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D tiiocidade, a saneie e a helleza são os
maiores thesouros da mulher. E os males

próprios do seu sexo são os seus maio-
res inimigos: Roubam a sua mocidade,
exgotam a sua saitde e extinguem a sua

helleza. Como combatei-os?

i

«er moça. Ser sadia. Ser bHia. Tacs táo o* grancien ideaes de todas

as tuulhei-*.. A mocidage, n saude e a béllèxá sáo as suas melhores armas:, sào ;
os seus maior s th^sòuros.

Mas se sjSy muitas as mulheres que possuem esses thçsouros, $&°

poucas as ques-bem cooserval-os, E isto porque nao sab.ni citas combater os '

maks próprios do -seu s?xo, males terríveis que invadem os s< us orgftos geiiíUics
òrnando.as tris.c*. anêmicas, dor nuas e desiludidas, Quantas;'sAo as mulheres

que se deixam dominar por estas ehfermidad< s. atirai tio**e*vencidas* â um u i- Z

üv conto verdadeiras ruínas de uma mocidode que já foi esplerulorosn, .le nma

saude que já foi magnífica, de uma beU-sa que já foi empolgante Ah! st esnv.s>

sem citas sabido se tratar, si tivessem citas combatido as sons doenças com cri.

teria, e ouvindo os conselhos da seiencia e da .asEãot
Os mates que atacam o ap rolho geritat da mulher sâo de c nas es.

pecies diferentes e se revelam etravez de suas regras. As mub eres que pregam a

sua saude» a sua mocidade c a sua helleza devem, nnterôléwai* nada cambai

ter esses males Mas nâo te deixem cilas sugesüonar petos rememos que dizem
«curar indo». Mates ditei entes exig-m remed os dUcrcim».» £s*a a rasôo pela qual
o Regulador Xavier è fabricado sob duas formulas diferentes :*¦«-

O REGULADOR XAVIER N I:—para as regras abundante»

bem rrJ.ag.ts e» suas consequrn«.as~fUres de eabiça. vertigem, tnsomma. nervo*

sismo» fastiò* etc»
hi

O REGULADOR XAVIER N* 2-.-para a falta de regras, re-

eras demoradas, difíceis e su*s cojns^qútnVias-aremía^olíraa uterinos Umuiras,

flores brancas*, íesufidcnca oVariaiia, etc.

Sigam m mtlhercs a nosso conselho» combatam os seus males reco-r;

r^núo ao Regulador Xaviár*~t»*.* »\ l.-si as sujes ngtm são nbundât o-s» ~ t;o;N:

2»~si el»a« nâo aps ar* cem ou «âo escassas, e serão sm.prr siufbs, Jovens e bêUns
O Regulador Xavier é o grande remédio das mu')»- res, e o-seu nwuor

*llt$do--iia jtttíi pia sua saude» pela sua bfhV.ui, pela sua juventude-e, po/taiUo,
peta sua felicidade

^SSSSil^SaMSSgÉ BH-SWtt^HBB^s»*^ii 11 =
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QUANDO as sombras do crepúsculo desceu m» bn s-
cas. prenunciando a noilc tenebrosa, }c âo Lc uienco, em pú-
nhando o pesado trabuco enlcrrujaco. e triturando, no au-
ge da cólera,o cigarro qosmenlo nos dentes cerrados» des-
ceu de um salto ribanceira abaixo, onde a labafsnga era uma
citada aospassosinsecnuciS.eembrenhcu.se no C*r*< mô-
cegai» a arma engafilhada sob o braço musculoso, e os olhos
argutos luzmdo na penumbra» a procurar, no recôndito das
tolhagens do arvoredo compacte, o vulto negreiante da
coruia.

A chuvarada dtluviana da véspera encharcara o ter.
reno esburacado e lamacento, revestido i c U* espessa ca-
mada das tolhas» e a enxurrada arnoltcccra a ciosta de ta-
batinga das rampas pedregosos» e |oao lourerto, enbcta
conhedor daquella zona, caminhava ladeando, contornar -
do as arvores cm cuias tro n d e s devia occultar.se a eve
agourcira, oia puxando o pè preso no lameiro»oia subindo
os aclives accidentados. patinhando» de quatro pe>.

À noite techada surprehendeu o meio atolado no bre-
io, eqinlibrando.se sobre a esteira perhda das tahoasras-
teiras, na obstinada perseguição ao rnocho»

Sutlocou um calêo de ódio e, chalurdaudo.se ainda
mais na lama» retrocedeu possesso, escorregando aqui, am-
parando.se ali, rumo ao sitio. Divisou-o a custo, quando I •fia''- '/
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exhausto. comas calças quasi em retalhos e os braços mar-
cados de arranha-qalos, alcançara 0 alto da ribanceira*

Dali. elle escutava os grunhtdos selvagens dos porcos
e^íomeados. revoltados no exíguo espaço dò chinuciio. des-
cascando, a dentadas, os travessões.

O inhamal rachiliro que margina v a a cachoeira» a
enchente havia destruído na sua funa devastadora» arrazarv
do lambem a horta que, com tanto carinho, elle fizera atrás
do rancho. Inutilizara fiiiosi lodo o bananal» que era de
onde sabia a maior parle da r<çào dos porce s ^> faltara
destruir o rancho... Também era o que faltava!

A gritaria barbara dos porcos alurdia-o.
Instigou o passo em direcçao ao curral e cem a ca-

beca escaldando de dôr, repartiu a reçlc re milho dó po-
tro esquelético, e toi encher o cocho da porceda faminta.
Um leilão feroz, aqarrando-se aos travessões, abocanhei»-
lhe a mâo O caboclo largou, num grito de dor e ódio. o
vasilhame, e relorceu.se todo» ser hr Co o salgue escorrer-
lhe pelo braço suspenso e empapar-lhe a canina. Caminhou
aos zig-zagues para o rancho c. quando conseguiu jogar-
se sobre o tosco tamborete da cosinho, veiu-lhc do quarto
contíguo o choro COnvulso da mulher )ê csqtecitít de» de-
do retalhado, correu ao quarto.

No oratório abarrotado de imagens de^ccloncfas, re-
vestido de titãs de seda e papelada «ncardida pelo tempo,
um colo de vela bruxoleavo em longos espasmos, dcsei-han-
do traços ptiautasmaes nas paredes rebi cadas Sobie uma
enxerga de bambu cravada no sdlq hunildo» donde subia urn
batio de immundicie, uma criança envolta em tropos,arque-
tando, escaldava em Febre, e» arqueada sobre ella, na arr
sia impotente do desespero» uma mulher esquálida, olhos
fundos de insomma» busto emociado e olfeçjante.suttocava
o expectoraçôo de soluços gutturnes.com os dedos convut
SOS no cabeileira despenteado que lhe descia peto dorso
cm tampas encanecidas Ao vei o mando, precipitou.se a
elle soluçando:

—Nosso fio morre, t.orenço... Elle voe moirè...
O caboclo aconchegou-a ao peito largo, abraçou-a

commovidamente e, depois» Jdesammaco, deu lhe animo :
— Socega» Mana... Eu metano a comia elle fica bâo,.»

Cadê o Nôzmho?
A mulher apontou-lhe o canto do quarto, onde, sobre

urna esteira esfrangalhnda, e embiut h a d o em sacces, um
garoto» com as pernas erubarreadas, dormia a sorrno sol-
to. O seu rostmho, rechonchutío e rosado, as penas qios-
sas e roliças. todo elle estuando siuce.eia um contraste
vivo com o rosto bvido e o corpo débil do outro. De coco-
ras, o caboclo benou-lhe a testa e ccbriu-lhe com carinho
os braços jogados a esmo no abandono do somno. Depois,
entristecido, actieyou.se é enxergo onde o outio, lehnl.ra-
chitico. lazia proslado. Quando, afastando a coberta, ia hei-
iabo, suspendeu o roslo esgarento, com os othos fuzilan-
les; dir-se-ia que a luqubre gargalhada domodio vil lia da
cosinha...

A mulher empalltdeceu e João Lourenço, cnspando as
môos, correu como que enlouquecido á cosinha. engalilhou
o trabuco e imrnergiu.se na escuridão da noite vcnloso.

A casa de laipa erquia-se ninto é vertente do morro,
é sombra de urna frondosa mangueira, de onde partira a

gargalhado agourenta.



Debaixo da mangueira, o caboclo descarte-
gou a arma.e o estampido rcboou como um tro-
vêo na noite torva, Jespnnlondo o «Leão» e os
porcos sonegados; e, logo após, o corpo flaci-
do e ensangüentado úa coruja, batendo de ga-
fho cm galho, catou.lhe sobre a cabeça..»

Um calefuo percorreu»the o Corpo» t o ca.
boclo, repugnado. saltou praguejando.

A mulher, enrolada no cobertor, como um
abanlesma appareceu cem a tem bo ti a, e os
dois, atíomfos, viram a coruja, ainda viva, ba-
talhar nas mandibutas famintas do. «Lcfio*, o ca-
chorro do Nóstriho...

—Afê que afina... — exclamou olhando cem
invencível desalento para a mulher, como se de
cima delle sahísse um peso opptessor

fecharam o casa e tecolhernmuse mais cal-
mos*

Alia noiie* porém, quando as trevas eram
mais compactas, acordaram de repente, sobre-
saltados, ailentos, petrificados cc pa vor: da
banda do chiqueiro, vinham até cites os uivos
roucos, prolongados e lamunenlcs do »te$o»áv.

Nervoso, oirabitiono, saltou da eslèira»-car*.
regou cam chumbo grosso a trabuco, e esguei-
rou.se peta porta da cosinha, renteando a sebe
que confinava no chiqueiro*

O câo uivava***
Súbito, estacou, (obrigando o vulto alonga-

do do «l.eâo*; e, tremendo, com lagrimas nos
olhos, asscslou a arma e apertou o gatilho,.,

Ficou por momentos ensurdecido pelo ala**
rido dos porcos e ainda escutou o uivo-ago-
nico úo cachorro chumbado, nas vascas éú
morte»

Depois, voltou, chorando, para o rancho,
No dia seguinte, quando o sol forte alfingiu

o zenifh num esplendor de luz, joèo Lourenço,
suprezo, exuif a nt e, correu é cosinha onde a
mulher preparava o café:

«—Manai Mana.-O Zézinho lé brinca no no
terreiro com o Nôsinho... Vem vêt Vem vêl

A mulher, chorando de alegria, correu atc
a poria, abrindo a bocea de espanto: no tencf
ro resplendente de sol, é sombra do cajueiro,
os dois meninos brtnc avam aos pulos e aos
grilos.».

—Vê sò. Mana...
João Lourenço, mãos espalmadas nas ca-

deiras, balanceando a cabeça, tinha um amplo
sorriso de contentamento.

t idao, a mulher, enxugando as lagrimas
bemfazcjas, segurou-lhe o rosto barbado, numa
numa repttmenda;

— tu num le dizia sempre, Lourenço, que agouto é
bobage ?*..

E sem que elta, surpreza, comprehendesse, o cabo.
cio, que na, entrisleceu.se subitamente, e os seus olhos en-
cheram-se subitamente, e os seusolhosencheram.se dágua

A m mana icveiberava ao sol,,.
O doce murmúrio da cachoeira|embotava o silencio..
E no chiqueiro distante, os poieos vorazes, jó famin-

tos, gruniultam'...
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Trabalhei mentac*
e phy*te3*.muito CKhauStivo*
*r" um grande dijn^èndíip de
energias. £***«* enfefgbis pre*
elaàm «cr renovadas sempre»
parti que etles poisam vencer
tmk$$ m ob&taculo* d Visa
phíitç áa vida. fnetua dia*
rfameiiiè na* soai refeição
ot saboroso* salgado-», cremei,
deeeè» tArtat, etc.» preparado*
mm » MAÍZENA DURYEA
— r* predueto móis nutritiva
que *c conhece, um verda-
detro gerador de energias*

•

G IX 4 i ! S» -» Env/e-nos o
com pon abaixo e rmwbvtrâ
uai exemplar do oosao no-
vo iivrp '*Mami*:.
Ia» de €üãinh8t*\
Qjda èiiàina como
preparar pratas
de furtam» com n
çebobre Mmu®nm i
Duryoa. \ mmwmu
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PROCURE O NOME 
"DURYEA"

i O ACAMPAMENTO IN 01 O
EM C A 0 í** PACOTE

c a rteia e

seguira arrancar na margem da cachoeira. A
mulher socava o cale, e so o monótono bater
do soquete no pilào ouvte-se no silencio da
lar de.

Cadê os menino, Mana?
A mulher, emquanio raspava cem a concha

da mão o café socado* respondeu, in dtcondo
c°m o queixo:

—fórincano no lerrero*.
O caboclo olhou a tala dos porcos e. tornou

a perguntar:
~|à úvaí a raçèo dos porco?

Nâo, Lorenço Num é tu que dó sempre?
ti eltes ainda num cumêro hoje .

O caboclo sobresaltou*se:
—lie t
Um negro presenlimenlo o inv a tíiu numa,

lancetada. Passou a mao suado is lesta onde
se emplastuveim as melenas cies cabctlos revol-
tos. e encarou a mulher:

-Uc. Maria 1 Ainda num cumêro hoje. e loo
tio quielo enssim ?!.,..

li lembrou.se da grilaria que os porcos Ia»-
/iam,

S.enliü uma triagem lacei ante percorrer-lhe
a esp:nha. Era impossível

Súbito, na porta, surgiu o Zesinho,otíegan-
te,chorando.

lodo Lourenço, quasi adivinhando, suspen*
deu-o, com os seus braços possantes que Ire*
miam. sacudindo.o quasi num deses-f-eto:

—Meu fio, cadê teu irmão?!...
— Cadê teu irmão, meu fio?»., cadê teu

irmão, meu fio?... — perguntava a mulher affli-
cia, que jogara o soquete do pilèo para o lado
e apertava o garoto sotuçante niw, gaguejan-
do, respondeu:

—-Tô... tâ... Ia»., dentro... do... do... chique-
fo...
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Hoíe.o ranchtnho de )oão Lourenço» á som-
bra da frondosa mangueira, e ctrciiuidí de peto
leito secco e pedregoso da antiga cachoeira,
envelhece abandonado, cem a coberto de sapê
desfeita pelos vendavaes, e o aicabcirço tiagil
de argitta e «páo.a-pique» ctesconiuntando.se...

E quando o crepúsculo o envolve com a sua

gaze de penumbra, ou a noite tomba no eslron-
do assustador das trevas, nem um mecho Pia...
nem um cao uíva».

Jorge Aáfeyedò
¦ 

.•'¦ . ...¦..-:¦¦¦ :.¦ ¦ . . 
¦. 

.
"¦:¦.;.'.-.; " 

. 

.¦¦¦',

:s, . . '¦
¦

, 
¦ 

. 
¦ 

.

Publicidade

. 

¦ 

¦

# .

Oesfalecia o sol no horizonte tramado de listrôes ru
bros, num incêndio pliautasmageiice, quando |oèo Louren.
ço, regressando da árdua tabula da capina, jogou as fer
ramenlas quasi imprestáveis no canto da sala, e foi despe-
jar na lata da «lavagem» dos porcos os inhames que con-

Levamos ao conhecimento dos nossos clientes que
as contas relativamente a autorizações de publicações
iliustradas e quaesquer outros annuncios deverão ser
liquidadas logo apôs a sua inserção nu revista, ou no
fim de cada mez, contra apresentação dos comprovan-
tes a respectivos recibos pastados pelo nosso director.

Somos forçados a fazer esta aviso em razào do atra-
zo que «em se verificando nos pagamentos de algumas
publicações autorizadas Avisamos tambem que nenhum
pagamento deverá ser feito antecipadamente.
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Minpa pequena é
4urna interrogação

Entre uma mulher e iimn interrogação
nâo ha diferenço. Todos duas sho lacei-
res.Toda» duas só perguntam asneiras.

Momentos ha na vida rm que nos deixamos levar por
um sentimento tutil» causado peto nossa igrctãieic de lidar
com certos mamíferos roedores {mulheres). Oufics ha cm
que tal sentimento passa-se dcsoperecbidc, £* ** hora em
que apreciemos as beleza* de nafen/a

tloie, por exemplo»sou francamente da natureza Por
isso, ê que, se me perguntarem o que preteririo èiilre a mu
nha pequena e uma tarde de primavera, cpirai i a para a
segunde» porque a farde de primavera é cheia de encantos
cheia de doçura. Tarde que deixa em nossa alma a triste-
m das noites sem luar, A saudade infinita de ume coisa
que tá vai longe... Tudo é calmo, melancólico»suave, Tudo
respira sotidáo Um períume/i» * o que vim dohcsque ver-
de cheya ale aqui, envolvendo me numa doce caiícia, la-
zendo-me recordar o lialilo quente,enbní^èdc» de imci-
garro bom Tudo ia vai longe. E a tarde silencie so de hojelra/-me a lembrança uma historio triste. Uma historia de
amor. E esse períumesinho de floto sihts re< qu^ clica
etc mim c que me fa/ saudadesl.. que me Io/ ficar triste.
E* a farde clara, A farde encenladc re de bcje.que me fa/
estar contente. Parece um presente do Cieodor para os
olhos admirados do lumee.l Parece um sonho lindol, Pa-
rece uma ilusão que fixei.., Mos não! V essa tateie quen.
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NAO POSSO ENGORDAR/ ORA ZECA, EU FRATÃO
MAGRO QUANTO VOCÊ,

TOMEI EMüiSAO DL SCOTT
E VEJA 0 QUE ELLA FEZ

POR fAIM /

Ínào posso engordari

^APEZAR Dt TODO í
l O ESFORÇO.» . /l
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NÀO SE ARRISQUE A FICAR
REALMENTE DOENTE
Magras, as pessoas debilitadas, facilmente
adquirem moléstias, especialmente do peito
e do pulmão. Necessitam de um tônico eíiici-
ente. mais nutritivo que estimulante, Emuisão
de Scott é justamente o que estas pessoas
necessitam pois contem o mais puro óleo de
fígado de bacalhau da Noruega, combinado
com cálcio. Este tônico riquíssimo em vitami-
nas. dá forcas, augmenta a resistência e
corrige as falhas da debilidade geral. Não
espere ficar doente. Tome Emutsâo de Scott.

ENULSAO DE SCOTT
Para sua garantia não acceite substitutos
Faca economia preferindo o vidro grande.

te. alegre I lá longe» uma vela branca se balanço. I:' o ven-
to que ceinta para adormece-ta! t:' o rnar azul e barulhem,
to que a balançai K' o azul diamantino do céo... cercando
esse pedôço azui demarl... deixando preso o barquinho
pequeno, o barqumho da veta branca, t£ tudo isso é catmo.
Suavf». Cheio de poesia. Tudo sorri, ti tudo chora... Chora
de saudade... de penal... dessa tarde finda que va» morreu-
do!... desapparecendo como a vela branca adormecida...
embolada na canção triste do vento,

Mas essa chuva miúda que começa a cair agora,., si*
lenciosa... causa-me aborrecimento. Causa-me tédio... Por-
que me deixa sostnhò... sem um sorriso para o meu cora-
ção triste! Um sorriso que traria a minha alma doe nf e o
batsamo suaveL, reconíorfador de um beijo de tu/f nessa
tarde escura e fria, sem amor e sem cancias! Tarde chu-
vosa» tarde de desanimo para o meu espirito ásido de tu-
/es! de prazeres, de alegria! É a chuva cai!... silenciosa»
molhando tudo... molhando a minha alma! causando.lhe frio.
medo, aborrecimento e um mundo de trisfe/as !

* -#."•'# * * * * !»,• »;#.** » • » » • *.+ •»«•»> ... »' .;#•* ».:.* «.?»»»*»..»
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t. se porventura me perguntarem porque preferi a lar
de de primavera, eu responderia simplesmente : porque mi*
nha pequena é uma interrogação!

VALENTIM DE-BIASE
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Mlle.. a noiva do redactor da revista
mais antiga do Espirito Santo, ficou mes-
mo pensando que era verdade o brinca-
deu a de Alfinete no ultimo nuft»ero de Vi-
da Capichabo. Justamente por isso» resot-
vemos desmentir a noticia, que resultou,
epcnes, do espirito bríncalhio de um mu
collcqa...

Consto que o iovem poeta, que é noivo
nos lado* da fonte Grande, loi paro o l<io#
afim de providenciar e opressor o seu ca-
samenlo, pretendendo ir residir ria Cidade
Maravilhosa.*. Será verdade?

O jovem redactor de certa imprensa,na
sua visita rápida é sua tena, toi pouco
para as morenas que o desejavam ver...

Ninqucm lem sido mais liei é sua norma
de trabalho do que o moço elegante, que
é escnplurano de uma das nossas Secre-
farias* Com elle» c assim: um dia. positi-
vo* oulro—negativo.. Dizem que Mlle. an„
da muito aborrecida por causa dessas coi-
'AlQ *P * * *

O moço felizardo, que pe flóu os dez
conlécos, in pôde ir organizando a sua
vida, para o próximo casamento*., ti* um
principio ophmo»toara quem dona amai-
rar.se...

Quando se penso mudo no que se vae
lazer, c uma lei do psycholoQia, terminas-
se náo se realizando o que se desejava.
Ora, por isso, è preciso que elle. o jovem
medico» nao se deixe influem Cl ar tanto
pelo meditação... O que íôr, será...

Ao despertar

Studio PAES
Rua 1 de Março, 23

No outro lodo, mora uma loura que
ê verdadeiramente linda. Nêo se sabe*até,
como não loi eleito rn/ss «Argolla* » Será
que é porque o jovem estudante nâo quer
que os outros lhe saibam do nome? Oy
outro foi o motivo que a ataslou do ccr.
tome de bellcza que se realiza no listado?

f*fll!a»se numa possível volta do èx-ga.
rimpeiro e amigo do altoíunccionariobah*.
cano. Mlle. anda esperançada, siette nâo
tiver trocado o sua imagem por 0 de algu-
ma f aze n d e i r o, que não seja iâo linda
como Mlle., mos ao menos bem enricada..*

Alfinete aconselha équetle casal que li-
ca ali aa subida no Carmo» quando con-
versarem» foliem mais baixo, oaro une nao

.se descubram os seus segredos... Alfinete»
curioso, outro dia escutou lhe Ioda a pa„
leslra» que só por discre efio nio a trans-
porta para aqui...

Mtle,,outro dia,estava se queixando que
nSo sobe porque o jovem poeto e advo*.

gado desappareceu de circulação. Os ior-
naes nâo disseram naaa... Morrer, nfto
morreu... Onde ando. então? Si a sua
curiosidade r Ido intensa, Alfinete pode
dizer, Elle encontra-se no cidade que jíí
deu uma m/38 Espirito Santo.a linda Prm-

ceza do Norte...

Queixar-se nôo vale a pena. S» queria

estar sempre ao lado do futura noiva» o
jovem eommerciono nâo devia ter deixa-
do os lindos viclonenses» para ir namorar
em Sla. Leopoldina...

Alfinete sabe, com certeza* e pode in-
formar a Mlle. que o jovem funccionano
de uma de nossas casas exportadoras de
cate. jo leve um coso amoroso de dez a
doze annos, que lhe poz sol na moteire,
como se diz lá paro os Iodos do Sul... Por
isso. ê muito difficil quc elle lhe coia nas
redes... Macaco velho, nao melle mio em
combuco...

O (ilustrado! de nossa Revista, ha tem-
pos ia, viveu um lindo romance en» Jucu-
tuquara, Talta-se que está com vontade
de lazer revívèÍ-0* o que achamos impôs-
sivet. agora. Só si apenas quer dar oo
seu novo caso o lindo ambiente doquelle
ari abotde.a.

Nao se sabe porque Mlle. foi eleita m/ss.
Ou muita patxfio de algum admirador des-
conhecido, ou desejo de fozer pirraça â

linda concurrcnle, cujo namorado íbe pro-
mellera urna seria vingança...

Consta que Mllc. a linda lourinha da Rua
7 resolveu pôr um ponto .final na sua bis-
tono... Ou loi ingratidão do poeta?,..

que mora na rua Gama Rosa e
que» em outro» tempos» teve, lambem» o

seu caso com certo moço sv-mpalhico que,
só de vez em quando, c que ap parece
aqui em Victoria, parece que ainda o
oma, pois, até hoje» nâo quiz tecei um
novo romance com os fios do seu cora-
çâo...

B ••

TOME SAIDEFRUÇW
'

'¦';":>'•'-'<:-..:-. 

.-'.'  
-

Wmmmm^^mmmmmm.

que lhe dará bem estar todo

o dia e saúde toda vidal

fckS*—. /"flía

Vendido «¦
3 Itjmortho»
GIGANTE

GRANDE
PIQU f NO

Ndo ha exílio mais profundo do
que o do próprio interior do mdivi-

duo. Elle* o jovem bacharel, quan-
do solucionou» abruptamente» o Sc**
caso» allirmóra cm uma roda que ia,

daquetto data em deante» viver do

seu ceu intimo. E é o que vem fa-
zendo. tntroverleu-se tanto que nem
vê o sol que lhe vem esquentar e
rosto, quasi Iodas as tardes» com o
calor do seu sorriso deslumbrador,**

ALFINETE

>
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gue o «Alvares Cabral» promoverá, do-
mingoi
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ft imprçnsa pernambucana
recebeu çom tristeza as reçri
minações contra fi. Pimenta

RECIFE~-(A, N.)-Causaiero má impressôo, nesla ca-
pilai» as declarações de alguns jogadores do selcccionado
brasileiro» que regressem da Europa, contra o treinador
Adhemar Pimenta. O publico pernambucano, que prestou
grandes homenagens aos -eracks* potiicios. recebeu com
tristeza taes recnmineçõcs, merecedoras de censuro por
parte úa imprensa local.
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Leonidas elogia a bospitali-
dade do povo franççz

Leonidas tez as seguintes declarações aos chronislas
esportivos;

«A acluuçâo dos juizes loi pieiudicial 6 nossa cias-
sihcaçâo. A imprensa européa manifestou-se a principio»
sem vontade de exaltar, como era merecido, a nosso figuro,
lendo finalmente reconhecido os nosícs méritos. A hospita-
hdade do povo trancez foi bòa.*

Leonidas diz que guardou suas shooteires para otfer-
lar à Nossa Senhora da Penha, conforme promessa.Leoni-
das, ouvido através o microphone da Radio Sociedade d®
Bahia, quanto è acluaçêo de Pimenta» disse que nâo pôde
ser atacado o seu critério. O techmco fez o que qualquer
um faria,—conetuiu o «Diamante Negro»

AUGUSTO LINS
— Advogado —

Provo Joüo niniaco, fl* 1 - lei. V. 88
VICTORIA

NARIZ PRETENDE REGRESSAR
A' EUROPA

fa/-o*ò, /o0O que termine seu compromisso no Brasil

Amda no deck do «Alm a n l o r r a*. Nariz, sobre os
lamentáveis acontecimentos que tania celeuma provocou no
nrosil, disse:

—Retornaria immedialomenle a Eurcpa, s» nao fora o
contracto que me prende ao meu oclual club-lorem as pn-
meiros palavras do conhecido zagueiro c ditos num tom
que demonstrava lodo amarqor que lhe ia no intimo.

E visivelmente contnslodo, proseguiu
-Soffn vexames e passei por grandes confrariededes

que só em relembrol-os, torno.se dotorosissimo para mim,
Paz um hiato em suas palavras e continua:
—Antes, porém, de divulgar qualquer coisa, procura-

rei o dr. Luiz Aranha, ao conhecimento de quem levarei o
ossumplo.

JsflflHr .'
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Solidão
A noite chegou,, zangada. Pairam no ar ondas de

terror e arrepios*
Um vento trio. muito trio cnicqcla-nos ocoipoe pas*

sa sibilando querendo ferir em ve/ de acariciar.
A noite chegou^ carraoeuda» Veio envolvida na tns-

tesa dos noites sem luar Nâo qui/ vestir a sua túnica bros-
lado de lu/ c de encantamento.

Nem um pingo de luz de uma estrela ente Ha o seu
vestido. Algo misterioso existe nalma da noite!... Cia espia tu»

do que se esconde... E nas noites sem luar mar brisa a geri-
le; nos iat sentir o terror das desilusões e a escuridão das
nossas esperanças.

E a nossatmo ítea tal qual a noite!...
A Instesa amarga, cruel nos invade o coração.
£* influencia da noile mé^sem lu/. Ealto a suavidade

do luar que nos abranda «s magoas.
A tua nos ta/ sentir algo suave e bom que nos alivia

o peso dos desilusões.,.
E as nodes escures, tetricas dei temem sçbie nós ca-

madas de martírios e de mccrlcsas. Envolve-nos na soh-
dâo das nossas Instcsas... tira-nos o pingo de esperanço

que ainda resta. Afasta do gente toda alcgn a que more
ainda nalma. E a solidão acha a poria abería. Enlra e de-
vassa tudo. t: lao sós nos sentimos nas noites sem tuai que
sem sentir nos vem uma \ontade louca de chorar»,.

<Jfíamar-£ucia '¦

f * * Em toda parle e em todas as ocasiões, o homem que
estiver com a atenção voltada para as cousas reaes da vi-
da, tem motivos para se inspirar morolmeníe: c que o ver.
dadeiro manual ê o mundo, -constantemente aberto a tudo
e a Iodos, precisando somente, corno i ma ciência que ê,
de meditação e verdadeira atenção ao palmilhar-SI e as pa-
ginas.que contém, no fundo, cirandes ensinamentos Eis em
que consiste todo o edifício morahstu c>: na vido e nos tio-
mtns.—Queiroz Viana,
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Senhoras! Escutae em silencio...
Consertai vossa saúde e juventude usando na

hygíône intiniu «(iysi4»

Os medicamentos em pó.pessancs
ou comprimidos nâo devem ser os
preteridos, pois além da dissolução
ser imperfeita ou diííteil, nâo podem
oHerecer üs> qualidades de um me-
dicamento liquido, cuia manipulação
oharmaceutica dispõe de maiores
recursos de taboralorios tornando o
medicamento de muito maior efhca-
cia.

O segredo da SAÚDE e JtlVl;N~
TUDE da mulher consiste na pratica
diária, de hygiene intima, mas de
verdadeira hygiene intima.

Claro é que água e sabão nâo sao sufíicientes para
DESTRUIR MICRÓBIOS tornando-se necessário o uso dia-
rio de um verdadeiro anbscplico, que não seia fraco como
a água ovygenada e outros, ou forles demais como subiu
mado corrosivo, permanganato, etc, gue 300 verdadeiros
venenos para a vitalidade dos tecidos.

As senhoras que descuidam de sua hygiene, intima ou
praticam urna hygiene prejudicial ó saúde, nao podem ava-
liar o erro que cornmcltem. Estatísticas de t rança, aceusam
uma mortandade de cerca de 30.000 mulheres annualmenle,
devido ao câncer do utero. No tSrasil lambem o câncer do
utero oecupa um lugar de destaque na estatística demogra-
PUC£l"o 

DESENVOLVIMENTO DO VENTRE DAS SENHO-
RAS, assim como o ENVELHECIMENTO PREMATURO. AS-
PECTO CANÇADO. PELLE RUIM, na maior parte das ve-
zes ê proveniente de urn corrimento antigo oceasionado
pela deficiente hygiene intima, cornmenlo esle mudas ve-
/es causa da FRIEZA FEMININA e de males incuráveis.

«GYSA» é um produclo liquido destinado <í hygiene
intima da mulher, cuio VALOR SCIENTIEICO foi PROCLA-
MADO NA CLASSE MEDICA e documentado por um ORAN-
Dl: NUMERO de observações.

«GYSA» é providencial!
• OVSA» c o produeto de maior consumo no gênero.

Pela correio MS0OO - pedido» A Dragaria Mui A»erl-
«sana - Larga dr H. Fnnclico, 41 Kla da Janeira

¦¦..:'¦¦.¦¦

Banco de Credito Agrícola do Espirito Sarçto
Autorizado a .üncçionar pela Carta Patente n 1.565. d* 23 de Julho de 1937

Capital Integrallzado - Rs. 5.000:000$000
'BB»»

Realiza operações de credito agrícola e commercial
TAXAS MÓDICAS

Correspondentes em iodas as praças do paiz
Mario Aristides Freire
Jones dos Santos Neves

Sede: Rua do ComrTaercio, 2.2,-End. TeL: «Ruralbank»
Caixa Postal 260 — Peçam informações

DIRECTORES:--



Preto veio
Um canto de planície. Algumas canas.
A casinha de palha, No seu banco,
preto veio acende ú pilo e conta historias...
Historias dele mesmo. São memórias
de prelo véío.

O tôrvo olhar acorda uma saudade...

Hèo sabe a sua idade Veio novo
no escure de um navio e aqui desceu.
Teve muitos senhores,
muitos batentes, mudas aventuras...
Gramou no tronco vil das casas.grandes,
pregou suor e sangue nos chicotes,
viu muito neqro assando nas fornalhas
de senhores cruéis.

Desertou muitas vezes, ganhou maio,
e muitas nos retalhou a nado.
Andou e amou pelas senzalas,
dansou pelos ferreiros, nos mucambos,
entornou muita pinga, fez macumba,
furou peto ftrasií, de norlc a suL.

Seus oraços rijos prepararam êtfos,
foram parcela
da riqueza de grans.pafnarcais.
— se gastou nos muniôlos,
nos roçados gigantes, nas picadas,
nos fausfosos bangüês, nos cafezais..

Quanta * se ri tuna moça»
lhe falou de seus inltmos segredos
e fez de preto véío,
mensageiro das coisas mais secretas.

Na festa das colheitas,
-quanto celeiro cheio, preto veto,
graças ao seu braço infaligavell
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Prelo veio andou muito, correu mundo.,.
Nem sabe a sua idade! Pouco importa:
uns cem anos, talvez,..
Preto veto é a saudade dos mucambos,
a vô remintscencia dos mumôios,
o cheiro doce e morto dos bangüês.,.

Campos.

¦' .#.'.:¦;¦
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Assignaturas
La vamos ao conhscímsnto ds nossos Isitorss qus• *Vldfl Cspichsbs» nào tflm nenhum representante au-

tonzado • tomar sssignsturss ns prsça ds Victoria, náo
ss rssponssbilizando s rsdscçéo pslas qus nio torsm
tomsdss á Avsnids Capichaba 28, msdisnts rscibo pas-ssdo pslo ssu dirsetor.

Sio dsstftuidos ds valor qusssqusr recibos não
rubriesdot ou anignadoa pela dirscçèo.

««Farrapos», a nova unidade do
bloyd Brasileiro

>.

*

....... ...._¦¦.

Passou, no dia 3 deslemez, por este porto, o vapor
«farrapo», nova unidade adquirida na ttollanría para mte-
grar a froia dol.lovd brasileiro, F* mais um vapor nacional
que vem augmenfar a nossa viaçèo marítima.como um dos
mais efficienles elementos de unificação da Patrta.O «Far.
rapo» é um navio que vae contribuir pelo enqrandectmen-
lo dessa organização gue. sob a dtrecçâo do Almirante
üraça Aranha, vem tudo fazendo peto enriquecimento do
brasil. Essa unidade do l.tovd Brasileiro foi posta á visita-
ção publica, sob convites, distribuídos peto seu coromon-
dante e o sr. Beniamin C. M. Fernandes, esforçado e dyna-
mtco agente do Lloyd em nossa Capital. Agradecemos o
que nos fot enviado e nos congratulamos com a nossa
grande Em preza de Navegação pela acqutstçao que vem
de fazer para o seu patrimônio.

..:¦.¦;¦:... 
¦¦¦¦_¦_.-

VIDA CAPICHABA. NO RIO
Aftrn de atfender a solicitações de conterrâneo** re-

stdentes no Rio, re-solvemos pôr â venda nos pontos de jor-
naes do üalena Cruzeiro e do Cinema Eldorado a nossa
revista, pelo preço coritmum.



Moral ç moralistas
Nao é por falta de conselhos que os filhos

descendentes de pais virtuosos errem; c porque
nâo os escutam, não o sequem; mas, mesmo as-
sim, eles não se cançam de os aconselhar.

Assim c o homem para Deus; sa» do cerni-
nho do Bem por vontade ou por covardia de
travar lutas consigo mesmo. Naturalmente que
todo aquele oue se quer moralizar tem de lutar
com as suas peixões, com os seus defeitos; e
nao ê das melhores cousos lutar; mas, ai, se faz
preciso nâo so para nos utilizar dos recursos,
das armas de que dispomos, mas, ma:s ainda,
para marcharmos de passo firme para o Crca-
dor.

Exterminar nao ê um mister - bem o sabe-
mos,-mas, neste caso, o c, vistos os aplausos
do juiz da pugna interior que ê a consciência.
E o elemento de que nos servimos c a vontade»

jorça rcagente c creadora, por excelência, dc
nossa alma, e que aplicada aos mates, isto é»
ás causas, faz surgirem os efeitos, leis morah-
/adoras que servirão para guiar.nos, na estra-
da pedregosa da existência, prêmios dos esfor-
ços dc querermos progredir, consotidadasno fô-
ro intimo de nossos consciências — vozes de
Deus na criatura.

Dé-nos, dai, a entender que a moral c a vi-
lona da vontade na luta com os inslinfos. e mo-
rahslas Iodos os que se procurarem dominar,
pois este é o filo da vontade.

As leis, os preceitos» surgirão a medida
que se forem anulando os defeitos, ao mesmo
tempo que se vai engrandecendo c tornando
um Deus de si mesmo o que assim proceder,
parcela grandiosa na arquitetura do Universo.

E, si o bem nao é enigma, quanto mais ra-
zâo de, abandonando o Mal, procura-lo, porque
Ele é o próprio Deus, infinito e eterno.

Queiroz Viana

¦'.:.

Nossos representantes
Sêo representantes da -Vida Capichaba* no interior

do Eslado os srs.:
tleraclídes Gonçalves-Canacica; Abido Saadi-loôo

Ne&va; Dr. Dirceu Motta-Pau üiganle; Alhayr Cagnin-Scr-
ra; Orgel Magalhaes-Cottalina. Virgínia Tamamni-ltá; Ma-
nocl Milagres Ferreira-baixo Guandu; Lino Paoliello — Fi-
guetra de Santa foanna; Dr, Waldyr Menezes - Itaguassu;
Dr, Anlonio Serapião Souza—Affonso Ctaudio; Aurélio Pai-
zer—Accioly; Eunco Rezende—Siqueira Campos; Nelson Si-
m«o-Ategre; Getulio Ribeiro-Santa Leopoldma;Levy Ro-
cha-Cachoetro de ltapemirim;fair de Souza Mello—Calça-,
do; José dc Mendonça- São Ma!hcus;RaYmundo Oliveira—
Conceição da barra; Alteres Tavares — Muquv; Prisco Pa-
raiso-Antonio Caetano; Dr Arnolpho Fernando— João Pes-
soa; Maria Caiado barbosa — São Felippe; Antonino Lé -

Guaraoary; Vatentim De-biase-Anchieta; Amphiloquio Mo-
reno, Itapeminm; Archelau Vivacqua-Castelto; Miguel Elias
—Rio Novo; Sebastião Alves—bom fesus e Acnsio Bomfim
Santa Thereza.

H
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HAMBURG-SUD
Companhia

de Navegação
Hamburgueza Sulameflcana

rápidos paquete» de luxo
''' wt

PRÓXIMAS SAHIDAS DO RIO PARA
EUROPA BUENOS AIRES

Madrid
General Osório
Cap Arcona
Cap Norla
M. Sarmienlo
Geo. S. Martin
Monte OÜvia
General Árticas

2t julho M. Sarmicnto lulho
Gen. San Martin
Monte Qlivia
General Artigos to «
Espafta 1Q *
Antônio Dalfino 24 «
Uruguay 2 Setcmb
Madrid $ «

Antônio Dalfino 14 Satamb General Usorio 14 «

(#) Escala também em Sáa Francisco do Sul e Rio
Grande do Sul.

CAP ARCONA salmá no dia 6 dc Agosto, as to horas da
manhã, para Lisboa, Ptymouth,boutognc s.m. Mamburgo.

Serviço de carga
InformaçOes com os AGENTES

THEODOR WlbbE & Clfl. bTDA.
Avenida Caplçhaba. n. 4 — Telephonç 363

Uiçtoria — çaiJja postal 219 — E. E. Santo
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¦«A GAZETA*
Tendo á sua direcçâo o espirito dynamico do sr.Dr.

Francisco Climaco Feu Rosa. ex-reprcsenlanle do Povt na
Câmara Legislativa, e uma das figuras brillu r tes na vida
sociat do Espirito Santo, acaba de reapperecei a «A Ga-
zela», o órgão fundado por Thiers Vetloso c Affonso Lyrio
c em cuia direcçâo lá contou com expressões outras de re-
tevo em nossa vida intctlectual. Jornal que sempre esteve
ao lado do povo, dcnlro de suas directnzcs invariáveis
volta o trazer o seu concurso ao jornalismo capichaba, Con.
ta o vibrante diário com o auxilio dos íovensinlellecluaes
Celso bomfim, )air Amonm, Anlonio Oil Velloso e Olega-
no Ramathete» seus redactores e promissorasinteltigcncias
do Espirito Santo.

Agradecemos a visita que nos lem feito regularmente^

Gymnaslo Ibituruna
Do seu dircctor,Sr. Wenceslau Sallcs. recebemos ai-

tencioso convite para as solennidades da instaltcçac do
Gymnasio Ibituruna. novo educandano mineiro, estabetecr
do em Figueira.

Agrade* emos.
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eamchaba
W sobre a Poesia brasileira...

Ao let.se. hoie. um poeta da escola nova, fica»se cem
uma vaga tristeza de dcsitlusao a motliltcai o alma» que
nêo entende essa arte obnoxia» funesta paro a f radicçã© ti-
leraria do Brasil. Legitimo filho de Portugal, rêo podcno o
nosso Pai/ ataslar-se da pequena*grandc nação de penin-
suta toertea, Teria de. no inicio de sua formação, adoplar
as mesmas tormas e dirccfn/cs intcllcctuees de origem lu-
sitana. Com a idade, nao era preciso, entretanto, nos abu-
sos e licenças, que falam alto das influencias sehagens da
nossa constituição racial, si bem ouc tosse necessária a
caracterização, a personalização de um lypo que definisse
a mentalidade brasileira. I: a nossa evolução processou-se
mais ou menos, nessa direcçdo, até tomar um caminho pre-
judicial á sua perfeição definitiva. De Oregorio de Mattos»
de Santa Pila Durão, de Basítio da Gama. tudo indica o
luluro re brilhando num Gonçalves Dias, mim Porto Alegre,
num Magalhães, para illumuiar.se nabetlcza eleina qui ha
na poesia de utn Alberto de Oliveita, um Pavmundo Cor-
rêa, um Olavo Bilac...

Todavia a luso-phobia de certos espíritos mdiscipti-
nados e tacanhos, achou de ir beber influencias em outras
águas, que não a^ que marcam 6 começo de nossa civil»-
zaçâo,ou mesmo deixando-se pender para a excessiva pie-
úaúe dos elementos afro-indios, e conseguir a implantação
de verdadeiros kisfos na vida literária do Brasil, calhóus
obetr ator tos, difficultando a progressão civiltzadcra da le-
yitima alma brasileira...

E, assim, è que» ao lado de um Glegario Mariormo*
príncipe de uma dymnastia, que morre, ergue. >e um Muni-
Io Araújo-charco ao lado da montanha — cemo índice de
um achatamenlo completo do espirito nacional. A poesia
de Muiillo Araújo dar.s.ia bem em clima de nações em de-
cadência» ou cuia marcha para o porvir, fosse o avanço
das forças desrvlhmadas de um caracter lutbilhonanle Na
Itália, ou nos Estados Unidos, e nunca num Pai/, que as-
cende no concerto dos povos, seguindo, rigorosamente» a
linha que lhe Io» traçada petas ctrcuroslançias do ambien«e
e peto historia na nossa formação racial,,.

Olavo fttlac repetiria a sua profissão de fé,em pran-
to. deante dos atlentados ê aile da Poesia, reste Pai/ cue
elle tanto amou e ennobreceu cem o seu tuminincío espi-

. ¦ ¦ ¦ 
. . 
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nlo immorial. file, que SÔ em pensar na decadência, que
presenha no arrojo destruidor dos vândalos e iconoclastas»
Para essa arte que encheu a sua vida, teve estas palavras
monumenlacs;

«Ah f ver oor terra, profanada,
a ara partida;

I; a Arte immorial aos pês calcada
Prostituída I...
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Ver esta língua, que cultivo,
Sem ouropeis,

Murada ao hahlo nocivo
Dos infiéis I...

fliol — Mas, ah I Bílac iá nào existe para repelir cs-
se NÃOt, num clamor mais alio e convocando os irmãos,
descendentes da mesma família dos deuses, puta elevar de
novo, da planície em que se encontra a bandeira sagrada
do ideal e do sonho, essa pyra que jó se apaga ao per-
passar do venda vai terrível e avassalanle... E nós, os que
ainda restamos, os que pomos nas alturas o nosso anceio
de perfeição e espiritualidade, somos líio pequenos e vive-
mos tão encurralados por detraz das ameias, que tombam
fragoiosamenlc. do velho templo da Arte, que nos sentimos
impossibilitados de reagir e vemos vento, ctrn a dôr su-
prema do impotência, a derrocada dos ídolos sublimes que
eram o motivo celeste de nossa divim/açâo humana...

Emlenio, ainda não dèsçreip de tudo julgo mesmo
que o hora da resurreiçõo iá nâo vem longe, porque o ab-
surdo nao tem consistência e a berraçSo ê excepcional e
não pôde permanecer, intangível, dentro de uma epocha.
De novo,havemos de pôr o sonho atevanlado dos nossos
maiores como o sentido máximo da existência* para que
possamos, como Hermes Ponles, repetir o «Despertar»:

«Nem ha sonho melhor, nem pôde havê-tò
melhor que a realidade circundante,
SI MA NtiSSA REALIDADE A ÂNSIA li O DESVELO
DE A VIVER POR UM SONHO CULMINANTE...»

\
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Galeria Nobre
D. Wanda Maria Pederneiras

No Pio de Janeiro, onde residia, finou-se, em dia do

me/ possado, a sra. Wanda Maria Pedcrneiias, esposa do

nosso brilhante e presado collaborecoi c hguia de grande

proiecçõo no scenario do inlellígencia brasileira, pelas

suas qualidades èapiriltiaes- Paul Pederneiras. Apresenta.

rnos-lhe compungidos, os nossos pe/ames pelo golpe que

vem de soffrer esse nosso grande amigo e dislincto cotia-

borador.

D. Izaura Santos Silva
Pelleccu, nesta Capital, a ex>,.a. sra. D. Izaura San^

tos Silva, esposa do sr. Cap. lovme dos Santos Siiva.offi.

ciai da I orça Publica. D. tzaura dos Santos Silva era ma-

drasta de Ouslavo Wellington (I rancisco Santos Silva) nos-

so brilhante coticqa de imprensa. O seu entcrramenlo foi

effectuado em S. Antônio, com grande acompahomenlo. em

virtude da extensa ami/ade que desltuclava,em nosso meio,

a tndilosa senhora, .labora tardiamente, apresentamos á

sua família os nossos pezames-

Dr. Celestino Quintanilha
Palleccu, no Pio de Janeiro, o Dr. Celestino Quinto-

mlha. que loi uma das personalidades expressivas oa nos-

sa vida social, e exeicia, em nosso listado, as altas Itinc-

çôes de Engenheiro do Departamento Techmco de Àssisfen-

cia dos Municípios.Pesidiu durante alguns annos tm.ntsso

Capital, onde deixou grande numero de amigos e admira-

dores. Era viuvo e, de ha lá bastante tempo, se encontrava

doente, sendo, contudo, a sua morte inesperada, dada a

forte reacçao que o seu otgantsrno vinha impondo o* mo.

teslia que o victimou. Sentindo o acontecimento, reveren.

ciamos.the a me m o 11 a com este registro, de que no*

votemos para apresentai á sua família as nossas condo-

lencias.
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Estado de paz fiticio e real

Um sô é o coiação, mas duas lhe soo as pazes: a

paz do coração com o mundo e o paz do coroçôo com

Deus, portanto a lalsa e a vetdadeuu,a fugaz e a eterna, a

hticia e a real» Esta o nosso cotação cem a paz do mun-

do, a falso, fugaz e fiticia quando desatento a voz da con.

scieucia satisfaz ás paixõe> desordenadas, as más metma-

ções, aos instintos animalisados,és imposições odienlas

dos vícios e se submete ao pesado jugo do erro. hsta o

nosso coraçlo COtn a poz de Deus. a verdadeira, eterna e

real quando afastado do mal dé exemplo de todo bem. fl*

excusado dizer que o tanto que lia nesta de grande/a, so-

bra naquela de baixeza, porque uma cousa é o todo e ou.

tra a luz.
Passos IJrlo

O Dr. Henrique Üodsworth, prefeito da capita!

do paiz, cuia administração vem merecendo

os melhores elogios da imprensa carioca pelos

grandes melhoramentos que vem realizando,

focalizado pelo lápis irreverente do nosso ca-

ricuturista Mario Amorim.

Ação de Fé
Para a alma que tem té em Deus. sinceramente con-

fia, nada tia que se lhe oponha aos passos: toda diíicutda-
de è vencida c toda barreira é afastada.todo mal é reme-
diado e todo sacrifício superado; o que seio sombras se

transformam em ctandades - a escuridão passa a ser luz
em dia muda-se a noite, tempestades sâo bonanças, tufões
sâo brisas, espinhos sâo flores é bênçãos os sofrimentos»
a vida toda ela c um hino de amor, uma glorificaçto ao

Eterno.
Passos J,irio

Bi



hotuena-

4spec/o do almoço of-

ferecido pelo commcr~

cio de Vicio ria ao sr

Gustêo Lcmez, gerente
da agencia do Mane

Commercio Indusiriade

Minas Geraes, nesln ei-

dade por motivo de sua

transferencia para a ge-

rencia do mesmo Banco

em Juiz de hora*
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Alfinetadas
A gente vae brincando com o amor, ate gue um dia.,

Foi o gue aconteceu com aguetle moço. Que ê enthusios-
Ia de Marlene Dielrich.,, E nâo é gue a sua futura noiva
tem uns ares da nola\el arhsla de Cinema?...

A minha vida tem sido uma colcha de retalho, isto é:
feda de pequeninos amores... foi o gue elle disse. Mas»
aconselhamos: nao se preoecupe por isso: um dia lhe virá
o grande e decisivo amor...

Outro dta. Alfinete encontrou os dois em doce cotio-
guio no Tliealro Glorio, gue pareciam dois anjinhos (uyidos
do paraíso... Si papae soubesse, Mlle...

«Mk -~r.,A-



Associação Espirito San
íense de Imprensa *

t

Assumindo a presidência...

[Continuação}

Como se estivesse finda a missão do longínquo Cor*
ren» /írasitonse, pitctfcn ada a lndeperdencte,emn«udteeti
cm tondrcs esse otgâo. No anno seguinte, a morte paraly»
sou a mao que alti traçara algumas magníficas lições de et-
vtsmo, recolhidas por nossas mais apreciadas enlhokgias.

Prestigiado tor temente no governo José Bonifácio não
trepidou em mandai a policia intimar o loinehsta Jcâo Soa-
res Lisboa a suspender o sen periódico e a embarcar para
a Europa.

O propno Diário do Governo começou a rellectir a5

paixões Quê cedo separaram ôspr0ceresdagueilaeprca#e
investiu contra a primeira eonslíluinfc Pieviu mesno, em
suas columnas, o que vem atinai a sueceder, pois sempre
sustentou que. paia ouloiqar urna Constituição» C< mo lodç >
desejavam,o Imperador nêo precisava de Congiessi .

A Z2 de Novembro de 1525» D, Pedro transformou em
lei uma resolução úa Consfilutute, inspirada em um proie.
cio de Gonçalves Ledo sobre a imprenso Nenhuma coníL
anca trouxe esse gesto, pois somente sentiam.se amparo,
das as tolhas favoráveis ao governo. O desabafo popular
buscou então a válvula dos pasquins, que haviam tido grò.n*
de exilo contra a infeliz Mona Antometa.

Sem orientação doutrinaria, sem estudar, cem a ne-
cessaria elevação de vistas, os princípios que vinham sen-
do discutidos, os jornaes dessa época, obsetva Sylvio Ro.
mero—-«usavam, em geral» o bnguaqem grosseira de espirjL
tos buthenloâ que se se insultavam.»

O secular Diário de Pernambuco, nosso segundo dia-
rio, data de 1825.

trn tô27 appareceu a 4urorn Fluminense-"** primei-
ra manifestação seria do jornalismo indígena*, o órgão de
Evanslo da Veiga, orientado lambem pelo Senador Ver.
gueiro. Esse anuo ficou ainda assignalado pelo apparéci-
mento do tradicional Jornal do Commerc/o, a principio,
com uma fciç&o mulo modesta como tolho «exclusivamen-
te dedicada aos senhores negociantes,*

Indisposto ò Imperador desde »*. primeiros tempos d0
seu reinado com a maioria dos periódicos, começou a jul.
gar excessiva a liberdade de imprensa, üntrelanlo, Ledo
havia justificado o projeclo, depois lr{ansformado em lei,
com as seguintes considerações:*— «Paz o mais longe que
é possível as hahsas dessa hbeidade: o eseriptor instrui*
do, o patriota liberal, o publicista corajoso, o censor justo
nenhuma pca encontrarão; mas o se Jh cioso, o*málevplò4o
minto, o calumhioso serão punidos com todo o rigor» com®
o merecem *

A Constituição imperial havia depois consagrado o
seguinte:-«Todos podem communicar os seuspensamen-
tos por palavras e escnptos.publicados peta imprenso,sem
dependência de censura, contanto que hajam de responder
pelos abusos que commelterem no exefCiciodesse direito»
nos casos e peta forma que a let determinar.»

Discutindo em \tx*t um novo projeclo de lei sobre a
liberdade de imprensa Cayru» alfirmou que essa Itberaade
produzia menos bem do que mal. O marque? de Caraveltas
queria que os abusos puniveis ficassem claramente defini-
dos. Outro Senador, o ruarquer de Queluz, propunha punir

os impressos que pregassem abertamente revoluções, dei-

xando, ourem» os escnptos políticos tora do alcance date
—afim de nâo cojrc/ero pensamento... Prctfcmintvam na-

quetla época as doutrinas que» alguns annos depcis,Pimen-
Ia Bueno defenderia como - «o dirçiio que tem e deve ter

o cidadão de participar publicamente o que t ensa soluços

grandes interesses da sociedade de que c membro.* Todos
viam, na imprensa política, a senlinelfa da ItbcidaCe: — sé

um Poder, dizia-se, reformador de abusos e defensor dos

direitos indíviduaes e coilecfivos»*
Vigorava o apparafosp regime parlamentar.
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Bordado

e Costura

Grupo feito após a so-

le unidade da entrega

de diplomas â nora /ur-

ma de professoras.
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Em nossos dias. quando mostra coma referida tiber-

dade é precária, desde que possa constituo um perigo paia
a ordem estabelecida, Cail Schmill tbseivn cie acreditar

possa a política ser guiada por ailsprs de ioinaes ou dis-

cursos em meetmgs c debates partamentaics in roíla acre-

diiar ainda no parlamenfansn o,quanco csporkltcnlos vlo

perdendo a própria significação e seus debates voo se con-

vertendo em uma formalidade vazia e rutia.
Abrindo a Assembléa em PDO, 0 Imperador insistiu

por uma nova lei sobre a imprensa Era cada vez mais evr

dente a sua tendência para uma dicfadura partidária, se*

qundo modernamente HansHelsen ponde descrever, atiran-

do-se—*em primeiro togar contra a liberdade de unpren-

sa. porque conhece a importância extraordinana da opinid0
publica para a solidez do podei; e, por isso, abata sem con-
templaçèes qualquer manifestação adversa eu simpte*men.
te desfavorável**

Calogeras peiuutte explicar aquella insistência de Pe-
dro I. forçado no anno seguinte a abdicar, quando
refere que» naquella occasiâo— acínccenlá e lies ei em os
iornaes publicados em todo o Império; desse numero so.
mente onze eram partidários do governo. A orientação ge-
ral era opposicionisla, indo até o limite da Federação e da
Pe publica»*

Durante a Pegencía voltou a predominai a imprensa
política, que, s*?mpie excessivamente apenxi m da» nôo res-
peitava siquer a família de alguns Pegentes»

feiió, dominado em lft*»t um levante de tropas, ac-
cusou quatro penodicos como culpados» e lecltn t u do Par-
lamento uma lei mais enérgica sobre a imprensa»

Vários responsáveis por iornaes e pamphlelos dessa
época íororn condemnodos. A Pegencía» parece, excedeu-
se na compressão de abusos; e, em represália, chegou a

ser aceusada de trabalhar peto aúve n I ò de um regime re-
publicano.

A morle» em PVV1. do ex-Imperador pareceu favora-
vel a urna conciliação ou ôpproxímtçôo dos partidos Cem
esse propósito, Evanslo da Veiga deixou a Aurora, que to-
go desapparaceu.

Em IftV/» o Peqente Eeiió baixou dois decretos,argui-
dos de nultidade, contra a imprensa. Annuicií i de a sua re-
nuncía poucos mez.es depois, o Sele de Áhrílexulíava por-
que. dizia — *a liberdade da imprensa deixará de ser atro-
pelada e nao perecerá.* Effecln an ente, ÊQtelk? r cU s fo-
ram, em seguido, revogados.

O anno promissor da Maiondade ficou assígnetado,
no Espirito Santo, pelo apparecimenfo dt> primeno peno-
dico, O tslafeta, devido a pertinácia do alteres capichaba
Ayres Vieira de Albuquerque Tovar. O segundo, o Correio
da Vietoria, surgido em ío4°tieve larga durcçeo.

Na segunda metade do século, a imprensa brasileira
contou brilhantes vielonas. A Abolição dos Escravos» de-
eretada precisamente ha ciucoenla anno>, foi um desses
feitos,

O Correio tirasiliense foi, no dizer de fcoé Venssi-
mo-**o precursor da propaganda da Abolição da escrevi-
dôo no tVasit, feita pelu imprensa.» Mas os iornaes impres-
sos» em nossopaiz.o primeiro a pregar o movimento eman-
cipador foi o Amigo do tfomem, modesto orgSo maranhen-
se do advogado português João Chrispim aIvcn de tuna,
distribuído em 1625.

Abolicionistas de grande relevo foram a Ga/ttu da
Tardt\úe Ferreira de Menezes.e a Gazeta de Noticias. O
trabalho da imprensa em prol da memorável campanha

tContmúa no próximo numero).

Mano A. Freire
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4 memVia A/ana de Lcurdes t'er-
reira, filha do snr. jo&ê Maria
Ferreira, commerctan!e em fiou-

» e de sua exma. sra. D. Ter-
fma Correia.
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s interessantes meninos Pau-

Io e Ofrce. encantos do lar do

casal Angelina Pimenta — Dir-

ceu Lopes Pimenta, residentes

neslatcapitai.
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4 menina Columbia Breciém.

4 interessante Silvia Helena

Queiroz.
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Enlace sia. ítala Ma-
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Enlace sta. NaDçy Nascimento -;sr.
Lacinio de.Lima Soarçs, realiza»
do nesta Capital.

c0ado TQevenard,
da nossa sociedade
—sr. José Augusto
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Seara, realizado
nesía Capital
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NA PREFEITURA

Aspeclo da inau-
guraçõodo relra
lo do snr. Pm
deníe da Repuhlu
ca no salão nobre
da Prefeitura Mu-
nicipal desla c/*
dade, com a pre»
sença do exmo,
sr. Interventor Fe-
der ai. Secrelarios
do tzslado, a lios
funechnarios fe~
deraes, estaduaes
e m u n tcipaes e
represe n f an les

da imprensa.
Inaugurando o
retraio de 3. ILxa*
p Dr 4 me rico
Monjardim, Pre*
leito de vicloria
pronunciou heíIo
discurso já publi»
ca do na imprensa
d ia na.
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COLONIZADORES DO BRASIL

l;f o ikasit um rico eelleno de homens de todos os

povos» st nâo de todas as raças,
foi o hltorol» nospfimordios de sua ei\ili>< cí«.< u?*

to campo onde os pnmenos núcleos de oventuitiu» ?* cs-
tabeleceram.

tVahu mais de um século depois* pequenas incursões
oram se fazendo» nâo sem grandes pengos e sieiilica de

vidas, culminando com os chamadosBèndeiranlès* lypósde
homens arrojados edesprendidos e cuia cbiocctM-tM um

rico patrimônio moialda civilizaçSo.
A invasão hollande/a deix< ti no Noite di oan sulcos

incontestáveis de sua beneíica iníluencia *m lodosos ra*
mos da inlelligencia» em Iodos os secídies onde *ua aclu
\idade se ta/ia necessatia para ccnschdat a eccupi çô< na
antiga colônia lusitana Mauncio de NasM u rennie »t ca
essa obra de aventura, em cujos destroços 5epultare«i.se
vidas para o baptismo de sangue úa nossa formação histo«
l»' v-CI»

t)ahi para cá»até estes dia* agitados oue vi mos atra.
vessando» alé. nào sei quando, fruclo da míillrr çâo das ideo-
togias em ebulição no Velho Continente» o 5rasil deve sua
grande projeceâo econômica no ecncetío das rceCes, ao
estrangeiro que emigrou de pai/es super pc p ulctít s ii ei*-
sm de melhor subsistência ou do que **c ro i n tu* ca ce rre*
'hores proventos para seus capitais.

E*t assim, o l«do economico-financetifs c< niu

1 «ti ¦

com outros tactores, a razSó de ser do advento de pente
de Iodos os povos para a formação da nossa população
ainda cosmopolita.

0 italiano» o austríaco e o ollemôo no sul do oaiz»»
desde o Um Cirande ale o Espirito Santo, hio sido efíici-
entes propulsores da nossa riqueza eg-tcoU*. desde ceica

de um século.
|)o continente negro» cuja imigração se fez pelo es-

cravo» arrancado indignamente da sua pátria,tivemos a coU
laboraçêo, oue se gene re liso u em todos os ângulos do paix*
útil e producliva.

Dos outros povos latinos lambem recebemos ccepe-
ração apreciável.

O inglez tem no seclor financeiro e quosi unicemen-
nessa actividade especulaíiva, a sua contribuição,

0 porluguez nÔO emigrou nem imigrou, porque auu»
vale dizer, lambem, ê a sua pátria. A Mia aetucçao se re-
Iteclio em todo o território nacional ahrasileitti Ct c ulifcs
colonizações. Do Oriente nos eslá chegando, agora, o lapo-
nez, povo laborioso, que está contribuindo para a riqueza-
nacional, embora de previsões pouco simpalhicas de cara-
eier ethnico. 0 svrio.que ha meio século começou a che-
gar, formou entre nós uma quasí única classe, a do cornmer-*
ciante. A despeito da funda diversidade de raça, é cemo
os povos latinos» muito adaptável ao nosso meio, equi ra-
dicando.se para nâo mais voltar ô patna distante.

i



Assim acontece com o allemâo» povo infelligerde, Ira-
balhador e econômico* Sem embargo dislo, e poigui o go-
verno, cnlrcqando-lhe as leiras para seu estabelecimento,
nao o assistia como conviria* uma vasta sono onde se ei-
labeleccu, se desenvolveu e prohleiou. é hoie auasi uma

província germânica, onde seus descendeu!* s rlt latiam
seouer a nossa língua I fim principio, nâo è a colônia alie-
mã responsável por essa ouasi kvslo dentro do pmt; mas

a própria naçâp^élo seu governo* Por fas ou por nefas^
a siltiaçâu é esla.

Na velha Allemanlia chama-se a região sul do pai**
Oermama Austral!

Pretensão ingênua, porque os allemães de 51a. Ca-
lharina e Paratié, guando foi do celebre caso da canhi e -

ra Panthcr, ha uns vinte annos atra*, manda r am di/er á
môc-palrio que nmevonWa muito, mas lambem amavam o
ftrasil, terra onde viviam feb/es, polua tíe seus filhes

*
* #
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Üsfas rápidas considerações» muilo aguem da mag.
mlicenctodoliltito desle escnpto, vierem-me ao petnsemtn-
Io quando da leitura no Correio da htanhèt ha pouco, da
noticia do centenário de existência do velho dinamarquês
Henrique Fernando Çlaussen, o íundadoi de ThcrczoncJt»,
cuio óbito vcnlicou.se dias depois, no meio da consterna,

çâo geral e da de-sua numerosa descendei cia de etn t úe

duzentos brasileiros, entre filhos» nefos, bisnetos e letra-

netos 1
Descendeu esse homem, cujo nome pescou modesta-

mente para as paginas da nossa historia, tíe Ltu pai? tiAt
eocflicierile immigratorio no IMasil é diminubss n « .Ve»oda
onginqua Dinamarca, de mares glcctacs. para estes terras
Iropicaes, onde, nunca mais etle experimentou os rigores
da baixa temperatura, oue lhe avermelhava a pclle. Por

isso, foi habitai os ápices dos picos allaneiros da Serra do
Mar, onde o seu exigente organismo encontrou um deriva-
bvo para enfrentar o novo pouso*

Desse velho scandinavo, que se fe* brasileiro, e deu
ao Brasil duas centenas dc brasileiros, e na pillorcsca Cl.,
dade fluminense* de algido clima, deixou um traço inapa-
gavcl de sua passagem bcmfoscio. pode-se dizer, sem la-
vor, que íoi, como o Dr. Blumenau, fundador da cidade ca-
lhetinen*e, l»c mcr\n a. deutio deste imenso territoho,habi-
jado por cincoenla milhões de homens.um homem cuia me-
mona merece o nosso respeito e gratidão.

O fado singular de haver elle presidido, durante mais
de quatro lustres, iniuleiiUptos, destfc : ua ctieçêo, os des-
linos do município de There/opohs, comprova a influencia
salutar dessa estranha crealura» sobre o pequeno povo»
gue etle governou com amor e probidade.

5emdicíos aouelle» que, como esse velho Claussen
vindos de paragens tèo distantes, de tâo desigual natureza
phvsica. deixando lè, envolta na saudade da palno queri-
da. uma parte de seu coração, reservam a outra para esta
segunda polne, onde se fixaram como simples colonos,e
nos legaram um exemplo de edificantes virtudes.

Ararõauara, V de Junho t/e I92Õ.

¦

I

Josias Soares

• • • A simplicidade em faizer o bem ê a verdadeira uns-
locracía da bondade, c a imagem da abundância segura e
mexhaumei» c a çastidade da iuvenludc robusto* é a kiça

¦ 

' 

.

¦"¦'*¦

V ^pf l li. *a?
'*"¦ .*« *

t.-fflV- -

V/ictoria i 
'-

.''"¦'-Nlpit

' A4

moderna
V.:. 
¦¦; - ¦¦":..¦¦'...¦.;;¦'..¦ '-' ; 

. ¦¦ - ¦ '-- ' •

¦ ¦-.¦¦¦'.,¦ A.....¦"..'.¦¦.A ¦-. v^A'..v".:\-AA— ¦¦

'-;¦ 
'.';".¦¦ ¦¦¦¦¦..¦¦:

¦Edifício du Prefeitura
Municipal e da D ire*
ctoria de Ob ra s da
Prefeitura, na praça
fronteira és ruas Ga*
ma Rosa e Coulinho
Muscarenhas.
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O menino John, alegria do lar do ca*
sal lohn Bitran—Slclla Jcuffray ÍSitrnn.

A graciosa Therezinha, dilecla fi**
lha do casal Áureo — Liha Souza
Vianna, residentes em Rio Novo.
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O menino t:dy, encanto do
lar do casal Antônio César
— Maria Andrade.
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O interessante Eugenilio Ramos Hino,

(na intimidade, Genisinho), filho dosr.

tugeniiio Ramos, auxiliar do commer**

cio e grande esportista em nossa terra.

I l^^B ^É. *%mr^^^ HÍ^V
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O menino José Saad, applicado alum*
no da Academia de Commercio de Vi*
ciaria.



A Palavra Nossos coilaboradores1 Princeza do Chanaan

No principio era o verbo c.em seguida,

Nada se acbou dc mais sublime clfeito:

— Que tu tenhas, meu filho, nesta vida,

Pda palavra, o rwaximo respeito.

€az que ella seia sempre revestida

Dc alia elegância, dc tal arle e gcito

Que. pela graça, seia sempre ouvida

t: meditada pelo seu conceito.

Torna a palavra magcstosa e augusta,

<Jue a idéa 6 linda guando a ph r a s c a

| louca,
Mm cada termo uma lulquraçaot

Busca, ao talares. a exniessão mais justa.

E que a palavra só te venha a bocea

Trazendo o gosto dc teu coração.

Djalma Andrade

Bft$E"x I •
HRfW- .,-il m
|SnMKik9 

"'' "-''fllf^flfl.l H

W&í- *:«flflftflB
iSWfet jub^ ''tom* H
iwM^1'",,;: iíi"**'.'*''.?^ ,*»* flEfl
*$¦&»'** "-^ 

"'•¦'-§ 
JX» ^W»fl fl
v'fll

_<¦* >:~fl I
<ÍPT -A »*«fli

Bm fl
" Jx If&" ?% .vJÍfl
SL;i*flfll flfl*" '',111 jpfl B
D^flflKfl ¦

l ¦' ^\V*ll
sIl -,-íâiwl HP$*$ <$• XlH ¦«¦ fl
Br s í SllB ¦r^EI fl
Pairar* -"^^IH dal -H
fejí^V-í * ' 

flflflfl™^ ""¦'t^B

^^¦Xf^fflB^^M^fl fl
t^^»!PP^^M|^^B ^B
fJK ' PlPfl I
ffltv Xlfll Kflflfl I
H&v; ^íí-uí, '^-^Kflifl IBbflK^ttB^JÉiuflfl ^^_P ^| ^B¦BBP PflÉÉiBBXfl B B¦HkCx' '* 'flBBBiaVfl. Hka. H1IM ¦¦¦¦ ¦
mWk* ¦ Mmm M fl
-hMI^ mm màmmm&é&AMwM mhVwSI Bfl B
^¦fc^í'-.. íÉflflflRfll ¦
^fl^tÜMfl flV B
¦a ¦K»ri\5(ÍÍLSflB BBBÉbI

fl R-^PHS B fl I
B Ii^Ulfl B '«#fll B

BH Hllr^ fl

Escriptores brasileiros
" 
^:-yy.,:-r- ¦' ¦

¦¦ 'AV'"'?tlÍfl*-^v^

1 "t ¦'$$75SÊM^r flfll ¦¦fln^^ST^Si^HàJvi^^i^t^S

«,fl BJflKJB UM
Í^B flr^^^fl aiF; ^fl fl

<^iw^mlH i^^^-> flfl ^1
:^^M B^pMf fl

Xfl B»ÍÉf&§iC :¦••:-% flfl
'' i¦-'^1 ¦Hi^mw^^^W^^^- ^'v'y:' Bflflr - flfl bB

¦KHiV wJ BflflV ^ flfl

^H ¦¦« fl *fl flflfl^tfc"' '**'jáüüP^ alfl x^flfl^fl

tal 
aIk flfl aBÜfl HaB. >&olHttE&> ^Esto: '¦*

H B fl B*7i ,:MBBÁ. j<

rv

/*>an Afar//ns. Nordestino. Auctor de

,K(anipueira*% livro de contos e «Pon/a

de Pua» romance, doas obras em que

exsurge um espirito rutilante que o pôe

entre o numero dos veidadeiros escW-

piores nacionaes.

Padrt* Antônio Regis, uma das f#-

«uras mais representativas do nos-

SO Clero, sendo tente de philosophie'do 
Oymnasio do Espirito e nosso

brilhante eollnbora-
dor e autor dos se-

guinies trabalhos jfá
publicados — «Ora-

çâo aos Gymnasie*
nos-, * Calhccismo
uthurgico». -/osé

Bonifácio político e

scientista*, *Cothe-

cismo da M/ssa»>
* Oração de Para-
nympho d» Gymnn-
sioS. Vicente» e «4

Communhão Unida
é Missa*, trad., em
circulação, e em

preparo « Çfl s a/os
Philosophicos* e
mui/as ou/ras pro-
duccôes literárias e

scientificas e spa-
lhadas peta impren-
sa do Parz.

Pequena Santa Thereza.
Como és grande na verdade!

Com tua torre para o ceu,
Graciosa, bella pnme/o,
Tu me despertas saudade
t: descortmas o vco...
AviVOS sombras passodos,
E o perfume dc tuas flores.
Prende noites enluaradas,
l>os sonhos dos meus amores.

Os annos lá vão distantes.
Mas, vive o passado em mim.

MimYelma toda enternece
Lembrando mortos instantes.,,

Que 0 sonho nunca tem fim,

t; o coração, nao envelhecei»..

Os mesmos morros te enlaçam;

O ceu, mais lindo parece!
Os mesmos fieis que passam,
fi as mesmas serão as preces...
Os mesmos sinos bimbalham,
E alb, os mesmos barrancos.
Os mesmos braços que malham.

Só meuscabellos iá brancos..*

t)espcde-se a mocidadel
Mas, desfilam alvmilentes,
As contas resplandecentes,
Do rosário da saudade!

Viraria 6. TamaniiVi

\cy

flfl ÜA

¦fl» -flflflflBr'^"'"^***' ¦¦•'íí*;*ÉSiP íl-*»^
'BCÍJI bbbbT^P'"'' '-Ê '

fl Hk^'^ *^&?ÊÊt&!Ês- L% '-

^BbI Hllte^ '^LÉ

^Mw BBKb^Pí^mImb«v>j

^^^^B .Ul BÉlIflflflmãflB.

^ l^ fl ^^ '
flããfl fll

¦T flfl

bbb» flU BlHili-i-sa*"-""*-^^^^^

Dr. /osé iVasc/men/o Fernando, forma-

do em medicina pela Faculdade Se-

c/ona/ de Medicina da Universidade do

Brasil, em WS7, e residente em Mimo-

so» neste listado.
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Elegância
Feminina
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Es/c5o em moda
os «íailleurs»
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PODE 
dizer-se, sem receio de cahír em exagero, que o

tailleur é o vestido tavonto, nesta temporada, do mu-
ther etegante.
Km nosso inverno pouco rigoroso o tailleur é mesmo

o traje ideal, conlortavel e chie.
Apresentamos, nesta pagina, às nossas gentis leito-

ras, dois lindos modelos, que reúnem todos os r eq uesitos
exigidos pela mulher moderna. Um em lâ azul, com blusa de
crèpe mongot gris, enfeitada com pregas e botões, outro
em easemira beige, adornado com golae bolsinhos de vel*
tudo marrom Sâo lambem bastante graciosos os chepèos
dos modelos.
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«Inapiarios»
Recebemos um exemplar do n. l,da revista *lnapio-

rios», orgâo dos funccionaríos do Instituto de Aposentado»,
rias e Pensões dos tndustríarios, sob a direcçâo dos srs.
Hélio Marco Pcnna beltrão e). C Nogueira Pibciio. fJ uma
revista bem feda, em oplimo papel, que representa um gran-
de esforço e mHite intelligcncia dos funccionaríos do Insli-
luto dos Industríorios. Cheia de oplimos trabalhos sobre as
leis sociaes em vigor, contem ainda, a opinião do emmen-
te Chefe do Governo, cm que 5. Exa. o Sr, Dr.Oetuho Var-
qas alfirma que a referida publicação «constituo um exem-
pio de sadio espírito de emprehendimento e coo|peraçao
que deve orientar asactividades de Iodos os brasileiros.»

Agradecemos.

«MISS» U. A. C E. S

A Direciona da «U. A. O. E. 5» realizou, no dia <> do
corrente, na sede doC. R. «Saldanha da Gema*, umafes-
to em homenagem á sla. Léa Manbâcs de Andrade, eleita
«miss* por essa AssociaçSo Alhlebca. no grande concurso
instituído pelos Diários Associados c em realização no Es-

pirito Sanlo, por intermédio de «O Estado Novo* e sob a
direcçâo do Dr. Mauro de Arauio Braga, nosso brilhante
collaborador,

viado,

uiauui,
Agradecemos o convite, que nos foi gentilmente en

¦'¦ ¦¦ . 
' .,¦:.¦ y ¦ "

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS

foram postos cm exposição, á rua Cães S. Francisco
7, onde tem sede a Sociedade Musical Espiritosanlcnscos
trabalhos manuaes c peças anatômicas dos alumnos da Pro!
Odysséa Nascimento, que nos distinguiu com um convite
para a inauguração da mesma. Essa exposição foi muito
visitada, lendo metrec ido elogiosos referencias de todos

quantos a visitaram» és quacs juntamos os applausos de
«Vida Capicbaba.»

Garça
4o Antônio Silva

Esguia e branca, leve e transparente»
magra e comprida, assim como um caniço,
eil-a—a graça I—sem cores e sem viço,
muito mais magra que um convalenle.

Pescoço longo, livido, roliço,
curvado em curva aziaga de serpente...
—Creio q^te um gênio mao te poz feitiço,
pássaro inerte, indefinidamente I...

Assim tao triste, é margem da lagoas
—bloco vivo de mármore esculpido—
Garça, nem sabes quanto a vida é bôal...

Sacode as asas pelo ceu sem fim!
— Como lastimo um século perdido»
duranle o lempo cm que eu ficava assim 1...

-

A Escola
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... «A escola, somente a escola e sempre
a escola, c capaz Jde formar uma elite de ho-
mens dignos, capazes de enfrentar o vida» com
nobreza e sentimentos elevados. O dever, por-
tanto, de todo o brasileiro é abrir escolas e en-
smar sem se esquecer, entretanto, de que tam-
bem deve aprender...

AJvimar Silva

Ideal sagrado, sempre a florescer.
De lu? e bens enchendo a nossa mente,
E* a Escola um pharol resplandcscente.
Que nos conduz ao porto do Saber.
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Nesse templo divino eu |ulgo ver
De amor um paraíso sorridente»
De onde promano, á farta, docemente,
Tudo o que c bello, e dé vigor, poder.

Sempre cheia de gloria e majestade,
Dando impulso è risonha mocidade.
A Escola é o pedeslal de nossa vida

¦ 
¦¦

formoso pedestal de ouro de lei,
— Que haia um poder igual ao teu, nao sei,
O* astro de grandeza indefinida
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,' .'.. .; Antônio Silva
Conselheiro Josino ffe do Pio).

Façam seus im-
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pressos nas
officinas graphi-

cas da «Vjida
*

Capichaba.»
VICTORIA
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rilogia antiga nu-
ma fiisloria nova...

.i,

Conto

'InflnB

I

de ALVARUS DE OLIVEIRA

Lenílo, moça nova. nos seu* bem vividos *»*^ **

„„> moreno cheia de corpo, de por le elegante. Unha i« na
nos» mo»<-¦>»«» *»* (Bt .... - —. n do &eü cosa-
sua vida um problema *er»o o resdlxer - 0 «o .eu co

. ¦ n i** #U nrooriOS pães eram preOCCUpadoS cr n> a
menlo. Dantes os piopn*»» u«* *¦ Trtíí/.

«colhe do mando pa.a o» filhos Mo* ludomudou.Tudo

vhohF hoie-é mesmo como deve sai - a* prepti» mo-

ço» tim de der ,d.r a guem „llc.ccer-se como mulher, e

companheira de toda vida.

F etla tmha dois candidatos.
Um Mfredo Silvo, ropoi bem mlenc.onadc me; n uüo

novo e pouco pralico do vido. Eslava estudando e cont.xo

ío! quélalvea viesse o se. brilhoue mos or.ee».

«m d„Ido. uma incoflnilo einda. Umoromplo e nemd.nhe£

Jo poro pagai lhe uma «molinée» na cínc.and.a. nem «o

pouco poroum.sa.odo de Irados na Co^^Br.*^

«,E» um sõnh.do. c chegovo a fezer versos «rvjohp

pubhc-ando numa révislo da conda, depois di hove.r levedo

vario, vetes «pou.. olrovés da serçao lulpact.» , ra

bolhos l.le.ouos. Mos chorava as *ua? lemunes Pe«« ««-

,o» contava o seu amor por Lenile e em no.les de ua ao

,ado delio. I.I.V de co.sas l.ndas sendo 
^^«Jj

fc>,locar-lhe no b.aço nem paia atravessei uma rua, ou

para doce. de um bonde .A jovem chegou a senlir.se em-

balado po. opuelle ame sincero e puro. puro demo.smes-

mo. Sentiu-se sonhadora, chegou olê a f«ei versas. i«m
bem. Sim. nada h.v.o ma.s bello que enc.nl.dores verso?

recitados ó luz do lua., anle elle que se senho orgulhoso

de havet dado tonta inspiração a um rapa? et mo o Aiire-

do Silva

10O0C000 num comprimento total de

3.000.000 de centímetros

1

Ü inteatíne humano mede H metros de comprimento;
tm* rins ha 10,000.0110 de eanats que, eníilcirados. se es-

tenderiam por 30 kms, E\ portanto, tâo importante manter

a regxdarijade do funcctonmncnio dos rins quanto a dos

intestinos.
Os rins trabalham incessan*.ememe para expellir do

organismo os ácidos e detrictes venenosos extrabidos do

san&tic*
Os rins tias pessoas sadias expedem diariamente *er.

ca de litro e meio de secrecâo campo a t a «le água, una*

ácido urico, raa.erm» c. cantes e deüricU s orgânico». Quan-
do a urina se t«*rna escassa, è stgnal de que os tubos hh

irados dos rins c»iao obstruidos por venenos. Isso é pen-
coso e constitue o principia de dores lombares, ciatiea,

lutnbago, inchaçâo na* mâ.s. sob os olhos e nos pés. do-

res rheumaticas. toureiras, perturbações visur es e cansaço

Os rins merecem cuidadosa attençao e. tanto como os

nlesiinos. «levem ser limpos de vr, ,m quando. Para tim-

por de»inllammar e aelivar os rins prefiram as Pillulas de

FosVer, cujo *^o nAo constitue mais uma eertesa dc bom

resultados.

ÀmmW ''-'^ÍbT

NTONIO
Sepulvedai:

Í30.GOMÇALYE/ lÉDO.SOf
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0 oulro era um moço dos seus vinte e sele annos-

losè Mdrio-mois integrado no vido, Irsbolhtrdo no scien-

co nova da publicidade, ganhando alguns conlos d* reis

mensoes tendo automóvel, etc. Ccmo cheqara é vida ac

tenda José Mana? , .
Icn.ta comprehendéro que de sonhos n3o se pode

viver. Descobriu que ho oulro lodo da existe neto qjue nao

0 côr de rosa Ifio decantado pelos poelos. E ella dU.cne-

goro a ,ndaqar-,e conl.a o que os escr.plo.es do ocluoli-

dade que vivem dizendo que o pocs.o ia mo..tu. que o.s

sera que eltes estavam enqonosos porque ella era iovem

nascida ha apenas de/o.lo «unos. bem moderno e bemnp.

va po.tanlo.e no emlanto ai, eslavo amando a poesia de-

vorondo os livros onliguissirres. ochadis t«> rngroxoies

de Castro Alves, lendo os poemas modernos mais cheios

de poesia e de encanto de Menoll, Del PiCCh.O, de Ou.lhe.-

me dc Almeida, do meslre Monono e de Adelmor lava.es.

Mas depois comprehende r a a vida por outro prisma As

am.uu.nhas abr.ram-lhe os olhos. Alfredo Sdvo noO Unho

luturo com suas poesias e seus sonhos... Cr no Lemto po-

dia espe.ar casar-se com elle? Para v.ver de sonhes? E

elto seismara mesmo sobre o assumplo. t uma noite sen-

liu ao ver um casal benando-se ellus.vamenle no lotdim.

alguma coisa oulro denlro de si íemsar o sonho e a poe-

Si«. Ans.ava ser apertada entre os braços do rape/ que

gostava. E chegou a-de.xar a mào bale. na delle para ve»

se a pegava, se a acar.c.ava. N6o gostou que elle xolveí-

se os olhos para a lua e para as flores do .ard.m quando

dev.a olhar os seus olhos que pediam C ar.nho e os seus

lábios que tremiam emocionados pedindo beiioa.a*-
E numa uoite.num baile eleqante ao qual Allitdo ndo

pude» Por nào ler «smoking, nem M^f**^
lo. dançar, ao som de um .fdx. com lose Mana. I «'«'*

agradável, allrat.enle. lorlé. elegonle. manei.as 
JcliC.des

«pesar de vigoroso oihieio e remador do I leme. «o. nepai

moderno, ganhando bem. lendo automóvel a etle nfio falia-

. 
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vam pequenas que quisessem. Mas gostou de Lenita. dos

seus olhos negros, da sua tala firme, do seu talento. E file*

ram amizade. E voltou Lcnile a vet-onaproia onde os cor-

pos mis apanham os raios solares e os olhares dos que nao

estão habituados eo.cspccleculo de todos os dias.,. E an~

dará com elle no seu carro E tora com elle na sua lancha

automóvel. E até os ares ella conheceu atraves do avião

de um amigo do rapa?.. Era um i spo r t m a m », com meios

para chete de íSmiba e que sabia, sobretudo ser homem.

E Lenita nâo sonhou mais; e deu razão aos escripto-

res que continuavam a discutir se a poesia m< ireta ounfto_

Morrera sim, diz ia ella Porque nao a sentia mais (Juerio

viver a vida-Scculo XX, a vida-vida e nao a vida sonho. E

sentiu o prazer dos beijos mais vigorosos, des abraços

mais apertados, dos carinhos móis excitantes,
E a moça esperava agora resolver de uma vez com

$osc Maria paia casarem logo. Elle ia, lazer um estudo so-

fere a publicidade nos Estados Unidos-a pátria da Propa~

ganda — e queria aproveitar para viagem de nupcias. Iam

de avião conhecer a terra do Tio Som.
Precisava era dar o tora no A!lredoSil\o que conti-

nuava sonhando com o seu amor mas ainda c sempre sem

«ira nem beira...
E ella, tomando coragem, falhou.lhc. Que desistisse

delta Que a esquecesse. Que tora loucura oquetle amor-

Ôúè ella encontrara o seu verdadeiro ideal Que com elle

se casaria dentre aquelles poucos dias e parhtia pata Os

Estados Unidos, em viagem de nupcias Que elle piscinas-
se— ao emVC2 de eslar escrevendo bobagens em versos —

fazei alguma coisa mais real, que lhe desse dinheiro. Lite-

ratura —principalmente poesia — nâo dava comido o nin-

4juem...*
Aitredo Silvo chorou ante Lcnita c olhou, mais uma

yèZt como se a chamando para testemunha do seu drama

que ali se lindava, para a lua tinda que brilhava lá emcima
no tirmamento a/u! e cheio de estreitas.

Lenita teve pena mas teve asco ao mesmo tempo.
•Morrem nao deve chorar, qucdtabot e sobretudo ante uma

mulher!
Assim acabara o seu romântico primeiro amor ..
E as revistas do Rio no dia seguinte tive ram mais

<ima bolellada de sonetos, de poemas, para julgar e cnlt-
"V dl pp*

E Lenita casou com hné Maria e seguiu de ovilq
para Nova York...

Historia nova 7
Talvez. Mais uma trilogia antiga!

*e Colombina,
O sonho, o Desejo e... a Mulher!

Pierrot, Arlequim

teé&uw/
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PARA FERIDAS, INFLAMAÇÕES.
ESPINHAS, CRAVOS, SARDAS, ETC.
MELHOR QUE QUALQUER CflÊMEocTOUCflOÔR

Caíullo e Delia
Bem vivos lenho sempre na memória
Os ri sonhos costeltos que fizemos;
I ora nossa paixão bem linda historia,
A melhor que por beijos escrevemos!

Nolasco

.

Exportadores de Café
VITORIA - E. £. Sanlo

ARMAZÉM Avenida Pedro Nolasco.20
FILIA ES: Resplendor. Lajâo e
CàcLOcitinha ** Est. de Minas

ESCRIPTORIO: Rua do Commercio, 22
2: andar

CÓDIGOS .Ribeiro, Borges, Mascote Ia. e 2a. Ed.. Acme
Benlley s. Liebers e Voltar.

CAIXA POSTAL, 215
ra-EPHONES: Gcr. 111 - Esc. 535 - Arai. 2*^5

Telegrama» NOLASCO»

& Cia. Nos braços úü paixão, loucos, vivemos,
Como nossa paixão foi transitória;
l ora nossa paixão bem linda historia,
Para as estreitas nossa historia lemos I

¦ 
¦..-.

¦

Embora corra o tempo nâo a esqueço,
E' mais lorte a paixão quando envelheço,
Cupido para num nao fica velhoI

.- 
¦.

. 
¦
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.'¦"¦¦ . • ¦ ¦

-Sinto que existo, por que tu existes*,
Meu coração é o coração dos Instes:
E* o teu coração meu Evangelho!

iJCsnriquQ cfiaôellc
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orna. sra. Anua Pilro e Eifluei-
redo Aguiar, da nossa socieda-
de. o sr. Ewef C. Guimarães, ca-
valhetro muito relacionado em

nossas rodas sportivas.

mama

1
« A sla Idalpbma Alvarenga barbo-

2 I sa, expressivo elemento da so-
ciedade victonensc; os srs.:|osê
Osório de Miranda, lunccionario

da Direciona de Águas e Exgotlos; José
da Costa Moiqodo Horta, do nosso com-
mercio; jubo Lima, artista alfaiate cstebc-
tecido em nossa capital.

A cxma. sra Lncta Castetlem da
Silvo Nunes, uma expressão dc
relevo da literatura Icminma do
Espirito Santo c digníssima es-

posa do nosso bnthantc coltaborador. sr.
Dr. Mario úa Silva Nunes, promotor pu-
bhco na Comarca de Sao Malhcus; o sr-
Dr. Archimimo Martins dc Mattos, medico,
sendo uma das mais tulgentes liguras da
?ntellcclualidadc do nosso Estado, membro
da Academia Espiritosentcnsc de Letres.
da quat é o seu actual e presidente do
Instituto Histórico e Geoarepbico do Es-
pinto Santo*

A sta. Maiia losé Adnet.da nos-
sa sociedade; o sr. Euscbio Lu.
dgero Campos, cavalheiro muito
relacionado em nossa Capital.

. Asslas. Svjvia Rcsemmi e Alba-
5 I n\ f>essaunc de Almeida. figuras

dc relevo de nossa sociedade; os
srs.; losé Ferreira braga, corre-

lor de cale em nossa praça e progenitor
do nosso coltaborador, sr Dr Mauro de
Arauio braga, advogado em nosso lorum.
Antônio R. batb», muito estimado em nos-
sas rodas sportivas; I ilomeno Paulo Cou-
tinho, nosso companheiro de trabalho <?

valoroso delcnsor do *S. C. Americano.»

i i
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stas.:Ehta Calmou. El/a Ewald
e Maria Ansloliua Santos, encan-
ladores elementos de nosso so-
ciedade, o sr. |ooo Ire il as, do

commercio e octual presidente do *Rio
branco F, C.»

0
*
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As stas : Atcv Cabral, da nossa
sociedade, mas actualmente re-
sidindo em Figueira do Rio Doce;
Alice ícone r da Carneiro da

Cunha, lunccionario tederal e hg u r a de
relevo da nossa socie d a de; os srs.: Dr*
Mario Lyra, conceituado medico e educa-
doi espintosantense; Diamantino barbosa.
do nosso comme reto; Dr. Delio Etienne
Dessaune, medico muito relacionado em
nossa Capital; Dr. 5ad\ Braga Fut lado.
advogado militante em nosso fórum*

Casa Mm,e. PRADO
Resultado do undecimo sorteio do

«Bompreso*, realizado em 2 de

Julho dc /9J6\

1 PREMIO.-Ccnlena 752~Contem-
piadas :Mme. Oelio Faria e D. Coia

Castro Coelho;

2. PRÊMIO: - Centena 954 - Con-
lemplada: Sta. Estelita Calmou;

y PWEMIO:-Ccnteno lOft-Conlcm-
piada :D. Odava jall Caciaii;

4- PRÊMIO:-Centena «WS-Confem-

piada: D. Posita Sarlo Silva;

!>• PRÊMIO:-Centena MA-Contem-
piada : D. Maria Durand da Silvera.

Vicloria, em 2 de Julho de t<>Vk

-a«j--JM-«*

12 O sr. Carlos de Almeida, do nos.
so commercio.

- _ As stas : Mana Augusta Nicotet-
13 li. da nossa sociedade; os srs,:

¦ Luiz Gabei ra; do nosso commcr-
cio; Wantuil Roctolpho Pereira,

cavalheiro muito relacionado em nossas
rodas sociaes*

I t Ã \ Os sra.: losè Baptisfa de Carva-
I 141 lho. cirurgião dentista; Dr. Adhe-
¦ 1 mar Neves, medico estabelecido

cm nossa capital; Júlio de Freitas,
conhecido artista alfaiate e grandemente
relacionado em nossos meios sociecs e
commerciaes.

0 0 sr. Oscar de Sou/a Oliveira,
cavalheiro muito estimado em
nossas rodes sociaes.

BO 

sr. Carlos de Magalhães, es-
tudante de direito e nosso dishn-
cto coltaborador; a menina Ma-
na de Lourdes, filha do sr. João

da Cru/ barbosa. um dos nossos compa-
nheiros de trabalho e elemento de desta-
gue em nossos sports e de sua e\ma. es-
posa D. Mana Lui/a Barbosa.

mO 

sr. Adauclo Nunes, muito rela-
cionado em nossas rodas sporti-
vas. o sr. Dr. Augusto Seabra
Muntz,direclor-presidenle tia Cia

Espirito Santo e Minas de Armazéns üc-
raes.

NOIVADOS
Fizeram-se noivos

0 A sta.llka Gonçalves Rocha, da
nossa sociedade; o menino Me-
nandio Leão.

Ganhe 12$ diários
Em sua própria casa. nas horas

vagas, na mais rendosa, original e
artislica industria domestica. Fácil
para ambos os sexos. Inlorma-se
grátis. Deseiando-se amostra* e ca-
talogos itluslredosdo trabalho o exe-
cutor. remetia *»$, rnesmo em sellos,
a F. Marinelli - Rua 1*5 de Novem-
bro. 512- Caixa Postal. 24*36 - Sòo
Paulo. i

11
Às stas,: Zenith Lessa e M a r ia
losé de Carvalho, finos elementos
do escol social de Victoria; a
menina Arlette Amaral.

Da sla. Dircc Ribeiro dos Santos, da
nossa sociedade, o sr. Rodolpho Teixeira,
lunccionario da Imprensa Oíficiol;

—da sla. Mana Crespo Ribeiro, da so-
ciedade de Trave ssão, E. do Rio, o sr.
layme Thicrs Moita, cavalheiro muito rela-
cionado na mesma localidade;

úa distincta sla. Stella Reis de Faria,
lilha do sr. Álvaro Slanislau de Faria |u-
mor c de sua evma esposa D. Marielta
Reis de I ária lumor. o sr. Clovis lorqedc
Sou/a, guarda-livros na Contadoria Sec-
cional da Delegacia Fiscal, neste Estado;

—da sla. ludith de Almeida Cotia, o sr*
brauho Pereira da Silva, ambos da socie-
dade de Alegre, neste Estado.

CASAMENTOS
Casaram-se.

Com a sta. Rosa Rodrigues da Costa»
da sociedade de barra do Pirehy, o snr.
Sócrates traga da Coita,sportman muito
relacionado em nossa Capito!;

com a sla. Elviro Schwab, o sr, Euru
des Leite, ambos do sociedade de Caria-
cica;

—com a sla. Aida Ribeiro /ombelli, de
nossa sociedade, o sr. Milton Cunha de
Almeida.

:;¦--::
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«Cinza: poeira de
mmm\m 091 I^K^Ilusões»

M#u caro Antônio Pinheiro*

Ao ter seu liviinho *Ciuza; poeira de Ilusões*, veio-

me è idéa, no momenta. o suavíssimo •Nô»>< de Guithctirc

de Almeida. Tive a impressão rápida de uma certa analo-

gia de você com e glorioso cantor paulista, a quem edmi*

ro com entusiasmo incòmüm,
Muito expontâneo, muito leve» sua poesia sai do seu

coração para o coração úa gente

O Primeiro soneto. «O passado, muito emotivo. «Ab

negação*, um trabalho bom, muito humano e que me encan.

fon especialmente, poi abordar um tema de minha predite.

tâo «Monja*, uma delicada produção, aonde você, dando

Im docanso/inho ao soneto, demonstra habilidade em

outras formas da arte, menos severas,. Gostei ainda da

«Canção da Saudade* e notei que é com muita facilidade

e felicidade que você compõe os sonetos alexandrinos,

como por exemplo .Redenção.* Achei bem articulada. It-

oalmeule.a produção com que você encerra o livro.

Observei, porem, que o seu singelo Iraball i - macio

e leve como u*a pluma ao vento—contêm excesso de oer.

sonohsmo e escassez de originalidade Porque, meu caro

Antônio Pinheiro, talar de amor num século de odios.ede-

pois de ftttac ter monopolisado o lema, secundado por uma

legião enumeravel de poetas românticos, falar de amor de-

pois de tanta gente ter explorado o assunto, é dar a im-

pressão de estar repelindo uma coisa mil ve/es repetida

V
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VERMES? LOMBRIGAS? 0P1LACAO?
S*m VermHugo náo se cura Verminos*

Pala om Brande Professor de Medicina
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O Prolasior AUSTREGESILO. Presidenta
da Academia Nacional da Medicina, eterava:

"ÂlUsio que tenho tmpregado com bom «líla
a preparado VEHMIOL RIOS",

temFiro*
(4.; i. ,4u5ir«0ialia>

: Tab. Beiisano TaTorm.

Nata Importante — O Vtrmiol Rias nêo contém Ihymaá,

YERMIOL RIOS
LIQUIDO E PEROUS SEM CHEIRO SEM SABOR

:» v ACAÜJC • £ fc ! T A S í IV fcS õò &}C

Por essa circunstancia ê que noto pouca originalidfde cm

sua coletânea. Mas re pilo que gostei do livro ê vejo em

você um legitimo cultor dessa divina arte á qual procun

também tudo fazei nora prestar o meu tributo, o meti mo-

desto tributo.
Agora, fazendo um pouquinho de blague, achei pouco

sincero o que você diz cm «Vingança.* Aí esto. Nesse so-

neto você íoi original: um poela vingativo...um homem que

se considera de contas ajustadas com essa mulher, aqora

mendiga, e que tra/ no olhar «o desgosto cruel de nôo ler

sido sua*... Você ficou vingado, não resta duvida, Mas,;, a

divina mentira dos poetas! tora dos devaneio? literários»

asseguro que você nao nulnria esse sentimento rrau,

Pedindo a você Que nâo leve a conla de critico es-

sos linhas, feitas sem retoque e sem revisão, assim como

esta conversando naturalmente ao retíor de u'« me/a de

bar, desejo que o confrade me inclua no rol dos seus ad-

atiradores, aceitando, junto aos meus agradecimentos pela

remessa de «C » n / a . poeira de Ilusões*, o meu cordeai

abraço.«

Jacy Pacheco

# *

e*Nj

Somente o sábio é capaz de amizade. Como pode

amar aquelle que confume o mal com o bem ?—fpic/e/o.



Leonidas...
Chronica de WOLCHANO BARBOSA

A -.

Eslou no Pio. O campeonato do mundo ia acabou»
mas leonidas continua no cartaz £* o assim pfo pieleiiCo
aos cales, na rua, nos bondei, nos Cltbs Kêo ha graniu a
que nèo queira pronunciar o nome do «Diamante negro,,
V o sorriso de Leonidas. Os pês de Lrrmdòs Os cabetlo^
de Leonidas. Leonidas c o nome do dia, Ctcança nascido
no mez: de (unho (no Brasil as consograçdes sâo ephcne*
ras) chamar-se. ha Leonidcs. Fm casos excepçronees, Po-
meu e Peracio rcmcciiaròo í: assim, evitaremos ouc andem
poi ahi, amanhã, os Leonidas III, Leonidas VIII, ele.

Ao regresar da frança, o «Dansanno de ebant* vae
receber ternos, sapatos» perfumes, etnfos dt réis e muitos
beijos, com certe/a, que estão guordadirhos â espera do
n-a-va Pciiiíten da pelota.

Eu qut/era estar no cães èe pi rio» nesse dia, rrta
assistir ao desembarque do homem mais ponutat úo Bta.
Slll... Devia ser agradável, interessante paia nossa curió*
%iéaâe, ouvirmos e presenciarmos as bt idas de n.u^ic.a to.

picarem o hvmno nacional em sua homena^c m. Àtu, Puv bar.
bo^a, Pio Branco» Elonano, Dcodoio, toda e*?a gente qre
nèo quti jogai foofbatl, havia de resusciloi com inveja
desse mulato ogtl de pas ti nha na testei, que usou os pés
para apontar o Brasil aos europeus.

Leonidas vem ato Talvez a titã tenha lhe pedir?*, des.
culpas por tamanhos e fâo (requentes maus trates ás poss».
btlidades do brastL

Na frança» auízeiam ficet cimo «Diemenle.% Ospo-
lonezes se esqueceram de Padeitwskv Os hungeits, os
suissos, todo esse povo olleiect u veidi et im ? I< « i i i .* * o
•Homem borracha.* Ma>, leonidas mosfioti.se tndiffc-itt *e
a lâo tentadores convites. l.«Hí\<i fei feiii c ciiM Mi «o
mundo inteiro esquecei a in pii Cirçit de tlaSl< t c e mo.
ganetade Mussohni. Agora*era voltai ao brasil Assistir.no
Pio de Janeno, á inauguração de urna rua et m o seu no.
me„ Receber os benos deímocinhas afoitas om Itcc* tv vn a
loiiui.n por um *goal» conquistado «cm ema da hota* !0u-

,....¦¦

.vir do povo carioca os tirados de gloria to st u une, es*
catando e lendo ao mesmo tempo a reccnsMu çèo d*atgt m
«yoal* marcado contra Pt-imka e que* fcctuefntrle. \a!e
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Nossos representantes
Sâo representantes da «Vida Capichaba* no interior

do Estado os srs,: \
Merachdes Gonçalves*-Cot maça; Abido Saadi-joao

Neiva; Dr. Dirceu Moita—Pau Gigante; Athoyr Cagnin- Ser.
ta; Orgel Magalhães-(otlafina; Virgínia Tamaruni-llá; Ma.
noel Milagres I erreita—baixo Guandu; Uno Paoliello — Pi-
guetra de Santo loanna; Dr. Waldyr Menezes - Itaguassú;
Dr. Antônio Serapido Souza -Afíonso Cláudio. Aurélio Pai-
*er—Aeaoly; Eurico Rezende—Siqueira Campos; Nelson Si-
mao-» Alegre; Gelutio Ribeira-Santa Leopofdiua;Levv Po-
cha-Cachoeno de ttapemirim; Jau de Souza Mello—Calça-
do; losè de Mendonça—São Malheus; Raymundo Oliveira—
Conceição da barra; Alteres Tavares - Muquy; Prisco Pa-
raiso—Anlonio Caetano; Dr. Arnolpho Fernando— ]old Pes.
sóa; Mana Caiado barbosa —São Lehppe, Anlonino Lé —
Ouarapary; Vatentim Dc-biasc- Anchieta; Amphiloquio Mo-
leno, Itapeminm; Archetau Vivaequa-Caslelto; Miguel Elias
—Pio Novo; Sebastião Alves—bom Jesus e Acnsio Bomtim
Santa Th^rezo.
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Sede: RIO DEJANE1KO

Capital suhscriptc: 3.000:0003000-Ca-
pitai realizado: l 200:000S000 sen-
do destinado ao ramo de Accidentes do
trabalho: 500 000$000~Re-

serva sem o Capital 7.238.400S000

Se^uroa cie: Incêndio, Transportes Marítimos.
Terrestres e Aéreos, Automóveis, Vidros, Acriden-

te Pessoal e Accidentes tio Trabalho.

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

por 1:000$000 segurado annualmente.

AGENTES (iEKAES

Theodor Wüle & Cia. Lida.
avcnlda Capichaba. 4 Phone, 74

Victoria Espirito .Santo
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muitas vezes mais do que uma victoria de lofíre ou uma
conferência de Ruy l„.

No momento. Leonidas quer e deve voltar à cidade
maravilhoso para dizer aos seus íans do brasil que elle
foi» Viu e, si nao venceu, porque dona Pilo ndo quis...

Os milhares de francos que os francezes oflerecc m #cada instante não interessam ao •Diamante.» Ademais, sâo
vanos os motivos que fundamentam a recusa de Leonidas.
Ficar na Europa; no Pacmuou. no bemltco. no Antuérpia ou
em qualquer outio Club do Velho Mundo, seria vulgarizar-
se, £ enlèo, o «dansarmo de èbano* desceria do seu apo-
geu de glorias para hoiubtear-se cc m o Duce e com o \:u~
herer... ficando na Furopa, estaria suieito a sumir da curto-
sidade publica.

Leonidas quer voltar ao Brasil e km muita razão.
Volte, Leonidas. Regresse a terra de Santa Ciuz e

vció que o Pio em peso né recebei < no cães do porto.
Até suppontio que muita gente descntl de 4rio/onas e
creio que do Pio Grande hào de subir muitas caravanas
para vet-o. As avenidas estarão festivamente decoradas á
sua chegada

O presidente da Republica, certamente, mandai é seu
olhcial de gabinete em lancha especial e o Ministério ha
de estar completo na Praça Mauu, louQUinho paro abraçai-o,

Aqui, santo leonidas, creio que você terá que ser
borracha de verdade para chegar pra todos
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Contra a sua fossr só o Conlrolosse
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Seu rclrato onda pendurado nos cafés c nas

commerctaes hombro a bcmbro cem o de che-

fe da naçêo.
A^ meninos tô desprezaram Schirlev lem-

pie poraue você agora está em todos os pro-

giammas. As senhontas fizeram de você oClark
üablc das sessões chtcst...

Volle, 1 comdav Regresse ao 5rasii para as-

sislir ema eons^qia çêo, que será a maior de

Dizem gue o Dr. Octavio Mangabei r a. poi
época do seu regresso do exílio foi oucm teve

na 5atua, a motor consagração popular que se
verificou no brasil. A sua será mudo maior,

pôde vir descalço mesmo, potque anui estão

separadas •shoolciras» de oure nata os seus

pés* .
Commenlam amúa gue o Brasil perdeu o

jogo com a Itália porque você nêo jogou,., Mes-

mo sendo verdade, eminente Leonides.desmin-
.a essa hvpolhese de enlhusiasmo*... Do contra-
no, as cousas irão mudo mal Os pães, na nos-

sa terra, tá nâo compram livros para os filhos.
Adquiram bolas. Os quinfaes viraram campo de

foof-batl eos meninos ié uôofalam mais noutra
cotisa* Eslé tudo mudado.

Nâo conft rme, pelo amor de Deus, que o
Brasil perdeu para a Halia porque você nâoio-

qoul... Senão vae havei uma cousa horrível
aqui no ftrasil... Pelo menos, haverá algum br a-

Stteiro maluco gue oueiia fundar um Club de
oot-ball com você sozinho em todas as posi-

çoc S f *«*.

Alvura da pelle em 3 dias
B^pinlias* e Venvie»

' 
.•¦_.?%

.;":'.-''.
.-1

>'

Illusão
...

.'-¦-.

. . 

¦ ¦¦¦'.

. 

' 
¦' 

¦-..-.

:'o'.. .. / /'.¦• .. •' .:>' . 
:

No filo ondulanle do luar
Eu cuido ver um vulto de mulher,.

E a notte nos convida p'ra sonhar

Com a belleza de um sonho rosicter...
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A mulher wa!sa, inquieta, peto ar,

Com exquesilos meneios.. Fila quer.

Com o sorriso tnstonho terminar...
Veio-a... Que visfto rara de mulher

5USC0 alegre estreitai.a nos meus bieçcs,

Quando tudo desfaz-se por encanto:

E* que se some ante meus olhos bacos

E veio, agora, que a mu th Cl chlorolica,
Para minha tristeza e desencanto,
Era uma simples tllusâo de opttc

Joaquim efiames

'. ¦ ¦

Como conseguir essa leitosa irans-

parencía da c u t is tâo admirada ?
fvlâo a força de pó por certo... mas
com o cuidado adequado e um cre-
me de confiança—Creme Rugol!
Às queimadura de sol, a* espinhas,
os cravos, os poros dilatadas de-
sappareeen. deforma agradável em
2 dias. sem levantar a peite.

Uaiatitimos as resultados

Garantimos que o Creme Rugol
supprtmeas manchas, pannos e sar*
das completamente; que elimina a

Commisario
Kua Wenceslau I
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eutis avermelhada, terrosa ou ama-
rellrula; que nltsn as rugas sem es-
ticnr a pelle, mas tonificando OS te-
cidos subeutaneos,

Si Rugol nao fizer ludo isso para
v. s. lhe resumiremos o dinheiro
gasto. Esta noite, antes de deitar-
se e depois de limpar bem a sua
pelle, appltquè v, s. o Creme Rugol.
esfregando*o bem. Em seguida tire
o excesso com uma toalha humida.
Rugol lhe irará muitas satisfações»
conservando clara c formosa a sua
cutis.

Alvírn & l;reitas
iraz, L'2 - São PaÜld

UL(_ÉOEs
O MAIS COMPLETO CREME DE BELLEZA
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Disciplina ao Eu

Nessa árdua peleta de disciplina
do Fu. por grande que será o meu
fracasso, deixo de considerai a der-
rola que tive para so pensar, espe-
rançoso e confiante, na vitoria que
poderia ler. Assim, nunca me dou
por vencido e sem Pie me acho ca-
paz de sei vencedor.

Pennamentos puros

Como sôo desfeitas as nuvens ne-
qias no espôço? Chega o vento,
vâo.se étessdesepareer m, O ctu de
nossa alma lambem « leremos sem-
pie anitado, límpido, desencandean-
do incessantemente jufedas de pen-
samentos alegres, benéficos e saiu-
tares

Passos Lírio



Rússia e
o Brasil

«VIDA CAPIÇHABA»
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(Comunicado do Serviço de D/-
vulgaçéo da Chefie de Policie
do Dislneto Federal).
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Se o comunismo conseguisse implantar-
Se no brasil, por um golpe do deMi^o,—
teria encanttado contra si,estes forrnida-
vets adversários, indestrutíveis e enevita-
veis: — a nossa extensão territorial e as
nossos condições geográficas,

Csles dois latores» iun!c*s, minam m,ex*
pontaneamente, o sistema,desde sues *ai-
ates, e manteriam, nas próprias nascentes»
as medidas executivas e praticas adola-
das.

Em verdade somos um pais fao grande
como a Rússia européia, onde o comunis*
mo estodeio 0 seu tnsle sucesso ha vmle
anos, mas, si lemos e*»sa equivalência de
território, — divergimos, de modo funda-
mental, nas condições geográficos.

A Rússia é aquilo que se pôde chamar,
com propriedade, uma ilha continental de
terra firme limitada no noile pelos gelos
perenes da Sibéria e das regiões árticas,
ao liste, petas ciquas extensas desses imen-
sos qollos c baías que franqueiam o Mar

n *»

do Norte, e ao Oeste, por montanhas
enormes, — só restam, á sua enorme po-
pulaçílo, as saídas possiveis» mas lambem
difíceis» distanles e policiadas» do SuL A
Rússia ê» pois» do ponto de vista gepgra-
fico, um cárcere natural, ao ar livre,

O homem, 16, prefere mil véses, peima-
necer nas suas aldeias, nas Mias cidades
e nos suas terras» e sofrer, sob os regi-
mes tirânicos e absolutos, a escravidão,o
ynominia e a misena» a qualquer avento-
ira de fuga e ermgraçdo.porentre perigos
e ameaças, através de regiões e dtston-
cias desconhecidas e fantásticas,onde a
morte pode ser muito mais focil do ouct ah.
no recanto suburbano, viratengo ou rara*1
sob o yuonle de ferro des sovietes,

Eis, a rozâo ppl que o povo russo per-
manece ^a Rússia» t ndo foge, nâo se dis.
persa» nèo emigra.

Mas, as condições ueeyralicas do ftra-
sil» ao contrario da Rússia, seriam, de la-
Io, o maior adveisano do comuniMio, em
correlação com as distancias colossais
que os favorecem e valonsam, como ele*
mento de reação e detesa ante-bolcluvi-
ca, A nossa população poderia fugir pata
Iodos os lados, ali aves das numerosas e

hospitaleiras saídas que olerect m aos per-
seguidos políticos, as nações visinhes.
desde as Guaynas, ensombrada* de Mores-
Ias. por onde se evedem os próprios for.

çados, até ás planícies amplas e paternas
do UrugtiaY e da Argentina.

Ninguém poderia deter as levas suces-

Illrretori W. lopn Plmf¦!¦
Rf-darlorti : * Ahlmar SIIt-í. Ath«»-
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EXPEIIIKME

Assigttaturat:

Numero avulso...... ... i$í*.n
Semestre  * I2$O0O
/\ona...*.**»»** .»?»***•* jl%*^t<..m,m*

A» «léS^BalliPMi leimít****?* *rm,»re em $1 junho ou 31
•Jt» «Ifrítymbr©»

Attnunctos,
i pag»na..•»»*»?•*»»*»**•¦»

11*1 * ?»..**.*

Ijfí « ........
Capa (Ia pagina interna)

(2a «
(pagina externa)

* * * * 
¦ 
» # 

¦ 
* #

*>**'* •«

200$000i^
IOO$O00l >
7o$notl <
sosooo
3O$00C

9íni«4moi a

.«*«.«
2C<1$0001 g
25O$000/

Descontos: — 10*|. por 12 publicações e
20*i, por 24 publicações. Numero Es-

pecial mais 20 L

RidacçâO e o ffui ri as;

Avenida Capiçhaba, 2n— Vietoria— K. Santa
Caixa postal, n. 131

7ELEPHONE C. H7
.

AGENCIAS AUTOPIZADAS:

STANDARD- A ECLÉTICA - BRASIL
l r0_ ;. A\£R e SON - OLOSSOt' rf

COMP. -J- WALTER THOMPSON

ASSIGNATURAS
No intuito de dar maior diftutão á

nossa revista resolvemos finar em

20SOOO o preço de uma atsignatura
annuel, e em 12$ • temottrfll.

Aos astlgnantes em otrazo pedimos
a fineza de saldarem seus débitos junto
oot nossos representantes no interior.
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ABELOS BRANCOS
^ L VICI ^

JUVENTUDE
ALEXANDPE

sivas de foragidos, como o nâo poderiam
ser delidos na sua marcha, pelo interior,
para as fronteiras,as colunas revoluciona-
nas» nas lutas civis.

rt quem poderia subjugar, combater e
esmagar, sob a legalidade comunis Ia os
gangtéòs de luta c resistência gue se em-
brenhassem nelas caatingas do Nordeste,
ou nas florestas de Mato Grosso, Amaso-
nas c Goiás ?

O comunismo, pois, se acaso vingasse
no Brasil, traria, desle lado e contra st»
essa crescente conseqüência, esta auto*
destruição:—-o des povoamento.
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Lula da vcnlade,
sua vitoria

Quando o homem se propõe a vencer a»
si mesmo, lula mtiisque qualquer querrei-
ro; tem recuos e avanço», derrotas e vi-
fona*, alegrias e tristezas, esperanças e
desenganos, tranquihdades e sobresallos»
certezas e receios,mas vence, afinal; ven-
ce para sentir o despertar de uma nova
vida, a manifestação de uma felicidade
eslratiho, todo um mundo novo de revela-
çôes e belesas.

Passos Li rio
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«Naufrágios»
Livre ét versos do poeta Almeida Coosii

4c/ra-se é venda nas Livrarias desta
Capital
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corno
as Mulheres

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

são sempre causados pelas inflamaçdes de importantes órgãos internos.
Os sofpmeiitos, ás veses, sâo tão graves que muitas mulheres têm medo

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

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

começo.
Regulador Gesteira evita e 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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