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R moçidade, a saüdç e a belleza são os maio-
res thesoüros da mulher. E os males próprios
do seü se^o são os seus maiores inimigos:
Roubam a süa mocidade, esgotam a süa saüde
e eístingüem a süa belleza. Como çombatel-os?
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Ser moca- Ser sadia. Ser bella. Taes sâo os grandes idear» de rodas 
j*molhe,

re* A mocidade, a saúde e a belleza ,/,. a* ...a* melhores armas. sto os seus m«are.

*CS0Ur0S- M«s se sâo muitas a. mulheres que possuem es*es ihcsouros, ato pmcmm que
kjU fe^k*«ai <*it»« «'.iinbfitcr *s mates próprios tio seu sexo« kü» **MMb«a>*irtti <v& l» 1*4tr. iioroue 11*10 sarem erras tomoai*-* ».-» *»«*»i * 1hídiem consai.vauos. 1* imo jiumju .^'«...-ifi „« irisfee anêmicas; doentias»*».*«»u.,'« nc *sr*ti*; 1 riráas itetitiaes ioriiatwio*as inaie»i «,R,,,iu,<?'

m*ti#*<s terríveis *iue invíuiem o» seu» "^11»? g* ««»*«.* .f4.^:Iittíiw<í *,*»«,m.ncN u-»u'» 1' -Wnin-ri-aí «ue se deixam dominar |»or estas enfermidades, au-

tivessem dias sabido se trotar, si tivessem eilas combalido as duas doenças

ouvindo os conselhos da seiencia e da nnta espécies dileren-
us mates que aiacam o aparelhe genital da mulhei sao cie mia.

&-« miith<*ri»<% uue Drenam a sua saúde, a sua mo-
¦ tes e ^e revelam através de suas regias. As mulheres qui pi m deixem

!..!..« sua h-u-M devem antes de mais nada. combater esses males. Mas n*o st dtucen
cidade e a suo beltexa mun ,an dtterentea exigem remédios
dias sttgestiofiar pelos mm-dios q»<* '-"em «curar uras . .« formulas 

diferente**** *- ,t ojk-».!-. «rtr v«iv»íf*r á fabricado sob cluns lortnuias aiicrcwav»
diferentes Esta a raifto pd« qual q Ueisuia *<»i Xavier c launiam

_ « v*»i*.r ki i — nára as regras abundantes, ht?morrhai:»as
O Regulador Xavier N. 1 — par» a* »*-$»« _

e suas conseqüências — dores cie tam^a,
vertigens, tnsonia. nervosismo, fastió, ele,

. para a falta de regras, regras demoradas,
difíceis e suas conseqüências - anemia*
eólicas «ferinas, tonturas» Dores brancas*
tnsuficte nc-a ovariana» etc*

,-«.,- **** hitism a« fteiía males recorrendo ao
„ a, mulheres o nosso cunaelho. con b.,. a* seu* maies

Regulador Xavier - ao N ' «. - si a* suas regra» sao »bu«f **'**'
*„ , ,« e», #» a>râa memore sadias, jovens e beltas,

náo appai-eccm ou sâo escassas, e mtíio çeippn lmllihikf4a 
e ô seu maior atlíado na

o Regulador Xavier é o u'«»ul* remédio d«« ™ttH,,l,\e " 
,".. J?." r-,ic,dade.

, k. li**-. tu*in sua iuvénttidc «• portanto, pela sua lejauiatie-
lata pela sua saúde» pela sua b» lle/at. peia iua j«v i
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-Casara-se por amor?
Eram a contusão, a duvida e a realidade qu* faziam

passar inutilmente, a lodo instante, essa inlerrcçjiçêo pelo
«eu cérebro.

Sem duvida que sim, pensava;amara sua mulher cem
toda a forço que se pode amar, mas uma explicação sen.
sala do seu amor era o que o atrapalhava. Sabia, e iamais
havia de esquecer.que aquela mulher tinha sito a sua mu-
ther fatal.

Todo homem tem na vida uma mulher falai, que está
destinada, pelas leis oa atração» a esbarrar um dia consigo-

foi assim que eles se encontraram; só por uma força
invisível» por uma atração como a da gravíd a de, que se
podia admitir aquela união.

Nèo foram poucos os conselhos, dos amigos dedica-
dos, paro que ele nâo fizesse semelhante asrena. Aquela
mulher era feia, duma letuia sem disfarce, pedante, orgu-
Itiosa, convencida e solleírona e aposentada.

Ouvir uma dessas vitrolas, de turco mascate, que sò
carregam um disco; a *Ramona*,é ainda uma cousa muito
mais suportável.

Quando dois corpos se chocam no espaço, os cien.
listas correm imediatamente é procura dacausa que produ.
ziu tal fenômeno.

falo semelhante acontece com o povo, quando dua5
creaturas contraem matrimônio. O publico, sempre ávido
de explicações, debatia idéas para explicar aquele fenome-
no psicológico. Tudo neste mundo requer uma explicação*

Nolasco Cia.
Exportadores de Café e Cereaes

VICTORIA - E. E. Santo

ARMAZÉM Avenida Pedro Nolasco,20

FILIAES: Resplendor, Lajèo e
Cachoeirinha - Est. de Minas

ESCRJPTORIO: Rua do Commercio,22
2; andar

CAIXA POSTAL, 215

TELEPHONES: Oer. 111 - Esc. 535 - Arm. 255

Telegrama «NOLASCO*»

Que importa seia ela oburdo? O homem foi crtedo do bar-
ro, a mulher de sua costela, e o mundo em sele dias. Nèo
ê o bastante? 0 amor é cego, entretanto tem olhos clan-
destinos, que desviam a atenção do indivíduo para um pon-
to mais lucrativo, O pai da moça era rico, tinha vinte con*
tos no banco, rendendo juros» além duma bôa fazendola. As-
sim, ficava tudo muito bem explicado aos olhos do povo»
fie casara-se por amor ao dinheiro do velho.

Entretanto, o que murmuravam nâo era sensato fie
amava puramente e casara-se porque sentia essa nècéssU
dade imperiosa do coração, potque encontrarei finalmente
a segunda parte do seu «eu.»

Custasse o que custasse, havia de desmentir aquilo
Nâo necessitava nem de um níquel do seu sogro. A fehcida-
de não existe só onde ha dinheiro, ate pelo conlrar io. f*
certo que o dinheiro encobre e cempra tudo. mas ele era
um homem honrado c linha ainda força suficiente pare. ad-
quinr o pâo de cada dia.

Y ¦:' ¦•
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Mal rompia a manhã, o apito da tabrica vinha rou-
bar-lhe a tranqüilidade de um sono reparador.

Levantava.se rapidamente» veshe-se e após dai um
abraço no adorado filho de tres anos» corria a acender o
foqo para coar o café.

Mas isto era uma ocupação que quasi lhe fazia per-
der a hora do Irabalho c uma vez ele se atreveu a falar
para a mulher:

— Maria, por que nèo levantas mais cedo e preparas
o café ?

—Porque nèo sou lua criada — respondeu ela ríspida-
mente —e nâo me casei para ser empregada. Achas pouco
o almoço oue faço ?

Ele entào continuou a coar o café resignndenente.e
10 correndo para a fabrica. Quando vinha ao almoço» o fi-
Ihinho corria ao seu encontro, e saltando*lhe ao cole, todo
-isontio. pronunciava estas palavras lôo doces e comove-
doras:

—Papai, papoi/inliol
O almoço era rápido, mal linha tempo de enguhc a

eomtda, porque saia sempie atrasada» e o apito da fabrica
vinha lembrar-lhe o dia de amanhã. Apito amaldiçoado*
Quantas vezes nâo lhe viera o deseio de subir ao zinco e
despedaça-to... Ao menos assim poderia dormir mais soec.
gado, almoçar com mais calma. Mas estes eram pensamen,
tos forçados pela tuna intima, pelas queixas intenoies do
corpo cansado, prevalecia err. si a necessidade. Beijava o
extremado filho que, choramii geado. egau&v<i mus calças
remendadas paro impedi-lo que fosse.

—Papai, ficai...
Quantas e quantas vezes nâo estocara á porta de ca.

sa para satisfazer seu fi Ihinho.., Mas prevalecia em seuce-
rebro a necessidade c ele ia.

¦ A ¦ -1 '¦;*.¦ ¦'

Um d
§ *

ia. acordou tarde, nho ouviu o apito da fabrica.



chegara cansadíssimo no dia anterior, levantou correndo
e mesmo sem cate partiu para o trabalho. Lá chegando, vm

a íabrica parada Vários operários, reunidos em trente é
entrada principal,discutiam ecaloraden ente.

— E* um aburdo, uma exploração, nao podemos traba,
thar mais com esse ordenado mesquinhc t Se nâo nos qui-
zcrem satisfazer, iremos roubar, assaltarc mos os armazéns,
assim peto menos teicmos hoie uma reteiçôo a nosso gosto!

Ocultamente afastou-se, passo a passo, em direção de
casa.

Idcas desconexas e malucas passavam pela sua ca-
beca, à medida que caminhava.

—Que adiantaria aquele levante? Seriam todos pre-
sos, e,em seguida despedidos da labrtca* Suas íomihasde-
pois iriam passar fome» m

A liberdade ê acorrentada, a felicidade csíá no tutu-
ro, a igualdade nao pode existir. O mundo é dos espertos
e ladrões, a torça está com o mundo. Sc roubassem muito,
bastante, demasiadamente, se matassem, assaltasse n, des-
traíssem, talvez adquirindo tanto elemento de defeza, ven-
cessem. Iriam assim constituir uma nova classe de nobres
e de Heróis Mas, os seus adversários jé estavam de esto-
magos cheios, eram íorles; eles, nao I prccisoem ainda se
lortalccer.

E assim, sem perceber, chegou em casa. Aprcxneu-
se úa porta, eslava aberta, entrou, tlm murmúrio abalado
de vozes parecia vir da cozinha. Ativando os ouvidos, pô-
de distinguir algumas palaxras*

—E* cedo ainda, emendo,dá-me mais um beijo; ele só
vem ás 10 horas.

Mc«o tropego, entrou no quarto, aproximou.se duma
gaveta, tirou o revolver e esperou um instante Agora com-
preendia aquela frieza, aquela inditerença de sua mulher,
ftem que ia andava desde muito desconfiado, A desconfiou.
ça é a senti nela do ciúme, o ciúme a guarda do amor. pites
creaturas abraçadas passam em Irenle do quarto, em dirc-
çêo é saída Dois tiros fazem-se ouvir. Daquele barulho, fi-
caram dois corpos inaniroados, estendidos no chão, na pb-
siçâo da queda, rodeados de curiosos, aguardar co a inlcr-
vençèo àa policia.

¦ :.:

*

No dra seguinte, os jornais anunciavam com letras
gordas a greve da fabrica,sutocado pelos soldddc s do des-
tacamento Depois, vinha uma noticia, atrmpanhada de
?clichês*, intitulada: MATOU A MlILIitil-r t: O AMANTE. E
a fabrica continuou a apitar. Nos primeiros dias de carce-
re, Manoel acordava sobresaltado, como se ainda tivesse
de ir para a trabalho. Depois, o apito foi iiu.se indiferente
para ele.

;.?-¦'.

Levy Rocha
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Cachoeiro de Itapemirim,

Publicidade
Lavamos ao conhecimento dos nossos clientes qua

flt contas relativamente a autorizações dt publicações
itlustradat • quaasquer outros annuncios dflveréo ser
liquidadas logo após a sua inserção n* revista, ou no
fim de cada roez, contra aprasantaçào dos comprovan-
tfls • retpectivos recibos passados polo nosso director.

Somos forçados a fazer este aviso am razio do atra-
zo qua vem sa verificando nos pagamentos de algumas
publicações autorizadas Avisamos tambem que nenhum
pagamento deverá ser feito antecipadamente.
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PARA FERIDAS, INFLAMAÇÕES.
ESPINHAS, CRAVOS, SARDAS, ETC.
MELHOR QUE QUALQUER CRÊHEdeTDUCROQR

No íeu passado
Se um dia olhares para o teu passado

com saudades da hm mt cidade»
procura ver na bruma que o invade

um vulto de homem jovem ajoelhado..*

E se le arrependeres de verdade,
por tel-o tanto tempo desprezado,
retorna onde o deixasle assim prostrado,
cansado de chamar-te a realidade...

ü enláo quando chegaies perto deite,
verás, chorando, nao ser mais aquelfe

que abandonaste no melhor da vida...

Pois de implorar aos céos por ti chorando,
e de ficai de íoHttos te esperando,
pendeu.se-the a cabeça encanccide...
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Alvimar Silva
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Depois de tornar menos escura a pte*sade
nos*a ferra com *CFARÔF5*. que deixou um
ambiente bondade colorido aos nossr s olt r i en-
cantados, você, vem âgcia de uma maneira gar.
bosa fazer-nos senfn mais de perto, a beleza
verde de nossas matas, os tesouios ocultos de
nossa terra» o asai infinito de nosso eco e o
branco cristalino das almas dos brasileiro.

O seu livro «ORAÇÃO A* PÁTRIA», editado
pelo Serviço de Divulgação do Chefie de Poli-
cia do Disfncto Federal, c sem duvida, um raio
luminoso a pipocar fagulhas de luz scbie o ver-
de, amarelo, azul c branco de nossa terra» lor-
nando-as ainda mais engrandecidas.

Fl' o Brasil representado na lé <m Deus,nos
poderes públicos e nus nossas mães carinho?*$
que pedem ao Poderoso que sejemos feh/t s em
maravilhes de amor*

E* a minha terra sagrada que abriu seusbra-
ços fortes, poderosos, para reccbenmc em seu
coração bem grande» generoso, que repartiu co-
rmgo a seiva vívificanle do seu corpo gigante,
azendo-me homem» fazendo-me forte para de-
endel-o agora, para dar por ele a minha \ida,
a nu nha liberdade.

E* o Brasil grande em tudo! O Brasil que
possue nas sueis entranhas os lesemos tabulo-
nos que o tornam maior ainda.

E* o Brasil em cujo seio o ouro resplande-
cel Vive, iluminando a escuridão das profunde-
Jeas, onde palpita, com o íutgor áureo que se
desprende dele*

E* o Brasil onde os diamantes rolam e se
confundem no fundo dc seus nos, e se misturam
com pedras preciosas de cores diferentes» or-
namentando, enfeitando a areia branca que lhes
serve de letio, onde eles dormem t mbatado*
pela canção das águas, num sono feliz, orgulho-
sos por descansarem num pedaço, num palmo
do Brasil fulgurante.

E* o Brasil com suas maltas sempie vivasj
sempre cheias de vida, com suas arvores gigan-
toscas; seus troncos hércules podei o sos» ele-

já Esrou
MUITO MAIS

FORTE!
«« a"t.n

Durante a convalescença,
os alimentos precisam ser
substancines. appctitosos
e dc fácil digestão. As
sopas, mingaus c innu-
meras sobremesas que se
podem preparar com a
MAIZENA DURYEA,
reúnem todos esses re-
quisitos, proporcionando
aos convalcscentes. sen-
sivel augmento de appe-
tite e um rápido resta-
belecimento das energias
perdidas.

GRÁTIS! - Peça > nas
um t*x<*mplnr do nosao novo
livro "R&c&ttas
dc Cotinhn'*.
Com ®lh tortnn-
te po$»i%feJ o
prt*p&ta tÍ0 ité?
fócioaQt e varia-
r/o* pratos*
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MAIZENA BKASIL 5, V.
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procurí o nomi "DURYEA'

[ 0 Af.AMPAMf.NTO ÍNDIO

[M CADA PACOTE

vando seus ramos quais braços de gigantes ao
céo azulado, querenao 6braça-Io»querendo mis-
turar o seu verde ora claro, ora escuro» com o
azul ouro. diafono, de nosso céo estrelado.

F. cada dia que se passa, milhaies dessas
vidas tombam O machado as laz cair. F elas
SèO sacrificadas para a grandeza de no>sa pa-
Iria» vâo construir uma no»a fonle de riqueza,
para fazer um Brasil maioi amde.

O seu livro é o Brasil verde que c resce,
mulhplica-se, torna-se forte, ine;gcla\el, inve-
lavei.

Ft* o lesouro verde representado num peda-
ço verde de nossa bandeira, símbolo de nossa
terra, abençoada. Sim! Porque Deus abençoou
o nosso Brasil, dando-nos por leio esse eco
azul, infinito» (jue se vae confundir bem longe,
muito distante, com as águas esverdeadas de
nossos mares, para formar o honzonle» a linha
que guarda o nosso mundo. O mundo que nos
foi dado por Deus.

E* o toque dc clarim contra a idioloqia ver-
melho que quer se infiltrar na nossa teria sa-
grada, orgulhosa I Sim! Porque seus filhos Vetam
por ela» pronlos a defendê-la, a bater o irnmi-
go que cubiçar possui-la, bra-ta de nossa guar-
da, porque havemos de lutar» morrer» lutando
pela sua liberdade. Para evitar que os peque-
ninos Brasileiros vindouros rfãb nasçam numa
terra onde os estrangeiros irnperrm Mandam.
Numa terra sem pafna» que nâo c nossa; mas
somo? fortes. O Brasil ha de ser sempre dos
brasileiros. Nosso, nossa pátria.

O meu Brasil! O Brasil que eu amo I O Bra-
sit verde e amarelo, cercado de um céo azul,

O seu livro, Alvimar» foi por num recebido
com a maior das alegrias. Senti-me verdadéi-
ramenle emocionado ao desfolhor. pagina por
pagina, tào cheias de vida e de inteligência

lUi em cada capitulo a leitura leve e sadia
de suas palavras.

FI para terminar a insignifante homenagem
que lhe presto, digo-lhe com Ioda a sinceridade
do meu coração; o seu livro foi a maior alegria
que o ano de 1930 me proporcionou até hoje.

~í>
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Valentim De-Biase

* * * E* uma causa nobre esta que dá ao homem
a iniciativa de sua rehabibtaçao morai. — Pas-
sos Li rio.
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Atacado de influenza
O exmo, coronel Urbano Martins Garcia, diz:
Atlesto que tendo sido ha tempos atacado de influenza, usei com grande proveito o

PEITORAL Dl; ANGICO PFILOTFNSF, conseguindo dentro de muito pouco tempo debelai lo-
dos os symptomas dessa moléstia, ficando perfeitamente restabelecido. Alem desse fado pes-
soai. possuo em minha família diffeientes casos nao só de influenza como de outras moles-
tias e resinados, tosses, bronchites. etc. em que os doentes, sob a benéfica influencia doPtl-
TORAL DF: ANGICO PFLOTENSF» sâo rapidamente curadas. *

peíotas Urbano Martins Garcia

.¦matar* •¦? *tr *.' Confirmo esse attestado. Dr. K. 1-, Ferreira de Araújo. (FirmaReconhecida).
Licença N. 51t de 2o - 3 - cm *

Deposito do laboratório do PEITORAL DE ANGICO
PELOTENSE - Pelotas

Vcnde«ic em Ioda «a pa*»rle

*^-tmW /



«Incendiaremos
todas as igrejas
do

«VIDA CAPICHABA»
*

t*«b!tcaç!<» !atida4* em \<*2X

mundo»

Comunicado do Serviço de Di-

vuigaçèo da Policia do Rio.

Dlreciatn M. !*••>«• Plaa.ra.ta,
Kea1a.cla>ra>a i . Alalaa.a.r Sita*. Athay

alai iAmm • Alavrlda. €•«•!¦

EXPEDIENTE

Assignatnras:

Numero avulso...... . *. IgOQO
Semestre. * J 2$0PO
Anno  2DflPP00

Em 5 de Novembro de 1930, o «besbos.
chwik*, Porta voz da a Associação do5
Ateus Combatentes», com sede em Mos-
cou, lançou a seguinte palavra de ordem:
•Incendiaremos iodas as igieias do mun-
do»

A partir de então, essa luta de morte è

Igreia e seus representantes, *cm sempie
recrudecendo na 11-R. $, 5. E, para isso.
o «Desboschnik* tem lançado, repetida,
mente, outras proclamaçòes do geneioda
lé referida c quc concitam «os milhões de
operários c cemponezcs.a cerrar hienas
sob a bandeira de ouena do aleismo *

No linièo Soviética, ecomo veremos o
seguir, o objetivo da Associação dos Ateus
Combatentes csjáquost atingido. De 44.CCO
sacerdotes da Igreia Católica Qriodoxa»
atualmente, nao vivem mais que t.2C0. E
destes, sé umas poucas centenas se en.
con!ram no exercício de suas funções.
Mais de 40000 foram assassinadosou mor-
reram de fome e maus tratos nos campos
de conccnlraçâo.execulando trabalhos tor-

ç,ados incompatíveis com os seus recursos
tísicos.

E sobre os que escaparam a essa onda
de cume, paira, constantemente, a amea-

ço da deportação para os getos da Sibe.
na, onde a morte será inexilavel e loilu-
rante*

De KK) pastores evangélicos que viviam
na Rússia antes da Cirande Guerra, hoie*
apenas to exercem osaeeidccie. Os de-
mais tiveram o mesmo fim dos repiesen-
lantes da Igreja Ortodoxa,

A Igreia Católica Romana contava, ao
detlagar a revolução vermelha, com cerca
de taO representantes, tm ttfV», 40 ainda
viviam» Em 193$, esse numero toí reduzi-
do para o mínimo de 5,

As citras acima atestam, flagrantemen.
te, a mentalidade dominante na Rússia So-
vietica. cm que sobresée o ódio a todo*
os princípios que norteiam os povos cm.
Usados. A Rússia nâo adota, nem admite
o existência de idéas religiosas A Irans.
formação do indivíduo em maquina, des-

A* *.« .Kr .»•*.,*• ietmin#m armpre ew »* |t>ah» ao 31
4e ile*embio.
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JUVENTUDE
ALEXANDRE

Redoccâo e offtcinas

Avenida Capichaba, 2H~ Viciaria—K. Santo
Caixa postal, n. 131

IELEPRONE C. H7

AGENCIAS AUTORIZADAS :

STANDARD- A ECLÉTICA - BRASIL
LTD - /. AVER e SON - GIMSSOr <C*

COMP. -J. WALTEK THOMPSON

ASS1GNATURAS
No intuito da dflr maior diltutào á

nossa rflvisU resolvamos fixar em

20SOOO o prBço dfl uirii flsslgnflturfl

•nnutl, • sm 12$ • SBfnsstrfll.
Aos flsslflnsntss em «trflio psdimos

• finsia da saldflrsm .sus dflbttos Junto
•os nossos rsprBiflntflntflS no IntBrtor.
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linada a produzir exclusivamente em be-
neficio do Estado e seus dominadores, exi-

gia, antes de mais nada, a cxtcrminaçào
total dos sentimentos católicos, incompa-
tiveis com métodos deshumanosque o co-
munismo impõe, com a destruição das
ideas mais caras ao homem civilisado.para
quem a fê e o amor á família constituem
exigência moral àa maior relevância.

Pretender impor a idéa comunista :«em
destruir, antes.os sentimentos católicos do

povo, era tentativa que os creadores ver-
mcllios verificaram imposs » vel. E, dai, a
luta sem tréguas a todos os princípios re-
ligiosos. inimigos, todos eles, do «homem

maquina- que o bolclievismo pretende es-
tabelecer como o bpo «standard- idea*
para o desenvolvimento dos apetites dos
seus dirigentes.

«Naufrágios»
LWra 4a wsa* Ia paala AlawUa Caaiia

Acha-se á venda nas Livrarias desta
Capital

^Éb^^_^ %*, 
^^^^fla^^^^^^^ 

_^_^^ aflflflflr

B VflflBflBkb_^ fl ^m^mmmmmmÁeLw

^^aaaBBBBajaa

^ j- Bfl/

y

Os amblclaioi;

Os ambiciosos, ao deseiaiem a gloria»
nao abraçam mais do que um simulacro
de vutude. Nada fazem de bom. nada que
possam apresentar com segurança, tia
sempre, nos seus actos, algo de bartardo
e de confuso. Arrastados cm todos os sen-
tidos por movimentos contrários, obede-
cem a mil solicitações, submellem-se a mil
paixões multifanas.

Plutarcho

• » é Sào como os ricos ativos as almas

prudentes: dedicam-se com afinco ao bom
desenvolvimento de suas faculdades, es-
torçando-se por aplica-las conveniente-
mente bem para lhes dar um uso sempre
crescente e aproveitável.-Passos Lirio
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EÁ0m\ amantre o Ceo e a Terra
{Impressões ligeiras de umô viôçerr. eere-a
cie Victoria ao Pio.) -

Por ICNACIO PEREIRA FILHO
¦

¦ 
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Eram onze horas da manha.
O avião NATAL estava já em movimento, deshstndo

vagarosamente pelo campo de Aviação a procura de um
local mais apropriado para peder alçar vôr. Sentado de n-
tro do apparelho com o piloto e o meehanico, de algodão
nos ouvidos e amarrado nopare-quedas, o meu estedo c*e
emoção eu nem sei descrever O mie eu sentia era o *en-
que nâo circular normalmente nas veias e um suor trio, que*
si gélido, a inundar.me o rosto. E ao lançar nem cerro de
despedida, um ultimo olhar para o hangar, onde se acha-
vam localisados alguns amigos e parentes,eis qmc o appe-
relho numa carreira vertiginosa me arrancou cr m elle, em
tuna de furacão, até ao extremo sul do grammado, onde
percebi que não estava mais em terra.

listava no ar.
Ahí, senti uma espécie de emcçSo, ia de mim mais

conhecida. Era o medo. Nâo um temoi vulgar, mecc. qüc a
qcnle costuma ter petas coisas lemlic a n t e s, que medem
medo a gente. . Mas, um medo especial, um medo meio ei-
vthsado, que pouca gente tem lido, mas. que todo «aviador*
tem experimentado. Era um medo, de quem sae do conhe-
cido para o Ignoto, ou antes, de quem se acha em meio ao
chéus, ao Incognoscivel, entregue és môosdo Destino, a es-
para de um acontecimento funesto qualquei, que pudesse
dar á gente um caminho mais seguio e um alvo mais deter-
minado.

Esla emoção toi transitória, pois que, *nao havia de
ser nada...* E» quando (oi leila a decollògem cc m a sequen-
le ascençao do Ato/e/, o meu espirito \é seenccntiav, sa-
ttsleito, despreoecupado c contente, a contemplai a im-
mensidao do espaço e a pequenez da lerra, sendo que.
nesse estado de visível bom humor, me mantive durante to-
do o percurso da viagem aérea?

Olhando para baixo, ali na altura do Penedo, lobn-
«guei ao longo da bahia uma ctdadesinha têo pequena, que,
se rido tosse maritima, me assaltaria a id^a.de que se Ira-
lava de Cariacica. I: era Victoria...

E o apparelho elevando-se cada vez mais, té se alas»
tara de Vilta-Velha, epprcximandose sempie do httoral.sc-

Fabrica de Harmônicas

A aiaiar 4a Bmall - 8Í0 JOÃO DA BOA VISTA

Harmônica* neaiitonadaa,
planada* rhrotttatira*. e a

piano, dendê 8 até üti
baliea. Garantida*

eex 5 annos

lalra ta*aarta*Br a> aaraaaalraa marra
Dallapé ffllraaalla) Itália

Peçam gratuitamente o catalogo itlustrado ao própria*
tario JOÃO SARTOR E L L O. em SAO JOÀO OA BOA
VISTA-Estado da Séo Pauto (Linha Mogyana)- Braall
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O NOSSO
DEPUPATIVO

guindo definitivamente para o sul. rumo ao Pro de lanei-
ro. 0 altimelro mar cava a altitude de Ires mil metros, O
Ino era intensissimo e a ventania mulo Icrle. Os quadros
mirabolantes vâo *e mk cedendo aos inèus olhos maravilha-
dos. Aqui, sâo as cnspas monstruosas das serri í o se ele-
varem arrogantes para o alto. Irahmdo no seu porte, a in-
veia de quem quer subir mais alto, e odespeito.de nao po.
derem chegar ale nós — os viaiantes do espaço. Adeante
sêo as entradas colleando as montanhas em abraços votu-
ptuosos e os rios a descreverem e^piraes de prata, para se
lançarem, inconscientemente nos braços incommensuravtis
do mar, E o mar ao nosso lado, impassível, magesh so, so-
berbo, ameaçador...

E vamos caminhando, lá passán 05 por Guaropaiy e
por Itapeminm. Campos cem o no Parehvba, ia ficou para
três. E Mocahé tá está á vista. Estamos nos epprox mando
cada vez mais da terra caneca. A viagem prosegue normal-
mente e nós continuamos no espaço, lentfo ?orre*nle por
companheiras, grossas nuvens ameaçador as de chuva. O
piloto aufgme nta a velocidade para mais de 2€0 kms O
WACO eslá irrequieto, pendendo de um paia outro lado.
sem nos causar, entretanto, nem.uma apprehensão. Algu-
mas manobras bruscas e imprevistas feitas pele» te nerle
Fernando (era o nome do piloto), para se livrar de nuvens
que, de súbito, cruzam na nossa frente, produzem sensações
de calalno, por se ler a impressão de que o appaielho vae

VIDA CAPICHABA. NO RIO
Afim de altender a solicitações de conterrâneos re-

sidentes no \ho, resolvemos pôr á venda nos pontos de ior-
naes da Galeria Cruzeiro c do Cinema Eldorado a nossa
revista, pelo preço commum



despencar. Vezes ha, cm que o oviêo fica todo
inchnadinho, dando a idca de que as suas azes
nâo voltariam ao estado de horizontohdade.To-
davio. a curva era feita c o «pássaro dc aço»
voltava ao seu rythmo primitivo, cortando sem-
pre o espaço com a sobranceria e a magestade
de um gigante pré-historico.

Finalmente, o Rio apparcce. |á estou diví?
sando ós primeiros indícios de proximidade da
Cidade Maravilhosa, fl, após duos horas e vin-
te minutos dc uma viagem ogradabilissima, quer
pela variedade de scenanos que ofíciecie.quer
pelas sensações de bem estar que me provoca-
va, estou a estender o olhar paro admirar em
coniuncto toda a capital do brasil, t: permane-
ei extasiado, ante o quadro formidável e indcs-
cnptivel, que ficará eternamente gravado na mi-
nha refina e na minha alma.

tira o Rio de lan e i r o, que eu via. com os
seus arranha-céos, com os seus jardins, comas
suas avenidas e com os esplendores da sua re.
quintada civilização, tira a Cidade Maravilhoso
—coração sublime da pátria—que se apresento*
va aos olhos de um brasileiro, que levava para
ella, também, o seu coração.

Deante daquetla grandiosidade estonteante
de lilmc cmematographico, que parecia se de*
senhar é oita da bahia oe Guanabara, eu sor-
na um sorriso de quem está ficando doido, ma*
luco, um sorriso infantil de quem nâo sabe o
que este lozendo, tamanha toi a estupefação,
que me causou aquelta visão phantasmagonca,
que os meus olhos viram em pleno céo cario.
ca, a se entender, indefinidamente, numa belle-
za sem por de um coniuncto hatmontoso e tul-
mutuário, de graça e civilização.

A alegria e o orgulho me dominavam. Or-
gulhoso da minha condição humana e de biasi-
tetro, eu me curvei, em espirito, deante d'Aquet-
te que havia creado todas aquetlas coisas, que
me extasiavam e me empolgavam, no conglo.
merado assombroso de casas, que ostentava Q
betla e soberba metrópole brasileiia.

Nesta hora sppreme, que foi a maior de to-
da a minha vida de vinte e um annos, eu nâo
me esqueci de Deus. Porque, aquelle isotamen.
to ascenstonal por sobre os homens e por so.
bre o mundo, que via a meus pés, deixou-me
por momentos, quedo, mudo, contemplativo,nu.
ma prece de admiração e respeito, A*quelle que
fez o homem á sua imagem.
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Companhia
de Navegação

Hamburgueza Sulamerlcana
Extra rápidos paquete* de luxo

PRÓXIMAS SAHIDAS DO RIO PARA
EUROPA BUENOS AIRES

Cap Arcen» 20 Abril
Moniç Pascoal 20 abril Madnd 26 «
Antônio Oelfino 27 M. Sarmiento 27 «
Cap Arcona 30 Cap Norte 4 Maio
General Osório 4 Maio Monte Pascoal 11 «
Madnd 15 Gen. S. Martin 19 «
M. Sarmiento 18 Monte Ottvia 25 «
Cap Norte 25 General Artigas fl Junho

(*) Escala lambem em Sáo Francisco do Sul e Kio
Cirande do Sul,

Serviço de carga
O vapor «SÃO PAULO* carregaré cm 16 de Abril

para HAMBURGO
Informações eom os AGENTES

THEODOR WlbbE & Clf>. bTDA.
Avenida Capichaba. o. 4 —Telephon* 363

Uiçroria - (alija postal 219 - E. E. Santo

í.í.

Nas partes humídas
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O muito conhecido proprietário do afreguezado salêo «Beira Alta», silo à rua Andrade
Neves o itlmo* sr, |assé R* Bienco em companhia de sua exme* esposa a sra. d. Roso T.
Branco espontaneamente enviarem o attestalo que abaixo transcrevemos ipsts verbis:

lllmo* sr* Eduardo C. Sequeira—DfN- Cumpre-nos a grata satisfação de lhe commumcar
que estando o nosso fithinho de poucos mezes de idade com assaduras nos Parles humídas
(o que é muito commum em criancinhas de tenra idade) mandamos comprar a titulo de ex.
periencio uma caixinha do lá muito recommendado PO* PELOTENSE. formula do dr. ferreiro
Arauio Pois, com satisfação, verificamos togo que nas primeiras apphcações melhorou extra-
ordinariamente, tendo ficado radicalmente curado em poucos dias. Muito útil sei ia si o sr*
procurasse chegar ao conhecimento de Iodas as mêcs de famílias que têm lilhinhos pequem-
nos o uso de tão precioso PO* PELOTENSE.

. * Dos amigos obrgsJ *;?
Rose T. Branco—Jessè R. Branco.

Confirmo este attettado. Dr. L, Ferrelrn de Araújo (Firma reconhecida).

% 4, VI
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Uceoça N. 54 de t6 de Fevereiro de 191&
Vende-se em todas as Pharmacias e Drogarias do Brasil.

Deposilo do Laboratório do PEITORAL DE ANGICO
PELOTENSE - Pelolas

Segundo nos fala Humberto
de Campos, M a u r ice Barres
costumava contar, aue, quan-
do criança nada o encantava
tanto como um vagolume sol-
to* Se via algumas dessas
scentethas errantes, corria a
perseguiM através das moitas
e caminhos até que o aperta-
va nas mãos* Retido, o inseclo
perdia, porém, todo o presti-
gto que lhe dava a liberdade.
E elle partia a correr atrás de
outro que laiscava odeante.E
concluia: «Assim é tudo na
vida: o parlamento,a Acade-
mia, as viagens; uma vez con-
seguido o que seduzia, perde-
se com a posse o encanto que
se dava á distancia.,.»

Por isso, é que, qua'ndo o
avtêo aterrissava no campo
dos Affonsos, eu tive a im-
pressão de que ia saltar de um
bonde ou de um automóvel.

Eu queria procurar outro va-
gatume...

*

'



Em beneficio cios p
quen Club

A Federação Esportiva Espiritosantense deve dar írans-
terencia gratuita aos jogadores dos clubs que não se

inscreveram para o campeonato deste anno.

or/ivcz
mWmmwmmmiwewm

SIm

AvíAvA-

( \| L M y ij^Mrflflrr^ *"% Am\r ÁW
V* ' V^fliRÍaírji aF '•*«e3 Amm* Am* fl
m&tÊm*J mwfrfáfí utÊ£mmmmmm^'í I 

~ 
fl .m^F ^^ " 

^^^

Àfli m\W\Í 
'^S^^m^^BmW^mWmm^mr 

:-****^^5px=-- *"*- """""•s*. ^flV ^^mmmmW^^3l fl flXl ^rJTl)\9Mz *^5rS-*p?fl»>**~~^'"flr^fl^^-_^^flP"^

i

HOUVE EMPATE
numa peleja em que o Victoria foi nitidamente superior ao Rio Branco!
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. 
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Conforme eslava annunciado» leve logar domingo ul-
limo. no sladium .Governador blcy» mais um match amisto-
so entre os dois maiores advctsancs dos ccn pc? cspirilo*
santenses: Victoria e Rio branco.

A peleja entre alví-negros c olvi.azues, cu»o rendo
reverteu toda em lavor do arqueiro Nilo, que se encontro
em eslado gravíssimo, leve innumeios lances interessantes,
embora se notasse franca superiondede do cizeda camu
sa azul cuia acluaçâo só nêo loi completa devido a impe-
ricia de seus dianteiros nos momentos dos aircmate.

Estretanlo, apesar de se mostrar francamente superior
em ambas as phases, o Victoria conseguiu apenas um goal,
no 1 tempo, emquanto o seu adversário, oblinha no lempo
final o goal do empate.

Proscguindo na offensiva o Vicio ria nenhum ponto
potide conseguir, lendo que se confenlar cc m o empate de
1X1. »» 4

O goal do Victoria foi marcado por Lindmho e o ao
Pio branco por Alcy\

Impressões dos leams
O conjuneto alvi.auil deixou oplima impics*eo é gran*

de assistência. Soube manter o seu prestigio de invicto nos
últimos tempos cm canchas do Espirito Sanlo. Seus melho-
res elementos foram: loâo Paulo. Quinquim, Joaquim, Cio-
doaldo e Munllo.

Por sua vez o Rio Branco, embora contando com o
concurso de Atcy. que nôo participara do match anterior,
apresentou um coniunefo pouco combativo e com algumas

portes bastantes fracas. Caidoso, Vieira e Cartola forem a*
maiores figuras do team.

Como se vê o alvi-negro nêo conseguiu vingar-;€ da
derrota de 2x0 que recentemente lhe impo* o Victoria.

Os dois confuncios
VICTQRIA:-Dias III. Clodô e Murillo; Fidetía (Miúdo).

Jodo Pauto c Manduqumha, (Verly);lzaias (Verly, Miúdo, ju~
bnho). Quinquim, Chico Murillo, Joaquim e Lindinho.

RIO BRANCO :-|Vicira. Pereira c Cardoso; Carlota^
Neca tTemislocles) c Manduqumha; Petola, tThetcs» Alcy]
Pedro llerminio, larbas c leronymo.

.... 
.-'.¦..... *'¦¦¦•'

Como se vê, loram iá disputados cinco matchs amis.
tosos entre Vxtona e Rio branco. O Victoria obleve dois
triumphos co Rio branco outros dois. Veriliccu.se um uni-
co empate.

Na contagem dc goals, porém, ha uma vantagem ac"
centuada para o Victoria.Nos cinco iogos realizados o Rio
branco obteve apenas cinco pontos emquanto o Victoria
conseguiu marcar dez goals.

Ho portanto um saldo de cinco pontos favorável ao
alvi-anit.
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Elle é irmão do lornalisla capichabo, e

lunectonerto do Cabo Submarino, demo-
rou, demorou, mas amarrou-se. Tambem
nâo foi sem tempo,,*

Dizem que o poela que trabalha no alio
da gloria, nâo gostou mudo da alfinetada
que lhe deram. Disse a alguns amigos gue
doeu, que o alfinete eslava muito aguça-
do...

Dizem que o boxeur doublé de escrí-
vaia pretende, agora, organizar um tar.,.E
«az muito bem, pois nâo acham, leitoras
indas?»..

Consta gue o jovem odontologo preten-
de casar-se dentro de breves tempos. Nâo
se resolveu ainda, esperando que a iovem
da avenida Militar diga alguma cousa de
definitiva para o seu caso...

, ífe:

Studio PAES
Rua l de Março. 23

Dizem que o inimigo das mulheres eslá
com um romance bem adeanlado em An-
etuc«a... Elle nâo gosta deltas, mas... seié
que agora lá eslá tomando outro caminho,
na vida ? Alé parece...

Será que a santa de Vilta Pubim, sanlo
pela bellcza e suavidade espiritual com
que trata a Iodas as pessoas Que fazem
parte de sua ioda social, nâo pensa mais
no jovem de btgodmhos? Nem relendo
eguetlas cartas cheias do seu coração ?...

Mlle » que cuma das encantadoras ligu-

ras de nossa sociedade-c reside na Praia
Comprida. Icm andado bastante Inste, ut-
ttmamente, depois gue o moço desappa-
teceu de cculnçoo... Po, que ?...

Nâo se sabe, ao certo, a razão que le-
vou as duas irmãs quasi gêmeas a se de-
sentenderem, outro dia... Será que loi o
moreno, recentemente formado em direi-
to?...

Aquella linda morena da tua central de

juculuquara nâo gosta nada de ser cons-
tante, segundo soubemos Eis a razão por-
que. depois do ullimo caso» iá eslá em vis-
Ia de outro... Tambem... :;; . •-¦'.' -¦¦¦¦ ¦¦¦-¦ :-\.yZi$k
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Dizem que o iovem critico, oue mota lé
para os lados da rua Cel. Monjardim anda
com vontade de atrapalhar a historia amo-
fosa do dentista, como um candidato for-
te... Só para pisar I...

Nâo se sabe que o poe I a-academico
vem a Victona tratar de assumplos liga-
dos á sua carreira, ou é algum a cousa
mais lorle que o allrae á nossa cidade.**
Mlle, lourmha è quem poderia dizer, ao

DESPERTE k BIUS
DO SEU FÍGADO

-E ********

Wè ;;.AA.AAv.A'-;A -':¦¦ '-A

Atfirmam que o tunccionarto da Secre-
taria do Interior deseja ir á C achoeiro
dentro de poucos dias. Seiá que vae re-
sol ver o seu caso, ou apenas passear*
para esquecer a daqui?

«MM»**. »» attomai*», wn Utto da bilàa.
8« m bilia nao cota llrramaata. aa
Stmaatoa nào ato ***^Z**£Z
cam. Oa fmaaa Incham o aatoma*^
Sobraram a prkfto da ^aXm.JM
mmím-m abatido • como mi********.
Tado é imino a, *kla * umta******;

Siat, «aoa. minaram. *^*«»f™»
puraantaa. da nada vakm. Uma
atoS» aVaeafao nâo toenrn a caa-
aa. Nada ha «««ao Bt famoana PiUuiaa
CARTKR8 para o ^^^\P^S!L
atalo caria. Faaam «otrar «**«*•!£•
mm Ulro da VtUa. a anca a*nt*-aa dk-
paaiu para tudo. Nao rauaam damao:
aáo aoaaa. a anatado nao imararl-
Smaaâ para faaar a MHa «inarltwa;
m^rlçi m Pttlalaa C ABTKWI
S5a • riíado, Nao accaiU imltaç*-.
FtafaStOtt*

Atravessar a bahia nôo c nada de ex-
traordineno. Mas fazet a travessia, dia-
namcnle. residindo na Cidade, faz des-
confiar. Por isso. alfinete, bisbilhoteiro,
acompanhou-o, culro dia c conseguiu, ali-
nal, dcsccbiti que nâo é em \fto que elle
o faz... Lé do outro lado, ha uma casinha
amarella, que bem poderia ser azul, tanto
se parece com um ceu para o iovem de
alma encantada...

Si a linda lotirtiiha da rua 7 soubesse
que o poela foi quasi noivo de uma outra
lourinha. de Villa Velha, e que de vez cm
quando se encontra com ella, como ami-
quinho. e leva uma ou duas horas conver-
sando, talvez nâo gostasse... Por isso, Al-
finele previne-e...

Mlle. mora ali perto do S. üonçalo. Nâo
é muito linda, nâo, mas extremamente
sympathtca. Ao menos c o que pensa o
iovem bacharelando, que vae vcl-e, todas
as tardes e fica, horas e horas, esquecido
do mundo inteiro...

1'Yu AilAà
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INSOMNIA?
Cuidado! Você ostá so intoxicandel

tiuondo nâo é postivef conciliar o tomno, é porque os
tóxicos estão to occumuíanao no oraoniimo, .nfoxfcomfo
o sangue, ilimina esse parigo tomando diartamenrfl o

f'Sol de Frvcfo" fcno — da sabor aorodovef e de
•Haito revigoronte. Eno limpa o aytt\wna infesfinola

§ 
uri fico o tonava a evito a fnsamnia. Mas... f© o
no pooe produzir atfa$ ra-

soltado*.

ttoo fHO SALDE FRÜCTA' ENO

Consta que Mlle. desanimou do
coltega e firmou um tlirl duradouro
com um svmpathico moço da Cida-
de. Paz muito bem... O oulro já é
noivo e nâo prclenjde fugir á res-
ponsabilidade do compromisso as-
sumido...

Mlle , que mora na rua Oama Ro-
sa, nâo Icm ficado muito s afisfeita
com os flagrantes... de Alfinete. Te-
nha paciência. Mlle. A culpa não é
nossa, mas. apenas, da senhorita,..
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Ha ainda muitas outras

Iíiòa
__ ^^^^Capichaba
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cousas...
Ê termina João, contando a vida de lesas Çjolò 21.25):

•Ha, porém, ainda muitas outras cousas que Jesus te?; e se
cada uma dasquaes losse escripio. cuido que nem ainda o
mundo todo poderia conter os livros que se escreverem.
Amen.»

Póde-se, ou nèo, crer na palavra do livorgethisle.se»
gundo is convicções e as idéas de cada um. fora, rnmer*
so, com certeza o que lílle fizera. Através os pogmos»
relorcidomenle eslvlisiicas do Livro Sagrado, nèo
se conhece, perteitamenle, a vida de Jesus, sirôo que se
adivinha, em seus traces fortes, algo de exi I a n h emente
enorme e confuso. Jesus, podia nâo ter sido um Deus, nas
foro um gigante, no tom de verdade com que pregava aos
discípulos e realizava os milagres. Mas, no F.vangelt o, lei-
to para impresMonar a massa, sô se encentiem es yierres
octos, aquetles que os Apóstolos presumiram os mais lacib
mente suggestivos, capazes de arrebanhar es alnus peto o
opnsco do Senhor. Nos suas entrelinhas, descehrem-se os
cousas insignificantes, as pequeninas cousas qte se miillu
plicam, e por extremamente communs, nâo mereceram por
porte de Mafheus, Marcos, Lucas e João, o relevo de um
registro. Mas, pergunJo : em quanto nfio abundeu a vida tíe
Jesus de gestos suaves e generosos, nessas ninhárinhas li-
mmosas, em que o coreçao humano hauie a sensibilidade
e o deliciosa espectativa de um dia compense! io que lh*o
proporcionou, com a dádiva da sua própria alma?

A existência do Robbi nio ê somente um resuno de
grandes lances de heroísmo, de exlraordinoncs milagres*
Nunca o povo se deixaria dominar pelo suo doutrina, se lhe
atlenlasse para os gestos extraordinants, apenas. Porqie»
no fundo, a multidão é scephea c zombei ei t a. Não foi o
simples idéo, nem os laigos exemplos, li sim o amor que
Elle tinha para com o povo. D amor que se espalhava, em
rápidos traços de generosidade sem orgulho, nos auxílios

mínimos o coda uma pessoa de per sí, e nâo o nue moli-
vou os secnos vjvas das narrativas dos Evangelhos. Nêoé
|esus andando sobre os águas, nem multiplicando os pei-
xes, nern despertando Lázaro, porque taes milagres desvia-
riam a ollençoo do povo para o orcsumpçâo da mágica,do
sobrenatural, que cria o respeito porque foz medo, e nâo
veneração.

Seriam, antes, os octos, onde o sentimento moralizou-
te se acentua, e a bondade se reflecle. com luminosidade
e bellezo. 4 passagem da mulher adultera, ern que elle diz,
depois da apresentação da peccadora e de ter ouvido os
escnbas e phanseus; «Mestre, esto mulher foi apanhada, no
próprio octo, adulterando,e, no lei, Moysés mordo que taes
sejam apedrejados»: — «Aquelle que dentre vós esteia sem
peccodo sejo o primeiro a lhe atirar o pedra * E a mulli-
dôo, cohisbaixa, debandou e sumiu I: ella,depois de espe-
ror um pouco, murmura: «Ninguém, Senhor I*. dizendo filie:
• Nem eu, lambem, le condemno: voc-le.c não peques moisl»

Outros acontecimentos, menores com certeza, mas re*
passados do mesmo sentido humano, me ascende ao di-
vino, deve ter elle realizado e repelindo*OS, o lodo o mo-
mento, para terminar exeicendo a influencia formidável,
que exerceu no seu tempo c que ainda exerce hoje, depois
de vinte séculos passados.

Por extrema adoração ao Mestre, no ancio de agi-
gantar-lhe a figuro, os Discípulos regisJreinm, somente, os
seus mais grandiosos actos, esouecendo-«c dos pequenos,
devido ainda ti falta de tempo na ia ex tender e ampliar o
hislona da sua vido.

João, pois,tem razão, quando olfiimo gue *he, porifm,
muitos outras cousas, que Jesus fex», os quaes ndo caber iam
ern simples resumos hvtescos e as palavras, Ines e mor-
tos, nèo as expiessanam. cem o côr, o brilho e o encon-
to, com que foram levadas o termo peto pilho de Maria.
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O LADO DIFFERENTE DE VITORIA
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O panorama, aqui, è lambem sobe r bo, mas diverso

daquele nuc deslumbrou o. olho. do visilanle no lado 0.05-

16 da ilha.
Cabe otirnamenlc a Vitoria, por isso,o cognome poe-

tico de cidade-presepe. Nela se condensam, em verdadei*

ra composição alegórica, o luhl e o sublime, o decorativa e

o encantadoramente perfeito.
A lancha dos excursionistas que, ha pouco deixara

na esteira de espumas o casario branco áa cidade, como

uma lamina em movimento, rasga o peito macro das águas

c vai se embrenhando, canal adentro, na ensia insopílaveJ

de rasgar novas rendas, de traçar novos rumos de des.

vendar, aos olhos ávidos do forasteiro, seasaçõis imprevi-

siveis, vísôts fantásticas de Itoffmann
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que iiucltdes da Cunha contemplou, com »um aparelho hlo-

rol revolto, feito de envergadura desarticule da das serras,

riçadò de cumiddea, e corroído de angras, e eslacelando-

se ern bafas, e reparfmdo.se ern ilhas, e des.ujreqando.se

em recites desnudos, a maneira de escombros do conflito

secular que ali se Irava enlre os mares e a terra,, -

E* este o lado diferente de nossa cidade, o lado sem

o beleso artificial do* errenha.cé< >c do> lâmpadas elelri-

ca* sem bonde, sem radio, sem telefone, mos com palmei.

ras românticas e toadas dolentes ao violão, pedaço de Ha-

«o.iou Honolulu.suroido mi-leriosamenle na. pio. a.eb.n-

coadas do Espirito Santo...
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Abílio de Carvalho

Ali surge a ponte àu Passagem. I ' a homenagem d**

civthsueâo á Natureza, o aico de cimenlo armado ligando

a ilha ao continente, unindo duas faixas de terra, como st

tdra brinquedo de gigante. Mais alem, a curva elegante do

Maruípe. lá tendo deixado, alie?, a linha de sátira do ocea-

no, emoldurada pelas orlas de praia da Prata Comprida e

Cambuti.
e a trepidação ofcganle dos motores, vai acordando

as margens adormecidas. Lá longe, defrontando o Mochoà

ra, como rcltcenaas abas na pagina verde da colina, a*

casinhas melancólicas de tlanhenga.
Cá em baixo, ainda e sempre o mar. E n curiosidade

dos forasteiros pode surpreender, cnISo. em sua vida egt.

lada de colmêia em miniatura, o núcleo de pescadores da

Ilha das Caieiras, com seus chafarizes, capelas carcomidas

de ervas rasteiras, remtntsctnc.es de umftrasibcoU mal que

ié se perde nas cinzas do passado.
p assim Vitória, a Vitória diferente dessa que nos

apresenta o convencionalismo dos cartõts postais, a Vitoria
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¦ Os boleros

I

Os boleros insistem em ser o nota mais viva da mo-
da ac!uat - para a manhã, para a taide é peta a noite.

Para a manhã, em lê ou linho, acompanhando uma
saia muito curta e iusla.de tinha direita, cc rn um bolso em-
butido á direita nas costas, perto da cintuie» e cem blusa
de lingerie, nada mais gracioso do que um pequeno bolero
do mesmo tecido da saia.com mangas curtas ou compridas»
com vjolle ou sem yolla e tendo â esquerda, sobie o seio.
um bolso do mesmo estylo que o da saia.

Para a tarde os boleros, mais fantazistas, formam en-
semble com vestidos do mesmo tecido.

E à noite os boleros tornam-se delirantes: em renda
preta sobre vestido de clulíon branco, rubros e scmtillantes
sobre vestidos de sebrn negro, em temes de tom pastel fa-
zendo logo de cores com vestidos de saia e blusa em tons
differentes.

Para as nossas
gentis leitoras
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Um lindo modelo do costure ire poírMome Arctme.

em tule branco sobre fundo em crépe cia China.
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Toihtte para baile em tule negro
enfeitado com ruche de setim ro-
sa% modelo J. IleinL
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Enlace Sr. César Hilal — Sía.
Gisela Nefía, realizado nes-

ia Capital.
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Grupo feito por occa*

s/ao do enlace ma/r/mo-

roa/ cr/os srs. 4ref e Ce-

sar W/a/, conceituados
commercianlcs em nos-

sa Capital com as s/as.

losephina tlamra e Gi~

sela Neffa, finos orna-

méritos da sociedade vi*

cloriense.
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Enlace m 3lnmcni
do sr. Francisco Vel
Io ** sia. Beneaicla
Elias, realizaco nes
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Enlace do sr. Aref
flilal -- sía José-
p/5Ina Hamra, da
nossa sociedade,
realizado nesía
Capital
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MONSIEUR E MADAME ESTÃO

ARRUFADOS...

Club dos SoKei^S
Quizeram fazer de Jane uma Lady... mas

a garota é da fuzarcal
. . '.''¦ ¦"' ' .¦ . .

ti ¦ ¦¦ flflBBT :'^Éss^èíS^í;í;.: 7-..
7'. flflflKaBaBa»flfljHK@S£B£v:v "'¦'!

.¦" J, flflflj
¦ -> ..¦.— ._¦¦» . -^^flfl^P^^ ¦ *¦"¦ * '-^"O* ' ii"*i?!«c'ii?i» S^v-»*^VVv«..''' ¦ i

flflfl ¦¦; --flflflflfl flflflflflnc!^^^
flfl. fll BiSJSS.

*sí' ;7x3^H flflr ¦í5v'-:*'':''?'flflWflfl flP* ' í* '^«flflfl flflr"'' #H.,7"'! ' flflfl flfl!SÍvv?5v^k 1

7 7\'.!^HwSsfflRHsifll «'''^''''''^'"iyl^^l ¦''¦.¦'¦"¦í::'-' :¦; ¦ 7' :7 ;-'. ,-7 * Mm BKS^ÍflB fl5K5^iv*,'i-flflBp^ -'
—^ :'* 7^ii55flflt"5^&7;!*t' . '•jyíftm flflr' ¦'^JíSHB flflr ^flfl flflBflaíSwflflfllSSHSÍSKí^'''*flflS^^

«flflflflflflflflflflflflW. '«fl Br -'isfl Bv^' I ft
... flflflflflflflflflflflflflflflfl. wi:.:'- 77- . -.-fll fl *¦'-. « fl IbV*L fll flW fl flfl '.' ''flfll flflflL ¦'"- ^^flflBa-iw-uí *ilÊgm\m ¦¦ '•» flfl L» flfl ÂVl flfl flfl

l'flflB BBflV''''***^ '7Hflflflfl BBflt ' •¦ aflr'"' '; ''''SSlÍKÍSflfl ¦¦p*^'' '''Tfll flflfl. V*-iíI'TflBWt(Í"^M flflflj> ^flBufll BBfl

¦¦r^ flflfl Âfl Bflflflflawil-li Âfl flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflF

¦flflr flfl P»!fr^'*y" SÉE» 1L'í ,j,j i lflia§§f5fl»BBsÍÍW fl''''•' ^^^^j^%W;">i^
¦¦¦1 ¦J—^mKfi-'-:i''-,-i}.- /íl'' '^iflflflflflflfli' '-"í yijjSSI^S^jSaQfcftA&fc^B i ^Vflflfl

iS^^^^^^^Síaflflflflr^ ^*flflflflflflfll^^i*';i,3aaH^'í* '•'" Hfc^SflflÊMv';:¦'<""<*'•*•
. ^^JJBgJgS^^tít^ flflflBBBBflBflflflflfla^^^

Não acreditem, o -arrulo» c simplesmente pubhcide.
rie- Witliam Powell e Myma Loy, formando o casal mais
svmpathico desle mundo, nfio se zangam. I!m «A Comedia
dos Accusados*. pelo menos, elle» Ia/em mil -blagucs* e
enfeitam mil *emaçòes. sempre na
melhor harmonia.como se nem (osse
casado»... ctnewalooraDWcamenle.

JANE WITHERS

Jane Wilhers estudou grego e densas gregas.,, mes tudo ís.
$0 era grego para ella. A traquinas n. I» pondo em polvo-
rosa o «Club dos Solteirões*, aue e20th Cenlury los apre-

sentará breve no «Gloria.«

Um dia aas corridas
Grourho, llaipo e CMra Starx
etitfto em resperas de tomar de
assalto a Victoria, Inatallaiiuo-
se no «CHorla* paia o mais ale-

$re espectaculo do mino!

O Grande Prêmio de Gargalhadas
desle anno! 1327 vezes mais engra-
cada que qualquer oulra comedia 1
Musica, ablagueaa. deslumbramenlo,
sensações I
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^ exma. sra. D. Edméa Christophori,

da sociedade de Siqueira Campos, ten-

do ao lado a sua graciosa filhinha. a

menina Solange.
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A exma. sra. Durvalina Sal-

gado Santos, digníssima es-

posa do sr. Nelson Nasci-
mento Santos, eng. do Ca-
dastro da Prefeitura desta ca-

pitai, e o seu gracioso filhU
nho,



Pan-^mericanisrrio
Si bem que a um exame superficial pareça nêo exis-

lír o sentimenlo de unidade dos povos americanos, elle exis-
Íe, de facfo. Ainda lia pouco, com o artigo esdrúxulo publr-
cado no jornal allemao. que expresso o pensamento do mi-
msterio do exterior do Rfcích, sebre a altitude do governo
brasileiro mandando fechar as oigent? ações nazistas do
nosso Pai?, vimos corno iodo a imprensa americana, com*-
prehcndo á altura de sua responsabilidade a altumaçôo do
monroismo, soube responder ao atreximcnft do jornalista
germânico*

Café xisto oue ha um certo lelnlmsmo nessesenlimen-
to. Vias, íríze*se de passagens que, conforme dizm Augusto
Conde, sé ha uma tei absoluta, neste mundo, e è a que de-
clara que nada existe de absoluto debaixo do sol;.,;-

Quanto a num, um tanto sceptico nêo creio mudo nes-
sa haimoma dc emoções e tdéas, talvez por intluencta da
leitura reprsada da «lliusao Americana* de Eduaido Prado,
que retraia, de um modo extremou enle forte, o sentido ame-
ricanisfa dos listados Unidos* Üntretu^o, não vt. u lèo leriçç
a negar que nâo se note certa epproximaçao, que cresce
dia a dia, entre os pai/es americanos, em intercâmbios ver-
dadeiramente interessa n les para a vída dos povos deste
Continente*

tf, si tal sentimento sé existe na voz dos homens, e
nâo no intimo das almas, é necessário planfá lo e cultua-
lo no fundo do espirito de cada um de rés, pois a hora da
unido americana jà é mais do que chegada. A America tem
de deixar de lado Ioda possível inlcixriçao em negócios
adstriclos a nações exlranhas, quer do Oriente cemo do
Occidenle, do Ásia e da Europa, para dedsear.se é homo-
qemzaçâo dos pat/es desta parte da Terra, do contrario,
móis hote—mais amanha, passaremos lamentáveis horas,
dentro do mundo*,,

O pan-ameneanismo tem de ser uma realidade. Uma
verdade de que nâo se possa duvidar um *é momento,lies-
te instante em que nações expansionistas ptocuiam apode-
rar*se de novas terras, roubando o autonomia de nações re-
conhecidamente livres, cem independência assegurada em
docume nlos asstgnados e que se rasgaram» sem nenhum
sentimento de remorso ou siquer mesmo de piedtde para
com as minorias despatriadas..*'

Para eslieitar, entretanto, esse sentiu enfeze preciso,
aules de tudo, fazer com que as nações americi i t a se co-
nheçam entre si, de modo oue os povos do nosso conlinen-
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Poso Helena Schorting, filha do casal Posa-
4 ntonio Schorlmg. — Espíritos a nleme], sendo a
primeira aviadvra do listado,— Kascttía em /Jo-
mtngos Martins \a pholograplna appattce ao
lado de um possanfe apparelho, no Campo dos
Affonsos— no Rh de Janeiro.

S/a. Marta do Carmo Paranhos, diplomada peta
Escola i ormat * Pedro II* e figura de relevo da
sociedade viclonense.
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te se adquiram consciência do nosso valor e um sentimen-.
to que vá irmanando todas essas gentes espalhados nes!*»
parle do Mundo. Para isso, c mister a creaçâo de cruzei-
ros, petos governos de Iodos os paizes continentaes, o de-
senvohimento do turismo entre a* nações, ía\t reeeneo es-
sa approximaçSo sentimental, oue cria a amizade e formo
esse pensamento de harmonizaçio de que tia necessidade,
para 6 estabelecimento dessa íè nos destinos da America, a
que se deve a visSo preventiva do monroismo.

Nâo sô o conhecimento de perto, de vista, corno atra-
vez de livros, que revelem, por exemplo, no Brasil, as rea-
hdades dos Estados Unidos e» nestes, as das causas brasi-
leiras Haver mesmo editoras especializadas, que se respon-
sabilizem pela Iraducçêo e vulgarização, em nosso Peiz, de
obras argentinas, paraguayas, mexicanas ou estadunidenses,
naturalmente compensadas ei m a cietçao de idênticos
meios de divulgeçõo do nosso pensamento ras demais na-
ções do Continente,

0 pan-americanismo nâo pôde ser uma palavra vago^
apenas capaz de lazer feriado um dia do kaleudouo, Nem
tâo pouco restnnqir-se ás commcuiorações escolares ou de
imprensa, pois tem um sentido muito mais amplo, oue é o
de despertar um sentimento de verdadeiro patriotismo para
Iodas as nações da America.

Teremos, assim, alcançado o desideralum, precskhe-
lecido por Monroe e tão propugnado petos estadislíi? ho,
diernos do Novo Mundo, com muito poucas excepções.Mar-
chemos, portanto, por este caminho, de tal forma o único a
seguir, que amanho o grito de quem quer que seja, de fó-
ra. da Ásia ou da Europa, nâo será apenas ouvido por um
outro povo, mas e necessariamente por ledos os povos eme-
riconos*.,

Esta é que é a mmha interpretação do pan-america*
ntsmo, ema data toi honlem commemorada, E lulgo que to-
dos os bons americanos é assim,lambem, que o devem en-
tender..,

AI.VIMAK SILVA
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Pela ins-

trucçâo

Grupo escolar *Arí$ti~

des Freire*, em Colla-

fina, na praça João Pes-

sóa—co n s lru ido no

aclual g ove mo por
<cerca de M30 coníos*
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Estampamos, abaixo, dois magníficos sonetos
de Teiveua Leite, nosso ex-redactor e figura
de muita projecçao das letras esp>n!o>anten-
ses. Teixeira Leite, que é de uma íccundida-
de extraordinária, candidatou-se ao prêmio
de poesias do nosso Concurso Scíentico e
Literário, Tem livros de contos e chromcas
prornptos, e continua produzindo admirável-
mente. Os sonetos, transcnptos abaixo, mos-
Iram que o seu estro continua sempre em pri-
meira linha, em nossa iteratura»
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um moço poeíaResignação
Para o Nilo Appareoida Pinto

¦

Hontern, de baixo e humilde, olhavas, triste
A esperança, lá no alto, illuminade,.*
Dr/ias :— «Nada alcançoI pois consiste
Em tatudes e acclive a minha estradai*

Um dia, a sorte vem. Emfim. subtste.
E, vencida entre pompas a escalada,
Era o orgulho o leu gladio sempre em riste,
Sem mais lembrança de que toste nadai

Itoie, te encontro qual te vi ouliore.
Choras, praguejas, de alma combalida,
ttonras, tisonia, tudo toi embora..,

Resitfna-fe! Essa angusha. louco, anedal
Poste sorrindo e ovanfe na subida?
Volta cantando no fragor da queda !

ünedito)

È*s o que fui. Disposto, alma em aurora
Cantava madrigaes sob as janellos
Das mocinhas românticas e bettas
Que ia encontrando pela vida afora,..

Estive como e«tás, ouvindo aquellas

Que tento uiram. Quanto amor, agora!
Depois, frias e más, se vâ^ embora,
Efica a gente a soluçar por ettas!

.; |
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Nâo creias como cri. Ah I s» eu tornasse
A'quelte tempo! Que viver diverso!
St água jamais me vincaria a face.

Vê... faze o que nao fiz:—si o amor te anima,
Põe a msinccridede em cada versei'
E a mentira cantando em cada rime!

1



A primitiva Matriz de Victoria
A primeira íqreia erquida no Espirito Santo to» aòc-

tuol matriz de Yitla Velha, se b a invocação de N* 5. do

Po/ar»a.
Em 1550, sequndo se té a paq. 310 do vot. XIII dos

•Documentos Históricos*, estava emPortuqaloPedie Fiar-

cisco da Luz, que servira como Vigário nejfa Capite me. À

paq. 295 do vol. seguinte, enconlra.se uma reckmaçèo do

Padre Pero de Souto, que se julgava com direito aos emo.

lumentos de Vigário de Victoria, á razão de loSGCQ annuaes,

porque oecupara esse cargo até o dia 6 de Agosto de 1552
— .por 0 Vigarip da dita V///a ser.no dito tempo ausente,-

O (LVispo D. Frei Antônio de Guadalupe, poucos annos
depois que a Coroa adquiriu esta Capitania, alie canCn que

Vic*orta Èòra a primeira frequezta ctenda ao sul da ftahia,

pediu ao rei 0. )oâo V a reconstru c ç âo da Matriz desta

vttta, pela fazenda Peal. A provoâo de 17 de Selrnbic de

1726 determinou as primeiras providencias pata a recons.

Irucçâo.
Nesse anno o Vice-rei Conde de Sabugosa mandara

o engenheiro e capitão Nicolau de Abreu Cervalhc forhfi-

car Victoria, onde ergueu, com o neme do rei, a fortaleza

de S* |oôo, bem como os fortes de N. S. da Victoria. S

Ignacio, S. Domingos e do Cai mo, entre o cães Oinnee e

a Praia* do Peixe, em trente ao leqar depois cecupado pela

Praça do Mercado.

Um códice de 172o, cota Jo pado sob os ns. V.oGo a

7613 no Archivo de Marinha e Ullrtmai. tíe loira e resu.

m»do á paq, 134 ào vot, XLVI U924) dos *Annae* da 5iblio-

lheca do Pio de Janeiro», fez saber quet em obediência

aos termos da referida provisão, José de baicetks Macho,

do 
"provedor 

da Fazenda Real, requisitou des obras dafor-

tihcaçSo, o citado engenheiro, o respectivo ajudante, assim

como 0 pedreiro mais hobtl da Vilta, e et m elles íizera uma

vistoria na Matriz. Ficava situada no loqai depois oecupa.

do peta sachnstia da nova Matriz, mais t u mrr t s onde hoje

se ergue a canella-mói da Calhedral. Nêo tinha mais de

120 palmos de comprimento e apegas 53 de largura. As pa„

redes de pedra e barro, muooiiu ninadas, mediam escas.

somente 20 palmos de altura A capelia n ór era muito re-

duzida. O laudo concluía opinando pela demolição, porque
o relendo templo, que mais portem uma coso c.e a/na*

rem, nào offerecia «sulficieucia* paia ccnceifo.

Os peritos íuntaram as plantas paia a reconsliucçao,

oiçada em to.OtiO cruzados. Augmentavam /palnos na lar.

quro, para que ficasse com a metade do comprimento 0

Provedordeu.se pressa em informai que esta povonçôoes-

lava «muy destituída de cabededes e aleiuaca por 
lalade

negocio, sendo por essa causa muy pobies os seus mora-

dores.» Contava 5.000 vizinhos, incluídos os pretos loiiose

captivos, vivendo em ceica de 7C0 4< gos * Os diz imos,

avaliados em 2*500$000 para elleilo da arrematecao, nâo

estavam produzindo tanto.

No período, talvez, mais lausloso da Côife Poitugue.

2a, quando da Capitania de Minas Geraes, recein-ereade,

foi enviada pata Portugal uma tciluia que <?ru para as ce-

lebradas magntlicencias de D. |c ão V, a Cõiia Rcgm de29

de Agoslo de 1731* CUJO registro Misael Pe n n a ainda leu.

mandou que fossem annualmente tetirados mil cruzados.do

produeto dos dízimos, paia reconslimr a tradicional Matnz.

mis obrigou o povo a contribuir também ec m milcruzados

annuaes para a mesma obra.

Dirmon affirma que a reconstiuceâo somente poudé

ser iniciada a 6 de Junho de 1765, *ob a dtrecçdodo Ouvi.

dor José Antônio de Alvarenga narros Freire.

Naquetla época era. entretanto, muito grande o espi-
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nto religioso e a dedicação do povo petas coisos referen-
tes ao culto,

F.m 1732, aquelle mesmo bispo dera a^ necessária con-
firmação á irmandade de N. S. do Amparo, a mais antiga
de Victoria, mantida ainda em ttY/o. conforme pude vertfi-

car. Fundada na capelta do eollegio dos jesuítas cm 1679,
no anno sequine obhvcra a devida autorização, fumada

pelo Dr. Francisco da Silveira Dias, Governador do bispa-
do. Supponho que por ser natural de Amaranle. o Bispo D

Antônio de Guadalupefjvesse influído para o desenvolvi-
mento da devoção de S. Gonçalo. padroeiro dessa tocali-

dade porfuqueza. venerado aqui na capelia que. sob a in-
vocação de N. S. da Assumpçao e Amparo fo» benzida a

2 de Novembro de 1766, durante o prospero gove mo do

eanitao-môr Anastácio Joaquim Moita Furtado.
Grandes obras, refere hallhazar Luboa, pudeu m ser

realizadas em t/44 no Convento da Penha e. em Victoria.

no de S* Francisco em euto fronfespicio amda se pode ler

essa data.
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Dr. benediclo Valladares. interventor em Minas Ge-

zaes, vis/o pelo lápis do nosso cericaiurisla Mario

Amorim.
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Inicia-se a segunda metade desse século com a con-
cessão do titulo de paiochia coll< da é v.Ha dofíspirilo San-
lo, aclo seguido àa creação da parochia de 5. Malheuspor
uma Carla Regia de 25 de Marco de 1751. f:sse mesmo de-
cennio» gue devia ser encerrado com a decretação, em 3
de Setembro de I75P, da expulsão dos lesuitas, foi ainda
lerfil em freguezias pata o tspilllO Santo: datam desse pe ,
riodo a da Seira, pot Ordem Regia de 24 de Maio de 1732;
de N. S. úa Conteiçâo das Minas do CasleJIo, insliluida em
1754; c de No* a Ahueida, por una Portaria de 12 de Novem-
bro de 1757.

Uma provisão episcopal de 23 de Janeiro de 17551.ou*

xe a autorização para o ani tinte*nublar Pionvsio Francisco

Frade construo aqui a caoelta de« N. S. da Conceição, na

Pr ai nha, mais ou menos no ponto em gue a actual rua Ora-

ciano Neves affiuge a Praça da Independência, Vendida

por 50 contos d* réis Para 0 inicio do patrimônio do rosso

bispado, a 4 de .unho de hW> foi abi celebrada a ultima

missa.
Dez anuo* anos a licença para a relenda caretta,

uma provisão de 14 de Setembro de l/o^peimilbu erguer,

em Vietoria, a tradicional igreja do R* zatio»
Um terremoto nesta villn. em I de Agoslo de 1767. do

qual nos falam Teixeira de Mello, nas «fphemendes Nacio-

nae**. e Rocha Pombo, a pag. 421 do vol. I da «Mislona do

Brasil», inspirou a instituição da iimandade de N. S. Màe

tios Homens, na antiga igreja da Misericórdia.
Surgiu em 1771 a begeezia de N. S. do Patrocínio, no

llapemuim. para onde foi transferido o boplisierio da anfi-

ga freguezia do CaMcílo.

Tem a ciala de 1774 oveluslo potfâodo Comento da

Ecos do Carnaval

Snr. Antbero Vaz, phantasiado de

Toureiro de Madri d, no carnaval

deste anno.
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Um lindo bloco infantil, que foi a nota chie
do carnaval em Accioly, município deste Fs-
ta do.
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Penha, admirável monumento histórico gue está reclamam*
do a attençâo do Governo, como aliás todo aquelle mages-
loso e admirável monumento de alio vetor hisíoi te o. Sâo
ainda dessa época a calçada, os muros e a pequena ca-
pella do Bom Jesus, que pude ainda contemplar, no ponto
em que os dois últimos trechos da antiga ladeira estáo ti-
gados por cinco degráos. A 25 de Setembro desse anno,
refere halttiazar Lisboa, foram os restos morlees de Pedro
Palácios transferidos, da Penha, para a parede do lado da
epístola na capella-mór do Convênio de S. Francisco.
(*Annaes do Rio de Janeiro», vol, V ti, 237)

Em 1754 foram executadas novas obras no Convento
de S. I rancisco.e ergueu-se a torre que ainda hoie oslen-
Ia essa dala.

Não findou o século sem a instituiçcio de mais uma
parochia: por alvará de 22 de Dezembro de 1795, foi essa
prerogahva concedida á igreia de henevenle, villo creada»
com esse nome. em t de Janeiro de Í760. Ha quem affume

que a parochia de N, S. da Assumpçâo. em Benevente, da-
ta do alvará de t de Janeiro de 1750, (•Compilação das
leis provmciaes*,pelo Dr. Miguel Bernardo Vieira de Amo-
rim, pag. 14 do annexo I).

dfiaric Jl. cfreire

O Capichaba »

Completou um anno de existência, no dia 3 de;>le mez
o jornal «O Capichaba», dirigido pelo sr. Wilson Laranja,
nosso collega de imprfnsa.

«O Capichaba* é um orgâo que vem conquistando o

publico de nossa terra, porque bemfeilo e sempre cheio de
colloboraçoea interessantes.

Cumprimentamo-lo na pessoa do seu esforçado direclor»
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O interessante mew-

no Jordedilh, encanto

do lar do casai Jorge
*— Üeusde di t h Alie

Trindade, cuia primei-

ra primavera regi$~

/roii-se em »30 de iWáf-

CO p. passado.
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«Vestígios da Dôr\
Antiga...»
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«Vestígios do dôr antigo» foi o titulo que Ahi! to de
Carvalho escolheu paia o seu livto de versos. Da razão da
epigraphe. nâo sabemos.nós porque o sentimento alheio
nem sempre c accessivel a terceiras mleipielações Rcpa-
ramos, sim, ate na capa, o tom suggestivo de cores quct
sem propósito embora, commungam com as cincocnta c
trcs paginas que Abílio de Carvalho enfeixou em «VESTI-
CIOS DA DOR ANTIGA..

Um campo azul-claio ponhlhado por letras vermelhas
que formam um titulo... Um pedaço dfalma lesping a da de
sangue. De sangue coagulado ouc neo.se espraia mais por-
que a dòr è antiga e delia só ha vestígios.- A capa do li.
vro de Abílio, que de tâo modesta chega a ser simples de-
mais. é uma photographia do pensamento do poeta, è um
vestígio da sua dôr antiga..,

Depois, vem o miolo, Novos \cshgios,confissões mais
amplas que Abílio reuniu em poemas c sonetos obundan.
<es de Ivrtsmo, quentissimos de emoções, vibrante de mo-
cidade. Vcr-os que nôo sei da foima, mas que entendo o
sentimento. Revelações de uma dôr passada, segredos de
tiontem... Vestígios de um amor creança que foi todo o en»
canto de u*a mocidadet..

Mais versos, mais sonetos c depois os «poemas para
IOCVLA*... Rimas com cheiro de balsamo Lenitivo para a
dôr que Abílio suppoe sei muito antiga... E o poeta penso
que está longe, que vive muito distante da dôr e, no «SEI
OUE EALAM DE NÔS...». elle diz:

«Vendo*me iunto a ti, orgulhoso e contente,
Vendo.le iunto a mim, cheia de viço e graça,
Sei que fata de nós a cxtulla populaça,
E sobre nós converge o olhar de toda a genle...

Mas, que imporia o que diz a luiba matdizenfe.
Sempre prompta a lançar a causticante laça
De cicuta do Mal, sobre um lovem que passa
Ostentando, feliz, o seu affecto ardente?

Tu me qucies. Eu te amo. E assim, Ioda a cidade
poderá commentar nossa grande amizade,
Cuio intenso fulgor todos invcjaiâot
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Senhoras l Escutae em silencio...
Consertai tohíia valide e juventude usando na

tiyçieue intima «(«jhm»

Os medicamentos em pó, pessanes j
ou comprimidos nao devem ser os
preteridos, pois além úa dissolução
ser imperfeita ou difficil, não podem
otferecer as qualidades de um me- \
dicamenlo liquido, cuia manipulação
pharmaceutica dispõe de maiores
recursos de laboratórios tornando o
medicamento de muito maior effica-
cia.

O segredo da SAÚDE e |UVEN-
TUDE da mulher consiste na pratica
diária, de hygiene ínfimo, mas de
verdadeira hygiene intima.

Claro c que água e sabão nâo sao sufhcicntespara
DESTRUIR MICRÓBIOS tornando-se necessário o uso dia-
no de um verdadeiro antiseplico, me nôo seia fraco como
a água oxygcnado e outros, ou fortes demais como subli-
mado corrosivo, permanganato, etc, que sao verdadeiros
venenos para a vitalidade dos tecidos.

As senhoras que descuidam de sua hygiene, intima ou
praticam uma hygiene pretudtcial ã saúde, nèo podem ava-
liar o erro que commellem.Estalishcos de I rança, aceusam
uma mortandade de cerca de .vnoou mulheres annualmente,
devido ao câncer do utero *No brasil lem bem o câncer do
ulero oecupa um lugar de desloque na estatística demogra-
phica.

O DESENVOLVIMENTO DO VENTRE DAS SENHO-
RAS. assim como o ENVELHECIMENTO PREMATURO, AS.
PECTO CANÇAIX). PELLE RUIM, na maior parte dos ve-
zes é proveniente de um corrtmento antigo oceasionado
pela deficiente hygiene intima, corrimenlo este muitas ve-
zes causa da FRIEZA EEMININA e de males incuráveis.

aOYSA* é um produclo liquido destinado é hygiene
intima da mulher, cuio VALOR SClENTlf ICO foi PROCLA-
MADO NA CLASSE MEDICA e documenlado por um ORAN-
DE NUMERO de observações.

«GYSA» 6 providencial!
•GYSA* é, o produclo de maior consumo no gênero.

'.I
¦•¦. è

m

P«J# «••rrrlo *••«• -• p»«H4«« á Drogaria SbI Aaierl.
• i.mrBm <áe H. Fr«nel«ea>, 41 Ria. -Bf» •"•¦•Ira*

¦ 
'-¦:'- 

.¦:;¦"¦¦.-;¦.¦>¦¦;

Pois, para eternizar um amor, quando é profundo,
Basta que nâo se escute as convenções do mundo,
Somente obedecendo ás leis do coração,,,*

*} i * j* *»i *

,„ IOCVLA éo tnais vivo vestígio da dôr que o poe-
Ia sentiu. E é lambem um motivo de bellczapara o livro de
Abílio, Motivo que nos proporcionou paginas agradáveis de
doçura, ferieis de irnm agi nação.

IOCVLA é mulher, e, como bem comprehendeu Alví*
mar Silva no prefacio, «deu a mâo ao poeta, fez delle um
artista, sacudindo.lhe os nervos e olícreccndo-lhe o entre-
choque das emoçõesa para a architeefura do bellol

O livro de Abílio de Carvalho é um amor que ainda
vive, «VESTÍGIOS DA DOR ANTIGA* é Jocyla no seu es-
plendor de musa sempre-viva, ponttlhando de emoções no-
vas a vida de um poela que nasceu oára amart «VESTI-
CIOS DA DOR ANTIGA» é o mimoso livro de Abílio de Car-
valho. E Abílio de Carvalho é o poela-moço que cotlocou
dentro dessas cincoenlo e Ires paginas, magníficas de Iv-
rismos e melodias, os suavíssimos vestígios de um amor que
nâo morreul...
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Versos de Amor
IV

Quando eu cheguei* chegastc, minha amada,
Com os olhos claros como a luz do dia...

Eu tinha a alma de maguas repassada
E repassada vinhas de alegria...

E, depois da canceiro da jornada,
Quanta cousa leu lábio proferia.*.
Era o passado... a mêo entrelaçada .
O que fomos outrora que surgia...

Eu somente escutava enternecido...
O teu corpo moreno seduzia

Sob a cambraia branca do vestido...

Beueste.me. beijei-te e o nosso beijo
No silencio da tarde traduzia
Toda a gloria final do meu desejo.

... 

¦;,-•¦'

Joaquim <Xamo$
èmu

Sócrates

. MfliWPM -

Como vivia o mestre, è cousa que ditficilmentc alguém
poderá saber. Nao trabalhava, nem se preoecupava com
dia de amanhe. Comia quando os discípulos pediam Ihe^
desse a honra de tê-lo ás suas mesas; naturalmente apre.
ciavam a companhia do ptutosopho. pois que Sócrates tinha
eres de homem bem alimentado. Em casa, nâo o acolhiam
benevolamente; para sua mulher, Xanttppa, era elle umman.
drtáo imprestável, que dava a sua família mais notoriedade
do que péo. Xantippa gostava de falar qnest lento como So*
crates e os dois matos deveriam ter travado interessantes
diálogos que Platão soffreu de vê-lo morrer, mesmo aos se.
tenta anãos.

WUl Durant

• • • Para amar. dev* coltocar-se em igual pler*o a sanli_
dade, a honestidade, a utilidade, a patne, os país. os amt"
gos e a própria itisliça. Si se separam, nôo ha <.mi?*cc;si
o que é meu, isto é, meu interesse, está com a honestidade
e a iustiça. sou bom amigo, bom pae, bom lilho, bom espo-
so; mas si de um lado está o meu interesse edo outro
aquellas virtudes, íá então nôo será mais possível a ami/a-
de. nem a existência dos santos e indispensáveis dos de-
veres, ,. ,Ep te teclo
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ARENS & LANGEN
Avenida Captehaba, IO —Telepta. 20S

«A VozdoCiceu»
Recebemos o numero 9, r et crente ao segundo anno

de publicação, da «Voz do Liceu», orgao de propaganda
dos alumnos do Liceu «Muro? freire», de Cachociro de lia-

pemirtm.
Sèo seus directores: Pérsio. Poincaré, Alvenino e

Alonso e o tornai é todo mimiographado, trazendo um or-
ligo da autoria de Newton forage, nosso coltega do «Cor-

reto do Sul.»
Agradecendo a remessa, fazemos votos de vida longa

e proveitosa aos interesses dos estudantes desse grande
educandario sulino.
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Noivados
Pizeram-se noivos nesta semana, o nosso distineto

conterrâneo, pharmaceutico lodo Luiz Horta Aguirre, dcs.
cendente de uma das mais tradicionaes famílias capichabas
e a gentil senhortnha Lolita Vetvloet, ditecta filha do sr*

José Eugênio Vervloet e d. Ansclmina nroilo Vcrvloel, fino
ornamento da alta sociedade de Santa Thcreza.

Aos jovens noivos as nossas felicitações.
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Publicações
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Prol. lorge fla-W/s-APTES AMERÍNDIAS - E. do Au.

tor-Perobé, 42- Porto Alegre ~ R. 0. do Sul - De alguns

<wnos té, o Prbfàlorgè Bahlis vem realizando, com graça

de esÍYlisla. um lanlo combativo; compclencia dc documen-

tado conhecedor do assumplo; profunda convicção dos seus

ponlos dc vista; persislencia admirável e lechnica sempre

mais peileifo cm deslruir preconceitos c argumentar cota in.

crédulos cnticistas,~~uma das mais inleressan.es series dc

esludos de omencanologia pre-eolombiane. )é pubhccu.de-

pois da nutra serie de obras hislortcasdc caraclei mais ge-

cal ou mais alaslado de nós, dois livros com os títulos de

-•Civilizações Ameríndias» c «Religiões Ameríndias.» Dó-

nos agora «Aries Ameríndias-, promellendo o complemento

da sua obra com mais quatro livros sobre Sociologia, Sei-

encias. Industrias, Commercio c Navegeçêc Amcrindits

Original cm muitos ponlos de visla — aliás absoluta-

menlc lógicos c pcifcilamenlc dclensavei.*, c«nt o tf ar-

liguidade do homem americano, cnlrc anligas civih/eçòes

extinclas c da persislencia das civilizações allanlcs em nos.

so continente - defende-os dcnodadamenle, as vezes c< m

ardores dc polemista. Acompanhando-lhe a Iraicclona des-

dc o seuJivro sobre «Civilizações Pte-hislonca*», lemos a

impressão de que o Autor convcnccié os mais scephco?,

principalmente pela modilicaçôo da lechnica, de simples as-

sertivos calcgoncas, primeiramente u*t.c*a, pela de argu.

menfaçâo irrespondível* baseada ia picva e ro vesligio

material e pholographico.
•Aries Ameríndias» é. sem duvida» um livro admira-

vel e um florâo riquíssimo para a recomposição do diade-

ma das civilizações perdidas, com que o Autor acinge a

fronte da America.

EDGARD DE CARVALHO NEVES - «Em Louvor da

Creança» e «Oraçêo o Oswaldo Cruz»-Imprensa Olíicial—

V/c/oria.-Trala-sc dc duas conferências, pronunciadas peto

seu illuslre aulor, pharmaceulico. com o curso dc micróbio-

Iggisla dc Manguinhos c professor de Higiene, que era. da

Escola Normal, no ^Dio da Creança» e no 6 dia da Com.

memoraçâo da «Semana da Palna»*do anno transado.
Numa e noutra, a par da forma elegante e escorreite,

nâo raro alcandorada ao svmboliMi i poético» mostia-nos

Nossos representantes
Sêo rcprcscnlonlcs da «Vida Capichaba* no inferior

<k> Eslado os srs,:
Heraclides Oonçalves-Cariacica; Abído Seadi-loâo

Nciva; Dr. Dirceu Moita—Pau Gigante; Alhavi Cagmn-Scr-

ca; Orgel Megalhâes-Collahne; Virgínia Tamanini-llá; Ma-

noel Milagres Ferrcira-baixo Guandu; Uno Paoliello- fi-

queira de Santa Joanna; Dr. Waldvr Menezes - Itaguassú;

Dr. Antomo Serapíao Souza-Affonso Cláudio; Aurélio Rei-

«cr—Accioly; Eurtco Rezende-Siqucira Campos;Nelson Si-

mâo-Alegre; Getulio Ribeiro- Santa Lcopoldina;LcvY Ro-

cha-Cachociro de ltapemirim;lair de Souza Mello—Calça-

do losé de Mendonça-Sfto Molheus; Reymundo Oliveira-

Conceição da borro; Allere* Tovores - Muquy; Prisco P«-

,a.so-Antônio Coetano; D». Arnolpho Femando-|o8o Pc

sóa Maria Caiado Barbosa - Sáo f elippe; Antomno Lé -

OuJraparv; Valcnhm Dcb.ase-Anchtcte; Amplnlociino Vo.

feno llapcmirim. Archelau Vivacqua-CaSfletlo; Miguel Elias

-Riò Novo; Sebaslièo Aives-ftom lesu* e Acnsio Bomhm

Santa Ttvre/a.
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O Professor AUSTREOESILO. Presidenta
it Aeedemie Nacional de Medicina» escreve:

"ÀlUmo faf ftaae emprtmtáo com bom eiaa
e jaaaatado fSttMIOL RIOS•»•

<àjá.
T*

«» O Vefadei tales neo ceeieai laa m

VERMIOL RIOS1
liquido e aaous sai emo-sm sajôr

Edgard Neves a sua faccla de homem dc sciencia. como

hvgienista c pedagogo c a de homem dc coração» princi-

palmcnlc.oordadoso, exuberante, humanisstmo.
Na «Oraçêo a Oswaldo Cruz», transparece, alem da

gralidèo brasileira pelo Saneador. lambem a gratidão filial

dos discípulos de Manguinhos pelo pac cspmlualdaquelle
instituto, que é um dos nossos Icgihmos orgulhos,

Nèo participamos é da melancolia do Autor quando
uma menina lhe apresenta uma moedinha com a eligie de

Oswaldo Cruz. dizendo: «Vale 400 reis.» Achamos que a
-fCasa da Moeda faz bem dc propagar cm Ioda parle os no*
* 

mes, lornando accessíveis á cuiiosidadc c ao deseio de os

conhecer os nossos grandes homens. Achamos que OswaL

do Cruz deve valer 400 réis ou mesmo 200 réis. como Mauá

ou apenas um loslao. comoTamanderé. Nâo encerremos o

cullo dos grandes homens apenas no circulo esotérico dos

iniciados. Vulgarizemo-lo. para que sciam idotos de todos.

t ¦:¦
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Almeidô Cousin

Picamos na obrigação dc praticar o 5em se já «sta-

mos plenamente convencidos tia incoveiiiencie do Mal, como

quem prefere uma cousa vontaiosa o outra qualquer cm que

percebe lomor preiimo. Past09 Urio
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ANNIVERSARIOS" :

Piicram annos no dia:
W

mAs 

exmas. srcs : Stclla loulfrov.
Anna Clela Schneider. franeis-
ca Nieolussi e Ahde Orno, ligu-
ras de marcante relevo da socie-

dade vicforiense; o sr. Dr. Mano ftossois
Ribeiro, disfincto rredico, estabelecido <m
noü^a Capital.

SA 

gentil senhorinhaOcnnv, Ferraz,
destacado elemento da sociede-
de canaciquense; os sis.: Prol.
Octacilio Lomba, ex.redactor do

«Diário óe Manhã»,noS50 brilhante cotle-
ga de imprensa; Moacyr Loureiro Macha-
do, auxiliar do nosso commercio.

13
El

As exmas. sras,: Cacitda bastos
Monteiro c Alice Queitoz.expres-
soes de realce do nossa melhor
sociedade.

As exmas. sras.; Donnha de Li-
ma Cabral e Euthoha Ramos, li-
gurasdeproiecçâodc nossa Ca-
pitai.

Casa Mn\e. PRADO
Resultado do oitavo sorteio do
<Crediterio*. realizado em 2 de

Abril de Í93&

V PRÊMIO:—Centena 1W-Contem-
piada: D. Viana da Penha hrandao;

2. PRÊMIO; - Centena 302 - Con-
lemplada: D. Ormandina tranco da

Costa;

y PRÊMIO:—Centena PW-Conlcm-
piada; Sta. Maria Helena Carvalho;

PRÊMIO: - Centena 7B~» Contem-
piadas: Sta. Nocmia Costa Pinto c

O. tndá Soares Casanova;

PRÊMIO:-Centena 477-Contem-
ptada: D. Nair Nunes Peacira

Victona, em 2 deAbrlide lu3n.

0Os 

sr»,: Oladstone Manat Costa»,
funccionano do Departamento
Nacional do Café; Se/oslres An-
drade. funccionano da Prefeitura

Municipal da Capital.

'¦
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exma, sra. Maria Piiz a n i de
San»'Anna, digníssima esposa do
Sr. Raymundo Nonato de Sanl*
Anna. commerci a n I e em nossa

praça; a sta. Irene Abaurre.lino ornamen-
to da sociedade viclonense; os srs.: Oil-
berto Paixão, alto funccionano da Com-
panhia Cenlral Brasileira de Porco Ele.
cinca c liguia prestigiosa em nossos
meios sportivos e soctaes; losc Theotonto
Vieira, lunccionano da Imprensa Ofliciat
do Estado.

HAs 

encantadoras meninas: tdna.
applicada alumna do Gymnasio
S. Vícenle. filha do sr. loaquim
Sobrosa Nunes, alto funccionano

tederal; Menazinha, filha do m. Dr. Hera-
chio A mane io Pereira, figura de proiecçâo
em nossa vida social.intelteclual c pedago-
gica

A s»a. Olga Parreiras» da nossa
sociedade; o sr Domingos Per rei-
ra Ramos» do nosso commercio.

SOs 

srs»; Ernesto /ambelli, compe-
tcnlc guarda-livros, lunccionano
da Directoria de Águas e Exgot-
tos; Pedro Sposilo. lunccionano

ée Agencia da Costeira, em nossa Capi-
tal; Dr. Mario Ramos, medico em nossa
Cidade; as meninos: Maria Auxiliadora»
ttthtnha do sr. Ricardo de Prcitas Saltes,
alto lunccionano da importante fuma.des-
ta praça, A. Prado & Cia., e de sua exma-
esposa» sra. O. Autmha de freilas Salles;
Regina, interessante gaiola, tilha do casai
Prancisca-Manocl l*astos de Oliveira.

0Os 

srs.: Hehomar Carn e i r o da
Cunha, jornalista, residindo no
Rio de janeiro; Oervasio Pimeii-
lei» direcloi do expediente da

Secretaria de Insirucçôo doEslado;o De-
/embargado! Gilson de Mendonça, desta,
cada figuro no nosso Tribunal de Appel-
laçèo

0A 

interessante menina Nclcv» tU
lliiaha do nosso companheiro de
trabalho Agnello Alves de Silva,
e de sua exma esposa D. lacy

Alves da Silva. prol. publica estadual.

Retratos Modernos
MAZZEI

Representante da -Revista da
Semana»» «Eu Se» Tudo* e

«Scena Muda*, nesta capital.

Seus trabalhos lambem sèo pu-
bheados em

«ilida Capichaba»

Pua leroiiymo Monteiro. 77
Victoria

mmmmmm
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. As stas. locyla Cavalcante e Ge-
12 I ny Leite Tavares, figuras de rete-

vo da sociedade victorien se; a
menino Maria da Penha, filhinha

do sr Armando Oliveira, fiincctonaiio da
Procuradoria Estadual c nos*o estimado
cotlaborador.

O sr. Saad Gabe ir a, do nosso-
commercio.

As exmas. sras.: l/aura ftós e An-
tonieta Alve* da Rocha, da nos-
sa sociedade.

A exma. sra. D. Mana da Cosle>
de fesus, esposa do sr. Levy Lei-
lis de lesus. do nosso commer-
cio; o sr, Mauricio Ri b e i r o de

Sousa, funccionano do banco Hypolhece-
no e Agrícola do Estado de Minas Geraes.

Ver annos no dia 31, a sta. Mana |os6
Albuquerque, prof. normalista e poetisa
muito admirada, sendo considerada uma
das mais brilhantes figuras da literatura,
feminina do Espirito Santo;

— Pestciou, no dia 51 P p., em Santa*
Cruz, o seu segundo onnhet?ano, o >ntc-
ressente Vlan |osé, primogênito doDr.Mi-
randa Pilho e de sua exma espcsdD. Ly*r
dia Albuquerque Miranda.

15

NOIVADOS
Fizeranvse noivos:

Da sla. Mana de Deus Chagas, da nos*
sa sociedade, o sr. -Vdhemar Monteiro, do
nosso commercio;

—da sla. Maria das Dores, da socicda-
de de Aymorés o sr, loaquim Caldeira.

"

.* f

FALLECIMENTO
No dia 31 do me* p. passado, em Ca-

choeiro do llapeminm. onde residia e era
commerciante conceituado, falleccu o s£
Urbano Cagnin, victimàdo por um derrâ*.
momento cerebral. ,

O extineto que gosavh de larga estima
no meio onde vivia, era progenitor do ir.
Althayr Cagnin. lovem poeta espiritoseo-
tense, cotlaborador desta revista c cirur-
qiAo-deniista. com gabinete montado na
cidade da Sarra.

• Vida Capichaba» envia condolências 6
tamiha rnlutada

¦&¦¦.



A PASCHOA DO SENHOR
(i>o livro: «Homens e Cousas da minha Infância»)
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O dia amanhecera brumoso, castigado por um sudo-
este fno e cnervonlc Uma poeira brerca de chuva orvn-

lhante, é semelhança de um nevoeiro lenue de rodes Cem.
verno, eslendia.se ruim caricia moibida por leda a cidade.
cngollada» em pesado e profundo somno, cans<da, exhaus-
Ia, em uma lacidâo de músculos e de neivos. A*ouei!a hora
matinal, o» sinos da Matriz badotavem» quebrar do a quic.
Iode do espaço, chamando os fieis é penitencia das loucu.
ras da véspera. Pela nave do templo velhas beatas hece-

lentes de tédio e de somno, espalhavam.se pelos bances
deshando rosários, no recilat do Pae Nosso, laitr m» di nc o

automaticamente, o pensamento vageido á distancia, lonqe
de Deus, preso ao nehnho. que hcara adormecido no ber-

^po, ou ó chaleira» que deixei o iá fumegondo ao logao Um

cheiro doce e consolador de incenso novo encheu a igre.

(a» emquanlo o sacerdole, devidamente paramenlado, sur-

gia á direita, caminho do altar-mór. Abandonando os ter.

ços, as velhas abriram, cuidadosas umes, solrcga? outras,
os pequenos livros de missa» apreskndo.se paro seguir,

pela leitura, o Santo Sacrifício. Ia por tudo im siiencu de

deserto. Iniciando o Pieíaao, o saccitíole cenena os pre.
sentes é meditação e à prece, em cuias a/as o pensamen.
to deve subir eié o Creador.E1 a elevação da alma ás AL
furas, que o sursum corda do ofíiaenle busca despertar en-

^rolando um latim, gue os lieis não chegam a comprehender
na ignorância da hnquo. Após a Epístola, o sacerdote dm-

^icse á pequena assistência e falia, t* um padie alttnêo
alio e corpolenlo, um lento obeso, de ventre tarlo de gor.
dura» te* vermelha contrastando cem o azul clero dos olhos.
Em um portuguez de rr dobrados, elle conde mna os que se
deixaram ficar engolfados nos lençóes» fugindo a pende roa
doquelta manhã. E, em lom de ameaça, concluiu: «Mu vac
fallarrr senhorri vigaima * As beatas se entreolharam em
silencio, pcrsignando-se, ao tempo em que o reverendo
voltava ao seu latim para o término do i limo iehgio*o,fte-
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ncdiclus est vobis, ommpotens Deus; e a benção cotmi da.

quella mâo polpuda e pesada scbie cs assistentes.
Lá lôra a cidade despertava, estremunhando.se. com

a volúpia de um felino preguiçoso e feliz. Janetlas. out se

abrem; mocinhas pattidas, de fundas olheiras cneqrccidas»
em uma expressão de cansaço, que eheqam ás sacadas,
consultando com profundo e enlanguecido olhar, o espaço
vosio de sol; homens que saem, de caras a m a r Unhadas,
olhos conqestos e empaouçados. alqibeiras abanando eva-

sias, vestígios tortes das noites mal dormidas; casas com-
mcrcioes aue abrem as suas portas,com caxeiros cm man-

gas de camisas, csprcquiçando-se recostados aos balcões
*em fregueses, anciosos que a noite volte para um repouso
mais coníortador; por Ioda parte um traço largo da passe-

qem das orgias carnavalescas.
Assim entrou a quaresma, naquelle anno de Nosso he.

nhoi lesus Ctuisto, com essa quarta-feira de cinzas» oulo-
nat, brumoso, de um sudoeste frio e enervanle.

[ S

A primeira sexta-feira surgira banhada de um sol sem
logo. Pelos beiraes das casas.andormha* em bando ainda
chilrcavam, malgrado a approx i m a ç ã o do oulomno. Nos
campanários dos templos os sinos dobravam em picadas
lentas» annunciando as cerimonias do beua-pé, á noite.

S, tradição mandava que se guardasse os sexlas.lei-
ra. em ieium relativo, com abslencia de carne.Desde cedo
eram as crianças educadas neste regimen, porque» diziam
as vovós, «só os judeus comiam carne naquelles dias e os
judeus forem os que mataram Jesus,* Os preceitos calho-
lícos eram cumpridos á risca por Ioda uma população de
crenles e fieis. Naquelle dia o bciia-pé reahzavo-se no Car.
mo pequeno, conforme o costume» e donde devia satnr á
noite a procissão da transladação. Ao calor da tarde come-

çou a afttuencia de pessoas» senhoras conduzindo ramalhe-
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les dc perpétuas, ^anóaúe e sempre-vivas, moileies do pe-
vo levando brecados de mangcricâo grcúdo, que enchia o
ambiente de um aroma suave, brando e cotivanlc, simples
como as almas doquelto gente, f: toda oaueMo oíícrmda,
de flores Que nôo cmurchcciem nunca e de galhos odoran-
les que embalsomavam o oi, eio disposta oos pés úa ima-
yem do Senhor, vestido de sua tunico de um roxo vivo,eíá
coltocado no andor, para o corleio rehgicso A cgt«ie,ho-
>e desapparecida, licava ao mvel da rua, é direita do Cor-
mo ocluol. então conhecido por Côino uiotc.e.tn de pe-
quenos proporções. No altar*mor, todo de madeira osten-
londo artísticos ítorôes trabalhados o entalhe, a Senhora do
Monle do Carmello dominava, cem o seu olhar dcce e se-
renissimo,lodo a extensão do frmplo, em seu nicho de crys-
tal e ebano. A* direita e esquerda do nave altares outros
se dispunham, de um branco rutilante, como grandes am-
phoiOS tethadas.com palmas e tlores escorados em relê-
vo, tendo cada guol. no alio, o imegem do NezetCtr, re-
cordando as possogens do mortyno do Justo.

Concluída o cerimonia do beija-pé e reinada a salvo
de prata, postada ao lado da chorola, e pode os lieis dei-
xaram depositados, consoantes os suas posses, nickcis de
tostões e palocôes de dois vinténs, o mole humor*, ene %f\
acotovelava no cotpo da igieja, abriu cm alas, peio ate o
procissão passasse, tendo è frente a irmandede do Carmo,
em seus hábitos negros, abrindo o presido o eiuz alçada. E
o cortejo seguiu, silencioso, com grande oeomponhomenlc >.»
destino á Misericórdia, onde a imagem ficou, aguardando
o sexta-feira seguinte.

Era trodicionat essa Irastodaçao na pnmeira semana
da quaresma, na qual se rememorava a ido do Nazareno
oo horto de Oelhsemani, onde se isolou de seus discípulos
para orar, listo passagem era synbohsado em semelhante
acto religioso, em que a imagem era deixado ?ó naouclle
templo.

* A cerimonia do beiÍe-pé,no segundo sexta-feira,teve
togar no Misericórdia, com grande assistência de fieis, em
absoluto recolhimento, Ia estando oos pés de Jesus ítoicse
palmos de rnanqencão, impregnando a igieja de um ame-
no períume, que accentuovo em todos os espirites os sen*
tirrentos evocados pelo recordação do dioma do Calvário
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Economisai, procurando
comprar mais barato !

Drogas !
na nova seçào de varejo

da

Preço dos fabricantes !

Rua do Comercio, 2

Qual a producção diária
de seus rins?

Si o* rins ejíniín^m dariamen e litro c meio;de se*
crecçAo, as 5 léguas de liitifsimoi eanaes Bllradores se tor
nam obstruídos com venenos. O liquido urinar*o se toma
e*casso e ao passar provoca uma desagradável sensação
de ardeucia.

Isso é symptoma perigoso e po !e **er o começo de
soffeimem $ u*es coma dores nas co^as ou na parti pos-
terior da coxa, perela de animação e vitalidade, irregulari*
dades urnarias, inchnçAo n s mA s, pés ou sob os olhot,
d *res rheumaticas, toni- iras, perturbações visuaes, ele.

Muitas pessoas dâo auençAo m*s seus oito nu tros de
intest nos, m s negligenciam os 30 kms. de eanaes dos rins.
Se estes ficam obstruídos por detentos venenosos, motes-
tias graves polem oceorrer, taes como perda de phospha
to, ite ntbumina, iWritcs agudas, intoxicação uremica, cal-
cut s, mal tle Hriglti, etc.

Faça com que seu* rins expitl m diariamente eerca
de btro e meia de SCOXCÇâO. Compre um vidro de Pilu
Ias de Poster« Ha màw de 5<* annos sâo ellas usadas com
absoluto êxito p ra limpar, destnílnmmar e ae ivar os rins.

«>+
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Referem as sagradas escripltiros que, no iunler-sc
aos discípulos opôs a oração do Horto, recebeu o filho de
Mano o beiio íroçoeiro de Eskanoles, sendo picso.moltra-
lado pliysico e moralmente, e conduzido oo Smhcdno, paro
ser condemnodo á morte por cruciíicaçáo. I!sse econleci»
mento tustorico era commemorado na segunda sexto-fcua»
com a procissôe» dos passos,

Naquella noite,cedo,em varias ruos do cidade loram»
improvisados, como de habito, altares, cm rineie ee sele,
cada qual relembrondo a passagem dos softrimentos phy-
sicos padecidos por Jesus, findo o beija-pé, sohm o cor-
leio religioso, precedido dos irmãos do Misericórdia, ves-
trdos de seus hábitos negros, lendo à frente o cruz alçada
No andor o imagem de Chrislo, no posturo de cansaço dç
que fala o Bíblia, joelho em lerro, vencido pelo peso do ma-
deiro infomanle. A cada passo, isto é, em cado altar a pro-
cissao porovo.orendo.se, consoante o possagem bíblico»
que o altar evocasse. A multidão, tocodo de profundo re-
colhimento. seguie o presido, até o Carmo, te onde na se*
mano anterior soliiro. ^4

Os demais templos, que nâo se abriam noquetlosduos
semanas, o pertir do qu ei Ia noite, possoram a realizar o
beqa.pé nas sextos.feuo seguintes, dividindo ?ç a popufo-
çSo por essas igrejas, na pratica de sua crença ardente e
sincera.

Por aquelle tempo os octos da Poschoo se elfectivo-
vom no Cormo pequeno, ueIJcs topumtíe pojlje tocíçsesse-
cerdole% disponíveis. Os Ôue, ewsuas porechios nâo reo^

, -,

,....... ¦^KaütàttÉMãâei



t/avam aau
e bradas.

elles aclos. vinham á Capital, pail.arti d" «-

O domingo de líamos amanhecera dc bom aspecto,

domingo oulomnal. cheio dc uma luz viva radianle, prenun-
co dc uma Paschoo sern chuva. Pelo* beuacs das casas

,á nâo se ou>.a (.clulrca. das ondonnl.ns. debandes d.s-

dc que o vetàodesappareccu.No Caimo ,o intensa «ala-

ma. ult.mondo.se o* p.epa.at.sos Pa.a a ceie^oma elhur.

nica do d.a. Velando a enlroda da po.lo eenl.al vislcio e

nco rcposlc.io.cm sc.mclho benante. Da sachnslm viahaia

os palmas para a dcstnbuiçâo pelos l.o». d.sponric-c cm

arupo» cm dc.tcdor do sonlunno. Algumas ostentam pe-

qaeaa> llo.es alada* ao* centros com fila? es.reilas de cores

vaiia» cm nó. de rosa. mas a giandc maioria desp.das de

qualquer cnlcilc. singelas como as at.ancaiam do» coquei,

raes sytvestro. Aquetlas se dcshnaxam ao officiante e dc*

mais socc.doiespoil.c.ponirs d» cct.mc.a. aos figurantes
dá irmandade e a* pessoa» de destaque, assiste.^? do oi-

f,cio retioioso. Paro o povo os ramos simples, despidos do

menor laçaiole. A missa loi solcnne e locanle. cem can.

í.cos ao Coro, repleta o nave e seimêoao Evanqelho. Im-
dá a cerimonia, lez-sc a distribuição do* ramos, na maior
ordem Devotos c lieis deixaram a igreja, empunhando pat-
mas, as senhoras idosas levando no pensamento o propo-
sito de guardat-as em baixo da cama, para queimar aspa-
lhas seccas nos dias de trovoadas, pela velha e veneravel

cmsnça de que a fumaça da palha benta fazia acalmar as
tunas almosphencos. Meninos, vestidos de cassmeta» se es^

pathavam pelo pclamc, soprando gaiatas por elles próprio*
feitas das palhas veides anancedas aos ramos ainda mo.
Ihados da água benta, que o vigano Bcrmudes de Oliveira
momento antes havia aspergido sobre etlas e que o sachns-
lão Antônio do padre lhe oHcrecia. _ _ „"A* tardc,"do mesmo lemplo sabia a procissão do rnum.

.Am% flflflflfl^afl^fl^flflflr1 ^^^.
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lNTONIO
Sepulvedai.
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E O QUE FAZ VOCÊ V COMO VOCÍ ADIVINHOU,

.PARA CONSERVAR-SE \ A^UlSAO AJUDA As

robusto E VIGOROSO ^CONSERVAR-ME 
FORTE

TOMA EMULSÃO DE SCOTTj/sOOZc MEZ|Í^*Q MINO.*

3^*

ti
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TÔNICO REAL - NAO MERO ESTIMULANTE

E alem disso — o que
é muito importante — a
preparação do óleo de
ttgado de bacalhau com-
binado com cálcio e so-
dio, é 0a*ra teses
mais /arif de di|«-
rir que a oieo puro.
Emulsão de Scott
nâo contem drogas

*£

estimulantes e é absolu-
mente isenta de álcool
Ê um tônico real porque
alimenta e fortiíica o or-
ganismo. Tome Emulsâo

de Scott regu-
larmente o veja
como se sentirá
bem! Em todas as
estações do anno.

EMULSÂO de SCOTT
Para sua garantia ve|a se ha f^Smmf^nai^SXmarca famosa. Para sua economia preüia o viaio gicra™

,i

oho da qual participavam todos a» irmandade» e iiflurev o o

maioi numero possível dé imagens, com considerável ecem-

oanhamento de fieis. Recordava essa empolgante, cerimonia
religiosa a entrada tr umphal de |esus W Jerusalém,

A segunda-feira amanheceu enyollaem.biuroea.como
si a propua natureza espesse apreslando Paia eiuuler.se
naquella semana, em oue se rememoravam •»»•»»•<•"»
ma.» edfficanles da v.da do Nazareno. ^Os 

oIí.cm s d. i e-

vttS se elleclua.am com o Carmo à cunha, emquanto pelas
ruas bandos de meninos vodios. munidos uns d« pequenas
matracas de portos, cultas de buzina* de «arraias sem lun-

dos.lampas de latas, enchiam a cidade de um alando in-

fcrnal» tocando trevas.
Na noile de quinta-feira, cerca dez horas, da Ordem

Terceira da Pendência, seguida de pequeno acompanha-
menlo. sah.u a procissão do logaièu. «ss.m chemtdn por,

que em vez de tocheiro* com velas acesas, a irmandade te-

vava archotes de palhas, dando a impresso á distancia.de

looaicu A procissão correu as ruas apressada, cm s.lcn-

AUGUSTO LINS

•Vi

'!•-

I

1 Praça Joio CUmâcO, n- 1 — Tel. C- 68
VICTORIA
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Cio.iem canlioo» nem .accidolcN iccolhcntk-
mt logo. Msta cerimonia icvivio a passagem
evangélica da busca e pnsâo de lesus em Ge-
Ihsemam. Osactos da Paixão realçarem* ?e com
Ioda «Mcnn.dade.havendoànoHede »«la.lç.ra
procissão dotinterro e no sabhedo a alletuia
rompeu, como sempre, ao meio dia» ao rcoicar
dos sinos e espoucar de qirandolos» correndo
a* cortinas roxas, que cobriam as imagens e ve-

lavam as vidraças» enchendo a igreja de uma
claridade intensa, emquanto no côio a orches-
Ira de )oâo Azevedo executava um h\mno sa*
oro. Na rua a pequenada expandia os seus sen„
Simenlos de prazer, malhando o cacete os cies-
sicos judas, leitos de pannos velhos e casca»
de palmito, aos grilos de *bale no judeu, poiqi e
mereceu * Na madiugada do domingo a proas-
sôo da Pesurteiçêo petcoiteu a cidade» oraicfo
do adio de Santa Lu/ia monsenhor Morlv» ve-
lho sacerdote francez. que por aqui passai a. Ira-
lido peto ptimeiio bispo, falando mal o nosso

idioma, sem ptedicados orofoiios. os seus sei-
mòes eram mcolores, quasi mesno nêo se os
entendo.

A missa solennc das úez horas encenou» no.
quelie anno. a Quaresma.

Assim se celebravam em Vietoria os laclos
bíblicos, que culminaram cem a tesuneição do
Pedemptor, naquella época em que o progresso
nâo havia ainda avançado tanlo em sua mau
cha demolidora. Por toda parle, na semana San*
Ia» pairava um forte sentimento de fé; a medita-
çâo irnpunha**se a todos os cspiiílos e o teco-
thimenio a todos os corações.Nos lares as fes-
Ias intimas cessavam, os pianos silenciavam»
nem mesmo se abrindo paro os estudos. Das me-
sas eram afastada a carne» substituída peto pei~
xe e mariscos. Na quinto-feiro a noite ei a tra.
dicional o torto de palmito, ostra e suiuiü, com
que as famílias celebravam a Ceia do Senhor,
prato repetido na sexta-feira. Essa liadiçêo am.
da agora é guardada pelos remanescentes da.
quelie tempo.

Itoie a civihsaçâo quasi tudo mtditkcu. A ai-
letuia rompe ás nove horas úa manha, as ceri-
monias religiosas ié nêo attiahem aos templos
os crentes» que preterem os cinemas, onde no
ecran as fitas passam, ao som dos fox.emquan-
to, aconchegado nas plalées escuras, pares se
espalham, ai minando piemessase votos de sin.
ceridade, olhando para léla, sem que nada ve.
iam, porque o pensamento está longe de Chrislo,

Alvura da pelle em 3 dias
As Manchas. Sanlas. Cravos, Espinha* e Verme-

Inid&O e a Côr Terrosa <la Cutis Desappare-
cem-As ruuas se Alisam
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Areobaldo bellis

> „,;>• j. . .

Como conseguir essa leitosa trans-
parencia da c u i is tâo admirada r
Kâo a força cie pé por cerio... mas
com o cuidado adequado e um cre-
tne de confiança—Creme Rogol!
As qtieimndtirs de sal. n* espinhas»
os cravos» os poros dilatadas de-
sapparecem de fôrma a^nHUivel em
2 días. sem levantar a pelle.

t.m-mitlmos os resultado**

Garantimos que o Creme Kugol
supprtmcas manchas» pannos e snr-
das completamente; que elimina n

cuiis avermelhada» terrosa ou uma-
rettada; que alisn as rugas sem es-
ticitr a peite, mas tonificando os te-
cidos súDcutapeos.

Si Rti|»ol nâo íiiter tudo isso pura
¦ v.-s. lhe restítutremos o dinheiro-
gasta. Esta noiie, nnt^s tle deitar-
se e depois tle limpar bem a sua
peite, applique v. s. o Creme Rugol.
esfregando»o bem. Km seguida tire
o excesso com uma toalha humicki.
Rugol lhe trará muitas satisfações»
conservando claro e formosa a sua»
cutis.

Commisarlos: Alvtm & Freitas
Rua Wenceslau Brax, 22 - Sâo Paulo.

..¦¦¦¦H^^-fc BBBBflH M V fl---fl ^^ ^.fl-V flBflflflflflfl^flflBBBBBflt

'..,..-.' .;.-'¦¦ 

.'¦¦;- •'

? '•' » O futuro é enigma cruel, que a duvida
sempre nos apresenta velado de negro Sciá tu.
mínoso. ou as trevas do morlyrio o envolverão?
Ninguém o sabe- è segiedo de Deus. - E. Pi-
menlel.

Criticai e Aulorca
Para um autor criticado, tahcir nâo haia sendo uma

resposta nobre - o silencio: é o meio mais seguro de se
honrar na opinião publica. Si o hvio ê* b«m,a critica cae;
si è mau, a anollogia nao o justifica.

O MAIS COMPLETO CREME DE BELLEZA

t • ?

¦.¦¦."-..¦ . ¦;.'¦'¦¦¦

o a

A obediência é uma condição das releçôes naluracs
da vida humana. Aquelles que se levolltm conlia a sua ac-
çâo natural e salutar seo os dcseitcnes da bandeiie sa-
grada do Dever.—i. Lordetlo,

Chaieaubnend

* Independente de nosso* encoigos eaíf/eies diarits-
lemos uma grande obra a reohstr: a do nosso aperfeiçoa*»

m< nlo moral.
Passos lírio
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A'GUA de COLÔNIA
BRILHANTINA
CREME
LOÇÃO
PASTA DENTIFRICIA
PO' de ARROZ - ¦
SABÃO LÍQUIDO
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Como
as Mulheres

adoecem
Bem sabem os médicos que os mais j>erig<w« sofrimentos das mulheres

são sempre causados pelas inflamações de importantes órgãos '«ternos.
Os sofrimentos. As verem sao t.V> graves que muitas mulheres tom medo

de enlouquecer !
A vida assim é um inferno . ,
Para evitar c tratar as inflamações internas, c ttxlos estes terríveis

sofrimento*, use Regulador Geleira. ^
Regulador Gesteira evita e trata as inflamações interna», desde o

começo.
^«fofor Gesteira evita c trata tombem as complicações internas,

que sâo ainda mais perigosas do que as inflamações.
Comece: hoje mesmo

a usar Regulador Gesteira
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