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Porque precisam as mulheres de dois Reguladores?
t,muU**mmmmmmwmmi\m

«NHMMMMMWW*- **""*

,*\ •* t ; -i •;"; f | r-| ( jl . f« $ / ,: uOtâ" senso respondem

Porque nutfes diHercuie* **** podem ser tratados com rcmetlk*s ^"fiercuten
|2 és ptaféa propriai ao é$xe feminino sâa de «luas'oálórekiis'*diflet*é.ifie..a: es que pro*
litiieiíi regfás i*I*u?i:d^nief e os que produ&cft! falia de rcgrus* E» poriniiio» tlles çxtpç.ni
remédios ilitlereotcs» Este è ** critério scienUhcn a une obedece ° .Rt^gtu.uiõt Xavier,
fabricada sob duas formulai* differenie* i ¦

Regulador Xavier N. 1 — para ai re$*,fa*> etmndantrç r mií»> con*
&couen£tà$ i dores» veriiiíCíis* insomiiift*

¦: .óervosi*trno. íastio» hetnarrhaijfa..*, eic*
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Regulador Xavier N* 2
H

itra a falia de ri ***'***** $ *ü»»** •«•!>»'.
u i cias ! anemia» 'eólicas utenruK*. 11%*

es ¦brancas, - nsufiçfcucm''-'oví*ri
. .

Pai :ê ' !>>«•• **** fnult- ei c* deix * n
a peri^osisslmo cosittffie de tancar mào do prinieiro remédio que se lhe* apr»
CIs seus males ufeeisíini' ser ifiiiadas com ioda alerte**® r Mudado* |>ois cpre «|tfití€|tici
rle&eiii-do oodecfi lhes aeatecíar eóose^^eiKvia£ di*i*ásiTásai*

\Y;d'< ;a n: a* mtilh&rcs ** u»iiure/.a *h*s seu* mates,, «'b-vvrvaiid»» ,^, suj > re*

gra*£. E assim *«aberâo qual dos dois lie^uliuiares Xavier lhes tonvrm, t.«"cprTí«m» coloca
a elie p HeuulndarXii^ier lhe»» ^M*f*wa wm irataroenio racional e fcíoa ntffl ermf*tcia
uorunc è. fabricado de acorda eom a nãiuréiJa «iat* enferjtódàde$ lífftwh th^-r
*:* a ^acnniia da ^awle'-e do bétri; estuc ,téis mulheres
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QUEM convcrso.se com o Sabino, havia de noloi mie

elle era o caboclo mais letrado que pisava a -Água Bôe.»

Com aquella mania de querer fa/cr discutso cm fuce quer*
Io cta leslo. o mulalo loi se impondo de lei maneira ate

nem um cabra ousava mandar uma carta é namorada sem

primeiro consultar o Sabino.
festa onde o arneiro nâo estivesse, era festa st m dts-

curso. e. por conseou.nle. nada se commcnlaM.. de nada

se falava, a nâo ser da ausência do *a!amedo* discursados
Na verdade, pouco sabia, mas aquella aitogr neta que

assentava bem no seu physíco de cabia espigado, e a con-
fiança que nelle depositavam seus companheiros,faziam com

que o mulato se compenetrasse de que trazia sobre os honr
bros uma certa responsabilidade e, dahi, os ff e rr empre

gados com abundância em qualquer minuftnbo de conversa
Os camaiadas, mesmo os mais velhcs.nêo se cansa-

vam de lecer elogios quando se referiam aofa?edoi de dts-
cursos,

~~*Pr*u Deus, si cumpade Ismo fesíe lio de gente ri-

ca, eu aposto qui elle ia dá um dolô di vogado capais de

imbruiá u'a murlídâo intéra.*.»
Esta era a «terna referencia que Chico fcmda nao se

cansava de fazer ao homem que bephsár a sua filha mais

moça.
Orgulhava-se mesmo do compadre.
Sabino, este, muito cheio de si e gosando de tèo ai-

!o conceilo no seio da .com-rade„em».ia n8o queria mo.s

ouvir o que diziam os cabras a seu respeito.

Filtros que trabalhem dia
e noite

Si o* rins elimintni diariamente litro e meio ide se-
creccAo, as 5 legues de finíssimos canaes filtradores se tor*
nam obstruídos com venenos. O liquido urinado se torna
escasso e ao passar provoca uma desagradável sensação
de ardencia- .

Isso * symptom» perigoso e pode ser o começo oe

sotirimentas taes coma dores nas eotim au na pane pos-
terior da coxa. pereta de animação e vitalidade, irreguiari
dades urinariam iochaeâo ins mà« s, pés ou sob os olhos»

dares rheumaticas. tonitiras, perturbações visuae*. etc.
Muitas pessoa» dào auencAo ao* seus oito metros de

iniesi nos. ro.s negligenciam os M kms. de canaes dos nus

Se esres licam ob_miido_ por detrictoa venenosos, moles-
tias graves podem oceorrer, tacs como perda de phospna-
to. .le albumina. neírites agudas, intoiicavâo uremica. cal-

cuias* mal de Bright, etc.
Fava com que seu. rins e*pilb m diariamente eerta

.Ir li.ro e m.i-. de tecrevvâo. Compre um vidro de Pilu-

la< de Foster. Ha mais de 50 annos sáo ellas usadas com

absoluto exilo p.ra limpar, desinflammar e aenvar os rins.

Recordação
conto de Wolghano Barbosa

(Para o Alvlrnar Silva)
.'.

*.'

Ao avtslar um qtupo, passava de leigo, cemo se da-
quillo nada lhe tnleressosse.Tralava a cfcbrcltca etn ares
superiores e isso fazia crescer mais e mais a confiança
que depositavam nelle.

As moças, as mais bondas que pendiam pr*equcllcs
rincões, sô queriam estar onde Sabino estivesse. Aos do-
amigos contam todas para o terreiro de Chico 5mdo por
que a presença do mulato era certa. La fo./iam roda em
volta delle e cada qual procurava se parecer mais svmpa-
thíca ao «sabe tudo.»

Bino—como lhe chamavam na intimidade— mostrava-
se orgulhoso em horas tao deliciosas e ta satisfazendo és
consultas que as moças lhe faziam. Ora, recitai moldes de
carlas amorosas decoradas num velho e ceboso Itvio que
trazia quasi sempre no bobo do palelol. ora dizia uma du-
zia de palavras pretenciosamente loceiras, c assim 10 se
impondo com tolices feitas de dessambro,tudo no meio da-
quella qente nascida allí e creada sob os rumores de que
Sabmo era damnado pra fa? cr discurso.

Desta ou daquella maneira, o certo è que o arrtetto

ganhara fama,e agora ié não admittia mais que ninquemse
mostrasse superior a elle. E em qualquer ponlo de vista.

Intuitiva e proporcionadamente,elle se convencei» de
que devia tmpônse com a inlelligencia.E impondo se pela
sua fama de discursador, bino achava que em tudo elle era
superior aos outros*

De arneiro só tinha o nome.
O próprio patrão imprcsstonara-se tanto cem a «sa-

bedorta» do mulalo que nâo tardou mandai o cutdfct do ga-
do que sabia para o corte, na especlaliva de premiar Bino
com um serviço mais leve.

fazia qoslo apreciabo no controle da nova empreza.
Lá estava de óculos escuros sobre o grosso nariz de

mestiço, lapts alraz da orelha, imponente, numa pose que
muito chefe de secçâo nao sabe arranjar, E afftrmando que
muito havia de aprender.

Talvez tivesse razão...
X* noitmha, quando os cabras corriam paro o ler rei-

ro e punham-se a contai tacanhos» biro lia os ioiuacs que
lhe mandava da ctdade o tilho mais moço do Coronel Oua-
dencio. Sabia da política nacional mellci que o paliôo*

Cousa dtflicil para muita gente, elle dizia, quando
quisessem, o nome de um deputado do Acre ou do Mallo
t íftlSSO

Desde que chegara para a fazenda do Coronel Oua-
dcncto,a Carlinda olhava pra elle com ares de namoro. Ê»
verdade se diga, era a ca br o cha mais bonila de tAgua
5Ôtt *A 

principio Sabino nem se dava por achado. «Pra

que mi amotina- dizia elle - si no dia certo mi caso cum
arguma?..,»

Dizia por dizer. Poi que embora con.lasse com as
sympalhias da Maroca do Terencio e da Nazinha Suêie, o
coração delle »a pertencia a Carlinda. Desde o baile de
SanfAnna...

|ó a festa andava petas pontas quando bino ache u que
devia dansar uma vez*

—Té na hora da quadrta - ordenou «seu* Liodoro, o
a

marcador—cada qua cum seus pa...

, ."4



-Carhnda» ocê quê dansá ctimmigo?..,
—Danso sim» *sew* Bino,.,
Era o que a cabrocha queria.Estar nos braços doar*

ri et r O, encostar seu corpo no detle, deixar que o mulato sen.
fisse o cheiro de sua carne, lenial-o bem com o bico dos
seios roçando no peito de ftmo e depois fugir para o mu-
talo Iscar pensando,»»

Quando a quadrilha acabou Calhada sumiu, deixando
o arneiro na sala com o coração pulando dentro do peito.

0 omor sempre começa* assim Um aperto de mão» um
olhar mais demorado, uma conlradan^a em am os corpos
se aqueçam mutuamente. Depois.»,

bino amou Carhnda. Desde o baile de SanTArinaf
Agora nao mais tirava moldes porque a cebrocha não

queria. Só podia lazer discursos. Era orgulho para ella tam.
bem Mas, nem isso o mulato íazia Andava calado, differen-
Ic. tira outro. Só queria conversar com Carhnda.

Na *Agua BÔa* ié se falava ôa mudança do arneiro.
De facto» Sabino não era o mesmo. Ia poucas vezes

é casa de Chico Btnda e caminhava rr*n Ires me/es Qiiç
nâo fa/ia discurso,

— «Tá di canela inchada» —commerilaxom ans.
Oli I r os cochie havom:
—«Ê* casèro na. certa»,..
Não atra sem tempo» O arneiro precisava de se casar.

Assim» poria termo á vida desregrada qm vinha observou*
do. Precisava acabar com esse negocio de viver de sitio
em sitio procurando testa,

No Natal, lá eslava elle pertinho da Carhnde.em ca-
sa do Sucro. As outras moças momrro de inveje. A noiva
de Bino fingia não perceber, e» como quem faz de propo*
silo, deixava que o mulato segurasse sua mão. Ahi, os co*
chíchos se multiplicavam petos cantos da sala Nazi nha*
aquetla impava de ciúmes, C Bino sabia, mas era melhor
fingir não saber.

Para que se amotinar se Cathnaa era a moça rnai5
bonita do Sitio? t: se a cebrocha o queria, por que motivo
sahir de pertinho delta?,..

Tinha razão. O melhor e rnais nisto era ter o amor de
Carhnda e continuar gosando da fama de discursador. A0
menos ali.

Nolasco & Cia.
IflX n He Café e Cereaes

VICTORIA m E. C Santo

ARMAZÉM Avenida P^dro Nolasco, 20

FILIA ES: Resplendor, Lajào e
Cachoeirinha - E$t. de Minas

ESCR1PTORIO: Rua do Commercio. 22
2: andar

CAIXA POSTAL, 215

TELEPHONES: Ger. II1 — Esc. 335 — Arm. 255

Telegrama «NOLASCO»

ELIXIRde
NOGUEIRA
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O NOSSO
DEPURATIVO

Foi para Santo Anlonio» ainda me lembro, que bino e
Carhnda marcaram o casamento.

Acontece, porém» que no mez de Maio appareceu no
sitio um tal de Tarquinio, caboclo novo de pashnha na tes-
ta. Veio ruiinzmho» entre ti no cito e o Coronel gostou do
moleque*

Violeiro bom e cantador de primeira, nac cuslc u mui-
to ir sentar-se no terreiro de Chico Binde.

Era só lermmar a reza do mez de Mana, lâ iam Io.
dos ouvir Tarquino cantar toadas bonitas que aprendera no
nordeste.

A principio» Carhnda e Bino nem se encommodaxam.
Depois era tamanho o falatorioem torno do recemcheqado
que não houve outro geito.

faltavam sete dias para terminar o mez» lá estavam
os noivos no terreiro de Bwdn, ouvindo a voz soluçante de
Tarqtiino e a viola a gemer no acompanhamento pelos de-
dos ágeis do moleque.

As cabrochas suspiravam ao compasso da looda que
enchia a noite de saudade. Cartmdo, oquelta não ttrevtos
olhos do violeiro. Na sua imaginação cantava para ella-
Talvez, fosse verdade,*.

K bino, só por notar em Tarquino um rapaz novo no

¦

¦ 
'..'¦¦
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Assignaturas
Levamos «o conhecimento de noatot leitores que

m «Vida Cepichaba» nào tem nenhum representante eu*
tortzado a tomar assignaturas na praça de Victoria, nio
se responsabiliiando a redacçio pelas que nio forem
tomadas á Avenida Capichaba 28, mediante recibo pas-
sado pelo seu director.

Sio destituídos de vslor quaesquer recibos nâo
rubtiesdos ou sssignados pala dlrecçáo.
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Sílio ecanaz. portanto; de provocar em sua noi-
va qualquer sentimento affectivo, so por isso ia
sentia ciúmes do trova dor, Mas, ainda foi ao
terreiro de Chico 5mda umas quatro vezes. De»
pois, era sô brigar.

Carlindo ia eslava gostando do violeiro Man-
dava ale bilhetinhos a elle» perguntando se ciue-
ria que acabasse o apivado.

O arneiro nâo sabia de nada,
Certa vez foram conversar no aceiro da ro-

ça e tá Tarqumo deu o primeiro beijo na ca-
brocha, prendendo.a pare o resto da vida»,. E
5ino continuou sendo noivo de Cartinda...

Na véspera do casamento etla tngw et mo
violeiro e nunca mais ninguém soube noticia
dos dois»

Do arneiro, sim, Dizem nue co n 11 n ú a na
«Água Bôa.» Meio maluco, tongas baibas mal
tratadas, o mesmo fazedor de discurses de ou-
Irora. Mas, os discursos que elle faz hoje cm
dia soo diíferentes dos de outros tempos. Qua.
si sempre começam assim: — «fpt na véspera
de Santo Antônio*.,.

E os olhos marejados de lagrimas, numa ai*
litude de quem se recorda do passado» emude-
ce. olha em forno como se temesse a propiía
sombra, c continua a caminhar. Ccnhrúa..

Na esperança talvez de um dia encontrai
Cartinda.

Ulolghano Barbosa

Convicção
(Deixa falar teu coração singelamente
Pois quem sabe o que sente
Sabe, ao certo, o que diz.

Cleàmenes Campos)

falai de amor é historia muito antiga.
Disse-me rindo certo companheiro.
Mas eu só canto amor. E em cada amiga.
Encontro o qne compuz de verdadeiro,

Conto... e meu sonho nunca me laligo
De ternuras vibrando ahiçareiro.
Paio de amor. amor grande que abriga
fteuos, cancias» um romance inteiro.

E os mais lindos motivos pura versos,
Acho-os em meus idihos submersos»
Como se encontram pérolas no oceano

p nunca esqueço um beiio entoarado.
Ou uma queixa de amante apaixonado.
Nos meus casos de amor. dos quais me ufano

i:y--My ¦ s3y

A tragédia dos calvos
Houe pessoas sobre dez

dçiJsam (ahir seus
çabellos

No Muro náb haveró
mds calvos

^—M\ Br ..•i#i'!'
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Ainda é tempo de reparar as eonse»-
quencias tia sua negligencia passada.

A miraculosa formula da Loção Bri
lhanie contêm solução é*tavei de celtu*
as capiltare revolucionando os n.etho*
dos em uso,

A causa da q icVht do cabelto em **$ *j.
doa casos é a seborrhéa* que se matutes*
ta peta graxa excessiva» a cuspa e asco-
michôes, sympK.imH que dcsapparecem
imrnedialamente eom o u*o da Loçào Bri
lhanie*

A LoçAo Bdjhãnte lem «alvo milhões
de pessoas da cal vicie #» a quer fez por
esta multidão etla poderá lambem fazer
por V. S. ¦

,S4i« «(Cttftliw tf (te «% $tu c«iw.ro- ç-afcw!»tt**«í» e*l«Í*.
cemplcbimente ü i.t ri I, C«i»tc# 4 e*ftf í*»i«
ti*t.*.fno a L«nç*t-í» rtrílhiAtUr.

Com o w*« regular 4a t»&ç&> ISrílhâíiit;
t* — De*^pparrcr.m a §at»t*ríts#&» m «aspa* *

?*lle«;^!ki jwmsatarii,*-*
lt-»'C«t$m 4*. ifiíetiu «le c£&tttto«
Hfm, th. c$be!«<*& branca», 4tHcwml«* *m Rrita

lho* vaiiam à cê? natural $•?tmaiva *em ner tii*»
g,d«i «ti qu^itniidoi.

•I' *« Itatôm 0 icttu:mWMm U« neve* caUetlaa
br *»«£«*.,

S-a.^Vttf «**«>* «le calvfci* te brotar fi<a v**§
c&ttâUos»

(fmtH cab«Uo* ganham ViialUtàtle, tomam***
lio»toi e **?«io*0*» e a eato^ça limpa c finca.

G R A TIS
i

Senhores Alvim & Freitas
G. Postai Í371KS. Paulo-Brasil

Peço lhe enviar me graiuitamcnie o
folheio *À Saúde dos Cnbellos»

.Sonic ***¦*•**¦«?*•¦•»?*»*»**¦¦»«'¦**'**.•

Cidade •. • *« »•'»»****.•*»"? ?»»•?*.»?
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«A Harmonia das

Coisas e dos Seres»
Li» ha dias, um livro sob eí-le titulo. O livro

era de versos. Versos de uma grande poetisa
Anna Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça

Com sinceridade» gostei dos seus versos.
Nâo ha defeitos.

5cm sei que a autora nâo necessita de meus
elogios Nem de ouJrern Ella se apresenta so-
zwha porque nâo leme criticas nem cnticos. I:
porque o seu nome |á e um p ha rol entre 03
phorées da nossa poesia, Fm Iodos os seus li-
vros, que tive o grande contenlamenlo de ler,
opezar que de relance, nota-se, sem grande
meditação, em lace do simplicidade de língua-
qem e harmonia de sentido» o esplendor áureo
de seu estro. Seu pensamento c claro e Incido
no burilar das estrofes. A sua alma, alma de
pocla, refinada e enqastada na contemplação
das coisas bellas, adeiantee plúmbea, banhada
das cores de um ceu da madruqada, desata-se
á procura de um ninho para a anciedade psi.
quica de seu sonho voltando em chilreados
para a glortfieaçao da lapide onde \ae cantar
aSonclo para a morte» e que lem os mesmo»,
matizes do admirável poema:

« SÉW

Quero saciar no sonho fugidio
A minha sede de bellcze eterno.'
Tenho nas mãos um cântaro vazio»
Néo quero cnchel-o na cisterna» ,
Que desce negra e lunda»
Ao coração éa terra,
E cuja aqua profunda
Teria nos meus lábios resequidos
Um qoslo trio de mysteno e sombra.
Nâo quero enchcl-o na atuiu da montanha»
Que desliza entre as pedras, pela serra»
I; que repele os cantos e os gemidos
De uma saudade indefinida e estranha.
Nâo quero cncncl-o à íonte humilde e clara»
Que serpeia dos bosques pelo alknbra»
l; cuja água medrosa me lembrara
Uma lagrima antiga, uns olhos a chorar.

¦__¦
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QUE BOM
TEMOS HOJE

OOCE COM
MAIZENA DURYEA

NSo é de se admi
rar que a* Cfiasi*
ças **prtaem tanto
a MAIZENA DU-
RYEA C<»m cita
torna*ic possível
preparar d* «cs et-
plcndido-s bem
como uma grande
variedade de pu-
d»ns, tortas» crê-
mes. bolas e b£tCOÍ*
tos. textos muito
gçatoeat c sempre
saboreado» com
pr»*cr, A MAIZE
NA DURYEA
um producu» par
garantido c que facilita a di
gestão de qualquer altmemo.

Fim
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GRÁTIS! - Mvdit»nte a
remete* do co upor* afeatxo.
«rriviar-íiHe-^riios 001 èpÉiri*
ptãt do noêno novo ttvro**Heeolt*& de* Coãinh&"\
com a conhttcid* Môíierta
Ouriça,

MAIZENA BRASIL S*:A,
Gafo* IN*at*l SÊÚ - *â» V»u%»

Remeltatne QfcATlS 0 aro Wvft*.
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PROCURE 0 NOMt "DURYEA"

í 0 ÂCAMPiMENTO IN 010
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Nâo quero enchcLo ao mar,
Cuia aqua salina e íorle
Trnr-me-ia um qo5lo de soluços
De náufragos bebendo a morle.
Nâo quero enchcl-o ao qrnnde no
Que se arraste de bruços.
ti morde a lerra, e a de»barranca, e cava,
Numa inlermma lula dolorosa
Que (az a aqua mais Insle do que o pranto.
Nâo quero enchei.o de chuva rumorosa
O meu canlaro de ouro.
Cada qota seria uma saudade
De cada folha que a esperava
Como diamante de um tesouro,
Para vel-a rolar em lama pelo chão.
Nâo» nâo terei de novo a ingenuidade
Que procura nas fragei* golas de aqua
Malar a sede em que arde o coração.
Quero esquecer a maqua
Que me conlam a lorde, o mar, o rio,
Lagrima** anceslracs da natureza.
Quero encher o meu canlaro vazio
No sonho lugidio,
tssa lorde Casinha da belleza,»

f* todo assim o livro de Anna Ameba, Seus
versos, sâo versos de verdade.Versos que cons-
bluem esplendores de obiechvismo e subíecb-
vismo.

Para se avaliar do que seia sua obra: -A

harmonia das coisas e dos seres*, basta que se
leia e medite sobre os versos acima transen-
pios.

Nelle se evidencia «a sede de betleza éter-
na* que a poetisa quer saciar.E sacia, encheu-
do «seu Cântaro de ouro vazio» no «sonho tu.
qidio da Castalia da hetteza.»

Luiz Silva

• • • Quando, peta experiência, chegamos a
conclusão de que o inuhl além de ser vdo tam-
bem ê ruim e prejudica, é que» enlâo avaliamos,
no seu íuslo valor, a vantagem Que ha no regi-
men da satisfação do absolutamente indispen-
savel e estritamente necessário» Isto ê, na fiel
observância da simplicidade dos costumes e
temperança de hábitos.

Passos Lirio
. -

Publicidade
Lavamos ao conhecimento doa noaaoa clientes que

aa contaa relativamente a autorizaçòee da publicaçóea
llluatradaa a quaaaquar outros annuncioa davarào aar
liquidadaa togo apòa a aua Inaarçèo na revista, ou no
fim da cada mai. contra apraaantaçào doa comprovan-
taa a re«pectivoe recibos passados paio nosso director.

Somoa forçadoa a taxar aata avião em razào do atra*
zo qua v«m aa verificando noa pagamentos da algumaa

publicaçòaa autorlzadaa. Avisamos lambam qua nenhum

pagamento deverá aer feito antecipadamente.

N A S f HAIMA CIAI I DlOOABlAS • • •

»'¦•'•-';;. -" ~" -•--•- 
- *;'

Só onde remam os mistérios é que se inicia a vi
Slefan Swcig.
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campeonato mundial
me um maícC Brasil

x Tcôecoslovaquía.
O quadro geral aos Jogos.

. :¦¦¦.;-,..'¦.¦¦

tNo tlavre, teve logar a 24 ultimo, a disputa do iogo

internacional Bulgária x Tchecostovequia, sendo este vèn.

ccdor por 6x0
As duas representações que foram sorteadas no se-

limo grupo do l|ô final da «Taça do Mundo-, travaram uma

batalha de classificação. O vencedor preha.a em seguida

coma itollonda.para a classilicaçêo dotnumphadcr no t|6

final, Este seré o adveisaiio doquadio no 6' giupo, ouse-

ia Brasil x Polônia, no qual teiemos a estiéa dos nossos

patrícios Quer dizer, pois, que enfrcn.endo os polonczcs,

em pnme.ro logar. leremos- uma ve* v.clor.oso* - que en-

Irentar os tchecoslovocos ou hollandezes, para, tnumphan.

do o.nda. estarmos collocados nas scmt.lrraev
Nossos -cracks» são. no momento, dtpositarlos de

ampla confiança, prevendo-»e merrr.«> na f.uicpalhe> ca.ba

cnlrcnlar o rnumphador dai baralhas do T «jruro c cuioim-

cio a cidade do liavre assistiu no dia 24 deste mez.

Nesta a Tchecoslovaquia eia apontada como favorita.

Em seguida a esle encontro - Bulgária x Tchecoslo-
vaguia—a «Taça do Mundo» apresentará em 5 de Meio pro-
xímo, em Par.s.o malch Portugal x Suisse, cabendo ao vtn.

ccdor iogar após com a Allcmanha-um dos grandes lavo-

ritos do cerlamen.
Para gue os leitores possem reah/ar um extme de-

talhado dos entraves que surgirão aos favontt s. Altcmanha,

brasil, frança c Itália, aprcíenfimo s a tabeliã dos jogos

que se realizarão cem caracter de ehmintçãt:

1,8 DE FINAL (5 DE JULHO)
¦*pA,

t grupo-Pumonia x America Central, em Lyon;

grupo-Atlemanhe x Suissa (5 de maio), em Paris-

grupo- Hungria x índios Hollandczas.cm Peims;

4* grupo~frança x 5elgica, em Paris;
5* grupo-tlaha x Noruega, em Marselha;
6* grupo-Brasil x Polônia» cm Slrasburg;
T grupo-llollande x Tchecoslovoquia.

1}4 DE FINAL (12 DE JULHO)

Suécia x Venc. do 1 grupo, em Aulibes;
Venc. do 2 x Venc. do 3* grupo, em Lilte;
Venc. do 4 x Venc. do 5. grupo, em Paris;

¦ 
. 

. . 

*¦

¦

'¦.-.¦¦¦

.
¦ ¦„¦¦¦.

¦'.¦¦¦.¦¦ ¦:¦¦¦¦

.y

Venc. do 4* x Venc. do 5* giupo, em Bordeoux.

SEMI-FINAES (16 DE JULHO)
Vencedor em Anhbes x Vencedor em Lille, local. Paris.
Vencedor em ParisxVencedor cm Bordeaux, local Marselha

FINAL
*¦ 

t

No esladiu de Colombes, em Paris: Vencedores do»
jogos de Paris e Marselha (semi-finao)
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SONHOS
Era UttIO ve2 um Mandante tristonho. Velho tinha

no olhar ve«dig»os de soffnmcnlo. Andoxa por urro estrada

pocnla.e cansado de vez em quando lançaxa as vistas p'ra
o uuc deixava atraz csuspira\a.. Depois, as lagrimas éU-
chiam-lhe os olhos tristes..

E eu creança ainda tia o historio do velhinho l>em que
deixara a sua caba na no alto de uma serra onde a brisa
lhe acariciava as laces e ticava triste...

Certo dia. como dizia a historia, chegara a secca in-
clemente... devassando tudo. I: elle, vira-se obrigado o
abandonar o seu tuouno amado onde vivera feliz tantos an-

nos. Ingratidão da natureza ...Partiu desitttidiCo cim o core-

çâo lendo a sofírer atrozmente aquella ironia do destino ti
toi-se o caminhar sozinho. Com o coração cnlrisledt» che-
rovaa olhar o que deixava atraz... a sua choupana vasta...
o seu pedaço de chão com as arvores desnudos. Depois
de longos dias de tornada encontrou uma habitação e en.

Irou. A natureza lhe quiz bem. Cercaram-no de carinhos c
cuidados mas., o pobre velhinho chorava aíndf. Trazia no
olhar a saudade enorme da sua cabano e do seu pedaço
de chão...

É eu lambem, ao acabar de ler a historia do velho
triste, chorava... Lagrimas de creança... lím que pensava eu?

Saberia talvez o coração que a historia do velhinho
ina se parecer com o historio do meu amor ?

E mais tarde comecei a me lembrar. Um dia lambem

parti do casebre dos meus sonhos com o coração a se me

estalar de dores. Era lorçoso partir», a esperança havia de-
sapparectdo. De vez cm quando aquelle caminho tortuoso
cansava-me e eu lançava um olhar saudoso pra o que ia
licondo atra*... um pouco da minha vida tela... Trazia no
olhai uma nuvem Uislonhe, E o amot próprio me dizia: «Vai
t sé leliz, alguém te comprehender á.» Mas o casebre do
meu único amor ficara atraz... intacto. Os meus sonhos po-
voavam-no ainda... c a saudade ia sernpte Ia. Caminhava
sempre pela estrada da vida salpicada de caMlies e pa-
laetos. Dei com uma habitação, O amoi veio ne recebei ri-
sonho e começou a me querer bem, Até a tcheidade era
esperada se eu quizesse morar alh Mos,. o meu coitiâo
parecia chorar dentro do peito e nèoacceitava aquella te.
licidade. E eu escutava os seus gemtdcs... era a saudade
amarga do seu casebre onde dormira ainda o setipnmeito
sonho de amor.

Senhoras! Escutae em silencio...
ConserTai to*** aaude e juventude usando na

liyçiene intima «t.yxa»
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Os medicamentos em pó, pessenes \
ou comprimidos não devem ser os 9
preteridos, pois além da dissolução
5cr imperleita ou diíticil, nôo podem
otterecer as qualidades de um me-
dicamento liquido, cuia manipulação
pharmaceulica dispõe de maiores
recursos de laboratórios tornando o
medicamento de muito maior etíica-
cia.

O segredo da SAÚDE e (UVEN-
TUDE âa mulher consiste na pratica
diária, de hygienc intima, mas de
verdadeira hvgicnc intima. ^mm^^mmmm^mmm^^^mm^^

Claro é que água e sabào ncio sâo sufhcicntcs para
DESTRUIR MICRÓBIOS tornando-se necessário o uso dia-
rio de um verdadeiro antiseplico. que nao seia traço como
a água oxvgenoda e outros, ou fortes demais como subli-
mado corrosivo, permanganato, etc, que são verdadeiros
venenos para a vitalidade dos tecidos.

As senhoras que descuidam de sua hvgiene, intima ou
praticam uma hygienc prejudicial á saúde, nâo podem ova-
liar o erro ouc commetlem. Estatísticos de França, necusam
uma mortandade de cerca de 30 000 mulheres annuotmente,
devido ao câncer do utero. No Ivrasil tem bem o Ctoicer do
utero occupaum lugar de destaque na estatística dcmogro-
pH,Ca 

O DESENVOLVIMENTO DO VENTRE DAS SENHO-
RAS assim como o ENVELHECIMENTO PREMATURO. AS.
PECTO CANÇADO. PELLE RUIM. na maior porte das ve.
zes c proveniente de um cornmento antigo oceesionodo
pela deficiente hygienc intima, corrimento este muitas ve-
zes causa da FRIEZA FEMININA e de males incuráveis.

«GYSA» è um produeto liquido destinado è hygiene
intima da mulher, cuio VALOR SCIENTIf ICO foi PROCLA-
MADO NA CLASSE MEDICA c documentado per um ORAN-
DE NUMERO de observações.

«GVSA» é providencialI
«GYSA* è o produeto de maior consumo no gênero.

Pele «arreta nsaao - p*»dl#J«.i á Urmgnrt* s«i Am* ri-
«fina- I.Hrao dr fi. Franeleeo, 42 Rio d* «I» nolro

Tente» vencer o coração e esquecer... mas o coração
venceu, E um dia abandonei tudo. Choravam quai do par-
ti... so eu nada senti.
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Atacado de influenza
O exmo corortel Urbano Martins Garcia, diz;
Alleslo que tendo sido ha tempos atacado de influenza, usei com grande proveito o

PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE, conseguindo dentro de muito pouco lempo debelar to-
dos os symptomas dessa moléstia, ficando perfeitamente restabelecido. Alem desse fado pes-
soai, possuo em minha família diftcrentes casos ndo só de inlluenza como de outras moles-
tias e resinados, tosses, bronchites, etc. em que os doentes, sob a benéfica influencia do Ptl-
TÒRAL DE ANGICO PELOTENSE. são rapidamente curadas.

Pelotas Urbano Martins Garcia

E a historia do velhinho bom
encheu-me a imaginaçâoquaa.
do creança... E a historia do
meu amor enche.me o coração
de mulher onde o esquecimen-
to ainda não qu i enfiar.

Thamar-bucia

Confirmo esse auestado. Dr. & i~ Ferreira de Araújo. (Firma reconhecida).
Licença N. 511 de 26 - 3 - 906.

Deposito do Laboratório do PEITORAL DE ANGICO
PELOTENSE - Pelotas

• * * Reconhecendo a inutili-
dade das coisas desnecessa-
rias é que nos convencemos
da necessidade de só nos ocu-
par das que são verdadeira-
mente úteis.

Passos Lirio

ip | Vende-se em Ioda a parte
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CASAS DE MATERNIDADE

Todos os povos, lioie, preocupam-se minto com a na.
tahdade, Uns favorecem, embora supcr-tofados, como a Ha-
ha, aos casamentos, Mussoíine preside, de vez em quando
á cerimonias coletivas de seus soldados e compatriotas.
Promulga leis favorecendo a fecundação. Quer mais çjcn-
fe. Quer mais soldados.

Tambem o brasil necessita de mais brasileiros. A imi-
graçâo quasi sempre é perigosa e quando boa, fraz sem-
pre a desvantagem de maior confusão de raças.

Mas o problema do povoam e n t o de nosso solo é e
será sempre um problema moroso. No entanto, vemos hoie
analisar um dos prismas desse importante estudo. O da ma-
fermdade.

.a.1*.T|

O parto ê sempre uma interrogação. A felicidade
consiste no petiz nascer com vida e consei\o-la e a mâi
não sofrer alterações anormaes. Mas isso nem sempre
acontece, e por inúmeras vêses sucumbe a mdi ou o filho*
na maioria dos casos, peta falta de recursos médicos. No
interior do brasil, estes homens que atravessam caminhadas
a cavalo, com chuva ou com sol quente petas costas, para
atender num casebre a uma partunente pobre, nem sempre
podem estar prevenidos para alguma eventualidade desa-
gredovel, lal como para lazer uma orcraçòo eeíauria p
o cirurgião, dedicado, humanitário, cm face das circums-
tancias, cousa alguma pôde fazer.

a-. 
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Km Vitoria falta iuslamenle uma casa de maternida.
de, com preços globais para todo o tratamento e casas
gratuitas para os pobres. A Santa Casa de Misertcotdia.a
umea na capital, nâo comportaria o movimento si Iodas as
parturicntes desejassem ser internadas. Ahés sou dos que
pensam ser uma casa de saúde uma necessidade imprcs-
cmdivel. Km residências particulares tudo se totna mais du
Hei! e lóra de mHo, e pcor ainda se torna si a parlunenle
tem, por qualquer gravidade, de sei t r anspottada paia a
Santa Casa. Nessa hora, aumenta o estaco de nerxc s de
todos, e o tnternamenlo antes, evitaria es?r desgosto.

À Suécia é o pais mais adiantado nesse ponto de vis-
Ia. A mortandade é de t por 1.000 quer de mâi, quer de filho.

No Rio de lenciro ia as casas de maternidade estão
sendo construídas e ampliadas. Hoje sâo elas procuradas
normalmente. Para maior comodidade da partunente e para
maior segurança do serviço clinico.

As estatísticas ha dias nesta capital infoimam que no
Espirito Santo, em 1937, nasceram 33.473 crianças vives e
1.06/ crianças mortas, c 2516 óbitos abaixo de 2 anos. rüs
como evidencio a necessidade de casas de caridade.

MAURO DE ARAÚJO BRAÇA

VIDA CAPICHABA, NO RIO
Afim de attender a solicitações de conterrâneos re-

sidentes no Pio, resolvemos pôr á venda nos pontos de ior-
naes áa Galeria Cruzeiro e do Cinema Eldorado a nossa
revista, pelo preço commum.

JOME CUIDADO
COM A SUA SAÚDE,
MAMA. ESTOU MUITO
PPEOCCUPADA COM A

SENHORA !

Xi

NAO SÉ PREOCCUPB MAIS,
MINHA FllHA. £ij ESTAVA
SEMPRE FRACA . AAAS
TENHO MELHORADO DESDE
OUE ESTOU TOMANDO A
EMULSÀO Dt SCOTT.
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EHULSi n MSCOTT
Pena sua garantia veja se ha no vidro e no envoltório «atamarca famosa. Pata sua economia prefira o vidro grande.

Iníeriorisação
Quem sou eu, afinal, no cháos da Vida ?
Que força me compelle ao próprio mal
de existir sem razão bem definida
e supportar a cósmica tortura
de sentir na alma a dôr universal?

Quem sou eu afinal, que creatura
se encarceirou em mim, num suicídio 7
f; que vivendo nessa desventura
de ser eu,
ha muito já morreu?.,.

Quem sou eu, afinal, no Iratictdio
qu* espalha a morte e a maldição
e enluta a Terra?
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Nutio faetor da Civiliseçêo.
Anômalo produeto de uma Guerra.

JORGE AZEVEDO
nh
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ANNIVERSARIOS
Fizeram annos no dia:

I ¦ x exma, sra. Eulalia Ttinxel Ser*
I 161 raf.figura de relevo da sociede-
I 

* 
| de victoricnse;o sr,Maurício Ri-

*~— beiro de Souza, funccionaiio do

banco Hypothecario « Agrícola do Estado
de Minas Geracs, agencia desla Capital.

O sr. Amadeu Bandeira, direclor
do expediente da Associação
Commerciai. forte esteio do *Cen-
fenano f. O», da nossa divisão

principal, e cavalheiro muito relacionado
em nossas rodas esportivas,

Io]

| O menino )oâo,filho do sr. Emílio
117 Trinxet, chefe da importante lir.

 ma, desta praça, Trinxcl & Cia.,mmmmmm e representante consular da tles-

panha para o listado do Espirito Santo.

PU A exma, sra. Mana do Carmo
bruzz» Castello, expressiva bgu-
ra da nossa vida social; o sr. Dur*
vai Nunes brandão, c a v alheiro

bastante relacionado em nosso meio so-
ciai e sócio da «Agencia Correia*, desla

praça; a menina Glicéa.filbinha do dislm-
cio casal sr, Gil Cardoso de Paula Pan*

gel e exma. esposa.

As cxmas. sras.: Luciha Avanci-
ni de Oliveira Santos e Cora Sal-
tes Dons, figuras de alta expres-
sêo em nossa vida social; as stas.:

Antonietla Cavallieri.Oseaiir a Pandolpho
e Alavde Siqueira, do sociedade viclorien-
se; o sr, Gilberto Paes, artista photogra-
pho,sem duvida uma das grandes revela-

çòes artísticas do Espirito Saulo.^

As stas.: Lourdes Mello e bereni-
ce Rachel de Oliveira, finos or-
namentos de nossa sociedade; o
$r, João de Padua Martins, ex.

pressiva figura do commercio de nossa
Capita). v i i

H

R

m21

Retratos Modernos

MAZZEI
Representante da «Revista da
Semana», «Eu Sei Tudo* e

«Sccna Muda», nesla capital.

Seus trabalhos lambem sâo pu-
blicados em

«Uida Capi(baba»

Pua JcronYmo Monteiro, 77
Victoria

ra

A sta. Olga Slamatlo, da socte-
dade vicloriense; o snr. )osé da
Penha borges. cavalheiro muito
relacionado em nossa Capital.

El
m

O sr. Dr, Merovcu Cardoso júnior*
advogado, formado pela nossa
Faculdade de Direito, c sem du.
vida uma das mais brilhantes in-

felliycncias úo nova gcraçSo espirítosan*
tense, cuia coltabòri çèo ié tem abrilban-
tado as paginas de nossa revista.

A exma. sra, Zubcrtinha baplis-
221 t«Wa, da nossa sociedade; as stas,

Alice Amarantr e Volanda Nas*
cimento, encantadores ornamen*

tos do nosso «sct*;os srs: lassou doPra-
do, commercíante cm nossa praça; Deo-
cleciano Coelho» representante commercial
em nossa Capital e theatrotogo* cujos tra-
balhos cm tempo ié foram levados ao palco
em nossa Cidade, com extto notável; Car.
los Madeira, direclor do magazine *Cha-

naan», e aulor de diversos livros, sendo

uma das mais expressivas figuras da Lite*
ralura moça do Espirito Santo.

A sta. Victoria Nonato, da nossa
sociedade; o sr. Dr. tones dos
Santos Neves, figura de-grande
proiecçaoem nossa vida social e

commercial.

As gentis stas.: Manucha Tom-
masi e Ada Maculan, expressivas
figuras de nossa sociedade; o sr,
Di. Mo Lordello lunior. muito re-

tacionado em nossa Capital, onde exeice
brilhantemente a sua profissão.

0 A exma, sra, Amaliabenczath.de
nossa socted a d e; o sr. Newton
baptisla, do nosso commercio.

O sr, Antônio Secchim. chele da
importante firma commercial An-
tonio Secchim & Filhos, eslabc-
lecida em Cachociro de llapcmí-

rim, em nosso Estado, onde realiza nego*
cios de café cm grande escala.

I |

HD29

m
O s*r. Alencar Figueiredo Muita,
cavalheiro muito relacionado em
nossa sociedade.

O sr. Ayres Tovar Vasconcellos.
expressiva figura da vida social
de Victoria.

NOIVADOS
Fizeram-se noivos:

Da sla. Sylvia Mcnccucci de Oliveira, da
nossa sociedade, o sr. Dr. Carlos brês
Cota. chefe do serviço de VcScrwatia do
Departamento de Agricultura.

A 13 desle, contraclotcm côstmovlr a
st*. Magdalena Cezano, fino ornamento da
nossa sociedade, e hlha do conceituado
Industrial Sr. Luiz Cezarto e de D. Nadyr
Rocha Cezario.com o sr. Américo Medei-
ros.lnspeclor da Cia. Internacional de Se-
guros, em Victoria,

NASCIMENTOS
Estão em t>sta os seguintes lares:

Ayllon ê o nome do menino que veio
enriquecer olar do casal Eupluasio Siba,
nosso collcga de ímpi c n s a. directe r do
«Estado Novo*, c de sua exma. esposa D.
Jacyra Celestina da Silve;

—o lar do casal Odelte Pereira - Manoel
Martins de Arauio está em festa com o
nascimento de Maria da Conceição, uma
linda e encantadora garota.

Sociedade Espirítosan-
tense de Letras

Realizou-se, no C. de R. Alvares Ca-
bral, no dia 2t, data em que se comme-
mora o mariyrio deTiradenles,o denoda-
do chefe da Inconfidência Mineiia.a so-
Icnmdade de installeçao de Socícdr de Es-
pínlosantense de Letras, novel organiza-
çâo cultural da mocidade inlellrc tual do
Estado. A abertura da rcuniâr foi feita
pelo Cap. Nicanor Paiva.figuia de relevo
em nossos meios literários, que dirigiu a
sessêo. ao tado dos Dis, Odilon Luna e
beresford Moreira. Fizeram mo da pala.
vra as seguintes pessoas; Cap. Nicanor
Paiva, |oêo Correia de Arauio, sta. Elvíra
Cunha* Abílio de Carvalho, Alviroar Silva
e beresford Moreira. Fizeram um numero
de canto |oet Andrade e HelioEslevcs.O
«bando da Lua» fez,lambem,dois números.

Todos os que se apresentaram, discur-
sando, declamando,cantando ou execulan-
do peças musicaes foram muito apptaudi-

Segundo sabemos, todo dia 21 de cada
mez, o Sociedade Espiritosantense de Le-
trás olferecera á nossa elite uma hora de
arte ntcro-musical. naturalmente no «Alva*
res Cabral», que é sempre ced i d o para
essas reuniões com a melhor bôa vonfade
da sua brilhante direclona.f

¦

i *
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FALANDO-NOS sobre a^ musas D'Anunzianas, lulio Dantas divide
os homens de letras em duas e*pccte>: aqueles que eícicvim icnen-
ces, poemas e noxela^c aqueles que osviverom antes de os escrever.
Uns deixam-nos só literatura, os outros deixam-nos «vida.*

Vivendo mais intensamente que nós cutros, numa esfera de so-
nhÒS e exaltações, ern contato com a hele/a puta, a imaginação tiber-
ta de formas rotineiras, tem o arüslo ricomonoctol de inspiração. Mcs-
Ire no paradoxo, Wilde cuia figura moibida da segunda ía:e apaicce
por antecipação em muilos traços de seu Dorien ür&y, ensina nos quão
pouco a obra de orle se distando da realidade ao òlunar que a vida
copia da arte. De imaginação menos contemplativa, raios conseguiram,
como o piedoso S. Francisco, fa/er de sua passagem na terra a mais
bela e perfeita obra de arte.

Antes, viveram plenamente a vida, aspiraram o perfume forte das
paixões, como Kleist em lula com o próprio dementa;, ín punirc/c és
letras que sublimaram tropos de beleza, centelhas nu umfci s cc huma-
nissima vibração.

O romantismo e seus precursores apresentaram na f rança, cm
personagens tirados ao vivo de suas expcncncicts senlwu n'au, exem-
pios classicosdorornancf» b»ograftco.Ne>sa cpoea,Mus5C» e George Sand»
por extravagante c original, inftamevf m-sc numa Pfei^ao stm limites; c
das rusgas que se sucedcttm e entremeiarrm aos luccs t morosos,
ambos nos legaram preciosa documenteçto «Lui et cllej foi a rêplka
de Musset á maldade ferina com que ella *Uha» o descreveu cm »EI!e
et lui.» Nâo seriam porém os primeiros.

Precederam.n'os hemanon Constant c Mme. de Staclque, embo.
ra sem os arroubos de ultra românticos,mas dtscte.es nesseus input-
sos, plasmaram seus romances ern recordações rcciptxcts. De Benja-
mm Constant diz-nos Victor Giraud fJ-o que K n e. de Stitlfoi para
ele do ponto de vista sentimental,ele o conftu. cem stbleiltgkí de?,
finados a des\iar a curiosidade, em um pequeno livro nâo isento de
defeitos mas que nSo deixa de ser uma obra prima do umance de
analise. A despeito dos traços colhidos em lembrei çts de cultas liga.
cões femininas com que compôs a persontgem de sua hetoira, é bem
certo que «Ellcnoic» é antes de tudo Mme de Stact Mais segumiten-
te ainda, Adolfo é o próprio Constant: Nâo lhe basta descrever-*e e
mesmo retratar-se: ele se lutge ctm uma lucidez, uma extcfídâo e se-
vendade quast cruel.*-Sem nos dete. em Stendhat. Dumas filho, Ana-
lote I rance. Fça de Queiroz c tantos outros em cuia obro o sentido
bioorahco é transparente e até cetto ponto, se retratai* m cru alguns
de seus tipos - volvamos a D*Anunzio que. fixando a esplendida figura
humana da divina Duse. nas paginas de «ti luccc deu-i.os muito maiS
ciue a medida de seu talento. Estendeu até nós o feitiço genial de gran-
dc trágica italiana, elefm/ou a amorosa no seu papel mais tnlenst fóta
do palco, thperemotiva e lnperscnsivcl, Flcc i oiMiirais pcidccu eo
herot dc Fiúme o desaire de desnuda-la perante o mundo. Nôo o pcu-
oararn lambem certos criltcos. FI agora, evocai do o «cabotino de «e-
nioV lembra o Snr. Evarislo de Moraes Filho que muito antes de Mon-

theríand com «Les icunes filies»,ITamin/io explorava mulheres literária-
mente... „ . . ,,

Por causa disso, *a cause de Elconoro-como dizia ao fugir-lie
a sublime lsadora~não poude o irresistível poeta xencer mais uma lot-
mosa mulher de gemo. E ela que se prodigalizava em atrevidas expan-

soes Darias, ouv.u de seus tobios os mais belos madngais. as mais re-

^unloda» tôrmuloa de expressar o dc»c,o e teve foiçü5 pata tes.sl.r

ainda quando ele dr/ia: tsadora. você é a única mulher que nèo des-

cam, as arvores trrn mais viço potque você nao se isola, antes se »n-
legra na natureza e é a própria vidal

(*}-.(Revue des deux Mondes — /* Juin,-1937)
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Uma vista geral da Zí.

Sericicola de Vargem

Alto, vendo*se os novos

prédios mandados cofíi-
truir peto acluvl gover*

ao, casa do administra-

dor, pavilhão de curtu*

me do bicho da seda,

e pavilhão de tecela*

gem.
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Encarregados do Ser-
v/ço e pessoal contra**
ciado da Estação Sen-
cicola de Vargem Alta.

mm*

As actividades do Instituto dos
Commerciarios em Collatina

Uma palestra sobre o seu alcance so
ciai na Prefeitura Municipal

¦

¦

dos Commerçianos» no salão de honra da Prefeitura desta
cidade, sobre as íinahdades do Instituto e valor da Cartei-
ra Predial.

Numerosa çoncuirencíadé empregadores c emprega-
dos e Associações de classe atluiu a Prefeitura, tendo com-
parecido o Dr. Orlando TrompowskY, Preledo do Município,
Dr. Cândida Marinho» Meretissimo Juiz de Direito e aulori*
dade* municipaes.

0 piscai ManhleS de Miranda, loi apresentado pelo
Stu. lllys-es Martins Júnior, Director da Associação Com-
merciul, sendo minto applaudído, ao terminar a palestra,

Cidade de Collatina, 24-(Vido CapIchabalHRcvesâ
ttu-se de extraordinário brithanti.no a palestra rea!i?eda
pelo sr. Aniomo Manhies de Miranda, Fiscal do Instituto

• * • Oue é ÍUÍ20? Coincidência da lolicc própria com a
loucura"\ieral -MarPm I rancisco.
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ü/ii /indo trecho da

Avenida da Uherda-

de em helío lloriton~
le, vendo* se no pri~
meiro plano o ed/77-

cio da Secretaria do

Interior e no segundo

o da Secreta ria da

Vi ação.
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Antônio Pinf)eiro e o seu primeiro livro
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OUEM *e acostumou a ter sobre literatura, habituou*

se ás classificações escolaslicas. muitos vezes confuso* e

despropositaes*
Clássicos, românticos, parnasianos, sV£»J»1^iJjo

crIno. commun*. usado* a lodo o momento. Nao ha nelles,

enEetnnlo, um valoi intrínseco, verdede.i o. Ntm sique de-

finem ou caracterizam uma expressio de cullura, de emo-

ça„ ou de esivlo Mesmo porque nao limitem siquer a ex.

lensio ou „ profundeza de uma ex.sienc.nailisl.cn. pois que

o* agrupamentos lilerari. (.uue íe rotal. n «*£" «™"»;™

„ao se independem uns do* outros, Nola.se. é ««JadjjM

diferenciações, quando esle ou aquelle escripk É estuda-

do. em completo liberdade do* outros. Mo*, oeyelmente.um
csludo. ass.m realizado, uôo exprime uma reohdade. e de

um sentido absolutamente negativo,..
Até hoje, lotando com a sinceridade que me é pecu.

Mar. ainda «ao pude comp.el.ei.de. exoctemente.poi esoru-

XUlas dcma.s. essas d.v.sòc* .nexoress.vo* e vulgares. I or.

que ale l.oie. somenle uma classsilictçao ene nlro pata de-

terminar, no esptço e no tempo, a v.da de um arlisie, p.r-

sador ou poela. De laclo. por ma.s que eu analyse. que

com Svlvio liome.o. |osé Veríssimo, Ronald de Carvalho ou

qualquer outro estudioso da nossa lileraluie, «s homens e

idéas aue impulsionaram as nossastelins, so descubra no-

mens^que escreverem ceilo e homens que escreveram er-

rado.idéas bem expostas e idéas mal expostas,..* 
Exemplo? Alberto de Oliveira foi um ourives de man-

cheio Os seus versos surprehcndem oeto requinte de oer.

feicío A no.so língua, nelles. esplende em belleza e casli-

cdade Porlanlo, Alberto de Oliveira escreveu bem. foi um

grande" poela. Eslé ee.lo. Mas, agora. **£»%>]J^ídl

iier o mesmo de um Cruz e Sou/a? Nôo. Os versos do
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poeU negro.na sua maiona. s8o incorreclos, cheios, aqui

e ali de lermos mal postos, de significação duvidoso, ts-

,vlo am.lallu.do. descebellado.nervolico.Assim, v« mes que

Cru/ c Souza nèo loi um grande poeto.
E na P.osu? Temos, por exemplo, o chamado naluta-

lismo de Machado de Ass». de Aloys.o de Azevedo, uroah.

tératura repieio de modernidade, viva, colorida, realisla.
mas enquadrada na meioi pureza lingüística, no na» bei-

.o fôrma possível. Ao lodo desses, ponhamos os realistas do

uosso tempo, um Zêlins do Re,go.um l<ige An«d< everifi;

cornos um d.sparolc. Nêo me venham d,/.er que »e dislan-
ciam uns de oulros, de modo a impedir um perfeito paral.
lello tare. oul.o c.lcçao de conlempctonrc s. AlbfitoRan-
gel por exemplo, é um espirito fiilgoranlc doio^oqera-

çaòbras.lc.ra. No enlrctaulo. os seus escriplos n«0 esllo
eivados de talhas, como ts do nosso conlern 1 eo Rubem

braga, lambem um nome consideiado no menunto liteiarto

do Brasil O primeiro é um escnplor. cuias prg«n%a s, onde

por vezes se noto cerlo requinte eslyh>ta digno dos melho-

res autcies da nossa lilcraluia. se revestem de muito brilho

e modc.n.dade. sem que. paia isso.lenha de .cco.u-i á de-

turpaçôo do toima. conUtninitiü.i. de deleite» porá dar-

lhe uma onomalidade bem pouco tu natít positivo, O ou-

tro que possue uma mentalidade brilhante.irrequieto e ner.
,0,'ô tem necessidade, no enlielanlo, de abusar horrível-
mente da fôrma e da hngua, espatifando.a de tal modo a
não sahtr de uma epoco... nem que vestisse grandes ideos-

Desta maneira, pois, é que entendo o phenomeno. Na-
da de outra nomeelatura e separação de períodos, que to.
dos são interdependente», apoiados, apenas.no asceneio-
nahsmo do nosso progresso intetleclual. da nosso marcha

para a civih/açào.
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Fiz os commcnlarios supra, pela ro/ôo muito simples
de me ir referir a um poeta, ao qual se considero paina-
siano c marmóreo pelos palpiladoies blcr ar ios da minha
terra. Mas, Antônio Pinheiro nâo ê um parnasiano, ccmo
muitos o lulqam. O seu livro «Cinza; poeira de itlusdès...»
(titulo este, então! que o poria entre os r&manficos) nôo ê
um repositório de versos de cimento aimatío, msensibilza-
dos pela mama repugnante dcdebrat o jenbmenlo para
colloeá-lo, com nisleza, dentro dos quadros eslebclecidc?»
opnonslicamcnle, para as idèas,..

Antônio Pinheiro c, em Victoria, lalvc z opetos com
Teixeira Leite e Almeida Cousin, tm pcela tt e escreve
com rara perfeição, prolundo emiço do b< m e do correclo
o ouc logo se deduz úo sua versatilidade nes melhcies au.
fores das letras pátrias. Nao c. esta visto, tm caUglchsle,
espremendo as .-tios emcçôes cnlil neia eítzio Ce vrca-
butos dilhceis, como alguns que pensam estar, assim, íe/cn-
do literatura clássica...

Absolutamente.
Os versos de Antônio Pinheiio soo flexíveis c claros,

cheios de urna grande espontaneidade e de um encanto
suave e persistente. Nao se empienh&m de emoções ele-
cincas, nem de lastimáveis gongorismos, razão porque nâo
se impõem, com facilidade* a mentalidade populu,qt_e ain-
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da vive com Cascmiro de Abreu, o chorão, e CòsIio Alves,
o dcslramelado. Todavia, contêm vido. s ensibilidrde e, o
melhor porque é perduravel, t>on» gesto.

Folheando,despreoecupodo,depois de uma visêc ge-
ral do seu livro, as suas paginas poéticas, dt u, per exem-
pio, com «Luz Espiritual*, soneto dcdici c*o t o seu filhe» que
nenhum dos bons poetas se negaria de assicré-k tta nel-
le, uma reminiscencia de leituras facilmente nol-nei N**o
se pôde negar que Raymundo Cotièo e Amadeu Amaral m-
fluíram em sua lormoção e, principalmente 0 ull mo. na cens-
truçâo do referido poema. Entretanto, esso influei eu —sen-
te-se togo—nâo se aprofunde u, supprimindo a petsonelida-
de «o poeta, que aponta, anui e ali.em rcvciberos lumino-
sos e» precipuomenle. na homogeneidade de todo a sua
obra. «Luz Espiritual* que talvez nâo seja o seu melhor tro-
batho» dá-nos uma impressão forte <fo seu tolento.it ma-
neío âú arte de ftitac e dessa Imquo mer&vtlhi ;o «cm que
Camões chorou, no exílio amargo, o gemo sem vénluíe.e
o amor sem brilho.»

Leiamos o soneto:

«Rosco sonho da aurora ern ceu de primavera,
tens da grega esculpiu»a a perfeição que encantei
Ê trazes no semblante a aureota seccosenle,
cuia augusta pureza enleva e regenera.

Amo bom da saudade! E*3 B vereda santa
por que sigo na vidat e a luz que per severa
a guiar-me para o amor. que as alegrias gera
é na alma esplende, e é som. e, som, murmuro e contai

Trago na alma. depois que o meu olhar ltislonho
nos teus olhos fitei, a alegria mcontida
de quem vive tehz, para a gloria do sonho I

De quem vive teliz. - ohl mistério profundot—
dando um pouco de fé aos náufragos t\a vida
e um pouco de esperança aos mártires do mundo!

Vê-se, por aqui, que Pinheiro é um poeta, como equel
jc de quem falava Platão, que «sabe Ifio bem dor a cada
parte as cores a,ue lhe pertencem*, e cujos verse ssêo bem
«um conjuneto de eme ções, de desejos» de suu ie.es e <x-
toses», na phtase do super.persohslo que loi Nietzsct e e
que tinha uma lio admirável visto do mais intimo sentido
da arte. dessa arte que c belteza,«promessa tíe felicidade»
de Stendhal.

A sua frieza c fictícia, sentida, tão somente, pele í que
nèo se deixaram embeber em sua poesia de meios tintos,
onde o espirito da gente vagueia num caminho suave e eu-
cantador, onde tudo & simplicidade e formosura, na harmo-
ma dos dons preconizados peto germânico atrevido e des-
tumbrado.

Assim, acho eu. O livro de Pinheiro, nas poeiras de
suasillusocs. coordena versos que poiSo o seu nome em

relevo entre os editados do Espirito Santo, porque ha nel-
les rebrilhos de verdadeira poesia..,

Jlbimar Silva

Â confortável vivenda do Derembatyadt r Jo-
sias Soares, á ladeira do Serre/, nesta Capi~
tal,
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Evangelho de S. João, XIV-23
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prèaa,**Muito meigo rudioso, lesus

Ha sua voz, de vibrações intensas,

bailam poemas de amor, bailam sentenças

para dar luz é humanidade cega.

3.:... v,:

, . ..........

«„.Si vos disserem» homens deste mundo,

que eu fuço pou*o aqui ou ocolé.

sabei que eslais no engano mais profundo:

— aout, ali, meu fluido nunca e»lé;
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si vos dtsseiem, filhos, que eu habti

em cerla casa. natgum templo, emfim,

sotiei que a minha casa ê o Infinito,

e ninguém vai ao Pai senão por mim
¦ 

¦ ¦"

Kào é aqui, ali. que faço pouso.

Credes em mim? Sois bons? Ouvi.me, enlão:

onde baia fé e amor. at repouso :

moro em vós, ern qualquer bom coração.»

üs irmãos Virgiíiot Lincoln* Ãrnold e Leoncio Resende*

descendentes de uma das famílias mais tradicionaes do

tzstado.
Jaci <&acRecc
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Enlace matrimonial sta. Olivia G/u-

bertti da sociedade collatinense — sr,
»

Guido Caüi% realizado em I4i2\938.
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EnJace s/a. Droto-
via Valeníim de
Moraes — sr. Nabôr
Emery Cobaio,

«. 
¦'*

realizado em Si
queira Campos,
nesíe Estado.
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Chmnica ria Metrópole

Literatura Nacional
Alvarus de Oliveira

A literatura nacional lem feinecido essua ptc diaiio

para os literatos,.»
Fala-se na sua desvalorização porgue o publico pie.

fere ler nos lornaes algo sobre o fooi-bell e outras espor*
fes; os jornaes do Rio \è \ào transformando seus antigos
Mippíemenlosliterários em suppiemenlos esporlkes»,

Por que nôo se valoriza o gue se escreve no Brasil?
Os editores preferem Ir aduzir cbros estrongeius gue

têm muito mais suluda aqui do gue as naocnres, E ha es-
cnpfores novos que piefeicm Ir aduzir rs seu* picpius no.

mes e escrevem seus contos,suas historias desenrolando**e
em naizes estranhos. F têm mais valor que os nossts com
nomes bem nacionacs e com suas personagens se moven-
do em scenanos que nâo são estranhos aos nosses leilc-

Parece aos leitores gue ntquitlo gue se passa na

própria terra em que etles pisi m nâo é Ico PC ético, fôo

belto e tâo fascinante...
Mas nao ê só nelo gosto dos leitores gue a bteralu-
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ado do P/o, é

ume des mais

bellas praias do

brasil, deste

Brasil lâo rico

de prodigiosos

panoramas

S/a. Sylvie Leopoldine Machado, di»
pi o me de pela íiscole Normal de ,V//-
nas Gerais e figura de destaque n&
sociedade local.
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ra estrangeira tem mais procura em nos?o paiar
Se ha mais procura ê porgue ha mais propa-
gonda, '»âo re*da a menor duvida A publicida-
de ê tudo.

Veiam como os nossos livreiros —cem Pou-
cas excepçôés — expõem os livros estrangeiros
nas suas melhores vitimes deixando os livros
nacionaes lá dentro escondidos nas pratileiras...
E guando se lança um novo livro biasilem ei-
les querem maiores comnmsões dos editores ou
dd próprio autor para expor o trabalho nas suas
vitrines.

Ha na Avenida Rio Branco — para citor e
exemplificar—uma livrai ia que, por signal lemo
nome bem brasileiro,—em cuias vitrines que fi-
cam abertas toda a noite, nâo existe um ?ó li-
vro nacional exposto! E n$o cremos que seia
este o uuico coso porque mesmo agiu no Pio
muitas outras livrarias lia dentro desíe caso.

Existe, assim, uma frente único dos próprios
livreiros contra os livros nacionaes. E lalve? se-
io esta uma das ratões úa preferencia do bia-
sileiro pela Uteialura estrangeira..» traduzido,
certamente.

A nâo ser quando se trata do livreiro-edilor
que trata de expòt, certamente as suas publica-
ções. quasi Iodas as livrarias preferem mcslrnr
mats o que existe de autores estrangeire> gue
nacionaes.

Slefan Zweig é talvez o escnptot vivo mais
lido no Bra>il. t: nâo ha uma livraria onde nòo
existe «Mana Anlomela* ou qualquer das suas
obras expostas á venda.



Formaturas TOUCADOR Tarde e Poesia
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Muitas esfrellas e a lua
Nas águas pôem-se a mirar

Qualquer cousa que lluclua
E agita as águas do mar,

Salamandras sob as ondas
Espelham crvslaes marinhes,
Pura que a noite andem rondos
De eslrellas, petos caminhos»

And im Iodas nos espelhos.
Femininas c vaidosas,

A mirar-se de joelhos.
Em cancias luminosas

E é por isso que, de noile,
A letra é um campo de magoas,
E ha mais luz sobie as águas...

Wrükyna Neves Goulart
(Da Academia Riogranden&e de Letras)

w

Sla. ha Ca//ie/ro>, da e/r/e social de
Cachoeiro de Itapem ir imt que apôs
um curso brilhante, collcu grau em de-
zemhro p. findo» no Lyceu «A/o/t/z
*reire*¥ daguella importante cidade
sulina.
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tliverá mais vantagem de venda na hlera-
tura estrangeira? Maior margem de lucro?

Não sabemos.
Mas devia haver urn pouco de nacionalismo

petos nossos livreiros; preferi! o que é nacio*
nal. Não ha maior laclor de venda que o pro.
prio livreiro. Mesmo com grande propaganda o
livreiro desempenha um panei impor I ante nn
venda dos livros. Mostrando-os nas suas viln.
nes, indicando-os treguezes. I: deviam ler este
trabalho com os Jo ros naciortaes. t:# preciso va-
jonzar o que se escreve no Brasil.

E emquanlo vae se despertando o naciona-
Itsmo dos nossos livreiros que tal se o Gcver.
no-que» segundo dizem» iá pensa em amparar
os inleltecluaes-arraniasse un a lei i r is lerços
para as montras das nossas livrarias?
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Alfinete, outro dia, viu o noivo de perto do
Moscoso seriamente aborrecido com a noiva,
reclamando alto.,. Por que seria? Allmele re-
commenda discreção... Olhe, que pode alguém
mais indiscreto saber e propagar os noli\< ;das
questões...

Deseja-se saber quando é que a linda mo.
reninha da praça da Prefeitura se faro noiva...
A sua historia lá vae ficando um pouco longa...
Essas cousas resolvem-se logo. do contrario ,

A brisa, leve, sussurra
Promessas, que são doçura,
Alentando corações.,.|

Em torno Mores viçosas»
Fragranetas de lindas rosas
E prelúdios de canções.

Lá no horizonte, fenece
Docemente como a prece,
O futgor do sol que morre,

E a gente, então, descortina,
Um disco cor de platina,
Que a terra banha e percorre.

|á l.aqe, desdobra o manto
Da graça, da luz» do encanto
Que a envolve, que a «carecia,

Que a beija, que a faz sentir»
Numa caricia a sttrtr.
A despedida do dia.

s tioras passam fugazes,
Fogem os sonhos Idazes»
Tudo se turvo, uniforme*.*

Tange o sino a Ave-maria»
Se enternece, se extasia,
Fecha as poli» br as e dorme

Virgínia G. Tamaniru"

Sla. Ce/r Púlline Mjrtuts. filha do sr

Laurtada 4 norim Martins* residente am

Rio Novo. diplomada em cèrle e cos-

tura pela Academia «tXtme. l:hira».de

Cachoeiro de l tape mirim*

A DOR
Dôr é glonficaçâo?
Pode sé.lo. Mas» de certo.
Entre ella e O meu coração

Quero ter sempre um deserto,.
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S/a. Julieta Pimenta, gracioso orna-
mento da elite social de Cachoeiro
de flapemhim. neste listado.
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O interessante menino Jorge, encanto

do lar c/o sr. /^sé Leite, alto commcr-

C/an/e em Carnngola — /W/nas — e de

sua evara. sra. D. Emitia Leile.

NARA PEIXOTO, ale

gr io dólar do casal Ce

Iv —* Josias Peixoto.

O menino Sebastião Caldeira Ramos,

filho do casal Manoel-Alice Caldeira

Ramos, residentes nesla cidade.
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A encantadora MAPISA, filhinha do

casal Dr. José Rosa — Romilda bar-

ros de Almeida, residentes emSiquei-

ra Campos, neste Estado.



O Romântico
Hermar Wanderley

Ele era um Iipo exqúesilo* Todc s o chamavam - *0

rotoanlico.» Toml*m nado lhe foliava para ÍSSO. Eca-o na

verdade linha uns olhos as>nn mortos, como os de quem

onda sempre rem sono; cm volto, a* olheiras roxa», de um

foxo azulado que lhe in/ra vo lodo azul... Testo larga. ca.

belos revoltos.orandes, andados. Mãos eloMicas, finas e

brancas.
Vivia a olhar estrelas.,.
A'noite encontravam*n*o só, perambulando atoa pelas

mas ou Pnrodo no cais a olho. o reflexo do ua c dos cs-

trelas nos nqims ocuras.como a desvendar segredos das

""""linham 
Peno dele. Ele Unho roíva disso. Irrrlavo-se.

Os romanlicos lambera ,8o esloicos; o sofrimento faz-lhes

oa.le da vrda. A torluro lorno.os melancólicos, melancolia

que lhes é um prazer. Criam constrangimento subieclivo_que

os magoa. Attinetam-se com pontas de estrelas...

He era assimi romântico, esfoteo, m

0 mundo, conhecia-o olrovcz de lamúrias e de In*.

tezos,

¦

* . *
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O rapaz romatilico definhava.
Aconsclharamlhc mudar devida. Zangou-se.Proles-

tou Ninguém falou mais nisso.
Na cidade conheciara-n'o todos. Uns, chemavanWo

ooeta. Outros, louco...
Elle eslava morrendo aos poucos. A pele ero de um

bronco elvaiedado,macia. Os ossos apolísiovoro.

Um d.o cnconlrorom o rapaz romanheo agonizando
..** *-*u*«rin Um Doste de luz, num gic-

Achavo-se 110 cais, na calcada um po.it .

bo. pareça uma lua. iluminando-o O ceu cMovo cheio de

CS,rC,«odcaram.n'o. 
fie nunca hav.o visto lania genle em

volla. Indiferente, olhava as estrelas, o toava... fala.ram-lhe

n„c io fica. bom, que aquilo era nado. tle nu... N.ngutm
VmXM, —fll Vflf * flfll

compreendeu.
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Nossas Jazz bands
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.. 4 esplendido jarz-bend da Policio Miltm

tor do Estado que, em execuções mag.

niHcas, nos tem proporcionado instantes
felizes de bôa musica, sendo considera-
da uma das melhores organizações, no

gênero, em Victoria.
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Uma pose e um sorriso do menino Vtmot Af.

Ctwtelain, para cs olhos encan/c s das leite-

ras bonecas da *Vidn Copiçhobo.*
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Chamaram a Assistência. O medico olhou, f ranzio os

sobrolhos, Aípcultou.
O coração,.,

Era grave, Iodos o sabiam. Ficaram apreensivo
riu novamente...
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Morreu o rapaz romântico. Toda a cidade soube logo.

Juntou mais gente. Queriam ve-lo.
Os olhos escancelados, vilrros, ficau m olhando o

c#u. Todos choravam em redor. Ele na ainda, num rilusca-

daveiico.
Alguém que lhe estava ao lado. notou que, no fundo

bem no fundo dos olhos do rapaz romântico, reíleban as

estrelas do ceu...

t ata.se que o novel bancário e poeta estci, defmtli-

vãmente resolvido a fazer O pedido. Elle mesmo disse a AU

tutele: -Nâo tenho mais duvidas. Ella é a minha felicidade.»

Parabéns a Mlle. que foi tâo persistente que findou ven-

eendo...
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Um paiz sem musica

Naquelle paiz Ioda a gente era melomano, deliravana
paixão da musica. De repente a princeza regente, por tuys-
tenosas razões de Estado,buxcu um decteto prohíbindo
ioda e qualquer musica. Porque?...

«Um Paiz sem Musica*, o delicicso rc mance musicai
que o «Carlos Gomes* vac apresentai brevemente, ^e mos-
tra tão feroz contra a musica. O clichê acima mostra um
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C)^ Três Magoa dei Alegria

«A trinca do barulho» vac promover a semana
úa gargalhada III..,

Breve, no Th. Olorfa

Como e porque pode a Metro
apresentar «Saratoga», o ultí-

mo fllm de [ean Harlow

momento vib r a n I e, com o grande lenor R i c h ard Tauber
numa das mais especlaculares sceras de^se tilm cheio de

melodias de Oscar Slrauss.de encantadores motivos romah-
ticos vividos pot )une Clyde e Derrtck de Maimy, e da es-

pathatalosa alegria do inimitável |in li N Du r an I e. que íaz

num papel impagável, a sua reappariçfio ao m sío \\M\cu

que tanto o aprecia.

Ao lactode nâosetem ostilms geralmente leito? eva-
ctamente na ordem em que. quando proiectttíi s. i< íuece-

dem as suasscenas.se deve a possibilidade que teve a Mc-

tro de atlendcndo aos desejes do mundo de «ians* dasau-
" 

do*a leon tto.lüw. e>!.e .. o ult.no !,!,„ «... que lj m U pai-
te a ar lista. Devido a isso. pot exemplo, lean Harlow tn.

lerpretou n scena (inol de .So.ol. ««? ante* de i^>P«M«
- a scena que lhe to» dado viver no fltm... e na mio vida ie«L..

W esta o pelíicula que o Gloria está apresentando
ex> uubhco viclorlense.
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A Tnfolina c um Tônico Ve-
gelai refrigerante para o ca-
bclto. neutro de agentes cor-
rostvos, o que nâo ae onlece
com os demais congêneres, a
base de Pefrolatos. Esles somen
|c aetuam simiilodamente peto
seu pader caushcanle,chamus-
cando a caspa mas toslando
iqdjíilmenle o cabello, atacan*
di-o primeiramenlc pela raiz
e depois occasionando a des.
Itinçâo viíal do bulbo pellifero.

Nâo deveis fazer expenen-
cias, usando por vos.sa conta
um artigo nocivo para o cuí-
dado do vosso cabello; outro
e qualquer produeto nâo de-
bella, de conjunclo e radical-
mente, a causa.

A bettezs encanlôdoio des-
se vosso melhor adorno deve
ser definida e realçada somen-
le com a proteção do megua-
|avel Tônico Trifolina, único
a reunir o duplo tim que é es.

pecialmenle eliminar a Caspa e fazer cessar a queda do
Cabello,

Composição genuína de suecos de plantas vegclaes
da nossa uberlosa flora.

Analysado, registrado e premiado na Exposição do
Centenário*

Unlco» dlsvlrltsuldorc»
G. Koubach 4k Cia. l.tdn.

Vlotorta
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America F. C
Poi empossado a nova direcionado «America Ia C.» *

para o período de W3& — 1930, conslilmndo.se da seguinte
forma :

Presidente de honra, dr. lilhel Nogueira de Sô;presi-
dente cfíectivo, cap. Oito Netto; vtce-presid , cap. Pedro
Maia; secretario geral. Manoel Bastos Oliveira; t secreta-
rio. Alcides Aldemaro Machado; 2* secretario, |o*c Andra-
de; t* thesoureiro, Francisco Mussuello; ?.* lhes., Svbic San-
tos; director esportivo, Álvaro Santos; vice-direclor es por-
li*o, Ambrosino Oliveira; dtrecier do patrime nio» Ar lindo
ftraz; procurador geral, Samuel Ribeiro; director social. Al-
varo Traga.

Agradecemos a gentileza da commumcaçao.

Pelo commercio
Recebemos communicaçâo do estabelecimento nesta

praça da firma A. S. Barbosa, para a exploreçèo do com-
mereto de fabrica de moveis, vidros e espelhos, em subsfi-
tuiçáo é antiga firma Antônio da Silva Barbosa & Cia,, es-
fabelecida á Avenida da Republica.

Agradecendo a communtcaçôo, fazemos votos de fe-
hctdade nos seus negócios á nova firma.
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Todos esperavam, e com razão, que o bacharel cm
letras, depois de solucionado o seu ca.so. islo c, depois de
situado na vida, com a sua profissão e o seu empiego, re-
solvesse conlraclar o casamento, pois ha seguramente oito
annos que c namorado,.. Entretanto, foi o Que se viu...
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ANIMA tóLECTA
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El, come le soleil emporlc sa lumiere,
Tu n*emprlcras que Tamour.

I*. Hugo, OÜE 9\ /. ÍV

Cu nâo sei quem tu ésl,.* Teu vulto nâo conhecei
Nunca talvez meu nome esteve em teus pensaiesl
Mas sonho que has-de vir.me,e abraso.me. c estremeço,
Vendo-te o como um sol denlro de mim bnlharesl...
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I; tudo quanto lenho em mais subido apreço,
feliz eu le darei se um dia me escutaies.
C me enlevo, e me exallo, e cresço, e ensobeibeço,
Aioelhado a teus pés, bebendo os teus olhares.

Iremos nos, então, peta existência adiante,
Inflamados de amor, arfando de desejos.
Teu peito contra o meu, fremente, palpitante...
A-|S;A"A -! ' ' í ¦ *
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Toda a minha ambição se resume e se encerra
Cm viver só de li entre abraços e beuos.
Como o sêr mais feliz que ié houve na terra!,..

José Schietvo
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Façam seus im-
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Entre os senf)o-
res bicf)os

,-.... :¦..¦
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O Presidente:-Tem a palavra o orador inscrito»
—Snr. Macaco-.--(Movimento geral de atenção) Snr.

Presidente quando me drspuz a reohzar essas confeteccias
sobre o homem e a Mia vida, longe e*t> va de supor que
elas puderem despertar entre os meus cc leoas oentusies-
mo que acabo de venhear e que tanto me desvanece.

—Snr, rltctante;—fc* uma insta homenagem aos meh-
tos de V. Mxeia.

—Snr. Macaco:—Bondade de V. üxcia. Antes de lu-
do devo declarar aos meus ilustres colegas que e*>ses pa-
lesfras são o produto de uma acurada observação e meh-
culoso estudo. Fiz, por muitos anos. como sabem os cole-
gas» parte de um grande Circo de Cavalinhos* Graças a
essa circunstancia com grande numero deCidedrs cindi-
íerentes Países e pude assim colher, ao vivo, Iodos os da-
dos e elementos com que ilustro e autentico as mithesob-
servaçÕes sobre esse interessante anw ai que é o hrmcm.
Devo» de inicio, fazer-vos uma revelação que tem para nós
um sabor especial;—o homem se considera o Rei dos ani-
mais» a obra prima da natureza 1 (Rizosj

-Snr. Urso:—Como pilhéria, c de primeira!
—Snr. Macaco:— Parece realmente pilheiu , na* eu

lhes ahrmo que assim ê, O homem está absolutamente con-
vencido que é o Rei da Criação, que è a obra sem par do
Universo* t: disto mnquem o dissuade,

Snr. Eleíanlc: —Mas porque?
*-Sm\ Macaco: — Porque esláo convencidos de que

só eles Ia/em u?o da palavra; só eles pensam, só eles ra-
cinemam; só eles vivem em sociedade I

Snr.Mlelante;—De modo que para os homens nós ti*
camos reduzidos a que?

—Snr. Macaco: - A bichos, a irracionais (Rizos qe-
rais). II isso eles escrevem nos livros, ntsTratados e c en.
smado nas Escolas. Desde cedo incutem na ciiençe esse
preconceito da nossa inferioridade. Alguns de nós sôo apon-
lados até como feras perigosas, como selvagens!

Snr. Urso : E o que dizem eles da nossa atividade,
das nossas manifestações de inteligência?

—Snr* Macaco:~Como nâo podem negar de todo ai-

Fabrica de Harmônicas
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A -aior do Uia.ll - Hlú JUlO OA BOA VISTA

Harmoaican «emitonadas,
planadaa rhroauUcai», a a

plano» desde H alé 240
baiioe. Garantidas

par 5 annos

l'alc« imÈwrtmúmr ém fcanaoaleaa nirri
Dallapé (filtratfella) Itália

Peçam gratuitamente o catalogo illuatrado ao própria»
tâho JOÃO SARTOR E L L O. em SAO JOÀO DA BOA
VISTA-Estado da Sá o Pauto~(Llnh« Mogyina) Britll

m̂̂mw^^ ^mw
Mmmmmm-- _^ *^MMMMT

0 TÔNICO CAPILAR POR EXCELÊNCIA

O verdadeiro Eiixir
da longa vida...
dos Cabellos

REVIGORA
«PERFUMA

HIGIENISA
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INFRLIVELNH CHSPfl,
QUÉDR DOS CRBELOS

• e demais Rfecções do Couro Cabeludo

gumas dessas manifestações, diz< m que tt de ê t bra do ins-
tinto. Que assim procedemos por mera inclineçao nalcial. 4

Snr. Elefante: —A má vontade paia ctmnosco, pelo
que veio, é absoluta.,

Snr. Macaco: — Abst lula e constante Do alio de
uma vaidade sem precedentes, negi n-nos tudo. I; aquilo
que nâo podem negar que cantamos, por exemplo, e ternos
vozes, dao ás nossas vozes nomes cs mais exhav agentes.
A nossa Colega D, Galinha» nâo canta, caeareia. (RiZOí)O
nosso companheiro Snr. Cavalo, rehntha A senhera Ove-
lha, bala. D. Vaca. muge e assim por diante. Scmentt etes
cantam. Somente eles tem \ozes. A vaidade lhes cega cem-
plelamenlc a visôo. tirando.lhes lodo o senso ca realidade.
Quando eu lhes disser, porém, como vivem e ermo oigani-
zaram a tal vida social de que tanto se ufanam, os senho-
res vôo ficar boquiabertos e vôo ver cnlôo cm que consis-
le a supenoridaoe de que se orgulham e envaidecem. Eles
complicaram a vida de lal modo que estôo a procurar sem-
pre meios e modos de saírem da complicação em que se
meterem. (Rizos) Citam partidos, engendram formas de Go-
verna. fazem revoluções, pensam em mil coisas para saí-
rem e se livrarem do interno que eles próprios criarem. E
tudo em vôo porque, como leiei oportunidade de lhes mos-
trar, querem encontrar solução para os seus problemas fora
das Leis imutáveis c eternas da Naluieza. E esla tem sabido
lhes cobrar caro os desmandos e desiespeilos nos seus
princípios.

Nas próximas palestras terei oporlunidr de de exeni-
nar alguns aspectos da vida que levam.

IMuilo bem. Minto km. O orador ê cumprimentado
pelos colega* presente-*)

Vitória-abril *v V,
KKNFVKNTINO
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O Caminheiro Foi Büsçar
Felicidade...
O homem que se julgava triste.

deixou a planície.
o roçado de cana.
o rebanho, a cabana, o sua gente.
a serra a/ut vestida de distancia,

«i se pôz a caminho...

—IVom dia. meu velhinhc.

Eu vou em busca do que nâo exrste

mo desencanto desta soledade...

Tu, que tens a cabeça embranquecida,

deves saber
onde poderei minar a vida

cantando a átia da felicidade...

—Vé por aqui, meu filho Segue sempre,

a passo tirme, o olhar perdido á frente.

Nao pares nunca, nunca, até que, exausto,

4eu corpo role ao chão, quasi impotente

Segue confiante I I 's forca e mocidade I

Titan do sonhot Onde tombar teu corpo,

ai c o Reino da felicidade...
:¦ ¦ 
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C o caminheiro do ideal partiu..,

Comeu léguas e léguas,
«nêses e meses, num marchar sem tréguas,
anos e anos gue nâo tinham lim...
Viu desertos e mares inlinitos,
metrópoles e aldeias milenares,
panoramas de Iodos os matises,
•viu raças, viu costumes, monumentos,
arcais escaldantes, nevoeiros,
•viu cidades de Iodos os países.,,
¦

Um dia... o caminheio rextenuou-se.
farto de amor e de deslumbramentos,
enervado, tombou sobre o bastão...
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Era «lil Era aliI Chegara, então t

Ahl Era ai» gue embalaria a vida.

cantando a ária da felicidade...

Ofegante, ansiado, olhou em torno.

E viu...
Viu a mesma planície.
o roçado de cana...
o rebanho... a cabana... a sua gente*..
* serra azul vestida de distancia...

—Estava tâo velhinho!...

Jaci Pacheco

1 AUGUSTO LINS
— Advogado

Prara Joio Climato, ir 1- Tet. C* 68
VICTORIA
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rala o Protassor PEORO DA CUNHA-O Ora
Clinico do Rio da Janeiro:

-aconselho sempr* o VBttMIOL^RIOB*
pelo seu efltilo aaguro e InoHenahro"»

faj #*dro ma CaaAa.

Flrm» ret; Tâb ; tuia Cavalcanti.

Nota Importante - O Vermiol Rioa aâa eaaiem Thyaaa.

YERMIOL RIOS
LIQUIDO E «ROLAS SIM CHEIRO - SHTSABÔR
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A Imprensem
A mais poderosa de Iodas as armas modernas, que

tanto pódc tudo arrazar. destruir, como lambem elevar a

conslrucçõcs mais bellas da civilização humana, e a im,

prensa que é a uruca foiça que vence pela idéia, que ma,

t« *#>m correr sangue, que anniqiiilla sem matar. Quando' 
or (»o ó»%o"einoS e povos liveíem um perle.to entend,-

mento do seu valor, nenhum homem poderá desempenhar-

.e do ptohssèo de lornahsfa, sem ter antes lormado o seu

espirito numa escola de moral, de bons costumes, de cara-

cter e sobretudo, de absoluto alheiamenio ás intrigas do po-
nifquismo «vassalanle que ISo laclmente se apode r a dos

espiritos que nâo se governam, gue nâo se impõem, que
nâo se desamesquinhem da lama em que foram cuspidos
por accdenle da Natureza. ^
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Dr. Benjamim Buaiz
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A' memória da genial
Apollonia Pinto '.

p

Um grupo dc intelluctuaes admiradores da

qcrual artista brasil ei r a Apollonia Pinto está
coordenando um ius!o appetlo a ser dirigido ao
Preteito de São Unz do Maranhão, no sentido
dc ser fechado para sempie o Cemanm N. t,
do antiqo Thealro Sòo Luiz. hoie Theatro Ar.
thur Azevedo onde nasceu a tmmortal Artista,
por ser este o seu ardente desejo por *Ha pro.
pria maniteslado.

Outrosim. pedem os siqnatanos do appello,
seia dado o nome de Apolloni a Ptnlo o uma
das bellas praças úa Capital do Maranhão, como
preito dc merecida homenagem óquella que non-
rou o nome do Brasil dentro de nossa Pátria c
no estrangeiro.

O illuslrado Interventor maiat hense, Dr. Pau.
Io líamos assiqnou. recentemente, cm dccieto
destinando uma veiba pata a eucçêo da lei-
ma àa gloriosa interprete brasileira. Seria op"
portuno, pois, que a localização desse hrm a
fosse na futura .PRAÇA APOUONIA PINTO.»

Nossa lornal associa.se hourosinrnlt a essa
edificante iniciativa ideatisada por Guimarães
Mailins, certo de que os dignos filhos do Ma.
ranhão saberão cultuar a tradição da velha c

onosa Athenos Brasileira. -i :,.- " \ .

PHIIoeoplile grego
Em nenhuma bibliolhcce cxisliia livro ma»5

profundo que uma ode historia philosophice dd
(jrccia. O espinlo giego deleitava.se na espc-
culaçâo e investigação das causas de tudo e do
funccionamento do espirito humano. Talvez o
azedo Anstoptianes fosse o único heleno cullr
vado que nâo se embriagou com argumento5
metaphvsicos. l:m regra geral os gregos absor*
viam e emittiam philosophia da mesma forma
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HAMBURG-SUD
Companhia

de Navegação
Hamburgueza Sulamcrlcano

Kxtra rápidos paquetes de lux<

PRÓXIMAS SAHIDAS DO RIO PARA
EUROPA BUENOS AIRES

Cap Arcona 30 abril
General Osório 4 Maio
Madrid 15 *
M, Sarmlenio 18 *
Cap Norte 25 «
Monte Rosa 2 Junho
Cm n. San Martin b* «
Cap Arcona 11 «
General Artigas 22 *

Cap Norte
Monte Posa
Gen. S. Martin
Monte Olivia

General Artigas
Cap Arcona
Monte Páscoat
Antônio Dalfino
General Ozono

O Escala lambem eto Sâo Francisco tio Sul e Rio
Grande do Sul.

Serviço de carga
0 vapor «CORRIENTES* carregará em 10 de Maio

para HAMBURGO

InformaçAe» eom oa AGENTES

THE0D0R WlbbE & C\(\. ÜTDA.
Avenida Capichaba. n. 4 - TelephoD* 363

Uiçtorla - (ailsa postal 219 - E. E. Santo
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¦.':.'Nas partes humídas
O muito conhecido proprietário do aírcguezado saldo «Beira Alta», sito a rua Andrade

Neves o illmo. sr. (asse R, Branco em companhia de sua cxme. esposa a sra. d. wosa i.
Branco espontaneamente enviarem o atleslado que abaixo transcrevemos ipsts verbis:

lllmo sr, Eduardo C. Sequcira-DjN- Cumpre-nos a grata satisfação de lhe commumcar
que estando o nosso lilhmho de poucos mezes dc idade com assaduras nas parles """lidas
Io que é muito commum cm criancinhas de tenra tf«dei mandamos comprei a titule> de: ex.
per.encta uma caixinha do iá muito recommendado Per PELOTENS& lotmula do dr. I erreira
Araújo. Pois, com satisfação, verificamos logo que nas pitmeiras apphcaçôes methoio» extra-
ordinariamente, lendo ficado radicalmente curado em poucos dias Muito ulil seno si o sr.

procurasse chegar ao conhecimento de todas as mães de famílias que têm filhmhos pequem,
nos o uso de lêo precioso PO* PCLOTKNSE,

Dos amigos obrgs.*
Rosa T. Branco—lasse R. Branco.

Conlirmo eaie atteatado, Dr. L. Ferreira de Araújo (Firma reconhecida)»

-•»MF9l*Q-;,

Licença N. 54 dc to de Fevereiro de ilM&
Vende-se em todas as Pharmacias e Drogarias do Brasil.

Deposito do Laboratório do PEITORAL DE ANGICO
PELOTENSE - Pelotas

-'; -.¦¦¦...

que respiravam e aspiravtm o
ar. A transmissão do mestre
ao alumno se tornara um phc-
nomeno phisiologico naturalts-
simo. reotizado ogradavelmen-
te por meio da palestra.

John Macy

O trabalho
Para fazermos a vida sup-

por lavei, devemos trabalhar o
mais possível... quanto mais
me adianto em annos, mais
acho necessário o t r aholhar •
Com o curso do tempo, isto se
torna o maior dos prazeres e
oecupa o lugar dos illusdes da
vida.

Volta ire.. ;¦¦<'¦¦.--.!¦¦¦ .*;., „• :«:«

;*: Todos os homens são
por natureza dòiados do dese-
to de saber

Aristóteles
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Mlle , a encantadora moiemnha, que
dansou tanto com o.jovem advcqado no
utfimo baile do Victoria, dizem, onda com
uma vontade immcnsa de conhecei o noi-
vinha deite... Para que? Para dar-lhe pa-
rabens ou tentar desfazer o compromisso..

O moço, que é secretario de um dos
nossos ctubs, soHeuoimpemlentc está, ago-
ra, noivando nara casar.. Também, não é
sem tempo...

Nequello festa, que se realizou ultimo-
mente no Alvares Cabrot, MMe estava mui*
to interessada em saber o motivo por que
o jovem não levou a sua noiva... * Teria
sido por causa de mim?,..» Dizem que ella
perguntou, assim, ao seu amigo .Mie res-
pondeu «Quem sabe? Elle é tâo cheio de
complicações, que muito poucos o cnlcn-
dem...» E, como Mlle. nâo entendesse a
phrase, ficou sorrindo...

foi no Parque Moscoso. noite lindo, com
o Vicfona irradiando umas musicas lindas,
pelo prazer de encantar a gente. Mlle..
com um sorriso encantador,falava com o
'ovem que parecia estar esquecido do
mundo... Depois, a cousa mudou, de repen-
te. E* que passou a tmda lounnha. com o
jovem engenheiro... Ella pensou no passa-
do e... elle relembrou um sonho morto...

A sua historia é uma pagina tida ás
avessas. Começou de onde devia teimi-
nar, e terminou, como todas principiam...
Ha dessas cousas, na vida da gente..

Ella. a linda lounnha, aprecia sobremo-
do» o poeta louro. Nâo pôde ve-lo, sem
que sinta uma impressão de alegria e de

Studio PAES
Rua l de Março, 23

sonho. E* que Mlle, nâo sabe que elle está
firme com a encantadora garota da Rua V.

Eoi na escadaria do Palácio, quando os
dois, luutinhos, voltavam da missa, na Ca-
lhedral. que Alfinete teve a felicidade de
ve-los. Estavam alegres, de tal forme que
nem parecia que tinha havido uma extra-
nha complicação no seu caso.. Estavam
tão nsonhos !.,.

Elle gostava muito delia, r requentava-
lhe a casa. Voltou aquelle moço que iá
havia estaoo, aqui, ha certo tempo. Ella»
relembrando os bons tempos de outrora,
esqueceu o novo amor e andou tendo
umas palestras interessantes com o recém-
chegado. Como era de se esperar, o ou-
tro náo gostou da historia, mas nâo quiz
fazer barulho. Procurou os dois e, com de-
licadeza, pôz os nos // ali mesmo.. Cal-
ma e amigavelmente. Assim i que é...

Consta que o jovem funeciona r i o dos
Correios vae fazer o pedido, dentro de
breves dias, pois o pae delia está aper.
tando, tocando de vez em quando no as*
sumpto, por mais que elle assuma, em de-
lmit»\o,o compromisso, paia que desap-
pareça a duvida, pois o namoio está fi-
cando um tanto idoso...

Sobbado ultimo, houve uma festa de an.
niversario at» para os lados da ladeira

Santo Clara. E, por convite do irmáo da
anniversanante, o jovem moremnho. que
trabalha em um dos nossos escnptonos
commerciaes, esteve presente á lindo fes-
Ia. E dizem que ficou encantado com a
delicadeza e a formosura de Mlle. Ora.se-
gundo soubemos, o caso voe ter um des-
tmo interessante, pois a a n mvcrsarlonte
também gostou dcllc... Agora, diz o primo,
que c sempre muito observador : «Quem
sabe si o convite nao partiu delta, ouc \á
O apreciava, em segredo!»..

A moiemnha da cidade alta desanimou
de esperar o filho do Dentista c logo en-
controu um substituto... Assim mesmo é
que se faz..*
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Os annos passam. As alterações se ve-
nficam, dia a dia, no vida da pequena me-
tropote. Só urna alteração náo se veriíi-
ca. E* na vida daquelle par que se encon-
tro. diariamente, no Cinema Avenida... E*
preciso que tomem umadirecçâo differen-

O jovem advogado e íunccionano da
Alfândega tá se fez noivo. Custou mas a
cousa satuu... Antes tarde do que nunca,
commentou o seu cdllega de pensão sor-
rindo... Dizem que Mlle , cue ê lambem
funccionana federal» tem recebido muitos
parabéns...

Mlle., que mora na Villa Ptibim, fermi-
nou o noivado. Entretanto a vida conti-
nua... muito feliz para o ex-noivof

A santa da Villa Pubim, devido com cer-
teza á influencio da família, resolveu náo
contrariar mais os desejos dos seus pães.
fc sol foi brilhar noutras paragens...
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SEM ENERGIA?
Cuidado! Você está se intoxicandoI

EsIo falta de energia de que você t* vê possuído é devida ê
accumu/açâo de tônicos no seu organismo * qve esiõe lhe
Intoxicando o sanava. Elimina esie perigo tomando diária*

manta o "Sal d* Ftvcla" Eno — de taber agradava!%
de af feito reaigorontm. Eno limpo o tyttama intaitinal,
purifica o sangue evitando o desanimo e a somnolencim
AztaiA. lembre-se que sô o Eno pó*
da produzir os resultados do eno

*

'SALDE FRUCTA ENO

Consta que o jovem funeciona rio
da Imprensa Official e repórter do
Estado Novo se casará em Maio...
Deus os ajude.,,

Dizem que o poeta do D N C está
se preparando para casar no mez
do frio. Que seja muito feliz...

Diz-se que a linda moremnha de
olhos verdes, da Praia, será pedida
no próximo mez, dia do seu annu
versatio.. Será \erdade?..,



Com licença...
«Bôa» ©ilda
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«Uma senhora com dôr de dentes é uma se-
nhora em cuja sinceridade se pode acreditai
desde que se lhe veie o queixo inchado.»

Uma mulher que escreve palavras meigas ao
fazer um pedido é uma mulher educada des*-
de que a gente nao tenha a infelicidade de
conhecel-a de perto.

Agradeço, de coração, as ÍHicidadcs Que você me
deseja em sua missiva e como pagamento \©u satisfazer o
seu pedido

Diz você em sua carfa terrivelmente azul, que ate ho-
je, Cmuilo embora passassem dois anos) nüe se esqueceu da
lesta do Vítor ia. onde leve a felicidade de conhecer, me.
(Obrigado. Eu nôo digo o mesmo). E pede*mc paia reco:-
dal-a Então fé vac.,.

Si nao fora o sorriso meigo e ceplivanle da pequena
que me olereceu um cotlâo paia a festa do Viclotia, ci^lá
nâo eslaria e nem teria leio pouco a oportunidade de escre-
ver esta miscetama feminina, que mais patece tma couver*
sa de aolleitonos em uma noite de chuva.

A testado Viclona, foi por assim dizer,uma demons-
fração peifeilissima de ludo aquilo que os olhos enluaru*
dos dos poetas costumam observar, sem que estes nc*n < s
olhos tenham a coragem de dizer:—Dono meu I Estes *bis-

cuiss» que por aqui passam com ares floqisticos e tfebios
de saboh maduro, expondo os seus vestidos «escolafobch-
cos*, sé servem para enfeites c nada mais. Sabes porque?
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TRATAMENTO CUIDADOSO 1

TARIFAS VANTAJOSAS!
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ARENS & LANGEN
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porque ha mais de um século que as mulheres se conferi.*
Iam 15o somente em mudarem de vestidos, sem que moditia*
quem os instintos.

Depois da entrada Inumphal das -«dcmoiselle.*», acom-
ponhodas dos seus respectivos gafanholts. dtum inicii é
hora de aife, que, se me nâo engano, foi mal recebida pelas
mulheres, que boceiavem constantemente, de nco-ie,* a en-
tender que elas preferem mil vetes falar da vida alheia1, a
lerem de engolir aquela xaropada filero* musicai. Dando-se
em seguida inicio a uma hora de dança ou de sorte.

Eu, por minha vejç, dinyirne até perto do professor
Tassani e fiquei observando ts pai es amorosos t\w a ele
se dirigiam. Num certo momento veio sair iim par engraça*
do, desses que chamam a atenção da titule. Oe, muito ma-
qro, parecendo am palito português lede ne Brasil Ela*-
virqem nossa senhorat-— muito gorda, de andar atravanca-
do, daudo-nos a impressão me havia sido criara rei to de
bananeiras natiicas. Em certo momento, ele, cem um olhar
meio rlsonho e desconfiado, disse-lhe: «As nossas sortes
$e combinam * Ela com urn olhar satânico mire u o de cima
abaixo e disse rneearuennicamenfe : «Parei» e retutu-?e.

O maqnceto ficou então embatucudo, pensando nas
fragilidades da \ida e nas incoerências das mulheres.

Cheguei-me até ele, e de um modo maneirofo. per-
yunlei-ihe: *D que é que ha?» Explicou.me enfio* què ha-
via tirado a sorle, e que, segundo disse o professor Tassa-
m, eles. em questão de sorte eram uma única pessoa. Para
fazer inferno sugeri-lhe que escre\es*e um bilhete matena-
do, dizendo que negocio de mulher com ele era na bata-
tohna.

¦



Aceitou a sugeslèo» mas nâo o pôde escrever. Suas
rnâos Iremiam, como tremem as das mulheres quando sâo
obrigadas a falar uma verdade. __im

Propuz-me ditar, o que ele aceitou com um ar de sa-
Irslaçâo. Eil-o.
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Cara 5ina;

As nossas sortes se combinam, mas, no enlanlo, os
sábios ensinamentos do Padre Manuel fternardes sâo con-
tradiforios a este íaclor, dizendo: *£' preciso que se ca-
sem no «ter* no «sei» e no «saber.»E sô assim estarão bem
casados.» Nõo obstante esta inlercorrencia, vi, com os olhos
flarnejanles de alcgna que a minha sorlc era a sua e que
a sua era a minha* Enlim, com a dissertação do Professor
Tassam, cheguei a conclusão que em questão de sorte so-
mos uma única pessoa, com a diferencia de en ser homem
e pensar com o cérebro e de voce ser mulher e pensar com
a bnqua.

Do seu Caro hino
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Náo sei se ele entregou o bilhete. Sei, tâo somente,
que o vi, momentos depois, sendo carregado pela ambulan-
cia da Assistência Publica*

Ahi está minha bôa Oilda um pouco de recordação da
festa do Víctoria* Quanto ao reslo nâo ha necesstdade. O
Víctoria iá mandou refiro? as cortinas.**

Valentim ©<3-c£/a*e

PENSAMENTO

Duas lasões encontro em mim i uma sou eu próprio, e
o oulra está acima de mim. Aquella que eu sou éimperíei-
ta, fugidia, incerta, preconceituosa, inquieta, sujeita a trans*
viar-sc. a mudar, teimosa, ignorante e limitada. Emfim, na-
do possue que nâo seja emprestado.

A outra é commum a Iodos os homens e é superior
a elles.

tf perfeita, eterna, immittavel, sempie picmpía,para
se communicar em todos os lugares e levantar ledos os es-
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pintos que se enganam,*. Onde está ella, essa razão supre
ma? Nâo é o Deus que procuro?

Fenelon
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A 3a. Internacional in-
yi

síste, em novas investi-

das, contra o Brasil

«VIDA CAPICHABA.»
Pwbfrc açl» lwn.i*4a et» 190$,

Dlrrcton M. I.opri IMmrnU
Krdnrtore« : Alvlmar Silva. Athay-

de Mm e Almeida Couiln

EXPEDtKXTE

¦ .

Comunicado do Serv/co de Di-
vulgaçao da Policia do Dislnclo
Federal,

Ho -PelilCongress* cio Komintern.rea-

|,sado em Paus nos dias «. 9 e 10 de Ma.o,

nasreuuiôcs sucessivas de Âmesterdam,

em 16, 17 c ta do mesmo mês, e. fmolmen-

te. na Conferência da 3a. IniernacionaU

de Barcelona, levada a eleito em iode

(unho, o sr, Dímilroll expoz, abertamente.

os planos de Moscou, para o Biasit Con*

lorme suas palavras, «a nova fase de açào

botchevisla ia ter seu inicio e desfecho

dentro do tetntorio da Republica Br asilei-

ra* Para isso, acrescentou, *dc»de o dia

25 de Maio todas as sccçdcs da 3a Inter-

nacional foram alertadas, e o partido co^

munisla do Medico tomara a chefia da5

operações políticas no Brasil * Deoulio

lado adeaniava, ainda, *os quadros de agi-

tadores e emissanos polilicts. »m Pccife,

Bahia. Pio e Sâo Paulo, tinham sido con-

sideravelmenle aumentados*»
Depois, o desenrolar dos aconiecimen-

tos demonstrou que.de loto, a aiticuleçâo
do golpe comunista, cm nosso País. ia se

processando ativamente. O publico íé te-

ve conhecimento das «instruções» baixa-

das peta 3a> Internacional, para o movimen-
to que deveria irromper no Brasil, e \é
poudc avahar, em sua exala extensão, o

que seria, para nós, a vitoria dos agentes
de Moscou. Basta, para isso, que se re-
memorem os episódios de Novembto de

Os planos comunistas, entretanto, e le-
lixmentc para o Brasil, íraeassatam, E o
Presidente Vargas, vencedor de uma gran.
de batalha, é, agora, em conseqüência de

-*"
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ASS1GNATURAS
No intuito da dar maior diffutèo á

aoaaa ravlata rasoWamoa fixar im
20SOOO o praço da orna astignatura
•nnual. a tm 12$ • aaiiiaatral,

Aoa aastQnantaa tm atraxo padimoa
• Hnazn da saldaram taua dabHoa funto
aoa noaaoa rapraaantantaa no intaHor.

-EUttartfdi
Para Taáa
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O fitado ér*9 éarrawar. diária-
«rflt#. m» aatoau*». tm lêir» éa bükx
tm 9 htim nà» ewwa Hvrwatuu
ftttUMHtU* nàm tâo áifWtéMI • «1
«tm. Ot ornam i»cb« o ••to.
Sobravam a J****** *• **»«*^V«*a

Tado è «marro ¦ Hda é um martrría.
aPMMRRty *W^BWWP tPWH"^*^™ mrmm^i ^9W9m*m99r^9mu99^

purpanta». da aada aafcm. Ut
•IwpW* t««eiMKêo »*o tocará »
ta. Kaila lia c««M M faa»oaat PUlola»
CARTima para p F%a4o. par* tn«
aef io í#na. FaaiM «orrtr li * mavala
««a* tlir» 4a büb, a w4 M«t^«a dia-
f«»U» p»ra timkx N*o aaua áama« :
•ao »tiav«i a roalurfo tia H»f»H»
Immm para *•««•«»» «^»iSSX
m^U. !*#*« ai.Ftttalaa CARTO^
«ara a rim4a. Nfo accarta t»ii»fâaa.

l^F# LI H^ mu\\m\\w ChmW W

tSSm\WBBm\ fân

1^ 
"(Cabelo

16 Branco 1
ÜUVENTUDE
lALEXANDRB

jg^^ Brancos |

sua energia, locahsado pela imprensa co-
mumste. Os iomats oíiciais de Moscou*
todavia, nada mais podem lazer que desai
balar a raiva inconlida de um Iracasso.

E, entre eles, o dlswestita* em seu mais
recente numero, pela pena do sr. ttadia-
nell Ivonovítch, lança um editorial, que se
abre com a olirmaliva de que o Brasil
«acaba de declarar guerra ao governo so*
vietico, pois» em reação violenta, inutili*
sou, de pronto, os eslorços de muitos anos»,
cia Rússia, no Brasil*

*Por tais motivos, conlmua o articulista
a soldo do Kominlern, os trabalhadores
comunistas devem declarar guerra econo*
mico ao Brasil, País onde o eomuni?mosè>
medrará quando fôr deslruido o prestigio
do Presidente Vargo*.» E, nesse diapa»ao»
continuo o sr. Hadtaneft,desabafando o
ódio de Moscou e prt curando, com a in-
sistencia característica dos agiladotesco-
mumstas, lormar optmèo enlie os traba-
lhadores vermelhos, do mundo, contra o
Brasil e seu Presidente,

Ante tais íalos, è preciso, pois, que o
Povo Brasileiro lambem rebata, sempre e
com maior insistência,todas as investidas.,
declaradas ou disfarçadas, dos agentes da
5a. Internacional.»

O artigo publicado no «Iswestiia» è a*
prova flagrante de que a Rússia continua,
conspirando conlia o Brasil.
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«Naufrágios»
Li?rt ét versas da pteta Alstida Caasi»

4c^a-se á venda nas Livrarias desta
Capital
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Como
as Mulheres

adoecem
Bem sabem os médicos que os mais perigosos sofrimentos dás mulheres

sao sempre causados pelas inflamações de importantes órgãos internos.
Os sofrimentos, ás vezes, são tâo graves que muitas mulheres têm medo

de enlouquecer ! t
A vida assim é um inferno !
Para evitar e tratar as inflamações internas, e todos estes terríveis

sofrimentos, use Regulador Gesteira.
Regulador Gesteira evita c trata as inflamações internas, desde o

começo.
Regulada? Gesteira evita c trata também as complicações internas*

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

a usar Regulador Gesteira
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