrasil e «las Republicas Sul-Amen-
rs(aApr. 

D. N- S. P.-N. 211-2-W 1lM7.

CASPA e OUEDA do CABELLO

W-VmLOGEKIO
Francisco GmUmm * C - ft«« 1 * -< >*_*<•. 17 Rio

B
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Pico da Bandeira
E' o ponto mais alto do brasil, este situado em Ca*-

paraó, no Estado do Lspinto Santo, próximo á divisa com-
o Estado de Minas Geraes.*
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Mlle. acredita, com esperança e firmeza,
gue ficará noiva ainda este anno. Tem ra-
záo de desejar, realizado o seu sonho, vis-
lo que nâo é sem tempo, pois quasi não
•se contam mais pelos dedos, os mezes de
namoro. Comtudo—temos informações cer-
Ias—ainda acha cedo o moço para fazer
o pedido. Mlle. parece que terá de espe-
tar mais ainda...

O bacharelando regressou do Rio enthu-
siasmado com a bahi a n a que lá deixou,
•cuios olhos verdes Vietoria e Villa Velha
admiraram durante mais de um anno. Mlle.
è a sinceridade personificada. Elle lem se
comportado bem aqui porque sabe que nin-
quem o liga importância. As pequenas já
percebem que elle é quasi noivo e as va-
rias tentativas que idealizar sãrão infru-
ctiferas... Por mais que toque violinho, por
mais que se inspire para as chronicas do
«Diario» — nâo adeantará. Que pena! Um
rapaz tão novo já phosphoro riscado no
domínio do flirl. Nota-se que vae entrar
para o rol dos homens sérios. Entretanto,
«cuidado Mlle., Alfinete põe as suas duvi-
das. A distancia...

A vida avança, indifferentemen t e, pelo
lempo a fora, sem querer saber si es(á
fazendo, ou não, algo de bello sobre a ter-
ra. Elia sabe disso, mas nâo se conforma.
Pois, não demora, estará de cabeilos bran-
cos, sem realizar o grande sonho de amor
que enche o seu coração...

Elle quiz tentar um namoro com a loura
da cidade alta. Elia, lendo em vista o mo-
reno dos Correios, não lhe correspondeu
a tentativa. Agora, porem, que o outro foi
embora, é debalde que o procura, para re-
Iribuir o seu amor... Nem lhe parece que
elia existe sobre a terra... E' semt>re as-
sim...

A encantadora morena, de perto do Car-
mo, está ansiosa que o moço a p pareça
por lá. Não sabemos porque, porem, elle
anda de certo modo indifferente... Será al-
guma velha magua, que elle quer vingar?
Talvez...

boneca linda, verdadeira estatueta de
Tanagra, esguia, deliciosa, encantadora,

elia c a musa de certo poeta, que lhe dá
a coroa de uma santa nos seus versos \y-
ricos, sentimentaes. Como, porém, o mar-
more não tem alma, para elia continua
inexistente o affecto que enternece o cora-
çáo do iovem artista...

Dizem que elia c amada de certo moço
que vive no Rio. E parece, de verdade.
Que o diga o soneto que a «Vida Capi-
chaba» publicou no seu ultimo numero...

O funecionario do Departamento Nacio-
nal do Café, vae casar—affirma-se — pois
ê firme o namoro com a normalista...

Olhos scismarentos, parados, como a fa-
ce lisa dos lagos serenos. Olhos verdes,
da côr verde das florestas brasileiras,
quantas almas perdidas em vossa profun-
deza I Quantas almas errando no mais in-
timo de vós, desse abysmo maravilhoso, de
onde nenhum fio de Ariadne é capaz de
fazer acertar, novamente, a estrada livre
da vida I Olhos verdes, precizaes de ser
mais propícios ás almas que vos procuram,

PAES
Trabalha actiiaünoute para a

«Vida Capichaba»

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

los, baptisados e anni-
\ersarios.

Procuram o seü ATELIER à
rüa ir de Março n. 23

VICTORIA

do contrario, quanta amargura «sobre a ter-
ral...

Segundo soubemos, elle tem uma corres-
pondente em Cachoeiro, que não conhe-
ce, pessoalmente. Talvez o dia em que a
venha conhecer, sinta-se desejoso de se
libertar de todos os outros compromissos
amorosos, que acaso mantenha com alguém
aqui em Vietoria. Mlle. pracisa de ler cui-
dado com o caso...

O jovem funecionario do banco Com-
mércio, o outro dia estava commentando
o seu próprio caso, e dizia : «A cousa es-
lá ficando seria. Parece que, ou termino
o namoro, ou me faço noivo... Mas, fazer-
me noivo... Tão cedo... Não...»

Mlle. precisa ter cuidado com elle...

A morena encantadora tem estado de-
sapparecida... e silenciosa. Parece até que
deixou de existir, pois nem siquer ás reu-
niões elegantes dos nossos clubs tem dado
o ar de sua graça. Será que pranteia, na
solidão, o ultimo desengano?...

Elia está em luta, agora, batalha para o
prender aos seus encantos, a despeito de
iá ter outro morando no seu coração...
Qne sela feliz I...

A jucutuquarense conquistou completa-
mente o jovem bacharel. E do modo como
a cousa vae, parece que terminará em
casamento...

Mas Mlle. é terrível. Nunca está de cora-
ção despreoecupado. O mais serio, porém,
é que troca de amor, como de toilette. E'
um por semana. Quando chegar a se ca-
sar, dizem as más línguas, terá namorado
a cidade inteira... Será o record mundial
do flirl...

Elle foi ao Rio Náo, que o levasse al-
guma cousa de particularmente importan-
te. Apenas, porque elia se encontra por lé
e elle quer ter o ensejo de lhe falar com
liberdade e traçar novos rumos á politica
amorosa...
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JAIRO ALVARENGA ROSA
Accessorios e peças para automóveis

Offlclimcm de Vulcpnlaaç&o de Pneui e Câmaras de ar
RUA DO ORIENTE. 31 Phone. 470
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Continuação dos

contos de Alice

Houve, em seguida, uma grande inquielaçfio
enlre os bichos.

O ceu deliberou, novamente apaziguar os
ânimos, reunindó-os numa grande festa. E man-
dou um convite é bicharada: o leão, a pulga, o
sapo, a águia, os peixes— Iodos gue sabiam ler
receberam o conviie. No dia marcado, cada um
se preparou como ponde : p leão yesliu-se cpm
pelles caras; o burro passou a ferio o seu lerno
-novo que ficou brilhando; o qallo, po/ esporas;
o pavão pintou as pennas; o gato altzou os bi-

godes com gomma arábica; a /ebra nào sei bem
si se pintou com listras pretas ou brancas; o urso,
que sempre foi muito fnorenfo, enfiou-se num
custoso capote; o macaco, elegante, calçou lu-
vas pardas; o elephante bolou a dentadura pos-

¦v lica. Todos os bichos, emfim, se prepararam corn
apuro para a fesla annunciada. Embarcaram nu-
ma nuvem, /eppclin daouelle tempo.

O palácio do ceu era uma cousa nunca vis-
ta. O burro limpou os óculos e examinou ludo»
direilinho: havia nas paredes leias de pintores
celebres e relratos de artistas de einema.

*
• ?

No centro (iti sala principal eslava a mesa
do banquete. Os bichos tinham nella seus lugar
res marcados assim :

Dr. burro— Poeta jacaré... em carlõe/inhos
de biscoilos.

Tudo ia muito bem, até gue o Gãllo e a üallmha sahi-
ram de suas cadeiras de chocolate para attender ao pintmho
gue tinha sede. Fntão, o gambá, sempre mal educado, bebeu
o vinho que eslava no copo do gallo.

Esle, voltando, gritou, com a cnsla vermelha, de lanla
raiva :

—Quem foinu gui boliu aguiuuu ?
E bateu as asas, de indignação. A tartaruga, muito in-

Irigante, foi logo acusando o pato. O paio engasgou e in-
voluntariamente confirmou :

— Fui eu. Fui eu.
—Elle é gago, não sabe se explicar, disse o Macaco.

Quem bebeu seu vinho foi o elephante.
O elephante, muito positivo, achatou logo a cara do

Macaco; este puxou-lhe o nariz. A coruja gostou do estar-
cialhaço e deu uma gargalhada. O leão perdeu as calças,
ficou só de paletot.

A tartaruga, mentirosa, escondeu-se embaixo da ba-
cia gue o porco havia levado para lavai-se no palácio do
ceu.

ACCESSOSoeASTHMAe BRONCHITE ASTHMÃTICA

PAPA CASOS CMRONICOS :

Francisco Giffoni & C - Rua I dc Marco 17 - «¦•

HAMBIJRG-SC D
CIA. DKNAVKUAÇÂ» HAMBURGUE2

SULAMEIUCANA
. ,jr.

SERVIÇO REGULAR DE PASSAGEIROS EM
EXTRA RÁPIDOS PAQUETES DE LUXO

Próximas sabida* do Ido para
EUROPA Santos. Montevideo

e Buenos Aires

Espafia 26 Julho

General Artigos l Agosto

Madrid '7 Cap Norte 29 Julho

Cap Norte 17 La Coru5a 9 ÁgOStO

Cap Arcona 28 General S< Martin 17 «

La Coruna 29 Antônio Delfino 21 «

Serviço de carga
Informações eom os AGENTES

THEODOR WlbbE & Cip. ÜTDA.
Àtf

Avenida Capichaba, n. 4— (l andar)— Uiçtoria
¦
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I oi umasceha violenla. A arara estava toda mancha-

da de sangue.
O ceu. indignado, expulsou a Iodos. No atropelo da

volla, *a garça veio de pernas trocadas e a giraía com um

pescoço gue não era delia.
Não houve geito de acertar mafs nada. L, por çasii-

go, todos ficaram como haviam voltado daguella testa: a*

tartaruga com uma bacia ás costas; o elephante de nariz es-

pixado; o macaco, de luvas pardas e nariz chato...

Dom Casmurro

«Jucuíuquara Club»
Recebemos e agradecemos a communicaçôò, gue nos-

fez o sr. Danglars Ferreiro da Cosia, da eleição e posse d«

primeira direciona do «Jucutuquara Club-, que está assim

constituída :
Presidente, dr. Manoel dos Passos barros; více-presid.

Pedio Sore/.im; secretario geral. Asdrubal Peixoto; V secre-

tano, Danglats Ferreira da Costa; 2%secretano, Manoel Car-

valho de Anchieta; 1 lhes., losé Azeredo; 2* lhes., Antônio

de Souza Leão Fraga; procurador, Leonardo Oelio.
Conselho Deliberativo: - Alceu Aleixo, Joubert Furtado,

losé de Carvalho, Carmindo F. Abud e Arlindo R. Madeira.

Commissão de Sviicbcancia ; - Joaquim R. de Barros,.

Gilberto ftissolatti Freire, Mario Dinelli, Nieanoi Pereira de

Aragão e Altamiro üonralves.
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Toda !üãe consideraria
u ii impossível a deshu-
i unidade da amarrar uma
5 reança, tolhendo-lhe os

movimentos, por um dia

que fosse.

No em tan to, muitas ore-

ancas tornam-se franzinas

è doentias por annos e á*
vezes para toda a vida,

por terem o desenvolvi-
mento tolhido por um mal

terrível embora invisível : OH VERMES. Kstes parasitas as tornam

anêmicas, pallidas e fraeas, causando muitas vezes convulsões, eólicas h

espasmos. Sirva-se neste caso da alma libertadora que é o

CIÚMES

Acabo de ouvir uma
historia horrível a res-
peito do teu mando.

Conla... conta que
eu estou muilo precisada
dum vestido novo.

¦""'H

NO ERONT

Uma irmã de carida-
de, bonita, vela ao lado
de um offícial ferido.

Meu Deus, murmura
o enfermo...

Que quer de Deus,
meu ami go ? fale. que
sou filha d'Elle.

Queria... queria ser
seu genro.

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

ESPERTEZA

—Achas que um mando nâo
deve fumar em casa, mas leu
noivo fuma.

— Sim; mas não digo nada a
elle emquanto não formos ca-
sados.

& <

a
a

— Aquelle sujeito ganha a vi-
da escrevendo.

—E* literato ?
—Não; vive escrevendo aos

amigos pedindo dinheiro.

• ' a

PASSAVA A NOITE TOSSINDO
Da cidade de Rio Preto (São Paulo) o sr. Rodolpho Fajardo, pessoa de elevada repre-

senlação ali, escreveu o que se segue : Sr. Eduardo C. Sequeira— Pelotas-
Minhas respeitosas saudações.

E' com grande contentamento que venho declarar perante o sr. uma importante cura que
obtive com o vosso milagroso PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE. Estava eu soffrendo de
uma forte tosse, a qual me impedia de dormir, pois passava as noites tossindo.

Dahi a pouco tempo vi nos jornaes annuncios que davam como extineta Ioda tosse com
o uso do seu preparado. Fui depressa e comprei aqui numa mercearia um frasco do PEITORAL
DE ANGICO PELOTENSE, preparado por Eduardo C. Sequeira. Passados 5 dias, eu estava
restabelecido daquell« maldita tosse. Só apenas com dois frascos que usei do seu preparado
fiquei bom: já durmo socegado. E' pois, com justo merecimento que venho declarar esta impor-
tante cura que obtive. E sou com estima e distineta consideração. Amiho alio. e obr.

Rodolpho Faiardo

Confirmo e9te attestado. Dr. E. L. Ferreira de Araújo (Firma reconhecida).

Um viajante inglez, está sen-
tado na cama de um hotel, com
o relógio na mão.

— Seis horas, e não vêm
acordar-me! São capazes de
me fazer perder o trem.

Licença N. 511 de 2o - 3 - <*)ó.

Deposito geral: DROGARIA SEQUERIA- Pelotas -Rio O. do Sul

jjy
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OÔRA ETERNA...
..AQuem foi que in*cn-

lou a primeira machina
falante?

Foi Deus eom uma
costella do primeiro ho-
mem.

¦

. A :'lí
\4

4 Vende-ie em toda a parte
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Soneto a üma Rainha

IÜ -

¦ 
,r

' 
"í ' Si,

¦

fPara s/a. Leonor Hegner, Rainha dos
Estudantes Capichahasj.

.' 
. 

' 
- 

; ¦'.'¦

¦,';iíí ' ¦'¦:^';.J-.'.:;V:.,-^,^:-v-i^^:í

Ohl Rainha recebe os meus louvores,
Entre as rimas, o% hymnos e gorgeios!.
Rainha encantadora entre esplendores,
Que tens os olhos de belleza, cheios!.,

¥
Coroada de pétalas de flores!
Após a gloria linda dos anceios*
Oh! Rainha recebe estes clamores!..
— Nos versos, que compuz em devaneios!

Dou-te versos vestidos de luar \
Dou-te versos risonhos, singulares!
—Versos, que pude em sonhos burilhar.

Recebe os meus louvores tão divinos :
—Nos meus versos vestidos de luares,
Enfeitados de rimas e de hymnos.

õmilic cFernandes <&inic
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IColIaboraçêo do Circulo dos Amigos de Mardenf^

Meu carinho filial e meu sonho de poela
vém-le, ó doce cidade ideal dos meus amores,
em teu plácido valie, entre colunas, quietas,
comp um Éden lerreal de encantos seductores.

Tuas várzeas gentis estrelladas de flores
sagram-le do serlâo a princeza dilecta
e o sol le elege guando, em ms multicores,
na esmeralda dos teus palmares se proiecta.

Nenhuma oulra cidade assim ó alma nos fala.
Dos leus muros senis a tradição se exhala,
e a nossa Historia inteira em teu brazão reluz.

Ainda hoje em teu ambiente, ó minha orbe querida
paira dos teus heroes a sombra exlremecida,
nobre Villa Real do Senhor Bom lesusl

(Do «Terra do Berço-).

José de Mesquita
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O coração
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Relógio do desgosto e da alegria,
Sublime e firme bússola áa lida,
Relicano de crença e de utopia,
Sagrado tabernaculo da vida.

Eu o sinto e percebo por magia
Que estatua sou nas cinzas esculpida...
Tel-o é ter existência e ler um dia
De fraque/a ou de força enfraquecida.

Hoie sob o rigor do mundo avaro,
Entregue ás agonias silenciosas
E escutando as intrigas eu reparo,

Que no esquife da vil desillusâo,
Embrulhado com mortalhas espinhosas.
Mesmo morto inda geme o coração.
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Osmar Barbosa
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SONETO
'.

A ALGUÉM

O amor, para quem ama com fervor,

para quem sonha com um futuro amigc

ás vezes tem o aroma de uma flor

e ás vezes a tragédia de um castigo.

Por isso é que, a sorrir, lui sonhador,

sentindo-te a sorrir lambem eommigo;

por isso é que hoje aquelle doce amor

é um trágico romance que eu maldigo.
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1 Procure acertar !... r
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Quizeru, no esterlor da minha rnagua,

•como um sedento que procura água,

matar a sede da minha alma triste!

*

Quizera que inda agora tu me amasses

para beijar-te novamente as faces

e amar a dôr que no meu peito existe!.

com as casas que vendem

mais barato!
..... .."#•**
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Medicamentos e Drogas
V

na nova seção de varejo

Drogaria POPULAR
RUA DO COMERCIO N£ 2
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l/JB-OR/ITOR/0
i^Mí/i Lei te

O ftSG-ULADQR /DSAL
L/(XUfDO- COMPRIMIDOS

^oov/te/m os /itOVrnoiLco*
a/oiroí cio OTsasuo.

Um protessor de col-
leyio que tinha a infeh-
cidade de ser vesgo, foi
um dia pertur bado no
correr de uma lição pela
desattenção de um dos
alumnos.

Por fim, exasperando-
se, elle voltou-se para o
classe e disse:

— Retire-se da sala o
alumno para o qual es-
tou olhando.

Immediatamente, toda
a classe se levantou e
fo» se retirando.
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JUSTA RAZÃO

Um medico foi um dia visitar um hospital de

doidos e andando a passear no pateo encon-

trou um doente com quem trovou conversa.
- E então, diga-me cá, por que veiu para

aqui 7
O doente respondeu o seguinte:
—Olhe, meu senhor, eu casei com uma viu-

va que linha uma filha jó crescida; meu paefoi
casar com essa minha enteada, e isso fez com

que minha mulher ficasse sendo sogra de seu

sogro, e meu pae meu enteado e genro da nora.

Depois, minha madrasta, a filha de minha

mulher, teve um filho; e essa creança, esíá bem

de ver, era meu irmão, porque era filha de meu

pae, mas era lambem filha da filha de minha mu-

lher, e portanto, seu neto, e isso tornou-me avô

de meu irmão.
A seguir, leve minha mulhei um filho; por?

tanlo, minha sogra, irmã de meu filho, é também

sua avó, porque elle c filho do seu ente ado;
meu pae é cunhado de meu filho, porque a irmã

delle é sua mulhei; eu sou irmão do meu pro-

prio filho, que lambem é filho de minha avó; sou
cunhado de minha madrasta; minha mulhei é lia

fie seu próprio filho; meu filho é sobri/iho de

meu pae e eu sou avô de mim mesmo.
Ahi lem a razão por gue eu aqui estou!

MAU OFFICIO

No LV, ali rua á Conde Lage, depois de ha-
verem despertado o commissario, gue apparece
de mau humor. O promplidão apresenta:

« Seu » commissario, este camarada foi
apanhado em flagrante na rua da Lapa.

O commissario accendeu um cigarro e am-
da de mau humor, tamborilou com os dedos na
secretaria :

—Que oflicio tem você?z._,
Ladrão, «seu» commissario...
Que eslá dizendo? Parece que nào en-

tendeu a pergunta gue lhe fa-

ço. (Jual ê a sua prohssão 7
Fm que se encarrega 7

—Na prohssão de ladrão, já
disse.

-Mau otticio - i e p I ica o
commissario, arqueando as so-
brancelhas.

— Mau? Não senhor. Se os
senhores me deixarem traba-
lhar á vontade, garanto que
não haverá outro oflicio mais
luci ativo.
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MftLEITflS. SEZÕES, IMPALUDISMO
ÜMA Sfl OOEIME UM SO REMÉDIO:

CArt'pMADO BEIRA»
Computa-se em muitos milhares as curas

em doentes já carteados de usar
mjecçôes e outros remédios annunciados.

USA-SE EM LICOH 00 PÍLULAS
Registado no Departamento Nacional da

Saúda Publica sob o n. • 1*7
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^SPA
ABELOS BRANCOS

OLVIDE

JUVENTUDE
ALEXANDRE

ULTIMA VONTADE

Naquelle tempo, em que a pena de morte
era um castigo mais commum que a nossa mo-
derna «geladeira», um rapaz que havia dodo um
cascudo em um collega de escola particular,
preparava-se para o «cepo.»

Era um moço estudante, cujo maior deseio
consistia em saber falar muitos idiomas. Fora,

porém, sempre desprotegido da sorte e só cs-
ludara, ale então, o portuguez, com cuios conhe-
cimentos, diziam-lhe. estava apio a encetar o

estudo de qualquer língua.

Desgraçad a m e n I e, porém, o infortúnio o
colhera e elle agora recebia as ultimas visitas

gue lhe iam levar a ultima palavra de consolo.
Todavia, a hora das visitas esgotou-se e o

pobre rapaz poz-se a chorar.
De repente, chegaram-lhe ao cubículo aquel-

les homens de lei, encarlolados, e um d elles*,

adeanlando-se disse-lhe:
-Na sua ultima hora, nós nada lhe podemos

recusar. Faça-nos conhecedores do seu ultimo

deseio.
f: como o condemnado se conservasse mu-

do, repetiram :
- Vamos. Dtga-nos jü que deseja, gue não

lhe negaremos.

Qm raio de alegria brilhou no semblante do

pobre rapaz, è foi com a voz tremula gue arti-

culou, fremente:
-Que deseio eu 7
-Sim, diga logo 1

L elle, tremulo de emoção, vendo naquella

circumstancia, a opportunidade almejada, arti-

culou :
-Aprender inglez...
A execução foi íeita na mesma tiora.

MCYCLETÀ
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Sedativo Regulador Beiraò
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O orimelro inventado
para a»,doenças de
Senhoras e Senhoritas.
Combate as Flores Branca»,
falta de regras, regras escas-
sas, suspensão, fluxo com dôr
ou dy.smenorrhea. Colices
Uterinas. regras excessivas,
incommodos da idade critica
9 int-ammações do Uttro.
I^iào confundir com ou-
tros Peguladoc^s imita-
ções do KÇQULAOOK BCIRAO.

lHei&tUe *•* ^"wwa <*k í-t Surte NUica.

¦



Terrmoi mnilo prastr em
enviar o no*m apetialhüt
para examinar gratuiiamen-
le, cam o Visiomdro, a sua
iUiuninaçüo.Veja como

A AGULHA SE MOVE,

quando accendo a luz.,

f
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0 V iswihetro mede a luz com a mesma precisão com que o tfiermometro mede
a temperatura. Htle mosfra a quantidade de luz necessária a cada trabalho visual.
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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 estatisticas 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

úde e o bem estar.
Peça uma demonstração grátis
com o Visiometro a qualquer
dos nossos auxiliares ou telepho-
ne para:

COMPANHIA CENTRAL BRASILEIRA DE
**.**•%

'¦....

Aa

FORÇA ELECTRICA
PHONE 664

?aV



• '¦*¦'.'¦' ¦.-:.•¦ •*..' "¦¦¦¦••: ¦¦'¦"¦¦¦,-:¦ ¦..:,.¦•: '. -¦¦¦ ..¦¦¦¦'¦ ¦-. "-* *' 
'- .*...-. '¦¦'¦¦¦ ."v*. 

" 
•¦".' ¦>,:. 

''.-'.. ¦ 
r - * "'

«...
 „_„____. ________________ _-__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^ *f__^4_Hi_M^_flflflflBBBflBBK'4_F--C HL *S ____A___fl _flrf flfl Bfl___

^'¦;flfl ¦¦¦___*-¦¦-;?*_R P***^''-^3 flflfll__£§l&3fl _HL ^_______i_k___i_-v > ¦-** ^_t_* ¦«*_ -flK fl ___flá; :'*-^'lá___fl __BÍ____F __^_i _H
fl ¦_______. ^fl flfl £_tf«o_ *3 fl___?^_B_. kJ _flfl___ \1_* Tt «fl _____ "''**M__tí_fli Vfl W

________________________________H______________'__É____. ^^_ _fl^^_fl_ilr^'**í&***fl BB_¦ *^_fl. 1__________BI_ _ ___ li'_fl_i BHK *Tllfl«___ __R___F___flfl __P—fllfl B____j_^H IHEP^ ' v^3_éé_í Bflfl A," vB-_l mb___M____ flfln fl ' ^v^s^B __fl^B ____r
^h Bfl___ül _____^_^_^__âwÍ^^_Sf^__Í____B _B__a'' ^ ^ ^^^B[ _BÉ____fl _B__v ''¦Ifl B^B __-_ri_________r

_^_^l _^B .Bfl _fl^fri___l ''*'*¦¦"'**'"^^5 ÉflBfl______k_- c '¦¦ __________! ___r
• B___!^^fl B_^B K_____r jmjjj BtícoBr^ *'•___¦___! IS _fl^i____r:-a_fl ______ *^^l B_. tB W'Émw iP*__fl _p»?K\;'";''"í':' '_fl BT^—Effl fl "¦ ' *^^*3H i____f_fl fl*, _____r-'.¦3_P^iB lfl______^-l H__fl üyflr J^fl HflflíR^1 '¦ JI _^___BvXafl Jfl fllfl B' ____rí__£s*^"3s^__ ___l__H ___^^H Baflfl^ j«__fl Hw?*1Ha yi __|WPW fl_B fl* •*»,¦-fl fl ___fl_r._BI_B ü^_rill?r '-^ÜPfl ___¦_? fl __¦ ___&^':*'*" »*_^_P^^flB^^fllIflPP^k-PSH __k. '^Hl H^yfl fitíiHr
_*_- fl&.^l_# P^fliP L__fl BP*"' Ié____F ''"^Êr í,;W:'h a- 3__f*flIL. .<fllPI8 ____,ffij___ Bf**_-d_B ¥.''-:'" *I_B.' S^ á 11 Bv',w5í_| H I
flKí___^ í'* ''"âíH BÍ't1 Ük^S--. ' ^Bfl¦ ¦'¦'¦¦;i*S^'' ';1R*l______B____^?"li«wB_ã8_flBp ___________•
WÊr >-a^ BlmSI flHBtef: ?B '\iBB_-_fafllBB*\fl |p
flflr ¦ <OÍ__m^^fl_________________F^H_________________H__É_^^ "vv%' 

"J* "v" flflfl B^1' "¦' 
**__.__^Si

mm&--jjtâ&^im mm WÈ^m WW$^ 51 
' 

frJflUP' ^____i___fl___fl flflflfl^_H __^» ___^_^BIBKP^^'''k' - I f^w Vfl_____________________H^a,,-*-' ',____________________B___.'^.v^3^F>i_9!^____________ -¦£-¦- 1__H __¦
H fl*a*ii_fl fl___Éí_^S__t__^B BB__^_^wK*Éi._^__^^f^—*:' _ '^Hfl flHflfl B «fl BP^^5^W«^;::" li ^fl^Fflfl.. Mt: <fl mÊE"VwgFa-'.'.? '.: •*#*;"•/¦¦ V>. i. ___U__flr

__. í___Kí4^_________________R__í^__^^S&P^^^*?W-í^_^^^'$':.. ' ___________ «¦_>¦*¦__: * - ___d_____i __lfl K ^^Bfefl H^^^^P^*!^*^^I^_É^^?«-*V'*'''';'V-' __BÉÉ_1__._____. **^flfl ^P^H'' ^Plü^i_i H^^'^ "' fl By^ fl
Wzmmmm WfâMSm<M':'> -1^K'-* ^^s^_. ã^ J^mF w$

W; '^-^^^I^^IMÉ^âa"' . aÍ^^^^^flB_H^_^^: *flw_:' .JIF' 'fl.-'*í_________flB^
¦.' /.^8ÊÊS8iM$£®m-'<''-' ia:5*^^^^is_H__ss^_^ía ^ifl^fl^ 'fl_&:fl flP»pa^^fffl_l_^^ISls a#^^^^^|tt?; :*"*^flHHi¦•••'*. flBflF^-*'T!*•*'" ''.;a.vW*^^^Rflfl^_l-_W^'::' ¦ ;ra:??^^^^Sflap^^&*: ¦¦ . .aav. ''^I_____r>s;-::^i^_____fl_^_#?>'a*.. :;*->..'<_iè^^_fbj^!_9^_^s_K^r'U' • y<W^&^SBaBaSmS^cM- ¦ :..'-flfl:l i____flRM*£w^^^Bv. ^É_fl_flflRw-^'' flfl a fl HIP"''i '\W>TitiW~H <tww l*1 w n' ' H wiiTi Iwir Mlf»V» if rir. I *» '. ¦ *. , v.V/.ViOnuODDK OB_G«Q__fl__Bn_IllD_iiv>>.. ".'A'--"," '''/*____¦______ _BH •__________Ky_____i_r>-á ::'..^Ü^_^^^^^I^_W^: :J^Í_^^Í_^^_WliS-."a . -'*a#r •¦r^aBHfl^-'-
v^^^í^^-^^J^^^mBtoIjCw^S^ -:-y--:ã.-'.' 'r-i- ¦ jffr&^ '"^'^^wSPS^^"

P^^^^Éii^*"" 
^^^^^fc#^^KI^^r _r^ f^ 11

0^ ^^mm ^Ww jQQ

.

vaaaa

erana oeiieza
um Sabonete Soberano/ ¦

¦ ¦.'¦.¦

Este é o
vendido na

¦ * 
¦

famoso sabonete branco para toilette

Europa, nos Estados Unidos e em muitos

outros paizes pela organização LEVER, e cuja
.

pureza, alvura e perfume promo-
verão a belleza da sua pelle.

SABONETE
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Depositários Exclusivos no Estado do E. Santo
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G. Roubach & Cia. Ltda
RUA DO COMERCIO N. 2 -VITÓRIA
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