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Sorriso Íclr/J Sorriso encantador t

Sorriso da mulher «ntelliqcnle.dn mulher
que 

"sabe 
combater os males próprios do seu

:>cxo, nao pcrmittmdo que elles roubem 0 sua

mocidadc. a sua saúde, a sua belle/a - armas
poderosas e invencíveis, segredo do seu ei.can-
Io dominador t Para isso. cita tem sempre ao
seu alcance o remédio de suo confiança -~ o
Regulado! Xavier, fabricado sob duas formulas,
como exigem a sciencia e o bom senso: - o
N. t. Para os fluxos abundantes, e 0 N. 2, para
a falto de fluxos.

Seia inlelfigente. imitando-a : cure os seus
mates, recorrendo ao Pequtndor Xavier. í: sor-
no lambem, cheia de saúde, com o seu magi-
co, irresistível sorriso de mulher bonita I
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DE UM CADERNO ANTIGO...
yyíyyt

O »m homens
ALVARUS DE OLIVEIRA, escreveu

A chuva cantava Ia fora paulibcanfe, insipida,
lona. A tarde, como se fora meslie de cerimonias» annun-

ciava o chegar da noite Iristonha, hypocondr«ca. Qefio d»t-

tercnte das outras tardes fascinantes; quilo ditíeicnle das

outras tardes em que se ouvia o concerto syrorht mt o da

passorada, alegre, palpitante...
Ha no tempo, na Nalura intcita, um qic de semelhaii-

ce com a \*iéa ao homem.
Alberto tlavio cabeça recostada. na Mdiaça de sua

água furtada» olhava a luazinha quieta, lianquilla,
Tivera sua phase bello. rica de sorrisos,. Deixata.se*

então* embalar nas redes seductoras do elheieo sonho» da

phantasista visôo do amor» e soubeta picndei-sc-lhe,..
Ninguém amara com tanla devoção, com tanto amor;

nenhum poeta sentira a alma Ifio uicbati de*iac cheia de

chimera, de phanlasia...
Olhos negros, brilhantes; roshnho claro, eabcllcs aloi-

rados celundo-lhe no pescoço; boquinha delicada na qual

se viam» ao desprcndcr-se-ihe um sorriso, ahos dentes, nm-

tinhos» serrados...
Como a encontrara? Como Mana Helena se lhe m-

liltiara pela ex.stenc.a? Nêo se recordava iô. Sab.a ape-

nas que fizera parle da sua vida, porque lhe fora o senti.

mento, a alma. .
Mas veio-lhe á menle,~-naquclla larde tristonha e chu*

vosa cm que ..roo valsa dolenle se ouvia ao longe.-opos-

sado... _;' têo bom recordar...
Certa vez, sob o céo prateado, maiclietado de estret-

lo» sc.nlillanles, no jardim da residência delia, balbuc.ara.

Jendo.a apoiada pelo braço, palauas arrancadas do ml.-

mo lo.nara.se poela. lo.noia-sc imbecil poique a resper-

Iara e nfto l.vera coragem de locar-lhe nem na maounha

de arraslro. nem um lio louro do seu cabello... E no d.a se-

late. quando chegara ao momo local; quando correra

no seu encontro com o coraçflo aos sallos. dordo po.oscn.

lir novamente a doçura daqucllcs memento» venlurosos.ou.

via-a falar subhlmente,
-Fslaria a sonhar, olhando para as est. ella* que res-

plandecam no hrmamenlo? <Juâo leb> seria elle sonhando

ao lado delia ..
Mas ao approwmar-se um calefrio perco rrer-lhe o

corpo. . _ .
O silencio Parque fora quebrado pelas palavtas da

moça que se du.a che.a de lehcidade. E ella achava.»*
preso aos braços de um outro rapa/ com seus labros coita.

dos aos deite, num beiio ardenle. sensual. O peito de am-

hos arfava arqueianle, oteganle...
Alberlo-flavio immovel permanecera, sustei do a res-

piraçôo. Quasi the sallara o coração I
-Tu me amas, amor ?
-Duvidas ainda? Dizia ella com ternura.
—R o outro?
—O Alberto Ftavio? E deu uma gargalhada:—Um lo-

Io, nada mais..*
fora assim a historia do seu amor, Cornprehendeia

que é mulher nôo se pôde ter sentimento veidadeito; cem.

prehendera que na evistencia real. onde nao haia o sonho

phantasista. ficheio. o amor, este sentimento ao qual se de-

dicam tantos livros» tanta poesia, nôo ê mais que de seio

por aquillo que nos parece irrealizavel, impossível..

Possuísse — a elle. Iivessc o, trcmcnle. nos brcçes. nâo
a amaria nunca Nôo aprenderia, porém. Ccmcçaie, então
a nova vida:~»ltma, duas, Ires mulheres que se lhe entre-

gavam e que elle possuia «pm remorsos» para deixai de-

pois.. Um clamor feminino se levantara contra elle: - fira
um homem cruel, sem coração, que lhes arrancava dos la-
bios a virgindade, que lhes agitava as fibiaí da afna para
escarnecer depois das suas lagrimas sentidas, amorosas...

Elle, entretanto, nôo as ouvia, nem as podia ouvir...

Quando amava, quando sentia nova vida, toda mo-

cidade resumida naquelle amor. era íchz, era risonho, era

bom... Depois, porém, tudo se lhe mudara. Tornara-se cruel»
muito cruel. Coração impedeinido como diziam,

-tíra-o no emtanto?
M Alberto Fiavio pensava em tudo isto recosiedo na

vidraça de sua água furtada, olhar do a rua z inha quieta,
tranquitla...

Tivera sua phase bella» rica de sornsos. como o tem-

po íôra hontem; agora, porém, lotdavtm-se-U.eos honson-
tes e a tristeza lhe tomava o ser. como a natureza se trans-
formava na chuva paulittcunle. instptde» uti etc rr...

Os sons demasiadamente sublimes de um violino, fi-

zeram-no chorar,..
Era a saudade que ainda the rondava o coração, era
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o amor qsse o agitava, gue o tomava ornava sim, o imnov
sivet o irreah/avet.,. Mana ftetena era. le a boneca loira,
divmal. seduclora; era.lhe o sonho gue en realidade se nâo
tornaria jamais!

O cruel, o coração empedernido, amava e chorava
por esse amor _ ^

Que dmam deite as mulheres por elle escarnecidas?
Os homens mais cruéis íôo os gue mais amam, mais

sêo sinceros...
Podem crer as mulheres que nos lêem...

A. O.
¦.

A escrita
Desde as mais antigas civthíaçõesjque o pensamen*

to do homem tern tomado uma Jlorma material A escrita,
que é o veículo, onde viajam os pensamentos através dos
temoos e dos mundos, propaga a ciência, a religião e a
moral, instruo, doutrina e converte os homens, civilizando,
assim, a humanidade,

Queiroz Viana

Senhoras! Escutae em silencio...
Conservai vossa sai» de e juventude ti na ti d o na

hytriene intima «(tjs.t»
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Os medicamenlos em pó, pessanos i
ou comprimidos nâo devem ser os
preteridos, pois além da dissolução
ser imperfeita ou diíficil, nâo podem
oflcrecer as qualidades de um me*
dicamento liquido, cuia manipulação
pharmaceuftca dispõe de maiores
recursos de laboratórios tornando o
medicamento de muito maior cíbea-
cia,

O segredo úa SAÚDE e IUVEN-
TUDE da mulher consiste na pratica
dtana, de hygiene intima, mas de
verdadeira hygiene intima.

Claro é gue água c sabão nâo sâo sufheientes paro
DESTRUIR MICRÓBIOS tomando-se necessário o uso dia.
no de um verdadeiro anftseptico, gue nlo seta fraco como
a água oxygenado e outros, ou fortes demais como subti-
mado corrosivo, permanganato, etc, gue sao verdadeiros
venenos para a vitalidade dos tecidos.

As senhoras gue descuidam de sua hygiene, intima ou
praticam uma hygienc prejudicial é saúde, nâo podem uva-
har o erro que commettem. Estatísticas de I rança, aceusam
uma mortandade de cerca de 30.000 mulheres ennualmenle.
devido ao câncer do utero. No brasil lambem o câncer do
utero oecupa um lugar de destaque na estatística demogra-
phica.

O DESENVOLVIMENTO DO VENTRE DAS SENHO-
RAS, assim como o ENVELHECIMENTO PREMATURO, AS.
PECTO ÇANÇAOO, PELLE RUIM. na maior parte das ve.
/es è proveniente de um corrimento antigo o ocasionado
pela dcbciente hygiene intimo, corrimento este muitas ve-
zes causa da FRIEZA FEMININA e de mates incuráveis.

«GVSÀ* é um produeto liquido destinado á hygiene
intima da mulher, cuio VALOR SCIENTIFICO foi PROCLA.
MADO NA CLASSE MEDICA e documentado por um GRAN-
DE NUMERO de observações.

«GVSA* c providencialI
•CiYSA» é o produeto de maior consumo no gênero.

Peto carreio NSOOO •- p«dldo» A Drogaria fiai Amert-
cana- I.artfo de H. Franclico. 42 Rio de Janeiro

0 TÔNICO CAPILAR POR EXCELÊNCIA
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. ..Os sonetos banaes «ue lenho cscnplo,
Nâo valem os que os outros rimado res
fiwarn para o sol, o campo e as flores,
Para os qemmas que tremem no infinito.

Na linda comueopia dos amores,
No mar, que deixa é riba franco grito
buscara p teu, meu coração affhcto.
Somente o leu lenir me pôde as dores.

De ludo o gue escrevi conservo, apenas
O que escrevi, de um lance, certa ve/,
Para uma luva cm tuas mãos pequenas f

O que escrevi na barra de teu lenço,
O gue escreu sobre o teu pé chmez:
No mais que tenho escrtpto, nunca penso

úCenriquQ gRqBqIIc
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Uestigios da dôr antiga...

Abiho de Carvalho,poeta.menino de raia sensibihce-

de acaba de cnfetxar em tivro os seus belos versos. São

perto de quarenta poemas bonitos.
Ardentes uri%, cheios de vibração caiaclcnsl ic a da

mocidade inquieta; místicos cufros. tesn n brando o encan-

tamenlo suave das almas embriagadas de sonho; belos Iodos,

VESTÍGIOS DA DÔR ANTIGA é o Mulo do livro em

o qual se vc o dcsabrochar. ao mesmo lempo. da alma do

homem e do artista Por gue Abílio de Carvalho é um orlis.

ta do senlimenlo... Lendcse os seus versos nervosos, des-

de a primeira composição gue recebeu o mesmo batismo

do livro e em que o poeta sente a saudade gue tse infd**

ira devagar no coração*, v^-se osonhadoi a perseguirno

galopar fremente Oa imaginação, «a imagem divinel de

alguém gue sempre qpii/i.»» V o amor, a divino mentira

gue faz estremecer as cordas do bandolim mislmotoda

sua alma vibrohl, e O poeta, cem a lieroica rctigr.tcto dos

que sabem sofrer, confn úo rimando:

*E as confissões de amor vou repelindo,
Tendo a certeza que lèfés sorrindo,
Mesmo estes versos que escrevi chorando, >

Todo o livro c uma seqüência de imagens linda.. de

enletos alucinantes, de aquarelas encanladoras... E" umo

historia de amor... amor exagerado de poeto, gue em ludo

vê um nadmha em que canta e sorri a «Sempre Amada.»

E neste htperbohsmo sentimental que deiuna luzes

na fastidiosa monotonia das horas sempre tguaes, o poeta,
num assomo de stoteismo, para se vingar do desdém de

alguém gue o nâo compreendeu, acha que:

*E* bom morrer assim..
Terminar
Aniquilado pelos sofrimentos,
Sem ler guem nos escute os ulbmos lamentes,
Sem ler guem nos minore a magua e os desenganos..*
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Para concertar rapidamente os 30
lims. de canaes
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Para purificar o sangue e manter sadio o organismo,

os nossos rins dispõem de cerca de 10 milhões de tubos

finíssimos, representando ura con prímento total de 30 tas*

Esses tubos sa© verdadeiras filtros e devem deixar passar

par dia de t.ooo a 1*500 centímetros cúbicos de liquido ex-

trahido do sangue
Quando se a; ie*cniam irregularidades da bexiga, iar-

nando se o liqu do escasso ou demasiado freqüente, quei*
mame par excesso de acidez, ê s?goal de que os filtros pre.
cizítm de ser levados. Esse sigaal de alarme pôde denotar

ameaça de dt res lombares, sciaiic», lumbago, cansaço, in-

cbaçâo nas mftos, nos pês ou soub os olhos, dores rheuma-

tica'«, perturbações vUuas, toureiras, eic.
Se os filtros nâo forem desobstruídos com a devida

presteza, teremos suspensa sobre a cabeça a ameaça ter-

rivel dos cálculos renaes,da nefriie. dos ataques uremicos,
da hidropisiu, da perda de alhumina, phosphato. etc.

As Pílulas de Pôster desinílamam, limpntn e aciivam

aos rins. sendo ha mais de 50 annos o remédio preferido

para combater as doenças renaes.

ELIXIR de
NOGUEIRA
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Reverso da medalha moslra a maldade de homem

no antegoso da ironia do destino transformista:

«Pois a velhice chegai f; doe tanlo o abandono...
E' bem Irisle possuir-se um coração sem dono,
Sendo de todo mundo c sem ser de ninguém..*

Em Regresso* a alma do pocle se desfaz em neblina

rosada, ao cair de uma tarde u/ul com retlexos de ouro:

«Tudo fala cie li na tarde agonizante,
Como gue a reviver a pagina brtlhanle
Dessa historia de amor gue escrevemos unidos*

Em Mentirosa sente-se o perfume do ideal cristão e

o poeta concordou:

«Que se oferte ao traidor e ao pranto das fingidas

Um olhar de despreso e um beiio de perdão!,..»

Poemas para Jocyla è a segunda parle do livro cm

que sobresaem Boneca de carne e 0 beijo que você nrío

deu..,, principalmente este ullin o, em que a olmo do poeta-

menino se desfaz em adoração ao

«Ideal inatcançado
Que embuça, sob a mascara do riso
A torturo de um sonho irrealtzado.»
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Rabiscadora da roça. sem cultura literária e sem au-

tortdade para urn aplauso, mando degui ao AbillO o meu

obrigada pela dedicatória gentil com que me legou um vo-

.ume do seu mimoso livnnho,

Castelo* Abril de 1930.

Hersíla Valverde



Maria Rosa
O destino, por ccaso, logcc-a no n < u ca-

rninho. E eu pespcguei-lhe um beuo tmtf ?o nos
lábios íanlaslicos, para começar o tomarcc.

Ohl Mana Poso que eu amei com IodesuS
minhas fibrasI Dos olhos enormes, da boca mui"
to rubra e dos cabelos negros do quv uma no»-
te de inverno sem lua. mais negros río que tudo;
Mana Posa dos benos de mel e de fogo, com
muitas fatalidade* c mil cancias, e deseios...

Quando eu vi Mana Posa, trouxc-a para a
minha vida. Quando enconfrei-a. ao aca»o,pes-
peguet-lhe um beuo na boca de sangue. Ela
olhou.me num desafino de dolcnciu e de sedu-
çâo nos olhos fatais e deu-me as foces de pe*
cego e de sol para o outro beuo do meu louco
amor.

Mana Posa ficou comigo. Tipo acabado de
mulher fafat. Mana Posa. Veio como uma rcve-
laçôo Entrou e tomou conta do meu destino.

* a

Olhando-me» Mana Posa me embriagava*
falando-me fazia com quc eu me achegasse
muito para sentir-llie o hahlo virgem. Quando eu
trabalhava ela em uma compensação. Um de-
buirn de mintas glorias, Uma pérola muito tulgu-
rante, num diadema pobre. Já em seu sentido
exato era mais do que mulher.Era uma loucura

Cedo» era o vulto másculo e dominador. De
tarde, um retoque de paizagem e um sussurro
de plumas.

f: nos meus braços virava mulher.

. »

O mundo eslava cheio de venturas para
mim Mas eu enchi os braços no abraço de Ma.
ria Posa e perdi.,, Vi passai a Glona, porém
peguei nas mÔOS de Mana Posa e deixei..

Ela me dizia;
—Meu amor L.
Eu exclamava:
— Minha perdiçãol„.
tipo acabado de mulher fatal, Mana Posa...
Dei-lhe a minha vida. Dei-lhe ludo,
Deu-me o amor.
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Trabalhe»! nteataes
e nhysicoa muito eithsttftivos
•— um grande dtspcnd.o de
energias. Essas energias pre-
cisam ser renovada» sempre,
para que elles poetam vencer
todOS Oi obstáculos d'essa
pha.se da vida. Inclua d*a«
rian.eníc na» suas refeições
os saborosos salgado*, cremes,
doces, tortas, etc, preparados
com a MAIZENA DURYEA

o produeto mais nutritivo
que se conhece, um verde*
deito gerador de energias.

CaK,\ I IS* *- Envie^no» o
COUport tiimixo e receberá
um exenupl&r do nosso no-
vo Wrro * Recai*
rei de Coeinhe**.
que en tina tonto
preparar prata*
delicJoeQS com e
ce febre Meixene
Durvea.
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M \IZEN \ BR VSII S.A.
Calsa l*«»»tí»l ^»*.2 - SMl*. Paulo
Rrmciia-me GRÁTIS O mm i»vn»..
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procure o nomi "DURYEA"

l 0 ACAMPAMENTO ÍNDIO

íM CADA PAÇO I[

Cantava para mim. No seusornzoeu punha
o meu sorrizo. E ela aplumava o gesto fincado
no ar. E eu chorava.

— Meu amor!...— ela sorria.
Eu nâo tinha nada para dizer. Catava, Nâo

tenha nada para dizer.*»

* * 
•

Um dia, o destino, por acaso, ioqou-a no
meu caminho.E eu pespeguet-lhe umbeiioenor-
me nos lábios fantásticos, para começar o ro-
manee. E outro dia, esse mesmo destino nos se-
parou.

Então, escrevi para Mana Posa»
Que era a Felicidade.
Que eu voltaria muito rico. Eu era muito

pobre e nào podia fazer a Felicidade dela. la-
mos ser muito felizes.

Eu queria casar com ela. Morreria, se não
me cazasse. f alei de muitas saudades,De mui-
fas lembranças. Ohl...

• a

Maria Posa eslavo triste nesse dia,
Leu minha carta e deu um soco no ar, de-

pois. Sua boca abriu-se paia qualquer palavra.
Mas era tolice. Ninguém ouviria.

Mana Posa rasgou o bilhete num gesto bruto.
— bestalhão I
Quando eu voltei Mana Posa linha desapa-

recido.
¦..¦: ¦¦;

Doão de Azeredo Moulin
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Queres saber o que c o amor?
Pois eu te digo que é isto:

foiça que eleva um Thabòr,
Para o assassnuo de Cristo.,.

Alvimar Silva

Nossos representantes
S&o representaules da «Vida Capichaba» no interior

do Estado os srs.:
tteraclides Gonçalves-Canacica; Abido Saadi-ioèo

Neiva; Dr. Dirceu Moita—Pau Gigante; Athavr Cagmn—Ser.
ra; Grgel Magalhaes-Collahna; Virgínia Tamaruni—tlá; Ma-
noel Milagres lerreira—baixo Guandu; tino Paobelto — Pi-
gucira de Santa foanna; Dr»Waldyr Menezes —ttaguassú;
Dr. Antônio Seiapiáo Souza—Alfonso Cláudio; Aurélio Pai-
rer—Àccioly; Eurico Pezende—Siqueira Campos; Nelson Si-
mâo-Alegre; Getulto Pibeiro-Santa Leopoldina; Levy Po-
cha-Caehoeiro de Itapeminm, Jau de Souza Mello—Calça-
do; |osé de Mendonça —São Malheus; Paymundo Oliveira—
Conceição da 5arra; Alteres Tavares — Mucjun; Prisco Pa-
raiso—Antônio Caetano; Dr Arnolpho Fernando—Jofio Pes-
sóa; Mana Caiado Barbosa— Sèo Felippe; Antonino lê —
üuaraparv; Valentim De-hiase — Anctueia; Amphdoquio Mo-
reno, Itapemirim; Arctietau Vivacqua — Costelto; Miguel Elias
—Rio Novo; Sebastião Alves—ftom lesus e Acnsio Itomfim
Santa Thereza.

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

sidentes no Pio, resolvemos pòr â venda nos pontos de lor-
naes da Galeria Cruzeiro e do Cinema Eldorado a nossa
revista, pelo preço eommum.

Asslgnaturas
Lavamos ao conhecimento de nossos leitoras qua

a «Vida Capichaba» nào tem nenhum raprasantanta au-
torizado a tomar asslgnaturas na praça do Vietoria, nào
aa responsabilizando a redacçào petas qua nào foram
tomadas é Avenida Capichaba 28. mediante recibo pas-
sado peto seu director.

Sáo destituídos de valor quaesquer recibos não

publicados ou assignados pela direcção.



Caslello Branco lamenta u íí
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Não ter podido o quadro brasileiro jogar em Paris.
Encerrada a quesíão com a Fifa

'

' . ¦¦¦v:;.:-v:;'.V:V\.\-.;

PAUIS (10—O sr. Caslello Branco, presidente do de-
Icqaçao brasileira de fooMiall, acompanhado dos sis. Ceho
de barros e Ruv Barbosa» despedindo-se, visiltu o jorna
•l/Aulo», que durante fi recente disputo da Taco Mundial'
acompanhou com particular mteiesse a acluttfo dos io-
gadores brasileiros.

Durante a visita, o sr. Caslello branco declarou: «Tra-
/emos-vos os agradecimentos dos nossos jegact i< ? e de
todos os esportistas brasileiros pela acolhida, ISòcaloro-
sa e leal, aue o publico trance? no? dispensou nas cidade5
onde jogamos.

O nosso pesar c nâo termos podido jogar em Paris
Nâo podíamos, realmente, pedir esse esforço supplrmentir
aos nossos jogadores, mas um dos nosse s eti bs viié a Eu-
ropa no anno próximo c tenho esperanças de què por es-
sa occasiôo, o íoot-Pall brasileiro pessa lei a sua conso-
graçèo parisiense.

Graças ao espirito esportivo do público Ir ar.ee/.le-
varemos de nosso breve estada na vossa Iene ccnmcvido
recordação.»

*
* *

O lornal «I 'Auto* escreve em nota de hoje: «Como
se sabe, em conseqüência do protesto formulado junto ao
tur> de Appetloç-So úa Eli A, sobre a arbitragem no match
brasil — ltalio, noliciou-se que os dmgi n ts í e n c i onavam
deivar aquelJa insbluiçâo.

«Ao que parece, porem, os dirigentes brasileiros re-
consideraram tâes propósitos, A sede da Pifa nao foi ate
agora informada dos proieclos em queMao»

E* de se concluir que o incidente esta encerrado.

Abandonou os livros para dedi-
car-se ao catch
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Um pouco da vida de Karol Ncwina

E* um athlela que cultivou sua inlelligencia no estudo
acurado. Na Universidade de Krakowto estudou medicina
Multiplicou o seu grande prestigio cie alumno cpphccdo ao
dedicar-se ao «catch-as. cak h.ci t » Conseguiu o titulo de
campeão universitário e se dedicou carinhosamente no aper-
reiçoamenlo do seu esiylo.

Resolveu partir paia a America do Noite, a meca do
sport. l:m \9%b participou do Campeonato Mundial de
aCatch-as-catch-can», no categoria de meio.pesado» con-
quistando o titulo,

No anno seguinte dedicou«*e a econcmit política na
St. lohn Unlversity, de Brookivn, Nova Vork.

Durante a sua permanência no Rio o pintor Ismailo-

vich, amolando a elegância e constituição phvsico, desejou
lel-o, como modelo, para um quadro. Exposto este, conse-
guiu o primeiro prêmio.

\é figurou em films cinemalographicos,aclucu nr Pa-
dio. Mas o seu ideal era mesmo o -catch», Cutli\ ando-o
sempre, cada ve/ com maior ardor, chegou ao seu ponto
culminante, empatando com )im Londos.rTo maior estyhsta
de sua ditíicil arte.
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Crônica desiníe-
¦¦¦*.¦¦¦ ...

ressaníe
de Eniilio Fernandes Piqto

As palmeiras escuras* esguías e sonoicntas. estão ali

na beira do praia sob a poeuo branca e suave do luar l

Noite romântica é beira mar!.. Motivo piegas para uma cro-

nica tola Assunto banal para o gente ir escrevendo qual-

quer coisa ali sentado naquele velha canoa, abandonada
na areia data e salgada está um par de namomdos.dizcn-
do bobagens amorosas Ela c loira e um bocado passada
ta!.,. E* esguia e romântica como aquela palmou a cnomo.
rada do mar, pois foi a que nasceu mais próxima dele, deu

xando nas no«le> de maré cheia o mar volutuoso penar-lhe
violentamente o tronco.

Um violôo caboclo acompanha ln>tc uma cançoa do-
tente, saindo de um coração em ruma de um velho e seres-
teb-o pescador» Ultima canção tnstonha numa noite bonita
e tristeI ücrnidos de um peito de pescador apunhalado
peta dôr de uma saudade : «O amor passou, mas a saúda-
de ficou...» E outros versos mais frisknl cs < c tira ti ruo
boba demais, talando em um amor doenlio e lolo. As pa/.
menos com as sues palmas nervosas cantam lambem ao
vento uma canção qualquer As palmas verdes e s curas e
mais ou menos prateadas pela luz do luar dançam faceiras
e dolentes dentro da noite clara I... Passcti um pescador
com os remos c caixa de linha nas costas e me perguntou
Qíit horas eram. - Oifo e meia. E foi embora, assobiando
indiferente ao luar. Muila genie ainda está passeando na

prosa Muita genie sentada na areia e nas canoas atiradas
na areia cheia de capim grosso c salgado.

cOMPANNlA

Façam seus im-

pressos nas
officlnas graphi-

cas da A/ida
Capichaba.»

VICTORIA EL , O ^H / V i v-Z
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Série: RIO DEJANEIKO

Capital suhscripto: 3.000:0003000-Ca-

pitai realizado: 1 200.0008000 sen-
do destinado ao ramo de Accidentesdo
trabalho: 500.000S000-Re-

serva sem o Capital 7.238A00S000

Seguro« ele: Incêndio, Transporte» Marítimos,
Terrestres e Aéreos, Automóveis, Vidros, Acclden-

te Pessoal e Areldentes tio Trabalho.

Um seguro de ACCIDENTE PESSOAL ò a maior ga-
rantia contra o Infortúnio.-Taxas a parllr da 1$500

por 1:000$000 segurado annualmante.

AGENTESGERAES

TIxeodor Wllle & Cia. Lida.
a venlda Capichaba, 4 - Phone, 74

Victoria Espirito Santo

, -

O mar está prateado! O vento suave e a praia mui-
to branca e curva, como a curva de um seio mi! Deve ha-
ver romantismo em Indo, até em mim. Porem, não sei mea*
mo por gue? Sena o ltu;r bonito e triste 7 Sena o mar pra-
feado demais? As palmeiras esquies e sonolenlas. canlan-
do ao venlo fresco do mar 7 O par de namorados piegas
oue está ab sentado naquela canoa velha, trocando bana-
Itdades amorosas ao luar ?... Nao sei mesmo o que seró.tat-*
vez gue seia unicamente $6 peta vontade de escrever wre
crônica, falando das coisas profundamente pra tonas, de
umas palmeiras fidalgas, longas e esguías, faifalhai ido so~
notenlas na beira da praia cheia de gente; de uma lua muito
branca, imUtia e redonda demais!... Vontade de falar de um
romance tòto ab naquela canoa velha, agonizando na ama
salgada depois de tantas aventuras pelo mar cm fora I .De
talar de projetos de coiialruçSo feliz de castelos na aieia
volúvel úa prata: tanta gente, gue iá construiu castelos ali
na areia da prata a o mar iraivoso destruiu tudo... De um
violão, velho coração de madeira rústica, vibrado por mãos
calosas e dolentes, acompanhando uma canção triste, faían-
do de um amor estupidamente infeliz. Do amor da palmei.
ra esguia e tnstonha com o mar raivoso, Que em noite de
maré alfa vem lhe betiar violentamente o tronco.

Falei ernfim, quèsi de tudo, no emíanto, nâo^falei guast
nada de rntm e si ainda cheguei a falar um pouco foi apenas
para nesta noite nSo esquecer totalmente de mim mesmo-
falei mais de coisas tolas» que fa gente vc nas noites lua-
renfas na beira da praia! . Coisas amorosamenle piegas*
Coisas,que a gente vê e acha muito engraçadas e tem von~



Visitem á^.-- ¦^¦A-vrí^.vi'novas inslalla*
da casa

Irmãos
O maior e melfior sorlimenio

pelos menores preços.
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AV. CAPICHABA, 31 - 33 - VlCTOKIA

ladc de comentar a toda a qente por um simples costume
de escrever apenas.

A crônica que eu queria escrever nesta noite eiaou-

Ira, entretanto, faltou-me assunto, então, lancei mâo do que
havia nesta noite mesmo.

Escrevi peto simples habito de escrever, poisoassun-
Io deveria na certa ser outro, menos a lua. o mar, a prata,
as palmeiras, o violèo, o pescador irislonho e infeliz e o
par tolo de namorados piegas,

¦:'."¦''¦. .A- '.A-

Alfinetadas
O redactor da mais antiga revista desta capital, ape-

xar de ser noivo, anda se «espalhando* pelo Pai que Mos-
coso, onde Icm feito «clatões* nos corações das lindas 10-
vens que ati passam. Cuidado poela, Altmete nào perdoa
nem as pessoas de casa,..

O iovem professor normeliste, moreno e alto. sporl-
/na/i e commerciante. é um amigo da q u elle bairro, onde
descançarn os que deixaram de viv en Será que ha tanto
encanto ali para a sua alma sensível ou generosa, eu é a
morena que ainda hoje lhe prende a allençfio?... Segredo...

O moreno que ê filho do chefe desecçôode uma das
direcionas da Secretaria da Agricuttui a, em te m pos que
passaram, teve um romance att para os lados da Rua Ga.
ma Rosa... Segundo se 5abe, um dia, pot motivos luteis fu-
do se acabou., timtanto. desde cnlno.c que the ficou aquel-
ãi ar de tristeza que assenta lao hern.„
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«Um grande amor. quando a renuncia o invade, fica
mais puro, porque é pensamento fica muito maior porque
é saudade...* Disse o príncipe dos poetas brasileiros, E
parece que é verdade, ao menos para aquelle ioyem advo-
gado que renunciou ao seu primeiro amor e até hoje nâo
se decidiu por oulro, uma vez que vive na lembrança do
sonho que passou, na delicia de uma saudade que c bem
uma vida aparte...

Uma das professoras, umas do alto funccionarte do
Instituto dos Commerciarios, já solticicncu o seu caso.E a
outra? Quando será resolvido? Ou não existem pretensões
serias e profundas sobre o assumpto? Esperemos o tempo...

Nolasco & Cia.
Exportadorea de Café e Cereaes

VITORIA - E. E. Santo

ARMAZÉM Avenida Pedro Nolasco,20
FILIAES: Resplendor, Lajao e

CacLoziinha - Est, de Minas
ESCRIPTORIO: Rua do Commercio, 22

2; andar
CÓDIGOS : Ribeiro. Borges, Mascote Ia, e 2a. Ed., Acme

Bentleys, Liebers e Voller.

CAIXA POSTAL, 215
TELEPHONES: ücr. m - Esc. 535 - Arm. ;?55

Telegrama» NOLASCO»
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A* meia lu* do luor que é jenclle clereia,

Estreitendo-te o mim violenta e ansiosamente»

Eu sinto um verdadeiro incêndio cm codo veio,

Que me vero do leu corpo em flor de adolescente.
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Minho bocco no tuo, e o vigor do cadeio

Dos broços o prcnder-te o cintura oltercnte;

Sobre nós o volúpia estende o suo teia,

E o teu corpo enlonguesce em curvos de serpente...

Quando de ti, ié lorde, embriagado, me oporto.

O cheiro exoltodor de tuo corne íoven,

De minlios mios recende e impregno o meu ouorto,

E eu fíço sem dormir, como que ordendo em ehomme»

Entre ellucinoçôes lebris que me commovem,

Na exallaç&o carnal que em grilos le reclama...
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Canto ao Brasil
$ss

Brasil moço e torle,
cuias veias sâo tios em caudaes
collcondo como serpentes pelo corpo da terra bronzeado

|de sol.
Brasil,
cuios músculos sèo ameaçadoras montanhas
protegendo a pa* dos campos em lecundaçao
c a virgindade das várzeas Ivricamente engrmaldadas de

I borboletas,
brasil,
cuios sertòes eriçados de cardos.
cuios mares reboando de vozes indomilas
e cuios pampas cxhaushvos
encarnam a própria pujança máscula,
Brasil moço e forte» eu te amol

v.
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Brasil inspirado e aidente,
cujos cabetlos são verdes como os cabellos da Vara

porque nascem á sombra das florestas
c irrompem dos troncos nodosos desnasliando.se ao vento,
R f £m\ fl*. ti

cuio olhar infinitamente azul se espraia atem do horizonte
e cuias lagrimas de Poeto sèo os estretlos deste cru.

cuio estro c uma taça em elfervescencto nos lábios de Bitac

e um rcbenque de logo nas rnèos de Castro Alves,

Brasil inspirado e ardente, és minha vidal
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Brasil espiritual e nobre»
cuio coração se omoldo oo coroçèo de Anchiela

no dádive permonente do bondode e do omor»
Brasil, n
cuios filhos bciiam o mâo faligada de suas Mèes-Pretas
e consagram a doçura idYlhcada casa em que nascerem,

cuio inquietude interior é umo vocação para a belleio móis
I oito»

e cuio morcho de perspectivas lúcidas
responderá um dia oo chemedo de Deus,
Brasil espiritual c nobre, creio em ti!
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SEJA como for. sof fiamos ou ráo a indiffercrça cler
na dos europeus, que se julgam superiores a ledas «s ra-
ças e a todos os povos dos demais continentes da Terra
a verdade c que sempre havemos Ce julgai que a Euttpa
é o Cabeça do «Mundo. Esquecemos até de que ha cabe-
casque sdo vazias, e outras, que sâo loucas, \\v\e, nêo haduvida, a Europa nada é mais do que um vasto asylo. Uma
psycopafhia coftectiva destruiu* o espirito de humenidede
de todo o povo europeu, ^s linhas geraes da consciência
humana, o sentimento de generosidade, lêo do hcmtm.fao
da alma dos povos.ié morreram, supplantados pela marcha
envolvente e enlouqueceriam de uma gente, cuio destino éa incerteza, sinôo o turbilhão do desespero. A Rússia con-
linúe a ser o incêndio, subindo monfenhas» requeimando as
arvores mais altas da civilização, e transferir * r t < os cem-
pos em desertos de aridez inhospifa ou cm sapezais iram-
mensuráveis, gigantescos. A Allemantia c um poho. absor.vendo, num sonho, de megalomaníaca, as nações despio.
tegidas, cuia autonomia foi um imperativo d< s 1c m pos euma necessidade imposta pelas areurnslencia? nrms de*cn-
confiadas e confusas de uma epocha. A llelie, a França, oInglaterra, todas as nações» cmf.m, do Velho Continente,têm o mesmo sentimento de mando, escravegisf* s pelalor-maçâo de uma índole dcmmadora, si bem gue miuslihca-vel para os tempos modernos, em que todas as sciencias,todas as ideas se alteraram na mulliplictçêr do inferes-
ses em jogo para o equilíbrio do Mundo, Isto tudo. afinal,vem provar gue os povos jovens» os pai z e s novos, cemoos da America» (devem, cada vez mais, afastar-se Co \ul.
efio indesejável da Europa. O Europeismo fem de morrer
em nossa alma, em nosso coração de americanos, Do con.Irano, a marcha da nossa civilização jtmais Ir tá a mde-
pendência precisa para harmonizai as suas nomes tíecuf.«urnas reconhecidas particularidades ccntine níaes, quenos pòem em completa singularidade denlio de Universo.
Nascemos, sob o impulso do europeu Mas» nâo foi apenas
o europeu que fez a America, Ha um contingente civilizador,
oriundo da própria ferra, que por mais que fer ha sido cc m.batido, infiltrou.se na constituição do ntsso caracter e donosso espirito, e gue é o elemento indígena, alicerce dasnacionalidades emerietnes,poicu foi, muita? vt>t>, noseu sangue, que se argamasseu o arcefcoiço rfeste gurdeedifício. E nâo é só isto. O africano, que remos buscar, e
que contribuiu, também, para a constituição da nova rrça
e todos os demais elementos extaanhos, nascidos das cc r.
fusões das ethmas do Novo Mundo, [tinham que fazer a di-vcrgencia fundamental do espirito americano. Pcrlonlo,para

que e pc

£¦;¦: Y'\

»r que [esse malfadado europeismo? E' chegada ahora de o pormos definitivamente longe do nosso coração...
A America nao quer direcçào de íóra do Continente, nem
deseja envolver-se mais com os negoc io s da Europa. Sisomos lá fidos como intrometidos e indesejáveis, assintíim-
bem devemos considerar a todos os europeus N&o basla
só de S, D, N. Basta até de foof-ball. A desclassificação
dos brasileiros para a disputa do campeonato do Mundo.
mostra-nos, ao vivo. essa vonfatie de annllar Iodos os es-forços dos americanos, para se fazerem valer dentto da
Europa, fa que nos negam o reconhecimento ce im u cnío
incontestável, neguernos.lhes nós a collahoraçèo, tmpres-
cindivel entre os povos que se comprehendem peifeitamcn-
te, Um penaltY inexistente derrotou o Brasil. Note-se quelat penalidade, capaz de desencorajar ledas as forças mo-raes e humanas, sempre esteve cm primeira çrgiRçf< en-tre os que ajuizavam do valor das partidas sporltv as, nosentido de afastar o nosso Paiz da possível conquista da
Copa do Mundo. A llçlo ío» dura. Mas devíamos preve-la.Nâo foi em vfio que \è nos resolvêramos, a ri t ehoimente,
nâo participar de competições de qualquer natureza na Eu-
ropa...

Annotemos bem o acontecimento. Anaty*«mos» cem
clareza e firmeza, o que houve com os nossos patrícios,
aíirn de que, futuramente, nâo nos sacrifiquemos mais. le-
vendo para a Europa americanos, que terão sempre éfren-
te uma justiça parcial que ê apenas cega para ver os er-
ros dos que a instituíram, cem o seu regionalismo destru-
dor e damninho. Bem fez a Argentina, disse o filho da Pa-
Iria de Ingemeros, em nio mandai os seus jogadores para
lutarem contra touros, protegidos pelas leis devaíorízadas
de uma organização falhda e incapaz de controlar, cem su-
periondade, siquei ao menos urna partida de íoob bati...
Para um combinado americano vencer um campeonato, na
Europa, nâo precisa somente saber jogar. Mas» cm primei-
ro lugar, saber matar. Assim, si em outro tempo, tivermos
de tà comparecer, está bom de darmos aos nossos icga«-
dores armaduras de aço, para enfrentarem osánimaes. quese dizem homens, desse Mundo Caduco, cuia existência é
o que hq de mais extravagante no Universo, aclualmente.
Mas, o melhor, ê que lamais nos apresentemos a dispustas
naquelle Continente. Ou smâo, seremos, justamente, consi-
derados fólios de moral e de sentimentos, em caso de mais
uma vez tentarmos levar para a decadência do Velho Mun.
do um pouco da agilidade physica. da grandeza espiritual
e da fascinante belleza de alma. que sáo os característicos
dos povos americanos.».

ALVIMAR SILVA
>*»,*
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VILLA TABAJARA

Paes. atem de esplen*

dido artista da objecli-

vaf è tombem fazendei*

ro, possuindo, no mu*

nicipio de Cariacica, a

* \ ilia Tabaiara*, que é

uma fazenda cm franco

successo e desenvolvi*

mento.
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£? uma das mais bellas cidades
do nosso Paiz, sendo uma das
suas mai» preferidas es/açôes de
água* Neste clichê, offerecemos
aos nossos leitores uma das suas
vistas mais interessantes e en-
contadoras. Por ella, quantas
pessoas nèo ficarôo anciosas de
um repouso* rápido que seia,
nesse lindo e saudável logradou-
ro do Brasil**,
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O DERVICHE
( Folk-lore árabe )

" -,.

C) alvo albornoz ao vento, o arcai combusto
O derviche o percorre, ardendo em té,
Abnegado, piedoso, simples, nisto,
Por amor de Mahomcl.

Io, por onde andava, derramando
esperanças, consolos, alcgna.
C) ócio, a lascívia e a gula verberando.
Também, sempre, dizia:

-•Contra o luxo c a vaidade me consagro!
Quem amar o Prophcta nèo os lenha t
Um exemplo t» E apontava o corpo magro
Sob a grossa eslamenha.

Sempre elle preteria as lendas pobres
Para pregar à mais humilde gente...
Xingava os ricos, maldizendo os nobres,
Dcsassombrodamcntel

Faminto, um dia. vê um cheik nédio
Que passava, e murmura:—«Sou um beociol
A té nunca do estômago é remédioI
jejum nôo é negocio t»

Uma tenda, que avista além. procura.
O homem era bom e esplendida a mulher.,,
Encontrando «comidas» com fartura,
Dal» sahir nôo quetl

Vestindo linha e seda. apparecia,
Penteada a barba e em ordem as melenas
Aos míseros pequenos, preferia
As trelegas ?pequenas*,,.

Nunca mais no Atkorôo lera um versículo!
A sua ostentação causava escândalo...
laceto, alegre, tolgazâo. ridículo»
Cheirando a naido e sandalo.

Cinco luas passaram e o derviche
Em bôíi mesa e bom colchão se aquieta...
A errada humanidade gue se lixei
Bolas para o Prophcta!

0 dono des^a tenda, caceleado,
ratou-lhe, com respeito e em tom amigo;
-*Mcu caro, já me encontro depennado.
Nèo tico mais condigo t

Seccasle a adega, é limpo 0 meu celeiro,
Dizer-to, bem verdade, como o sinlot
No pasto, nem um boi, nern urn carneiro!
No quintal—nem um pinto!»

-«Pois bem, (disse o malandro) vou-me embora
Que os céus a todos dêem a salvação!
Que a paz aqui perdure! Ao vir a aurora,
Des per la-me, 6 irmão!»

Doido por isso, o pobre do hospedeiro
Deu graças a Mahomet por graça tanta...
Chama o importuno... e nisto, no terreiro,
Bem alto, um gaito canta!

Acordou o derviche, no momento,
È disse: —«Ainda tens gallo ?! Irmão te louvo!»
Virou-se para o canto, paehorrento.
t; toi dormir de novo...

João Bohemio



Associação Espirito San
tense de Imprensa

Assumindo a presidência...

Qualro annos depois de .Pedro II.. *e Po.luael.lci

feilo sequeslrar. pela Oídcm Rífli. de R de lulho de 17».

aoun.eraollic.no lynog.aph.ca dobras., uhliza-

da cmP nrambuco apenas «*«.¦ divulga. modesh * c .açees

;«„«»!«;. .mpr.mia.se. no México, o Luzeiro Evangelco

„ , meiio obro em porluguez sahida de P.elos ameuceio*.

O Io e suecessor. D. Mo V. nos últimos d»» de

se» lonoo reinado, lausloso «raças as "oue/as enviada»

do . ri"" oquelhepermilliu vel-o, aob esse aspecto com.
do Brasil, o q«e paterno, tm relação
parado ao de LUIZ Mv , repeuu m«= ¦ 

_««a.r«*ridíi no
à Ivoooraohia de l/.do.o da Fonseca, desaoparecida no
a hpoqrapnin u*. ulho de
Rio de Janeiro em virtude da Cario Kcgia o*

,/r/- 
a .nic.al.va dos homens nascidos na anlipo colônia

..vou no principio do século passado. oPe.Vieoo* de Me-
levou» no pni.ui imnl»mii cm òlene viqencu do
nezes.em M nas Oeraes, a imprimir» <m p «

absolutnmo. um folheto de verso* e«m o elhflie do Gover-
oDSoiuusini. M.tmdo a** chapas em madeira
nodor, >em lypooraphiae abrindo esenapa»

A Impressão Regia Io, ceada a 13 de Mawidew°

com o malerial lYPograpbico oue o Conde «•.^•JJS

frãnsporlo, quando o Côrlc lugirade ***£***,fjjjj
i «c^..*.* rmitinho. losê da Silva usuon,

o arto o ministro bouza COUlinno. jw? . tmm ft dc.
depois visconde de Cay.u. durante IA annos dirgiu-a de

dfcodamenle. esforcendo.se peloeng.andecn.ml. da arte

lypograpliica entre nós mftp!niiflrín as /<>e/fí„
Emquenlo essa Ivpogroph.a ia '™Pr'™,n°0n"*f"
U,M , . _*¦_» ***. hfliitM* diptornalitos

çòes de despac/ros. a leg.slaçíoe o» pep*s oipio

eTanados das reparliçoes.assim come"tt££* »•**

pois de approvadaspela ^^^^"^"^'^^de t
„,o era aoichcndida com o Corre'0 B««/. "• > •«

de lunho, Por iniciaiiva de HippolY«o do Cosia, * inha «

Londres esse biíllienle demonstrei do que seria e im-

prensa brasileira.
_***. , , in\cl oeiiodisla, os u-

Para respondei togo a esse noiavei ptruui .

dalgos refnoes fi«re«. sal», da imp.cnse rég.a »J.fig
Setembro, o Oezefa do Wio de iane.ro. Io. o pr.me.ro pe-

rtOdicO impresso no brasil Marco»
Ero lo2l. abolido « censuro no, aelo dej de Março-

e mandada observar, por uma resolução de 28 *«Â™**»

le, solada ..elas Cortes Porluguezes. sobre a liberdade de

;morensa» surgiu o penodismo pohtico. .-fajffii
Ma,s um fruclo da resolução porluoueza, a referida

te. lóra inspirada pelo conbecido preceilo da Constituição

fronceza de 1791»segundo o quel-*OM*bw*1 ridadno po-

delatar, escrever, imprimir livremente, respondendo pelo
abuso dessa liberdade.»

Apporeceu en. IKI « primeiro diário, o popular Dia.

no do Rio de /anerro. que. mantido alé 1677. ainda «colheu

as primeiras oroducções do reputado |otnah>»a republica-

no Quintino Bòcayuva.
Devia ser muito dilficil manter e orientar um jornal

entre «ente que n3o podro esquecer os principio» e privi-
,cqios do regime absoluto.nescide e creadaá sombra dos

reis por graça de Deus. A noticia que o //erorc.dade fla-

,,7erro deu sobre a solénnidade do hislonco l-ico foi. por

Í5S0 motivo nora o ministro determina, que fosse suspensa

a publicação dessa tolha e recommendar a protubrçao de

escnptos anonymos.
Nio era mais possivel. entretonlo. conte, o agitação

prenunciadora da Independência Nacional, mediante s.m-

pies porlanas ininislenaes. Comnichendcr.do is? o.Ioí* Ho-

mlacio, chamado ao poder poucos dias depcis. «evcqcu a

p.oh.biçôo contra os relerrdos im .• .essos. pois.ellegou.
.pelos abusos que conl.ve.rm deve respondei o eufc r. atn.

do que o seu nome nôo lenha Mdo publicado; e, na lalla

deste, o editor ou o impressor, como se acha prescnpfo na

lei que regula a liberdade de imprensa»
A Ift de lunho de IK2. os delicies pOl abuso dessa

liberdade passaram è alçada de JUÍ-CS de indo,
A agitação dessa enoce te/ sutg.r e inspirou innun.e-

ros pamphlelos e periódicos. .Príncipe! r8o desprezes o

«torra de ser o fúndedot de um novo Imperiol. -clamava

Gonçalves Ledo nelas columnas do fteveròero ConsHIti-
c/ona/ Fluminense. O Espelho, diziam.-«f« mais demios

aos luzilanos do une um exercito de 10 CCO homens.» O Ma-

__—_—_ —^¦¦¦—"",l"—'
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Enlace Sía. YvcnneEra-
ga • Sr. Primo Perdigão,
realizado nesta capitei.



toóttéía-«nem a» c.nza» do» mortos -«peitava.. Kirtutm

mais atlendia ao e»lo.ço daquelles que. como CeYi». ainda

pregavam .dca> con-crvadora» <m o.qfic» ccmo o One/-

/,ador do Remo Umdo. Jm.go do Re, e do rVaçío. Regei-

laúor Brasf/fCO-Luso...
A identidade dos scnlimcnks patrióticos tí*quclles

dias accentúa }ofé Veriísimo. PÓde ser apreciada pela mui-

liplicaçâode periódicos com títulos quas» idênticos» em va-

na*- províncias»
Poder-se-IO repelir a descnpçèo do avaiu da Re-

voluçeo I ranceza por Slcían _weig:*--*03 joinaes rutlam os

lamboresparaa continua avançada;aquelles garotos»equeí-

les malandros da Revolução corriam barulhentos e indisci-

pltnados na vanguarda do verdadeiro cxeralo. Um único

traço dc pena boba contendo a palavu. escupta e talado

anuella liberdade que, no primeiro ímpeto» se toma sempie

irrefreável. Dez. Innla, cincocnla joit-aes -tuifcii. li denc-

pente*,,»
Se aqui nao Jiveiam de mau bai é hente do exerci-

jo, nâo se mostraram os seus fundacotes menos Inspíiects

que Miraoeau. Desmoulíns»Brissol, Uusiaioi» M*ial.„
«Como Iodos clles, uguudf» imegiitu Shtti Zweig,

chamam berrando os leitores e procurem dt minai os con-

conenles com tuíos de tambores, o barulho è indiscrípli-

vet;em lodo o paiz nâo se ouve seiuio cites..»

Assim lambem, entre nòs» loi o patriótico Iràbal) t de

imprensa ern prol da Independência Nacional,

(Continua no próximo numero)

cfflaric c#. freire

Bidú Sayao

Viajantes
Deu-nos o prazer de sua visita, o caricalumti; bahia.

no Sr àntonio Fonseca» um dos mais conhecidos e biuhan-

tes arii>ta do lápis que lem passado peta nossa O Pilai O

diiliuclo viajante, que passou pelo vapor «Lm e. Alcidm».

com destino â sua terra natal, teve òpportuiudede de nos

mostrar algumas de suas mais bellas cr catões» que nos de-
monslram o valor do lovem ai ti sla,

Agradecemos o »ua visito, «me no» d< u alguns mo-

mentos de qrandé alegria espiritual

Bodas de prata

Cel. Balbmo Quintacs, funccionàrlo n uni-

cipal aposentados sua e,\ma esposa»quan-
do da commemoraçâo de saas bodas de

praia.
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A maioi cantora lyrica do Mundo e uma das mais ai-

Ias glories do Brasil. tVulú Sayão oferecer*, no dia ft do

mez p. vindouro, um recital a píaléa victoriense, que terá,

assim, a opporlunidade de conhecer « prende íígura arhs-

tica do nosso Paia., que o mund-. todo ia consaytt u e vem

de uma toürnée de retumbante suecesso na Ame ríc a do

Nort1

ALFINETADAS

Dizem que Mlle. é minto culta, Emlanlo,outro die,obe-

hudaménle Alfinete leve oppoilumdede de vt r uma de suas

caitas âquetla amiga caiu ca e et mcçci por nolar os erros

orloqraptucos.. dt- palmatória,

lutro dia. ouvimos uma obscivaçêo molde *« h bicos

conhecimentos phitoiogicos de certo meço nosso conheci-

do. Disseram que eile usa uma ortcyraphia especial, pelo

simples motivo de nâo saber ehmologio... Seiá?

Espera-se que o casamento da linda serrana seie am-

da este anuo. Dizem que a ultima alfinetada fenu o assum-

pto.com muda severidade. Ficam ledas as resolve* e da-

da.lamttem a bôa nova..



Actos do catholicismo
Primeira Com-

munf)ão dos
alumnos do

Jardim da In-
íancia,
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£fs/cs anjinhos recebendo Deus J tos-
tia» subiram ao ceu pelas aras da
contricçào e voltaram a terra ungi-
das do Senhor. '...: 
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Os graciosos meninos Weltington, e
Maria da Penha Oliveira, filhinhos
do sr, Armando Oliveira» funeciona-
rio da Procuradoria Geral do f:sta-
do e nos$o apreciado collaborador

realizada na
Caíôedral

Dois anios que fizeram parte na Pri-
meira Communhèo dos alumnos do

Jardim da Infância *t:rnes!ina Pes-
¦ a»*1'

sòa->, desta Capital,
¦
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/im iovcmzito» depois de sua Primei*
ra Communhèo, em abril ultimo.

Depois de sua primeira communhào,
com a alma voltada para Deus, es-
te iovem posa especialmente para a
nossa revista.
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Sta. Nilze Lobo de Oliveira,
üma eísppçssão de belleza vi

çtoriense e a candidata mais
votada do concurso de «fl

-* ¦", ¦'.

Mais Bçlla Jovem do Brasil»
em realização neste Estado

por intermédio do «Estado

Novo.»

«vôcfèdaae.
Sta. Léa Manhães de An*
drede * encantadora figu-
ra do «set» vicíoriense e
candidata da U. A. G. E. S%
aò concurso de «A Mais
Bella Jovem do Brasil.
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/osé Pmheim, es/u-
dan/e e íf/itâo do nos.
/tosso collahorador e

poeta Antônio Pinheiro.

Alfinetadas
Foi no «Saldanha» que os dois se

conhecerem. Segundai di/, a Pto-

g*nttora da suave cteature,mostiaia
a uma de suas amigas o desejo de

casar a menina cedo. A outra lhe aí-

fumara então, que faria a felicidade
da moça. E arraigou aquella apre-

sen! ação, Mas que falta de sorte

deve hoie pensar a futura sogra do

moço. tia cinco annos que se iniciou

o romance e até hoie-.
I

Mlte. tinha certeza que se na Mis-

se Rua 7 de Setembro, t: foi, 0 tor-

neio, entretanto. ag«*ro é que vae fi-

car mais dttficit... Tome cuidado...
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^^ r. Pedrolina Siqueira Ei-

lho, nosso prezado campo-

nheiro de trabalho e valo-

roso defensor do Centena*
no F. C, que ora disputa

o campeonato da cicÇeae
na Ia. Divisão.

fl' çnçantadora Zilá

Zilál
Porque estás Inste.

Assim compenetrada?

Que fitamos teus olhos mnocentcs?

Sorri, Zi.Íá-1

Que a vida, c larga estrada

De rectas bem talhadas

E curvas suíprchcndenles...
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4 encantadora menina Zilà, li-

lha do sr. Primo Pretli, comtner-

ciente em Santa Thereza.

Sorri, Zilál

Nâo deives gue esse véo

Envolva o leu semblante!

A alguém, que esta no ceu.

A alguém, que está distante

Sorri o teu sorriso,

Que é so serenidade l

E lá no Paiaiso.

Em ramos de saudade,

Irá desabrochar l

Depois a mamâesinha.

Do ceu a contemplar,

Se as*im le vir. trfslonhe,

Por cetto ha de chorar!..,
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Fe/ annos, no dra /6 do
corrente, o Sr. Or. /f/na-
c/o Raposo, esc r i p Io r,
/ornatàIa, corner//opra-
p/.o, poeta e nosso bri-
lhante collahorudt r, re-
sidente em Vassouras—

Estado do Rio.

Todos esperavam que o funccio-
nano da Inspecionados Municípios
se resolvesse neste me/ de festas
e. emlanto, vemos tudo tâo frio... Se-
rá que o inverno nâo lhe despertou
o sonho de um futuro em primavera
eterna?..

Ninguém sabe, ao certo, quando
é oue se realizará a ida ao Carto-

no do iovem vilta-velhen se. que é>

um dos amigos mai* íntimos de Al-

(mete é que, por isso, sempre julgou
que jamais sahiria nesta seççlp. Por

isso, tombem, é que resolvemos fa-

zer hoie o que elle náo espera, pen-

guntancio-lhe a época da solução do

seu caso...
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V/irginia G. Tamaniqi

Orlando Oonçahes (Ca-
boelinho), figura de des-
taque em nosso meio es-

portivo e impetuoso a/a-
cante do * Centenário p,
C», da nossa di v/s «a

principal.

I



A Resignação
/4* alma veneranda do meu pai: Francisco

Nogueira da Gama}.
*. '¦

¦ 
¦ -¦ ¦ -; 

.......

A Resignarão é aquela virlüde oue muito se reiacio.
na como noSSâ natureza e condirão Oe vida,oue mais in.

fluc ern nOiSOS destinos. Nao 03 anula, é bem verdade

nem os altera, mas os ati nua em muitos pontos. V como

que a anua ante o sedento, o alimento ante o faminto, a

veste ante o mi, o nbngo ante o desamparado» o lemlivo

ante o sofredor, o sono ante o insone. Sò por isso está es*

licitamente ligada a cada um de nós.
Onde quer que esteja, ia/ ás vezes de u*a mãi. No

lar amenizando as mas situações, as condições precárias

dos chefes de família e de toda a prole em face das serias

dificuldades que de quando em vez atraxess^m; nas ofici-

nas, prodioohsando aos operários faoucnas esperanças

com a idea confortador a de que, mais boje tu mais ama-

nha, com o tempo poderão adquirir as melhoras de seta.

das; na?* instituições de fins humanitários c alliuisticos con*

fortando as almas dos diretores e coediutor es contia a

ruindade de uns, a felonia de outros e o despeito de n ui-

tos, la/.cndo-lhes \cr que nào devem deixai pela metade

a obra começada, embora hajam de sofrer outio tanto além
do que lá hao sofrido; nas casernas dando a entendei cos

soldados que precisem obedecei paio nào se exporem aos
figorcs das penalidades militares, lembrando.JJies que or-

denar e obedecer sâo COUSdS equivalentes; nas lonas das
invenções, crcaçòes e produções humanas aconselhando
aos que se empenham em inventar creai e produzi! a nao
se darem por achado ante os nsmhosdos cínicos e céticos
mas a poríiarcm em seus intuitos, se louváveis e justos» até
vc.los reatisados» lembrando, a propósito, que «Perna nao
foi feita em um dia», acrescentando, para confortar, que

Galeria dos Collaboradores
LEVV KOCHA
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Levy Curcio da
Rocha, filho do sr.
Efhtlio Coellio da
Rocha c de d. Vi-
cencia Cur s o da
Rpcha, nascido ern
!sâo loào da Mu-
quy. no ti ia 14 de
Março de 1916,

Tem contos pu-
bti c a d O s no «O

jornal», Jornal das
Moças, «O Malho»
C mais iornaes e
revistas do Rio.

V collaborador
freqüente da *Vi-
da Capichaba» é
em Cachoeno de
Itapemi r i m, onde
reside, escreve
também com fre-
quencia chromcas
no Correio do Sul-

f:stá escrevendo
um romance regio*
nal que prete n d c
publicar brevemente, intitulado -Desordeiros,»

Tem estyto elegante e sublil, repassara geralmente,
de uma ironia que ê fina, mas corta et mo navalha*

-.- 
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Capitães Brasileiras
fl ':* l ^0ÊÈ
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O relance de um panorama fransbordanle de belleza, que encanta e deslumbra, è
este com que revelamos aos viclonensts un a persrcctna dõ linda Capital de Mi-
nas Geraes, a modernissima hrllo llorizonle, uma das maravilhosas capitães do
Brasii*



Hospitaes
Capiçbabas

Uma da* grandes obras
do tzspinlo Santo, cons-
iruida pelo esforço das
Damas de Caridade,
com o auxilio do povo
e do governo da nossa
Terra, ê o Hospital /n-
fanhl *M S. da Gloria*,
situado è margem da
Avenida da Penha, no
aristocrático arrabalde
da Praia Comprida.
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um fracasso ou insucesso nêo é motivo de desanimo, sobte-
tudo quando se Icm em vista que as grandes vitorias pre-
cedem comumcnte pequeninas derrotas»

O que os tiranos nâo conseguem pela \iclcr cia. o

que o* diplomatas nâo conseguem pelos Iraltdc 5, c que os

magnatas nao conseguem pelo ouio, ò que os médicos não

conseguem pela ciência, o que os militares nao «;oiiscc;u« m

pela estratégia, consegue ela peta persuasão sem rumores

nem sobresaltos, isto c, edibca a paz, expende a fcltcida-

de, tirma o estado de saúde, vigor cm e. conquista, domi.

na. A seu influxo acalmam.se os desesperados e sao ci n-

solados os alhlos; iceigurm.se os decair os e sêoencota-

lados os desanimados; vitahzam.se cs dt bili ledos e selo

abastecidos de lorça moral os abatidos; senhi m os dcs.lu-

didos, alegram-se os entristecidos. Amda por sua intluen-

cia é robuslecida a lé, acresc e m - se as esperanças; sõo

acomodadas as inquietações, sohdificin-se as convicções
são serenadas as exaltações, desanuviam-se os maus pre-
sentimentos*

Com a Resignação somos ricos na pobrese, ielises
na desventura, elegies na dôr, comumcativos na trislesa,
serenos em meio das dibculdaoes, esperar ç o sos ante os
desenganos, vitoriosos ante as derrotas, ulonbc * d< ? ante
as humilhações, conformados ante as injusliçi s, c a n i * an-
le as alronlas, bem compensados ante as legrattctaes, su-

pertores aos infortúnios, tranqüilos ante as tmeaçes, resi-

gnados ante os perigos, grandes na obscuridadc Com ela
estamos salisledos com o pouco, nunca desce nlenles; 11 m
baleiados pela sorte, nunca mal aquinhoada s; nunca des-
gostosos da vida, sempre deseiosos de vt\et. Com ela.ain-
da cegos lutgamos ver; ainda surdos julgamos ouvir; amda
mudos julgamos falar; amda enfermos nos julgamos sadios;
ainda no estado mais grave nos julgamos sem perigo. Pela
sua ação lransmuda.se a lagrima num sorriso, num cântico
o gemido e os ais, umsonos, num tocante COIO de graças.

Tendo-a, nenhum coração por ofendido, se dirá ma-
goado, nenhum peito por magoado se confessarei ofendido.

Resignação, assim, e amor, caridade, tolerância, per.
dâo, paciência, serenidade, prudência, perseverança, sim-
pltctdade, humildade, harmonia das vtrluCrs. tquílibiii dos
conjratios.

Aquele que alem, de fato,bem alicerçada najrno.vê
o ceu sempre límpido; as nuvens sempre atgodoadas; os
honsontes sempre claros, desanuviados; o tempo sempre
limpo; os dias sempie lindos; a atmosfera sempre leve; o
ambiente sempre favorável; os mares sempre cal mes; as
noites sempre enluaradas; as campines sempre verdes;os
prados sempre enflorescidos; o ar .sempre puro; os poma-
res sempre frutuosos; as searas sempre promissoras; as
eousas sempre boas; a natutesa toda propicia. Eis o con-
cedo ; tudo está bom.

Passos Lírio
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CIlIflEtMft
«Rosalie* vae mostrar, breve, no Gloria,

Nelson Eddy. cadette de West Pomt.

amando Eleanor Powell no es-

pectaculo^mais sumptuoso do anno.

Nelson Zidf, garboso, cadete de West

Poinf, principal interprete de «Posa/ie.»

¦

A Academia de West Poinl. com sua rapaziada tor-

le aleure.omotoso.cum rc.no imaginai.o. um seduetor

pn.z de m.l encantos, chamado lioman/a - eis os amb.en-

Jcs onde se desenvolve a historia cheia de musica e reple-

Ia dc mil e um motivo* de belle/a. de .líosalie». o l.lm ouc

o •Olona* vae apresentar para satislezei a cunosidaoe tie

um mundo dc lans de Nelson Iídd>. dc Eleènoi Powell e do

gênero de comédias mu si cães. do gua! «Rosabe- e sem

duvida um dos mais legítimos exemplos, atem de ser. sem

contestação, o l.lm mais sumplüdsoda p.cscntc lempoiodo

l-m «Rosalie» lemos Nelson Eddy. oarboso, bomllo, como

«R Dupla do Outro Mundo»
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V/océ verá, rindo a valer, as cousas
mais espantosas e esquisitas, em

«A Dupla do Outro Mundo»,
breve, no «Carlos Gomes». Você verá

Constance Bennet e Gary Graqt,
dois «phantasmas boheniios» elegan-

tissimes fazendo cousas incríveis
com o santinho do Roland young.

um cadette dc West Pomt perdido de amores por uma prin-
ceza, mas uma pnnecza americanizada, t;leanor Powell.. O

tilm tem outros elementos excellenles e Iodos defendem

períomances deliciosas: I rauK Morgan, llona Massey, lidna

h\a\ Oliver, Uitlv üilberl e, entre outros, o bailarino l<av

holyer. ?.'i0 bailarinas ensaiadas por Albertma Izascl» dão

extraordinário bellcza e vibraçôo avarias deslumbrantes

seqüências de «ttosnl»-». oue, descíamos esclarecer, não c

um film-revista, absolutamente: é urna comedia musical.ge-
nero grande espectoculo, versão aprimorada de uni espe-

elocuio de Ziegfetd. a musica lindíssima (ê que bella emo-

ção ella constitua alruvrs da vo/ de Nelson T.ddv!) e de

Cole Porter.
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O grande crime
Para o companheiro dt tuctas

Eupftrasio Sflya.

Contemplando do mundo a derrocada, alie-

vé» das ouerra» que. em horripilante contraste

com o desposilivo humanitaiio e santo: «Não

matará*I...»* vem conturbando a vida humana,

cuios scenartos. aoilados e confusos, se Irans-

formam em tenebroso campo de m on/slruosas

batalhas, em gue, anulando as conquistas da ci-

vilisaçao chnsia, sob o* tentáculos dt> loucura,

se degladiam multidões te rre nas; afeivorado

servo de Jesus» lixando o olhar num quadro on.

de o Chnslo ouciíicado se patenteie, entriste-

cidamenle escieve, a pagina que se vte lei
«Tenho deonle dos olhos o impressionante

quadro que recotda os merlviios do Chrblol

tesus, Teu grande amor pela humanidade,

loi um crime I Qui/cslc libetlof os lilho> da ler-

ra da» suageslõe* mal.gna* <io oigulho que os

escravisava ahmeutaudo-os no pi abe n do mal»

quizesíc conduza os homens para o seu Crea-

dor. inslruindo-lhes o pensamento. PoIomes c

«cções... Enviado de Deus.conhecedoi de Ioda*

os leis que tegern o Universo, deposilai.o das

virtudes me forma a nalur e t a intima do Pae

Espiritual-Espiulo Luz - baixando é lerreinun

edificante exemplo de inbmta bondtde, Tu te

nivelaste ao homem» acceitasteltie «uma cai ne»,

e egualando-Te a elle. humilde e bem, drbel-

de lhedissesle: «Eis-me comosco.egual a \os.

suieilo a um coipo molenal que rouiW. me pe.

tt| .Venho annunciar-\os o irinode meu Pac§

«pproximar.vos «JCIIe. que. Para vossa eterna

felicidade, me enviou; vinde o mim, teproduxi-me

em vós assim como eu vos reproduzo em mim.

sou egual a vós. lenho uma vesl.menla material

eguol a vossa; sou o filho do homem I Nfto me

receieis» mas acceitae a doulrme gue vos Ira-

ao Ouvi as palavras gue vos dirijo, pralicaeos

meus aclos e sereis egual a mim por pensamen-
ios, palavras c acçdes f .

.Vinde a mim porque cueslou coonosco e vos talo e

vo» convido... Tornae.vos lumes em m.m e «¦vc» ap*-

sentarei a meu Pae que vo» nio regeile-ó. po.oueusou
- o Vonl.de dt* e tudo quanto mel.«rd«MM^

Assim tolasle ao homem, querido Mestre. P0fÉ%«

balde o liiesie. porque o homem, ai de m.ml... »rob'c»oso

£ um reino para seu império, olvidando.«*o diada, pjw

sagem ê toevilavel. offusca do «JJ^^Xi 2.
«errenas «tonas, cego por seu egoísmo, «c^

HAMBURG-SUD
¦AmWa Wmm\ mw'- -¦¦ * "V

Companhia
de Navegação

Hamburgueza Sulamericana
Extrai rápidos paquete» de mxo

PRÓXIMAS SAHIDAS DO RIO PARA

EUROPA BUENOS AIRES

Antônio Delflno

Madríd
General Osório
Cap Arca na
Cap Norte
M. Sarmiento
Gen S. Martin

{•) Escala
Grande do Sul

Publicidade

6 julho Madrid
Santa Tè
Cap Arcona

2i « Cap Norte
31 « M Saimienlo

6 Agosto Gep. San Martin
6 « Monte Utivia

I \ . General Artigo 10 «

17 * * Espafta {9 *

lambem cm SAo Francisco «Io Sul e Rio

Iíi

Serviço de carga
O vapor «FARMSUM. carreqar* *m 12 de lulho

para HAM5URGO

Informações com o» AGENTES

THEODOR WlbbE & Cl(*. bTDA
Avenida Capichaba. n. 4 - Telephon* 363

Vlctorli - <••*• P°slal 219 - E. E. Sanlo

. . ^m.n/*a« aor pensamentos e inlluencias
seu> *^c,,'0n,c$'iÍ°,7ndaed!4lP/Oe de írolernidade. .egeilou
conlranos ao reg.men de pa/ e ae i «
» .**** inOriic còcs. ecredilondo-vos imposroi..as vossas insiruccoc*. «v.. luiman id ede foi um

lesus. o leu grande amor pelo humon .oaoc

grande crime 1...

Luiz de Oliveira

":y$í "¦ ' ¦'¦

Lavamos «o conhnclmante des «o.ao« ctonHw£»•

„ ^SETNMMMrt. . aulort..ço.— E"'c£í;

Uquld.da. toso «Pó. • .ua«"••'«^"V?**;:„««-
fim tta cad* mat. contra aproaantoçio oo* compm«

2 •roYpactNo. raclbo. paaaado. pato noaao dlractor

aimot terçados a faxar aato aviso am rs«ào do slra-

- a^. -Vm aí'«Hlcsndo nospsgamsntes da slfluma.

VtmS s-oruads. Avisamos Mjj^ «•!*«*

p.g.m.n«o davari ..r toito .ntoclpadamante.

i.w.mot ao conhaclmaate da nossos laHoraa qoa

. .virc^Sa- nio toma.**.» «4~£S»Z
l»..do a temsr •sslonaturas ns praça da Victoria. nâo

^Iloolsabllsando a radacçèo patos qua nao tora»

liSEêtlX" Cptohab.2a m^lantoractoopas-

"^ "SiíÜESri. vator q«.Mf« raclOo. ni.

publicados ou asslflnsdos pato «racçio.

... O amor do palna começa na (amilia.-Bacon



São João
No pamet d?aphanamenle azul àa noiíe fria e maqcs.

tosa, o rosário phosphorescente dos balões polychromos

parece desfiar-se indefinidamente. . E. no ftuidcz do ar,es«*

fuzia a toguetadacorruscantc soba grita e nsurdccedoia

da meninada «lacre da minha rua...
—Viva São ioàof \ ivòôòô,,.ÒÔ». ò...
Sôo loâot Noite gostosamente ína, convidativa ao

"amor»*»
Sao JoAol Noite macia, convidativa ao sonho...

Se a gente nào crescesse... Se a gente nao cresces-

sf» a noite tradicional de Sâo Joao seria sempre a me*ma:

lyrWamcnle azul,poeticamente insada de luminárias vplan-

fes, luminosamente riscada petos foguetes cslrepibse s_e

phanfasmaqoricamente coloridas pelas labarcdrs cambiar*-

tes da foqueira voHvál...
Mas a infância, despreoceunrda e feliz, esvac-sc nu-

ma ephemende dolorosa...
E* como um baléo que, em meio a algazarra, ascep.

de»lodo cercado de cuidados, ao céo azul... para, logo

depois, cahir em fragmentos combutentes...
E* como o foguete alegre e sibilante que risca cem a

sua luminosa fraiectona o azul dtaphano da noite e, após*

desprender as suas lagrimas numa orqia de seinhltas tremu-

tantes, desce numa brusca queda vertical .
porem, talvez, se ia a gente que muda, e nâo a noite

esplendenle de Sâo |oâo. que continua lyricamentc azul,

sempie gostosamente fria.,,
E a noite que a qente vê mudar, e que se pensa ser

essa noite que passa, nao é senão a longínqua noite de S*

Joao da nossa infância que^a gente traz accesa na alma.*.
Mas uma ia sem baldes: que os vendavaes dos sol-

ínmentos \h acabaram...
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Noite sem fogueiras ehammeianles: que a realidade
Iria da vida transformou em cinza...

Eu tenho pena dos balões e dos foguetes que sobem

para depois cahir depressa. E quando veio subir um balão,

lembro-me, logo, togo, com uma tristeza enoirre, do meu

balão... Ah! o meu baião... Numa remota noite de Sâo |oâo
na brumosa e .'melancólica alvorada da minha vida, papae
me deu um balão, Corn, ufanoso, Ioda rua. mostrando è po.
bre garotada boquiaberta o bonitopresenle que ganhara»

Quando o crepúsculo vagaroso desceu scbie a teria^

eu desci ao meu ferieiniho peite gii tando por papae,

para que elle me ajudasse a soltar o meu baldo.
Nâo havia na bmpidez do céo nem um ponlo lumino~

SO, Sena o meu balão o primeiro a saudar, na immensideo

azul» o meu querido Sâo Joao I Papae seguiou com cuida-

do os goramos, ajudado pela garotada pobre quc gritava, e

eu, ajoelhado no chão, accendi a bucha, abanando antes

o balão com o abano que mamôcloda risouha. trouxera da

cozinha. Os gommosforam-se intumescendo, inchanco, au-

gmentando. e o meu balão» impulsionado peto gaz, osciltmi

no alto e depois foi subindo.*, subindo...
Ahl o meu balão j Meu sonho, minha ambição, minha

íchcidade I
E aeceudia 0 meu balão peto espaço azul, no seu

destino glorioso, quando um foguete de lagrimas, subindo»

de repente.de um dos terreiro* da vizinhança inventa.ai-
cançou-o. no alio, esfrangalhando-o lodmho... E as laqrr
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«mas do fociucte. guando caiuram, num chuveiro
dc gottas tremula» e scmfiilãntes.mais parece-

«ram lagrimas dcTmeu belêo que do foguete mal-
vado...

Ah! o meu balao_ fl eu vi a bucha ardente
do meu balôo descer verticalmente e bater no
zinco do gallmheiro, espantando a gallinhada
Chorei qunsi todata noite com a caneca enter,
rada no travesseiro molhado, esconde ndo as
minhas lagrimas c a minha dor dos meus pae*
pacs que, sern eu saber, lambem choravam a
morte do meu balão..

E ha, em todo homem, a triste recordação
de um balão gue na infância elle soltou, e que
após accender, foi cahir, apagado, longe... Mas
cm mim nâo. Soba doce recordação da ascen*
dencia gloriosa de um balão, ha a fHsiiSSiinO
evocação de um imnte.doso foguete de lagri*
-mas,,, no qual se resumiu todo a minha inlon-
<ÍaL,.

São |0i0 1 580 tono I
Noite ryncamente azul. propicia ao deva-

neto gue é a louca e feliz iltusão...
Noite gostosamente fria, propicia ao delírio

supremo do amor, gue é a louca e fatal reab-

dade...
ti eu lenho tanto medo, querida, que esse

amor tão puro e tão ardente, gue você, na Ho-

fescencia da sua mocid ade. me dá em troca

do meu santo e puro amor.tenha o mesmo des-

fino do meu balão varado peto foguete de la-

gnmas...
Sâo Joè"oi São loôol
Você, gue deixou o foguete furar o balão

da minha*infância* não deixe outro foguete fu-

rar esse balão verde e bonito da minha moci-

dade... não!.
Viva São loâol Vivôôô,..ÔÔ-ô...

Jorge Azevedo?'
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Pelo conniriercío
Inauguração das Novas Instai

lações da «Casa 4 Irmãos»

A tragédia dos calvos
Nove pessoas sobre dez

dçilsam cahir seus
çabellos

No futuro nâo haveró
mais calvos
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XX.XXXÍOs irmãos Ihlat, indusiiiosos e dvnamici
comutei ciantes em nossa praça, proprietários
da «Casa dos 4 Irmãos*, ofíereceram é socte-
úaúe victoriense uma grande lesta, no dia ta
deste mez. peto motivo da inauguração das no-
vas mstaltaçôes da sua secção de vareio, que
está, agora, tão perfeitamente itrôallii* o i e*

der servir com maior bittho a sua tregnezia,
que è nesta Cidade bastante extensa.

«Vida Capichaba* gue esteve presente a
essa festa, apresenta aos irmãos Hílal ts *fcs
cumprimentos pelo descnvolvim e n t o oue vêm

lendo os seus negócios em Victoria, fazendo
votos de maiores prosperidade*, paia i cies*

mento do commercio de nossa Capital

Anula é tempo de reparar as conse»
qaeneins di* sua negligencia passada*,

A miraculosa formula da Loção Brí
thnnie contém solução e*tavel de celtu-
as eapíllares revolucionando os metho-
dos em uso.

A causa da queda dc» eabello em $0 *l-

dos casos é a seborrhén que se matjiíes»
ia pela graxa excessiva, a caspa e a&ço
iniehóes. sjmptomas que delappar^cem
un me d iatamente com o u*o da l.oçâ-* Brí
lhante,

A Loçào Brilhante tem salvo rnjlKdeè
de pessoas da cal vicie e*o~qne teu por
esta multidão ella poderá'também Inaer
por V. S*

X.»í* acredite i\uç e »cu ç»w*o çatwiiMdo çatefa
cotnpêei&rnettte e* i n r 1 t ClwBiécé á' tiéar M*

Com o u*« rrftttlAr *1a Loçüç Hdlhrtnlr
l" — Pe»4»|*j>rtrrcrm a jwib«rdiè4, íi» eus

2*-*C«3»3Ni ü Qtiedâ do cnlxllo*
:i-__0« cabetiou htmuw** «irucftrftttw* «u ffiiH

Ihof vcttiAm á c^r oâtttfa) primitira ««-m *«?r im»
líitfo* o» queimados.

4' ** Dfft^m > a**dmenle *l« novo» c»t»fllo*

S^^a* çmm tle catifldl» to broiftr h«i vo*
éaboUèi.

#»*0^ OlfeçlfOr* Iplitlftltt vilâflíMile, iofiviim«i«
tiiidof 0- ifttiofo-*» e o <?at*«*c*t Vtmp® t fresca.
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Senhores Àiyim ê Freitas ¦
C. IJcatal 1379. S. Pauto-Brasil

Peço lhe enviar me gratuUamérjte o
folheto *Á 'HaXnie dos Cabelloii*
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iVtia >•'.'*>?" X*' *..*:.» %'«;*;.,»» * ...» * *"j.
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Pertilisa ocoii

To cabellüdo
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ANNIVERSARIOS
fizeram annos no dia:

O snr, Dr. |oâo Milton Vareiâo,
direclor ^ Penitenciaria do Ms**
tado; o menino Tuho.lilho doca-
sal. Dr, Alencar Aronpe, cornpe-

lente engenheiro da listrada de Perro Vi-

ctoria a Minas

As exmas. sras.: Emitia dos Sen-
tos Leal, Mana Posa Bandeira e
Viana Nunes, da nossa SOCÍedfl-
de; os srs,.Daniel ftachmcv/cr.um

dos nossos mais queridos artislas photo**

grophos, cujos trabalhos lá tem sido es-

tampados em nossa Revisto; Maxim mo

Cotilinho. do nosso alio commercto.

Ihonlc Poeta e nosio collebotedci; Alflf*
do dos Santos (.ornes, nosso cotlce.» 0'* A

Tribuna* e sporlman iruilo querido cm

nossas rodas sociee?: a menu a Cecília,

filha do sr.Denglars Ferreira da Costa,

chete do Serviço de Identificação da CUé*
fatura de Policia do Estado.

m

ED

|—| A sta. Mana de Lourdes Po\ores,

I 181 expressivo figuro da sociedade
I 

IU| 
victonense, os srs : Prol Manoel

^¦"" de Carvalho Anchictn.lunceiona-

tto publico estadual; Di Alceu Moreira

Pmlo Aleixo» advogado em nosso fórum.

mmmaamwama
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Retratos Modernos

MAZZEI
Representante da -Revista da
Semana*, *Eu Sei Tudo* e

*Scena Muda*, nesta capital.

Seus trabalhos lambem sâo pu-
bheados em

«Uida Capiçhaba»

Rua leronymo Monteiro. 77

Vietoria

0

I i jvs exmas sras.: Argentina Ro-

1191 drignes e Ideal p h i n a Gciilinhp
1 

l 
1 Carneiro, figuras da sociedade

*—* 
vicloriensc; a sta. Carolina Dias

Semptim, elemento do nosso «sei*; o sr*

Dr Alfredo Pereira Barreto, cavalheiro

muito relacionado em nossa sociedade, e

a menina Wanda Pimentel, íilho do snr,

Emtho Emílio Pimentel, lunccionono do

Departamento de Estatística Gualdo Es**

tado.

A >la Adilia derreto,encantado-
f© figura do *set* victonense; o

si |osé Mnnhaes.cavellieiiomtn-
Io relacionado em nossos meios

socioes.

Os srs. Carlos Lança, estudara
le; ioao de Siqueira r*rhMo
nosso commeicio; tep. Colmar

Carneiro da Cunha.brioso oinciei

do nosso exercite; Dr. 6er»vindo de No-

voes chete do Serviço Techmco do cate

c o menino César, lilho do sr. Dr. Manoel

Passos ftarros,

A Sra Mana Nunes Milagres da

IIOSSO Nociedodc; a sta Allayr

terrena, do «sei* victonense; os

In Willis Cunha, nosso collega

de imprense, e collaboradoi de nossa re-

.hla; Dr. Míndo Sodrc. medico conce»-

luodo em nossa Capital

A sra. Mana Kefun, esposa do

sr Dr. Jorge Kefuri, brilhante ti-
'ura 

da engenharia n««w»*tt,h°£
srs.: Nilo Apparecida Pinto, ori-

A sla Elisa Moreira, uma do nos-
so collega de imprensa, sr. Dr.
IVerestord Moreira; o sr. José Ri-
beiro de Sou/a, lunccionono da NOIVADOS

Cia. tlspirito Santo e Mines de Armazéns

Geraes*

N

As exmas. sras.; Anno Maciel To-
var e l.ourdes Vallc. da nossa
sociedade; a sla. Thereza Pimen-
lei. do escol social de Vietoria;

os srs: Guilherme Abaurre; Luiz Manoel
Vclloso, thesouretro da Delegacia fiscal;
o menino V*. alier, filho do sr, losmo Rocha.

O sr. Dr. Itcrmano Brunncr. bri-
lhante poela capiçhaba e um dos
mais queridos e dtstinctos cotia-
boradores de nossa Revista.

^7j O sr. Dr. Dc/cmhnrqacioJ losias
2/1 Soares, urna alta expressão inlel-

lectual do Espirito Sanlo, gue lá*
lem abrilhantado a nossa revista

com a sua collahoraçao.

O sr. Dr. Pedro O* Rciltv de Sou-
281 *a. lunccionano publico estadual.

A sla. Luiza Sanlos, da nossa-
291 sociedade.

O sr. Pedro Lima Pinto, auxilia*
do nosso commercio e muito re-
tacionado cm nossas rodas es-
portives»

fãõl
a***************

Fizerarrvse noivos:

Da sta. ludilh de Almeida Cotio, proles-
sora normaliza, o sr. ftrnuho Pereira da
Silva, da sociedade de Aletire;

-da sla. lohla Souza, da nossa socie-
dade, o sr. Temo Aquino Rodrigues, do
nosso commereio.

CASAMENTOS
Casaram-se* ' 

'¦', 
:¦¦¦..-. 

' 
-';.. .

?ahU<? Cabelo
Branco

uventude
ALEXANDRB
ir- Cabelos
*vUà$ Brancos

Jom a sla.Zenilda Santos» da nossa so-

ciedade» o sr. Eirmino Tellcs, cavalheiro

muito relacionado em nossa capital;

-com a sta. Alvina Canosso» da nossa

sociedade, ò sr. |osé Vieira» cavalheiro

mudo relacionado em nossa Cidade

NASCIMENTOS
Estão em fçsta os seguintes lares:

Do casal Dr Joaquim Lyrio do Nasci-

mento» com o nascime nl o de uma linda

menina, que se chamara Mana de Lour-

des.

•"¦ 
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Minha boa omigutnha Eleonot.

De tia muito que recebi lua carta, em gue me pedes
de uma maneira gentil (gue absurde). gue CU fe et i ft um
sontio verdadeiro e infantil E frisas categoricamente: «na-
dú de pesadelos no fim do sonho; você é muito franzino e
pôde sofrer um abalo (Muilo cbngedo)!

Podes ficar tranqüila que o leu frpo nâo provoca pe-
sadelos.

Agora, vamos ao sonho? Eu fe vou contar, atnda sob
a impressão de honfem, um sonho em que vivi como outi ora
a minha meninice, o meu tempo de enança, o meu passo,
do despreocupado e feliz t

Vou te dizer tudo. Vou fe falar do meu sonho, tíscula-
me bem, Eu sonhei... tfu sonhei . Ah» Sim. Eu estava nafa-
zenda. Levava a vida simples, bôa e feliz da roça, E linha
uma companheira para folguedos, menor que eu, mimosa'
miudinha, sempre pronta a tudo gue eu aiquífekva no meu
cerebrozinho ainda cheio de falhas. Era obediente» dócilj
Chamava-se.., líspera. Esqueci-me do nome com que a cha.
mava no meu sonho. Ah! ftianquinha. Sim, pois era muito
branca, t: eu brincava.,, pulava... levávamos o dia todo cor-
rendo pelas campinas verdes, morro abaixo, morro acima,
sentindo o sol escaldante losfar a minha cabeça descober-
ta, com os cabelos ao vento. Deitávamos na selva.Ela sem-
pre pertinho de num, colocava sua cabeanha nos meus toe-
thos c passamos assim horas íntemnhas. Felizes de nossa
amizade Alisava-lhc então a cabeça com carinho, corn
amor. A*s vezes, ela dormia E eu ficava com medo de des.
perta-ta do seu tranqüilo sono. Ela ficava quieta Confiante
na mmha força para defende-la dos animais que tinha tan-

*t%**\ *WL\* *

CONTRA
f.SSf.DUf.ft5y

DflS CREfiNCfiS.

Refrescam e dâ pele
para. eezemas dos pesdos seios, etc.iH

VOCÊ JORGE ?
PENSEI QUE ESTE
MAU TEMPO 0
CONSERVASSE
EM CASA .

NÀO TENHO MAIS RECEIO,
DOSRESFRIAD05...0U50CONri-
NUO DA EMULSÀO DESCOTT DEU
ME AO ORGANISMy^RtSlSTÍN

^ \ \\ ™j 35_j^ **********. \ w \ \____r_f ¦ *\*w*\ * * ^*\. \. ^^

A^ ^^______r ^^^*_ü^_____ \ ^_\ M _K _P Ww ^í* *\ Jk

\^^Ze&. ÇÊ?ftpOS ,\ci^s W^V^^¦|s^o> rr\\ I

Indo» e >« tíStíP* M^à a *> e e e * • U \\^

flJBajj % *j ____^^^^^^v ___mI :iv f "**'"-^^**x m^v-..._r.* >uiii \

¦fl t*^*^S-mk^St^^^Ê^Ê^m^^m ______¦ ^^^^^^**^mÊ^^0^^ ^^L. ^^ -*** ^*gmtmulsao *> Scott

¦ ¦ 
¦¦ '..•¦¦ 

>y"'

¦ «"'>rz<fl BB _____'^^__|fl^^^^5_____________*^__
*""£ * ¦"-õfll fl_3fl_

^^3 W*\ b

__2SlfS aafanti° veja se ha no vidro e no envoltório estamarca famosa. Para sua economia prefira o vid." grande

to medo. Ah! Era do cão de fila do colono. Ela corna e vt-
nha aconchegar.se em mtm. 1 remendo. Com os olhtnhos
pretos espantados, cheios de tremor, in ha lambem muito
medo do rio, Ela ficava enlêo, deitada na pedra grande,
enquanto eu me sumia e reaparecia na água coirenl. .Pt
cava-me olhando, observando meus gestos gue \(x nêo a as-
sustavam mais.,, Eu era feliz e ela lambem.

Mas um dia., o colégio na cidade... e a partida.. Cho*
ret, espernici, pedi gue nêo me afetassem dela, mas ludo
débalde,

Conformei-me com a separação, um pouco longa. An.
ciava ié voltar, pata ficar bem perto da minha braiquttlal

Afinal, veio o tempo das ferias. E cheguei è casa. Era
guasi noite. Passados os primeiros instantes de perguntas
de exclamações, sai. Ia à procura dela. .Corn ludo, o cur*
ralztnho olhei a pedra gue dava para o rio,,, a horta...o
pomarzmho verde onde turnos buscar escondidos da mamei
as frutas., tudo, NfiO a encontrei. Repremi a minha angus-
fia e nada ingueri. Sufoquei a minha surpresa durante o

; 
'¦ 

¦

'.¦''¦

....'¦. ¦ .'¦... 

'.'':¦'. '.

Miu

AUGUSTO LINS
— Advogado —

Prtça João Climatü, ir I — Teh C.
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m mi- falou dela. e, loi guando ao levar a ul-
)0nl0, Niaouam me 

Jatou 
deia^. ___ ^ olhos |ò _„_,„

l,mo oarlada o '""' q P„,â 
nionqu,nha? ü ela respon-

? 
,a;rSU.T-c come,. — R»ho.O .....mo pedacinho

,C;", t'ctantclme cambaleando e dei um or.lo.
dH° 

iorde, então... Brenaainhe ..sabes auem era, Lleo-

nor?Era uma cabrlnha branca da fe/endn.

*
*

petosmaus pecados e peloaleua •«-^«•¦f^";
rt .,- nnn voltes a ncdu.me que le conte um

catnec.damcn.e ouc nn« -»H« 
( 

P^ 
^^ ^^ _

So„ho. babe» porque . ¦>i ^ 
y, ^ co_ c(a

uma morena, c... o«»« 4
Aceita um abraço inlonbl do

Walentim $)e-t%iase

ULTIMO RifiOÜKSO

Nem ais. nem flores, nem ««^d2J-^*-*
Po. sempre evlronba 6 minha do. dolente.

Nâo um/este. Dalila. oavir magoada
Minha endecha de amoi que a li nao mente.

Tudo ia Ui por merecer-te, amada,
Mas l.cas mudo, embaraçosa, cm frente

Da minha dòt que no silencio brada.
implorar-le o senlii de quem nao senlel

Ma» hoie mudo de p.ocesso. wurala.
üopreso a musa c lorno.me acrobola
Dando lorça a malería, ao corpo, á arflilo...

F um boi por dia em minhas carnes entre,»

Nôo Porque eu vivo porá encher o 
yenlre.

Mas para ser o teu Somsâo, Dalila!

•¦: ¦.

ICNACIO RAPOSO

mst lihbi nm
Sc.it. Verm.fugo nâo st cura Vern.lt.o9a
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pala o Professor PEOHO DA CUNHA-O Oran

Clínico do Rio do Janeiro:
«Aconselho sempre o VBBMIOLJMQÇi

pelo seu eíttlio seguro e inollensivo**.

fa.) Adra dai Cunho.

Firmi ire. : T»b Vnt Cavalcanti

Nota Importaata - O Vermiol Rloa •*• eonlím *T.Y"*»-

YERMIOL RIOS
LIQUIDO E PtROlAS SEM CHEIIIOStM SABOR

- ouaivts ao. r o

Contra a sua tosse só o Contratosse

Banco de Credito Agricola_^pJsjpintoJanto_
y^^^^^< *l*!_2_i-J___Uw

Capital lnlegrallzatto ooosooo
^flaa^ ?¦aBBB' ^gaW __ _^ ¦ tx^^m^vmaa» am M—¦  -^«••*^ __ 

j, __a^a>e b~B ¦

Realiza operações de credito agrícola • commercla.
TAXAS MÓDICAS

Correspondentes em todas as praças do pau

Mario Aristides Freire
DIRECTORES:-- Jones dos Santos Neves

_^-^ 99 Fnd Tel • «Ruralbank:<;^hp- Dua do Commercio, ^-tna. 1C1- ¦*-* »
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Mlle. paiece que amda nao voltou do

sêü~passeio ao Rio. Isso. porem, nao in-

ílutu em sue eleição paia «A Mais t.ella»,

qu»» se processou dentro do mesmo cnlhu-

siasmo, tendo sido ella eleita cem um nu-

mero elevadíssimo de votos... Com certe-

£o* o moço idealista é que manteve o pe-

Stçâo de cabo eleitor ai... Nem observou

oue o velho regimen lá passou...

No mais lindo arrabalde da Cidade,

Miie. é acreatura mais linda.. Entanto, no.

éa impediu que outra tosse eleita, cem

grande maioria.., falia de svmpattua? El-

to, porém, é bastante sympalhica? Que

houve* então? Nada mais do que isto: O

rompimento que matou o ènthusiesmó do

ftirt...

f, Ella, a linda moremnha de Juculuquere,
desejava ver o moço na festa do Alvares,

que a S. E. L. realizaria para a posse do

sua direciona, emtanfo passou peta de*

cepção de nao comparecer o jovem áquel-

Ia festa, como lodosos demais.. Ella pas-

sou por um grande aborrecimento, segun-

do soubemos.,,

fala-se que o rompimento que separou
por dois mezes, o lindo par da Avenida*

já deixou de existir, depois da intetveu-

çao da armqutnhu de ambos... Também-

nôo era sem tempo,sabendo-se como an-

dava tâo triste o lovem bacharelando, que

ié falava ate em suicídio e lia Vargas Vi-

ta...

Aquelle alurono do pre*iuridico melho.

rou em suas tiçòes, segundo Alfinete des.
cobriu, depois que terminou o quast noL
vado.,, A occupaçao do estudo apaga-lhe»

Studio PAES
Rua l de Março, 23

si fiem talvez que passageiramente, a lem-

branca dooccoindo. felizes os que con-

seguem, assim, uma verdadeira sublima-

çao, como elle,..

Mlle., segundo soubemos ganhou um lin-

do presente; uma casa. que lhe olfereceu

o lio, padrinho do casamento... Agora nao

ha mais duvida,que os dois se resolverão.,.

O jovem par da Ilha do Príncipe resot-

veu transferir a assignatura do contracio

para o próximo mez, com o desculpa de

.

DESPERTE A BIUS
DO SEU FÍGADO
St* fetoawlaaof-E Saltará da Cama

Dispesto Para Tado

V.. rt#**h* dava darrajaar. ãlarlajaaata,
nu mU*m,w. «ro tio»» 4* hili* S« m Ml»» »*•

comi Uvwtflwttl* m aBiaaatflt «**« **"

iliterítkM - «iflHlm-rm. IH *«**» mehmw «

mti^mflfü S*»trt*t*rWi a praala «** ««atra.
V*** aaotWaa abaiMli. * aaaaàqaa awvaaaja-
4o TuO» r atajargo • * **** * •"¦ w»*11^*

Ut»W **tttj4r« wiáaMflia aia lôaara a
cwuaa-. NaJa ha **»***» a* f»»*»**» 1SM»!**
OARTKIO* para a Pifada, \mt* um* atçàs»
eflirt» iWtn <wr«-r Bwaaaaata »w Boa
d> IrtU» r %t*r* «CfttMMK tlk.|**jM»l** l*»*'*» l»4*»-

NA» «ta.«t» aaaaaa; *S«* **mo«* * aeatada
«Au BMfcrflvUhíwai para raiar * Wttj «w
Bvrameatc l**t* ** i*>tl»*t*» CARTEIO»

para a Fi*aaV Na» aaaatt* Èa*Haíaa*.
1»*%*» Siaaa.
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que, no mez de Sáo loâo. ha casamentos
de mais...

Mlle., por ser talvez filha de península-
res, torceu a favor dos italianos no gran-
de togo do campeonato do Mundo. Justa,
mente, por isso, ficou sem o namorado,

que c um nacionalista quast que exagge-
rodo... Quando passar a lemb rança do
acontecimento, quem sobe si nâo voltarão

ás boas...

Por que é que o jovem funccionario da
Delegacia fiscal nâo se resolve? Será

que espera um novo reoiuslamcnlo ? O
primeiro ié passou c elle fez que não se
recordava da promessa.. Alfinete acha

que já c tempo,.,

Efte, o jovem descendente de italianos e
a Iilho do Terra Watpurgis, segundo se
affirma, jô pu/crem as alhanças que alies-
tam o compromisso assumido Descíamos-
lhes felicidades,,.

"'' 
i

Sendo elle um movo muito relacionado
em nossa sociedade, como filho de uma
das mais disltnclas famílias de Victoria e

portador de um diploma, é natural que a
curiosidade desete saber quando é que
termina o romance iniciado ha cerca de
seis onnos passados,., lulg amos que os

propr ios pães da moça quererão saber,
tombem...

Elle é funccionario do Departamento do
Café, um dos seus mais altos íuncctouo-
nos. E' noivo? Ou era? Será que tudo
findou, ou já se realizou o casam e n Io?
faz tanto tempo que nada se diz a res-
peito de ambos...

.INSOMNIA?
Cuidado I Você ««tá se tntoxicando

Orando nâo é possível conciliar o aomno, é* porque as
tóxicos flttão ffl accumulando no organismo, tnfoxicando
o tangue. Elimine esse perigo tomando diariamente o

^'Sal de rrucfa" Eno — dt> sabor agradável e de
effeito revtgorante. Eno limpa o systema intestinal,

furítlca 
o sangue e evita a insomnia. Mas... só o

no poda produzir estes
soltados.

rf>*

ENO

Aquelle moço que mora e ama em
Vitla Rubtm, tem dado certos pas-
seios para as bandas de S. l.copol-
dina. Cuidado com elle, Mlle. elle

nâo é muilo certo, e diz o diclado:

cada pássaro em seu galho. Náo ê

elle Cachoeirano ?...
,..._' "i

Nunca mais foram vistos o jovem
medico e a linda carmehtaenlre as
ruas que ficam no percurso que me-
deia do Parque Moscoso ao Quar-
lei Terto havido algum desentendi-
mento? E' bem fácil...

as
Ml
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O comrnuntsmo, no seu alan de tudo
desorientar e destruir, para dessa lorma
impor ao mundo.de maneira rnat* íacil.o
seu jugo oppressor. pretendeu também se
servir do livro para. á sombra de falsos
postulados sexoloqicos, destruir a institui-
çéo da família, que e o primeiro esboço
de organização social e a esface-mesfra
sobre a qual a sociedade repousa.

Dessa lorma, entraram os seus agonies
a envenenar o cérebro do mocidf.ee. de
todos os paizes do mundo.com iücus dis-
solventes e a dcssemmal-assob a lorma
de livros, de maneira protusa. com o único
escopo dc estabelecer a continuo e como
lal, crear um ambiente propicio é subiu,
gação das massas, que, sem grande cul-
tura para raciocinar sobre o que lêem,
seriam, como de tacto o têm sido, leva-
das a acreditar cm todas as promessas
vãs que se lhes fatiam, entrando assim a
crear, dentro do organismo da pátria, um
organismo aparte, capa. dc fomentai a
luta fraiicidae como tal enfraquecer o or-
gamsmo nacional

O problema do sexo, foram visados di-
rectamenfe pelos c<mmum st a s, nâo no
afan de esclarecebus á lu? da sciencia,
mas com o intuito dc confundiu* s eindo
mais, para que assim pudessem desotga-
níitar de férma mais segura a femiha, apre-
sentando-a como uma cieaçôo arbitraria
dos homens, quando na realidade é uma
creacôo divina, porque inspirada em sen-
iimenlos intrínsecos úa creclura humana,
que sâo a emanação de sua própria per-
sonatidade e que lérn a sua expressão ma-
xima no amor que b«a o indivíduo de um
sexo ao de outro e ambos és pessoas dos
filhos.

Para o equilíbrio da sociedade, e como
corollarto tmmediaio.pate o perfeito equi-
bbrio nacional, necessanose torna que se
salvaguarde a cetlula.uiarter da socieda-
de que è a tamilia» inslíluiçêo que repre-
senta, a bem dizer, o ponto de p a r I i da
das sociedades bem organizadas, pois o
ambiente da família é a primeira escola
que o indivíduo Ircqnenla.

O ftrastl precisa, de uma vez por todas*
acabai pois, de maneira definitivo com
certas idèas matsas, que »á hoje ern dia
se apresentam fracassadas, no próprio
pau em que nasceram, a Rússia, confor-
me o lestemuuho de tnlellectuaes iltuslres
de diversos paizes do mundo, que as to-
ram estudar no próprio ambiente, onde
criminosamente se afhrmava que haviam
florescido, mas que na realidade, fragoro-
somente, ruiram.
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Almirante Barroso
A esquadra brasileira ancorara no Ria-

chuelo, afluente do Paraná.
Era hora dc almoço; reinava a eleqhoa-

bordo, As água* pareci# então dormiremr
brando era o espaço, O no reverberava
os febeus; chilreavam as picgres.

Francisco Manuel Barroso úa Silva»,
commandante úa corveta Amasonas, era
também o de toda a esquadra.

Seguia a sua marcha, senão quando do
sentinela da corveta Mearím, parte o si-
nal—«inimigo a vista.»

Preparam se todos para a luta. Manda o>
commandante da esquadra brasileira içar
os sinais: «o Brasil espera que cada unv
cumpra o seu dever* —«tudo pela pátria.»

fíf les canons lorment sans cesse.
[.levam-se montanhas e prolongam*se

cryptos undiferas: o rio antes calmo con-
verte-se num tleqetor tte. O fogo devora
navios: o ceu era plúmbeo.

Arroiam-se férvidos sobre os brasileiros
os navios de Solano Lopes, este homem
réprobo que, sem motivo justo» sento por
veleidade, \et durante 7 anos, reinar'p*
o exicio, a morte na America do Sul.

E uma voz assoberba o troar dos canhões
a grita Itomsona dos combatentes: «Sus-
tentae o togo c a vicio ri a será nossaI*
Partira do commandante brasileiro.

\\ a batalha perdura I,..
Homens tombavam para nao mais se le-

vantar I Até que se acaba o combate, lw>
horas havia durado. As aquas trocaram
seu manto cerulo, pelo plúmbeo.

A esquadra brasileira,como ciclone em
noites proceiosas, destroç a r a a inimiga,
Picaram IOQO homens paragu^ayos entre
mortos e feridos (tt de (unho de \t\05),

Francisco Manuel Barroso da Silva des-
truira o poderio naval pnraguayo. Que fa-
riam os inimigos derrotados nas aquas?

Nas aquas é que está a defesa do país»
como o prova a guerra de sucesso que
ensangüentou os listados Unidos da Ame.
rica do Norte, quando os estallos do nor.
te combatiam com os do sul. Os sulinos-
comandados pelo General Lee destroça-
ram o exercito legalista sob o comando do
General Grani—Chegaram a Washington
(capital legalista).

ti os sulinos, corn exercito aparelhado,
perderam, porqu* nôo tinham esquadra

Riachucto nôo foi senôo o prelúdio da
vitona brasileira!

O Brasil galardôa o heroe com o posto
de vice.almirante, Pá.se-lhe lambem o ti-
luto de Barão do Amasonas.

Barão do Amasonas porque ele, seme-
lhante a este grande rio, que no seu im-
i>eto dilacera o continente, levando como
troféu arvores, trechos de terra e arremes-
*ando tudo ao Atlântico e impelindo-o mal-
fendo, esmagara o inimigo que via anle
$i-o devido extermínio.

Barão do Amasonas, o Nelson brasileiro»
doutou a marinha nacional de um monu-
mento inotvidavel. Fie se colocou enlre
os grandes americanos—Washington, Son
Martin, bolívar Mostrou ao orbe—o poder
de nossa Patrta.

Carlos Gonçalo Amaral
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Como
as Mulheres

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

são sempre causados pelas inflamações de importeniès órgãos internos.
Os sofrimento, ás ve*cs. são tiro graves que muitas mulheres tem medo

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

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

começo.
Regulador Gesteira evita c trata também as complicações internas,

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

a usar Regulador Gesteira
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