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0 interessam»? garoto flboer Carlos, filbo do casal Amélia
*

Moürão-flííilio Boneffi e nelo do dep. flbner Mourão.
'''Vi.
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Executa trabalhos graphicos
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acceitam-se quaesquer encommendas por preços módicos

E' a mais pontuai 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

Preços reduzidos, pontualidade e esmero nos
seus trabalhos só nas offfficinas da

VIDA CAPICHABA
,...'.- ¦¦'.¦'.•¦'. v mÀ* -

AVENIDA CAPICHABA, 28

TELEPHONE C. 117 C. Postal, 131
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A CASA FATÍDICA ' ¦ ¦,¦¦¦'¦¦

Apesar de ser testemunha de quosi todos os aconte-
cimentos que ora reúno para a feitura da presente narra-
tiva, ha momentos em que eu próprio duvido que se tenham
occorrido.

O desfecho de taes acontecimentos, principalmente
phantastico, toca as raias do impossível. E, no emtanto, é
recente. Si náo me falha a memória, deu-se nos princípios
do corrente anno.

« •

Quem, até a data do desenlace dos acontecimentos
que ora tento narrar, deixasse a estrada geral que vae da
povoaçãa cle Palmeiras á de S. Francisco, entre o kilomc-
tro 17 e Ifl e entrasse á esquerda numa estreita estrada
particular, após andar uns pobres kilometros, veria, do la-
do de baixo do caminho, uma velha casa coberta de ta-
boinhas.

Essa casa fem uma historia tão longa quão sinistra.
Nella trabalharam tres constructores. O primeiro, um italia-
no,.que a começou, teve o craneo aberto por um andaime
no dia em que levantava o esqueleto da casa. O segundo,
um porluguez, grande apreciador de aguardente, cahiu da
cumieira quando já dispunha os caibros. O terceiro, um mu-
lato valentão que tinha per costume bater nos outros com
chicote de amansar burros, e que foi quem concluiu a ci-
fado casa, foi assassinado com treze punhaladas, cinco ti-
ros de revolver e um tiro de espingarda, na noile do baile
de inauguração da casa.

Como primeiros moradores, a Casa Fatídica — nessa
época já a casa tinha tal denominação dada pelo povo da
redondeza —teve os membros de uma familia"mineira : ma-
rido, mulher um rapazola e duas meninas que não chega-
ram a habitar a casa durante seis mezes. Foram viciima-
dos, sem excepção, pela epidemia então conhecida por «es-
panhola.»

Algum tempo depois, transportava-se para a casa fa-
fidica, numerosa familia cearense que, no espaço de dois
annos, viu desapparecer todos os seus membros, um após
outro, victirnados por terrível tuberculose galopante.

Lembro-me ainda que após isso, a casa fatídica es-
teve, por longos annos, com as suas portas e janellas la-
cradas até que, ha já alguns mezes, essas portas e essas
ianellas se abriram para receber uma pequena familia vin-
da do sul. Era composta do seu chefe, um caboclo sadio
chamado Victor de Tal, sua mulher, gorda senhora de on-
gem allemã, um menino de cerca de 13 annos, uma meni-
na de approximadamente nove annos e uma creança de
collo.

A superstição popular, apesar de decorridos vários
annos, se arraigara no espirito daquelle povo rude, foman-
do vulto inda maior.

Não faltou quem viesse cantar aos ouvidos de Victor,
logo que elle se mudou com toda a sua familia, a historia
pormenorizada daquella casa. Conselhos para que Victor
nâo permanecesse naquella casa não faltaram. A todos res-

pondia (iuc nada tinha a temer; que não acreditava cm al-
mas do outro mundo e espíritos malignos; que, si os outro'
morreram é porque tinham que morrer; que elle estava can
sado de andar e que não podia sahir pela estrada cem a
sua família á procura de oulra casa.

Alguém aventou a idéa de se mandar benzer a casa
ou de se chamar o padre para rezar u'a missa dentro delia.

-Seia o que Deus quizer 1—dizia Victor. — Tenho fé
em Nossa Senhora da Penha! Seia o que Deus quizer!...

E os dias foram-se passando. A casa não foi benzi-
da nem tão pouco nella se rezou missa.

•

Agora é que começa verdadeiramente a historia que
me fez lançar mão do lápis e do papel.

*

Alta noite sem siquer uma só fulyuração de estrella
A ampliação não reverbera nem uma aresta de luz.

Envolve a casa fatica o mais absoluto silencio. Na
campina ha silencio. No cafezal, na derrubada, nas matias
ha silencio. Por Ioda parte, esse silencio tão apropriado-
mente chamado silencio de morte.

Na casa fatídica, todos dormem...
Os relógios —si por acaso por ali os houvesse — es-

fariam dando meia noite.
Victor sente terrível mal estar que o asphyxio. Pare-

ceu-lhe ique mãos poderosas aperfa\am-!he a garganta.
Nesse estado de semi-consciencia que precede ao desper-
iar, salta da cama bufando e ansiando como aslhmatico.

Despertando completamente, chama por sua mulher.
Grita. Ninguém lhe responde. Debruça-se sobre o leito.
Chamando-a affhcto. Ergue-a do leito. Chama-a.

Tremulo, risca urn phosphoro e acende a candeia.
Agarra novamente sua mulher e, logo em seguida, dá um
grito de estupefação e de terror. Deixa sua mulher coluda
em desleixo sobre a cama e precepita-se como louco para
o quarto de seus filhos. Ali, o scenario que o aguardava»
era mais aterrador e inverosismil.

Victor vae de leito em leito, berrando os nomes de
?

seus filhos e agarrando-os como louco.
Ninguém pode avaliar a brutalidade daquella scenal

E o narrador sente-se de súbito impotente para descrevet-a.
O que sentiu aquelle pobre pae naquclle instante é

AS CRIANÇAS Dl PUTO CUJAS MÃES Oü AMAS
SC TONIFICAM COM O

PICAM
I

-

Francisco Giííoni 6 C — kua 1/ àc Ma*ço, 17 -» Rio
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impossível traduzir I... Desesperado, ar-

qucianle, gemendo e grilando sahiu como

si atacado de fúria perigosa.
)ose Cellim, O morador mais próximo, c

de quem mais tarde obtive os pormeno-
res da presente narrativa, sob resultado

correu a abrir a porta de sua casa. Victor

precipitou.se para dentro e o agarrou tre-

mulo de pavor. Com pàüidèz apoplel.co

a sulcar-lhe o rosto, as mãos c as per-

nas a tremer, os lábios horrivelmente con-

gestionados, pupillas dilatadas, cabellos

ericados, ansiando como si soífresse ler-

rivel dyspnca, com palavras entrecorla-
das de gemidos febricitantes, Victor len-

Jpu relator u José Cel  o oue se havia

passado.
Anles que a manhã chegasse, V i c lor

cahiu numa exhuustão indescriptivel.
Nunca mais recuperou a razão.

«VIDA CAPICHABA»
Publicação fundada em Í92S* da Empresa Graphíco

—Editora «Vida Capichaba»

Director J M. Lope» Pimenta
KedaetoreüP Almeida Cousln e

Alvlmar Sllva

EXPEI>mKTl«

Assignaturas:

Numero avulso  -XÜwl
Semestre • ofíiívl
Anno....  20500U

M assignaturas «rrminam sempre em S»> junho ou 31
de deiembro.

* #

Urgia uma providencia qualquer no sen-

tido de serem removidos os cadáveres.
Mas, quem se arriscaria a penetrar os

pórticos sinistros da casa fatídica?!
A policia foi avisada. Mas, a policia

destacada para aquella zona, tinha sahido
a ver si capturava um famoso assassino.

Passou-se aquelle dia e, á noite, por
volta das oito horas, negras volutas de fu-
mo ergueram-se da Casa Patidiea.tm se-

guida, grossa ltngua de fogo relampagueou
sobre a coberta e, decorridos breves in-

stantes, a casa faiidica ardia como si fos-

se u'a mina de petróleo. Numa hora desa-
bou a coberta feita em chammas. Os es-
teios cahiram serrados pelo fogo. Os bal-
drames, os barrotes, o vigamento, os por-
taes, as portas e o assoalho, om breve se

transformaram cm cinzas.

o
•

Hoie, quem passa por aquelle sitio, não
vê á beira da estrada, nada mais que um
montão de cinzas baralhado com tiioulos
vitrificados.

Grupo Escolar «Vasco
Coutinho"

Exposição de trabalhos'

Estiveram em nossa redacçâo, as pro-
fessoras Palmyra Vaiionm, Mana Mercc
Cardoso e Maria da Rocha Couto Teixei-f
ra, que, em nome do Director do Grupo
Fscolar «Vasco Coutinho», vieram eonvi-
dar a nossa'Revisto para assistir u inau-
guroçôo da exposição de trabalhos dos
seus alumnos, realizado no dia tft deste
mez, na sede do Grupo, em Villa Velha

Agradecemos.
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Consta ler sido Victor que, num acces-
so de loucura, ateara fogo á casa fatidi-
ca, após despejar sobre os cadáveres de
sua mulher e de seus filhos, antes de des-
pejar pelos quatro cantos da casa, vários
litros de kerosene.

Isso, porém, nunca ficou provado.

Walayr Menezes

Descontos:— 5*1* por tres mezes; ÍO'f. por
seis mezes e 20 1. por anno.

Redacçâo e af/ianas :

Avenida Capichaba, 28~Victoria-E. Santo
Caixa postal, n. 131
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AGENCIAS AUTOPIZADAS :

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

2? andar. PORTO ALEGRE - Rua dos
Andradas, 1.073-2° andar. BAHIA-Rua
Chile, 16.
GLOSSOP á COME- - RIO.
J. WALTER THOMPSON-S. PAULO.

ASSIGNATURAS
No intuito de dar maior diffusâo á

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

Aos assignantes em atrazo pedimos
a tineza de saldarem seus débitos junto
aos nossos representantes no interior.
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Centro de Prepara-
Cão Militar e Naval

Diriqido por oíficiaes competentes da
nossa Armada e do nosso Exercito o Cen-
tro de Preparação Militar e Naval prepa-
ra sargentos aviadores, °"'X?Mos 

,m.do que se apresentem os candidatos, mu-
nidos dos documentos exigidos, como se-
iam certidão de idade, boa sanidade ph\-
sicá e moral, podendo fazer carreira tan-
to na Marinha de Guerra como nas fitei-
r««s do Fxercilo.

Qualquer pedido.de Informação are».
peita deverá ser dirigido ao Tle. Secreta-
rio do Centro, Caixa Pos ^.fWMg»*
laneiro, junto a um enveloppe subscr.pto
e sellado para a resposta.

*
': 

..'¦.:„
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* * * A existência só c bella como nma
expressão de luta, de combate. Viver pe-
lejando é viver com belleza, ungido de ar-
dores puros e de arrebaiamentos sagra-
dos.

A. Chateaubriand
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'OB INFLUErtOIA DIR
C^A DE UM PODER

'"^"T-EK ATUE AL
ATTESTO por i«r

\% iur>tlça tiue, sof
r^iulo ha lo ilM <
,mpo de um pertl
az RHEUMAT3S-

:0 SYIHIUTICÜ.
.. ,.. rat^rs^ado de ca-

y&--*?rj& ictcr r*b Wé como
Harf. ç coiU^eclda. por ln-

Kuencia directà de
sobrenatural resolvi a

exo/rimernar o -ELIXIR DE M>
GUEIRA", do Ph.-Ch. Joáo da
«?i!va Silveira, e eom a maravi-
lhosa ae<;5o desse bemfasejo me-
dicamento me encontro comple-
tamente restabelecido. — U*JA
(Mlnas> 279 1933. — Ass.) »««
aoel Plnhelr». (Firma reconhe-
cida)
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A piíangueira fll B*

A pifangueira... Aquella pitangueira,
que em lua casa vive desprezada,

tendo a apparencia triste e corriqueira
de uma pobre mulher desamparada;

AfAUDE
OAS

CREANÇAS

tal vez soffra, lambem dessa maneiro
que os homens sempre soffrem, minha amado,
chorando a perda da illusão fagueira
que urn dia nos seus galhos fez pousada...

Hontem fui vel-a; e, ao contemplai-o, tive
a impressão de uma alma que revive,

em luta contra a própria Natureza,

. ¦¦ ¦ .v ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦.¦¦¦¦¦" •¦. . ;

um Sonho... Uma Silhueta... Uma Amizade...
-Tanto bem que produz tanta tristeza
e em redundância apenas a Saudade!..

£ti2iar aterra
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çfo-rtíeim. os Asy&moizíois
Guoctkft>4 cío ozras&c-o.

Com,rqunica-
ção

Do sr. Emílio Marins
David, secretario geral
da Associação Athletica
de Moços {Centro de
Cultura Physica), da Ci-
dade de Alegre, recebe-
mos communicação de
que essa Associação te-
ve a sua directoria re-
ceniemente eleita, assim
consfiluida :

Presid», Oscar de Al-
meida Gama;vice-presid
Carlito Pinto Figueiredo,
1* secrt., Emílio Marins
David; 2* sec, Jacy Gui-
marães Pinheiro; V lhes.
loaquim Simões Madei-
ra; 2* lhes. Wilson Caia-
do Ferreira; Directores-
esportivos, Afhayde AI-
ves de Macedo. João Ju-
lião e João Ribeiro; di-
recíora do D. Feminino.
Maria de Andrade Ma-
cedo. a Z

Gratos. * » »
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Conbççeis o afamado Peitoral de Angico Pelo= Communicação
íense e suas virtudes ?

V,:
Lede testemunho de gratidão de Hermenegildo Anlonio de Mello.

Illmo. Sr. Domingos da Silva Pinlo.
Tendo me achado baslanle conslipado, soífrendo de uma bronchite perlinaz, e fazendo

uso do seu afamado PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE, manifesto-lhe aqui meu profundo
reconhecimento pela grandiosa descoberta a bem da humanidade soííredora, pelo bom e prom-
pio resultado gue delle colhi, com o uso simplesmente de dois vidros deste seu preparado.

Achando-me restabelecido, faço-lhe esta, podendo Vmcc. fazer delia o uso que lhe ap-
prouver. Sou com toda a consideração, de Vmcc. Amo. Obrçj. Cr.—Hermenegildo Antônio de
Mello—Pelotas.

Dr. Francisco José Rodrigues de Araújo, formado pela Faculdade de Medicina da Ca-
pitai Federal dos listados Unidos do brasil, etc.

Attesto gue empregando o PEITORAL Dl: ANGICO PELOTENSE, preparado pelo distin-
cto pharmaceufico sr. Domingos da Silva Pinto, com o fim de debellar a tosse symptomatica
das affeeções bronco-pulmoriares, colhi resultados que me satisfizeram. Pelotas —

Dr. Francisco José Rodrigues de Araújo

Confirmo estes at.estados. Dr. E. L. Ferreira de Araújo (Firma reconhecida).

IJcença N. 511 de 26 - 3 - 906.

Deposito geral: DROGARIA SEQUERIA-Pelotas
Vende-se em toda n*\ parle

Rio G. do Sul

Do sr. José dos Passos Car-
valho, !' secretario do S>ndi-
calo dos Empregados do Com-
mércio de Viclona, recebe-
mos uma circular communican-
do-nos (jue em sessào solem-,
ne realiz ada na sede desse
Syndicato, dirigida pelo Exmo.
sr. dr. Bento Martins Pereira
de Lemos dd. lnspector Regio-
nal do Ministério do Trabalho,
Industria e Commercio, e pe-
rante o Conselho Deliberativo,
foi empossada a nova Directo-
ria que regerá os destinos
dessa associação de classe no
período 1935—36,

Presidente, João Baptista de
Souza; vice-presid., Pedro
Sposito; 1* secretario, José dos
Passos Castilho; 2' secretario,
Ariido Soares; 1' lhes., Domin-
gos Pescadmha; 2" lhes., Ma-
rio Castellani; Procurador,
Martinho Gomes e bibliolheca-
ria, Geny Leite Tavares.

Commissão de Finanças: Al-
varo A. de Barros, Graciano
Neves Esteves e Hildebrando
Costa. Commissão de Correi-
ção : César Nonato; Joaquim A.
Hollanda Cavalcanti e Bento
Mangueira Filho.

A raiva ou liydrophobia

A raiva ataca todos os animaes mamíferos, principal-
mente o cão.

Larga propagação do mal tem-se verificado, com vas-
tos preiuizos, nos rebanhos de vários Estados do Brasil
principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catharina, Matto
Grosso, etc.

Nos bovinos, a raiva manifesta-se freqüentemente sob
a fôrma paralytica : queixo cahido,bocea aberta, paralysia
dos membros posteriores; em geral, a excifabilidade ou
agressividade é muito pequena.

Tratamento: A raiva é incurável, tanto no animal como
no homem. O tratamento consistirá, pois, na prophylaxia.

Surgindo casos de raiva em cães, em bovinos, ou em
outros animaes, devem-se vaccinar os rebanhos, ou pelo
menos os animaes de mais valor, o que se consegue com
a Vaccina Contra a Raiva, dos Laboratórios Raul Leite.

Sendo mais vezes o cão o infroductor do mal e sen-
do a espécie canina a mais atacada, todos os cães deve-
rão ser vaccinados sysfematicamente.

A vaccinaçao dos animaes offerece, ainda, o grande
recurso pratico de evitar a raiva no homem, pois disto Te
dá sempre em conseqüência de mordedura de animaes ata-
cados.
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SEM BOM SANGUE POUCO VALE ÁVIDA

PODE RO/O TONICO DEPURATIVO
Francisco Giffoni 6C- Rua i.° de Março, 17 — Rio

com as casas que vendem

mais barato !

Medicamentos e Drogas 
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ANSELMO
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Não ero possivei continuar assim. A fcmilia passava
privações, andava quasi roto e a vida não endirei tava,
mesmo. Urgia uma providencia...

Assim pensava o pobre Anselmo, antigo guarda-ma-
rinha, quando, de súbito, foi interrompida a construcção do
seu castello imaginário, por um leve murmúrio partido do
interior da sua modesta casa de campo.

Era a sua mulher que, cantarolava baixinho, emquan-
lo preparava o almoço.

Anselmo, lypo acaboclado, alvo e troncudo, mirou
tristemente, o conteúdo das panellinhas que sobre o velho
fogão de barro, fumegava...

Só isso? perguntou elle á esposo.
Sói foi o lacônica resposta.
Num canto da saleta esburacada, os seus dois filhi-

nhos resonavam, calmamente, sobre o chão humidecido...
A passos lentos, anciado, o pobre lenhador a elles se

dirige e após fital-os, beija-os carinhosamente.
Pobre pae I A dôr da miséria atormentava-o. A vida

já lhe causava horror... Que seria dos innocentes? balbu-
ciava soluçando...

Idéas mordozes ascendiam-lhe ao cérebro e tinha an-
cias de suicídar-se ao presenciar o misero estado daquel-
)e lar...

Aterrorizava-se ante as misérias expargidas pelomundo...
Sobre a mesinha de taboas, o pobre refeição fume-

gava a sua espera.
Acordando os pequenos, para lá se dirigiu o infeliz

Anselmo, já um pouco regenerado.
, Não podia comer. Uma tristeza profunda embargava-o

ao mesmo tempo que relonceava os pequenos enfanles queao lado saboreavam o misero piléu...
Durante todo o dia passara pensa tivo, apesar das

[armando PINTO & CIA.
Casa f andada em 1919

Comissários compradores e exportadores de cale
Endereço Telegr.—ARMANDO -CaiJja postal 179

Escriptorio Central—Kua do Commercio n. 64—Ar-
maiens de Café e Uiina de Beneficiamento — Ilha

do Príncipe—Edifícios Próprios

Representantes de The Caloric Compaay — Keraseae —
Gazolina e óleos lubrificantes e Combustíveis- e da S. A.

FrigoriÜco Anglo—São Paulo—Xarque em grande escala

Ai,

«Brasll« Companhia de Seguros Geraes

Oniços distribuidores do E. do E. Santo do
Cimento Porlland

3 Cordas - Sueco e do Cimento Peru

Vietoria — E. do Espirito Santo —Brasil

Para concertar rapidamente os
30 kms. de canaes

Para purificar o sangue e manter sadio
o organismo, o$ 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 r.ubicos de liquido extrahido 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 pre-cisam 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 uremisòi.
da hidropisia, da perda de albumina, phos-
phato, etr.

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

A 
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constantes perguntas da esposa, sobre o motivo. Nâo dizia.
Mudara, no dia immediato, o seu semblante. Estava

tudo planejado e logo que acordou, sem mesmo saborear
a quotidiana «agna suja», como chamava, poz-se o cami-
nho da villa.

O Sol mal despontara e algumas estreitas ainda pis-
cavam ló para as bandas do Oriente. O rumor monótono
do riacho cortava o silencio. O capitoso incenso, que, como
de costume era queimado é noite, para, dizia Anselmo, fa-
zer recuar os maus espíritos, embalsamava aquelle deso-
lado e tétrico lar...

Um carro de bois annunciava a sua passagem porali, num surdo chiado...
Já eram 11 horas e Anselmo ainda não apparecera.

Que teria suecedido? pensou sua mulher. Nunca demorara
lanfo... Que haveria?

Um mau presentimento apossou-se da infortunada mu-
lher que, afagando as duas crianças, desfez-se em copioso
pranto. Tinha razão. Esperava de um momento para outro
o seu desenlace fatal... Anselmo andava sempre nervoso e
pensativo e não duvidoso que elle se...

Não continuou, assim pensando. Seu coração de ama-
vel esposa e mãe carinhosa, bruxoleou, brutalmenle e uma
syncope fê-la cahir sobre o catre immundo... e sucumbiu...

Os pobres orphãos, loucos, sahiram em louca dispa-
rada pela estrada chamando pelo pae.

Não tinham andado meio kilomelro quando estacaram
deante de um corpo que jazia, empoeirado, em meio ó es-
Irada, rodeado por uma poça de sangue ! Uma embira ata-
da ao pescoço, fortemente, dera-lhe a morte!

Era o malogrado Anselmo!...
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ANNIVERSARIOS
Fizeram annos no dia :

As senhorinhas: ltda Alves de
Oliveira, Zely Siiva e Zeina Leal;
os senhores: João Cypreste Filho,
)oão Frizzera, Antônio de Castro,

Arthur Teixeira de Paula, Carlos Campos,
Romeu Faustini, Antônio Felicio dos San-
tos, José Caldas, dr. José Neves Cypreste.

A senhora Laurice Maluf Rama-
lho; a senhorinha Hilda Grijó; os
senhores : Antônio de Castro, pe.
Leandro DeirUomo, Democles V.

Barcellos, Manoel Coelho, Antônio Can-
dido Ferreira, Therencio Lima e Renato
Santiago.

17

18

19

As senhoras: Sylvia Lmdemberg
Sette e Virgínia Silva Ferreira; as
senhorinhas: Nair Lacourt, Maria
de Lourdes e Virgínia Santos; os

senhores : Jocarly Nascimento, Flodoaldo
Borges Miguel, cel. Francisco Schwab,
Deodoro Costa, Jayme de Abreu e dr. Fio-
rentino Ávidos.

As senhoras: Helena Gonçalves
Vervloel, Maria da Gloria Nunes
Machado e Conceta Pagani;a se-
nhorinha Nila Gonçalves; os se-

nhores: Claudiano Carneiro da Cunha,
Manoel Raulino Rios, José Gilson, Lauren-
tino Vieira, Francisco Abreu, )oão de Pau-
la Novaes, )osé Duarte Braga e Roberto
Pinheiro de Paula; os meninos: Carlinhos,
filho do casal dr. Fernando Duarte Rabel-
lo; Ormy, filho do casal Maximino Mattos.

On I As senhorinhas : Zelia Bastos, Er-
2()| cia Rodrigues e Maria José do

Amaral Carne i r o; os senhores:
Octavio Augusto Costa, Octavio

Octavio Sehneider, Nilton Bermudes, Oso-
rio de Miranda Rodrigues, Paulino Ban-
deira, Américo Martins e dr. Dorio Silva;
os meninos: Luiz, filho do casal José de
Almeida Cruz; Áurea, filha do casal Ge-
túlio Alves de Oliveira.

_-______-__¦

21
As senhorinhas : Nair e Adzine
Gonçalves, Cassilda de Araújo
Faria, Beatriz Ribeiro de Souza e
dra. Eurydice O' Reilly; os senho-

res: Ormando Benezolh, Armildo Vessani,
Paulo Ferreira, Ormindo Paiva, Sebastião
Marreco, drs. João Thomé e Carlos Cam-
pos.

Retratos Modernos

MAZZEI
Representante de «Vida Do-

mestiça» nesta capital.

Seus trabalhos também são pu-
blicados em

«l/ida Capichaba»

Rua Jeronymo Monteiro, 77
Victoria

l22l A senhora Cècilla Soares; as se-
nhorinhas: Cecília Carvalho, Lis
Soares e Dinorah Soares Lemos;
os senhores : Ubner Arruda, Dur-

vai Muniz Vianna, Moacyr Barros, cap. Si-
dronilio Firmino, Emygdio Milagres, Eloy
Fernandes, Olindo Batalha, drs. Francisco
de Cerqueira Lima, Machado Guimarães
e Miguel Mateoli.

A senhora Lúcia Tironi Vello; as
senhorinhas: Darlina Mello, Ma-
ria Augusta Boyd, Juracy tyedéa
e Hebbe Albuquerque; os senho-

res: Alvim Valladares, Lauricio R. Vieira,
Renan Carneiro, Antônio de Oliveira, Ro-
gerio Coelho, Leopoldo Ignacio Pinto, Eu-
gênio Queiroz, drs. AyltonTovar e Pietro
Sabbato; a menina Leda, filha do casal Al-
varo Barreto.

23

. ACE COM SEGURANÇA
:| NA FRAQUEZA PULMONAR

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

Pharmacias e Drogarias

24
A exma. viuva Collatina Muniz
Freire; as senhorinhas: Odysséa
Nascimento, Maria Firme Sabino,
Olga Rísso e Lilia Calmon No-

gueira da Gama; os senhores: Ormando
e Alarico Lyrio, Argeu Soares, João da
Cruz Barbosa, Victorino Busatto, Joáo Pe-
nha, José Trindade de Oliveira, Homero
Lannes, Alberto Pinheiro de Lemos e Lum-
becfo Silveira; as meninas: AIba, filha do
casal Octocilio Lomba, e Mairy, filhinha do
casal Olivia — Anísio Cavalcanti.

As senhoras: Ernestina Wanzel-
ler e Dolores Rangel; a senhori-
nha Laura Meireiles Ribeiro; os
senhores: Gilberto Bandeira Cha-

gas, Augusto dos Anios, Luiz )osé Barbo-
sa, Francisco Martins e dr. Ceciliano de
Almeida.

O senhore: Manoel Carlos Soa-
res; as meninas: Rosa e Maria,
filhas do casal Manoel Aquilino;
o menino Mario, filho do casal

Oscar—Nair Vasconcellos.

A senhora Alexandrina Costa
Aboudib; os senhores; Amaro
Bastos, José de Cerqueira Santa
Clara, Alexandre Canossa e dr.
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26

27

Alencar Araripe.

NOIVADOS
Fizeram-se noivos:

Da senhorinha Rosaria Ritta do Nasci-
mento o senhor Ruy Barbosa Machado;

da senhorinha Hermehnda Seraphim
de Paula o senhor Euripedes Lemos Britto;

da senhorinha Leonor Berthotdo Al-
ves o senhor Álvaro Ribeiro de Albuquer-
que;

da senhorinha Maria das Dores Oh-
veira o senhor José Campos;

— da senhorinha Maria Zara Aguirre o
senhor Gerson de Castro.

CASAMENTOS
Casaram-se:

Com a senhorinha Laura Meyrelles Ri-
beiro o senhor Ricardo Simões.

CASPA e OUEDA do CABELLO
I*»! PILOGENIO
V_ND.-5_ EM TODAS AS PHARMACIAS E DROGARIAS
Francisco Gtítooá 6 C - f&â i.° de Mbbç* 17 Rio
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O SEGREDO Anecdotas
da saúde dos cabellos

Como crescem
Porque caem
Porque embranquecemComo remediar

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

ções do couro cabelludo e corrigir as
suas anomalias.

Como combater os
dymptomas da destrui-
çáo capillar que acârre-
tam fatalmente a clebili-
dade e o embranqueci-

Calva devida i Alopecia Are-
ata, tratada pela Loção

Brilhante

mento dos cabellos, as-
sim como a calvicie.

Será um problema in-
solúvel ?

Felizmente náo.
A sciencia está sem-

pre preoccupada afim
de projectar claridade
nas trevas.

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

substancia da mesma
natureza que as cellulas
capillares podia coope-
rar a sua formação e ao
seu des envolvimento.
Tal substancia é a quese encontra concentrada
em solução estável na
bem inspir a d a e feliz
forma da Loção Brilhan
te cujo segredo custou
uma fortuna.

Graças ao poder de
absorpçáo da epiderme
de certos líquidos, con-
segue a Loção Brilhan-
te ser directamente assi
milada pelo couro cabel-
ludo. Assim, com appli-
cações locaes penetra 
até as raizes do cabello
(que nunca morrem) os seus ele
mentos anti-parasi tarios e nutriti-
vos das cellulas capilares.

Innumeras personalidades do Bra-
srl já recuperaram os cabellos e os
viram restituidos com sua côr natu
ral primitiva, sem* necessidade ae
recorrer ás tinturas.

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

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

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

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

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

Mme. hrançois
Pohl nos escre*
ve:

Devido d cas-
pa o meu cabel.
lo enfraqueceu
e cahia ae for-
ma alarmante
Depois que eu
em p reguei re-
gularment e a
Loção Brilhan
te, os olhares
de minha tu mi-
lia são sempre
(fará os meus cabellos. A caspa desapare-ceu a queda foi detida e renasceram novoscabellos fortes, abundantes e ondeados.
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dade da nutrição do cabello,
com o tônico biológico LoçãoBrilhante, para que elie náo
embranqueça ou caia.

A exiguidadede espaço des-
te annuncio não nos permitteexpor em detalhes as causas
da queda do cabello e do seu
embranquecimento, bem como
todas as propriedades e van-
tagens desta sensacional in-
yenção, por isso, editamos um
hvrinho que eontem conselhos
úteis para V. S. obter e con-
servar uma bella cabelleira

Entre uma serie de causas
da queda do cabello, as maisfreqüentes são o emprego da
agua ou de sabões contendo
ingredientes nocivos, os quaisdiminuem a resistência das pa-
pillas pelliferas, dando lugar
á invasão de caspas no couro
cabelludo.

As simples loções perfumadas determinam uma excita-

Nome..

Rua..
^Cidade.

• •»••»»

— E para onde vais este
anno ?

—Minha mulher anda a pro-
cura duma praia onde as se-
nhoras só tenham um vestido...

Porcjue ?
Porque elia tem dois.

No Tamariz :

Elie — Dá-me o numero do
seu telephone ?

Elia —Está na lista.
Elie — E como se chama v.

exa.?
Elia —Também está na lista.
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ção passageira, porém desas-
trosa, prejudicando as cellulas
superiores do cabello.

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

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

A remessa será feita gratui-tamente. Envie nos hoje mes-
mo o coupon abaixo:
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Fertilisa o couro
cabelludo
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\Ali pertinho daquelle «bronze» que 
"nos

faz lembrar de urn dos principies vultos
da nossa terra, existe um murosinho com-
modo e pitloresco. Convido os pares de
namorados a se Sentarem pura as pales-
trás fugazes, longe do borborinho da ci-
dade. Ultimamente lemos vislo mlle., que
é bonita, vistoso e mui sympathíca e que
trabalha em um dos Trihunues da nossa
CapitaJ, ali sentada a paleslrar com um
«moço loiro»... Ao que parece elle não é
da terra... e por isso mesmo... sua curla
estadia na cidade.

Será essa a razão do retrahimenfo ás
festas e ás sessões do Gloria de mlle.
era assidua freqüentadora?... Cuidado
mademoiselle, não se retraída fanfol...

Elle veíu aoRio para fazer certos es-
tudos de sua alçada. Permaneceu dois
mezes entre nós. Duranle esse lempo re-
velou-se um conquistador de primeira pia-
na. Don )oão e Casanova lhe ficaram mui-
to para traz. Regressou. E agora só se
ouvem choros de viuvas inconsolaveis. Vol-
tou para outros braços carinhosos. Que
ielicidade completai Amor aqui e lá.

Como é bom vir ao Rio fazer «certos
estudos»...

Mlle., a loura maravilhosa de Campinho,
não perdeu tempo, emquanto se encontra-
va, no Rio, o seu quasi noivo: filtrou a
valer, como si estivesse completamente
esquecida da existência do moço...

Isto não se faz, mlle. Pois o único resul-
tado, que produz, é fazer com que os ho-
mens perdam, dia a dia, a confiança nas
mulheres...

Si elle, por exemplo, souber do seu ca-
so,. que não dirá?...

O volúvel moreno do bigodinho que tra-
balha na novel casa de calçados não per-de um só banho de mar durante os ani-
madissimos domingos deste verão.

Nada de mais seria essa sua predilec-
ção, se não fosse pelas optimas opportu-
nidades que tem em estar com aquella en-
cantadora moreninha residente num dos
arrabaldes desta Capital.

Como elle tem predilecção pelas more-
nas, continua a despeito de tudo com
aquelle antigo romance com a professora
que lecciona fora daqui.

Elia saberá de mais essa conquista?...
»

Elle esteve muito tempo fora, gosandodos encantos e divertimentos proporcio-
nados pela Cidade Maravilhosa.

Mas já regressou e assim mesmo, mais
bonito.

Mlle. que aqui ficará sozinha e bastan-
le triste, já está se preparando para re-
iniciar suas palestras naquella ruasinha...
modesta e socegada onde reside...

A irmã delia, parece que está muito
contente e feliz com sua ultima conquista.
Entretanto Alfinete aconselha Mlle. a dar
um passeiozinho á tarde lá pelas bandas
do Moscoso onde existe, se não todo... a
metade do coração do seu eleito...

PAES
0 artista dos qüedros dç for

rrtaíüras
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süa exposição phoíographiça
Rua l de Março. 23

«Alfinete tem notado muitas novidades...
ao que parece, Cupido nunca esteve em
tanta actividade.

a » * a aaaaa» • a a a » * .#»». . . • » .

Aquelle caso, por exemplo, do filhinho
de um dos nossos desembargadores com
a morena do gymnasio, que em todas as
festas dansam sempre de par constante;
será que o coração de mlle., depois da-
quelle celebre caso com o basketballer
actual funecionario da S. da fazendo,
continua vulnerável?...

AA-
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As festas do ciub do Forte são sempre
ricas de novidades: o caixa de uma das
agencias de gasolina, já foi visto até na
Praia, por Alfinete; elle representando
Adpollo, e elia, uma sereia, gosando am-
bos as delicias do farfalhar das ondas,
numa dessas manhãs domingueiras de sol
escaldante...

O ex-official de Gabinete e actual cor-
rector de navios, ao que parece, não se
resenfiu com o grande transtorno por que
acaba de passar sua vida; pelo menos foi
o que deduziu Alfinete, numa das ultimas
domingueiras no ciub do qual é direetor
social. Com que alegria dansou todo fem-
po com aquella morena de olhos verdes e
gestos estudados, que trabalha em concei-
tuada casa commercial desta capital.

Na verdade, sr. direetor, o sorriso dei-
la é al-lu-ci-nan-te e... flor ainda.

Mademoiselle, por estas horas deve es-
tar singrando as azuladas águas do Atlan-
tico, rumo á õuenos Ayres; elle, coitado,
que só teve oceasião de expandir-se na

ultima domíngueira do Saldanha, deve es-
tar bem triste. *

Descance coração, pois mlle. disse que
o motivo daquillo era a perspectiva de
quem parte para nunca mais volver...

O auto 412-P deixou de fazer aquelle
percurso; rua 23 de Maio, )osé de Anchie-
ta, Av. Republica... também a alumna do
y anno Carmo, é bem má, pois, applicou
no mocinho do Governo 0 verso que lhe
fora destinado no Bolo de Noiva:

c( .»»,.,,...««»•»«». ».»»......
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Si eu não tivesse namorado
Namorava com você.»

«Seu» doutor, cuidado 1 elle mora bem
perto do senhor, ali na Av. Clefo Nunes,
no sobrado verde...

¥

A farde donsante do Saldanha deixou
transparecer alguma coisa que vem paten-
tear a infelicidade com que Alfinete se
houve na sua tirada do numero passado,
relativamen t e ao moço viuvo do Banco,
pois o vimos em acentuado idYllio com a
morena que traz no sobrenome o sobre-
nome de uma cidade mineira.

Será que a ex-admiradora do actual
corredor de navios vae ficar «a ver na-
vios» ?...

Elia é linda. Tem sempre um sorriso a
fluir no semblante moreno. E, sobretudo,
é intelhgente. Reúne isto que sempre pa-
receu impossível: Intelligencia e belieza...

Elle é alto. Um typo sYmpalhico e bem
feito. De pouca cultura e disciplina de es-
pirilo, representa a força da vida, si a
vida é força physica...

E comprehendem-.se esplendidamente.
Myslerios da Natureza!...

Pf)otogra-
¦
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«Vida Capichaba» publica gratuitamente,
clichês de creancas, moças, vistas das lo-
calidades do Estado, aspectos de festas,
casamentos, etc, bastando que os inferes-
sados enviem á redacçáo, as phofographias
com os necessários esclarecimentos no
verso.

Os originaes não serão, todavia,resfifui-
dos, salvo quando procurados até um mez
depois de publicados.
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Serei, talvez, incomprehendido. Não haverá, para mim,
porém, siquer, a apparencia de uma surpresa. A incom-
prehensão expressa uma realidade desoladora, que feliz-
menle não me atlinge, e sim áquelles que vêm tudo através
de um conhecimento medido pela habitualidade. E' a mais
sincera, não sendo a mais clara, de Iodas as confissões
da ignorância humana...

sem iguaes, essa visão extraordinária, que se precipita,
num dilúvio de emoções, em meu espirito deslumbrado. Na-
da disso I O meu patriotismo não se revela em nenhuma
dessas cousas, por mais que eu sinia a impressão de sua
belleza... Não. O meu patriotismo não é o amor do Brasil
immenso e fabuloso, de que todo o mundo fala, mas eu nâo
conheço... Nãol

»v: -,?¦

Serei, talvaz, incomprehendido. No entretanto, a ver-
dade não se deve esconder, embora nos leve a uma situ-
ação inesperada. Por isso, vou revelar um sentimento, que
é só meu, meu somente, e que grita, no meu espirito, numa
ânsia louca de libertação...

Serei, talvez, incomprehendido. Não faz mal. Basta
que eu fique senhor do meu pensamento, isto é, saiba que
continuo sendo franco para commigo mesmo, para sentir-
me satisfeito com a minha própria revelação...

Vou falar do sentido do meu patriotismo. Não é elle
esse amor violento e indomável pela gleba, onde o sol me
avistou pela primeira vez. Nem esse mar bravio e verde-
jante que esbraveja, lançando-se sobre o lençol alvacento
das praias infinitas. Nem esse Cruzeiro do Sul, que os ve-
lhos poetas, extrovertidos, que nunca puderam ver a belle-
za maravilhosa do seu mundo interior, cantam nas cordas
roucas de uma lyra multisecular. Nem a visão das florestas»

O meu patriotismo tem um sentido differente. E' a ado-
ração, essa veneração mystica e profunda, que voto ás duas
cores: verde e amarello...

¦.-. ¦¦¦'¦¦¦¦¦ ,' ,
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E o verde e o amarello sáo as cores principaes da
minha bandeira, a Bandeira do meu Brasil...
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Carlos
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CoIIegio «N. 5. Auxiliadora»
Collaçâo de grau

Estiveram em nossa redacção as senhorinhas Avany
Borges, Yomar Gonçalves, Daisy Pimentel gue cm nome da
Irmã Superiora e das professorondas do CoIIegio do Car-
mo, nos convidaram para a cerimonia de collaçâo de grau
da turma de professoras de 1936, por esse educondario, a
se realizar, amanhã, ás 16 horas, no salão nobre desse es-
labelecimento de ensino.

Agradecemos.

Sra. Mariana Pimenta Guimarães

Falleceu, no dia 22 deste mez, na Praia do Suá, a
exma. sra. d. Marianna Pimenta Guimarães, digníssima es-
posa do sr. Sylvio Machado Guimarães, funccíonario da fir-
ma Theodor Wille & Cia. Ltda., da praça desla Capital,

A extincta, que era, também, irmã do nosso director,
dr. M. Lopes Pimenta, desfructava em nossa alta sociedade
um grande circulo de amizade, sendo muito estimada pelas
suas invejáveis qualidades de espirito e coração.

O enlerramento realizou-se, no dia immediato, no ce-
miterio de Villa Velha com grande acompanhamento, tendo
sido vistas sobre o féretro innumeras grinaldas com senti-
das dedicatórias.

Embora com certo atrazo, enviamos ás famílias en-
lutadas as condolências de «Vida Capichaba.»

• * * Deus é bom, não por possuir a bondade, mas por
ser a própria bondade. A primeira idéa que nos nasce á
vista de Deus é a da sua misericórdia : é a única das suas
perfeições que está no nosso alcance, a única que conce-
bemos claramente.—Santo Irineu.

Conselho Florestal
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Dr. Antônio Francisco de Alhayde, foi recentemente
nomeado, juntamente com os srs. Ewerton Guimarães, Na-
poleão Fontenelle da Silveira, Arnulpho Mattos, )oão Chri-
sostomo Belleza, Álvaro Mattos, Alexis Doroffeef e Arman-
do Oliveira Santos, membro do Conselho Florestal e, ao
mesmo tempo, eleito seu presidente, em homenagem ao seu
valor e á sua competência sempre a serviço do engrande*
cimento da nossa Terra.
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Relembrando...

Sr. Orlando Bomfim Júnior em
companhia do menino Fernan-
c/o, fitando o mais Bello Hon-
sonte do Brasil, no Parque A//-
neiro, com saudades da mara-
vilhosa bahia capichaba l

...

_



Curso de Educação Physica
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4 brilhante turma, de professpras,, que terminaram, este anno,
o Curso de Educação Physica, horas depois de uma demons~
tração de cultura, posando para a nossa objectiva.
Todas sorriem. E' que estão pensando na victoria alcançada,
e no alinhamento de normas educativas para o aperfeiçoamen~
to da raça a que pertencem,..

Pelo Brasil e para o Brasil!
«Mens sana in corpore sano.»

¦ A .

Roma, dominadora e suzerana nos lem..
pos idos, supplicava aos céus a saúde da
alma e a saúde do corpo.

Grécia, artística e volupiuosa, offerecia
a perfeição do corpo como principal es-
copo da vida humana, impellindo alé ao
vicio a admiração da forma perfeita, le-
gando na eslaluaria clássica, obras pri-
mas <|ue constiluem provas magnas de sua
admirável educação, a qual nunca divor-
ciou o corpo do espirilo.

Consagraram elias a sua época.
*

* *

brasil 1
Tens talento e mocidade. Da força do

teu querer perseverante, surgirá Ioda a

grandeza e felicidade de uma época me-
lhor.

brasil 1
Revigorando a base physica do teu po-

vo, forjando os moldes para o aperfeiçoa-
mento de tua gente, conquistarás a supre-
ma ventura de um sonho ideal: filhos for-
tes e sadios para a tua prosperidade e
grandeza de teus emprehendimenios.

Serás um Brasil forte I
Serás um Brasil respeitado I
Serás um Brasil grandioso I
Que assim seja para o bem de tua raça

e de tua gloria l!l

JÜLIETTA GREPPE
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Os "Laboratórios Raul
Leite", fundados em 14 de
Novembro de 1928, sob a
sabia direcção do scientis-
ta pratricio Dr. Raul Lei-
te e que reaes serviços
tem prestado a sciencia e
ao Brasil.vem de completar
no corrente mez mais um
anno de fecunda existem-
cia.
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Or. lf JC/t LMiTB

«Vida Capichaba»
que vê no Dr. Raul Leite,
Director dos Laboratórios,
uma das grandes sumida-
des da geração moderna
e um dos maiores bemfei-
tores da pecuária nacio-
nal, congratula-se com S.
S. formulando votos pela
continuidade desta obra
grandiosa que muito hon-
ra o Brasil.

No Rio DÔce

r--'..*A:.i

O resultado de uma das ultimas caçadas
na Lagoa [do Durão, descrip/a por Frei
Lourenço em uma de nossas edições an-
teriores.
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REMORSO
A dala cerla eu nâo me lembro; mas foi em dias que

já váo distantes.
O Silio da Engenhoca andava em polvorosa com a

nolicia daquelle mulato arrogante.
A todo momento, quando o pessoal linha folga, o as-

sumplo era o mesmo.
Nâo havia quem não soubesse um pedacinho da vida

accidentada e espalhafatosa de Barnabé.
Dantes, esles commentarios eram raros. Agora, com

o approximação do mulato, era só no que se falava.
De facto, e barnabé linha fama. Habituara-se naquel-

lo vidinha e, lá uma vez ou outra, pegava num serviço p'ra
fazer arruaça. Tinha prazer em desafiar um cabra, e se este
nâo reagisse, elle dizia:

—- P'ra covarde só pinãoL.
E ai daquelle que tentasse correr I... Atirava nas per-

nas como se estivesse brincando.
Si se fosse acreditar no que o pessoal da Engenho-

ca dizia, Barnabé já tinha oito nas costas.
-Eu num digo qui lenha oito, ponderava Onofre, mais

eu posso agarantir qui elle já mato uns cinco.
Dos cabras do coronel Borges. Onofre era o menos

mentiroso. Ademais, o Iogar de administrador exigia delle
uma certa moderação no relato das façanhas.

A data certa eu não me lembro.
O dia estava vae-não-vae e Onofre espiava o gado

que vinha pró curral quando, do oulro lado do pasto, Bar-
nabé appareceu.

O mulato, encarapitado num lombilho velho furtado a
algum fazendeiro, vinha cantarolando uma toada antiga que
fazia rithmo com o passo lerdo da esquelética cuan.

Encostou a porteira no batente e entrou de trote no
terreiro.

—Boas, capilãol...
Onofre estremeceu ante um cumprimento quasi arislo-

cratica. Elle, um simples administrador do Sitio da Engenho-
ca, ser taxado de capitão?!...

Era desaforo 1
Mas, si Barnabé era valente como trinta e a ti r ava

brincando, para que se amofinar com tão pouco?...
Bastava saudar o recemchegado, mandando á sua iro-

«ia, uma resposta destemida.
E o que fez.
Firmando-se no solo, Onofre enfiou as mãos entre a

barriga e o cinturão de couro crú e respondeu:
—Boas, commandante!.,.
Foi a conta.
Barnabé saltou do animal e os dois entraram a con_

versar. De inicio, ambos se desconfiavam.
Com o tempo, tornaram-se Íntimos e a conversa cor-

reu mais á vontade.
Conversaram muito.
Emquanto Onofre falava do progresso do Sitio, Bar-

nabé esmiuçava os últimos episódios da sua vida valentona.
Contara que a sua ullima façanha linha consistido na

morte de um tal Zico do Chapadão.
E olhando em volta como se temesse alguma cousa :

O nego era valente e andava convidando uns e
ôtros. Si tinha uns vinte anno, era o muito.

Barnabé fez uma pausa, acendeu um toco de cigar-
ro que trazia atraz da orelha e continuou :

Eu nurn creio im belleza di negro, não; Mais, si exis-
tia um p'ra remédio, era aquelle. O diabo parecia qui tinha
sido branco na ôtra incarnação!...

E suspirando largo: - « ...
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Eu nem goslo di mi alembrá I...
O assumpto interessava.
Immovel, quasi sem peslanejar, o administrador fitava

Barnabé, anciando pelo desfecho.
E o negro proseguia :
-Começou in brinquedo. .
O povo si poz a discuti sobre a nossa força, e p'ra

si vê quem ganhava, tangeram nóis dois p'ro meio do terreiro...
O cabra era forte qui nem aço. E si eu num dô di

durol...
Uma lagrima Iremeluziu na face do negro.
Tirando do bolso um lenço sujo, Barnabé enxugou os

olhos e continuou :
Foi penal... Depois eu me arrependi, porque elle

ganhava a aposta...
Quando o cabra metteu o quêxo no meu peito, foi ti-

ro-e-quedal Eu já estava quebradinho pelo meiol... Ahi, fi.
quei damnado commigo mesmo e o povaréo que eslava p'ro
fora grilava tanto, qui só tive tempo de arrancar o ferro e
enterrar todinho no ventre do tá do Zico!...

Espere, interrompeu Onofre, e elle...
Barnabé ergueu os olhos p*ro ceu e concluiu:

Coitado! Num disse nem ai lesus!
Mais, como eu ia lhe dizendo: - deixe o homezinho

nadando nu'a poça di sangue e cahi no matto qui nem dei
tempo p'ra- nada.

Inté qui o povo anpa mi procurando p'ra mi intregá
di presente á policia. Mais eu qui num sô tolo, vim até cá
pra vê si orranjo um cantinho onde eu possa mi esconde.

E fitando bem o semblante de Onofre:
Vomcê bem qui pudia mi ajuda...

Saccudido como que dum somno muito profundo, o
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BARRA DE ITAPEMIRIM
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Visita do sr. Secretario da Agricul-
tura Dr. lorge Kafun aos armazéns
da firma Soares d Irmão, composta
dos srs. cel. José e João M a r q ues
Soares, que estão ladeando aquella
autoridade.

¦v.gv.- ¦ ¦¦. ¦ ¦ ¦

;

administrador accordou
com indecisão:

Eu num Ihi agaranto
não, mais vô vê si dô um
geito.

Quarqué coisa ser-
ve; é só por essa noite.

—Tá bem...
E ambos sahiram a par, para o rancho, em-

quanto o animal devorava uns restos de pasto
que o moleque esquecera no terreiro.

Cedinho, Barnabé botou o freio na cuan e
sumiu estrada afora.

Tempos depois corria uma noticia pela fa-
zenda.

Barnabé tinha se matado.
Encontraram-n'o na estrada que leva ao

Chapadão, com um punhal cravado no peito e
com uma das mãos segurava um pedaço de pa-
pei amarrotado contendo o seguinte:

«Barnabé: aquelle nego valente qui você
dechô estirado no largo do Xapadão era meu
filho mais mosso.—Onofre.»
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Ofticinas da E. E. Ita-
pemirim e Armazéns
de Café da importan-
te firma Soares d Ir-
mão, na Barra de Ita-
pemirim.

Prédio das offici-
nas da Estrada de
Ferro ltapemirim,
em Barra de Ita-
pemirim.

Volgano Barbosa

• * • Algumas vezes, é penoso cumprir um de-
ver; mas nunca o é lanto como não cumpri-lo.
—Alexandre Dumas.
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A morte do Após-
íolo

¦'¦¦'¦

Era em Maio...
Começava a época das chuvas.,.
Anchiela peiorava... A longa moléstia, dia a dia, con-

sumia o apóstolo do Brasil.
)á não podia ir mais a igreja, assistir ás festas e ás

procissões.
De manhã cedo, anles do sol, ainda sob a luz diffusa

da madrugada, o padre abria a janella do seu quarto e es-
piava o horizonte.

De sua casa, sobre o pequeno outeiro, aos seus olhas
cansados, se descortinava Ioda a campina e todo o arraial
de Iririlíba.e lá longe, ornar sussurante se desfazia em on-
das brancas de espuma sobre a praia branca de areia...

De fora vinham os cânticos religiosos dos nativos em
louvor da aurora...

Mas Anchiela, o santo da aldeia, predizia a sua mor-
te...

E, mal se divulgou a noticia, de toda a parte acendi-
ram padres da Companhia. «No Rio de Janeiro, na Bahia*
em S. Vicente e em Porto Seguro, se embargava grande
copia de povo que queria ver o sanefo, obter uma relíquia
delle e receber a sua derradeira benção.»

A aldeia não podia conter o povo que a elia concor-
ria...

Anchiela se sentia morrer...
Seu corpo alquebrado decahia aos poucos. Sua vida

acabava-se...
Pairava em toda a parte profunda magua...

a

O dia amanhecia...
José de Anchiela chamou para junto de si os amigos,

deu a benção aos fieis que o adoravam e falou aos gentio
«animando-os a continuarem na senda da virtude...»

Havia em tudo uma extraordinária mudeza...
Os passarinhos cantavam nos coqueiros...
O santo morria.
Um dos seus discípulos começou a ler as confissões

de S. Basilio de que tanto o santo padre se extasiava ao
ouvir:

«Como os que dormem em um navio são levados ao
termo de sua derrota, também na carreira da vida somos
todos arrastados continua e insensivelmente, para o nosso
fim derradeiro; estás a dormir, olha que o tempo te escapa;
estás a velar e a meditar, menos le não escapará a vida;
diante de tudo passará e tudo deixará após a li...»

¦

O discípulo não terminou.
Anchieta elevou o crucifixo do Redemplor aos lábios...

fechou os olhos... e expirou...
Clareava o dia 9 de junho de 1597...
Lá fora, nos coqueiros, os sabiás chor a v a m e não

cantavam...

Winieius &ranee
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MARIO

Dr. Marques dos Reis, Ministro da Viação,
visto pelo lápis do nosso applaudido cari-
ca/urista Mario Amorim.

Aquella velf)a...
Aquella mulher encanecida

que por ali vae, devagarinho,
eu a conheci no ardor da vida:

" '.V- ¦ :,¦¦. •"• '.",-.'." ¦;

a.
bonita e iovem, punha-me no eólio,
e contava historia de princezas,
onde havia proezas
para encantar meu sonho de menino.
E eu imaginava as princezas
com as mesmas feições delia,
pois era bella,
bella bastante para ser princeza.

Hoje... que outra eslá!
Quanta gente aponta para elia

«aquella velha que vae lá...»

<3acy <&aefi&co
%.
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Da sanía mis-
são da mulf)er

Para a estudiosa senhorinha
Lucia Casteilani.

Compelindo o alto sacerdócio de encerrei-
ramento do.s seres deste orbe terráqueo á mu"
lher, superior ao homem pelo sentimento, affe-
eto o qual exprime respeito, força, paz, felicL
dade pessoal e alheia, que, servindo de norma
aos filhos, faz que surjam no porvir, lares dis-
tosos, abençoados, e emfim |que, frágil no phy-
sico, deve ser pujante no cérebro e, principal-
menle, em moral, virtude, coração, querendo
bem maternal, conjugai, filial, e fraternalmente,
preciso se lorna que elia abandone as frivoli-
dades, .utilidades, e se espiritualise tendo pre-
oecupação com o culto sincero, genuino, inti-
mo, que nâo o exterior, adorando a Deus em
logares, horas e dias determinados como si o
Templo não fosse o Universo inteiJo, o altar, a
consciência, a Lei, o Amor, a Caridade, e todas
as dalas não fossem do Senhor, houvesse esco.
Ihidas, melhores, e não tivéssemos a necessida-
de imprescindivel de amal-O sobre toda a Cri-
ação, amando ao próximo, também aos algozes,
verdugos, pelo mental, por palavras e obras em
todos os momentos da vida.

Porque a mulher não extermina os soffri.
mentos que campeampelo mundo em fora?
-Qual a causa de recusar assistência aos neces-
suados do pâo material quotidiano, e essencial-
mente do pão que sacia para todo o sempre,
<jue Jesus symbolicamente distribuía aos amados
discípulos da Galliléa na Paschoa, a água viva
<jue offerecera á samaritana no Poço de Jacob,
quando a Elle negara a água da fonte, conso-
lando aos afflicios, pondo nas almas humildade,
paciência, misericórdia, altruísmo?

MARIO DA SIL VA NUNES
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4 exma. senhora Amélia Bachmeyer, esposa do
nosso apreciado photographo D. Bachmeyer, em
companhia de seus interessantes filhinhos Da-
niberto e Léa, posando para a Vida Capichaba,
numa das alamedas do nosso esplendido Par-
que Moscoso.
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Solimar de Oliveira
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O forte cõnjuncto do Collatinense F, C, campeão da
nossa encantadora Prhtceza do Norte.

companhado do acadêmico Mario da Silva Nunes e
do sr. Wilson Laranja, esteve em visita á nossa redacçâo
o jovem poeta cachoeirano, Solimar de Oliveira, que Vi-*
ctoria já conhece, através das collaborações publicadas em
nossa revista, quer com o nome próprio, quer com o pseu-
donymo Luziar Terra.

O moço poeta manteve com um dos nossos redacto-
res interessante palestra sobre cousas de arte, deixando-
nos, clara, a impressão do seu espirito fino e totalmente
voltado para o encantamento das letras.

Agradecemos.
¦".'.:.''¦
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4' direita:—O interessante me-
nino Sebastião Roberto, fi lho
do casal Laura Paiva-Manoel
Cie vida nes, residentes em Vil-
Ia de Itpemirim.^,^

A' esquerda:- O gracioso me-
nino Herculano, filhinho do ca-
sal Laurindo Amorim Martins e
exma. esposa, residentes em
Rio Novo.

i; •' ¦•;*- > 4> ^ i

' Jt-MmV mrnrn^ mW$ ¦ '
mm 'R ^^^ ^pB ¦ •

fl W--'--m mÊÊ "mJ :mmo. iaBlfl Iiwm flfl :v'.>.flp^^ '"vmmw*'' ••fl
: W . 'W MÊ'  ~*km te; - - yÉl
{¦'•'' 

'&vESê&í'^'' 
' ^mk\ m^*_Aa&ffi''"; •¦ -aÚJM l&$£mmmM mmmW?!%sW>$m\

s, 3 ^r ilB^ Ih
^Hi ' ' '»'¦¦• ^!B ¦ ^K BP^»i*«-^¦¦BèbÍB

WoSmmm^SÊ-T I E&&r|ÉÉl I
B^ '•¦¦''¦ ¦a^mmmmmm\\<''ámm\tef:- ¦' ^^B Bk&v'¦ÉP"^' í^l ^B
* .^H| B|^uBhmm H

fl i1^ ' *^^ HS BB itiJK >S| R^^B B «B B•*Am.m~*í^mmmmmmMmT^mmm^KW -.. c-j. .-m^AmJmm*. --^t .jfttfyj^^ .-„___:-L-:^^^^{y^tBijff^jlj^^

Proseguimos com a publicação dos eoupons do con-
curso «Graça Infantil», 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 alé 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 revisto, 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-
iinées dos nossos grandes clubs.

A commissáo apuradora será composta de represen-
tantes da imprensa de Victoria,

Assim, a parlir do presente numero publicaremos, em
cada revista, até 15 de Dezembro, Ò eoupons numerados, nos
quaes deverão ser lançados os votos, que decidirão dos
Mtà°$ prêmios que «Vida Capichaba* offerecerá aos eleitos.
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Por oceasião das festas do Natal de 1935, com o concurso
de importantes casas commerciaes da nossa praça.

Serão classificados os 2 mais votados de cada sexo
em 1* e 2' logares, conferindo-se, assim, 4 prêmios princi-
paes. Espera, porém, a «Vida Capichaba», contemplar um
maior numero de creanças das mais votadas, que terão, as-
sim, a opportunidade de receber lambem o seu presente de
Papae Noel.

Publicaremos, graluilamente, os clichês de Iodos os
concurrentes e os victoriosos terão direito ó publicação de
uma ampliação na capa da Vida Capichaba, desde que for-
neçam á redacçâo as suas photographias.

Está, pois, aberto o nosso Concurso Infantil. Nesta.
Capitai onde ha tantos interessantes garotos e tantas lindas
garotinhas, vão os nossos leitores lutar com diffi culdade
para escolher os mais bellos. A postos, pois, leitores da Vi-
da Capichaba.
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GRAÇA INFANTIL

(Concurso da Uida Capichaba)
Coupon n- ©
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F/7/io do casal ...

G/?>ÍÇ:>4 INFANTIL K

(Concurso da Uida Capichaba) K
Coupon n* e K

fj Voto na menina , ll

fj Filha do casal  II
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Os eoupons devem ser enviados a esta Redacçâo— Av; Capichaba n 28— Victoria.
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MAPESIA
A meu pae

Trago para a minha
loria sem par
de mulher iovem,

o cheiro inebrianle
da maresia silenciosa I

No meu sorriso,
vibra, sonora,

a bohemia sem fim do marinheiro,
nessas noites coloridas

de poesia,
do luar brasileiro 1

Vivo a vida do mar,
num sonho emocional,

que envolve todo o meu
corpo esculplural,

de cigana adolescente,
num abraço de ondal

A maresia distante...
tem soluços de vaga...

A areia trescalante

de sol, ao meio dia,
num gesto de adeus,

me afaga e acaricia

E o esplendor brilha
em meus olhos de sereia,

ao contemplar a luta
insana do gigante
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Senhorinha Maria José Albuquerque, ele-
mento do nosso escol social, e ligura des-
tacada do nosso mundo literário femini-
no, que tem dado a nossa Revista, em coi-
laborações brilhantes, o seu concurso in-
tellectual.

¦

em ondulações sonoras
de cryslal,

no rvltimo indeciso,
desigual,

de selvagem lendário
do Oceano.
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Nossos jardins
públicos

Um grupo de encantadoras senhorinhas
do nosso set, deliciando-se na «Ilha dos
Amores» no elegante Parque Moscoso,
em pose especial para Vida Capichaba.
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4 menina Nilza Maria Gabriel

Netto, filha do casai Carolina

José Lopes Netto, no dia de sua

Primeira Communhâo.

A menina Nelly Gabriel Cypres-
te, filha do casal Maria - Acyli-
no Cypreste, no dia de sua Pri-
meira Communhâo, na Igreja do
Carmo, em 27 de outubro p. pas-
sado.
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As graciosas capichabas Ru-
thlèa e Maria helena, filhinhas
do distincto casal Irene Lima
—Joaquim Vieira Maltos, res/-

dentes nesta Capital.
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A menina Zilda, filha do casal

Sylvio Pestana — ///ca Firme da

Silva, no dia de sua Primeira

Communhâo.
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MelO oram eníos
em Sanío Antônio
Inauguração do Parque

"

Realizou-se, no dia 24 desle mez, com o presençados exmos. srs. Governador do Eslado, Presidente do Ca-«mara Legislativa, Secretários, Prefeito da Cidade e outras
autoridades, além de grande numero de pessoas gradas, a
inauguração do Jardim Publico de Sanlo Antônio, obra rea-
lizada pelo Dr. Álvaro Sarlo, e que syntheliza perfeilemenle
;bem o desejo que tem o aclual Prefeito da Capital de ser-
vir á colleclividade vicloriense, voltando principalmente as
suas vistas para os bairros pobres, de que os outros go-vernos se têm descurado, de modo lamentável.

Iniciou a solemnidade o Dr. Álvaro Sarlo que, num
discurso feliz mas brilhante, falou dos novos melhoramentos
<jue pretende introduzir no Arrabalde, terminando as suas
palavras por um convite ao sr. Governador Punaro Bley
para inaugurar o Parque:

Com a palavra, S. Exa. falou sobre a acção constru-
cfora e efficiente do dr, Álvaro Sarlo, na Prefeilura da Ci-
dade, referindo-se elogiosamente ao Jardim, que considera-
ya inaugurado.

A seguir, os alumnos, em forma, do Grupo EscoIar
«Alberto de Almeida», cantaram a Canção Capichaba, de
accordo com o programma dos festejos.

Depois, falaram ainda, em nome do Centro Eleitoral
«Sanlo Antônio» e do povo do bairro, o nosso companhei.
™J*e redacçâo, sr. Alvimar Silva, e o sr. Luiz Silva, que
agradeceram aos Governadores do Éstad^e^daTcàpitãiro
•interesse com que voltaram as suas vistas para Sanfo""An-
Jonio.

Foram batidas photographias, que serão publicadas
em oulro numero desla revista.
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Plurçinha ao vento
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A' Maricotinha

Maria, q meu pensamento
E' como pluminha ao vento,

Redemoinhando no ar;
E' como a asa ligeira

De uma andorinha faceira
hm Ao leu do vento, a voar...

Se vento lhe falta, em breve,
Essa pluminha tão leve,
No duro chão vem parar;
Se a noile cahe, a andorinha
Volve ao ninho ligeirinha,
Alegremente, a chilrar...

Assim, o meu pensamento,
E' como pluminha ao vento,

Redemoinhando no ar;
Vae voando... Vae voando...

Até que afinai, baixando,
Vae no teu seio pousar.
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Enlace senhorinhe Zilia Ribeiro
Gonçalves—Ary Thomaz Coelho,
realizado ern 16 de Setembro p.
passado.

PERY NUNES

Concerto de Piano
Em benefício da Matriz da Praia Comprida

*

Transcorreu brilhante o concerto que no dia 2ô, no
Thealro Gloria, Mine. dr. Paulino Müller realizou* como con-
curso de D. Julia Penna, que fez os números de canto, e
das filhinhas do casal Dr. Paulino Muller-Isa e Lucy.

No próximo numero « Vida Capichaba» dará as im.
pressões de arte, de Vinícius Franco, sobre esta festa.

Agora, diremos que Isa — um dos ídolos pequeninos
da nossa platéa que ouve recítaes-foi prolongadamente bi-
sada, tendo de voltar a scena, principalmen t e por causa
de «Josesito* que é. pode-se dizer, uma creaçâo sua. Lucy
mostrou-se uma pequena grande pianista para quem a for-
te e cathedralesca Phantasia sobre o Hymno Nacional, de
Gottschalk não esteve grande demais...

Encantadora noite de arte.
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CINEMA
A Tale of limes cilies

Com Ronald Colman no primeiro papel, a Metro ter-
mina, agora, a filmagem de «A Tale of times cilies». pelli-
cuia que provavelmente se chamará, entre nós, «A queda
da Bastilha», porque é em torno do heróico acontecimento
da historia franceza que gira sua trama.

Ronald Colman compõe a figura de Sidney Carteve,
um heroe. Elizabeth Allan Ganhon, na distribuição da pro-
ducção, o primeiro papel feminino, sendo grande o numero
de «players» que completam a interpretação.

A direcção é de Jack Conway, o esplendido realiza-
dor de «Viva Villa.»
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A Mascote do Regimento
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Joan Crawford, bonita como nunca...
Robert Montgomery, «pirata» como sempre

SHIRLEY TEMPLFS glorious smilesheds its lustre om Fm Fúm's
kte$t picture, The LittU Colmei,9* the bewitching] Kentucky idyt in
which she is co-stamd with LIONEL BARRYMORE **A

- m

Se em sombra e luz ShirleY Temple é um mimo, ima-
ginem a scena ioda colorido, no final do film, em que o lin-
da boneca da Fox apparece vestida de «tulles» e «taffetós»
côr de ros«: é um mimo, um gracioso encanto, e os «fans»
da «mascotte» poderão ver como Shirley é-encantadora
ilb papei de «little colonel», como coronel, em commissão
nesie celluloide de historia, de romance, e de suave senti-
mentalismo.

«A Mascote do Regimento» com Shirley Temple e Lio-
nei Barrymore, por estes dias, no Theatro Gloria.
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Estamos tratando, iá sabem, de «Adeus Mulheres I», a
super-eleganle alta comedia que a Meiro vae «Irear pro-
ximamenle aqui no Palácio. De faclo, Joan nunca appare-
ceu lâo bonila nem lão «chie.» Surge em cada «primeiro

plano»—e veste cada «modelo»!... j
O papel de Robert Montgomery é irresistível; so elle

o poderia fazer. Mas o segundo «leam» de «Adeus. Mn-

lheres» I lambem é oplimo: Franchol Tone. Edna Maz Oliver

(a lia õelsey de «David Copperfield»), Regi na Id Denny*

Charlie Ruggles, Gail Pdlrick e Vivienne psborne- 
O» ••«-

bienles, desenhados e monlados por Cedric Gibbons, s8o

escandalosamenle ricos. Vâo revolucionar os ambientes dos-

nossos millionarios... .

Carole Lombaro
O film de Lombard no sludio da marca das estrella»

inlilulaoe «Handv Across». a direcçêo é de MulchelISei-

sen.

Jessie Matthews, na Metro
i. ' 

¦ 
..

A Meiro conquistou, de facto, Jessie Matthews, que di-

zem ser uma das mais inleressanles arti» ta s inglezas^do

gênero musical. Jessie lera o primeiro papel ao lado de Ro-

berl Monlgomerv e Cliflon Webbe em «This Time il s love.»

Jessie canta e dansa.

.

,
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(Outubro a Dezembro)
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NOVÍSSIMAS

lô—Entre a divindade e aiflôr, esta é mais
abundanle-2—2.

19—Ao som da musica o animal se banhou
no ribeiro—1—2.

20—Tome nota e veja que náo me engano,
seu guloso—1—2.

21-Até o ferro fundido é, sem estorvo, rqi-
do pelo verme—2—1.

22 - Homem, qual a medida que no fim da
sciencia mostra um incidente—2—1—2.

r 23-Sobre o altar da igreja —1
Lá, das bandas dp Equador—2
O padre foi dizer missa
Por ser um grande pastor...

Poz á rua a procissão,
Tendo á frente o sacramento,
Elia tinha muita ordem
E grande acompanhamento.

24—Serve o traje de pretexto-2
Nesta charadinha dura
Porém, não vejo motivo—2
Para esconder a armadura.

»<»-

Sorvete Dansante
Da Sociedade Espiritosantense de Assisten-

cia aos Lázaros e Defeza contra a Lepra rece-
-bemos attencioso convite para um Sorvete Dan-
sante, que se realizou, no dia 23 deste mez, na
sede do Club Recreativo em Collatina, em be-
•neficio da Sociedade, que hoje carinhosamente
voltada para os que, afastados de sua convi-
vencia, merecem receber no seu exilio doloroso,
o conforto material e moral daquelles que estão
-preservados do terrível mal de Hansen.

Agradecemos.

Na Republica dei Paraguay I
Hace mucho tlompo he venido re-cetando con êxito ei "ELIXIR DENOGUEIRAM, dei Pharm.-Chim Joãoda Silva Silveira, en todos los" casosen que ha sido necessária una buo-na depuraclón de la sangue y espe-cialmente en las affeccione» reuma-ticas crônicas y de origren slfilltica.— Asuncion (Paragruay).

Dr. Alvares Brufi-aei. Firma re-conhecida). Medico Forence y !• CI-rurgione dei Hospital Militar Cen-trai.
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DESENVOLVER-SE-A'
SEU FILHINHO
SATISFACTO-
RIAMENTE?

fnclue a leitora na dieta de
seu bebê os'elementos nutri-
tivos de que necessita para ter
dentes bons, músculos fortes e

perfeita ossificaçao? E' melhor
assegurar-se disto começando
hoje mesmo a alimcntal-o com
Maizena, Duryea. Os médicos
a rccommendam.
Os bebês acima de 6 mezes
digerem-na com facilidade e
essimilam-na em 2 a 3 minutos.

Experimente-a hoje mesmo.
Pcça-nos um exemplar grátis
do nosso livro de cozinha.

*

DURYEA
yri.-V-»'.";:*-...

llllll

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

Remetta-me GRÁTIS seu livro
705 93
NOME «.
RUA
CIDADE..
ESTADO
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-: LOOOGRIPHO N. 3 :-

Na subida do palácio, 16, 2, 9, 5, 15, 7, 1*3.
Ouvi um tremendo grilo 11, 7, 2, 4, 10.
E um soldado a manejar 1, 12, Õ, 3, 9, 6, 7.
Sua espada, nesse attrito 14, 6, 1, 12, 5.
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Dezembro, que c o mez das festas 6\ 1, 12, 6,16

O verão vae governar 12, 5, 6, 3, 13, 12.

Quem pôde gozar, á vontade, 14, 2, 1, 10, 7,

A brisa amena do mar. 10, 3, 4, ô 14

Salve, ohl pátria amada,
Ondj a grandeza se encerra;
Salve, Cruzeiro do Sul.
—O pendão da minha terra 1

Villa de llapemirim.

DOMINGOS DIAS SANTOS

Ao decifrador do maior numero de chara-
das deste torneio será offerecido pela Vida Ca-
pichaba um prêmio.

N. R. — Acceita-se collaboração para esta
secção.

:¦."'.'¦¦¦ i. .. - ¦_

Escola Superior de Com-
mércio de Victoria
Feslival em beneficio do <tOrphanato

Santa Luzia»

Do prof. Alfredo Gonçalves Filgueiras, dire-
elor da Escola Superior de Commercio, desta
Capital, recebemos communicação de que os
corpos docente e discente desse conceituado
educandario farão realizar, no dia 2 de Dezem-
bro, no Thealro Gloria, uma representação em
beneficio do «Orphanalo Santa Luzia», que cons-
tara de: *

1 — «Um drama na Campanha», peça em 3
actos, costumes militares, acção nos campos do
Paraguay.

2— «Vô vortó pra minha Terra», (Caterefê).
3—«Uma audiência» (Comedia).
No mesmo dia, ás 13 horas, haverá a ses-

são civica de encerramento dos trabalhos es-
colar, sendo franco o ingresso.

Agradecemos.

'ri



fl coroação da Rainha dos
sports da (JflGES

« Trechos dé um discurso proferido no
Centro Estudantil Capichaba.»

>""""

Por Victor Hugo Pimentel

Gentil e generosamente distinguido com o honroso
convite do Exmo. Sr. Presidente do Centro, para saudar, no
qualidade de Orador Official da Cosa, S. Majestade e Al-
lezas, transborda-me de orgulho duplo contentamento: Além
de cumprir determinações superiores, tornarei conhecido de
todos o enthusiasmo do qual se me apoderei, logo apoz ó
eleição de S. Majestade e allezas. Ao sr. Presidente, de
envolta com os meus agradecimentos, deixo, aqui, manifes-
la, o minha sincera admiração pelo emprehendimento ele-
vado que acaba de levar o effeito; emprehendimento esse,
que ficará guardado, religiosamente, como relíquia, na me-
morio de todos os associados da Casa do Estudante Espi-
rito Sontense; emprehendimento que é esforço e solicitude,
gloria e encantamento I

WBsmm
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Designado o dia 11 de Novembro para a escolha da
Rainha, e retocado que fora o salão do «Gomes Cardim»,
a festa teve, finalmente, a sua realização!

A's 8 horas da noite, regorgitova de estudantes aquel-
le estabelecimento. Eram creaturas ávidas, esperançosas,

¦

Desanimado, já quasi cego!
O sr. Eelippe Martins, adian-

tado criador, muito conhecido
e relacionado em todo o mu-
nicipio de D. Pedrito, onde é
justamente considerado, de-
ciara: ;

«

«Soffri durante um anno de
grave enfermidade nos olhos,
desanimado, já quasi cego, tro.
íei-me inutilmente com diver-
sos médicos e, finalmente, por

indicação do Dr. Floriano Mascarenhas, tomei oGALE N O G A L ochando-me depois de algunsfrascos, de todo restabelecido e com a minhavisla perfeita.»
(Firma reconhecida)

Com os olhos deve haver o maior cuidadoe toda a creatura se deve esforçar por perse-val-os dos ataques á sua integridade, constan-temente ameaçada visto que, pela extrema de-licadeza de seus tecidos, o apparelho ocular
constitue uma das partes do corpo humano pre-feridas pelas doenças infecto-conlagiosas entreas quaes occupa o primeiro lugar a Syphilis.As cegueiras, as inflommações das palpebras e
em geral todas as moléstias dos olhos, rebeldesaos primeiros tratamentos, são produzidas poresse terrível flagello da humanidade. Os doen-
tes dos olhos encontram no GALENOGAL o gran-de, o único triumphador da SYPhilis—o remédio
providencial para os seus males.

O GALENOGAL, formula do grande medico
inglez, Dr. Frederico W. Romano, único depu-
rativo premiado com—Diploma de Honra — en-
contra-se em todas as Pharmacias e Drogarias
Sul Americanas.

28 Apr.« N. S. P.-N. 211
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IMPRESSAS MESTA REVISTASÃO FCITAS HAASA VI ANN.
<^ (ANTIGA CASA BPUN )

ANTÔNIO 5EPULVEDA
RUA

que vinham apreciar a victoria da candidata na qual votara
para representar o seu anno...

O relógio batera 8 horas.
Súbito, um tnrbilhão de palmas enthusiasticas enfru-

giu fragorosamente, no salão, levando a cada peito o scen-
telha da esperança. A votação final tivera o seu inicio...

O momento era emocional 1
As gentis candidatas, assistiam, impávidas, o desen-

rolar da serimonia. De vez-em quando um prolongado sus-
piro, cheiro de sentimento, se fazia sentir...

Era a emoção que se apossara das gentis represen*-
antes da belleza e da graça!... *

Agora...Tudo silencio...
Para depois, num arrebatamenlo formidável, vibrarem

palmas em profusão no recinto.
E* que Léa Manhães de Andrade, acabava de ser

eleita, por maioria esmagadora de votos, Rainha dos Sports
da UAGES I...
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Com acclamação de incontido júbilo foi coroada 1...
E S. Majestade, sorridente, recebia, feliz, toda aquel-

la demonstração de sympathia e de contentamento 1

Nesta communhão espiritual dos cultores do Bello e

"
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Harmonioso, que exprime a solemnidade de ho-
,e, a imagem de S. Majestade, grande em de-
masia para enquadrar-se nas proporções do dis-
curso, avulta ao meu espirito, infundindo-lhe, ao
vacillar, a Fé, que nunca se lhe entibiou, na
graça enlevadora de sua gentileza e na forço
immanenle do poder de sua seducçãol...

Acendo, nelle, uma veneração Ioda espe-
ciai, de fraternidade, que solidariza; á admira-
ção, que exalta; e á belleza que illumino e ex»
iasial

»#...... .............. .......

Das candidatas, a escolha não poderia ca-
hir sobre qualquer uma das demais I Em Léa,
tudo é admirável e acariciontel Á' expressão
subtil de seu olhar, allia-se o encantamento de
suas formas divinoes... Nello, desconheço, com-
pletamente, Orgulho e Convencimento, que são,
muitas vezes, as causas gerotrizes das catas-
trophes que se desencadeiam no mar escarpei-
lado da vida I...

Além do mais, accresce a circumstancio de
figurar o seu nome em logar de destaque na
lista das alumnas mais applicadas do anno em
que está e representa.

Léa Manhães de Andrade, é, lambem, uma
das mais dextras jogadoras de Volley e assídua
freqüentadora das sessões da União I

Para todos tem um sorriso amável que não
deixa nada a desejar.

Na sua cabeça, como em nehuma outra,
(paira uma aureola de subtileza I E a coroa, ahi,
assenta divinamente bem!...

Em se a contemplando, assim, coroada, é
impossível reter-se uma phrase de admiração
infinita 1
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HAMBURO-SÜD
CIA. DE NAVEGAÇÃO HaMBUKGUEZA

SULAMEItlCANA
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SERVIÇO REGULAR DE PASSAGEIROS EM
EXTRA RÁPIDOS PAQUETES DE LUXO

Próximas subidas do Kio para
Santos, Montevidéo
i e Buenos Aires

Espafia 30 Nov.
Madrid (•) 6 Dez
Cap Norte ;n »
M. Sarmiento 18 »

(•) Escala tambmc em Sâo
Francisco dp Sul e Rio Gran-
de do Sul.

Serviço de carga v
Informações com os AGENTES

THEODOR WlbbE & Clp. ÜTDA.
Avenida Capichaba. n. 4— (r andar)-Uicíoria

EUROPA

General Osório 4 Dezemb.
Cap Arcona 5 «
Monte Olivia 12 «
Espana 20 «
Madrid 24 «
Cap Norte 31 «
M. Sarmiento 9 Janeiro
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Mas se S. Majestade é portadora de tantos e tão
apreciados predicados, a Corte de Princezas que a rodeia,
merece, também, os mais enlhusiasticos encomios. Laura
Horta Aguirre SYnthetisa a graça, a virtude e amabilidade;
Alzira Nolasco, o carinho, a sympathia e a solicitude; Zu-
leika Bahiense é bem a personificação do esforço e da in-
telligencial...

...••••••
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E, em nome do Centro Estudantil Capichaba, eu saú-
?do Léa Manhães de Andrade, soberana gentil e merecedo-
ra; Laura Aguirre, Alzira Nolasco e Zuleika Bahiense, fa-
zendo votos para que, ás mesmas, se conserve sempre,
inalterável, um resquício de admiração e respeito!...

Salve, Rainha dos Sports da UAGES I
Ave, AHezas I...
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Francisco Gütoni 6 C - Rua i.° de Marco. 17- Rio

«Revista de Materiaes
de Construcçáo»

Recebemos o numero, relativo aos mezes de Agosto
e Setembro deste anno, da «Revista de Materiaes de Con-
strucção», que se edita na Capital do paizsob a direcção
dos srs. Drs. Aurélio Marinho e Albuquerque e José Mareei-
lo Moreira.

5em feita, em bom papel, com muita matéria inleres-
sante sobre o assumpto de que se oecupa, amplo serviço
photographico, a «Revista de Materiaes de Construcçáo»
merece bem a leitura dos que apreciam os estudos, venti-
lados através das suas paginas.

Agradecemos.

oM

Clüb R. «Saldanha da Gama»
Do sr. dr. Cid Etienne Dessaune, secretario geral do

Club de Regatas «Saldanha da Gama», recebemos altencio-
ser convite para assistirmos a Ia. Competição Nocturna de
Natação, que se realizou no dia 16 do corrente ás Ô horas
em sua piscina fluetuanfe e revestiu-se de grande brilhan-
tismo pelo êxito alcançado.

Agradecidos peia gentileza do convite.
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Hisioria antiga

«Eu consagrei a minha vida?»Ma>

AO SOLI MAR

Se a vida, meu amigo, consagrasfe
a um coração sincero, puro e nobre,

por certo conquislasle
todo a riqueza de quem ficou pobre I

Rasgou-se em lua vida o ceu da Elernidadel
—«Sou felizI Sou Feliz 1»—poderás proclamar:
«conquistei de uma vez toda a Felicidade
que encobre o Ceu, a Terra, o Espaço, o MarU

E, eu, a te applaudir, risonhamenfe,
—no eterno riso da desillusâo—

falar-fe-ei, assim, discretamente :
—Deixa um pouquinho para o teu irmão...—

miVeraule de Oliveira .'A'y¦¦'.:[-. 
¦¦¦ ¦¦¦'¦¦ ¦ ¦ ¦' y
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As mamas trazem sempre na memória
uma historio comprida e bem bonita,
que a gente escuta na vida
e nunca mais esquece e é sempre a mesma historia,
ingenuamente comovida
de um moço pobre e de uma princezita.

«Era uma vez uma linda princeza...
E um moço muito pobre»,

E a gente cresce. E, fatalmente, um dia,
perdida, emfim, toda a ingênua certeza
de encontrar pela vida a princeza-AIegria,
a gente, então, descobre,
com piedosa tristeza,
que as mames trazem sempre na memória
a mais humano e comovida historio
na phontosio que em verdade existe:

¦

¦

Despedida...
Que seja um beijo a nossa despedida,
Despedida de amor e de segredos:
Talvez o fim de todos os folguedos,
Que temos tido então, minha querida.

Deixa que eu beije a ponta dos teus dedos,
E nelles ponha a dôr desta partida,
P'ra que possa sentir, por toda a vida,
O teu perfume nos meus lábios quedos.

A vida é mesmo assim: Felicidade,
Sonhos, Amor, Desillusâo, Saudade,
Um mundo de desejos, nada mais...

¦ ;„;,. .,_'¦: ¦. '¦¦„:. ¦

¦

«Era umo vez umo lindo princeza...
E um moço muito triste.»

ÍDicgen&s dê éficrenRa

Que seja um beijo a nossa despedida.
Adeus. Talvez p'ra sempre. Adeus, querida,
Perdeu-se o amor de quem te amou demais!1

JlSilio e. do earvalfia



EGOÍSMO
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Lá fora, no silencio da noite, os pingos dágua cahem
devagarinho... *

A canção da chuva é dolente...
O canto das minhas recordações é infinitamente tris-

te e doloroso.
A luz fraca do obat-jour, clarear um retrato de ho-

mem, que eslá sobre a minha mesa de estudo.
E' elle. m»
Amei-o muito. Desprezei todos os prazeres do mundo,

para ser unicamente delle. Enfeitei-me com vaidade, para
que elle não visse na pahdez das minhas faces, o grande
sacrifício que eu fazia.

Dei-lhe meus lábios, onde sempre havia um terno sor-
riso. Elle não soube recompensar o que recebeu e fugiu de
mim.

Hoje, vivo sob o peso da minha grande dôr.
Todas as lagrimas que chorei, não bastaram ainda

para apagar do meu coração o nome delle.
Quero odia-Io. Despreza-lo. Esquece-lo. Não posso.

Quero amaldiçoar os beijos que tão apaixonadamente lhe
dei, mas só consigo abençoa-los.

Se elle algum dia voltar, hei de expulsa-lo do meu
lado. Hei de esbofeitear a mesma face que já feve meus
beijos.

Mas... juro; prefiro vê-lo morto. Saber que os braços
oue fortemente me enlaçaram, ficaram rijos, e que os lábios
que beijei, ficaram frios.

Só assim, terei certeza que fui a ultima a receber os
seus affecfos.

Sou egoísta...
Sou mulher...

NÉA MORCADE DE MIRANDA

"ROCKFELLINA"
INDICAÇÕES: LINIHtf. SOLITÁRIAS, AHUH1NK, ETC.

*âl'HPlJ JAfli 
W__tVii^rA&iymMm________W _\___\Wk W• ¦MÈmmmmm*__llISJY^fiw\jmmmdmm1

0à saúda *_t íjlB^^I
• •legria ás RJ fl RR

creanças Rxjflflf
_L*m^lmm__m_m f_[ _____

Jnpi^r^RR-^T «s

I <r% I (n vJÁAal
i -V ? i* •* 'Wiijw

&mSãÊ^/iT
1í, v-^Ü flfl Bf _%_./

C^&ÈL llmmWz&Qf^^S

V110C3 ntcttav.yr.im

RIBEIRO. MEN€ZE$ á Co.
M/A UAUQUATAKA. «I -OBQ

LINA sâo tomadas com
todas as Drogarias de S
do 1 tubo 3$QpG. Pedido

Rua Urugua\m.

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

Com base de oieo de chenopo*
dium (essência de herva Santa Ma-
ria) substancia muito empregada pe-Ios Exmos. Médicos da PROPHY-
LAXIA RURAL e da humanitária
MISSÃO RQCKFELLER em todo o
mundo, é a ROCKFELLINA uma
feliz combinação dessa substancia,
com a phenolph-taleina, de forma
que, pela acçâo vermicida daquella
e purgativa desta, se obtém fácil-
mente a expulsão dos vermes intes-
tinaes, não necessitando de qualqueroutro purgativo, além do que sua
acção «exito-secretora» assegura a
inabsorpção do chenopodium pelamucosa intestinal, facilitando assim
o seu poder «antihelmintico» e evi-
tando os phenomenos da intoleran-
cia. As pequenas pérolas ROCKFKL-

prazer pelas crianças. Encontram-se em
* Paulo e do Rio. Pelo correio, registra-
s á Drogaria Ribeiro. Menezes & Cia.—•ana, n, 91.—Rio de Janeiro.

LICÇÕES FÁCEIS POR COR
RESPONDENCIA

para habilitação á profissão de guar-da livros cm 3 ou 4 meses, com auxilio
ao "livro-mestre"; é extraordinário.
6a eaiçfi , 23° milh. fácil, de grandedceitaçâo. 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
I CHIO alunos em todo o Brasil, Por-
tugal. África e Ásia; desejo mais e
todos ficarão sastisfeitos,* écoínodo
habilitar*?.e ao pé do fogo. O curso
custa apenas 100$, o diploma de
habilitação HK)$, pagaveis em pres*
tações de 20$000 cada uma.

I
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CARTA A UMA AviIGA
Lúcia,
Li tua carlinha suavemente perfumada, mas, cheia de

segredos e queixas...
Nâo posso comprehender o motivo de teu pesar...
Por que tão grande transformação, querida?
Eras alegre, não senlias os revezes da vida, e hoje,

pela tua missiva lilaz, concluí que vives n'numa melancolia
incomnrehensiveL.

Quem sabe si esta carta tirará todo desgosto que tevae nalma?
Será saudade ?
Ora, que seria de nós si «longe |dos entes que ama-

mos», não sentíssemos saudade? Então este modo de viver
não se chamaria vida.

Quem vive sem sentir a vida, não vive...
Vida sem amor, sem ciúmes, sem saudade...
Saudade! Penso, querida amiga, ser essa a única ra-zão de tua tristeza... Não te importes, porem, com a saúda-de... Procura esquecer, para que assim elia deixe de su-bsisíir...
Que maravilha a gente tornar-se indifferenfe a tudo.,.

Não fer amores, nem sentir saudades...
Esquecer tudo, Lúcia... Achar que este mundo nenhum

aftractivo exerce sobre nós...
Tornar-se insensível a tudo e a todos..,
Assim, fornando-nos indifferenfes á vida, deixaremos

de senti-la...
Então desapparecerão a saudade, as paixões...
Não fe deixes enganar pelos encantos do mundo...

Espreita-os de longe, bem de longe... Que sublimes as cou-
sas assim olhadas!...

Lúcia, quando a tristeza invadir tua alma, lembra-te,
querida, desta carlinha lão fácil de ser comprehendida por
quem ama,

Tua
REGINA

ACCE5S0S de ASTHMAe BRONCHITE ASTHMATICA
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5 ' Chronica espirita
(A* minha bôa màesinha) SEN NSOCEANICO
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O Bom Pegureiro, quando de passagem por
este orbe, aonde viera numa missão especial,
preconizou, a plenos pulmões, como pedra an-
guiar e base fundamental de sua doutrina gran-
diosa, a Caridade; affirmando com segurança
ser, de todas as virtudes, a mais sublime, e, bem
assim, a mais efficaz para despir o hcrocm de
suas imperfeições e impurezas.

¦ Muita razão tinha Jesus para.conslantemen-
te, falar neste nobre e sublime sentimento, pois,
sem duvida, via o Mestre, com as suas vislas

percruladoras de espirito evoluído, a desordem
e a falta de amor que mais tarde viriam ser im-
plantados na face do mundo, bem como o de-
sentendimenío reciproco das creaturas em vis-
ta do abrigo qu^ dispensariam á maledicencia,
fazendo do coração um ninho de víboras, e do
cérebro, um foco de germens produetores das

perigosas epidemias do alma.
E, como vemos, quem foi que levantou, em

nossos dias, o seu throno? o amor, ou o ódio?
O ódio; porque o homem fez deste inimigo

do progresso, o agente directo de suas acções»
visando com ellas imprimir valor á carne, dan-
do desta forma expansão aos vícios, raizespro-
fundas das hervas damninhas que, infelizmente,
ainda no presente, encontram terreno para me-
drarem e adubo para vicejarem. As arvores das
virtudes suffocam; de todas as melhores; que
caso crescessem, florescessem e frulificassem»
serviriam para acolher á sua sombra amiga os
cansados viajpr.es da estrada de vida, e, tam-
bem, aos famintos, offerecer os seus sazonodos
frutos mitigando-lhes a fome.

João Evangelista, o saudoso Apóstolo, que
esteve desterrado na Pathmos, quando compa-
recia a qualquer reunião dos discipulos, tinha
por discurso de sempre, a seguinte expressão
«amae-vos uns aos outros», enfeitando, nesta
máxima, toda a grandeza que nos reserva para
o futuro e todo o futuro que nos reserva esia grandeza; ti-
rando a conclusão de que só nella é que se enconlra o
cauterio, que, pronquamenle, debella os males do organis-
mo espiritual.

O samaritano, com o seu coração saturado de amor
e com sua alma vibrando de emoção, mormente quando
presenciara o quadro: do doente extendido no caminho vi-
cinal entre Jerusalém e Jerico, nos diz firmemente, convi-
ctarnenle, que o verdadeiro christão é aquelle que tem a
alma voltada para o Bem e não aquelle que se e nrotula
com o nome idesta seita; pois, perante Deus, ninguém se
mostra verdadeiro pelo que na Terra seguiu, mas, sim, pelo
que fez de bom.
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PASSAGEIROS - CORREIO - ENCOMMENDflS
LINHAS COSTEIRAS

í

Rio de Janeiro-Porto Alegre-Montevidóo—Buanos Ai-
res-Rio de Janeiro -Vietoria- Recife-Natal

com os respectivos portos de escalas.

LINHA MATTO GROSSO

Sâo Pauío-Campo Grande-Corumbá-Cuyabé
e os portos intermediários

0 SERUIÇO flEREO TRflNSOCEfiNICO
continua

SEMANAL

V I A

CONDOR LUFTHANSA
O único serviço aéreo regular entre

Brasil—Luropa
Informações eom os agentes
ARENS & LANGEN

VICTORIA

AVENIDA CAPICHABA 10
Caixa Postal 70

TELEPH. 295
End. Teleg.

A cada um segundo as suas obras. E' esta a busso-
1 a que, collocada no baiel singrador dos mares da vido, nos'ndica 

o rumo mais seguro para onde devemos navegarem
busca das preciosidades celestíaes.
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Passos Lyrio

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

ENCONTRA-SE NAS DROGARIAS E PHARMACIAS
Vidro pelo Correio — 4$QO0.

Pedidos a Lima Carvalho. Caixa 1246 — Rio.
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Os negreiros navios vinham singrando mares cheios
de filhos da Etiópia. E quando o nostalgia os atacava, ei-
les dançavam para matar a saudade da terra que se dis-
tancíava. Apesar da maldade do homem, os predestinado
chegaram á terra do tupy para mais tarde ajudara construiu
o. A' sua chegada o dynamismo predominou e as lavouras
se multiplicaram. Aoprimeiro contado com a gleba ainda
virgem, os negros históricos nao mais eram attinpjidos pelo
banzo, porque já idolatravam o berço de seus filhos. Mas
o portuguez ocioso não se contentava com o excessivo tra-
balhar dos negros. Sem conforto e tratados como cãesf
ainda os submellia ao azorrague. Um dia, porém, elles se
reuniram c se dirigiram ás terras das palmeiras. Emquanto
a metade de seus irmãos luta, heroicamente, contra o m-
vasor hollandez, outra metade forma uma republica onde a
escravidão nao existia. Ali, nos Palmares, todos trabalha-
vam sem o regimen do servilismo.

Zumbi os dirigia numa melhor forma de vida. E jura-
•ram nao mais voltar aos latifúndios dos senhores feudaes*
«Daqui» —diziam elles —«só saturemos mortos.» Desde o dia
¦em que os negros se agruparam, as lavouras de cannas

^«começaram a morrer e o dynamismo desappareceu nos la-
tifundíos. A reacçao, todavia, veio. O forte sempre tripir
diou sobre o fraco. E começou a luta. Custou bem caro o
triumpho dos senhores feudaes. Cada expedição que cahia
sobre os Palmares era completamente dizimada. E assími
num duello homerico, foram vinte e quatro expedições der-
fotadas pelos bravos dos Palmares. Durou 10 annos a dei
fensiva dos negros históricos. Já exhaustos, lutando como
vinham ha dois lustros, preferiram morrer a viver sob o sys-
tema da escravidão.

Palmares - é uma bella e vigorosa pagina de nossa
historia.

MILTON NUNES DA SILVA

., í...

* * * A felicidade está na doçura do bem, distribuído sem
idéa de remuneração. Ou, por outra, sob uma formula mais
precisa: a nossa felicidade consiste no sentimento da ;te-
iicidade alheia generosamente creada por um acto nosso.

Ruy Barbosa
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MALEITAS. SEZÕES, IMPALUDISMO
UMA SO DOENÇA E UM St AEM£010:

CAFÉ" QUINADO BEIRlO
Computa-se om muitos milhar»* as curas

•m doentes já cancados de usar
?njecções e outros remédios annunciados.
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O orimeiro Inventado
para as.doenças do
Senhoras e Senhoritas.
Combate as Flores Brancas,
falta de regras, regras escas-
sas, suspensão, fluxo com dôr
ou djwmenorrhéa, Colicae
Uterinas. regras excessivae.
incommodos da idade critica
e inHammações do Utero.
fclão confundir com ou-
tros Reguladores Imita-
ções do RgQULflOORBeiRAO.
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O PEQUENO CÉSAR - W. P. Burnetl -
Cia. Editora Nacional — São Paulo.

Ma dias anotamos num dos iornaes de
Victoria, um volume romanceado sobre a
organização «gangster» na America do
Norte emquanto durou a lei-secca, de ha
pouco, revogada. Era o seu autor Armita-
ge Trail e intitulava-se «Scarface.» Edgard
Wallace lambem já escreveu sobre o mes-
mo assumpto em dois livros. Hoje, cabe a
vez a W. R. Burnetl, cujo livro — «O Pe-
queno Cesar»—é lançado, em versão bra-
sileira, por Monteiro Lobato, esse incan-
savel divulgador de coisas interessantes,
a maior figura da campanha das boas tra-
ducções. O volume foi incluído na serie
negra com exclusividade para a Compa-
nhia Editora Nacional. E' como o que aci-
ma referimos um romance de acedo, de
aventuras bem urdidas. Mandará, terá o
domínio, aquelle que souber manter nas
mãos o sceptro, custe o que custar, mui-
to embora tenha contra si as «gangs» ri*
vaes e conseqüentes mctralhad o r e s de
sangue frio e audácia inegualaveis. Bur-
neít nâo enfada. Consegue com um as-
sumpto explorado, prender a attenção do
publico amigo de aventuras barulhentas,
com a astúcia de Vetori, a elegância de
]oe ou a sobriedade de Cesare Bandelo.

YAMA—Alexandre Kuprin —Ed. Guanabra
— Rio de Janeiro.

: . *
...... í'

Ma annos, o chronista Mumberfa de Cam-

pos, em plena força do seu talento e em
começo da mudança que o tornou de ci-
nico em piedoso, de olheu em adepto da
doutrina de Jesus Chrislo, quando cerne-
cava a renegar o Conselheiro XX, esere-
via uma chronica sobre a regulamenta-
çào do meretrício, assumpto então em foco.
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ABELQS BRANCOS
^LVICIE

JUVENTUDE
ALEXANDRE

E foram suas então essas palavras: «Ha,,
aliás, sobre esta matéria toda uma htera-
lura a ser consultada. E* notável, por
exemplo, no gênero, para estuda-la sob*
um aspecto sympatico e humano, o ceie-
bre romance de Alexandre Kuprin,«Yama.*-
A vida dos alcouces está ali, inteira, pe-
dindo um pouco de piedade para as po-
bres infelizes que nelles apodrecem e que
foram conduzidas para ali e são ali man-
tidas pela hypocnsia da gente honrada
que vive aqui fora.» Humberto de Campos
leu a traducção franceza «La fosse aux
filies.» E deixou, com a sua referencia,,
muita gente com vontade de ler também
o livro do escriptor russo. Só vontade, tal!
a difficuldade para se conseguir entre nós
uma edição franceza. Talvez tres anno*
se hajam passado. Agora, a Livraria Gua-
nabara, edita a versão brasi leira feita,
cuidadosamente por Elias Davidoviíh, o*
conhecido fraduetor. E assim lemos «Va-
ma»... Lanternas vermelhas que se acen-
dem por sobre porfaes... E'a vida noctur-
na do tupanar que se inicia. Existências
que se estiolam, almas que se atrophiam
nos sentimentos mais puros e nobres no
commercio vil, no mercado humilhante e
lorpe para onde foram levadas por força
das «normas elhicas» e directnzes de uma
sociedade que diz e apregoa a caridade,
que propaga uma moral que náo pratica...
Isto c «Yama.» Um livro triste, profundo
humano, dolorosamente real... (THM)
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informações lisongeiras
¦f-''".

O hábil clinico pelotense dr. Salvador Balreira, possuidor de uma das clientelas mais
numerosas de Pelotas,'enviou o aftestado que abaixo transcrevemos sebre os eífeiics bene-
ficos do PO' PELOTENSE.

Pelotas-Amigo e collega Araújo. - Relativamente ao PO' PELOTENSE venho-lhe dai
informações que, não podem ser mais lisongeiras, lendo em vista os bons resultados por mini
colhidos em minha clinica.

Nos casos de Assaduras de Creanças e das senhoras, moléstias essas tão freqüentes
durante o verão, o seu effeito é maravilhoso. Em muito pouco tempo corta a marcha invasora
da moléstia, restifuindo á creança o socego e a tranquillídade. Tenho tido innumeras ocea-
siões de verificar estas minhas asserções e por isso emprego freqüentemente o PO" PELO-
TENSE nos casos de minha clinica onde ha sua indicação, curar ou prevenir as assaduras. O
seu preço módico o põe ao alcance das bolsas mais modestas.

Com estima firmo-me Amigo e collega-Dr. Salvador P. Balreira. .-_

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 SEQUE: IRA-Pelotas—Rio G. do Sul
.
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entre volumoso
o m n o agitado
anger dos dentes [

Comichão no nariz \
Vômitos - Colicas

Inchação no lábio superior A
Ora pallido, ora corado ¦"*
Irritabilidade de gênio j 4

^Tudo são symptomas dej£«
1 LOMBRIG AS e VERMES? ff

Só podereis exterminal-as
dando-lhes um
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O TRADICIONAL REMÉDIO para ADULTOS E CRIANÇAS
. M
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Modolo "Oa Um" X-S.
Modorno, oloflonto, ul-
tro-sllondoso. O Idool
porei fomlilot grandos.

Modolo X-4. DuroblU-
dodo, oconomla, olo-
gando o conforto*
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Conhece a versão moderna da
LÂMPADA DE ALADDIN?
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HA 
milhares de annos, com a sua lâmpada maravilhosa, Aladdin

provocava a apparíção 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 familias; outros, para familias
maiores. Mas, seja qual fôr o modelo de sua preferencia, sempre en-
centrará no refrigerador G. E. os mesmos característicos que firmaram
o seu conceito mundial: temperatura scientificamente 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! «

¦¦ ¦

i " ,y : i "Peça informações ou uma demonstração a qualquer dos
nossos auxiliares ou telephone para o escriptorio da:

COMPANHIA CENTRAL BRASILEIRA DE
FORÇA ELECTRICA

PHONE 664


