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Immoríalidade

Eu le falei de amor, galhardamente...
Disse-te ludo o (jue me vete no peilo,

mas ante o leu olhar mdifíciente

vi dos meus sonhos o Ideal desfeilo.

Em vão, lenlei preuder-!c; em nõo, <> crente,

á esperança do affeclo sempre affeilo,

proclamou-te rainha omnipptenle

do Amor, nas expansões do ultimo preilol

Amei-te 1 Mas, á tua indifíerença,

dissipou-se desta alma tocla Crença,

lugar cedendo á sombra da saudade...

Perdi-te... No entretanto, eis minha qlona

do meu amor, lu viveres na historia,

ao grande peso da Immoríalidade !...

£uziar t3S&rra

ARMANDO PINTO & CIA.
C a«it lundada em 1919

Commissarios compradores e exportadores de café
Endereço Telegr.-flRMRNDO - CaUja postal 179

Escriptorio Central—Nua do Commercio n. <>4--Ar-
mnsens de Café e Uziuu de Beiieíieki^ento — Ilha

do l*rineipo—Kilificios Próprios

Representantes de The Caloric Corcpany — Kerosene —
Gazolina e óleos lubrificantes e Combustíveis -e da S. A.

Frigorífico Anglo—São Paulo—Xa*que em grande escala

«Brasil < Companhia de Seguros Geraes

Oniços distribuidores no E. do E. Santo do

Cimento Porlland
í{ Coroas - Sueco e do Cimento Peru

Victoria - E. do Espirito Santo -Brasil
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O perigo dosf iltrosen
lupidos

\\\Xt\ purificar o sangue è manter sadio
o organismo, os nossos rins dispõem de cer-
cá cie 10 milhões dé tubos finissimos, repre-
sentando um comprimento lot nl de 30 kms*
Esses tubos sao verdadeiros (litros e devem
deixar passar por dia de IO0O :i »500 centime
tros cúbicos de liquido extrahido rio sangue.

Quando se apresentam irregularidades da
bexiga, tornando se o liquido escasso ou de-
masiado freqüente, queimante por excesso de
acidez, é signál de que os fiítros precisam de
ser lavados. Esse signa! de alarme pode de-
notar bmeaça de dores lombares, scintica,
lumbago, cansaço, inchação nas màos, nos

pés ou sob os olhos, ftirr.es rheumatícas, per-
turbações visuaes, tonteiras. etc

Se os filtros nâo forem desobstruídos com
a devida presteza, teremos suspensa sobre a
cabeça a ameaça terrível dos cálculos renaes.
da nefrite, dos ataques uremseos, da hidropi-
sia, da perda de aíbumina, phosphato, etc.

As Pillulas de Foster desinflammam, lim-
parn e activam aos rins, sendo ha mais de
50 annos o remédio preferido para combater
as doenças renaes.

¦

Quando Lourdes chegou...
¦

Quando Lourdes chegou com seus abraços,

Eu, louco de amor, de ânsias e desejos,

Embalei-a no berço dos meus braços,

Suffoquei-a na chamma dos meus beijos I

Quando Lourdes chegou com gestos iassos,

Para a gloria sem par dos meus flammeios;

Ouando Lourdes chegou com leves passos.

Fazendo na alameda, itirnoieios;

Eu Nt tinha sonhado com este amor !

Eu iá tinha latente no meu sêr,

Todo o perfume desta branca ftôrl...

Quando Lourdes chegou, oh! Ser bemdilo!

À clareira sem fim do meu soffrer.

Transformou-se em estrellas, no infinito

Cmilio efernande* <2inio

: ;
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UM BAILE NA ROÇA
Estávamos no ultimo ano do curso ginasial; eu, í ran-

cisco e Agenor, um preto muito carola e perseseranle, que
ha quatro unos vinha sendo reprovado.

Ao terminara quarta aula, Agenor considou-nos:
Logo mais vai haver um haile daqui, oh! na roça-

Vocês querem ir.
—E' muito longe ?

Nâo, pertinho, CÒUSd dé três quilômetros no máximo.
Prancisco ficou duvidoso, mas eu que estou acosiu-

mado a andar na roça, instei para que fosse aprovado o
passeio. E foi.

Tratamos de nus encontrar os três, na porta do mer-
cado, e si por um motivo qualquer o encontro nào se dês-
se, por precaução, Agenor ensinou-nos o caminho.

A' tiora marcada lá estava eu e o Francisco com os
nossos uniformes de aula, mus quem não apareceu foi o
Agenor. Resolvemos então seguir sós. )á havíamos aadado
bastante e chegamos ao pé dum grande morro.

—Não pôde ser longe,--disse eu ao Francisco—pelas
informações, deve ser por aqui mesmo —e resolvemos inter-
rogar a um viajante que comnosco cruzava :

-Chi! vocês vão ao baile?! Ah! acho melhor desis-
tirem; é lá no alto daquela serra, ha mais de uma légua!

Mediante ta! informação desammadora, voltamos. Pou-
co adiante, alcançamos um vaqueiro que logo procurou en-
tabolar conversação:

Os senhores estão passeando ?
—Puzemos-lhe ciente de tudo.

<Jua\ nada, é ali mesmo!... Ah! meu tempo de moço,
ah! meu tempo de solteiro; atraz dum baile eu andava noi-
te e dia...

E, os senhores agora, por um ou dois quilômetros es-
tão desanimados!... Ah! meu tempo...

Olhei para Francisco e ele para mim.
O cruzamento dos nossos olhares bem explicou a in-

decisão que havia de parte a parte. Confesso que eu es-
tava mais disposto a não voltai.

Meti a mão no bolso, tirei uma moeda e perguntei ao
Francisco:

—Cara ou coroa?
—Cara —respondeu ele.

Pois bem. si acertar, iremos.
A moeda deu varias virovolios no ar, e caiu no chão

empoeirado. Foi quasi preciso acender um fósforo para a
encherqar, pois iá estava bem escuro.

Cara I
—Por onde se passa, hein?
—Ma dois caminhos; aquele, e aquele lá; o primeiro

me parece muito mais curto.
Despedimo-nos e seguimos pelo caminho mais con-

vemente.
Tomei a dianteira, é toca a subir morro.
Que morro alto!... Francisco bufava de cansaço, e eu

do mesmo modo, tinha ainda o rosto banhado de suor, mas,
para zombar dele, procurava cada vez andar mais depressa.

Pucha! Até que enfim chegamos ao alto.
A cidade, lá ao longe, com as suas lu/mhas pequem-

nas,.parecia um enehame de vagalumes.
-—Agora que é o busihs — diz Francisco — devemos

seguir pela direita, ou pela esquerda.
Optei pelo lado direito, porque do outro lado piava

uma ave agourenta que me arrepiava os cabelos.
Foi aí que me lembrei da historia da carochinha,

quando o historiador quer dizer que o personagem fez gran-
de caminhada, começa: Andou, andou, andou..

Seriam necessárias aqui, mais de \inle repetições,
porque de fato andamos muito, até encontrar uma casinha
de sape. x

O sr. pôde nos informar se fica muito longe o baile...
«Qua nada, ê mais um tantintio e tão chegano. E'

só virá ua portêra, corta ua roça de mio, atravessa um ca-
fezar, é não percizam anda mais.»

—Felizmente, o caminho é esfe mesmo — disse Fran-
cisco.

Andamos, andamos, andamos, encontramos a portei-
ra; andamos, andamos, andamos; a roça de milho; anda-
mos, andamos; o cafezal e um pau caído ao chão no qual
descansamos muito tempo.
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MALEITAS, SEZÕES, IMPALUDISMO
UMA SO DOENÇA E UM Si) IEME010:

CArt'p»AIH» BEIRA*)
puta-se em muitos milhares as curas
•m doentes já cangados de usar

ecções e outros remédios annuncíados.

USA-SE EM LICOR OU PÍLULAS 
*

Hagiatado no Oepartamanto Nacional d»
Saúda Publica soo o n.- 147

Sedativo Regulador Beiraõ

d
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O primeiro Inventado
para as^doenças da
Senhoras e Senhoritas.
Combate as Flores Brancas,
falta de regras, regras escat-
sas, suspensão, (luxo com dôr
ou dyksmenorrhéa. Colicaa
Uterinas. regras excessivas,
incommodos da idade critica
• mMammaçóes do Utero.
aJão confundir com ou-
Tros Peguiadores imita-
ções do fTOJLADOK BCIKAO.
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I nlramos no cafezal. Pouco adiante, uma casa alta

c umas mulheres e creanças nos olhando como bugres es-

poníados, nue nunca v.ram gente civilizada. Outro morro !

| qUe morro inqrcme ! A' medida cjue caminhávamos, o ca-

minho ia se estreitando, a ponto de ser com d i f .culdade

distmguido.
O sereno linmedera a grama e esta a sola dos nossos

sapalos, que se tornaram escorregadios como sabão.

Francisco ia na frente.
De repente, escorregou de morro a baixo, eomo se

estivesse patinando.
Mal tive tempo de me desviar, e dei uma gargalhada,

com o tombo gue tomou.
Tle levantou-se contrariado.
Tm virtude das minhas insistências e dos esforços gue

fizemos agarrando nos galhos de café, subimos mais um

pouco, e demos com um tapado sobre um monte de espigas

de milho seccas, quebradas recentemente.
Para nenhum lado havia vestígios de caminho.

Nao tive mais vontade de rir, e nem o companheiro.

Nossa vontade era uma só, bem percebia eu; voltar para

casa imediatamente, e nunca mais pensar em bailes na roça.

Descemos. Em baixo, os bugres nos espiando ainda

espantados.
—Vamos pedir água?
Pedimos água e a informação de que necessilavamos.
~«Nois bem qui quiria avisa, o caminho é aquele ali;

em riba é a casa.»
Foi a uníca informação acertada. De fato, quando

atingimos o dito do morro, ouvimos muito ao longe, uns sons

de instrumentos dc taquara. O que nos guiava agora era a

intensidade dos sons que aumentava cada vez mais. Uns

cachorros latiram e ameaçaram avançar sobre nós, mas de-

ststiram logo, atendendo uma voz enérgica gue vinha do

terreiro.
—bôa noite!
— bôa noite !
-O Agenor está aí?
Ninguém conhecia Agenor...
A casa era de sobrado. Subimos uma escada de pou-

cos degraus e perguntamos mais uma vez pelo Agenor.
-«Qui Agenô qui nada, quem manda aqui sô eu ! -

disse um íabareu que saltou na nossa frente. Francisco, nu.

ma presença de espirito admirável, tomou a palavra :
-Oh! muito prazer em conhecer-lhe. Somos estudan-

tes, colegas do Agenor, gue nos convidou para assistir es-

te baile.
—«Ah! bem, os srs. devia avisa, pôde entra a casa e

dos amigo; pensei que fosse sordados...»
Dei um suspiro de alivio. Arre, que susto! Entramos.

A casa era apertadissima. A lamparina, suspensa no alto da

trave, era mais um simbolo de luz. Agenor não estava. De-
; sanimados, procuramos um banco para assentar, mas não

encontramos nenhum. Contentamo-nos em ficar de pé en-

costados na parede.
- «Cuidado, moço, num encosta nào qui a parede tá

moiada!»
-Nào ha perigo.
Saímos para o terreiro e encontramos um toro no

qual sentamos. Uma lua muito encoberta tentava romper a

. *

F0RM1GUINHAS CASEIRAS
Sô desapparecem com o uso do "BAKAPOKMlüA 31n
que attrae e extermina as fornitguinhas caseiras e toda
espécie de baratas, é que por ser liquido, é o unieo que
acaba com as baratinhas miúdas que tanto estragam
os moveis e mancham os espelhos."BARAFORMIGA 31"

ENCONTRA-SE NAS DROGARIAS E PIIARMACIAS
Vidro pelo (Jorreio ¦— 4$000,

Pedidos a Lima Carvalho. Caixa 1-48 — Eio.

B^yX^fljTf^rA^fli^â B jBaT Ib l-F_-_rW^^-i
^^^^^^^^^^^^^v^^t^^^-__^^-_^^^^^__^_*T^i^^^^^flBflflflflfl

^^^T > i-~i ii rT^^__iTfl*T^Tli
FrancáM* Gflwi 6 C - R»a 1.» -4c M««o. 17- Rio

¦ -...-." " a ,* ..'.¦¦¦.-.-.¦¦¦¦¦ ¦ ¦ .

... ...... .... . ... ..
-...¦¦¦¦ ..*¦.-..¦ "¦ '."'' ¦ 

¦¦ 

¦"'- 
¦

*,a".E'"-;*"';-:"' '¦- - ¦ ;*,, L....,.'.¦¦'.?'¦'"""*¦ '.. ,.-*;*. . a 
" 

.•-.-''''.¦¦ ¦ ¦¦ . ;~K 
* 

. ¦¦'. ¦¦--•',* ^'. , ¦¦¦" *' .• í'.x"":- .:;.¦¦. .

escuridão orn foi no. Parecia um desafio da Ina do lado de
fora, e da lamparina do lado de dentro para ver quem ilu-
minava menos. Perto de nós havia uma touceira de cana.
Cortamos algumas e puzemo-nos a chupar. Daí a muito,
chegou uma porção de gente, músicos da cidade, com os
seus instrumentos, e o Agenor.

Que grandississimo tratante!
—- «Todo mundo pra fora, vamo, vamo, todo mundo

pro terreiro! —Gritou o dono da casa.
«Vamo, vamo, só fica agui em cima o sinhô Agenô

qui vai fazê um discurso 1
E a sala teve de esvasiar. Trouxeram a lamparina para

a varanda e lá em cima efetivamente só ficaram Agenor e
o que estava segurando a lamparina.

—Meus senhores l — começou o orador.
No alto dessas terras, sente-se a impressão de se

estar no cume do monte Everest, onde ha o pico mais alto
do mundo!

—Bela comparação!-disse Francisco.
-E, o ar que se respira, esse ar balsamico e fresco,

esse ar purificador impregnado de oxigênio, é cheio de vida!
Senhores! uma alma que aqui habitasse, não poderia

deixar de ser extremamente bôa.
Aqui longe da cidade tumultuosa, perto de Deus, é on-

de melhor se pôde obedecer aos seus mandamentos!...
-)á vem com religião, não podia passar - diz Fran-

cisco.
—E é talvez porisso que o sr. losé bento —
-José bento-emendoti uma voz cá debaixo.
-F' porisso que o sr. |osé bento c este homem bom,

cumpridor dos seus deveres, carinhoso para a família. Não
contente ainda, resolve fazer urn baile em sua casa, convi-
da os amigos para se divertirem, demonstrando assim a am-
phtude ilimitada do seu coração.

Muito biein !
Apolhadol...

-Obrigado! obrigado!
—Cumpadre, suspende mais a luiz um pouqumo preu

vê a cara do orado! '
E Agenor disse mais algumas palavras elogiosas, ar-

rematando o seu discurso com uma frase de evangelho.
A dansa reiniciou, desla vez mais animada. Francisco

logo gue achou oportuno, apresentou-me o projeto de reli-

rarmos, o qual aprovei imediatamente.
Mas, quem não eslava disposto a ir, era Agenor que

muito se achava hsongeado com os ^«ben.^reee^OS^Espera o café-disse o «seu» Jose bento. livemos

que esperar. Café e rosquinhas foi o que veio. Tomamos al-

gumas canequinhas de café, que eram tiradas duma lata ae

querozene, e enchemos os bolsos de rosca, para ir comen-

do pelo caminho. ,. ... H£-ri|^
Apressamo-nos em despedir, mas o «seu* Jose bento

não nos deixava sair por nada. r-crr.rtrniH/*
Mais um mucadinho, moços. Maricota, Lsmeialda,

vêm aqui dansá com estes apreçados! umafa-
Foi um custo para nos retirarmos A voltaío uma Ia

cihdade, pelo outro caminho, gue era lf^"»''
Ouando chegamos á cidade o dia eslava amanhe-

cendo^Os rocerros passavam com suas cestas de verdura

para ser vendida no mercado. Os gaios pouco ci pouco
emudeciam. Lá um ou outro de guando em x«• 'evnnlava

o seu có-có-n-cóóóó... amortecido, muito ao longe, ou num

terreiro pertinho. Um automóvel focou sua buzina maliciosa.
Estendi a mão ao companheiro:
—Então, até outra vez, não é?

Ate nunca mais, respondeu ele fazendo cruz.

«

Levy Rocha
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REALIDADE
'

Em meio ao turbilhão da vida ingrata

Vae seguindo a sofficr ò ser humano,

Acompanhando a triste serenata

Onde encontra o terrível Desengano.

Também segui. 0 luar era de prata.

No íirmamento azul o Grande Arcano,

Onde lodfi belleza se retracta,

Era o mesmo rnysteno soberano.

Tive sonho, illusões e phanlasias

Mas no sereno decorrer dos dias

Apparece-me tétrico o Desgosto.

Fracassou-se destarte o meu intento.

E agora vou seguindo em passo lento

Com lagrimas correndo pelo rosto.
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com as casas que vendem

<Jayme de Jlndrade afogueira

mais barato!

Medicamentos e Drogas

na nova seção de varejo
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Tempo perdido

A' mesa do almoço, a
mãe lê um telegramma

Um telegramma da tia
Eulalia : « Perdi o com-
boio. Parlo amanhã,
mesma hora.»

— O* mamãe, se elia
parte á mesma hora, vai
perder outra vez o com-
boio.

.
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POTOCA

Pedro Laurencio é um )éca esperto, capa/

de embrulhar o mais ílTusiraidoRoríodoi de per-

qaminho.
PliYsionomiü parada, olhei agudo e pene-

Irante. Modos simples e ás vezes aparvalhados.
Freqüenta o hotel dos viajantes e se diverte

contando potócas tine improvisa com facilidade

espantosa.
Uitui ve/, um moço meltido <i muita coisa,

qui/ pilheriar com o l.aureticio e relutou a se-

guinte historio, que, disse, havia lido,em um jor.-
nal :

Urna casa commercial, do Rio, offereceu

quinze contos a quem conseguir aprisionar unia

sucury, que vive na lagoa verde e deglutiu, ali,

um caixeiro viajante, ciue era portador da guan-
lia de setenta contos, pertencentes á referida

casa. E' um bom negocio para você, «seu» Lau-

reneio. Poderá, assim, ganhar quinze contos*
dando caça á sucury !

|iá Foi pescada, moço.
Nâo é possível, eslá aqui na «Gazeta de

Noticias de hoje...
—E' uqui istoi-e dizendo. A sucury Hcô du-

ente di apendicite e foi cume capim na bêra da

lagoa; gimia gui cortava o coração da gente...
Déro parte a insistença i levaro elia pru huspitá*

Lá fizero operação na bacia abedomihá da bi-
cha i encontraro rio apendicis, uma c a r I e r a
cheia di nota...

Voce eslá enganado.
¦—Tanto é verdade qui us doto atlestô cumo

causa mortis, «nota farsa» !...

PRÊMIO DE VIAGIA PRA
CIRCULA...

Ostrodia mincontrei cum o cumpade Oená-

ro, ali adiante da Iscola de di bellas Artis. Cum-

pade é mamado cumo um potro chucru; mar eu

falei: cumo vai cumpade? elle, disandô a fala-

palamorono... i ôtros nomi tão feio, qui eu mm

sei o gui é.
~^Fizererno estas-se iscuola, para lá en/e-

nhaza di belh-arti...
E' viri.dade cumpade, eu ouvi fala isso

meismo.
Lá pura veritá.
Mi dicero qui lá dentro lem obra de art1

lâo grandi, qui pru não cabe nais parede, tá in-

rolada no socavão... Eu não sei si é viridade»

iscuito fala... Deus mi livre dum aleive cumpade..*
E' vindadis-si sim sinhore; mais no-é tan-

to grandis-si. Voce qui ti pensas? nois-sitemus-

si obra^di arti, tantos grandis, qui mandaro-no

custruhisse um museu, fuóra du mio paêsse!
—Hum!.. Deve ser um colossio.
-Tudo nóstro é colossales-si Voce conhe-

ce a turre líihs-se ?
- Num conheço, nao; mais

isto cum vontade doida di tre-

pá nella, prá íspiá o mundo di
riba p'rá baicho...

-A turre Ifihs-si c invenzio-

M " "*

PORQUE NÃO
TERA'

APPEÍiTE?

Toda a pessoa enferma envolve
um problema. Não se preoc-
cupe, porém... uma appcti-
tosa sopa ou um saboroso

pudim de Maizena Duryea e

c o doente comerá com a-^dez.
A Maiiena Duryea, facilmente
assimilável em 2 ou 3 minutos,

permitte variedade que aviva

o appctite e prove elementos
vitacs que dão foiça aos mus-

culos e renovam as cores roseas
ás faces descobridas.
Experimente-a p^ta os seus

enfermos, e escreva-nos nedin-

do remessa Grátis de nosso
livro de cozinha.
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nice noslra. Eu-ò cuslruhita, per nois, mais-se o
maledelo vulcano, arrangi-o unistragos-se tantos
grandts-se qui a terra si guihrò, toisse p'ra luu-
ge i cango a lurre.,.

—Qui disgraçado I Pruque num prenderoelle?
—-Masse, prende o gue ?
—Esse individo... o tá de Vircano.
—Masse você no intende; vulcano é o vissu-

vio, qui bota fuogo...
—Man... agora intendi; nois lambem temo um.

mais o nosso bota a gua sargada...
— Perlamadona...

—Para cumpadi; eu num quero ouvi nomis
feio... To eus (Aido munlo sensive.

Masse iscuta, você conoce aisse obra di
Michelangello ?

Eu não, cumpade; não isto acuslumado a
vê.

—Istá bene; voce vai curnigo a oropas-si, eu

pago tudas-si dispessas. Vô le fasser vedei uis-
si muravilhas-si du mundo-si.

Qui penna cumpade...
—Quié?
—Num posso i, tò cumpremehdo cumo cum-

padi Cardio Pástio, p'rá í cum elii a Pavuna...
Nois vamo ía/è viagia p'ra Circula... ahi mêmo...

MACACO VELHO

VIDRO PARTIDO

Um sujeito entra numa mercearia e di/ ao
dono da casa:

- .Sou vidraceiro e como o senhor tem um
vidro da montra parlido eu venho offerecer-me

para collocar um inteiro, por 50S000*
—Tenho muita pena, mas iá ajustei o mesmo

trabalho por 32S000*
-Então aqui os tem—disse o sujeito—pondo

os trinta e dois mil réis em cima do balcão. Eli
sou o pae do rapaz que partiu o vidro e o meu
amigo mandou urna factura de 80S0OO.

NO COLLEGIO

A professora—Menino Antônio, quantos são
j e Z- (

O menino Antônio não responde.
A professora - Ouça bem. Imagine que lhe

dou 3 tostões e depois dou-lhe mais dois. Com

quantos tostões fica?
—Menino: —Com sete."
—A professora—Com sete tostões?!...
—Menino— Sim, minha senhora; porque eu

tenho aqui iá 2 tostões (jue a minha mãe me deu

para balas.



(\ verdadeira religião

E1 fora de duvida, á dò Amor a verdadeira Religião,
Todas as religiões disputam entre si a Verdade. Ia em on-
fras eras, existiam, de quando em quando, as guerras reli-
giosas onde se derramava muilo sangue, mesmo o dos ín-
nòeénfes, pois cm nome da Religião exhòrlações eram for-
mu Fados aos soldados para (iue Invadissem as dida d es e
matassem todos <>n que encontrassem homens, mulheres e
creancas, que Deus saberia quaes os seus. Nos dias que
correm, com raras excepções. um proselyto desta seita não
vae ao culto daquella Outra e vice-versa. Para mencionar
queslão assás íntefessaftre, diremos que dcnlro de uma dou-
Irina até os seus próprios rriembros sr odeiam. Quanto mais,
o que se imo dará com relação á profilenics de crenças
distinc tas ? As religiões pregam a Fraternidade, o Solida-
riedade, o Amor, a Humildade, o Tolerância; comtudo, pra~
licam, servem de paradigma, para oue possam ser ouvidas
e respeitadas? Porque motivo umu fareja, islo é, uma con-
pregação de fieis não convida um posiqj ou pregadpj de
outra oura visital-a r usar úõ paFavfa no púlpito ou tribuna
auniinciando o Evangelho dè Nosso Senhor Jesus Chi islo ?

No momento em que rendermos os nossos espíritos-
ao Pae nâo nos interrogará Elle si fomos eafliolicos,, pro-
fest.iíites. espiritas, bndhisfas, manemètaríos, 'méeus. 

ele, a
que credo pertencêramos, mas o que fizemos, qual a nossa
existência, m adorámos Delis em todos os momentos de nos-
sa vida inteira por bons pensamentos e puros sentimentos
ofíerecendo -lhe a cada passe- essas flores preciosas, si cum-
primos a nossn missão cm este planeta de expiaçào e de
provas, de soffrimenlos e de ignorância e maldade, nos
tempos tiodieinos, porém ouc ha de obedecer á Lei do Pro-
gresso Universal, e caminhar para o Alto, subir <« Períeiçâo
á Luz, á Immórlatidade, á Salvação e á Verdade, recebe-
remos dc oceordo com o Qüè preparámos: prêmio ou puni-
çao, si tivermos mento ou demento, deveremos agradecei
a nossa alegria ou dôr, tthcicicide ou infelicidade, a nós
mesmos. Deixem ern conclusão os religiosos de lutarem pela
primazia, satisfazendo ás paixões mundanas, Òrguího, cume
inveja, ódio, maleyCJlencia, emfinu todos os sentimentos an'iaqomeos á Caridade, e busquem aconselhar as v ir I udes
ctinstãs acompanhadas do exemplo, visto que a Fe sem asobras de nada vale.

MARIO DA SILVA NUNES
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soifreu^e^ma ÍSSÍ?Snf 
<Apo,lKl"«''',,e"'j-' e ejn consciência que duranle Ue/ Annos

dú rante r;S i'ema.'ebelde 
«"'l1' «» dedos dos pés, eezema esse gue muíío o aborrecia

da mofes!, i2ceder sa 
^ ,,r,nci|>ülmen,t;' Consultou diversos médicos, fuson remédios e ,uda

de aS i nf. ii 
conseguiu curur-se usando o PO' PELOTENSE, formula do dr Ferreira

2Lv E^Tfít0Jei?H^onvn.eoda Irnncamenle esse maravilhoso pó ás pessoas de suas rela.çôes. Pelotas.-Martms l,2.~-Como lestemunfías: Octavio Potv Vianna TI, ma iv.di.

Ànecdotas
-r < > Antônio só tem dois

grandes defeitos. C) primeiro
é pedir dinheiro emprestado,

—f: o segundo?
—é' não pagar.

«

Confirmo esse attestado. Dr. K. I.. Ferreira de Araújo. (Firma reconhecidaA
Licença N. 54 de to de Fevereiro de 1918.

Vende-se em todas as Pharmaeias e Drogarias do Brasil.
Deposilo geral : DROGARIA SEOlirflRA-Pelotas-KAo (A du Sul

—Onde vaes passar este ve-
rao ?

— A Marrocos.
Tu estás doido. Olha que

vaes ter 45 graus á sombra.
—E guem te disse que eu vou

estar á sombra ?

'A Ali'-',

¦~s~i,
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A Irreverência
dos Jovens

O' Tempere, 6 mores/Oh tempo dos amores 1-cortto

diziam os nossos avós veneras eis, tementes a Deus e res-

peitadores das tradições «• dos fios de barbo dos seus nu-

gustos maiores.
A mocidade dc hoje, a geração de após guerra, ja

nao cultiva ma.s aquellas coltendas virtudes, que alliedes, ao

respeito pela vernacuhdade extreme e guinheniista. defen-

dendo o língua'contra os eslrahgeirísmos da syntaxe e do

léxico e contra as idéus avassaladoras e dissolventes do

século; constituíam o patrimônio sagrado das gerações pas-

sadas que havíamos de conservar infecto e transmittir sem

a mínima modificação aos nossos pósteros.
Entretanto... O' temporal (outra vez)... A mocidade de

hoie é irreverente e iconoclasta.
t- ate que ponto, podem avalia-lo os nossos leitores, k

pela carta que publicamos abaixo e que veio dirigida ao

nosso provecto redactor Almeida Cousm, lão digno deres-

peito pela sua avançada edade, pela sua madura expenen-

cia dos homens e das cousas terrenas e falazes, pelas ve-

| neraveis cãs que lhe prateiam a severa cabeça de ancião

octogenário. t

«Da CIDADE MARAVILHOSA, á hora suave do

crepúsculo. . _
Sr. Almeida CouSm.

Pé ante pé, silenciosamente eu me approximo da sua

escrevaninha para lhe pregar uma peça mas o que tenho

oceasião de presenciar me faz perder a coragem.

Por traz de uma verdadeira montanha de papeis e re,

vistas que enchem a sua mesa de trabalho, um velho se-

nhor, enroscado como um gatinho (mal comparando!) em

vestuio robe de chambre de côr indefinida, dorme plácida-

mente.
Devo acordat-o? Nào! Seria um crime chamal-o a

triste realidade da vida, ás suas dores rheumaticas... Durma,

avosinho, sonhe com os anjos, embora com prejuízo de seus

óculos que, por um extraordinário milagre de equilíbrio, ain-

da não vieram ao chão.
Muito de mansinho, silenciosamente como entrei, eu

me retiro—para não perturbar a sua paz octogenária...

• • • • . • • • • • .... . . . » ?

Que desastrada eu sou! Não é que, na minha pressa
de deixar o escriptono tropecei na cesta de papeis (mal-
dicto sorvedouro de illusões!) e fiz cahir a caixinha de rape?

Que farei agora ?
Eil-o que desperta; estremunhado, olha em torno de si

como quem procura uma visão de sonho e reconhece final-
mente a menina-diabo, o terror da redacção, a futura escri-

ptora.
Que tal, sr. dorminhoco, si palestrássemos um pouco?

IM/OIAÇAO • TYPMO * UREMIA
IMrt<<ÒC/ IMTi/TIMAi/ E URIMARiA/

UROFORNINA
U9t C»irFO*.l- E* TO0A3 AS PMARMÀàAStBROGlmA^

Francwco Güioni 6 C - Rua 1.° de Março. 17 - Rio

Acceitaria? Eu logo vil O sr, me encanta pela gentileza
com que faz as honras da casa.

Sou obrigada a confessar, embora muito custe á mi-

nha vaidade, que muito se engana prevendo o meu êxito

como escnptora. Acredite que tudo me balta : imaginação, la-

lenlo.preparo-requisilos indispensáveis paia maneiar a pen-
na com o brilho, a graça e perfeição de uma Eugenia Cel-

so, por exemplo.
Alem disto, não disponha do elemento tempo, gasto

mulilmente a ouvir professores razinzas ou a decifrar cha-
radas pcdaqogicas — os celebres tests que me atacam hor-
rivelmenfe os nervos e «» cérebro.

No emtanto, para lhe ser agradável vou lenlar a sor-
te mais uma vez; por csles dias enviarei um artigo sobre —

a prematura velhice de um redactor.
Para hoje lenho ainda versos de pé quebrado, CUJO

mento lambem cabe a um irmão lão louro quanto eu. Quer
ouvir ? Iil-o:

BRASIL...

Caboclo bravo que andava nú
De beiço grande e ventre dilatado
Com enfeites de penna de urubu
Nos quadris pendurado...
Assim era o Brasil
Quando Cabral acaso o descobriu.
Depois Cabral, não sei porque morreu
E tudo aquillo desappareceu !
Agora és um Brasil bem differente
Nos usos, nos costumes e na gente'
E's Brasil da morena, produeto genuíno
De belleza e frescor mcomparaveis!
Brasil do portuguez, gordo como um suíno

De barriga e bigodes respeitáveis llt
Brasil, onde o malandro já nasceu valente:

Dentro do «cocoré», pula, brinca, se espalha,
Dá «raspa» e «caquerada» em muita gente
Enquanto engofe a bala e a navalha !
brasil batuta! Meu Brasil de facto!
Terra dos rádios e auto-falantes;
Terra que deu ao mundo o tal boato
E... media aos estudantes lü
brasil! A terra da tapeação,
Da farra, do amor e da gandaia;
Terra que briga e que dá bofetão
Por um rabo de saia!
O meu brasil! À terra da anarchia
Onde com muita lábia e pistolão
Tudo se arranja e até a orthograplua
Soffre a chamada—simplificação.
brasil! A terra onde os grandes vultos
Usam polainas e têm modas finas
E vivem a discutir, trocando insultos,
Nas mesas dos cafés e nas esquinas.
Terra querida e de gente bamba

Que, sorrindo, a crise desafia...
Terra tão bôa, que até de samba

Temos academia!
Poetastros, tenores de banheiro,
Vivem ás dúzias como as cigarras :
Sempre cantando, sempre sem dinheiro,
Mas, nem por isso desprezando as farras.
Assim é o brasil actualmente
A terra que Pedro Ahares Cabral
Descobriu p'ra depois fazer presente

Ao rei de Portugal!
Agora és quasi livre, meu Brasil,

Quasi, pelo seguinte :
Ainda tens Gegê, o Código Civil

E a Constituinte!!!
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Nâo me felicite; ontes, lastimefa maledicencia de uma
lagarella que nem ao menos respeita o torrão nalol.

Mas, aqui p'ra nós: é justamente por ser a terra da
íberdade, da anarchia e do amor gue eu adoro o Brasil,

Agora guer ter a bondade de me dizer as lioras?

Que lft 1(2? Mas è muito tarde e o sr. precisa trabalhar;
Escute; nao publique a poesia; poderia alé provocar

uma revolução e eu seria presa como elemento nocivo á
nação, não acha ?

Pode-se lá usar de franqueza neste mundo?
Adeus, sr. Nâo me queira mal por ler roubado alguns

finufos á sua sésla; agasalhe-se bem, collogue os óculos
sobre a mesa como medida de precaução, estique sun per-
na rheumalica sobre urna cadeira, esqueça-me e continue
seu somno imterrompido.

De passagem, faço uma profunda reverencia a Luiz
XV ao retrato do seu vovô e atiro uni beijo ao da imper-
ligada avosinha gue parece exlranhai a petulância da

Maria l.ryio.
26-7-935.»

Diante disto, dessas manifestações do espirito nreve-
rente da mocidade, gue poderemos fazer nós desta Redac-
ção conservadora e austera, sinão lançar novamente aos
esforços surdos, e grande exclamação que teve, ha dois mil
annos o virtuoso Cícero, orador romano: «Oh tempo das
amoras h

A nova sede da Empreza

^¦A
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«Electro boto»
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Eoi inaugurado, no dia ?A, á Avenida Republica 16, a
nova sede da Empreza «Electro-Loto», casa de diversões
já bastante conhecida em nosso meio.

Foram sorteados, nessa oceasiao, entre os presentes
alguns prêmios, entre os guaes constou um terno de case-
mira sob medida, de offerecimento da Alfaiataria C a m pio
Pinha.

Agradecemos o convite recebido.

ASSIGNATURAS
Levamos ao conhecimento dos nossos leitores dó in-

terior do Estado que o sr. Willis Cunha não é nosso repre-
sentante nem está autorizado a angariar assignaturas para
a Vida Capichaba.

A redacçâo só se responsabiliza pelas assignaturas
tomadas com os representantes de cada localidade, os quaes
dispõem de talonario próprio fornecido pela direcçâo da re-
vista.
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Dois bons amigos
Feridas no nariz ç na lingüa

^eP* '^víjp)

Os io vens The-
obaldo Piet e

^ 0^ Alcides Silvei-
J) ra, residente é

¦— rua 1 u 1 i o dè
Castilho, em
Taquara, assim
nos escrevem :

Nós, dois bons amigos, atacados de Syphi-
tis, um com lendas na língua e outro no nariz,
tivemos a honra de tomar o vosso maravilhoso
GALENOGAL e logo aos primeiros vidros goza-
mos a felicidade de melhorar eonsideravetmen-
te; no momento porem em que vos escrevemos,
estamos radicalmente curados, por isso, vos of-
íerecemos o nosso retrato em eommum.

Viva o Galenogal!

(Firma reconhecida)

Mocidade imprevidente! Depurne o vosso
sangue com o Galenogal, imifae o exemplo des-
ses dois jovens que, purificando o sangue, eli-
minaram delle todas as maldades, livrando-se
ainda a tempo de horríveis soffnmentos futuros.
Hoie, estão fortes e sadios, aptos para cumprirem
seus deveres sociaes e realizarem suas justas
aspirações de moços dignos e conceituados.

O Galenogal acetamado o Pei dos depura-
tivos e premiado com o — Diploma de Honra —
encontra-se em todas as Pharmacias e Droga-
rias do Brasil e das Republicas Sul-Americanas.

N. 20 Ap.

Academia Espirito
Saníense dos
Novos

Depois de dois annos de inércia, de\ ido á falta de
sede, a sociedade dos intellectuaes novos do Espirito San-
to, reabriu-se, para alegria geral da cidade.

Reabriu e lá fez muito, mais do gue outras associa-
ções gue se achavam em pleno movimento. A Aca d.emia
apresentou, por intermédio da prof. Néa Morgade Miranda,
apreciada intellectüal conterrânea, uma grande mensagem
ao Congresso de Aperfeiçoamento Pedagógico, insiallado
em Alegre, no dia 25 deste mez.

Enviou á Collatma o seu presidente, o escnptor be-
resford Moreira, que foi fazer uma conferência, que desper-
tou geral attenção e foi muito applaudida.

Elegeu a sua nova direciona, que ficou {assim consti-
tuida: fteresford Moreira, presidente (leeleito); Alvimar Sil-
va, secretario (reeleito) e locei S. Milifão, thesoureiro.

E assim a Academia dos Novos marcha para o seu
grande destino, pela gloria artística da ferra capichaba.
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Ü jovem lunecionui io do b<in< «< Inqloz
acha-se mesmo caindo de amores pela hn-
da morena da Escola Noi mal. Alhnete o
tem visto constantemente no bonde de S,
Antônio em companhia de Mlle. e < líama
a sua attençãò para o iovcm funccíonario
da Prefeitura, gue, se bem que afastado,
lem o scu loqarsjnho seguro rio coração
delhi...

Mlle. ao gue parece não mais acredita
em amor de estudante... ÂSsirn é que ve-
mos a ssmpathica loveru mprádpta em s
(Tara, em amistosa palestra com aquelle
jovem elegante de bigodinho, Iodas ias lar-
des, lá no Moscoso. Será que 0 estudar-
le de medicina foi quem fe/ Mlle. mâdai
seu modo de pensar ?,..

Se não, deverá rezar muilo 6 Nossa S.
<\r «Lourdes»...

Mlle. c cunhada de integro )iiiz neshi
Capital e usa elegante pincene/. Elle o
mignon funccíonario da nossa Policia Ci-
vil. Ijisetatam um caso amoroso. Dizem
que elle está todo ciente. Será que tere-
mos para breve mais um noivado?... São
os nossos votos..,

File lem cara de menino, mas c um «mun-
dinho» de sabedoria. Ha pouco tempo deu
o golpe do «tico noivo ou dou o fora»- e
deu o fora. Domingo, p o rém, depois da
malmce.M) vimos em conferência com Mlle.
Será que agora está resolvido a comrnet-
ter a primeira parte do dilernma? Em to-
do o caso, cuidado com elle, Mlle.

Mlle. canço-se, sem nenhum resultado.
Aquelle moço, parece que nao tem alma.
Ou, st a tem, eslá adormecida por uma
vida sem grandes lutas. Talvez algum dia,
o dia esperado, chegue para etle, que com-
prehenderá, finalmente, a grande ansieda-
de de Mlle. basta esperar... A esperança
leva sempre á victoria...

O moço alto ficou zangado com Alfme-
te, porque descobriu o «flirt» da sua ama-
da, eom o moço poeta. Que quer? A cul-
pa nâo é nossa, mas delia apenas. Seia-
1he elia totalmente sincera e Alfinete, pra-
zeirosamente, lhe dará os narahens, desta
mesmissirna pagina breieiro...

O íornalista-estudcirite, oigaru/ador de
concursos, esta louquinho pela admirável
rainha. Nao sabemos si S. M. corresponde
a paixão do moço, o certo, porém, é que
os dois, ve/ em quando, tém as suas pa-
lesír-as... Qüé se vào reproduzindo e pro-
lòngando. sei lamente...

O moço parece que vae casar, çipesar
de nào qostar do casamento... (Nâo gos-
tar? I ' o que elle di/, a despeito de nun-
ca tei \i\ulo a vida de casado). O namo-
ro prolonga-se e Mlle. corresponde-lhe o
amor. de lodo o coração, segundo elle
mesmo atln rua...

Nasceram um para o outro, não ha du-
vida, Do contrário, não aconteceria o que
tem acohiecitíõ. lá houve dois^ rompimen-
tos sérios e, no entanto, a doce aventuro
continua...

|m utuquíira tem o seu club social. Mui-
tos pensarão que isto se de\e ao esforço
de grandes lutadores. Quando, apenas, a

PAES
Trabalha artu.ilmente parn a

«Vida <'api<iialm»>

Comparece a todas as solemnida-

des: Festas intimas, casamen-

tos, baptisados e anni-

\e rs a rios.

Procuram o seü flTELIER á
püa r de Março n. 23

VICTORIA.

uma aposta amorosa...*Que o diga o se-
cretário perpetuo...

Mlle. nega. Isto c, atfirma, com serteda-
de, que não qosta do moço. Uo entanto,
ao lhe ouvir o nome, fica nervosa e tre-
mula. Só, longo tempo depois, se acalma,
para dizer sempre alguma cousa de pouco
amável para elle;» Se isso nâo é amor,
não sei o que sera...

Mlle., outro dia, ern palestra com amigas
e conhecidos, dizia ser completamente ir-
religiosa, No entanto, não perde a Missa,
na Cathedral, aos domingos. Talvez, guem
sabe?, está nisso a sua irrchgião, poisos
verdadeiros religiosos, que conhecemos,
raramente vão a Igreja.**

Elle tanto treinou que, afina), conseguiu
desbancar o rival e fazer-se o único do-
no do ( oração de Mlle... Prova de pacien-
cia*. «íue vale seguida...

Elle foi ao ( ou para o) Rio. Mlle. não
soube da sua pai tida. Tem. por isso. extra-
nhado, nào o ver nos costumeiros passeios,
pela rua 7 de Setembro...

'
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üuarapaiY mandou para Victoria uma
creatura divina, cuja bcjle/.a enche os
olhos da gente. Que o diga esse a quem
a vida deu a felicidade de o fazer querido
entre as mulheres e recebei, por isso, os
temos olhares da linda princeza guarapa-
ryense...

¦.
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A vida não é bôa, nem má : ê apenas a
vida. Isto é, a acção inconsciente do Uni-
verso dentro do infinito. Mas, Mlle., como
o parece -não entende essas cousas, que
chamam de nhilosophia, acha que a vida
lhe tem sido muito má. Só porque ainda
não conseguiu deslumbrar o cotação do
seu príncipe encantado...

Será, também, ainda este mez. o noiva-
do. Felicidade a ambos, é o que lhes de-
seia, deste canto da Revista, o idesqueot-
vel Alfinete...
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JAIRO ALVARENGA ROSA
Accessorlos e peças para automóveis

Otílc lr\A de Vulc
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afilia

Director : - M. COPES PIMENTA
Pedactores: - ACMEIDA COUSIN e ACUIMAP SICUA

HORaS de riso
Contra todas as espectativas astronômicas chocou-

se com o nosso planeta um astro... cinematographico, cau-
sando abalo... espiritual no mundo inteiro.

*
¦*•¦' m

Quando voava com destino a Moscow o aetor Will
Rogers morreu victfma de um desastre de avião qtre se esr~
patifou no solo. E* sempre assim. Os desastres de aviação
acontecem... em terra.

E Will Rogers, o homem que fez rir o povo ameri-
cano durante a crise, lá se foi. Agora, s/m— dizem todos,
—elie foi conhecer o logar que lhe estava destinado... en-
ire os verdadeiros astros.

Era cômico. A sua palestra fazia rir toda a gente
que o encontrava. Poucos films seus vieram para o Hrasil.
Aqui esteve em contado com os cariocas. Dois dias ape-
nas. Quarenta e oito horas de riso constante.

Foi para os Estados Unidos. Fez-se candidato apre-
sidencia da Republica, á successào de Hoover, opondo-se
ao aetual detentor do poder yankee sr. Franklin Roosevel.
Foi derrotado nas urnas. Mas dis/rahiu o povo com a sua
genial propaganda.
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O aviador Post que morreu com Will Rogers era cé-
go de um olho perdido quando trabalhava num poço de
petróleo. Will riu todo o tempo da viagem e também fez
rir o seu companheiro. Ninguém sabe qual a physionomia
ctea dois quansdo~(^a\i4ào despencou*,.

O facto é que o americano chorou a morte do /io-
mem que o fez rir. O noticiário encheu as eolumnas prin-
cipaes dos jornaes de Tio San.

E' o segundo astro cinematographico que morre de
desastre de aviação neste anno. E quando choca um
avião contra o solo, tendo no seu bojo uma figura impor~
tante de cinema, diz-se logo que mais um astro chocou-se
contra o planeta Terra... Como poderia haver um choque
de astros sem um abalo ? Ora, ahi esta. Quem é capaz de
negar o abalo ima/erial causado pela sua morte inespe~
rada ?

Leitor amigo. Seja optimista. Sorria, sorria sempre.
Faça rir a todos. Nâo tranque a cara p'ra ninguém. O bom
humor fortalece o espirito e sua visa as difficuldades da
vida. Mas si andares de avião alguma vez, cuidado... nào
distraia o motorista...

¦.:.¦.'.;¦
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SONETO

Ninguém comprehe ride ríí minha amargura,
Ninguém fia de entender meu sofínmenlo,

porque o mal que me afftige é mal sem cura,
— meu doloroso desencontamerifo.

Descrer de tudo é a ínfima lorlura
de quem provou, num amquilumenfo,
a mais triéíonha, a mais funesta agrura
que a vida nos dar pode : o desalento.

Comtudo, ha restos ainda de bondade,
resquícios de ternura e de piedade

na miniralrna (jue nunca foi feliz !

Consolo os infelizes na desgraça,
E em recompensa ao mal que alguém me faça,
eu levo ern conta o bem que acaso fiz.

íbhgenes de &íor enfia
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O general Flores da Cunha, visto pelo lápis
do nosso apreciado caricaturista Mario
Amorim.
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Clíib de N.
e Regatas
Alvares
Cabral

Recordação da festa
de anniversario, rea-
tizada pelo Alva res
Cabral. Vemos, neste
clichê, a turma dos
casados que estive-
ram presentes á gran-
de festividade.
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Exaltação Cacõoeiro

Sinto oncios de subir
cm cada movimento,
cm cada rvllirno
que se balança o meu corpo
moço e adolescente!

No meu intimo,
ha ambições de Gloria
e uma força de luz mc illuuuna
e me exalta !

Subindo,
Vejo o meu espirito a bailar
nas regiões immensGs do
Desconhecido,
e lenho ancias do Infinito,
do Sobrenatural!
E em cada monte
em que os meus pés alcançam,
ha mais em mim a vontade
elerna de subir,
de subir,
além,
indefinidamente...
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O meu Mundo
Espirilo radioso e lumulluario,

Que adora o descontínuo e a agitação,
Desfiz-me desse mundo-imperfeição,

Em que vegelas, homem sedentário!

Tenho um melhor I Um mundo exiraordinario,

Que os leus sentidos nunca sentirão,
Porque é a alia e divina projecção
Do meu mundo interior e imaginário !

Vive dentro de mim e emtanto o vejo,
Clara realização do meu desejo,

Em objectividades exquisitas!

Mundo fechado em treva e aberto em chamma
Infinito e confuso panorama
De confusas paysagens infinitas!...

Vista parcial do jardim publico de C. de Itapemirim.
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JI foi mar Silva

A dôr, o cada instante amaldiçoada pela humanidade,
é temida e odiada por Iodos aquelies que nâo eomprehen-
dem a utilidade e grandeza deste meio de remissão.

O homem, ern geral, lamenta-se porque soffre, igno-
rando talvez que é por meio do soffnmento qtie elle vae
obler a purificação do seu espirito.

A dôr nunca deverá trazer acabrunhamenlo, mas sim,
satisfação, porquanto é por meio delia que iremos obler o
resgate, a diminuição da pena imposta a nós por nossos
commetimentos.

E' a dôr—travo amargo —mas qtie redime e que mais
os approxima de Deus. E* elia uma luz sublime e divina que

faz brotar do âmago dos nossos corações os mais bei los
sentimentos, impellindo-nos á pratica do bem. E elia que
faz nascer no coração do criminoso o arrependimento dos
seus crimes. E c um prelúdio de cura para os nossos im-
perfeitos espíritos.

Quando suavisada pela resignação, purifica as nos-
sas almas, e ê uma escada de aperfeiçoamento (jue nos
conduz pouco a pouco ao throno Divino.

Por estas palavras:— «bemavenlurados os que soffrem
porque delles é o reino dos Céus* e «hemavenluiados os
affliclos porque serão consolados.» Jesus — personificação
da Caridade, fez ser a multidão sequiosa da sua palavra
doce c consoladora, o prêmio que eslá reservados por Deus
—Supremo Aiehileelo do Universo, aquelies que soffrem re-
signadamenle.

A dôr é ainda uma grande inspiradora, pois foi elia
(jue iuspirou poetas a escreverem poemas belhssimos; pin-
tores a esboçarem nos seus painéis a harmonia e o explen-
dor dos matizes; esculplores a esculpirem as mais perfeitas
linhas de belleza plástica. É* elia ainda que nos ensina a re-
conhecer o valor da prece—lagrima espiritual feita de pie-
dade, amor e doçura.

Eu a bemdigo sinceramente, porquanto foi elia que me
mostrou o verdadeiro caminho do hem.

ARLETE CYPRESTE
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Esse grupo de agricul! > r e s c/e /í 0 S s o
Estado, em proveitosa visila á Escola
Agrícola de Viçosa, poude eonslalar as
grandes possibilidades econômicas que
a lavoura bem orientada ainda pode dar
ao Brasil. Que esses homens do trabalho
possam applicar ihjuí èígüris (/os ensina-
mentos que ali tiveram ofifxulunidade de
adquirir, empenhaiulo.se pelo desenvol-
vimento da polyeullura no li Santo, que
será a base da sua futura grandeza,

Concerto

Escola flgriçola de Urçosa
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Com assislencia numerosa e selecla, sob o patroa-
nio da Sociedade Musical Espirito Santense, no Th. Gloria,
realizou-se o annunciado concerto de piano de Adolpho
Tabocovv.

Poi o seguinte o programma executado, com arle e
technica, pelo pianista patrício;

Ia. PAUTE

, Slcibel — l.e herqer ei son ¦lioupeau (Pondo); üeellio-
ven- Sonala ao Luar, Adagio sustemito, Allegrello c Pres-
to Agilalo.

Vista parcial da Escola Agrícola de Viçosa, etn Minas,
recentemente visitada por uma caravana de agriculto-
res do E. SéntÓ-, por iniciativa da Sec* da Agricultura.
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2a. PARTE
'liopin-;') 

estudos, Valsa brilhante e Polonaise op. 53.

3a. PARTE

Nepomuceno — Batuque. Paganini—Liszl —A caça.
Lis/.f—2ci. Rapsódia.

Extraordinariamente, foram ainda executados oulros
números, tendo em todos elles demonstrado o iovem pia-
insta as suas altas qualidades artísticas.

32 Aniversário da Ia. Igreja Ba-
ptista de Vietoria

Do sr. Almir S. Gonçalves, pastor da Igreja Baptista,
recebemos attencioso convite, para a solemnidade comme-
moraliva do 33* anniversario da fundação daquella Igreja,
nesta Capital, realizada nos Ires últimos dias deste mez.
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PeJa instruo-
çao
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Escola allemã de São Sebastião, em Santa
Leopoldina, ncsle Eslado, regida pelo pro-
fessor Kerckhoff Ervino e subvenci o n a d a

fjelo governo federal.
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Os inte res san l es
Ruy e Leda, que sào
a alegria do lar do
casal dr. Ciro ~ llka
Vieira da Cunha.
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Phòlo PAES

Iniciamos, com o presente numero, a publicação dos

eoupons do concurso «Graça Infantil», gue resolvemos abrir

nas paginas da «Vida Capichaba», para gue os nossos lei-

tores elejam guaes as creanças mais lindas de Victoria.
A esse certamen de belleza e graça infantil só pode-

rão concorrei as creanças ale 10 annos, devendo cada elei-
lor votar em um nome de menino e oulro de menina.

As apurações parciaes serão feitas em cada quinze-
na, e publicadas nos números da revista, e a apuração fi-
nal será feiia em Dezembro, anles do Natal, para gue os

prêmios possam ser conferidos aos eleitos, em uma das ma-

tinées dos nossos grandes clubs.
A commissáo apuradora será composta dc represen-

tantes da imprensa de Victoria.
Assim, a parlir do presente numero publicaremos, em

cada revista, até 15 de Dezembro, fi eoupons numerados, nos

guaes deverão ser lançados os votos, gue decidirão dos
lindos prêmios gue «Vida Capichaba» offerecerá aos eleitos»

KmmmI 4M*B«JlHMJEmlCrn«.X«i«3

GRAÇA I N E AN TIL

(Concurso da Uida Capichaba)
Coupon n* 1

por occasíão das festas do Natal de 1935, com o concurso
de impoitantes casas cornmeictaes da nossa praça,

Serão classificados os 2 mais votados de cada sexo

em 1* e 2* logares, conferindo-se, assim, 4 prêmios princi-
pães. Espera, porém, a «Vida Capichaba», contemplar um

maior numero de creanças das mais votadas, gue leiào, as-

sim, a opportunidade de receber lambem o seu presente de

Papae Noel.
Publicaremos, gratuitamente, os clichês de todos o

concurrentes e os viclbriosos terão direito á publiceçco de

uma ampliação na capa da Vida Capichaba, desde gue for-

neçam á redacçâo as suas photographias.

Está, pois, aberto o nosso Concurso Infantil. Nesta

Capital onde ha tantos interessantes garotos e tantas lindas

garotmhas, vão os nossos leitores lutar com diffi culdade

para escolher os mais bellos. A postos, pois, leitores da Vi-

da Capichaba;

1
Voto no me mi no

,,..,.......'..... . . * * » t

f/7/io do casal ...... ..... ......

GRAÇA INFANTIL

(Concurso da Uida Capichaba)
Coupon n- 1

Voto na menina . «»•«».....

» » * t **••** + .......

......
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Filha do casal

38

......................... »»•••» i*
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Os eoupons devem ser enviados a esta Redacçâo-Av. Capichaba n. 28- Vict cri a

PAES O PHOTOCRAPHO DAS CREANÇAS
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Faculdade de Direito do Esp. Santo
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4spec/os colhidos por
occasiào da inaugu-
ração dos retratos dos
srs. Cap. Punaro Bley,
Drs. Celson Calmon,
Wa//er Siqueira e He-
raclito Pereira, no sa-
Jào nobre da Faculda-
de de Direito do Esp.
Sanlo, h orne n agem
prestada pelos alutn-
nos da reFerida escola.
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Senhorinhas

Nerda Mo-

reira, Or-

minda Cos-

t a e liza

Bru z ?.i, da

êhle soei a I

de Cachoei-

ro de Ilape-

mirim.

O A M O R
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(Para Aríete Cy pres te!

Náo têm sido poucos os philosophos que procuraram
definir o amor, mas sempre sem que ha\iem conseguido
uma definição caíhegorica e acceita pela opinião dos en-
tendidos no assumpto. Os poetas, sim. Estes, conseguiram
eleclrizar as multidões com o acerto de sua convicção em
classificar divinamente o podjr desse instinclo sobienalural
e humano.

Assim se expressa Miguel Ângelo: —«O amor ê a asa
veloz que Deus deu a alma para subir alé Lite; ou, como o
defeniu Victor Hugo: —«Segredo sublime ern cujas virtudes
dois são um; um homem e uma mulher que se fundem num
anjo e o ceu apparecel» O amor, fonj^ de doçura, produ-
zindo uma Santa Thereza, que dizia que o demônio não se-
•ria demônio se chegasse a amar, ou, leviano, á imagem de
Sapho, a se precipitar do rochedo de Leucade porque não
fora correspondida no seu amor.

Bem o canta o gênio dos poelas, que o sorve no per-
fume das flores, na aragem branda e macia, no canlar dos
rouxinóes e na quietude das águas silenciosas.

Bem o dignifica o Chrislianismo, que creou no amor
puro, espiritual e nobreficante, Iodas as Magd a len as do
mundo I

A mulher, é o anjo do amor; e, para complemento des-
sa verdade irrefutável, poderemos notar, que em cada cem
homens, ha noventa que amam por mera sensação e ha em
x;ada cem mulheres, noventa que amam com um senlimenlo
simples e sincero. Porque, o amor no coração da mulher é
como o perfume e o incenso : eleva-se acima do nivel na-
tural, ascendendo, se fôr possivei, ao Infinito.

Nunca deveis procurar definições do amor naquillo
•que já foi eseripto, muitas vezes por quem possue o prazer
-do desvirtualizar a mulher, inferiorizando-Jhe o mento affecti-
vo. O único livro em que é aconselhável a se colher uma de-

fmição sincera desse sentimento, c no livro aberlo do cora-
ção da mulher, e. no próprio coração da mulher quc se ama,
porque será o recanto, o código mais sábio que vos poderá
fornecer a verdade do axioma indifinivel.

Não vedes a brisa que nüs enche de frescura com os
seus beijos de arminho? Não vedes as florestas viceianles
da vida, ostentando os Iropheus verdes da esperança? Nâo
vedes o límpido regato a espelhar as suas águas no movi-
mento conlinuo do murmúrio da corrente?

Tudo isso, nos fala de amor, porque, c a mãe nalure-
za, uma grande deusa do amor!

A natureza é mulher. Todos esses seus rumores, são
um reflexo de sua voz, uma cantiga suave a nos embalar o
coração e a nos falar da excelsa melodia. O coração do
poeta, comprehende e penetra nos mvsterios do amor, por-
que nelle ha algo de sobrenatural, de divino e de incom-
prehensivel.

O amor se define num sorriso, num olhar, numa lagri-
ma ou mesmo num suspiro mudo que se lhe desprende do
coração!

O verdadeiro amor é guardado em segredo!
Não são essas declarações baratas, cheias do Ivrismo

das noites enluaradas e da garoa macia e branda, decan-
ladas nas phrases decoradas dos conquistadores vulgares-
E' um symploma de vulgaridade no homem, as repelidas de-
clarações. Uma mulher de talento, jamais amaria a um ho-
mem vulgar; a não ser que esse affeclo haja florescido no
canteiro luminoso da juventude.

O verdadeiro amor, é o amor silencioso, expresso num
olhar, pleno de pureza e de suavidade. |á dizia Victor Hugo;
«O verdadeiro amor é luminoso como a aurora e silencioso
como um túmulo!» Não c o amor cuja duração é igual a de
alguns minutos de valsa e emquanto duram os últimos ac-
cordes da excelsa melodia.

E' o amor espiritual, acima das velleidades humanas,
exposto nos sublimes conceitos e ensinamentos de uma vir-
tude excelsamente divinal!

MARIA JOSÉ ALBUQUERQUE
¦ .- 
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A Medalha Nossos prelados

Não creio em nada. A vida, de lulas e
dissabores, que lenho levado, baniu-me
Deus da imaginação. Não creio nelle, como
em nada mais creio. Si nada ouve a mi-
nha voz desesperada, a clamar no silencio
amargo dos meus dias; si ninguém procu-
ra acalmar, com o mínimo consolo, o cora-
ção angustiado, Jgue sofíre no meu peito,
a minhalma soluçanle e allucinada, como
é que posso adimillir a crença, a velho
crença dos tempos velhos, que jazem quê-
dos na escuridão inattingivel do meu pas-
sado? Não. É* impossivel! Não posso crer,
não devo crer, não quero crer. ttasla a
illusSo que morreu. Seja-rne a exislencia,
de agora em diante, turva, negra, a rolar
sobre e s c o I hos, em longas caminhadas,
por escuras selvas e barrancos íngremes,
não crerei! Mesmo gue, novo Sanlo, em
nova estrada de Damasco, escute, um dia,
finalmente, a fala acaricianle desse mes-
mo Deus, que me abandona, que rne aban-
donou, continuarei a descrer, a descrer,
indefinidamente...

Eis como imprecava, loucamente, o meu
espirito, quando senti cahir-me, do bolso,
a minha antiquissima carteira de estudan-
te... Abro-a... E os meus olhos procuram
alguma cousa, que a memória iá não se
lembra de ler guaidado. E lá eslá, num
canto, corno a sorrir, a imagem linda de
uma santa sem nome, numa medalha de

prata, [pequena e delicada, que é o pre-
sente maior, que iá recebi na minha vida,

porque me veio de alguém, que ene heu
todo o meu ser de claridades infinitas...

Extasio-me, na contemplação... E, como
forçado por força exlranha, sinlo que os
meus lábios se abrem, num expontâneo
murmúrio:

— Perdão, meu Deus. Ainda creio, sim,
ainda creio, como antigamente: Ainda
creio, meu Deus, porque amo...

Jasso de Albuquerque
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Padre Ponciano dos Santos S/en-

zel - cujo anniversario, a 15 de

Julho p. findo, serviu de motivo

para que os innumeros admira-
dores de suas elevadas qualida-
des de espirito e coração lhe

prestassem significativas demons-
trações de apreço e sympalhia.
Ao illustrado prelado, que é um

dos nossos mais brilhantes ora-

dores sacros e jornalista vihran-
te, -Vida Capichaba» apresenta,
embora tardiamente, as suas cor-

diaes felicitações.

Pensamentos
• • * A grandeza da alma mede-se pela
caridade (jue mostra, lia coisa mais doce
do (jue «is lagrimas da caridade? O ho.
mem carilalivo, quando chora, não verte
pranlo de dôr, mas sim de amor purissi-
mo. - São Bernardo.

• a Aquelle que Iraz a caridade no seu
coração, lem sempre alguma coisa que
dar.-Santo Agostinho.

Ba^_ Ma\
ABm ^^m^^ aB\\

'•-'•: TM ^M¦ .*3i BH M¦¦"-•• ¦¦¦>***¦ ^M^a

' '"W Wr-. lm
tSr^- ^'¦,-'¦'

" ¦ ¦ 
-

*"'¦;¦'¦

, 
'.TvAATAí.." ¦ ¦'

¦ ,:¦ ,* ü.-.--.-:-:¦¦.-.':¦,: i¦."*.•.. *:L .;...¦:A . ..

. *
IwÊm

-'. y-i'A

h:*U * * ^JíT I
¦¦.**¦' ¦.¦¦"yy-Z '¦-.¦¦• '. 

'.,'¦. 
"''¦¦';'• '¦ 

Z'<'Z AAL-LA-A¦'"''.. 4 * (*

, • ! at*tt;^,¦i- % ^zw$
¦ 

'¦¦-¦ 

fc 

"' 
' 

¦

¦¦¦ i .¦*.¦*¦¦ ¦ ¦ --<¦¦¦£¦ '\-y- ¦' *•

¦ s r-z , ti'>¦$%$&&!&•¦'"¦¦¦] 
y A' -.:%¦• ¦>','• 

?-¦"•' ' f ^L'-'"' 
^'Z~'jA'À- ¦¦'¦ '

¦ f- A'-:' ¦¦•¦'¦¦". i- *Jm:'-"'..":'"'¦•:;• ¦* '**

mÊJr "¦-¦ l 1 *
'"'fl^K'' fll^K 1

Commandante Durval de Oli-
veira, do «M E. Almirante

Saldanha da Gama.

¦ 
"¦• ¦. ¦ 

' 

." 
¦

¦ ¦¦.¦ y

E'(os
do Car*
naval

^^^^^^^^r^WMÊmmt&Om ^m" >*-¦ E|J| P -"'MM
T*****^'',*^^--™BB^K.^..,-.y -«mi ^mm^--*1ÊMMF Mm Wml ^ " "i9fl ¦¦ WÊkt*—*^**siM^^Mm-'' ¦¦* ^m^f' -¦¦ fl B^Éfl H^k ¦- L. *IBl mm ^km —M'*-- ¦- A-^ n-r^Er *" 'i ii 4 k;*3 .'i^^cH
¦f -'-iflR*- tM — • ¦¦ B*'' 1 Li -i#m*íil! 13 I
mt * ¦ mfÊÍSL-¦LmWçWJMJmA ÍUR s!, ^m^mmmM mÊr^^Ê
^a S i 1HÉ' ' fUHÍ<'n'S''Mj<'-iHi'HHkfl HI K&il E*. wi*. ^M l j
**JmmIJ «S . jf ]V!-*4H IÉh W^mlMW^^^Wv m^^m wmB ^L^ *. J

BP"*""**"*5Tf*l^RW ¦^'¦•¦^•¦.BrilBír^^^ u^ÀV r *«I^Vj(j V**' A I

^1 *a^B^ Sf iÉ^Bv!Ib -^EmK *^kj9* wÊBâÉ^HwàvKÍJÉÍK iSfi í^| P^ ** V ^| ^KÍ^V ^^^p>^ *-^^.«> » I
íí *Jsl ¦JTa&j*»*!' wJff *íl K/XK-^JlKivMPFlL^HHEk iHà *i H

j^. fe%^, * / ¦Cj^B^ * *T*^r W*r TF^Jr *?* *T|7*M|^rnA'ZX| Kl UU ¦ cV W a^m\

Müaj^ÊutZZÍíãk ^wMÍíjSv^V*'- . jt**' 
'SSúrt ^^TfMBKp^^^FW^^MW^^^WIM^^B-M ^W

ít-yi '"•¦¦*¦ . 
a:a-'A.-í/>'T.a-.^^ttHpí^ 'i"' *^H¦B^t^A.i * v jroiWaflUHunI E*ltl P^HK^ .^V * II

^^^,* »» !m»aHI>B m V
NHuÉCâÉliâM^'' '¦¦¦'-'ey^WÊ^^^mmmÈmW ,^1^1.¦I ^^"^BÍHB ^r JW

Wa^ÊBSBaÊmil^^BmMSa&êam^mi^S&IMimiimMMMMMMMi

¦¦ ¦ 
¦ 

¦

O lindo bloco infantil que conquistou o V lu-

gar, ho carnaval deste anno, em Cachoeiro de

Itapemirim.
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Um animador do íennís em
¦ 

.

As ultimas competições de lenius reali-
zadas nesta Capital e promovidas peio
«Parque Tennis Club», «Praia Tennis Club»
e «Praia Club», em homenagem aos ten-
•nista* cariocas e á Associação dos Chro-
nistas Esportivos da imprensa do Rio, e em
disputa da Taça «Áureo Longo», puzeram
cm brilhante destaque a ucluuçuo dó il-
lustrado cavalheiro Sr. Lourenço Longo,
director do Central Brasileira, e figura de
relevo da nossa alia sociedade.

Grande amigo dos sporls e incansável
animador dos prehos de tennis, o elegan-
te jogo gue vae tendo em nosso meio ele-
vado nume. o de adeptos, o sr. Lourenço
Longo como director do «Praia Club», mui-
to tem concorrido para que, num ambien-
te de esplendida cordialidade, os tennis-
tas ipcaes e visitantes tenham tido o en-
sejo de, nu disputa de torneios de raque-
fe, estreitar os melhores laços de amizade.

Preoccupado com esso obra magnífica
de confraternização, vem o estimado spor-
tman procurando tornar conhecido, Ia fó-
ra, o desenvolvimento dos sporls no Es-
pirilo Santo, mantendo permanente corres-
pondencia com destacadas personagens
do mundo sporlivo do Rio e Sâo Paulo,
enviando recortes de jornaes e phologra-
phias para que a imprensa dessas duas
adiantadas capitães se ponha ao par da
vida sporliva capichaba e dê merecido

Cordialidade
>V , '

sportiva

Os d i rec tores do «Parque
Tennis Club[» e do « Praia
Tennis Club» momentos an-
les de ser dirigida, pelo Te-
legrapho Nacional, a men-
sagem de cordialidade aos
tennislas do Rio, represen-
tados na pessoa do dr. Hei-
tor Beltrào, presiden t e do
«Tijuca Tennis Club.»
Jnterprelou os sentimentos
dos tennistas de Vicloria o
distineto sportman sr. Lou-
renço Longo, direc tor do
« Praia T. C/uò», e um dos
mais esforçados batalhado-
res pelo progresso desse
aristocrático sporl enlre nós.
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relevo ás competições promovidas entre
nós.

Quando, a io de Aqosto deste, os diri-
gentes dos nossos clubs de lennis, envia-
ram mensagens de cordialidade aos len-
nistas cariocas, coube ao sr. Lourenço Lon-
<Jo, gue c um grande amigo da imprensai
trunsmithr, a Associação dos Chronistas
Desportivos do Rio, os agradecimenlosdos
sportmen locaes á imprensa carioca, mis-
sao de gue se desincumbiu galhurdamcn-
te, prestando mais um assignalado serviço
aos sporls no Espirito Santo.

Vida Capichaba, pondo hoie, nestas li-
geiras linhas, em insto relevo, as activi-
dades sportivas, entre nós, do distineto íi-
moneiro do «Praia Tennis Club», presta a
sua homenagem a quem, numa elevada
comprehensào das finalidades associali-
vas da educação sporlivo, vem realizando,
no E. Santo, sem alardes, urna obra rneri-
toria, a que nao podemos regatear os nos-
sos melhores louvores.

FALENA»

O Sr. Lourenço Longo, dire-
elor do Praia Tennis Club e
da C. Central B. E. Electrica.

«

Recebemos o 1'numero da revista «Pa-
lena» que acaba de appareceu em Cam-
pos, sob a direção dos srs. Victor Manhães
e Omitoan barreto.

Ao brilhante quinzenario, desejamos vi-
da lona e agradecemos a visila.
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Nossas

Escolas

Alumnos e professora do Escola
masculina da Villa de Itapemirim
regida pela sra. Amélia Gomes
Oliveira,
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Alumnos e profes-

sora da Escola Ee-

mi nina da Villa de

Itapemirim, regida,

pela sra. Luiza Bra-

sil Wanguéstel.
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Inspectoria da
Guarda Civil
do Estado

Recebemos» do sr. Pe-
dro Carlos bós, alienei-
oso officio, em gue nos
põe a par da sua recen-
te nomeação e posse do
cargo de Inspeetor da-
Guarda Civil do n o s sa
Estado.

Ao sr. Pedro Paulo-
ftós, que sempre foi um
dos grandes amigos da.
nossa Peviçta, apresen-
íamos as nossas eongra-
tulações pelo aconteci-
mento, agradecendo-lhe
a communi cação que
vem de nos fazer.

Heliomar Carneiro
da Cunha

Alumnos e professora da Escola Mixta dc Villa de Itapemirim, regi-
da pela sra. Dorvelina Gazzani*

Ao sr. Heliomar Carneiro da Cunha, vigoro-
sa expressão do jornalismo capichaba, Direclon
do vespertino «A Gazeta», foi offerecido, terça-
feira ultimo, um almoço no Pestaurant Avelino,
pelos auxiliares daquella folha, almoço de des-
pedida, a que estiveram presentes representan-
tes de nossa Imprensa.

Para amanhã, esiá reservada, a esse con-
frade, que partirá para a capital do Paiz, onde
vae exercer, junto ao Thesouro Nacional, cargo
destacado, uma homenagem dos seus amigos e
admiradores, que se realizará no Club Vietoria-
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Festas
Cabralinas

Momentos após a de-
liciosa hora de arte,
no Club de Né Regatas
«A/vares Cabral*, of-
ferecida à sociedade
victoriense. por occa-
sião das commemora~
ções do seu anniver-

sario de fundação.
Vemos, aqui, o elenco
a quem coube a mae
gnifica tarefa de sua
festa artística.

Pholos MAXZKl

Literatura Nor-
destina

Veiu-me ás mãos, com amável dedicatória de meu
amigo |ocel Militão, um livro de contos intitulado «Manipu-
eira», com que Franc. Martins, jovem escriptor do norle, faz
a sua estréa literária.

Pede-me o oflertante, dizendo secundar deseio do au-
tor, que eu emitia o meu juizo critico sobre esse livro pro-
cedente de Fortaleza, a linda cidade das linhas rocias, que
eu namoro á distancia, e centro cultural dos mais adeanta-
dos do septentrião brasileiro, quiçá do paiz.

Critica, porem, na accèpção verdadeira do termo, su-
bordinada a escolas philosophicas ou correntes estvlislicas,
faltam-me dotes especiaes paia faze-la, até porque nunca me
exercitei nesse gênero, em que o insigne Saint-Beuve culmi-
naram pela sua notável erudição e extraordinária argúcia.

Assim, limileir-me-ie, quando muito, a uma simples e
desvaliosa impressão, como lenho feilo em notas que jazem
á margem dos livros que até agora iá li. oura meu uso único

e exclusivo. A
«Manip u e i r a » ê uma reunião de Ireze contos, que

Eranc. Martins—Francisco Martins—escreveu aos 19 annos,
idade em que geralmente se pespega sonetos horríveis aos
olhos, aos braços, aos cabeilos, aos seios e á bocea da na-

morada, quando esta não tem irmãos nem pães façanhudos...
Nessa idade, no Brasil, raro ê quem não estréa na

poesia: poesia em verso ou poesia em prosa.
Eranc. Martins, felizmente, é uma excepção admirável,

porque seu livro, sem formar ao lado dos que constituem o

chamado cyclo da secca - innegavelmente um dos movi-

mentos mais interessantes da nossa literatura, mas onde se
pôde apontar apenas alguns trabalhos de real valor, na rnul-
tidão dos volumes que surgem dia a dia—longe eslá tam-
bem de ser uma pura phanlasia dos homens e das coisas
nordestinas.

Sente-se que ha vida nesses pequenos e encantado-
res contos, que refleclem menos a paysagem ambiente que
ti alma do sertanejo, á maneira, noutro plano, é certo, dos
do inimitável Machado de Assis.

Suas personagens tèm uma existência real, e, ímda a
leitura, a gente fica conhecendo todas ellas — Malaquias,
cabo Simplicio, João Luiz, Marta Alice, )uca—¦ como se fos-
sem personagens de Balzac ou F.ça.

A figura dò romeiro, supersticioso, extremamente cren-
te e ingenuamente perverso, bem como a do Padre Cícero,
o santo do nordeste, o padrirn da população, surgem em
quasi todas as paginas do livro.

Virtude alta do contista, que me chamou a attenção e
que, por certo, não passou despercebida a quem o leu, é a
simplicidade da linguagem e a naturalidade perteita com

que escreve e põe os diálogos na bocea das suas perso-
nagens.

Também nâo se lhe nota a preoecupação no empre-

go de expressões exclusivamente regionaes, como acontece
na Bagaceira, do sr. José Américo de Almeida, sem que
isso tire ao livro seu colorido local.

Mais do que uma «aulhenlica vocação literária», na
affirrnação de Leonardo Moita, acho que não será exaggero
dizer-se delle o que, a proposiio da estréa de Rachel de

Queiroz, disse um grande critico brasileiro: é um aulor.

;'

Salvador «J7iev@nard



CINEMA
Você sabia que...

A Fox Movielone Novidades num furo admirável fil-

mou debuixo de tremendo temporal as corridas do )ockey
Club, na disputa do Sweepstake de 1935 e no dia seguinte

estava na tela dos principaes cinemas da Capital e de São

Paulo ?

Shirley Temple obteve um successo incrível em «Mas-

cotte do Regimento» e gue muito breve renpparecerá em um

oulro film lindíssimo?

*

George Whitte vae apresentar os seus «Escândalos

de 1935 ?» Alice Eaye, )ames Dunn, ükelele Ike, Ned Sparks,

Lyda Roberti e Arline Judge compõem o elenco desta re-

visla? Ukelele Ike sempre impagável figura em «sktches»

gosadissimos como a parodia - Romeu e Julieta — Marco

Antônio e Cleópatra—além de outros?
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«Babona» focalisa os mysterios da África do um an-

guio differenle ? O casal Marlin Johnson mostra a África vis-
ta pelos ares, em dois possantas hydro aviões de uma ma-
neira bella e sensacional?
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«A Viuva Alegre», a mais celebre e feliz opereta Víen-
nense, é agora tombem o espectaculo nababesco gue o ci-
nema creou para o deslumbramento de multidões I

Chevalier, Mac Donald, Una Merkel, Edward E v erett*
Itorlon, George Barbier e Mmna Gombell.

«A Valsa da Viuva Alegre», «Vilía», «O' Mulheres 1%
toda a immorta! partitura de Praz Lehar, executada por uma,
orchestra de 100 figuras e grandes coros sob a regência de
Herbert Tothart.

4l •

QUANDO 0 DIABO
ATIÇA...
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Os artistas Clark Gable, Joan Crawford e Robert Montgomery,
em^Quando o Diabo 4//ça...»

Justamente guando Jeff regressa da.
Europa, disposto a desposar Mary,.
esta está para casar com Dill... gue
nelo apparece á hora do casamento
porque é vichrna de armadilha de
outra mulher. Mary procura esquecer
Dill, mas não o consegue. Entrelan-
lo, Jeff espera o «seu momento», gue
chega após innumeras peripécias, e
íaz com gue Dill soffra o desaponta-
mento exper i m e n t a do por Mary,.
guando se viu abandonada no altar...
Este é um romance de gente bem,
século XX. Isso diz tudo...

Para encantamento dos nossos
fans, «Ouando o Diabo Atiça...» e
«A Viuva Alegre» serão brevemente
exhibidos nesta capital, no Theatro
Gloria.
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ANGUSTIA
Eu qmzern [dizer-lhe tudo. tudo. meu Deus... Tudo o

t-iur sinto em mifthàim», èm-crispíçBe? devagas a rolar de

encorflro a penedos bravios, ludo que agila, cm emoções

infinitas e infinitas loucuras, o meu espmlo, o meu coração,

a minha vida! Ma. ahl que é baldado, impiotieuo,todo este

anseio desesperado... Nunca lhe ditei. Nunca lhe direi, nor-

que elia vive .iife.Minenle paia nuho, o rival feliz do meu

amor. E, vivendo, assim, eu sei que a (elu idade lhe doura

a fronte altiva e mtelligenlc e eu quero que cila seia sem-

pre feliz»; Para que, portanto, meu Deus, para nue, vulto

anonvino do amargura, rr levar á sua alma tfm pouco de

tristeza, revelando-ll.e a desventura cruel cm que vivo e de

que élía e d causa mnoeente e involünfatia ? Não. Ei pre-
íerivel que os lábios cerrados nunca lenham VOZ, nunca pos-

som falar, paru desfazer um sonho, desmanchar uma iehci-

dade... Beste, pera meu consolo, nue, vez em quando* ca-

sualmenle, 0 seu oltíâi nsonho pouse no meu olhar enlrts-

tecido e que o seu vulto, e.squm e mtgnon, passe perto do
.meu vulto dcsagcilado e perdido...

Nao, meu Deus, mil vezes, nio! Seja-me dado, somen-
te, o trevor amargo desta onguslia profundo, o sofírimento
•incalculável deste recnlcamenlo infinito, masque elia tenha
sempre â alma cheia de alegria e o coração eternamente
feliz

lui quizera dizer-lhe tudo, ludo, meu Deus... Mas nunca
ihe direi, porque quero, tombem, que elia, para sua tehci-
dade, nâo saiba nunca do meu soffnmento...

h-Í---i* ' v" 
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«Sport Club Rio Doce»
Recebemos de Collaiina a seguinte circular:
*f:xmo. sr. Redactor da «Vida Capichaba.»-Viciona
Tenho o prazer de levar ao vosso conhecimento que'

do corrente, foi fundado nesta Cidade d <• Sport Club
;Rio Doc~>, que será mais uma agremiação que se interes-
sara pela pratica dos esportes em geral.

Fundado por iniciativa de classes laboriosas, Q novo
clube, que tem como cores representativas o branco è o
vermelho, espera dentro em breve manter com os seus co-
irmãos o melhor intercâmbio e a mais estreita oordealidade,
contando antecipadamente com todos que se interessarem
pela grandeza do esporte.

Com os protestos da nossa mais elevada considera-
ção e os nossos votos de paz e prosperidade, envio-vos as
nossas mais

Cordeaes Saudações

|osé Menezes-Secret. Interino.»
Agradecidos.

**»:,*

Na Republica dei Paraguay i

^^_s?Ç>v3l __i

l

llaec tuuclio tieuVpo h« vcnldo ru-
cotando con exilo ei "ELIXIK DK
NOtíUl-llíA'', dei Phnrm.-CMm. JoíIo
da Silva Silveira, en todos los caso**-
en que ha sido necessária una bue-
aa depuraoiôn de la sangue y eape-
cialmente en Ias atfecctonca reunia-'
ticas crônicas y de orijçen slfHItica.
— Aauncion (Vurasuay).

Dr. Alvares Hruftue«. Firma re-
conhecida). >fedico Forcncd y 1* Cí-
rurgione dei Hospital Militar Cen-
trai.
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João Correia de
Ara ufo
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Noutro lugar desta Revi^td, eslampòmos um trabalho
do sr. loão Correia de Araújo, intellectudi que Victoria in-
teira conhece e admira, com justíssimos motivos.

Nessa pagina, que nos offereceu, apresenta ao nosso
publico o grande poeta nordestino, Américo Falcão, que de-
vido á falta de intercâmbio literário entie os Estados brasi-
leiros, não é tão conhecido em nosso meio, a despeito de
ser um dos luminosos representantes da mtellectuahdade na-
cionai.

O trabalho do sr. loão Correia de Araújo foi lido em
sessão solemne do Centro Estudantil Capichaba e Grêmio
Literário «Ruy IVirbosa», dedicado á embaixada acadêmica,
do Rio, que ha pouco este\e em visita á nossa terra.

O autor de «Américo Palc5o~o poeta da Harmonia»
íoi applaudidissimo pela selecla assistência presente áquel-
Ja hora de arte. £

ACCESSOSDEASlHMftE BR0NCH1TE ASTHMATICA' INDIANO
PARA CASOS CMRONICOS :

corras inoianas
;o GiHoni 6 C — Rua \ ' de Março, i 7 — Km»

ij
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ANNIVERSARIOS
Fizerarn annos no dia

i Üs senhores: finnes Ètienne Des-
J()l saune, llononto Diniz, Francisco

I Iscanotes, Lrasto Dias da Silva,
Seraphim Pereira, )osé E u r i,co

Lemos e dr. José Simpli C i o de Azevedo
Pio; as meninas: Anna Maria Barcellos e
Zenaide Pimentel.

I _ ¦ As senhoras: Maria harcellos de
171 barros, Rosinha Cabral, )pvi,ta

II Gama de Siqueira, üuilhermina
Staerke, Olivia Raphael Pinheiro,

Judith Barbetta, Uma Sarmento Borges, Oli-
via Ribeiro dos Santos e Amarylles Cam-
pos; as senhorinhas: /.ilda Sodré e Irecê
da Cunha Carneiro; os senhores : Augusto
ferreira L a m e g o, cap. Nicanor Paiva,
Pauto Amaral. Agenor Moreira, Joào da
Rocha Dias, drs. temístocles Carneiro e
Alvim Mello; os meninos José Ambrósio de
Carvalho e Moacyr Simões.

I « 0 I A senhora Cordolina Ferreiro da
I IOI Silva; as senhorinhas: Nau Pa-
I I dua, Maria Stella de Novaes Ma-

ria de Lourdes Albuquerque, Syl-
via Simões, Semiramis Oliveira e Aldma
Simões; os senhores: Agenor Oliveira, Al-
mir S. Gonçalves, Lauro Carvalho, Odilon
Luna, Joel Santos, Manoel Ribeiro Pinto,
Aylton Pinheiro e dr. Ubaldo Ramalhete
Maia.

A senhora Izaura dos Santos Sil-
va; as senhorinhas : Ceei Carva-
lho e Maria Alba Mansena; os se-
nho res: Erico Minardi Simões,

tose Domingos de Oliveira Santos, Rada-
gazio Peixoto e Figas Coutinho.

As exmas. viuvas: Otiiha freire
Castello e Morgado Horta; as se-
n horas: Adilia Muniz Rocha e
Nair R. Barretto; as senhorinhas:

Lívia Arauio, Carmen Gonçalves, Helena
Nascimento e Lelia Coutinho Keijock.

A senhora bernardino O. da Sil-va; a senhorinha Zenith Ribeiro• Gomes; os senhores : Odilon Gri-
io João Nunes, Armando Rabel-

lo, Licinio Conte, Ormandmo benezath
Joaquim Rodrigues e\\G. Djalma Borges; amenina Nair Nunes.

As senhorinhas : Zilda S. de Li-
ma e Mana Helena de Menezes
os senhores : Aaron Fundão, Mar-
tiniano Magossi, Dirceu Lopes Pi-

menta, Lastenio Calmon, Bruno Becacice
e Aloysio Guimarães; a menina rZulice Mel-
lo; os meninos: Isac Menezes. Luiz Rezen-
de, Antônio Carlos e Manoel Pedi o Victo-
rino do Rosário.
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As senhorinhas: tside Resemini e
llylma AKes de Afliayde; OS se-
nliorcs: Waldemar Troeolli, Juve-
nal Moreira Rocha, Davino Perei-

ra, Alberto Alves de Britto e Álvaro Alvimde Siqueira.

As senhorinhas : Uma Gonçalves,
Marina RamalheJe, Celita Bastos
e Ifiiza Fraga; os senhores: Ala-
rico Carvalho, Manoel Milagres,

Clovis Barbosa Lima, Juvenal Moreira da
Rocha, ffmilio Trinxef, Dyonisio Souza, An-
tenor Coelho, drs. Eurico Aguiar Salles,
Manoel Xavier Paes Barreto e Jayme San-
tos Neves.

As senhoras: Carlofa Marssi.Gui-
lhermina Rossi Belache e Laurin-*
da Figueira; as senhorinhas: Ma-
ria Mauria de Carvalho, Annifa

Borges Miguel e Alayr Guimarães; os se-
nhores: Clovis Rabello, Milton Marques da
Silva e dr. Waldemar Pereira.

25

Retratos Modernos

MAZZEI
Representante de -Vida Do-

mestiça» nesta capital.

Seus trabalhos tambem são pu.
blicados em

*.

«l/ida Capichaba»

Pua Jerohymp Monteiro, 11
Victoria

POB INFLUENCIA DIRE-
CTA DE UM PODER''^RENATURAL

ATYKSTo por .st*r
¦Ç.i\ justiça m»e, .hoC-

r Mldw htt I U !1 R Q
••mp<> a*, um parti,
ass ItlllOU.MATlS-

10 SY 1*111 LÍTICO.
nCernifcgade de ca-
acter rebelde como

Ç» conhecida, por in-
fUienciu directa d*-'

«hrenaliifül resolvi a
cXper• nu tar o ** !•:I.I X I R DE NO-
cjlJfilRA^, do Ph.-Ch. João da
SUva Silveira, e com ;i maravi-
luosa :iíh;.1o desse bèrafasejo me-
dlCarnento mo encontro eomple-
tiMuento restabelecido. — 1BIA'
(Minas), 27|9|1,93a. — Ass.) Mn-
noel Plair.Mi-o. (Firma reconhe-
rtidít < .
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A senhora Nair Barbosa de Aguiar
os senhores: Walter Soyka, Gu-
mercindo Cai doso de Barros e
Francisco Eseobar Filho.

Os senhores: José Malfos Fran-
ça e prof. José Calazans Pinto deAzevedo,

As senhoras: Maria Augusta de
C. Silva, Maria F. d-Àlmè i d a e
dra. Mana Paoliello.

A senhorinha Dmah Almeida e a-
menina Thamar, filha do casal dr.
Setle.

A senhora Altair Coul i n li o de
Gouveia e o senhor Ernesto Bas-
tos. •

NOIVADOS
Fizerarn-se noivos:

Com a senhorinha Dulce Garcia o se-
nhor )osé Gonçalves;

—com a senhorinha juracy Siqueira com
0 senhor Manoel jacyntho.

CASAMENTOS
Casararn-se.-

Com a senhorinha Maria helena Gazio
o senhor Alarico Cláudio de Freitas Rosa.

NASCIMENTOS

Vem de ser augmenfado o lar do senhor
Francisco Rocha e exma. senhora, com o
nascimento de uma robusta creança, que
tomará o nome de Antônio,

Laünir é q nome da linda creança,
que veio encher de alegria o lar do casal
Nair Vieira—Lauro Machado;

Ír*

Fsfá em alegria o lar do casal Luiza
— Francisco Pereira Pinto com o nasci-
mento de interessante menino que na pia
baptismal receberá ò nome de Edson.

VENDE-SE uma machina plana de cy-
Imdro formato A, fabricação allemã de A.
Frankental, com motor e demais pertences,
em perfeito estado de conservação. Ver e
tratar á Av. Capichaba, rr.2ô\ nesta cidade*
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CR IME
No córrego das esmeraldas, onde as gar-

ças, pela manhã, tingiam as orlas do regalo dum
branco de neve, uma camponeza lavava roupas,
cantando, como quem saudasse a natureza pro-
digiosa e bella.

De guando em quando elia ouvia os passos
eadencindos das alimérms e, então, seu cora-

ção pulsava com mais força. E* que a Filha do
trópico esperava o seu «predilecto» — )oâo da

Cruz - bello lypO de sertanejo, acostumado n<i
luta quotidiana dos transportes de cereaes por
meio de tropa.

João da Cru/ eiu dono duma pequeno pro-
priedade e, como todos (jue trabalham, prospe-
'rava de dia para dm.

O seu vistriho— coronel Ponciano Trindade
- possuidor de vastas extensões de terras. In-
tre os dois, ha tempos, se travara forle discus-
são, por compra de terra, (íuasi indo ambos aos
tiros.

Dcilu o ódio que o coronel Trindade linha
do sertaneio altivo. I: a camponeza, na sua fon-
te, continuava na suu lavagem á espera do seu
namorado. Engano. Puro engano. A tocaia en-
carregar.se-ia de extmgir a vida do serta n e i o
indomito.

Por gue não ? Elia já não ouvira o silvo dum
surucucu annunciando a tragédia ?! De súbito
echôam na várzea uns tiros de espingarda. E'
uma vida que se finda. A mando do coronel
Trindade Ires caibras malam um sertanejo—um
pequeno proprietário. E a camponeza, assusta-
da, corre afim de alcançar a sua choça. Trope-
ça, porém, num corpo em sangue. E* o cadáver
do sertanejo-seu querido. Entre uma vida que se desabro-
cha e uma que se emmurcheceu, trava-se um dialogo... Del-
Ia as lagrimas falavam mais do gue as palavras; delle a sua
mudez perenne, de bruço, como quem enfrentara as balas
assassinas.

Umas garças banham-se no córrego das esmeraldas...
A camponeza se dirige á sua casinha a passos lentos. Nada
diz ao chegai em casa. Os crimes desta natureza, no ser-
tão, são communs. O pequeno trabalhador é o eterno servil...

Milton Nunes da Silva

* * * O homem bom não só gosa, elle próprio, das suas
acções, mas espalha em redor de si uma atmosphera de fe-
licidade, gue respiram todos aquelies que o circumdam.

Mantegazza

AS CRIAWCAS DC PEITO CUJAS MAIS OU AMAS
Si TONIFICAM C0M O

i * it('l H'I<Í>*K
mcaM BELUSEROíustaí

HI

A M B U R ii - S l 1)
CIA. DE NAVEGAÇÃO H aMIIUHGUEZA

SUEAMEKICANA
SERVIÇO REGULAR DE PASSAGEIROS EM

EXTRA RÁPIDOS PAQUETES DE LUXO

Próximas sabidas do Ilio para
EUROPA Santos, Montevidoo

e Buenos Aires

General S. Martin 5 Sètemb General osorio 5 Setemb
Antônio Delfi io 11 Espaàa 14 «
La Goruna 19 General Artigas 21 «

General Osório 26 Madrid 26
Espana 3 Oütub Cap Norte 3 Outub.
Onerai Arti gas 9 M. Sarmicnto 9
Madrid 16 Cap Arcona 14
Cap Norte 23 Vigo 19 «

Cap Arena 23 « Níonte Paseoal 23

Serviço de carga
Informações com os AGENTES

THEODOR U/lbbE & C\(\. LTDA.
fluenida Capichaba, n. 4— (l andar)-Uiçtoria

Assembléa Legislativa
Recebemos e agradecemos a circular abaixo, gue nos

foi remettida pelo sr. V secretario da Assembléa Legislativa:
«Victoria, 13 de Agosto de 1933.

Exmo. Sr. Director de Vida Capichaba.
Tenho a alta honra de communicar a V. Exa. gue se

installaram, solemnemenle, os trabalhos da Ia. Sessão ordi-
naria da 14a. Legislatura desta Assembléa, tendo se proce-
dido, em sessão de hoie, á eleição da Mesa, que assim ficou
constituída:

Presidente—Carlos Marciano de Medeiros; vice-presid.
Álvaro de Castro Mattos; V secretario, Mario Lopes de Re-
zende; 2* secretario, Dr. Álvaro Castello.

Apresento a V. Exa. os meus protestos de elevada es-
tima e dishnca consideração.

Saudações attenciosos,
Mano L. Rezende—1 secretario.»
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ACE COM SEGURANÇA
T

Francisco Giííoai 6 C — Kua l£jk Março, 17 — Rio

Encontra-se á venda em todas as
Pharmacias e Drogarias A



O BICHETE
(...que eu achei e mando para você.,.}

e..«Muito me odeias, hom sei. Porém, que pos-
so fazer ? —Sc, ainda, gosto tanto de você. Se^
ainda, meu coração, no seu continuo tic-iac, de-
dica umo parcela de suíí tarefa, mesmo a tare-
lüdo, a você que tanto me odeias, Que tanto
mal me dese ias.

De fato, tm e sou muito ingrato, porém, etíi
compensação; Pêlos grades do meu presidio, es-

pío, entorpecido, a minha própria figura dv in-

grato, de mou, de ii reconhecido.
Mas, qúerícla, agora é larde; ludo. enlre nós,.

leve o seu fim. jamais, poderemos, ser felizes.
No entretanto, nunca te esquecerei, pois, fostej»
lôo bÔO, e; \)or isso mesmo, você me querendo
moi, como quer, nòo posso deixai de reservar*,
em meu amargurado coração, um canlo onde.
caiba lua efígie.

Agora, nado disso dos adianta, nòo tem ne-
nhum valor, o meu ver, essa questão de presidio
apaixonado. O gue \alem sâo os fatos,os acon-
íecímentos, sem estes, tudo acabado limo peta-
la gue se desfolha. Uma folha, que, envelhecida,
tomba por leno o um grande amor que, guol
«bro/a dormida» embora tendo no centro um

ponto encandescente, vae pouco a pouco desa-

parecendo oté redu/n-se a cm/o gue é o ho-

gmentodo nosso grande e quasi imortal amor..,*

Vil., agosto de 935.
¦ ¦.

Armando Oliveira

f ?'* A bondade é inseparável da sabectóríá:
podemos ser bons sem ser sábios, mais ninguém

pè* sábio que nfio seia bom. — Marquei de Ma-
ncé.

.
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BANCO POPULAR
V.

dos Empregados do Coinm-?rçio de Uiçtoria
SOC: COOP: DE RESP: LTDA.

RECEBE dinheiro em conta corrente, abonando as melhore* íãx-ás.
EFFECTUA pagamento» «lc couta dc terceiros, cm quaiejuei praça ií© pim.•ENi^AHKKGA-.^tC de cobrança «le wncimento**» .ie íunecionarios publico»* de
retirada dc dinheiros da Caixa tfconnmicn, etc, mediante módica cummissão.
PROCEDA a cobrança de letivas da terra r do cambio, duplicatas c quae*-
•quer outros titulos, para o ijur dispõe Ue optimo corpo Ue cm-respond-entes.
EMPRESTA dinheiro—unicamente aos seus associados, mediante os juros

Teiracs.
ADMINISTRA BRNS IMMOVKIS arrcmlandoros, concertando*os, pagando o.s
respectivos impostos etc. mediante à taxa módica de 5*1.
ADIANTA dinheiro por conta de vencimentos c àlugüefcs a receber.

Telephone C. *4t5

Para rrçais inforniaçõçs conrç a Gerencia

Rua Jeronymo Monteiro. 26 — i andar

VICTORIA E. SANTO

'A

SERVIÇO AÉREO CONDOR
PASSAGEIROS - CORREIO - ENCOMMENDAS

LINHAS COSTEIRAS

Rio de Janeiro Porto Alegre-Montevidéo— Bu«nos Ai-
res Rio de Janeiro - Victoria-Recife Natal

com os respectivos portos de escalas.

LINHA WATT O GROSSO
Sâo Paulo Campo Grande Corumbá

e os portos intermediários
Cuyabá

O SERUIÇO AÉREO TRANSOCEANICO
continua

SEMANAL

V 1 A

CONDOR LUFTHANSA
O único serviço aéreo regular entre

Brasil—Europa
Informações eom os agentes
AREN8 & LANGEN

VICTORIA

AVENIDA CAPICHABA 10
Caixa Postal 70

TELEPH. 295
End. Teleg*

, r

¦ ..-...,:.,. ...¦ ¦ ... • . ..;,;..:,.¦ . 
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agencia de cobranças

Recebemos dos srs. Alves & Nascimento communica-
cão do prgônizaçao de um escripiorio especial para ser-
viço de cobranças, sob a commissíSo mínima de 5*f, e I0*|**
quando nno em casos judieiaes.

Sendo unut lenfàliva tpie merece a attençuo de todos,
porque vera encher um dato aue se fazia notar, no rom-
mercio desta capital, Folgamos de fazer esle registro, agra-
decendo a comuiumeaeâo que nos foi feita.

' 

. 
.,,.. 
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CASPA e OUEÜA :o CAHELLO

V-13M PILOGENIO
vc.Nrc : FMTC3Í' i- c-A SM AC! AS f C-AAR'AS
Francisco GttaM» +C-k*m l.° át H*éçm> 17 Rio
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I oda mãe consideraria
am impossivel a deshu-

unidade de amarrar uma
tieança, tolhendo-lhe os
movimentos, por um dia

que fosse.
No emtanto, muitas cre-

ancas tornam-se franzina»

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

por terem o desenvolvi-
nieuto tolhido por um mal

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

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

1 1 KU URO

—E seu pai ?
—Está na mesma. Hon-

tem os médicos fizeram
uma conferência.

F estiveram de ac-
cordo ?

Sim, senhor. Estive-
ram Iodos de accordo ern
receber uni conto de réis
cada um.

• *

—O senhor, ê, por aca-
so,o cavalheiro que hon-
tem me deu uma bofe-
tada ?

Não senhor.
Não é ?
Nào senhor.

—Tem a certeza ?
Tenho sim senhor.
Então quem ê o ca-

valheiro ?
— O que lhe dará a

bofetada hoje.

qwc mata e faz expeliir com uma só dose todos os vermes.

Então, você, tio Fran-
cisco, já não c o homem
mais velho cá da aldeia ?

— Não senhor. Fui re-
form a d o por limite de
idade.

*¦;

Disseram-me que voltava
_\ casar-se. .

E' verdade, doutor. Vamos
a ver se serei mais feliz do
que fui da primeira vez.

Tenha cuidado, mmha se-
nhora. As recaídas são sem-
pre mais craves do que as do-
enças.

Leia quem soffre dos pulmões, leia
O tratamento da tísica, das bronchites, das anginas do peno, dessas tosses tenazes que

muitas vezes só findam quando finda a vida de sua victima, é um problema hoie publicamente
resolvido, pois quem conhece o magnífico remédio tão popular no Rio Grande do Sul, digo o
PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE.

Não é um preparado que cura todas as moléstias de todo o corpo. A sua acçâo certa
é nos pulmões, rouquidões, escarros de sangue, laryngife, pneumonias, bronchites, física em
todos os periodos, influenza nada lhe resisfe. E' essa maravilhosa medicação efficaz e de agra-
davel paladar.

Vende-se em todas as pharmacias, drogarias e casas de eommercio.

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

Licença N. 511 de 2b — 3 - oç)6.

Deposito geral: DROGARIA SEOUERIA-Pelotas-Rio G. do Sul
sVende-se em toda ** parle
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Américo Falcão—
o Poeta da Har-
rnonia

Senhor presidente.
Seleclo auditório:

Aproveito a insta homenagem que esta Casa rende á

Embaixada Acadêmica Carioca, para Jalar sobre Américo

Falcão-o Poeta da Harmonia.

Não fosse a falia de intercâmbio intellectual que ha

no nosso paiz, estou certo de gue o nome de Américo Eal-

cão andaria de bocca em bocca, coroado de rosas, como

andam os de bilac, Hermes Fontes, Olegario Mananno, Gui-

lherme de Almeida, Vicente de Carvalho e tantos outros

poetas gue vivem cantando diariamente nos nossos ouvidos»

Pergunta-me, naturalmente, este distincto auditório :

«Ouem é Américo Falcão? E eu respondo:—Américo è um

grande poeta parahybano, autor de 6 livros de versos bo-

nitos! Autor de 6 livros de versos bonitos que o Brasil des-

conhece, porque no Brasil não ha, como já disse, urn inter-

cambio intellectual! Porque no Brasil confunde-se um ho-

mem de letras com urn logador de foot-ball!...
Américo Falcão c o poeta meiguice, o poeta harmo-

nioso, o poeta do lythmo!
A sua poesia delicada e leve como um fru-fru de seda,

nos prende e enleva a alma pelas melodias do canto, pela
fascinação amorosa gue tem até semelhança com os hym-

nos do Céo...
Eis como elie canta no seu soneto que se 1 n ti tula

«Contraste :

Nas doiradas manhãs da mocidade,
Por entre idylios íntimos e santos,
Voaram do Azul na excelsa claridade
O meu canto, o teu canto, os nossos cantos!...

Depois, foram-se os tempos... e a saudade

Oue traz angustias, dores e quebranlos,
Nos fez mostrar ao mundo, sem piedade,
O meu pranto, o teu pranto, os nossos prantos !...

Na primavera os prantos eram flores!
Cresciam muito mais com os soffrimenlos,
Meu amor, leu amor, nossos amores!...

E hoie vivemos a lembrar deseios...
Procurando escutar na voz dos ventos,
O meu beijo, o teu beijo, os nossos beijos?

Elie penetra e commove intensamente o nosso cora-

ção com o seu maravilhoso lyrismo.

.,.. '

SEM BOM SANGUE POUCO VAIE A VIDADEPURASE
PODCRO/O TONICODIPURATIVO

Francisco GifKoaá ê C — Kua 1.° de Março, 17 — Rio

piachina de escrever "UNDERUlOOD"

Machina dc som-

mar e diminuir

corn irnprçssáo ÜN-

DERWOOD-S0ND5-
TRRND»

(Manual e cketrica)
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MACHINA DE

CALCULAR

«ORIGINAL-

ODHNER»

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

em rolo para machina de sommar e outros
produetos da fabrica

Únicos importadores directos para o E. do Espirito Santo

VIvacqua Irmãos SiA
Rtia Jeronyrno Monífiro, 32 - UICTORIfl
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Pergunto á culta assistência que me ou\e, qual é o>

poeta do Brasil, qual c o poeta do Universo inteiro, que va-
citaria para assignar Linda Cigana, este soneto, que bas-
taria para celebrizar este Pintasilgo da Prfrahyba:

Um dia appareceu na minha Aldeia
Tentadora cigana, ingênua e bella,
Que facilmente ha a sorte alheia
Como se Deus falasse diante delia...

Dei-lhe a mão... (a lembrança me enregela...)
E murmurei ner\osamente : «Leia»...
Nisto a cigana, em timidez, revela
Do alto segredo a luminosa teia!

E a lhe fitar os olhos \irginaes,
Triste falei:— Não revelaste tudo...
E elia a nr murmurou:- «Não digo mais!...»

Certo me traduziu a dôr insana
Dôr gue me tez chorar, vencido e mudo.
Quasi doido de amor pela cigana I

Para terminar esta modesta apreciação sobre o Poe-
ta da Harmonia, quero que o seu nome fique cantando nesta
Casa de Ruy Barbosa, como cantando \ae ficar o seu últi-
mo verso, que vou dizer:

)á foi bonita essa mulher que passa!
— Essa mulher que vês assim velhinha,
tá foi outrora o symbolo da Graça,
Ouando no rosto mocidade tinha.
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Era nobre mulher dc fina raça,

Quando entre galas orgulhosa vinha,

Admirava a multidão da Praça
Peverberando risos de rainha I

Vejo.te agora nas manhãs na vida.

Dizem lambem gue és symbolo da Graça,

Que és uma estrella dos Azues cahida,

Mas guando, velha, ondares pela Praça,
lia dc dizer a multidão sentida:

Já foi bonita essa mulher gue passa!-

Jjoao (Sorreta de Jlraujo

MinÔa amada
A minha amada.., a minha amada c, como acontece

á maioria das mulheres, indifferente á poesia...
Assim mesmo eu ainda a amo I Poise justamente da

rplanta mais amarga que se extrac o neciar mats delicioso...

LUZIAR TERRA

¦¦*'.¦¦* Talvez a felicidade consista simplesmente no egüílU
brio entre as nossas aspirações e os nossos meios de sa-
tisfazel-os.-~S//e<7/e.

-;• 
. 

¦
í"*"* ¦,.¦:¦"ROCKFELLINA"

NDICACÕES: L0MBRI6AS. SOLITÁRIAS. ANK1L0ST0M0S, EIC.

. 

' 

. . 
.¦¦¦'¦ ¦'• 

¦¦'' 
. 

¦:

DA saúde
• «I6f fi« á»

craancas

Novo produeto, de incontestável
êxito na expulsão dos vermes intes-
tinaes. principalmente os denomi-
nados «as car ides lumbricoides»
(lombrigas).

Com base de óleo de chenopo'
dium (essência de herva Santa Ma-
ria) substancia muito empregada pe*
los Exmos. Médicos da PROPHY-
LAXIA RURAL e da humanitária
MISSÃO RÜCKFELLER em todo o
mundo, é a ROCKFELLINA uma
feliz combinação dessa substancia,
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, alóm do que sua
acção «exito-secretora» assegura a
inabsorpção do chenopodium pela
mucosa intestinal, facilitando assim
o seu poder «antihelmintico» e evi-
tando os phenomenos da intoleran-
cia. As pequenas pérolas ROCKFFL-

L1NA são tomadas com prazer pelas crianças. Encontram-se em
todas as Drogarias de S. Paulo e do Rio. Pelo correio, registra-
do, 1 tubo3$O00. Pedidos á Drogaria Ribeiro, Menezes & Cia.—

Rua Uruguavana, n, 91.-Rio de Janeiro.
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Partida
Para G. C.

Um pouco abaixo da rua principal, um túnel, uma cur-
va, a estação. Como sempre, alguém que embarca, alguém

que espera e a plataforma ficou repleta !...
De repente, ouve-se urn apito longo e em seguida o

tanger compassado de um sino. E' a locomotiva que annun-
cia a sua chegada) Lil-a gue se approxima, e, parecendo
cansada, dá um suspiro longo e pára.

Uns gue embarcam, outros gue saltam, um apito bre-

ve e põe-se em marcha novamente!...
Uns suspiros longos... Talvez com saudades de alguém

gue ficou. Depois, elia corre... mas corre muito!... E, lá lon-

ge, naquella curva que fica um pouco abaixo da rua princi-

pai, elia apita, apita muilo, parecendo alguém gue parte cho-

rando!...
Cá, na estação, eu lambem chorei com saudades de

dois olhinhos pretos, muito pretmhos, que não quizeram fi-

carl...

Volgano Barbosa
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pHblícàçfo íundãda em 1*923, da Empresn Gmphicn
—Editora «Vid» Capichaba»

¦Não passa dc um bebedol
-Nao digas isso; é um pobre rapaz, gue

mesmo naquele eslado mostra quanto é in-

felligenle e fino no seu modo de tratar...
—Náo passa de um ebrio, torno a dizer.

Acho intolerável um indivíduo que se em-
briaga... Torna-se grosseiro, as feições fi-
cam' embrulecidas, perde o amor próprio,
tornando-se cYnico, um palhaço da huma-
nidade. Incapaz de deliberar, quasi sempre
acaba na miséria, esquecendo-se do seu
próprio eu...

-E* um bohemio, apenas.
I:* um pusilânime.

—Intelligentc...
Um idiola.
Um grande amigo...

-Um miserável.
-Mas porgue falas assim com tanto odio»

quando tens um veneno á tua frente, com
esse nono cálice de «qm»?

-Porque... porque... fo. elle quem me ro-
bou a felicidade. ,.,.r,nm

E as lagrimas, em colodupa, jorraram
pelas faces do meu amigo.

ARLINDO ERANÇA

: .

Director i Hl. Lopes Pimenta
Redaetoress- Almeida Cou»ln e

Alvlmar Kllva
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assignaturas:
Numero avulso  'x999
Semestre  .25J00Q
Anno  2QípQUU

As assiHnaiurn* ler minam lèmpre fm :*i junho ou 31
dc dezembro.
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1 pagina
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114 «  355000} 5
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Descontos:- ,v|. por tres mezes; t0*[. por
seis mezes e 20 |. por anno.

Casa dos 4 Irmãos
- DE -

Irmãos Hilal
matxiz

Redacção e ojficinas :

Avenida Capichaba. 28—Victoria-
Caixa postal, n. 131

TELEPHONE C 117

E, Santo

Avenida Capichaba, 31133
\lctorla E. B'« Santo

FILIAL

Rüa da Alfândega, 245
Rio de .Janeiro

L
V/endas por atacado

e a varejo
Armarinhos e Novidades

POofogra-
pQias

AGENCIAS AUTORIZADAS :

STANDARD-Av. Rio Branco, 14(2' A.)
A ECLÉTICA:- KIO DE JANEIRO-
Avenida Rio Branco, 137 - Io andar. S.
PAULO - Rua Tres de Dezembro. 12 -

2? andar. PORTO ALEGRE - Rua dos
Andradas. 1.073-2? anda* BAHIA-Rua
Chile, 16.
GLOSSOP rf COMP. - KIO.
J. WALTER rfíOMPSON-S- PAULO.

ASSIGNATURAS
No intuito de dar maior diffusão á

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

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

Sou feliz. Profundamente feliz. Infinita-
mente feliz. Uma clarmada cie .alegria eu-
trou toda a mintialma e ticou cantando,
dentro de mim, toda a felicidade da Ter-
ra. Nào sei de onde veio. Ignoro, si par-
tira, algum dia, para vibrar no coração de
oulro alguém. Ignoro tudo, nada sei... Mas
nfio faz mal. Venha de onde tenha vindo,,
fique ou nào \ivendo na minhalma! ttasla-
me senhUu, neste momento supremo, para
tel-a sempre commigo. Si algum dia fòr
embora, a recordação ficará, e a recor-
daçõo é o vida nova dc uma \ida que par-
te. Com elia, reviverei todo este instante e
ainda me sentirei feliz.

Para que eu voltasse a sentir as amar-
guras antigas, fora preciso que ficasse
completamente deslembrado, perdesse in-
teiramente a memória... Assim mesmo, meu*
Deus, eu nâo seria Ino infeliz, porque o
falta de memória é também felicidade...

Arrancando-me a lembrança dos dias íl-
luminados, arraucar-mc-ia, tombem, a re-
cordação dos dias escuros... E só isto me
bastaria, para nâo voltar a soffrer, como
antigamente soífrera...

Não ! Eu sei I Como, neste instante su-

perior, eu terei sempre, dentro da minha
vida, a contar a harmonia extraordinária
desta grande clarmada de alegria...

Nunca mais serei triste. Como hoie, te-
nho certeza do que affirmo, serei sempre
feliz, profundamente feliz, infinitamente fe-
hz...

ALVIM AR SILVA

'fft*r>

«Vida Capichaba» publica gratuitamente,
clichês de creanças, moças, vistas das lo-

calidades do Estado, aspeclos de festas,

casamentos, ele. bastando que os interes-

sados enviem á redacção, as photographias
com os necessários esclarecimentos no

verso.
Os originaes não serão, todavia,restitui-

dos, salvo quando procurados ate um mez

depois de publicados.
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O SEGREDO
da saúde dos cabellòs

Como crescem
Porque caem
Porque embranquecem
Como remediar

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

ções do couro cabelludo e corrigir as
suas anomalias.

Como combater os
dymptomas dá destrui-
ção capillàr que açarre-
tam fatalmente a débili-
dade e o embranqueci*

Wt)
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Calva devida d Alupecia Are-
ata, tratada peln Loção

Brilhante

mento dos cabellòs, as-
«im como a calvicie.

Será um problema in-
solúvel ?

Felizmente nào.
A sciencia estò sem

pre preoecupada afim
de projectar claridade
nas trevas.

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

QP
*

seus ele
e nutriti-

substan c i a da ines nia
natureza que as cellulas
capillares podia doope-
rar a sua formação e ao
seu d e s envolvimento.
Tal substancia é a quese encontra concentrada
em solução estável na
bem inspirada c feliz
forma cia Loção Brilhan
te cujo segredo custou
uma fortuna.

Graças ao poder de
absorpráo da epiderme
de certos líquidos, con-
segue a Loção Brilhan-
teser directamenle assi
miiada pelo couro cabel-
ludo. Assim, com appli-
cações locaes p e nètra
ate as raizes do cabello
(que nunca morrem) osmentos an i-parasitarios
vos das cellulas capilares.

Innumeras personalidades do Bra-su ja recuperaram os cabellòs e osviram restituidos com sua côr natural primitiva, sem necessidade derecorrer ás tinturas.
Professores cia Faculdade de Me-dicina e muitos médicos têm comexperiências controlado e confirma-

do o valor da formula da LoçãoBrilhante.

Nas senhoras o êxito da LoçãoBrilhante tem sido assombroso Al-
gumas que ao pentearem-se perdiammuito cab-llo, deixaram de o per-der e curaram se radicalmente. Es-
pecialmente notável tem sido a for-
maçáo de cabellòs novos em homens
no inicio da calvicie, e em alguns
calvos já bastante adeantados, onde
a esperança de cabellòs novos jâ se
havia dissipado.

O numero de fios de cabellòs de
uma pessoa adulta, diz .Jesionek, é
o seguinte :

Nas louras ha approximadamente
140.000. Na de cabellòs castanhos.
109.000. Nas de cabellòs negros
102.000. Nas de cabellòs vermelhos,
80.000.

Essa é a capacidade tle cresci
mento do cabelK e dahi a necessi

Mme. François
l*t)hl nos escre-
ve:

Devido d cas
pa o meu cabeL
lo enfraqueceu
e cahtu ae for-ma alarmante
Depois que eu

em p reguei re
gularmênte a
Loção Brilhan
te, os olhares
de minha tu mi*
lia sâo sempre
4ara as meus cabellòs. A caspa desapare-ceu a queda foi delida e renasceram novo*cabellòs fortes, abundantes e ondeados

fc j <^^V je -.. *|

Vli \ % __

dade da nutrição do cabello,
uOI-íu° tonico ilógico LoçãoBrilhante, para que elle nãoembranqueça ou caia.

A exiguidade de espaço des-te annuncio não nos permitteexpor em detalhes as causasda queda do cabello e do seuembranquecimento, bem comotodas as propriedades e van-tagens desta sensacional in-venção, por isso, editamos umlivrmho que contem conselhos
úteis para V. S. obter e con-servar uma bella cabelleira

Entre uma serie de causasda queda do cabello, as maisfreqüentes sáo o emprego daágua ou dc sabões contendoingredientes nocivos, os quaisdiminuem a resistência daspa-
pillas pelliferas, dando lugara invasão de caspas no courocabelludo.

As simples loções p rfumadas determinam uma excita-

Duranle uma excursão pelo
campo, um optimista e um pes-
simisla encontram uma garra-
fa de vinho com rnet a d e dò
seu contendo.

— Que sorte I—diz o primeiro
—Uma garrafa meia cheia de
vinho !

—Uue azar I—corrige o ou-
tro—Uma garrafa meia despe-
lada I

^^^B ____P?^____3P^

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

Quer V. S. manter o seu ca*
bello com a côr natural eevi
tar a sua queda até a edade
avançada? Use Loção Brilhan-
te, scientificamente preparadae de valor comprovado.

Se o seu cabello cáe, sc tem
caspas e outras affecções pa-rasitanas do couro cabelludo,
ou se deseja recuperar a côr
primitiva do seu cabello, náovacilte e peça hoje mesmo olivro «O Novo Tratamento doCabello.»

A remessa será feita gratui*tamente. Envie nos hoje mesmo o coupon abaixo :
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_-_r ___M ^____k __^ÍÉ Fertiltsa o couro
cabelludo
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O Visiometro mostra com
precisão, a quantidade c a
qualidade da luz necessária a
cada trabalho.

Madame...
A senhora, quando está bordando, talvez sinta
** cansaço, os olhos lhe arderem, dôr de cabeça
e ás vezes até julgue o seu trabalho inferior ao
que fazia outrora. E suppõe que a mocidade lhe
abandona... Talvez nao seja isto, Madame.
E' possível que seja tâo somente deficiência de
i Iluminação. Todos estes symptomas sâo
característicos da falta de luz.

Com a lâmpada abat-jour "Mesaluz" da
General Electric, a senhora deixará de sentir tal
desprazer. Seu trabalho será melhor, mais
produetivo e menos fatigante.

"Mesaluz", perfeito quanto nos pôde dar a
technica moderna, foi confeccionado de modo a
lhe proporcionar o maior conforto e bem-estar
possíveis.

Peça informações ou uma demonstração sem
compromisso a qualquer dos nossos auxiliares,
ou telephone para o escriptorio da
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COMPANHIA CENTRAL BRASILEIRA DE
FORÇA ELECTRICA
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PHONE 664


