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O CONVENTO DA PENHA

pf Iradiçêo religiosa de um po\o consagra in-
dubitavelmenie uma relíquia hisicrica, porá
sob elia se curvar em vehemenle adoração.

O Espirito Sanlo possue essa relíquia in-
vulnerável, esse monumento imperecivel, per-
fumado pela tradição de um passado glorio-

so~o convento da Penha.
Dominando o horisoníe. como um pallio prolector a

exiender o alvo veu sobre a cidade pequenina, surge as-
sim o luminoso santuário, repositório angélico das orações
laaaaaaavR
de toda uma raça unida e forte I
|- » Surge, qual vietoria regia á flor das águas, soerguen~
do o immenso pedestal sobre uma colvmna ce pedra.

Vive e se concentra, erguido para o ceu, o olhar
immovel na contemplação da terra, cnvotvendo-a demo-
rada men te num abraço paternall

Nelle vive a figura immortal de Pedro Palácios, per-
petuada através dós tempos como um poema de Fé e de
Bondade/

Pioneiro histórico do Espirito Santo, é o santuário
da Penha o ponto de concentração dos romeiros de ou-
trás plagas, que vêem aqui attrahidos pela profunda ve-
neração á Senhora da Penha e pelo esplendor do epecta-
culo que se descortina lá do alio, luminosamente I

Sentinella fulgurante de sol, cenaculo glorioso de Fé,
o convento será eternamente a relíquia sagrada e histo-
rica da Crença espirito-saníensel

'-V ' • '.ují*



K 2

Cc 90
mmMm^MFm

\*m M.l

HM lâflllâ k\
REVISTA QUINZENAL ILLUSTRADA

- • •¦—¦*??•?¦# ¦> 94

eExecuta trabalhos graphicos
' 

;'¦¦' ¦ 
: 

¦ 
¦

A"' ¦-':¦-•

¦ ¦fiõ-yA''.. -- :¦ 
' vV:*¦¦¦ '.;¦-.¦ •""-^:''':;i^' •'Ái'''y^'iA^'^' -¦-;};!!

¦-.';¦."¦.¦NAS SUAS OFFIC1NAS

acceitam-se quaesquer encommendas por preços módicos

E' a mais pontual da capital e o seu corpo
graphico é composto dos mais

hábeis operários

Procurem certificar-se fazendo-lhe uma
visita ou telephonando para C. 117

pedindo o seu mostruario ¦ s . s -'A '¦¦¦"-.. ¦ A ¦¦ ¦ A . ;¦'-¦

' ' 
.'.''. "..:A't~

.¦;¦"¦ -'.'" A-A

¦¦¦¦¦:-: 
.¦.:..¦¦
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Duas pessoas que percorrem ao mesmo tempo uma
avenida, podem fazer diverso julgamento do caracter das
mulheres casadas, gue se lhes deparam.

O primeiro, poderá convencer-se que todas sao ho-
nestas e discretas no olhar. O segundo, poderá chegar á
conclusão de gue noventa por cento são levianas, ou pelo
menos indiscretas no olhar.

Para isso é necessário que o primeiJo, o que consi-
dera iodas honestas, seja um idividuo antipático. F o se-
gundo, um indivíduo engraçadinho pelo meros.

Sempre gue Tais sahia acompanhada do marido, ob-
servava que noventa por cento das mulheres que vinham
em sentido opposfo, eram indiscretas no olhar...

Isso a impacientava, porque Roberto, o marido, era
medico. E sabia que os consultórios não são logares onde
se pratica somente a medicina...

Não é de estranhar portanto, que sempre que Ro-
berto regressava do consultório, Thais procurasse fios lou
ros ou de ondulação differente de seus cabellos, justamen-
fe na parte do paiefot onde as mulheres mais preferem en-
costar a cabeça para docemente dizer: como eu te amo,
meu grande amor!

E' engano julgar que o fizesse por ciúme. Não pas-
sava de uma justa precaução de mulher intelligente, queembora sabendo que Roberto o adorava, sabia também quenão faltava quem gostasse de desvial-o.

Para salvara reputação desse jovem clinico, por en-
quanto pelo menos, é de notar que se portara sempre bem.
Para isso contribuía a belleza de Thais.

Quando Roberto sahia com a esposa, observava que...noventa e nove por cento dos homens são indiscretos no
olhar.

O carro soffrera naquella farde um desarranjo. Ro-
berto providenciara para que fosse recolhido a uma offici-
na, e anoitecia quando tomou um bonde que o conduziria
para o bairro elegante onde residia.

Durante o trajecto, lembrou-se pela centésima vez na-
quelle dia, que Helenita, sua filhinha, não amanhecera com
melhoras.

Ao saltar em frente ao seu palacete, verificou si no
quarto da pequena doente não havia luz.

Não, não havia. Era essa uma determinação para
que Helenila melhorasse. Depois, entrou no quarto da doen-
te, e ás apalpadellas tomou o pulso da menina. Teve o
prazer de verificar que Helenita não estava tão febril como
nas noites anteriores.

Foi isso, a partir do desarranjo do carro, que Robe-
to narrou á esposa ao enconfral-a na sala de jantar, para
justificar a demora que tivera no regressar.

Thais considerou a historia mal contada, no emfanfo
não deixou de acreditar que se tivesse mesmo verificado
o tal desarranjo... Mas a illusão foi rápida como o rancor
de um indivíduo que percebe que está sem a razão num fa-
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cto qualquer. E' que fixando bem o marido, encontrou o
que ha muito procurava: a prova do delicto... No rosto de
Roberto, nitidamente desenhado, via-se um coração rubro,
que náo deixava duvidas quanto a sua origem...

Talvez por excesso de indignação, no roslo de Thais
não houve a confracção de um músculo sequer.

Sem ser presenfida por Roberto, dez minutos depois
Tais abraçava e beijava a filha, e tomava o primeiro bonde
que passava para o centro da cidade.

Quando viajamos e não faz frio, sentimo-nos bem com
a brisa que nos acaricia o rosto. Talvez porisso, Thais não
pensasse profundamente na triste realidade, na desgraça
que acabava de lhe acontecer.

-Por que estás tão fristonha assim, minha filha? Es-
tou ao leu lado desde que fomaste o bonde e ainda não
deste por mim...

Por coincidência, Tais sentar a-se ao lado de d.
Ignez, sua mãe.

Rompendo em lagrimas, explicou tudo o que lhe ha-
via acontecido. E disse mais, que voltaria para junto delia,
que mandaria buscar Helenita, e que não queria ver mais
Roberto, nem que se ajoelhasse a seus pés.,.

Pelo cérebro de d. Ignez, como bôa sogra que era,
passaram projectos terríveis de vingança. Via-o na imagi-
nação, despedaçar-se no asphalfo, ali ao lado, donde cor-
ria o vehiculo. Depois, lembrou-se que Roberto fora sem-
pre bom esposo e genro exemplar. Era de se considerar
absurdo o que ouvira da filha.

Tais deixou pender a cabeça nos hombros de d,
Ignez, e viu passar em funeral o seu lindo sonho, sua única
illusão. Como era triste tudo aquillo.

^ Quando d. Ignez sentiu no hombro uma lagrima guen-
te, consolou a filha dizendo: nunca pensei que teu marido
fosse tão semvergonha I E não lhe dissesíe nada, não lhe
afirasfe nada ?

Thais não respondeu. Como podia maltratar Roberto
si era a elle que elia amava? Si a própria esposa maltra-
ta o marido, quem vae taíal-o bem?

Com um minúsculo lenço, Thais enxugou as lagrimas
abundantes.

Si não usasse pintura, era de crer que as lagrimas da
pobre trahida fossem de sangue, como essas que vertia
seu pobre coração magoado. Talvez por isso, Thais olhou
profundamente para o lenço que ficara vermelho, em con-
seqüência do carmim que se misturara com as lagrimas.

Ao saltar no centro da cidade, d. Ignez percebeu que
Thais tinha uma idéa fixa, que a preoecupava profundamente

Isso sobresalfou-a ao ver Thais tomar um carro, e sem
lhe dizer nada, ordenar ao chauffeur que a conduzisse
apressadamente para casa.

WiPPE-líBVRftteQIAS-DÔRiS EM GERAL

SEM OEPR1MIR O ORGANISMO
Francisco Giffoni 6 C. — Rua i.w de Março. k7 — Kio
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A pobre velhinha fez uma triste e sen-
sala supposição: Tais iria assassinar o
esposo, f: lembrou-se gue certa vez Tais
lhe dissera gue se absolve com facilida-
de as pessoas gue lavam dessa forma a
nodoa da ínfidelidade.

Não hesitou em metter-se noutro carro,
e seguir o trajecto da filha.

Talvez porgue o carro fosse de marca
inferior, não foi possivel alcançal-a.

Foi com lagrima nos olhos, e fazendo
mil promessas a um santo gualguer, (jue
d. Ignez empurrou a poria do palacete do
genro.

A certeza era absoluta gue encontraria
o assoalho manchado com sangue.

Transpoz lentamente a primeira sala. Ao
chegar na sala de jantar, sentiu deslalle-
cer. Não era aquelle o guadro gue espe-
rava encontrar... Tais c Roberjo estavam
abraçados como si se tivessem casado
naguelle mesmo dia.

—O eguivoco foi desfeito em tempo, dis-
se Tais á pobre velhinha. Quando enxu-
guei as lagrimas no bonde, o lenço ficou
tinto... e cu não havia passado nada no
rosto guando sahi.

Para reforçar a explicação Tais abriu a
porta gue estava atraz de si, e fez luz for-
ie no quarto.

A explicação era convincente... A tra-
vessa Helenita tinha nos lábios um sorri-
so que demonstrava bem gue tinha melho-
rado. E aproveitando a opportunidade de
ter ficado só, por tendência natural do se-
culo resolveu-se pintar igual a uma auten-
tica cocotte...

Dahi a pouco, d. Ignez estava com di-
versos corações rubros nas faces...

Abel Kioschen
mm

VE;NOE-SE uma machina plana de cy-
lindro formato A, fabricação allemâ de A.
Frankental, com motor e demais pertences,
em perfeito estado de conservação. Ver e
tratar á Av. Capichaba, ir 2ô, nesta cidade.
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DEPOIS

DA

REUNIÃO

DE

SUAS

AMIGAS

Ofereça-lhes um delicioso

prtito confeccionado com a

Maizena Duryea que refresca

e satisfaz o paladar. Servido

com creme, cerejas, ou salada

dc fructas, fará a delicia de

suas amigas. A Maiiena Duryea

é a amiga indispensável óã boa

dona de casa. E' fácil dc pre-

parar, econômica, pode ser

empregada em centenas de

receitas, e augmcnta o bom

gosto e o valor nutriente de

muitos pratos favoritos.

Porque não solicita um livro

de cozinha para que possa ex-

perimentar por si a Maiiena

Duryea? E' grátis.

DURYEA
'.¦f^8r I Mt-*i
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MAIZENA BRASIL S. A.
Caixa Postal 2972 - Sio Paulo

Rcmetta-m« GRÁTIS seu livro

704 93
N0JIE..„ --
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Almanach d<a0 Pensa-
:

mento" para 1936
**>

( Vigésimo quarto anno)

atk

Temos em nossa mesa um exemplar des-
ta útil e interessante publicação gue, des-
de ha 24 annos, a Empresa Editora «O
Pensamento- vae fornecendo, annualmen-
te, ao publico brasileiro, com o mais bri-
lhante successo. O Almanach de Í936 traz
matérias de grande utilidade para todas
as classes sociaes, pois, além das partes
delicadas especialmenle aos commercian-
tes, agricultores e homens de negócios,
trata de assumptos recreativos, scienlifi-
cos e psychologico s, como se pode ver

pelo seu indice: Calendário brasileiro
para 1936; Taboa planetária para 1936; A
machina do raio; Confucio e Láudze; A
Lei dos Valores; Taboa Lunar c seu em-

prego; Os Governantes do Ascendente; A
virtude das pedras preciosas, conforme
Cagliostro; Influencia da Lua Nova; Calen-
dano Astrologico; Taboa dos dias favo-
raveis o desfavoráveis em 1936; Como se

pôde prever o tempo; Movimento dos mer-
cados de gêneros em 1936; Predicções do

tempo em 1930; Os presagios na vida de

Alexandre Magno; Os mortos continuam
vivendo; O medidor do intellecto; lioros-

copo do anno de 1936; A Astrologia e oa

imperadores romanos; Variações do cam-
bio em 1936; Processo para tingir as ma-

dei ras; Receitas para o campo e o lar,

etc.
Recommendamos aos nossos leitores a

acquisiçSo desta preciosa publicação e

agradecemos á Emprezo a offeria que nos
fez de um exemplar.

O Almanach é vendido a 2S500, livre de

porte -Pedidos á Livraria «O Pensamen-

io»~Pua Rodrigo Silva, 4Q-S5o Paulo.

DACTYLOGRAPHIA

A Rua Monte Serrat, 12, pessoa forma-

da pela Regminton, lecciona daclylogra-
mm^yei' phia a preço m odico e com perfeição.
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Computa-se em muitos milhares as curaa
em doentes já cancados de usar

mjecções e outros remédios annunciados.
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Livros Novos
BANDEIRAS E SERTANISTAS BAHIANOS
— Urbino Vianna — Cia. Editora Nacional—
S. Paulo.

Coordenando opiniões de historiadores
e dados sobre o descobrimento, a impor-
iancia, os primordios da colonização e do
povoamento, sobre o acção bandeirante
dos povoadores que tiveram como princi-
pães os Avilla, até considerações sobre
os negros de palmares e selvagens do rio
S. Francisco, vistos mesmo através dos
seus caracteres ethnicos, Urbino Vianna,
enche a primeira parte do seu livro sobre
«Bondeiros e Serlanistos Bahianos» que é
consagrada ao Rio São Francisco na His-
toria do Brasil. A segunda, sob o tiiulo
«pelo caminho do ouro» focaliza em ca-
pitulos bem escriplos «as avançadas ba-
hianas e o povoamento do norte de Mi-
nas; paulistas e bahianos; minas de ouro
e currais de gado; «Estradas e roteiros.»
Assim os bandeirantes bahianos e do nor-
te em geral, tem em Urbino Vianna, conhe-
cedor do assumpto, o contador da verda..
de sobre o que fizeram, como os paulis-
tas, seus irmãos em coragem e bravura,
dispõem de Tunnay, Ellis Júnior, Paulo Se-
tubal e oulros. O volume c illusfrado com
copias dos roteiros. (TUM).
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Publicação fundada em .92$ da Empresa üraphico
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HISTORIA MILITAR DO BRASIL-Gustavo
Barroso—Cia. Ed. Nacional— S. Paulo.
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Num paiz em que é voz corrente a in-
existência de historia, a colleção Brasili-
ana é um attesiado vivo e convincente do
contrario, com seus quasi cincoenta vo-
lumes, homens e cousas, factos e idealo-
gias, direclrizes bem on mal suecedidas,
tudo tem passado a coexistir dentro dos
volumes sYstematizados dessa serie diri-
gida pelo espirito moço do mestre Fernan-
do de Azevedo. Gustavo Barroso, junta á
mesmo a sua valiosa coJlaboração com a
obra «Historia mililar do Brasil* em edição
multiillustrada com desenhos e mappas elu-
cidativos. Segundo o próprio autor ape-
nas foi antecedido no assumpto, e-m 1762,
por José de Mírales. Assim, o terreno se
pôde considerar inexplorado. Que o es-
criptor integralista seja conhecedor do
metier é incontestável. Tem provado bem
por isso, a coerência com que tem agido,
desde a campanha iniciada em 1911, pelo
«Jornal do Commercio» em prol da crea-
ção de um museu histórico nacio nal de
cara c t e r militar, que o teve a testa; as
conferências que realizou sobre o assum-
pio; os livros conhecidissimos sobre as
guerras de Lopes, Flores, Video, Rosas e
Artigas; a organização do Museu Histórico
Nacional a que nos referimos acima, que
hoje dirige e tantas oulras comprovantes.
O livro está dividido em duas grandes par-
tes; a primeira consagrada á Organização
do Exercito, seus uniformes e armamentos
e a segunda ás grandes campanhas milL
tares. Esta ultima é composta de uma se-
rie de palestras feitas no Curso de Exten-
são Universitária e repetidas na Escola de
Officiaes da Milícia Integralista do Distri-
eto Federal. (THM)
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Sonho de ouro
«Olhar o ceu, a lua, o amor electrizante
que fecunda as paixões e coroa o mariyrio»,

Maria José Albuquerque:¦'

«Olhar o ceu, a lua, o amor eíectrisante
que fecunda as paixões e coroa o martyrio»,
E' ver dentro da vida o sonho de um instante
E ver dentro do sonho a vida de um delirio.

O coração do poeta — esse Theseu possante
Que com o monstro da dôr, lula e defende um lyrio,
Vê rindo em cada um asiro o sol de cada amanie
E um labyrintho azul nos concavos do empyrio.

A alma do sonhador arrasta-se guerreira,
Pyramides de luz levando a qualquer parte
Da immensidade aberta á exaltação primeira!

Apenas tem vigor a inspiração vibrante
Que traz numa jornada o esplendido estandarte
Que eterno symbolisa» o amor electrisante!»

Membros do jury: corno eu vos falava,
ireis julgar, agora, um reu de morle;
e a vossa decisão—não me enganava-
irá, pois, resolver a sua sorte.

No processo, o libcllo é o guia, o norte.
E os provas de que ha pouco eu vos tratava,
conduzem-nos á culpa clara e forte
desíe reu que matou a quem amava.

Não vos dirijo uma só phrase bella,
evocando o final dessa donzella.
Porém, si o amor é o symbolo do ceu,

não posso crer na indifferença á dôr;
não sei como se mata o próprio amor,
Senhores: condemnae, puni o réu!

Pernambuco, 935.

Fialho de Oliveira
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Penso em tí
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Penso em ti, quando sofro as minhas dores
E lanço maldições pelos espaços.
Penso em ti, oh! Princeza dos amores,
que te vens tão feliz aos meus abraços.

Penso em ti e, nesta anciã de louvores,
Abrazo-me em desejos e cansaços.
Na tortura infeliz dos sofredores
De viver muito longe dos teus braços.

Penso em ti, porque és toda a minha vida.
Que cs a dedilhadora desta lira
Que se desfaz em suplica dorida.

Penso em ti, numa louca anciedade,
Minha alma num clamor assim delira
No tributo infeliz desta saudade.

Osmar Barbosa Emilio Fernandes Pinto



Err] torno da Musica
(4os prezados amigos Dr. Paulo Gomes
Cardim e Prof. Alfredo llerkenhoff)*

A Musica é o divino balsarno gue cicatriza
as chagas physicas e moraes.

Disse alguém gue elia irrita o svstema ner-
voso. Não o creio. Estou com Pythagoras quan-
do escrevia ser essa primeira de todas as ar-
fes a medicina da alma.

O Rei Saúl tinha seus pudecimentos suavi-
sados sempre que delle se npproximava o lo-
cador de flauta, que, com a musica produzida
pelo melodioso instrumento, o vinha medicar de
forte subjugaçao do astral inferior.

*

Nos Santos itívaegelhos de Nosso Senhor
fesus Christo lemos qne o Enviado do Alto, o
Messias da Verdade, o Mestre do Amor, parti-
ra com os discípulos rumo ao Monte das Oh-
veiras, em seguida ao cântico do Hymno.

*
* •

orno a palavra, a musica é obra do Supre-
mo Architeclo do Universo: uma e outra servem
á manifestação da idéa, á exteriorização do
sentimento; mas ha a musica, em se a compa*"
rando á palavra, a supremacia de ser mais elo"
quente e expressiva.

.-.' 
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Existirá, porventura, quem não a Lyra ado-
re? .Negativamente, eu mesmo dou a resposta
imprecada. A creança, ainda tão pequena, demonstra em
grande alegria bem sentir-se, ouvindo os accordes da mu-
sica. Té os animaes inferiores a apreciam.

Cite-se como exemplo a aranha que desce da teia
respectiva e busca o violino em execução. Affirmou Luiz
Guimarães Júnior, nosso Embaixador junto á Santa Sé, mem-
bro da Academia Brasileira de Letras, que a musica, as
flores e as creanças constituem a maior predilecção do es-
pirifo.

Estas para quem está reservado o Reino da Berna-
venturança .Immorredoira, islo é, aquelles que se fizerem
meninos, innocenles. Flores que dão vida aos jardins, aro-
ma e graça. Musica que é também Flor e assim perfuma,
embelleza e faz vibrar os corações..

* 
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O Hymno é a Nação, o Estado, o Município, a Esco.
la, a Natureza.

A Musica é o fructo santo e bemfazejo da Dôr que re-

CREANÇAS ANÊMICAS LYMFHATICAS RAChlTICflS
Wi

SABOROSO XAROPE I0D0PH0SPH0 CALCICO
Francfeco Gtffemi S C — Rua l.° de Março. 17 — Rio

H A M RIIR G - S U D
CIA. DE NAVEGAÇÃO HaMBUKGUEZA

SULAMEIUCANA
SERVIÇO REGULAR DE PASSAGEIROS EM

EXTRA RÁPIDOS PAQUETES DE LUXO

Próximas sabidas do Rio para
EUROPA

Antônio Delfino 20 Nov.
General S. Martin 28 *

Santos, Montevidèo
e Buenos Aires

General Osório 4 Dczemb. Monte Olivia (*) 20 Nov.
Cap Arcona
Monte Olivia
Espana
.Madrid

Norte
ar mi nto

Cap
M. S
General Àrtígas 15
Monte Pascoal 22

12
20
24

31 «
9 janeiro

«

Cap Arcona
Espana
Madrid (•)
Cap Norte
M. Sarmiento

25
30

6 Dez
11
18

(*) Escala tambme em São
Francisco do Sul e Rio Gran-

de do Sul.

Serviço de carga
Informações com os AGENTES

THE0D0R WlbbE & Clfi. LTDA.
fluenida Capichaba. n. 4— (1 andar)—tffçíoria
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dime a alma do artista. A quem devem Verdi, Wagner, Mo-
zar, Schuberí, Beethoven, Paga nini, Erans Lehar, ecf.?
Unicamente á Escada symbolica de Jacob, á essa mãe ca-
rinhosa que nos retira da estrada do erro, que, segundo
Léon Dcnis, do mesmo modo que o escuiptor dá á matéria
as fôrmas do homem da Terra, imprime ás noss'almas o mo-
delo do homem divino, os seus melhores trabalhos.

Estimula-nos a Musica ao Trabalho, ao Ideal, ao sa-
grado culto do Bem e do Bello.

• •
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Aprecio as operas que immortalizaram os maiores
compositores do mundo, porém o que mais me enleva, é a-
musica duma bôa acção, da pratica do que se pregou, com-
Poz, escreveu.

Mario da Silva Nunes
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* * * O caminho mais direito para a felicidade c a virfu~
de. Se lá chegamos, a felicidade que attingimos c mais so-
lida, bella e pura; se não chegamos, é a mesma virtude
que nos indemniza o esforço.

/. /. Rousseau
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Canção do dia
cfjuvosOmm.

Ao amigo Mario Nunes

Dia chuvoso... Dia trisle,.,
meu Deus, gue horror!
Quanta tristeza hoie me assiste.,,

guanto amargor...
• Parece até gue a Natureza

está de luto...
Quanta tristeza... Quanta incerteza...
—Meus Deus eu luto I

Luto com a magua que me devora!'*» 
quero sorrir...

Porem a chuva nao vae se embora...
não sei fingir...

O dia triste exerce influencia
sobre a minh'alma...
A chuva é triste... Sua cadência
me rouba a calmai

Meu Deus! Meu Deus! tenho receio
da escuridão 1
O dia é turvo... O so! noo veio!
—Quanta afflicção...

Meu Deus 1 Meu Pae! E os pobresinhos,
párias da dôr ?
Eslão sozinhos... encolhidinhos!
—Meu Deus que horror...

Vejo-os na rua... São os farrapos
da humanidade...
Tão desgraçados 1 Parecem sapos
na humidade !

E o que elles pedem, mãos suppliconles?
Sol e mais Soll

São semelhantes... são semelhantes
ao gira-sol...

Meu Deus, que magua 1
Ouanto amargor...
Agua e mais agua...
—Fazei a chuva passar, Senhor...

E a chuva cae... tamborilando
nos telhados....
Parece até que está zombando
dos degraçados...

Meu Deus que vida! Que desencanto
vae pelo mundo...
—Se aqui ha risos... ali ha pranto...
—Pezar profundo!

Dia chuvoso... dia triste...
—Meu Deus que horror!
Quanta tristeza hoie me assiste...
—Quanto amargor!

¦ ¦ 

¦ dCerauto de Oliveira

DORES SCIATICAS RHEUMATISMO
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«fVULSIVO PR0Í4PTÍ, COM MODO f EFFICAZ
Francisco Giffoni 6C — &ua 1." de Marco. 17 — Rio
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SERVIÇO AÉREO CONDOR
PASSAGEIROS - CORREIO - ENC0MMENDA5

LINHAS COSTEIRAS

Rio de Janeiro-Porto Alegre-Montevidóo-Buenos Ai-
res— Rio de Janeiro-Victoria-Recífe -Natal

com os respectivos portos de escalas.

U\H4 MATTO GROSSO
Sáo Pauio-Campo Grande-Corumbá-Cuyabá

e os portos intermediários

0 5ERUIÇ0 AÉREO TRANSOCEANICO
continua

SEMANAL

V t A

CONDOR LUFTHANSA
O único serviço aéreo regular entre

Brasil—^uropa
Informações com os agentes
ARENS & LANGEN

VICTORIA

AVENIDA CAPlCHABA 10
Caixa Postal 70

TELEPH. 295
End. Teleg.

Offería
Do sr. Amadeu Marques da Silva» com escnpiorio de

representações nesta capital, recebemos algumas garrafas
de Agua Tônica e Guaraná Lambarv, produclo manipulado
com a excellenfe agua mineral dessa estância mineira e
que muito se recomrnendam pelo seu palodar e esmerado
fabrico.

Gratos pela gentileza da offerta.

F0RMIGU1NHAS CASEIRAS
Só desapparecem com o uso do "BARAFOEMIGA 31"
que attrae e extermina as formiguinhas caseiras e toda
espécie de baratas, e que por ser liquido, é o único que
acaba com as baratinhas miúdas que tanto estragam
os moveis e mancham os espelhos."BARAFORMIGA 31"

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

Pedidos a Lima Carvalho. Caixa 1248 — Kio.



RECUERDO
A' minha Mãe

Mais um anno. Vinte e oito transcorrem que, em o im-
menso palco da vida terrena, entrou, paro patentear, mais
um acto do grandioso drama, «Progresso do Eu» urn repro-
bo. ser eivado de erros e defeitos criminosos, responsa\el
portanto a resgata-los.

Como sempre acontece com os máos actores, fracos,
abomináveis; rnuito poucos, talvez ninguém o aprecie, si-
não por tolerância ou bondade. Mas, tem certeza qtie al-
guem o observa com vivo interesse e o exhorfa a continuar
com estoicismo no desempenho de seu papel. Este alguém,
é aquella que, ao palco, á luz terrena o collocou : sua mãe,
seu anjo de candura. Aquella que, na dota que transcorre,
venturosa como são todas as mães, viu surgir mais uma vi-
da, mais um fruto da arvore conjugai, para acaricia-lo des-
de então, como o acaricio ainda nos dias que correm,
quando se lhe offerece ensejo para lal; de anno em anno,
quando delia se approxima, porque afastado se encontra
ha algum tempo por força do destino.

Alma querido I Mãe I Estrella refulgente de meu norte,
que jamais se apagará! ao contrario: mais, cada vez mais
scintillas, a medida que rnais te approximas da grande Luz
que a tudo e a todos aclara, o foca mais potente: Deus!
rnais um anno passa, (... de Outubro } sem que vejas a feu
lado, quem tanto adoras, a quem tanto bem desejas, embo-
ra não te retribua com igual affecto. Mas, és mae... affecto,
amor de mãe, só mãe sabe seniir. Porém, ama-te tombem,
conforme sente e sabe, se em outras passa.d a s já não o
foste e serás ainda em outras futuros? daqui, de onde se
encontra, o teu rebento já transformado em arvore, (má por
certo porque não deu ainda os frutos que devia, nem a
sombra protectora que Cada ser humano deve ser) envia-te
um saudoso adeus e implora á Mãe das mães, que ie bo-
fefe com seu hálito de fragrancia e te ampare por todo o
sempre.

Pierre
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¦ Procure acertar!... V

com as casas que ven

mais barato !

dem

Medicamentos e Drogas
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* • * O amor materno c a obra maior, mais bella e mais
perfeita de Deus, mais vasto que o mar, mais profundo que
o céo, mais fecundante que o sol.

Valentim Magalhães.
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RESULTADO ESTRONDOSO
O conhecido negociante de Cerríto Velho, o sr. Braudelino F. Bandeira enviou o attes-

tado que abaixoíranscrevemos fielmente :
Cerrito Velho—Sr. Dr. Ferreira Araújo — Pelotas.

Tendo feito uso do PÓ PELOTENSE contra ossaduras em pessoas de minha familia e,
tendo obtido o mais efficaz resultado, passei a vender o dilo pó na minha casa commercial.
Sem surpreza tenho tido pedidos de meus freguezes a quem tenho recommendado este pó.
Assim posso affirmar que todos com poucas applicações tèm tido um Resultado Estrondoso e
mesmo pela grande sahida e freqüentes pedidos mais me convenço de seu valor. Portanto,
pode fazer desta o uso que lhe convier. Sem mais me subscrevo gratíssimo— Amo. Obr. (As- .
signado) :—Braudelino Eloribal Bandeira.

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

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

Deposito geral .DROGARIA SEQUFIRA-Pelotas—Rio G. do Sul
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Dia de Finados. Mlle. foi ao Cemitério.
Ia, taivcz, chorar de saudade por algum
parente desapparecido... Encontrou, porém
o moreno, que é funccíonario federal, e...
se esqueceu de tudo... F teve sorriso nos
lábios, em vez de lagrimas nos olhos...

A linda normalista, sempre que sae de
aula, ao em vez de seguir ás determina-
ções de casa, indo direcfamente embora,
fica a passear pela cidade... Talvez seia
a atfracçõo do moço moreno...

O Parque Moscoso é o jardim dos na-
morados. Toda a noite, lá estão eltes, á
doce luz do luar, ou á claridade das Iam-
padas electricas, sonhando o sonho bom
dos espíritos felizes... Elles (Elia é a en-
contadora princeza de sangue italiano e
elle, o moço guerido das rodas elegantes),
também vão ao Parque. E ficam lá, horas
esquecidas... si os bancos falassem...

Cachoeiro de Itapemirim é a cidade ma-
ravilhosa do sul do Estado, onde se pre-
param as grandes forças de amanhã, as
energias do futuro, para a gloria do Espi-
rito Santo. Mas é também a terra das mu-
Iheres encantadoras... Que o diga o quasi
noivo, que veio ha pouco de lá...

O caso está ficando velho. A principio,
dava a impressão de fogo mat pegado. De-
pois, transformou-se. Veio o incêndio. E
agora está ahi: labareda, que não se ex-
tingue, nem avança mais. E, o publico e
o leitor amigo tem razão: o caso está fi-
cando velho...

Olhe, sr., quer fazer o obséquio de nos
prestar uma informação? Então, diga-nos:
quando é o casamento? A cidade aguar-
da a sua resolução...

IX-

.......

^a v.

RHEUMATISMO
SYPHILITICOü

ATTESTO, que
soffrenjo ha longos
mezes de KHEU-
MATISMO SYPHI-
LITICO, resolvi re-
correr ao "ELIXIR
DE NOGUEIRA", do
Ph.-Ch. João da
Silva Silveira, e,
com o uso de 5 vi-

dros fiquei completamente cura-
£0t — (Ass.) Evandro Gulmn-
rfles. Sã» Luiz do Maranhão.
(Firma reconhecida).

Elle era guerido. Tão querido que só
ello mesmo. Ninguém seria capaz de lhe
tomar o posto. Lim dia, houve um sorriso,
a mais... E esse sorriso transformou fudo:
hoje nada mais existe... Isto é, si elle ago-
ra é guerido ainda, será, talvez, de uma
só...

Sorria, Mlle., que o mundo lhe virá aos
pés. E' o pensamento delle. Mas, Mlle. não
o cornprehende, ou finge não comprehen-
de-lo. E elle voe ficando com o desejo re-
calcado no fundo do coração,..

PAES
0 artista dos quadros dç for

matüras
UISITEM

süa exposição photographica
Rua l de Março, 23

Houve o pedido. Ha felicidade, A espe.

ra universal teve um optimo epílogo. Ain-

da bem...

Mlle., quando tinha a loura idade de oi-
to annos, foi a Portugal, em companhia de
sua exma. família. Desse passeio Mlle. não
traz nada na lembrança. Comtudo, não
perde a opportunidade para dizer em to-
das as rodas, a propósito de tudo:

— Quando eu estive na Europa...

A encantadora Mlle. esteve em Victoria.
Foi um alvoroço. Elle ficou pelas pontas
dos dedos de anciedade. Quiz vel-a. Mas,
teve uma grande desillusão...

Era tarde demais.

A gymnasiana está ficando cada vez
mais linda. E elle cada vez mais bohemio.
Estão-se portando, distanciando, aos pou-
cos... E o outro, que não espera em vao
opportunidades, vae-se ap pr oximando...
Não sei como o caso findará...

Todos esperavam o final de tudo. Mlle.,

porém, é inteiligente. Tem paciência e sa-

be esperar... Quando todos estiverem es-

quecidos, era uma vez um amor, que teve
inicio, numa sexta-feira da paixão...

Na excursão da UAQES a Cachoeiro
muita cousa interessante c que para aqui
traremos aos poucos, se passou.

Quem não observou aquelle moço do
Collegio Americano em passeios com a
*ilha do ex-deputado federal? Um dos he-
roes da Scarpa tentando conquistar a mo-
rena no baile do Vole ?...

O Poeta de «Saudades de Orphão* nu-
ma declaração louca a uma lourinha, não
notou que elia não era bastante bonita,
confessando só muito depois o arrependi-
mento. De que ?...

O encarregado do serviço da Contado-
ria está louquinho pela morena da Safra.
Espera a primeira opportunidade para a

proposta de casamento. Assim é ser apres-
sado demais 1

Paineira também provocou a cunosida-
de de Alfinete. O quintanista «é do Rei-
no» ei não deixou um instante a sua «pe-
ninsula do sul da «Rússia-, mostrando-se
um conquistador invejável. Quantas sau-
dades da Cri... diz o nosso inspirado ora-
dor num soluço...

A carioca do Gymnasio foi uma torcida
forte com que contou a UAGES. ísaias?
Valdefaro ?... Talvez...

Os tres Nascimento estiveram na altu-
ra. A bella dos Caçadores, a «secretaria*

a da Rua Moreira. Como se pôde ver e
ainda se verá a excursão da UAGES é
Princeza do Sul foi por demais víctoriosa.
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Pf)oíogra-
pf)ias

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

calidades do Estado, aspectos de festas,

casamentos, etc, bastando que os interes-

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

verso.
Os originaes não serão, todavia,restifui-

dos, salvo quando procurados até um mez

depois de publicados.
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Hoje é o dia 15 de Novembro. Festeja-se o anniver-
sario da proclamaçâo da Republica. Todo o Brasil, a estas
horas, embandeirado e feliz, deve estar relembrando os vul-
tos gloriosos que foram meios de acção, na transformação
do seu regimen politico. Fioriano Peixolo, o enigmático le-
nente imperial; Marechal Deodoro, o incerto cabeça domo-
vimento; Benjamin Conslant, espirito idealista e rigoroso nas
suas convicções; Ruy Barbosa, a palavra serena e rutiian-
te, todos elles, afinal, que fizeram alguma cousa pela im-
plantação da Republica, estão tendo os nomes relembrados
por todos os brasileiros, que sabem comprehender a belle-
za magnífica do regimen, sob cuja bandeira, a Pátria vive,
cresce e prospera, avançando, resoluta e luminosamenie,
para o seu futuro.

Eu, porem, não quero que a minha penna, lão somen-
e, os recorde. Pois, anles de ludo, nem só a elles se deve

a vietoria do movimento reinvindicador. Mas a todos os que
sempre lutaram pela nossa liberdade e erguerem, no altar
do seu coração, sonhos de gloria e preces de amor pela
grandeza do Brasil. E entre estes, encontra-se Tiradentes,
o primeiro martyr da nossa historia. E, lambem, o heroe-
menino, Manoel Faustino dos Santos Lyra, que se deu em
holocausto á libertação da sua terra e da sua gente, no
dia ô de Novembro de 179Ô. Figura desconhecida, porque
deixada no esquecimento, facto que poucos conhecem, por-
que mal relembrado, precisam ser resalfados, hoje, em que
se commemora a nossa verdadeira independência.
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A Milton Nunes da Silva é que devo a recordação do
heróe-menino, pela chronica publicada, nesla Revista, em
15 de Setembro deste anno. Reconhecendo a força moral
do pequeno gigante é que faço questão de rememorar o
nome desse grande sonhador, que se chamou Manoel Faus-
tino dos Sanlos Lyra e foi membro da «Conspiração dos
busios», pois, antes de tudo, o seu sacrifício se verificou
neste mez e, depois, porque, ao morrer, contava apenas
16 annos de idade.

Era uma creança. Alma cheia de sonhos, que olhou
a sua pátria, através do seu soffrimenlo, e quiz, seis annos
apenas depois da morte de Tiradentes, transformar o Bra-
sil. Ao lado de meia dúzia de ouiros sonhadores, enlre os
quaes, Luiz Gonzaga Virgens e Veiga, JoSo de Deus Nas-
cimento e Lucas Dantes, estes tres assassinados lambem no
mesmo dia que elle, pregaram a idéa, que abraçaram e
que visava justamente o fim alcançado, quasi um século de-
pois, por Benjamin e Deodoro, ou seja, a proclamaçâo da
Republica Brasileira.

Que revivam, portanto, hoje, em nossos corações,
mais do que ninguém, aquelles espíritos [Iluminados de lu-
tadores, que tiveram, ao seu lado, Manoel Faustino dos San-
tos Lyra, a grande creança, que antes mesmo, talvez, de
pensar no amor de uma mulher, pensou no amor de sua
terra, e sonhou para elia, o sonho maravilhoso de lodosos
libertadores, dando-lhe tudo o que possuía: o seu sangue
e a sua vida...
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Enlaze senhorinha Giselda Codeceira com
o Snr. Wilson Silvan. realizado em
Cachoeiro do ítapemirim.
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Photos MAZZEI

Enlace seiÊoriDha Diva Moita
- Dp. fllntir Garcia Rosa, rea-
Iisado çnt Caçboeipo do
IfapemiPiin.
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Americanidade
Tenho um amigo ou» anles, um irmão argentino, que

é certamente um dos móis bellos espíritos t móis ricos òe
humanidade, dos escriptores da geiaçâo moço lotino-eme-
ricana: Compio Corpio.

Escreveu-me—e é um trecho do sua carta o que me
inspiro estos linhas.

Quero transcrevê-lo: ~* — ~- .

...«Me interesa todo esto, como lo literatura joven
porque creo que es de aqui, de América banada por ei
Amazonas de donde saldrá la nueva exprtsión literária que
ei mundo se hechó. En Europa se tantea, seensaYa,se Iu-
cha y, ai fin uno se va dando cuenta que no se ha acerta-
do, que estamos muy lejos de nosotros mismos: no vemos
lo que tenemos cerca. Eslamos solos. Yo continuamente,
leo muchinisimo porque quisiera hollar la expresión fiel de
nuestro momento literário, pero donde hallarla? Todo es
vago y nebuloso: algúno que otro deslello se percibe y ose
destello es ahí, en médio de la fragancia selvática que fluye
de la amazonia rica y fuerte de donde surge, sabrosa. In-
clusive en ei libro de Violeta branca he notado ese sabor
aromálico que consigue levantarei ânimo y endulzar nues-
tro espírilu.

Es neces a ri o luchar. Europa se ha olvidado de si
misma. Escriben los escritores jóvenes europeos como para
nosotros los sudamericanos, cual si nos conocieran y noso-
tros queremos hacerlo a la inversa. Cada libro aparecido
aqui Irae algo dei dolor que nos embarga, esta indolência
que notiene su razón de ser; y salvo algunos libros como los
de Jorge Amado, de José Lins y algunos otros que dicen al-
go de lo que quieren, estamos casi a oscuras. Creo que
haY que continuar luchando, pero para elio es preciso
conocer nuestro médio y, ante lodo lener una fe grandísi-
ma en ei porvenir y en las nuevas ideas que, después de
todo, animan ei momento literário contemporâneo y ei me-
dio ambiente en que nos desenvolvemos.»

Aparte a fluencia de expressão de Carpio, não pode-
mos deixar de encontrar ahi, esparsos, conceitos que se
nos impõem como meridianamente verdadeiros: a fallencia
da Europa para nos dar os moldes ideológicos da expres-
são da literatura occidenlal; o estado de nebulosa em que
se vae plasmando a formação de uma literatura america-
na; a necessidade esforço para dar-lhe uma expressão de-
finitiva animando-a pelas novas idéas sociaes dentro do
conhecimento de nós mesmos, islo é: do conheciirenlo do
ambiente ethnico e geographico sul-americano.

Mais contestável, porventura, a idéa de que pudesse
surgir da America banhada pelo Amazonas a nova expres-
são literária que o Occidenlé procura. 

"Mas é certamente"
da nossa America, que vae surgir a expressão americana.
E isto nos bastará.

O nosso tempo de servilismo ás formas européas pas-
sou; o tempo, passivamente romântico, dos soffrimentos su-
bjectivos Iraduzindo-se em literatura lyrica, já vae longe; o
de scepticismo onatoliono, descrente e epicurista, que pro-
curava apenas viver agradavelmente os moles da vida—já
era uma monstruosidade e uma mentira no próprio ponti-
ficado de Ronald de Carvalho que, artificial e diplomata,
pretendia dá-lo ainda como o momento da nossa literatura.

Não. Náo podemos mais seguir a Europa, nem velhas
escolas nem ideologias velhas. A America tem de acher a
sua nova forma literária —que plasmará pera si e não para
offerecê-la ao mundo —dentro da idéa nova da glorificaçâo
edo direito do Tíab~alh07 enqu^rífrandc a* na grandiosidade
dc ambiente americano.

Literatura essenciolmente object.ivo. A idéo núcleo
nfio será, tolvez, americana—porque é universal e encerra
o germen de todos os tronsformoções socioes — mas o om-
biente será nosso e inconfundível.

Destorte, fozer-se literoluro regionol, denlro de um
âmbito de trobolho e luto pelo vido, será reolizor, tinolmen.
le. literoluro conlinenlal, Ialino-omericana. A situoçfio iden-
lico, de poizes novos, semi-colonioes e explorodos.com Iro-
bolhodores de costo—principalmente negros e indios— e o
plethoro ou áspera grandiosidade do meio physico que ele-
yo os Andes, estende os pampas, seco o nordeste ou en-
ruga o tapete verde da selva omasonica, taes os eiemen-
tos que lhe fornecerão identidade, denlro do variedade
dos typos em que o indio do México e dos Andes, o serin-
gueiro amazônico, o trabalhador-de engenho, o colono dos
cafesaes, o negro do cacau bahiano ou o dos connaviaes
de Cuba, o gaúcho amansador dos potros do coxilho e do
pampa e todo a gente pobre que lulo, fora do ambiente
cosmopolita das cidades, a braço partido com a vida, for-
necerão os personegens literários...

Almeida Cousin

*, '' v
' V. .'.. ¦¦¦.¦¦ATHAYDE LIMA

Seguiu, em dia deste mez, depois de curta perma-
nencia entre nós, esse nosso antigo companheiro de re-
dacção, acadêmico de direito e figura destacada nos
meios sociaes e inlellecfuaes de nossa Capital.

Ao moço viajante, «Vida Capichaba» deseja muitas
felicidades, na Cidade Maravilhosa.
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Resultado do nosso concur-
so «Graça Infantil», até

agora conhecido

. 
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A menina Olga Gabriel Lucas, fi-
lha do casal Milton — Amélia O. Lucas

A menina Norma de Oliveira Ri-
beiro, filha do casal Armando Fábio —
Celeida de Oliveira Ribeiro.

A menina Izaura A. Abreu, filha do
casal Antônio — Joanna S. de Abreu

A menina Léa Maria Siqueira, fi-
lha do casal Ary—Cecilia Siqueira

O menino Orlamy de Miranda, filho
do casal Joaquim — Anlonia S. Miranda

O menino Metchiades Castro, filho
do casal Adamastor— Arnald Pereira-
de Castro

O menino José Grijó de Azevedo
filho do casal Alayde —Rufino Azevedo

" A nrenirm Venfirra Marra, filha áo
casal Antônio—Elza Moraes

44 votos

40 votos

15 votos

10 votos

Ô volos
, Vi

.

5 votos

3 votos

1 voto
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O galante menino Gabriel Luiz,

encanto do lar do casal Gilbert

Gabeira — Elsa Goerhinger Ga-

beira.
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4 graciosa menina Magnólia de
Freitas Barcellos, que é a ale-
gria do lar do casal Sylvia de
Ereitas-Placido Barcellos.

A elegante Therezinha, dilecta
filhinha do casal Antônio- Ca-
cilda Nogueira Paixão.

^B ^BIPUI^I I

I Pi^ii 1/ m\ B^l Ifl üsfl ^S8 Wr^' ¦ ^1 ¦

I ¦»!« ' fll
fl ^^^^^mfl -flWAmVmmmM\ W flfl
m mAimmm m... *¦ ¦^^¦^B.MBI mmmmm mÊÈmwm mmw^ n i¦fl H^lP^a^^SKBÍ flV:'^I^B"' '^B ^1
^B Hr*^ ajB^^flP-^^fl^B ^B^B ^fl i^l

^^SBB^I fl .... nBk^íI BiIB Bl^ ^^1 KB i a' :"-í^B ^B¦ WM mwÊm mM Wm - ~'ám
WwÉÈ Ki^fl lifl B^lPfl *"'" -¦¦,*>'¦*-¦i.-',.Tm¦'¦''.' "m flsa ^H lj_^fl ** - ' Ar '' fll

¦^^^B HL'^ ^HkcIBHK^ IM0d ^B ^'^'i^A^ÊA^A^A^M^MmÊÊt^^Êr ^^A^A^A^A^A^A^A^A^A^A^A^A^A\

Os interessantes meninos Onedia Célia e Ra-
dion, encantos do lar do casal Maria de Car-
valho—Areno Schuller Barbosa.
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Moderno e conforta-
vel palacete, para re-
sidência de familia,
no aprazível arrabal-
de Pra i a Comprida,
um dos mais encanta-
dores desta Capital,
de consfrucção do dr.
Meira Quadros, com-
petenle enge nheiro
conslruct o r, que se
tem imposto por essa
sua alta qualidade.
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* * Corrigir pelo conselho
para aperfeiçoar, instruir pela
acção para convencer, sugge-
rir pelo exemplo para disci-
plinar, deve ser o objectivo
cardeal doeducador zeloso do
seu nobilissimo apostolado.

Chrislovam de Mauncéa

* * * Grande facfor da edu-
cação e não só dainstrucção
é a leitura escolhida dos gran-
des escriptores.
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Senhorinha Antonietta
Palmeira, applicada
alumna da E. Normal
«Pedro lh e eiemen-
to do «seh vicioriense.

Nossos
Jornalistas
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Sr. 4. Guimarães Drummond, reda-
ctor-chefe da «Gazeta Parlamen-
tar» e redactor do «Diário de i o-
ticias», uma das mais fulgurantes
expressões moças da intellectuali-
dade nacional, que brevemente of-

ferecerá uma brilhante pagina aos
leitores de «Vida Capichaba.»

• • Esperar é uma das mai-
ores e mais seguras alegrias
da vida; esperar com uma es-
perança que é quasi fé, sem
duvida é o melhor da nossa
existência, principalmente
quando a fantasia nos engran-
dece e nos doura os honzon-
tes que estão além do nosso
alcance visual.

Mantegazza

* * A esperança é um em.
prestimo feito á felicidade. —
R iva rol.
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Sr. Djalma Macieira Nas-
cimento, representante da
mentalidade moderna do
Brasil, cujas c o Ilabora-

ções, sempre de uma bei-
leza nova, têm abrilhan-
tado as paginas da nos-

sa revista.
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Governo provisório do Espirito Santo. Os prcceics do grande movimento, que em-

polgou a alma nacional, no nosso Estado. Recordardo-os, «Vida Capichaba»,

presta-lhes um preito de immorredora saudade, pelo muito que fizeram em prol da

nossa grandeza.

Junta Governativa dí
clamaçào, no dia qi
corações brasileiros,
vem reflce^uias na a
o seu sonho de liber
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EPUBLICA BRASILEIRA

Junta Gov-irrmliva da Republica victoriosa, com a sua pro-
clarnaçao, ha dia gue a dala de hoje relembra a ledos os
corações brasileiros. São estes eminentes figuras gue vu
vem reflec^'(l*is na alma da Palria, por lhe terem realizado
o seu sonhu de libertação.
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Marechal Deodoro da Fonseca, a figura cenlral do
grande movimento republicano, e que foi o primeiro
governador no novo regimen. Ao lado do Marechal
Deodoro, formaram Benjamin Conslanl, Lopes Trovão,
Ruy Barbosa e outras grandes personagens,cujo no-
me a Historia registra em letras de ouro, que sonha-
ram o regimen de liberdade, sob cuja bandeira re-
demplora, a pátria caminha para o seu futuro lumi-
noso, numa esperança forte de eterna harmonia e de
deslumbranie progresso!...
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Jornal Falado
Organizado por um grupo de infelleclu a e s do bello

sexo, foi levado, no salão do Club de Regatas «Saldanha
da Gama», com brilhantismo e enthusiasmo, o segundo nu-

mero do «Jornal Falado.»
Em tudo se revelava o encanto da mulher capichübo
Aqui a nossa curiosidade era dominada pelas «bia.

gues» da professora julia Perna. A sua inlelli.iencia apn-

morada, de mão dada com a sua fina e subtil ironia, pren.

deu a atlencção do auditório.
Ali a graça e o encanto de Noêmia Costa que, esque-

cida naquelle momento que estava pintadinha e graciosa,

dizia paia as suas collegas que «procurassem se pmlar me-

nos e retocassem as tinturas do espirito...»

Não resta a menor duvida que a insinuação e mag-

nifica. mas nós achamos que as mulheres devem fazer umo

e outra coisa, sem prejuizo algum...
Comosupportar uma mulher culta, conversadeiro, sem

um pouco de pintura? Era o caso de dizer-lhe como dis-

sera Napoleão I, que usava pó de arroz e achava o car-

mim tão necessário que a uma senhora, que se lhe apre-

sentou .sem elle, disse asperamente: «Vá se pintar... Está

como um cadáver.»
S. Cypriano, disse Medeiros e Albuquerque, assegu-

rou que «as mulheres que se pintam irão para o inferno,

porque diz elle: Deus não as poderá reconhecer.» O argu-

mento é forte de mais, porque prova nas mulheres uma ha-

bilidade tão grande que chega a enganar o próprio Deus

E isso francamente eu não acho impossível...
Acolá, com desembaraço e muito graça. Gioconda

Mathias recitou «Casamento por amor», de D. Xiquote. Ora»

ninguém resiste a Gioconda dizendo versos hurnuristicos...

A não ser um cego-surdo...
Depois surge Florinda Miranda com a sua belieza quei-

mada pelo solda Praia Comprida... Ainda um pouce timida
-disse um punhado de phrases bonitas,

Agora, para terminar essa hora de Belieza, Arle e

Poesia, apparece Juracy Machado, com aquelles seus olhos

de lynce. Conhecedora profunda dos acontecimentos mun,

danos de Vietoria, fizera o necrológio, ou melhor, epifaphio

de diversos «cadáveres» do nossa meio social. Bellas sa-

tyras... Boas injecções de paradoxos...
A «amostra» da sessão de domingo, dia 10 do cor-

rente, veio provar que Vicloria tombem age dos hombros

para cima...
Se continuar, daremos grau dez...
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Quiz ser sincero uma vez. Tomei-lhe as mãos entre as

I minhas,
— como nas velhas bailadas —

pousei meus olhos nos seus,
—como nas velhas cantigas—

e lhe fallei, docemente, verdades desconsoladas:

«-Tú não me és indispensável mas me fazes bem.

Eu te quero, um pouco por amor, um pouco por habito.

Não és a que eu esperava, mas sentirei, se fu parfires».

Percebi uma promessa de lagrimas nos olhos delia

e me acovardei:
«-Mentira, querida. Tu és o meu primeiro, o meu único

| amor;

o meu sol, a minha razão de ser».

Mentiras já tão bisadas...

Tal qual nas velhas cantigas,

tal qual nas velhas bailadas...

<3l&wfcn Sraga A

Senhorinhas Julieta e
Alice Greppe, ladea-
das das suas primas
Farid, Julia e Paulina
Garayp, gosando as
delicias do jardim da
praça João Ribeiro, na
cidade de Aymores—
Minas.
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ICT0RIAI Eu quero cantar em toda a expressão enthusiastica do
minha alma de mulher moça, a magia terna das tuas praias rendi"
lhadas de espumas; do teu ceu-anit, povoado de brancas nuvens e
doirado pelos raios incandescentes do astro-rei. Eu quero te sou-
dar fremindo de admiração, numa alacridade feliz e sonora, como
te saúda a passarada alegre e despreoccupada que vive nas den-

sas folhagens das tuas arvores vicejanlesl
Radiosa, exuberante de poesia e luz, tu és uma delicada folha, engastado

na coroa da minha pátria I
Tu falas á minha alma senlimentall Ao amanhecer, quando o sol vae p/n-

celando de ouro pouco a pouco o Orienle; ao agonizar da tarde, quando o dia
vae dando lentamente, o seu até amanhã é natureza I

Tu falas á minha alma, através á luz pallida do luar, que te enfeita toda
de prata e poesia I Como é sublime viver sob esse pedaço de ceu que te reco»
bre, sentindo a caricia morna das tuas alvas praias, a altivez das palmeiras que
ornamentam tuas ruas, a alegria dos teus jardins, a poesia do mar que te en-
volve toda num abraço triumphall

Como és linda e bonançosa, minha Victoria I E como eu te amo I...

Aríete Cypresíe
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Ob, Mariçtta l
A maior opereta do cinema até

hojel Um especlaculo-lriumpho que
você verá e ouvirá extasiado!

A 12 de Dezembro o Th. Gloria
estreará «Oh, Marietta» I que é, com
excepção de «A Viuva Alegre», o
film mais esperado destes últimos
tempos.

Um espectaculopara en~

ternecer os olhos e o

coração de todos,.. Da

infância á idade viril, as

experiências e as emo~

ções de um jovem fada-
do á gloria.

David Copperfield

esse film de ternura e lodo alma
que a Metro vae mostrar ao publi-
co capichaba no dia 19 de dezem-
bro no Theatro Gloria.
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PROF. JORGE B AH LIS
(De diversas associações scientificas na.
cionaes e estrangeiras.)

Especial para a Vida Capichaba

Zeferino Brasil, o sublime poeta gaúcho, cujo estro
constitue uma legitimo glorio paro as letras pátrias, acaba
de lançar á luz da publicidade o seu novo livro, intitulado
«Alma Gaúcha.»

Obra fadada á mais larga projecção—aqui e nas de-
mais unidades da Federação Brasileira— de todas as suas
paginas saltam verdadeiras chispas do fogo sagrado que
guiou os bravos centauros de 1Ô35, na epopéa formidável
que é um padrão de orgulho e de honra para a nacionali-
dade brasilíca.

Em alexandrinos fortes, arrebafadores mesmo, o poe-
la canla o sacrosanto ideal que animou os bravos guerrei-
ros do Sul, levando-os a se levantarem, de armas na mão
para a conquista da mais bella das aspirações humanas:
o LIBERDADE.

O leitor vibra a cada momento, ante as electrizantes
scenas que se desenrolam em lances épicos, dignos, na
verdade, de serem descriptos por uma penna máscula como
a do {Mestre insigne que delem o sceptro da poesia em
nosso Estado.

Mas o que mais se admiro na genial obra de Zeferi-
no Brasil é o seu profundo amor á paz. Elle bem sabe o
que significa uma guerra com todo o seu cortejo de mise^
rias e de horrores I Por isso, nâo é propriamente a bravul
ra dos lendários guerreiros de 1Ô35 que o empolgai Não
é o troar do artilharia que o leva a traçar as m a gisfrae$
paginas que formam o volume «Alma Gaúcha»! E' o ideal
da gente farrapo que o enthusiasmo! São os anseios de
liberdade que o enlevam! E* o seu vaslo amor á Justiça
que leva a exclamar:

*AM mas si um nobre ideal a incendeia e illumina,
Então a guerra é santa IE' a Cruzada divina
Que os povos enaltece e san ti fica a Cruz
Do topo do Calvário onde expirou Jesus
Pelo Bem, pelo Amor, pela Bondade, pelo
Reinado da Iustiça 1 Então o pesadelo
Da guerra se transforma em desfilar de heroes,
Em glorificações, hosanas e arreboes.»

Acima de ludo-e isto é admirável — Zeferino Brasil,
«a sua empolgante visão retrospectiva, vê o aclor que le.'
vou os continentinos o derramar o seu precioso sangue no
altar das aspirações sagradas 1

O heroísmo, em si mesmo, pouco ou nenhum valor
lem. A Historia está cheia de factos insophismaveis a res.
peito. Por elia chegamos á conclusão que muitos povos Iu-
laram leoninamente por causas inglórias, injustas, verda-
deiramente detestáveis.

Os heroes riograndenses, eniiefanlo, oo se atirarem
á luto, foram conduzidos o elio por um ideal tao nobre e
ifio inadiável, que se transformaram em semi-deuses, teor-
fendo os seus nomes de bocea em bocea como verdadei-
tos numes tutelares.

Toda a America acompanhou, com vivo interesse e
profunda sympathia, a emocionante jornada farroupilha. E
não podia ser de outra maneira, porque as grandes cau-
sas têm, para justifical-as e estimulal-as, a opinião publica
a seu favor.

Oração
Meu songue é o rio do vido

o correr denlro de mim. *
E é neste rio vermelho de minho mocidode,
que os Yáras do alegria conlom
e florescem os viclorios-régios do minho sensibilidade.
Este rio vermelho
que corre no leito azul dos minhas veios
é tâo qqenle
como o sol ardente
que doira o terra onde nasci,
o Amazonas cheio de crenças

e de lendas
onde os rios sâo feitos de prato,
e as praias, pedaços brancos de rendas.

Wiclefa cBranea
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Dr. Heitor Beltrão, jornalista e vereador
municipal no Rio, visto pelo lápis do nos-
so caricaturista Mario Amorim.

E Zeferino Brasil, ao escrever o seu monumenlol
vro, procurou, precisamente, pôr a nú esie ponto capi!
Sua obra, portanto, tem duplo valor. Através suas pogin
pode-se admirar o estheta inconfundível e o homem dese
timentos aprimorados, para quem as guerras, salvo rar
excepções, são sempre detestáveis.
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A' esquerda: As inleres-
san tes meninas Maria Lu-
cia e Maria José, alegrias
do lar do casal Laurindo
Amorim Martins e exma.
esposa, residentes em Rio
Novo.

A' direita : Os tra vessos
garotos Celso Paulo Su-
zano e Celio Padua Su-
zano posando para Vida
Capichaba.
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Proseguimos com a publicação dos coupons do con-
curso «Graça Infanfil», que resolvemos abrir nas paginas da
«Vida Capichaba», para que os nossos leitores elejam quaes
as creanças mais lindas de Victoria.

A esse certamen de belleza e graça infantil só pode-
rão concorrer as creanças até 10 annos, devendo cada elei-
tor votar em um nome de menino e outro de menina.

As apurações parciaes serão feitas em cada quinze-
na, e publicadas nos números da revista, e a apuração fi-
nal será feita em Dezembro, antes do Natal, para que os
prêmios possam ser conferidos aos eleitos, em uma das ma-
tinées dos nossos grandes clubs.

A commissão apuradora será composta de represen-
tantes da imprensa de Victoria.

Assim, a parlir do presente numero publicaremos, em
cada revista, até 15 de Dezembro, ô coupons numerados, nos
quaes deverão ser lançados os volos, que decidirão dos
lindos prêmios que «Vida Capichaba- offerecerá aos eleitos»

por occasião das fesfas do Natal de 1935, com o concurso
de importantes casas commerciaes da nossa praça.

Serão classificados os 2 mais votados de cada sexo
em T e 2* logares, conferindo-se, assim, 4 prêmios princi-
pães. Espera, porém, a «Vida Capichaba», conlemplar um
maior numero de creanças das mais votadas, que terão, as-
sim, a opportunidade de receber lambem o seu presente de
Papae Noel.

Publicaremos, graluilamenle, os clichês de todos os
concurrentes e os victoriosos terão direito ó publicação de
uma ampliação na capa da Vida Capichaba, desde que for-
neçam á redacção as suas pholographías.

Está, pois, aberto o nosso Concurso Infantil. Nesta
Capital onde ha tantos interessantes garotos e tantas lindas
garotínhas, vão os nossos leitores lutar com d i f fi culdade
para escolher os mais bellos. A postos, pois, leitores da Vi-
da Capichaba.
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GRAÇA I NF A N T IL

(Concurso da Uida Capichaba)
toupon ii- 3

Voto no menino .... ...........»»»•

................. ...... .......,. •«

Filho do casal • • • • •••¦».•

..»•«
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GRAÇA INFANTIL

(Concurso da Uida Capichaba)
Coupon n- 5

.•••••«•»«•• ....... .........................*.*•'' iy

Filha do casal  n
Ib

Voto na menina
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Os coupons devem ser enviados a esta Redacção— Av. Capichaba n. 28—Victoria

¦^zyzszy z a PAES ° PHOTOGRAPHO DAS CREANÇAS
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ANNIVERSARIOS
Pizerarn annos no dia

2

 A exma. viuva Eponino Serro; 0
senhora Adeha Barreto; as se-
nhonnhas: Léo Rodrigues e Or-
manda Machado Martins; OS sc-

nhores. Affonso Azevedo, Djalma Limo Al-
ves Antenor Maciel, Rodolpho Ribeiro de
Souza, Demetrio Pinheiro Ribeiro, Pedro
Rodrigues Soares, José Queiroz Lyra, João
Risso e major Álvaro Coutinho; as mem-
nas: Irene Ipsem, Sara da Silva Maffro e
Olga Varejão.

A senhora Olindina SanFAnna;
os senhores; Zoroastro Pereira,
Thelmo Gouveia e )osé Fialho.

mA 

exma viuva Cacilda R. Lemes;
as senhoras : Hyia Lyrio dos San-
tos e Mario Faustina de Oliveira

~-™"- Simões; as senhorinhas : Silvani-
ra Alves e Nizilde Fonseca; os senhores:
Eliziario Pandolpho Rios e Marthanshdes
Ramalho; as meninas: Mana Lellis, Yesse
Carvalho, Maria José Velloso e Elsa, filha
do casal Oscar Paulo da Silva; os meni-
nos: Milton Siqueira, Carlos Jose Machado
e Wilson, filho do casal Tte. Alencastro
Lopes.

r , As senhorinhas: Carmen Silva e
I 4 I Marcella Claudia de Souza; os
|_I senhores : Bernhard Burijès e Pe-

dro Corrêa; a menina Lourdes
Araújo e os meninos: Bolivar Abreu e Vi-
cente Paulo.

EA 

exma. viuva Auta Lonreiro Ma-
chado; as senhoras: Rita Lopes
e Maria Marques das Neves; a
senhorinha Ormy Souza; os se-

nhores: Sylvio de Jesus, Galdino Perequê,
Mario Regner, Mario Castro e Cap. Car-
los Medeiros; a menina Izabel Passos.

Ii 

A senhora Emilia Maria do Nas-
fi I cimento; as senhorinhas: Mana
u 

} Leão Nunes e Myrthes Oliveira;
-:¦ . • V os senhores: Sócrates Moreira,
fteliziario Vieira da Cunha, Albarto Lan-
nes Pacheco, Therencio Alves de Albu-
mieraue Apparicio Moreira, Manoel Ribei-
ro das Neves e prof. Philogomiro Lannes;
a menina Emilia Siqueira.

SA 

senhora Desdetina Simões Sal-
les- as senhorinhas: Marcionila
Miranda, Joanna Araújo e Maria
Feres- os senhores: Alfredo Le-

mos, Olympio Gama, José Dias Valmon.
Arlenio Siqueira Magalhães, Anlonio Bor-

ges Miguel e Affonso Guedes.

As senhoras : Emilia Costa e Dio-
naira P. Nunes; as senhorinhas:
Carlina T. Fonseca Elzina Aran-
tes e Maria de Lourdes Pacheco;

os senhores: Waldemar Machado Almei- NOIVADOS
da Santos, José Álvaro de Souza, Jair Mi-
nes, Menescal Pacheco, Francellino Pinto
da Victona, Mananno Teixeira e dr. >n-
cio de Mesquita; o menino Romildo de UH-
veira.

Fizerarn*se noivos:

HAs 

senhoras: Clara Peixoto e
Placidia Varejão; as senhorinhas:
l aura Soares Lima, Palmira Reght
e Mana Escossihnda Nogueira;

os senhores: Antônio Pinto da trindade,
Luiz Magalhães, Tancredo Tillemoni Fon-
tes e Emilio Toledo Piza; as meninas:
Odeite, filha do casal João Mendes Bor-
bo, e Mazyra, filha do casal dr. Aylton
Tovar.

S

Retratos Modernos

MAZZEI
Representante de «Vida Do-

mestiça» nesta capital.

Seus trabalhos tambem sao pu.
blicados era

«l/ida Capichaba»

Rua Jeronyrno Monteiro, 77
Victoria

Da senhorinha Accely Nascimento o se-
nhor Aloysio Pedreira de Freitas;

—da senhorinha Nice Silveira o senhos
José Oliveira;

—da senhorinha Mana Dolores SanFAn-
na o senhor Lycurgo Osório de Paula;

—da senhorinha Pautila de Lima Souza
o senhor íilysario Bento dos Santos;

da senhorinha Acyolina Simões o sr.
Clerio Affonso Espindula.

CASAMENTOS
Casaram-se.

Com a senhorinha Ediih Barcellos o se
nhor Orlando Antônio Lemos;

-com a senhorinha America Mendonça
o senhor Carolino Dario Pereira;

com a senhorinha Julieta dos Santos
o senhor Affonso SanTAnna.

NASCIMENTOS

10
As senhoras: Dulce Gomes Bul-
cão Vianna e Luiza Pazzini Dias;
as senhorinhas: Maria da Penha
Silva e Eunice Castro; os senho-

res • Arnaud Araripe Mello, João Capuchi-
das Neves, Ignacio da Silva Pereira Filho,
Paulo Silva, Henrique Passos e Osvaldo
Marchiori; a menina Luciola Terra.

A senhora Estephania Vervloet
Loureiro; os senhores: Oswaldo
de Salles, cap. Herminio Silveira
e dr. Areobaldo Lellis Mor t a; a

11

Está em festa o lar do casal Mana da
Penha Freitas - Saturnino Rangel Mauro.,
com o nascimento de Juanna Maria;

Walter é o nome que receberá o ro-
busto garoto, gue veio augmentar o lar do
casal Celina Ribeiro - Miguel do Prado
Valente;

Acha-se enriquecido o lar do senhor
Francisco de Freitas Valle e exma. espo-
sa, com o nascimento de mais um filhinho;

—Chamar-se-á José Mirabeau o filho do
casal Lucinda Thebaldi ~ Amaro Bastos
Netto.

menina Wilma Coutinho.

12
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O senhor desembargador Carlos
Xavier Paes Barreto.

Os senhores: cel. Eugênio Netto
e dr. José Meira Quadros.

O senhor Lourenco Luciola; a
menina Nydia de Freitas.

As senhoras: Dulce Bruzzi Viva-
cqua e Marietta Ramalhefe Lellis;
o senhor Affonso Cabral.

AFFtCÇOES PULMONARES
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Os íilfíos do Sol

Quem não sentirá uma certa attracção ao evocar o
nome do Peru a conhecida terra de Pizarro e dos Incas?

O antigo Peru foi um paiz verdadeiramente maravu
lhoso, e todos os viajjantes que ali permaneciam contem-
plando aquella civilização recebiam impressões toes, que
não se apagavam facilmenle da memória.

A visita a suas magesfosas e imponentes ruinas c ás
vezes trabalhosa, devido o Peru ser um dos paizes menos
accessiveis do mundo ern sua parte central.

As estradas de rodagem brilham pela ausência e as
poucas vias férreas que ali existem construidas a grande
custo só agora começam a estender suas ramificações
através de valles e planícies. .

Poderemos observar com satisfação que algumas das
•mais formosas ruinas dos períodos Inco e Pre-lnca acham-
se próximas dessas eslradas férreas, e o viajante poderá
visital-as sem grandes difficuldades,

Tornava-se bastante curioso o habito que esses po*
vos tinham de construir grandes edifícios e templos de pe-
dra lavrada nos logares menos accessiveis que a imagina-
¦ção do homem pudesse conceber; é uma singularidade as-
saz característica da primitiva cultura Peruana.

Destas primitivas civilizações peruanas o centro ou
primeiro ponto de materializa ç ã o foi a notável curvo do
Jago Titicaca e suas immediações que era um i e r r i torio
•bastante extenso, acha-se situado entre as principaes ca-
deias dos Andes, onde estas montanhas alcancem o seu
maior desenvolvimento do Peru e Bolivia. Segundo alguns
autores esse lago é, em cerios detalhes, o mais notável do
•mundo pois acha-se 3766 metros acima do nivel do mar.

Lima, a linda e magestosa capital do Peru assim como
as outras cidades modernas ficam situadas em Tarapacá»
ipóde-se dizer que nesta região nunca chove: a única hu-
midade athmospherica é a garoa ou o chovisco nocfurno^
durante certas estações, é nesta zona costeira onde se
desfructa um excellente clima, e onde se agglomeram os
iHispano-americanos.

O Peru no seu caracter varia muito segundo a sua
situação, e o meio climatologico a civilização do antigo
íPerü não se pôde comparar pela cultura relativamente re"
cente dos Incas.

LICÇÕES FÁCEIS POR COR-
RESPONDENCIA

para habilitação á profissão de guar-
da livros em 3 ou 4 meses, eom auxilio
ao ''iivro-mestre": é extraordinário.
6a edição, «23° milh. fácil, de grandedceitação. Peça prospectos ao prof
Jean Brando, R. Costa Jr. 4, S. Pau-
lo. Junte envelope selado com seu
endereço e diga em que jornal leu
este anuncio. — Habilitei moços, mo-
ças, mesmo sem preparo. Tenho
1.000 alunos em todo o Brasil, Por-
tugal, África e Ásia; desejo mais e
todos ficarão sastisfeitos; é cômodo
habilitar-se ao pé do fogo. O curso
custa apenas 100$, o diploma de
habilitação 100$, pagaveis em pres-
tações de 20$000 cada uma.
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# Luvas em crochet são a ul-
tima moda, e são tao fáceis de
se fazerem com linhas Croctiet
Mereer marca "Corrente", ma-
cias, resistentes e de cores
firmes! No novo folheto "O
Crochet de. Hoje" encontram-se
modernos modelos de bonitas
luvas e golas. Sé não encon-
trar este folheto eiasuacidade.
envie 800 réis era aellos A Ma-
chine Cottons, Caixa 641, Rio
de Janeiro, e logo receberá o seu
exemplar.

LINHA CROCHET MERCER
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O império Inca começou a florescer desde o tempo
do primeiro Inca Manco Capac que fundou a dymnastia em
princípios do século XI até a época da chegada de Pizar-
ro sob o qual cahiu com a rendição de Afahualpa em 1532.

As mais antigas consfrucções Incas encontram-se en-
volvidas na nevoa de lendas :

Para maior interesse dos leitores vou transcrever uma
das mais interessantes lendas que tive oceasiao de ler.

Conta-se que o sol fitando a ferradas alturas, sentiu
um dia a necessidade de uma civilização mais rápida na-
quellas extensas regiões, e enviou um filho seu, para as
semi-selvagens fribus que habitavam aquelle paiz.

Este filho do sol, chegou ao mundo e relata a legen-
da por meio de um nascimento virginal.

Uma mulher chamada Mama Huaco deu aí"1üz~ãõ que
havia concebido por obra do sol. Quando a creança crês-
ceu sua mãe oceultou-a em uma caverna duma ilha do la-
go Titicaca onde em companhia de uma sua filha adorou
como rei e senhor.

Este cresceu maravilhosamente sábio, e foi acclama-
do pelos indios como bemfeilor e chefe com o nome de
Manco Capac ou «Todo Poderoso Menino.»

Manco Capac casou-se com sua irmã e a linhagem
dos imperadores Incas foi assim perpetuado.

Esta lenda que acabei de contar circulou durante mil
annos e no tempo da conquista (13*32) eram citados os no-
mes de treze governadores Incas desde Manco Capac até
Atahualpa.

Maria de Lourdes Albuquerque
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Intrepidez e nobrçza
de Bento Gonçalves

¦

A*epopéa dos Farrapos, ria sua luta de
independência através de dez annos, num
esbanjamento dc feitos homericos — nos
legou ensinamentos tão bellos e grandio-
sos, que vangloriam, incontestavelmcnte»
qualquer civilização deste Orbe. Taxaram-
na de separatismo e diz o manifesto dos
centauros gaúchos: «Partidas, pois, as es-
peranças de concluírem com o governo
de S. M. Imperial uma conciliação firmada
nos princípios de Justiça Universal, os Rio
Grandenses, reunindo as suas Municipali-
dades, solemnemente proclamaram e jura-
ram a sua Independência Politica, debai-
xo dos auspícios do Systema Republicano,
dispostos todavia a federarem-se, quando
nisso se accordem as Províncias irmãs que
venham adoptar o mesmo systema.- Os
desacertos dos senhores do Brasil-Impe-
rio forçaram os filhos do Rio Grande do
Sul a lutar durante uma década, contra as
forças não menos aguerridas da legalida-
de. E apparecem Bento Gonçalves, David
Canabarro, Bento Manoel, Onofre Pires,
Garibaldi, Annita e outros heroes, que, ern
lances de heroísmo, escreveram, num de-
cennio, a pagina mais portentosa de nos-
sa historia, E verifica-se a tomada de S.
Catharina, que forçou o transporte de dois
lanchões, puxados por duzentos bois, num
percurso de dezoito léguas. Este especta-
cuio grandioso Garibaldi o chefiou, secun-
dado pelos ousados cavalleiros farroupi-
lhas. E, assim, de heroísmo a heroísmo, os
farroupilhas lutavam.

Agora, Bento Gonçalves!— o cavalleiro
audaz— o espirito complacente e, emfim,
o guerreiro nobre.

As rãs coaxam— como bem descreve o
historiador. Dois homens montados em bi-
zarros animaes marcham, afim de deso-
brigarem-se duma questão honrosa. Não
falam.

Apenas as alimarias e as rãs, de quan-
do em quando, quebram a monotonia da
campina. Estancaram os animaes e apea-
ram.

São elles: Bento Gonçalves e Onofre
Pires—bellos typos de gaúchos. E, de es-
pada em punho, os dois gigantes lutam,
porque Onofre Pires, numa carta, verbe-
rou, em termos candentes, coisas que Ben-
to Gonçalves jamais praticara. Começa,
então, a luta e, de súbito, Onofre Pires é
ferido na mão. Benfo Gonçalves não quer
mais lutar. O que queria já fez: ver o
sangue de seu adversário. Mas Onofre não
se conforma. Quer continuar a luta. E con-
tinnam. Agora o ferimento foi maior: Ono-
fre Pires foi ferido no anfebraço. Não pó-

.de mais lutar. Bento Gonçalves mostra,

então, nobreza e complascencia : procura
reconciliar-se com o vencido e, ao aper-
lhe a mão, cuja frieza lhe causa espanto,
pula no seu animal e sai em dispurada em
busca dum medico. Minutos depois elle e
clinico estavam perto dum corpo sem vi-
da. Nada disse Bento Gonçalves. Onofre
Pires não mais existia.

As rãs coaxavam-quebrando o silencio
das campinas...

Milton Nunes da Silva

W^Zk, 'TriÉJ

Diccionario ultra-
moderno

4r/e—Uma copia da natureza a que semisturou um pouco de espirito.
4scensor/s/a-Individuo que sobe... coma firme intenção de descer.
ourro -Sujeito que põe dinheiro fora.
Celebridade - O desejo de ser conhe-cidos daquelles que se não conhecem.
Confissão —* Sabão que tira as nodoas

da consciência.
Cr/se~Um fundo de bolso... vasio.
Desbocada--Gente que fala mal do go-verno...
tsperança—imaginação dos infelizes.

A única riqueza dos que nada possuem.Erudito—Um homem que sobe tudo quan-to não nos interessa.
Eternidade — Dia sem hontem nem ama-

nhã.
Explosão—O acío feio de se contar se-

gredos... depois de um rompimento.
Honestidade - Virtude tão incommoda,

que todos a desejam... para o próximo.
Impossível—A coisa mais tentadora queha no mundo.
Iníriga— O meio mais fácil de separar

amigos.
/• de Abril — A verdade com apparen-

cia de mentira...
Loucura—A arte de se possuir mais de

uma razão.
Memória— Jardim das sombras mortas.

Museu tristíssimo da alma.
Musica—O mais agradável e dispendio-

so dos barulhos.
Ódio—Um amor ás avessas.
Talvez—Sim e não.

Revendo e
Revivendo

-

Vicioria, esta tua ilha
é um brinco, uma maravilha
cravada neste recanto;
parece-me aos olhos meus
uma dádiva de Deus
ao teu Espirito Santo.

Na tua bahia mansa
o Atlântico descansa
para as lutas do futuro;
e, neste desenho torto,
fü tens mais seguro porto
que o próprio Porto Seguro.

O vulto do teu Penedo,
só pelo vulto, faz medo,
se na bruma se desenha;
e, no fundo do honsonfe,
fala com Deus, fronte a fronte,
o teu convento da Penha.

SanfAnfonio, doutro lado,
longe, soturno, isolado,
parece que, triste, encara,
com inveja d'outra vida,
a tua Praia Compripa,
irmã de Jucutuquara.

No tempo em que estive aqui,
andei por Aribiri
e a Villa, velha faceira;
e ainda achei o Paul
do mesmo geito faful
com aquella luz «brejeira.»

E, mais longe, a gente gosta
de ver a praia da Costa,
mesmo que seja de frente;
no canto duma restinga,
a tua Piratininga
vive em paz... miliíarmente.

Victoria, a tua cidade,
pelos olhos da saudade,
em reveddo, a alma me expande;
te digo sinceramente,
não choro copiosamenfe,
porque iá 'stou muito grande!...

Depois de quasi sete annos,
de enganos e desenganos,
eu recordo a tua historia,
e, como poeta, encantado,
te revejo, enamorado,
minha invencível Victoria!

¦:¦ 
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Paulo Brasil
Amo nio Paulista



a 
'¦-, 

. 
' va

j.a*. a'--;*

>

N A R Ô
(Typos de rua — Do livro
«Monturo»)

O sol illuminava os dias de 176*0...
No fundo do largo da Conceição, no becca

da Lingueta, esquecido e humilde, sentado ao

portal da casinha baixa e miserável que servi-
ra de cadeia da capital, queixo por cima dos

joelhos, o negra Narô pensa trislonho...
Tem um não sei que que agrada, um dom

de dor lastima.
Seu corpo anthropóide é uma estrucfura

grosseira, bronzeada, tal qual amassada de bar-
ro impuro.

Tinha o dia toda aqueila estactica maneira...
Revolta incumbada com a chibata da es-

cravidâo. 0 grito hynanizado da Africa. A an-
cia recalcada em tristeza, o negro da galé as-

pirando exercitar o lafego no senhor...
Nada lhe move da quietude.
Não acceita nada que lhe seja dado.
Quando tem fome, trabalha; qua ndo quer

descansar, dorme; e quando quer divertir-se fo-
ca a sua flauta de bambu...

Ahi nisso ninguém o iguala. Toca flauta como
ninguém...

*
» *

A' noite, todo o mundozinho baixo vem ou-
víl-o.

O negro toca, toca perdidamente, pela noi-
te a dentro... chorando e tocando melodias sau-
dosas.

O canudo de bambu tem chorados humanos,
expressão de dôr de todas as desgraças...

Certa vez o negro, deliciando a multidão é
interrogado por alguém...

Um moço de bôa-pinta, vae a elle e pede
que lhe ensine arte de tão bem tocar...

«Num posso não, moço.»
—Escuta, negro, se me dizes o segredo da

flauta, te pago alguns réis...
«Num posso, seu moço.»

Pelle Limpa e Alva em 3 dias
"¦•¦''¦•'*.¦ 

i, :.'"' .*.-'.•' .'" 
' ¦* f . ' ¦¦'¦:: •'.'•¦¦'.¦'.-! 

'": ':'.';¦ V V..--.-¦.¦. •¦' ..

...._

________fl F-*^ I
WWW ' ^____r^ ______________________fl ^B B^-__fl B ^B B^ .__fl ____¦R-- b ' • ál W ^^Á I1^ ]Pb^ ^r^ ^H

^.^Hr ___H _r^B ________H_fl Pflfl * AT w /m + Sm b______->"* ^j X^R- i % s ^fl __»V^ A Wm
| : • ••* <:' ^| £/ ^^» w/ ^k
R*. ^R> ^^__r^ il
r' • • mi I
Bfl BV ^BB^B _______________H

-¦**. :•' 
¦*.¦-. ' 

¦ ¦ ¦ '*a
'

1* DIA 2 DIA 3* DIA

fls manchas, os cravos, as sardas e os poros dila-
tados desapparçrem.

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

0 Creme Rugol corrige e faz de
sapparecer as queimaduras do sol,
as manchas cutâneas, os cravos, as
espinhas, a cutis escura-, averme-
lhada. amarello citrino ou terrosa,
tornando a sua pelle clara e unifor
me.

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

prime á cutis um tom de pétala de
rosa.

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

Nós temos á sua disposição um
exemplar do livreto «O Tratamento
Scientifico Para embellezar o Ros-
to» que lhe indicará o caminho para-
obter uma pelle formosa e evi tar
que elia se estrague ou enrugue
até a extrema velhice. Não hesite;
Peça-nos hoje mesmo.

A revista está sob a sua mão **
deixar para mais tarde é arriscar a
se esquecer, V, s. nâo tem despesa
alguma. A remessa será feita gra-
tuitamente, livre de porte.

'.. - COUPON
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Laboratório Alvim & Freitas — Rua Wenceslau Braz, 22, sob —S. Paulo.

Como leitora de «Vida Capichaba», peço-lhe enviar-me gratuitamente, sem;
obrigação de minha parte : «O Tratamento Scientifico para

embellezar o Rosto.»

NOME , »••-•**.».«• ...... ..,..«•»•*>. .»«*.«..»4, .»*«•• •.«•••*..»,'

RUA

CIDADE  ESTADO

Se na pharmacia ou perfumaria da sua localidade ainda náo tiver
Rugol, poderemos enviar-lhe um pote mediante rs. 9$506 em vaie postal.

O negro persistente, se endireita, mostra os
dentes miúdos e brancos num riso franco e ami-
go. Abre os braços, medita duro de olhar, abai-
xa a cabeça:

— Não me creia egoísta, seu moço, a flauta não tem
nada, ... sou eu mesmo o segredo... minha tristeza... minha

côr...

Não se sabe o fim de Narô...
Acho que morreu cantando maguas...

ViNIClUS FRANCO
V

¦

ASSIGNATURAS
Levamos ao conhecimento dos nossos leitores do in-

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

A redacção só se responsabiliza pelas assignaturas
tomadas com os representantes de cada localidade, os quaes
dispõem de talonario próprio fornecido pela direcção da re-
vista.
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O Bobo
Eu o conheci. Chamava-se, se não me falha a memo-

rio, «Izaque, nariz de cachimbo.» Era um cidadão que pra-
ficava Iodos os álos degradantes. Llzava, sempre, sapatos
diferentes. Ora, um amarelo, e outro preto, com polainas
cinzentas. Ora, ambos pretos. Vestia, tambem, quasi sempre,
calça listrada e um velho e ensebado fraque, e, no alto da
cabeça, um chapéu, que noutro tempo, teve «oito reflexos.»
No pescoço um colarinho, maior que ele mesmo, desabo-
foado, um lado, e, sobre ele, uma infinidade de gravatas
coloridas.

Pobre homem. Pobre figura, gue, naguela época só
servia de graça aos transeuntes. A garotada, com ele, se
divertia bastante. E, ele, da sua ignorância, não compreen-
dia. Não via a palhaçada que representava. De quando em
vês, investia, sobre os molecotes, com a sua inseparavej
bengala, restos de um velho e usado guarda-chuva, afim de
vingar-se das vaias dos garotos. De outra feita, apanhava
pedras de «carçada», como cie dizia, para atirar nas cre-
ancas, que, com cie mexiam, ou pilheriavam.

E, assim, vivia, o «nariz de cachimbo», a vida que
lhe foi reservada. A vida despreoecupada da própria vida,
mas, a vida indolenfe de um insensível. De um desequili-
brado. Pensando nos garotos, que, com ele, brincavam, e
nas suas inúmeras gravatas de chita, qual o «Conde de
Santa Fé», de Victoria, que, segundo ele próprio, é senhor
de uma infinidade de navios (transatlânticos), de minas au-

Para concertar rapidamente os
30 kms. de canaes

Para purificar o sangue e manter sadio
o organismo, os nossos rins dispõem de cer-
ca de 10 milhões de tubos finíssimos, repre-
sentando um comprimento total de 30 kms.
Esses tubos são verdadeiros filtros e devem
deixar passar por dia de 1.000 a 1.500 cen-
tfmetros cúbicos de liquido extraindo do san-
gue.

Quando se apresentam irregularidades
da bexiga, tornando se o liquido escasso ou
demasiado freqüente, queimante por exces-
so de acidez, é signal de que os filtros precisam de ser lavados. , Esse signal de alar-
me pôde denotar ameaça de dores lombares,
sciatica, lumbago, cansaço, inchação nas
mãos, nos pés ou sob os olhos, dores rheu-
mathicas, perturbações visuaes, tonteiras,
etc

/ Se os filtros não forem desobstruídos
com a devida presteza, teremos suspensa so-
bre a cabeça a ameaça terrível dos caleu-
los renaes, da nefrite, dos ataques uremhos,
da hidropisia, da , perda de albumina, phos-
phato,et'\

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

A sciencia proclarna-o sur-
pretendente n.a Syphilis e o

Rheumatisnío

-*

\_L_m

O illustrado dr. Cocio Bar-
ceilos, assistente da 2a. cadei-
ra de Clinica Girurqica da Fa-
culdade de Medicina do Rio de
Janeiro, talentoso medico, de
notável reputação na Capital
federal, assim se expressa so-
bre o GALENOGAL:

*í </

;

*
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«Attesto ter empregado, com
reaes vantagens, o poderoso
depuralivo GÀLENfO GAL, do
eminente collega Dr. Frederico

W. Romano, no tratamento da Syphilis em suas
diversas phases e em muitos casos dc Rheu-
matismo. E' surprehendente pela rapidez de seus
effeifos.»

(Firma reconhecida)
O que vence e destroe por completo a Sy-

philis e o Rheumatismo, sem deixar vestígios e
sem estragar o estômago, é o depurador vege-
tal e tônico do sangue GALENOGAL, de muito
agradável paladar. Não tem álcool, não pres-
creve dieta, não impõe resguardo.

O Galenogal classificado na Exposição do
Centenário no Rio de Janeiro, como—Preparado
Scienfifico-e premiado- Diploma de Honra -
distineções que nenhum similiar obteve, encon-
tra-se em todas as Pharmacias do Brasil e das
Republicas Sul-Americanas.

N. 14 Am. Apr. D. N. S. P.-(N. 211).

:; ¦

riferas e petrolíferas, em negociação com o Rei da Abissi-
nia, para a compra do seu território, muitos bens de raís
que possue no estrangeiro, além de ser pai de quasi todos
os Ministros de Estado do Governo Central e grande parte
das mais altas patentes do Exercito e da Marinha.

Pobre desgraçado. Vive a vida do verdadeiro bobo.
Vegeta. Atirando, lambem, de quando em vês, sua imunda
bengala, nos garotos que o chamam de «Chupa.»

tftrmando Oliveira
-A 1 , .".<
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NA GRIPPE NA BRONCHITE.MA TOSSE

.,. -$ ,,,—iimt^. .... _. . 1... -- ISjik,.a fT5k* -¦• -** - -

Encontra-se á venda em todas as
Pharmacias e Drogarias
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«ESTILHAÇOS»—;. E. Aoni Filho—Ma\\za—Rio.
m

O sr. José Elias Aoni, de Cachoeiro de Ilapemirim, col-
lectou uma porção engraçada de anecdotos e piadas de
turcos c caipiras, creando talvez algumas, e com esse ma-
terial fez um livro, que dedicou aos empregados do com-

...
mércio.

Não ho duvida que o sr. Aoni—brasileiro filho de sy-

rio —sabe arremedar com perfeição o linguajar e modos dos
seus antepassados bem como o dos nossos matotos.

Os turcos ali, ás vezes, apparecem gozados. Não ha

ninguém para caricaturizar o estrangeiro, como o próprio
filho do estrangeiro...

Freqüentemente, porém—segundo a própria observa-

ção de Eloy Pontes, que escreveu o prefacio do livro-es-
sa copia,demasiado fiel, da expressão dos matutos e turcos
foi excessiva, chegando em certos casos, a difficulfar mes-
mo a leitura e comprehensão dos textos. Quanto ao valor
do livro, o próprio gênero é tão ligeiro que só com esforço
se pôde considerar como propriamente gênero literário. Re-
cebemo-lo com as mesmas reservas entrelinhadas na «Apre-
ciação» de Eloy Pontes.

«A MISSÃO DA BELLEZA»~MariettaMenna Barreto Costa
—Liv. do Globo—Porto Alegre.

Si eu escrevesse estas linhas logo depois da primei-
ra leitura, distrahida, de um ou outro dos poemas folheados
nesse livro, teria de certo commettido uma injustiça. Eu li.
nha implicado com o titulo e talvez julgasse a poetiza como
uma moça qualquer, que escreve versos...

Felizmente pude ler o livro com mais vagar, em ou-
tro estado de alma um pouco mais receplivo. E a moça dos
versos me pareceu outra pessoa: uma poetiza de verdade.
dona de uma profusão de imagens de phanfasia exaltada e
ardente; de uma alma complexa e torturada, irmã da minha.
e de um coração—coitada I—tão sensível ccmo devem ser
os corações das pombas, das creancinhas de collo, dos
mysotis e dos poetas que morreram cedo... Perdão. Mais
do que isto: um coração de mulher poetiza. E que sente
assim:

«O CANTO DO MACHADO

Canta o machado! Canta o machado
Na sua voz de destruição 1
E, á derrubada, sangrando seivas,

Arvores vivas rolando vão!
Suam resinasl
Tombam de costas 1
Tombam de bruços!
Escorrem oleosl...
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E bocas verdes, retorcidas,
Cantam requiens de extrema-unção.

O aço rebrilha!
Canta o machado I Canta o machado,
Na sua voz de destruição I
E, a cada golpe, na investida,
Vaga uma essência indefinida j
Fantasmas verdes abrem os braços I
Pescoço verdes, estrangulados,
Soltam blasfêmias e imprecação I

Sobem essências indefinidas I...
Ai 1 que gemidos, que calafrios
Rolam da mata na água dos rios!
Balança, arvore, balança 1
Canta o machado!
Ouvi o seu canto na orla da mata \
As carnes verdes, dilaceradas,
Eram mulheres desencantadas! J
Fantasmas verdes abrem os braços l
Erram ás tontas nos espaços!...
Erram ás tontas verdes mulheres,
Alma-penada vegetação I...

E o livro tem outros poemas, fortes corno este, ou de
uma sensibilidade requintada, ou cheios de complexos e re-
voltas de alma, bastantes para consagrar como poeta qual-
quer autor. Taes, por exemplo: «Ilha», «Contar! Cantar!»,.
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Francisco Giüoni 6C- Rua L" dc Março, 17 — Rio
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«Festa Infantil», «Praia Deserta» «Corno NinguémU «Reco-

ihimcnlo», «Peregrino», «Saudade Gaúcha», «Alma de Chum-
bo», «Palavras de Uma Rebelde a Christo», «Poema dos

Braços que trabalham e dos Corações que Sonham» e mais

outros ainda, que têm a força daquelle «Canto do Macha-
do» ou a suavidade desalentada deste

.«ROMANCE EXAUSTO

Quando os vultos emfim se aproximaram,
Eram frias as mãos, graves e mudas,
As formosas cabeças recuaram,
As efígies volveram negligentes,
Descambaram os gestos já cansadosI.;.
Feneceram sorrisos apagados...

Visão de amor que aos poucos se ennevooul...
Mas que c da luz que tanto iluminou?!

Sombras lassas que sempre se buscaram...
Que de tanto sonhar se enevoararn...
E que as febres em cinzas transformaram...
O' sorriso que um riso procurou I...

De tudo mais, de tudo mais restou
Essa tristeza lão suave de sentir...
Essa alegria que já desbotou I...

' ¦• 
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Do halo esquivo e nublado que as continha,
Que é da cabeça languida de freva?!...
Que é da cabeça dulcida de oiro?!...

Quando os vultos emfim se aproximaram,
Desmanchando serenas nostalgias
De tristezas distantes e macias,
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ARMANDO PINTO & CIA.
Casa landada em 1910

Commissarios compradores e exportadores de café
Endereço Telegr.—ARMANDO-CaiJja postal 179

Escriptorio Central—Hua do Commereio n. 64-
mazens de Gafe e Uzina de Beneticiamento —

do Príncipe—Edifícios Próprios

-Ar-
Ilha

Representantes de The Caloric Company — Kerosene —
Gazolína e óleos lubrificantes e Combustíveis —e da S. A.

Frigorífico Anglo —São Paulo—Xarque em grande escala

«Brasil» Companhia de Seguros Geraes

üniços distribuidores no E. do E. Santo do
t '

Cimento Poriland
3 Coroas - Sueco e do Cimento Peru

Vietoria — E, do Espirito Santo —Brasil
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Eram sombras,
Entre as sombras perpassara
Caravanas de sombras fugidias
Dos perdidos desertos das saudades!...
E o grande amor de nevoa e de quimeras
Despefalou-se em pétalas macias I...»

Marietta Menna Barreto Costa merece, pois Iogar, nâo
mais entre as princezos, mas, certamente, entre as rainhas
da intelectualidade gaúcha.
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Almeida Ccusin
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©PT3I OS RESULTADOS!
Attesto que tenho empregado o '

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

Fortaleza (Ceará) — Dr. Odoric*»
de Moraes — (Firma reconhecida).



Toda mfle consideraria
um impossível a deshn-
manidade de amarrar uma
creança, tolhendo-lhe os
movimentos, por nm dia
quo fosse.

No emtanto, muitas cre-
ancas tornam-se franziu*
e doentias por annos e ás
Tezes para tida a vida,
por terem o desenvolvi-
meuto tolhido por um mal

terrível embora iiiTisirel: OS VERMES. Estes parasitas as tornam
anêmicas, paüidas e fraeas, causando muitas vezes convulsões, eólicas e

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

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

Alfinetadas
No Parque Moscoso.

9 ho ras. O casal está
sentado em um do«
bancos, que conforlam o
velho jardim da Cidade.
Conversa despreoceu-
padamenle, sobre... Os
dois sabem sobre que
conversavam... Só os
dois, que estavam sozi-
nhos. De repe n t e, eis
que apparece o papá
delia... Que susto \... Um
pingo dágua na fervura,
como disse, mais tarde,
ao seu amigo, o moço
apanhado em flagrante,
conversando com Mlle...

Elia diz que não sabe
como é que veio tornar
é musa do poeta... Nes-
tas cousas de amor,Mlle.
a gente nunca sabe de
nada. E, quando pensa
saber alguma cousa, já
é tarde demais...
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CoiTimÜDiÇaÇãO NÃO TINHA ACABADO O FRASCO

gg

Dos srs. Antônio da Silva
õarbosa & Cia., recebemos ai-
tenciosa comminicação, sobre
a organização dessa firma»
que será estabelecida á Ave-
nida Republica n. 10, lendo
como sócios solidários aiém
do sr. Antônio da Silva Bar-
bosa, os srs. Manoel Lopes da
Silva e Salvador da Silva Bar-
bosa.

Essa sociedade explorará o
eommercio, no ramo de Pape-
laria, artigos dentários, vidros,
louças e espelhos, a varejo,
em continuação da antiga fir-
ma Antônio da Silva Barbosa-
de quem assume a responsa-
bilidade do activo e passivo.

Agradecemos.

Villa de Solidade, Estado da Parahyba do Norle.Sr. Eduardo C. Sequeira —Pelotas.
Minhas respeitosas saudações.

E' com grande contentamento que venho perante o senhor declarar uma importante cura
?eU! °5V« COm, ° vosso P„EiT9RAL °t ANGICO PELOTENSE. Eslava eu soando de uma for!
nn?ne,a.qU me^ impedia de dormir, pois passava a noite tossindo. Dahi a pouco tempo vinos lornaes annuncios que davam como exlincla toda losse com o uso do seu preparado Fuidepressa, comprei aqui numa mercearia um frasco do PEITORAL DE ANGICO PELOTENSEfabricado por Eduardo C. Sequeira. Passaram-se 5 dias e eu eslava restabelecia daquellatosse maldita. A.nda não linha acabado o frasco e iá estava bom. O mesmo se deu com doisirmãos meus que se curaram tambem rapidamente. E', pois, com justo merecimento que venhodeclarar esta importante cura, que obtive e tambem meus irmãos. 

n,erecimen,° que venno

sidera ão 
V" fâZer de5,Q CQr,a ° me,hor que Ihe convier> e s°u com estima e dislinefa con-

Crd. att. e obr. Silvino Alves de Oliveira
Confirmo este attestado. Dr. E. L. Ferreira de Araújo (Firma reconhecida).

Licença N. 511 de 26 — 3 ~ 906.
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Deposito gerai: DROGARIA SEOUERIA-Pelotas-Rio G. do Sul
~se em toda a parle
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(Outubro a Dezembro)
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6—Com pretexto transformei a ave em uma jóia fina
1-2.

7—O soldado nao lê romances; toma conta do escri-
pforio—2-2.

Ô—Entra na sepultura com cuidado e tome sua me-
dida-2-1.

9 — 0 cordeirinho e o leão se degladiaram sob uma
palmeira—3—2.

1-2.

2-1.

10 — Tome nola do modelo e mande tudo a concerto

11 —Mulher, que se entrega, deve apanhar de cacete.

12—O giz é uma palavra gue, na pembaria, tem mui-
to conceito—1-2.

13—Mesmo em casa a mulher deve permanecer bem
vestida. —1—2

14-Procura por entre a briza que encontrarás a ban-
deirinha—2—2.

15—Esta flor muilo commum—2
Não se compara, oh I mulher—2
Aos teus encantos, senhora,
E... decifre quem quizer : ¦.-..<'' 
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16—A igreia—templo sagrado—1
De mui respeito e formoso—2
A's vezes serve de túmulo
A' algum padre virtuoso

17—Vê se encontro, oh I charadisto—2
— Porém não vá de carreira—
Um animal pequenino—2
Que cahiu na cachoeira.

-:LOGOGRIPHO N. 2:-

No começo deste enredo, 20, 5, 1ô, 2, 7, 9, 12, 1, 11.
Mostrarei neste momento, 9, 2, 15, Ô, 13, 2, 4, lô.
Que não ha razão alguma 19, 11, 4, 1, 10, 21.
Para se exporem ao tormento 17, 11, 5, Ô, 6, 5, 13.

O meu canário fugiu 12, 16, 3, 14, 13, 5, 11.
Não hei de ouvir mais seu canto lô, 3, 7, 6, 4, 13, 5.
Gorgeio maravilhoso 7, 6, 5, 1, 21, 3, 21.
Que a ninguém causava espanto 15, 6, 14, 17, 11.

Espalhei muitos bilhetes lô, 3, 7, 5, 1, 20, Ô, 21, 3.
Por estas plagas de alem 12, 16, ô, 5, 9, 13.
E fiz uma procissão, 20, 5, lô, 15, 4, 1, ô, 21.
E mais promessas também 10, 21, 4, 11, 14.

Quando cheguei da Turquia ô, 6, 5, 7, 11.
Era noite já, fechada 12, 5, 10, 17, 16.
Porém, não perdendo tempo 19, 9, 2, 6, 17, 21.
Compuz, logo, esta CHARADA.

Itapemirim—Villa. \
Domingos Dias Santos
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REVKLAÇÃO
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Antes de ir á tua casa, a minha companheira
era a Saudade... Essa amiguinha louca,
que nos vem recordar uma illusão fagueira
e um lindo beijo numa linda bocca...

Cheguei em tua casa... E a minha grande amiga,
que ficara na porta, displicente,
foi, lenta, revivendo a nossa vida antiga,
que o lempo destruíra inexoravelmente...

E fiquei ao teu lado. Outro sonho nascia
no meu, no teu, no nosso coração,
como nasce a alvorada, explendida e macia,
se espreguiçando num caramanchaol

A lâmpada do amor aclarou novamente
a tua, a minha vida, a nossa vida...
No emtanto, ao te deixar, estavas tao contente,
emquanto eu lamentava a nossa despedida 1...

¦ ¦ 
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ão Sotimar de Oliveira

. 
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Um dia, eu era triste... Da tristeza,
Que as tempestadas intimas acalma :
Puz-me a sonhar, então, o encanto e a palma
De um sonho inattingivel de belleza...

Nesse instante, porem, de doce calma,
A uma voz interior da Natureza,
Quiz olhar a minhalma e, com surprezo,
Vi, que Deus soluçava na minhalma...

-..

LUZIAR TERRA

Por que choras — falei —Senhor do Mundo?
E elle me disse: «o mal de ter sonhado,
Sendo eu próprio de um sonho o mal profundo,

Que vae, na vida, como um fado adverso,
A tecer e a enganar, desenganado,
Todos os desenganos do Universo I...»

ALVIM AR SILVA
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Modolo "Do luxo" X-5.
Modorno, ologonto, ul-
tra*tlloncloio. O Idool
¦porá fomlilot grondos.

Modolo X-4. Duroblll-
dado, economia, olo-
goncla • conforto.
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âAotcofo — Modolo IK-2.
O mais oconomico dot
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a versão moderna da
LÂMPADA DE ALADDIN?

TJ A milhares de annos, com a sua lâmpada maravilhosa, Aladdin
*• -*¦ provocava a apparição de um poderoso gênio, prompto a satis-
fazer todos os seus desejos... Hoje, com um refrigerador G. E.,a dona
de casa, ao simples apertar de um botão, evoca um servidor fiel —
frio constante e uniforme — prompto a proporcionar-lhe saúde, eco-
nomia, conveniência...

E estas são apenas algumas das vantagens que esses refrigeradores
offerecem. Na serie General Electric encontrará o refrigerador que lhe
convém. "Mascote" para pequenas famílias; outros, para famílias
maiores. Mas, seja qual fôr o modelo de sua preferencia, sempre en-
contrará no refrigerador G. E. os mesmos característicos que firmaram
o seu conceito mundial: temperatura scientlficamente correcta, sempre
abaixo de 10 gráos centígrados... alimentos conservados indefinidamente
em todo o seu sabor original e valor nutritivo... E além de tudo isto
uma garantia de 4 annos!
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Peça informações ou uma demonstração a qualquer dos
nossos auxiliares ou telephone para o escriptorio

COMPANHIA CENTRAL BRASILEIRA DE
PORCA ELECTRICA

PHONE 664


