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n mucidade, a saúde e a beileza sâo 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 saúde e extinguem a sua
beileza. Como combatei-os?

i
•i
i

*%r moca* Ser sadia* Ser brita. Taes sáo os grande* idtaes de todas

às mulheres, A mocidade. a saúde « « ««"«A» SÍM> í,s *IUIS •«*«••-*• armM' sâ0

os s*cuít maioreífMh^soiiros* .; ¦ ¦ '

Mtó ÇP kãí» iwiuis as mulheres¦ que possuem, esses lheaouros,-*ao

uaacas as cioe aalicm conscrval-os. E isto porque nao sab< m elias combater os

males próprios do seu sexo. males terríveis que invadem os s< us orgâos gemtaes

lornando-as tristes, anêmicas, do« nua* e desüudidas. Quantos saj. as mulheres

«ue se deixam dominar por estas eefermjdad».. aura. do..tt,.vencida», a um lei-

w. como verdadeiras minas de uma mm «dade «ue já foi eaplcndorosa. de uma

saúde que já foi magnífica, dr uma lxlUza que já foi..mpalgamç! Ah! si.uves-

sem ellas sabido se tratar, si tivessem elias combati «o as suas doenças com cr.-

teria e ouvindo os conselhos do sciencia e ria iojkI.**!
Úb males que atacam o ap relíio genial «ia mulher sáo cie ihtm es-

tintes diference se revelam através cie suas regras. As mulcercs que |>re*ama

sua aaude. a sua mocidade « a sua bcll<«a d, vem. antes de n ais nada coroba.

ter esses males Mas náo «c deixem ell<*s sagetiiáaar pelos remédios que d«em

.curar indo*. Males düè.enles exig.ro remedos diferente*. Ksw. a ra«o pela qual

o Rcirulador Xavier ò fabricado mb «luas formulas diferentes;-

O REGULADOR XAVIER N* 1:-para as regras ftbuftdSLtifes

»>,.,»...rrhagi*« « suas conseqmn ias-dues de cab<ça, vertlgca*. insoronia, nervo-
'"sfstno. íi-isaio» etc, ,, _ ¦ ,-:,a- r •

O REGULADOR XAVIER N* 2.—pura a fatia úe regras, r<r

gras demoradas, difíceis e su s conseqüências-areroia. côli.as uterinas lontóras;
*;;|orí-s. brapcati lusuficieiic n ovariana, etc*

¦ *' ¦ ^mm u* mi ihcrcü ti nosso cous- lho. combatam o» seus males recor-
* 

rendo ao Regulador Xavier-o-N I,-< si os suas regras sâo abundantes,-10¦ N.

**M cilas nao api «rr cem Oti sflo escassas, e serão sempre «adia», jovens e bellas.

O Kc*ulador-Xavier è o grande remédio das mulhf res» o o seu maior

Mliado na luta pda sua saúde, peía sua belleaa. pela sua juventude «¦ ponanto,

l>éla; sua felicidade» ¦ ¦ ¦ . *t
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«A noile vae alia. Pensei
mudo em nosso destino, A vi»
da vale bem um sacrifício.
Adeus**.*

O Moinem está livido e Ire-
mulo, O seu rosto, sulc a do
prematuramente pelas rugas,
oue lhe traçou a amargura,
tremia, como um pedaço de
ferra abalado pelo terremoto.

Toda a sua felicidade esvai-
se, murchou, moireu E iâ era
uma felicidade íâo Íncctor»fio
exígua a sua, que etle muita
vez desejou ser complelamcn-
te infeliz. Picaria dcsprecc»
cupado*.,

Agora, vinho-lhc a noticia
aborrecida, a noticia fatídica:
ella lhe dizia a ultimo palavra.
Elle saiu a que a família delta
era o impecilho absc h k à sua
união com Elza.,.

«gfôal» Pensando nella, re-
embra o passado*

lima ri sonha manhã de De*
/embro.O solescancarava.se
mpiedoso, sobre a terra incr-
me, O único refugio a canicu-
Ia eslava na praia, t; elle fô-
ra ê Praia Lã, por uma apre-
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BROTOEJAS
ASSADURAS

FRIEIRAS
SUORES FÉTIDOS

senleçao repenln < . <c rir ceu-8, Era loura, olhos azues,
bem teila de corpo. Affralienle e linda tkuvc entic cs deis
essa sympolhio irresislivel que è a poila abeila ao amor*
Com encontros suecessivos, amou*e. Quando, enlieler.to.
a família delia descobriu que elfe era apenas cm ic * r t lis-
ta de provir na. sem dinheiro, sem expressít sr ciei* pro.
hibiulhes que se amassem. Abi foi oue o amor lhe cresceu
muito mais no coração atordoado. E ella, tnínr qir c*c o* de-
terminações palcn t s, tiaziail e. m z cm guat ei » c cc r?f-
lo do seu carinho, de sua palavra amiga, de sua confim c-
çâo de rmer eterno* E elle, a despeito de tudo, era feliz.;
De uma fchcidt dc incompleta, duvidosa, inexpressiva, Mas»
a esperança proruetha.lhc integrar-lhe a ventura mais tar-
de. E.nor isso apenas,a preoccupacâo, a megua, a angus-
ba de se ver desprezado pela gente delta, nêo II < espa-
Inovam dentro de suo alma a noite negra do desespeic».
Somente, quando em certos momenks se rcltnhiowm cs
aconlecimenlos, pensava em abdicar do seu sonho, rerun-
ciar ao seu amor.*»

E for soffiendo. E foi vivendo. E foi até feliz...
Mas a pressão cresceu. O destino fugia-lhe ctm as

promessas, unlcriotmciile íorfes e apparenlencr le defini*
livas, Amergava-se-lhc, aos poucos, o coração, ctm inler-
mitlcncias de satisfação minguada, fí. justamente naquelle
dia, lhe vinha o verdadeiro cheque talvez nunca esperado
e que punha por terra todas as flores de sua illusõo fugi»
dia...

A noile eslavo tenuemenie illummada das eslieílr s A
vía.láctea parecia um conta-gotla dc luz. dosando a clan*
dade do ceu. Uma exlianha sua\ idade fazia o ambiente
próprio ás emoções sublts.

O Homem, exilado» tremia como se fosse noite de
inverno. A carta, sobre o pcilonl da ieneüa, paginas aber-
Ias» parecia tmnsmillir-lhc uma corrente continua de ele-

çtricidade* E o allratua. como osabysmos e as bebidas es-
pirifuosas aos espíritos doentes de vício.

Tornou-a em suas mãos Irementes*

«Meu paet hoje, estava urna fera. Elle. que leve uma
educação, segundo dizem, fino e cuidadoso, peidtu Ic ei a
compostura. Soube que le vi honlem» Que le fallci.*. e mais ;

gue um beuo forle enlaçou mais as nossas almas*- Damntu.
sei Mas, na tempestade de sua raiva e do st u < du Itivc
a íulguraçâo de urna idéa genial. Elle eempie pcictttu o
minha tendência especial paia a nusica*. E» pertíÒa*ne,
Meu Amigo, si assim le tallo; que eu ponho sebre indo n»
vida. a aile divina que immortabztu Caries Ctncs Acaf*.
mou.se o meu pae... E súbito, cem canciasna voz. ptigun.
tou.me, de repente, si eu ainda desejava a pe rfeiçoanme
na musica Mandai-me-te á Europa, de onde eu voltaria um«
das mais perfeitas violinistas da nossa Terra.,. Notei que
tamanha generosidade continha uma maldade: querer
arrancar-me ao grande amor, gue fei de min lua escra.
va , Mas. olha; eu sou humana, lu és humano, o nosso
amor c humano... Deus escreve direito ern linhas tortas»ef*
prma a phiioíophia popular O meu amor pelo musica é uma

consa divina e foi por isto que
Deus, paru ver o meu pae lan-
çar-mc ô conquista de umes-
ludo superior ás cousas terre-
nas. ttscu tíe li. aue és em ho*
m«m, e apenas homem, para
esse objectivo,.

Chamar.me és de egoísta.
Nao o sou! O amor na terra,
ê tudo. A arle é sempre uma
subtimaçao.na theoria da psy-
chanatyse. Os ariislas e moto*
sos. sempre, sempre fr rem in-
felizes... Si eu viesse a ser
lua esposa e, um dia, quem
sabei viesse a desenvolver a
minha queda rela musica, tal-
vez a nossa infelicidade fosse
mesmo causa de infelicidade
de maior numero de sei es. dt s
nossos filhos, por exemplo.,,
Lembre.tf da* Son ale de Kreu-
tzer», que oúfip dia le mau-
dei ler* . E eu. sem guerer. me
vi naguèlla irulhei infehz oue
fez lanlo sollirn-cnlo e mesmo
uma cruel tragédia» na vido.*.

A minha tendência musical

;
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n stora sempre em mim, po gue veiu do berço e é uma cou-
so eterno. E o nosso amor., lá houve quem dissesse gue o
casamento só chega, quando o amor ia se foi embora.. O
que ê hurnuno ê possageira.,.

Os pensamentos turbilhonoram no meu pensamento,..
Decidi
Perdoa-me, comludo, eu te peço dc tocltios, porque

ainda te amo E le guererei sempre um gronde bem, porque
íosle a causo de o meu poe otlcnder oo desejo máximo «ie
sua filho. E perdoa, eu te peço tombem, ao meu pobre poe.

Mais uma ve/. te peço gue me perdoes.
Agora, jã calmo, porque a minha vida iã lem um ru-

mo certo, vou repousar, pensando em ti que ctareaste a ai-
ma do meu pae. Sim, que a noite vae alta Pensei muito
em nosso destino .,. Perdóo-me, mais uma vez, eu te sup-
ptico, £ nota que, cm tal circunsfa ncio, a vida vale bem
um sacrifício.

Adeus.
Elza.*

— Perdoar! Todo o indivíduo que não tem força de
dominasse e de vencer-se, prohca as suas infâmias, e de-
pois vae de loelhos pedir perdão. Judas, no poema de Guer-
ro jungueiro, afirma que um justo nao perdôo».

Â noite estreitada guardou M% pala v r a s do tiome"1
inste;.

Os lornoes que, no outro dia, noticiaram o sua mor-
te, nâo sabiam da tragédia psycholt gica,gue lhe enlultu a
próprio vido. Sé se sabe é que. extronha comcidencio.ius-
fomente quando a noticio da morte daquelle homem sim-
pies e bom correu pelo Cidade, uno mulher em desespero
pendurou*se pelo pescoço num lençol denln do ítuguor-
to c se enterrou justamente no mesmo dia do pobre suicido,
tto algo que é necessário, hoje, que se explique, quanCo o
lembrança dessa tragédia ia se desfez.

Elza nunca tivera nenhuma tendência musical, Mas,
conhecendo o seu amigo, sabia-o um espirito superioi e
pensou cm fazer com gue elle o renunciasse, uma vez que
se trotasse de ella ser feliz, realizando t m dos seus gron,
des desejos. E, só por ísso# fez.lhe aquella corta, em gue
procurou deixar, por vez, oppoiccn certo mdilU tei cr firu
gido, c na qual o moço encontraria consolcçêo, uma vçz
que ella ficaria consolada**»

Nâo contou, porem, com o capacidade emocional do
seu Amigo. E o suo morte teve de orrosto-to, inexorável,
mente, oaro o fim.,»

E, por isso, é gue se chamou éguella coita: «o corta
fatídica,»

* * Como no mundo exterior bons ha e maus, no interior,
a mbe m, ha virtudes, paixões e vícios; é gue só ha bons

onde existem maus; e nenhum se aniquila, todos progndem:
os maus, dadas os suas inconveniências se transformam*
os bons se aperfeiçoam.— ¦Qucircx Viana

Mmiw I rV ^ ao^\J' kw*mm>
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Senhoras! Escutae em silencio...
Consertai Toasa naude e juventude iinaudo na

lijfçiene Intima «Gyaa»

Os medicamentos em pó.pessoncs
ou comprimidos nao devem ser os
preferidos, pois além do dissolução
ser imperfeito ou difficil, nâo podem
ofíerecer os qualidades de um me-
dicamento hqutdo, cuia manipulação
phormoceutico dispõe de maiores
recursos dc laboratórios tornando o
medicamento de muito maior effica-
cia,

O segredo do SAÚDE e IUVEN-
TUDE do mulher consiste no pratico
diária, dc hygiene intima, mas de
verdadeiro hygiene intima.

Claro c que água c sabão nâo são sufíicientes poro
DESTRUtR MICRÓBIOS tornando-se necessário 0 uso dia-
no de um verdadeiro anhsephco. que não seio froco como
a água oxygcnada e outros, ou furtes demais como subh-
mado corrosivo, permanganato, etc, que são verdadeiros
venenos para a vitalidade dos tecidos.

As senhoras que descuidam dc sua hygiene, intimo ou
praticam uma hyqiene prejudicial è saúde, nau podem avo-
liar o erro que commcltcm. Estatísticas de I rança, oceusam
umo mortandade de cerca de 30.000 mulheres annuolmente,
devido oo câncer do utero. No tNrnsil lambem o câncer do
ulcro oecupo um tuqar dc destaque na estatístico demogro-
phico.

O DESENVOLVIMENTO DO VENTRE DAS SENHO-
RAS, assim como o ENVELHECIMENTO PREMATURO. AS-
PECTO CANÇADO. PELLE RUIM, na maior porte dos vc-
zcs c proveniente de um corrimento antigo oceasionodo
pela deficiente hygiene íntimo, cornmcnto este muitos vc-
zes causa da FRIEZA FEMININA e de males incuráveis.

«üVSA» é um producto liquido destinado á hygiene
mtimo do mulher, cujo VALOR SCIENTIEICO foi PROCLA-
MADO NA CLASSE MEDICA e documentado por um GRAN-
DE NUMERO de observações.

«GVSA» é providenciou
• GYSA» é O producto de maior consumo no gênero.

Pelo» correio KSOOO - p«dldo» á Drogaria Mui Arocrl-
pim • I.Mrtto dr H. Franelieo. 41 - Kio do Janeiro

A ciicçfAclci des Primavera

Um ozui limpo substilue o mvoso tnstura do ceu. Alu
chego o primavera; começam a opporecer viçosos ramos.
De todos os rumos, de todas os cavernas, abrem VÔO chiI*
reando, passarinhos novos.

H* a vido gue reopporece,
Primavera I

Coelho Netto¦¦ -

.
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FALTA-LHE O APPETITE?
Cuidado! Você esta se intoxicandol

fita folfa de appotite è devida ao daiarronjo das funcçòem
digestivas que resulta da accumuíaçôo de tônicos no orga-
nítmo. Etimine assa perigo tomando diariamente o "Sal óe

Frucfa" feno — de sabor agradável e de eHedo rovígo-
ranfe. Eno limpo o systema intestinal, purifico o sangue,
evito a somnolencia e a falta de oppetite. Mas.,.
não oeceífe substitutos \

SALDE FRUCTA' EHO

* * * Prejudico-se todo aquele gue
nutrir o desnecessário,sacrificando
o necessário, por nÃo depender de
recursos a não ser os que lhe satts-
fozem os verdadeiras necessidades.

Ho, em a natureza humana, duas
forças reoes: o da inleligencio e o
do vontade, ambas latentes no ho-
mem, mos gue precisem .de desen-
volvimento poro crear e dominar,

Que iro i Viana
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Monzo Lira. brilhante cscriploro canoco. acaba de

opresenlaro seumountfico hvro de estica-Brasil Sonoro,

editado peta 5. A* -A Noite», Editora
Profunda conhecedor o do nosso ToM-/ore, o quolvcm

estudando conscienciosomente ho largos onncs, Man/o 11-

ra conseguiu coordenar com felicidade, obedecendo a or-

dem chronoloqica, proveitoso e rico material da noísa h-

lerátura popular.
Merece cspectol defereneto a porte dedicado oo maior

poeto vivo do Brostl-Caiutlo do Poixôo Cearense. Referiu-

do-seo este eterno perdulário de Belle/os.esfe Divino eu-

tor do «Luar do Serièo»,«0 ttvmno Nacional do CoraçiO».

éo «Coboca de Caxonqo». do «Poeta do Sertão», c de mi-

thares de musicas maravilhosas, entre outras coisas, dr/ o

autora de Brasil Sonoro:
-Grande cultor do nosso folk-lore, o cantor moro-

nhense alterou a dolencio vaporoso do modmho. dando-lhe

forma s rtlhmtcos novas.
—Com Cotullo começaram os primeiros ensaios porá

a (ixaçêo da musico popular brasileiro,

tlfíecfivamenfet
Cotullo- o genial poeta — foi, inconteslavelmenle, o

Divtnisador do Violão, o instrumento outroro rcpudiec*c pela

sociedade, que o fulgor do Talento priviltgicdo desíema-

ravilhoso poeta conseguiu Itonslormor no — Instrumento do

Alma brasileira-Cotullo foi. oulros.iu, o eslylisodor da Mo-

dtnho Brasileiro Portanto, nao poderia elle deixar de me-

recer a justíssima homenagem de Men/a Lira —ttc** c,t es-

pinto, imparcial e tusttcetro.
Brasil Sonoro está lodedo o uma lonqa.lulguranle e

util existência.
Minhas felicitações, Mama*

Guimarães Martins

MAIS ÓLEO DELGADO
1 DE BACALHAU ?

NÀO ME OBfc.GUE.^M^.
A TOMAR RtKAtOiO Ot

GOSTO TÀO RUIM..

ESTA CERTO JUQUINHA,
VOU PASSA» A DA»-TE
EMULSÃO DE SCOTT

TODO O DIA...
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TODO DIA ASSI
Isto suecede com muitas
crianças: ellas não po-
dem tragai o óleo puio
de figado de bacalhau;
tomam, porem, facilmen-
te a Emulsão de Scott, 4
vezes mais iacil de dige-
ru que o óleo puro - con-

M ACONTECE...
tendo ainda cálcio e so;
dio. Naturalmente que e
melhor. Tomam-na com
um sorriso nos lábios, b
a Emulsào aiuda-as a
crescer íoxies com sau-
de, iniensas aos resina-
dos e outras moléstias.
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Para sua garantia
não acceite substitutos.

EMUlSÀOl DE SCOTT
., \*w**>*?~ / Prti-o «ronomia prole-Faca economia prefe-

rindo o vidro grande.

^^^1_^^_^^^^-^^^^^

Banco de Credito Agrícola do Espirito Santo
Autorizado a íünçcionar Dela arta Patente n 1.565, dç 23 de Julho de 1937

Capital lntegrallzado ooosooo
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Deposito» «aranUdo» pelo CtOfèrBO, n©8 termos do docnto-lei ... SMl, de 3ÍM2498?

Faz empréstimos a Lavradores ou Criadores
Mp.Cl..m.nt. p». «om,n.o agrico... novas cultor... criaçào «""k£™*"5*

to d. pecuária; induítria pastoril ou outra, que utilizam produc.os eaplr.to-santen.es.

realiza também empréstimos e operações de natureza rn.ercar.ti!

Rua do Commercio, 2,2, - Victoria

Caixa Postal, 2,ôO - Bnd. Tel.: «Ruralban1'
Cachoeira de Uapeoürlm - lalxa Postal :.«

Agencias em : couatma - caixa postai, 3
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Noites estreitadas... Qüan
tias magüas me frazeis...

Noite cloro de lua. .

Noite bem brasileira*.*
A lua. moça lacp.ro tle cidade. m.ra-*c no espelho

claro das águas. .
Notíe leito de Iragmenlos de amor*.* Para o amor

No ar morno e voluptuoso peitem «cnbros de sen-

.qualidade. .*
Namorados. sussuirandr beij. t e (alfas promessas se

exIaMom felizes ««le a belleza magcsiosa d. tainha Noite...

Dc mudo longe, baixinhos, chegam aos meus ouvidos,

soluços Dldiigenles de um viòlêi
Seresiciros cnlôam um hymno de gloria é qmelude da

'Natureza. k

Esliellas como meninos irrequietas e travessas, dc*

nhom.se alegies nas caladiipos de luz aae derrama D.

,0' 
Ha em ludo uma hatmrmia de Im e dc cores esbalí.

* 
E em coda sei ha um giilovibrenie de Aiegiia curoa

otlirraacao tediosa dcfielleTra» .lMflfl,
Automóveis desfili n, rápidos, conduzindo nocl.vayos

alegres que vflo prestai o culto liei o Venus e ftecchc...

o o sce-
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Nequelle banco frio de mármore eu confetopl

norio rnaravílhpso...
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PARA FERIDAS, INFLAMAÇÕES.
ESPINHAS, CRAVOS, SAROAS, ETC.
MELHOR QUE QURLQUER CRÊMEoeTOUCROÔR

Cigano apagado, no canto dos lábios» seu a exores-

são viva da Destllusâot
Meus olhos lovcns e Irislonhos vagam inditterentea»

por tudo aquiilo que me parece *ornr. numa innocente tio-

ma. num consolo ticlicio...
yue contrastei tá íora tudo sorri.** cá dentro em mei

coraçêa ludo chora

i

Noites eslrelladas... quantas mr gue» ire Iraxeis f "'"'¦'' ¦

Um vegabundo, febx. passa por m»m, assobiando uma

valsa bonda.**
¦

J. W/NDEVALDO HORA
¦ ...¦7 
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Assignaturas
..... :¦„-_¦ %¦ .:.

Levamos ao conhecimento de nossos leitores que
a -Vida Capichaba» não tem nenhum representante au-

tomado a tomar assignaturas na praça de Victoria. nào

se responsabilizando a redacçào pelas que não forem

tomadas à Avenida Capichaba 28, mediante recibo pas-
sado pelo seu directer.

São destituídos de valor quaesquer recibos náo

rubricados ou assiqnados pela direcçào.



O segredo de Leonidas
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O Campeonato do mundo nâo des»
cobriu Leonidas. Em 32 o famoso
commandanfe decidiu a -Copa Rio
fSranco* e isso demonstra que afim-

gua a uma altura que seria diííiCiU
mente transposta Mas ha um facto
incontestável: a carteira de Leoni-
das pode ser com p arada a uma
montanha russa pelos altos c bai.
xos, pelas ascensões rápidas e pelas
quedas bruscas. Os dois qoals que
decretaram a derrota dos primeiros
campeões do mundo bastariam para
consolidar um prestigio.

Valeu a Leonidas um eontraclode
30 contos para o Penar oi. Mas o
cantracfo vale apenas como um car-
ter Emquanto Domingos upperecia
como a ettracçêo máxima do cam.
peonoto uruguayo,Leonidas descia.
chegava á reserva do club aun-ne-
gro. Por gue ? Nâo se procurou in-
degar a causa.

Por isso, quando o Vasco repa-
Iriou Leonidas estava cerfo de que
adquirirão crack da *Copa Rio
branco.» •Perdeu-o em me?es e a
deserção do «Diamante Negn * nèo
podia constituir nem uma surpre/a.
Por que? I oi uma disputada «Taça
ca do Mundo» que anastou l eonu
das até Gênova, Mas lambem foi o
dobro de luvas, O Vasco pagaria 15
contos e a C B, D 30 contos,

Como uma conseqüência do cer.
tamen de Roma, o «Diamante Ne
gro* envergou a camisa do 5otafo-
go, Mas Leonidas descia e a prova
veiu com a venda do «passe* ao Ela-
mengo, Por cinco contos o Bolais-
go desembaraçou- se do crack do
campeonato mundial. E a\nôa houve
uma dcclar a ç à o que boie surpre-
bende. o •glorioso- fizera um optr
mo negocio. Por que ?

Durante um largo espaço de tem-
po Leonidas foi um symbolo de ifl-
disciplina Dito isto descerta.se um
véo, principia-se a c omprehendtr.
Só assim se justifica a aseensao de
Leonidas em 3/~3eV O certamende
Paris veiu encontrabo c^m um pres-
ttgio firmado. Era Leonidas e era
capitão do flamengo. Leonidas loi
o mesmo crack de 32 para cá.Ape.
uas le/ nascer uma impressão de

confiança t m 37 teve o utlimo incidente
em campo, Dalu para cá nunca mai- se
excedeu em campo. Nunca mais sofíreu
umo punição, uma multa, uma censura, Eis
o segredo do -Diamante Negro» me de.
morou seis annos de 32 a 35— para valer
cem por cento.
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Quanto ganhava Leoni-
das na phase da indis-
ciplina

i.

1933—Penarol — 30 contos (reflexo
da «Copa Rio Bronco),

1034 — Vasco - 15 contos (queda de
f® i)

t934— C. 5, D. — 30 contos (rompU
mento do conlracto).

1935— Botafogo— 15 contos (queda
de 50 *|T

1936—Flamengo^- tt contos (acecn-
tua-se a queda).

Total—101 contos.

Quanto ganha Leonidas
na phase da disciplina

BB»
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í-?XX

'¦¦'.

t03ft-rtamcngo:

XX'X':7X;-',Xr."X-'

•¦ 

¦'¦¦:¦

*i0 contos por li annos.
10 contos addicionacs.
tft contos - concurso popular.
K) contos de gratificações e

presentes pela campanha no
campeonato do mundo,

Total- toa contos.

Retratos Modernos
MAZZEI

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

«Scena Muda», nesta capital.

Seus trabalhos também sâo ou~
bticados em

«Uida Capichaba»

Rua Jeronymo Monteiro, 77
Victoria
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O jovem funccionano da Secretario da
Fazenda. O mais esforçado dos lans de
uma das misses da Cidade, depois doiury
de 1 de Setembjro, ficou bastante triste.
De guem a culpa ? Deite mesmo gue náo
soube escolher a sua ?miss»..,

A loura da cidade alfa casou-se. Agora.
Alfinete fica esperando que o funcciona-
no do Do rn i n i o |á se resolva... Pois os
dois começaram o seu romance muito an-
tes dos outros...

Muita gente licou dcstlludide..'. Todas as
que ainda tinham uma esperança embora
longínqua, viram gue a historia seguia um
curso de definitivo— Nem parece gue é
poeta.*.

flífe foi á Praia, duas vezes... Quando ia
a terceira ve/» teve uma sur preza. Soube
que Mtte. to tinha iniciado um romance
com certo moço do Sul,,,Resolveu parar,
antes gue a cou s a ficasse peorr O ?eu
amigo, porém, gue estava de marcação,
foi elle sahtr» promplot tratou logo de en-
trar com o seu jogo e foi justamente quem
ganhou a cartada ftem dizem gue omun-
do ê dos mais espertos...

GINOJEDOL
GRANADO'
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MOCIDAOE ! .
SAÚDE!

ALEGRIA?
VIGOR?

Studio PAES
Rua 1 de Março, 23

«Miss* Villa Velha, ha jo tempo, teve um
principio de N mance CÒm certo redaclc1
de nossa imprensa.. Porque nao chegaram
a viver alguns momentos de felicidade?
Será que ella comprehendeu, em tcmpo.a
absoluta displicência do jovem? fJ o gue
parece...

¦ 
,¦¦>'.¦¦¦

frita é de Argoltas Elle ainda não ter.
minou o pré. Ha ie bastante tempo gue se
entendem, mas, agora, a cousa vae seguiu-
do um rumo mais firme... Olhem gue nem
só de iltusdes vive o homem.*.

Todos esperavam gue elle íi/esse o pe-
dido no ultimo dia de Agosto, anniversa-
no delta.üntrelanlo, elle se lezde tncom-
prehendido e continuou namorado fl ió fez
cinco annos que vâo neste mesmo cami-
nho... Klle náo notou ainda que a pacien-
cia humana tem limites...

Dentre as três irmás, \è solucionaram os
seus casos a mais velha e a mais moça. A
do meio, ficou. Porque? Será gue nèo
descobriu, ainda» o seu príncipe encanta,
do ou,depois de soffrer alguma desitlusáo*
resolver-se, definitivamente.desses casos
de amor) O coração da mulher permane-
ce a eterna esptunge...

Consta que aguetle moço que é caixa
de uma importante casa exportadora de
nossa praça ficará solitário em seu meio,
pois todos rei sáo casados Dizem que Io»
tslo que aquetla crealuroencantadora lhe
notou» sendo gue elle, corn delic ade*a*
desconversou Parece gue, naquelle cora-
çao, ha algum ressabio antigo, e urna cer-
teza permanente qua ri Io a certo caso...
Será verdade?

«Miss* Prmceza do Norte conquistou
muitos corações aqui ern Victoria. Aquel-
te jovem, gue <; poeta doubtê de cantor,
andou algum tempo enciumado» pois mo-
nopolizara os corações das misses...

Na igreia. domingo passado» Alfinete oh-

servou gue o iovern advogado náo tirava
os olhos meudos da linda figura de boneca
da unccionarta da Secretaria úa Paz.en-
da... f! havia nos seus olhos um sorriso su-
bhl. ale guando etla, voltando o rosto» o
Jerç.o á mâo, deu com a sua physionomia
encantada e esquecendo-se de gue esta-
va rezando, sorriu lambem...

No baile de «Miss* Coítegio Americano,
ella estava encafadera Será que o iovern
medico nâo o notou?Ou elle está voltan-
do-sc. agora, para omiclla encantadora
creatiira da JPraia, em cuias veias corre
do mesmo sangue de sua raça? Quem o
sabe ?

A morenmha da cidade alta parece que
íá se esgueceu do futuro medico, do con-
trano não serta vista, constantemente, ao
lado daquclle iovern moreno, da «pálida
lâmpada», no Boulevard.,,E a correspon-
dencia, que até certo tempo.se mantinha
em dia, será gue mereceu o ponto final ou
ainda continua, a despeito de tudo?

A proíessonnha gue (oi até Afíonso
Cláudio, parece que náo se deu bemeorn
o clima... Será gue é verdade?

• <.**•*
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DICAMOR-Historio da Civilização—í?a Serie.

Dicamôr pcrltnce á piciade vitoriosa da
moadade cspmtosentcnsc que se imroe a qol-
pcs de valor e cncrqia, Aiqun<. conscqucm ser
protctas na própria terra. Üicarcôr precisou de
emigrar do Espirito Santo parei o ser. Deixando
a atividade de empregado bancar 10 e tnqres-
sando no magistério, leve a felicidade de en-
tonlrar Paulo de À/evedo- que nao c um Mm-
pie* editor,comeu jante porem um homem huma-
nissimamenle perfeito, que alio á inteligência
ctara e ao espirito cheio de CintíldÇÕes que lhe
transparecem na palestra amena, um grande
coração e o caráter adamantino da velha guarda.

Paulo de Azevedo aceitou o primeiro livro
do moço prolessor. Edilou-o, Encorajado, Dica-
môr escreveu o segundo (5a. Série) e agora o
terceiro (2a. Série) sobre o mesmo lema didá.

fico.
Melhorou sempre. Nêo hesito mesmo —como

catedratico de Historia —em proclamar essa 2a.
Serie da «Historia da Civilização» de Dicamôr
como lalve? o livro didaticamente mais bem
orientado, dos que tem aperecido-conendocm
rumos largos, mas sempre norteado pelos lanais
do programa.

.

ült/ t*ARtA~~«Seré l ociva è Saúde a Batata
Germinada 7

O Autor é o Quimico-chefe do laboratório
hromalologico do Rio de (aneiroeum dosqran..
des nomes da ciência Química nacional, onde se
impo/ pelo valor das suas publicações e frabo.
thos de laboratório. Autoridade incontestável,
pois.

Aborda nesse opusculo — separa ia de pu~
bticaçôes na Revistada Sociedade brasileira de
guimica — um assunto eminentemente pratico e
de interesse geral: interesse do mercado, do
agricultor e do consumidor, que vem refletir-se
na costada e na economia de cada casa.ernol-
vendo uma questão de economia e higiene: Se_
rá nociva a saúde a batata germinada ? ri-
xeram bem as nossas autoridades sanitárias,
em 1920, condenando 6 000 sacos de batatas
naquelas condições ? Devem continuar a /a*é.
jóP Devem as donas de casa e as çosinhei*

... quando esti-
ver bem disposta! O seu
encanto c vivacidade de-
pendem na maioria das
vezes da sua saúde c cs-
ta da sua alimentação.
Experimente incluir em
suas refeições os delicio-
sos salgados e doces, pre-
parados com MAIZENA
DURYEA — o aliinen-
to que petas suas opti-
mas condições de pureza
e digestibilidade é o pre-
ferido pelo mundo inteiro.

GRÁTIS! - r«.»oi
muito prater eoi énvi&t-ihQ
um exemplar do no*$o novo
tivro'' Receitas de Co*in/*a* \
que apresenta uma muni-
dade de maneira* muito (a-
ceis de preparar deliciosos
prato* salfados, doce», bis-
coitos* efc.

MAIZENA BRASIL S. A.

Krmmi-w GRÁTIS 0 KQ liVf^

93

(NOttíÇO ,^ «_r-*T7-~
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procurl o nomí "DURYEA"

[ 0 ACAMPiMíNTO IMOIO

[M CADA PACOTE

ras togar fora as batatas em começo de ger-
minai àot sob pena de distúrbios e envenena-
mentos provocados pela sotanina ? Deve-se
repetir o gesto de 1920? Táisos ossunlos, como
se vc, àa maior importância pratica, relecic na-
dos com essa tese cientitica.

Acha o Dr* Lui/ Paria—c temo* de coucor-
dar—que os assuntos puramente cíettfificos nâo
devem ser ventilados c aqilados espalhafatosa-
mente na imprensa profana. Sucede, porem, que
uma questão alimentar e de saúde tem de mie*
ressar a Iodos muito de per Io, devendo ser pu-
blieas e conhecidas pelo menos as conclusões
dos peritos autorizados Assim, pois, numa noticia
de imprensa lemos que publicar a mais impor-
taule conclusão de ordem pratica do trabalho
do Dr Luiz I ar ia. que c esta:

«A sotanina (cuia noctudade nôo se con-
lesta) c normal na balaio, aumentando cem a
germinação e localizando-se de nrder encia
nos brotos.» * Acresce lembrar oue a solanma»
normal da batata, se encontra geralmente no
periferia e o calor da cocçíio destrôe ou des-
dobra grâdde parte do alcalóide qlicosidico.
Por essas ra/ôes afirmamos que a batata, após
descascamenlo e pela aeoo do calor, fica pra-
hcamenle inócua» —iimlaiido ainda o aiqumcnto
de que os brasileiros comem pouca balnla, la-
/endo dela um acessivoe nao base da alimenta-
ção, como cerlos P0V03 europeus,

tsto, para o grande publico. Para o circulo
menor, de iniciados, é ainda o opusculo de Luiz
Faria um trabalho valioso de cientista e eru-
dito.

Almeida Cousln

Filosofia
O amor chegou e me disse;

-Meu poeta, a vida é ilusão.
E eu sou a maior tolice

que Ira/es no coração».

Qual é o melhor amor»
lá que nós amando eslamos?
-^Querida, o melhor amor
é aquele que nüo gozamos

.
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Publicidade
Levamot ao conhecimento dot nossos clientes que

at contas relativamente a autorizações de publicações
Mtustradas e quaesquer outros annuncios deveráo ser
liquidadas togo apôs a sua inserção na revista, ou no
fim de cada mez, contra apresentação dos comprovan-
tes e respectivos recibos passados pelo nosso director.

Somos forçados a fazer este aviso em razão do atra-
zo que «em se verificando nos pagamentos de algumas
publicações autorizadas. Avisamos também que nenhum
pagamento deverá ser feito antecipadamente.

Vou fa/er como essa gente
que fala que nunca quis

amar de verdade um ente»
para eu sempre ser íetís..,

."V: -¦''¦-¦..

Jorge Azevedo

AUGUSTO LINS
- Advogado -

Praça Joüo (limaco, ir 1 —Tél. C. 68
VKTOHIA

4.



¦ «

X

._-_B_L A™^ Am^k

;iiBflkX*\/^1 ^\/^ _^^JASèrx®w ™
ám% ^E_A A _» L Ci\^_*._/ -<•' Çx/«^rx*yyH.v, *

ANNIVERSARIOS
fizeram annos no dia

03 As stas : Mario Marlho da Veiga
c Aureítc Martins Silva, da nos-
sa sociedade.

As slas Cifiyra Biu/./i e Merci-
2 I ha Vicente I erreira, da nossa so-

cicdade, o snr. Celso Bornhm,
atumno do curso pre-iundico e

nosso coltega de imprenso, acluatmentc

redigindo o matutino «A Ga/ela.»

n
m As stas: Liliana Gomes e Hca

bastos, finos ornamentos de nos-
sa sociedade.

'...':

0As 

stas. Atcy do Rocha Nunes*
Anna Maria de lesus e Olga
Passos, de nossa sociedade, os
srs.: Manoel Vivocqua, sócio da

importante firma estabelecida nesla praça.

Vivacque, Irmãos, S. A,; Melcbi a d e s dc

Aquino, funccionano publico estadual; o

menino Alhaté, filho do casal Ri c a rdina

Slamolo-Dr. Antônio Honorio dal onseeO

e C astro,

0As 

sras.: Açucena dc I iqueucdo
e Anlometla Rangel, do nossa
sociedade; o sr. Wolgbano Bar-
bosa, bacharelando cm direito do

faculdade de Niclhciov. e uma das mais

expressivas figuras da novel menlahdade
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Casa Mrr\e. PRADO
Resultado do décimo lerceiro sor~

/e/o do «Ôompraso», realizado em

3 de Setembro de /93Ò\

? PRÊMIO:- Ccnteno 214 - Ns..*.
2OOSQO0 em mercadorias: D. Maria
Pessoa Espindula e Sta. Aglae Pio-

vesan.
2. PRÊMIO: -Cenlcna 010-
tOOSOOO em mercadorias: -
cinda Bnptisletla Ca br oi

Vervloet f inomore.
V PRÊMIO-Centena 42o - Rs ....
1Q0S000 cm mercadorias; - Mmc

fausto Santos.
4* PRÊMIO:-Centena 150 - Rs...-
50SOOO em mercadorias: - D Car.
men Reis Batalha c Sla. Heloísa

Arauio Primo.
!> PRÊMIO:- Centena 935- Rs....
!K)S000 em mercadorias:- D. Ninita
Alves Vianna e Sta. Cchna Oliveira.

NOTA- As vendas á visla supc-
riores a 20S000 dâo direito a I
Coupon (Centena).

Victoria, em 3 de Setembro de 1930.

m O sr. .Atdomano Pinto, funccio-
nano technico da Secretarie da
Agricultura; Ru> de Olivesra Si-
mões,auxiliar do nosso commercio

I I Os srs.: Dr Affonso Lyno, antigo
I 11 I lornahsto, fundador de «A Goze-

1 ia», brilhante intelleclual; Dr João
Colo/ons, brilhante expressão das

letras moças de nossa Terra, actualmentc
residindo em Recife.

Os snrs.: Oscar P.aulo do Silva.
12 I funccionano da Secretaria do tn-

tenor e cavalheiro muilo relacio-
nado cm nossa sociedade; Dr.

Kosciuszko Baibosa l eào, pocla e escri-
Ptoi, que forma entre as figuras mais re-

prescntativas do nossa titciatura.

A cxma, sra. Alvína Soyko, da
13 I sociedade de Campinho, e espo-

sa do nosso brilhante collabora-
dor.sr. Gustavo Welhnglon;a me-

nina Maria de Lourdes, filha do casal An-
nibal Martins c exma. esposa.

cspinlosantcnse, sendo um dos mais assi-

duos e queridos coltoboradores de nossa

revista.

. As dtstmctas stas.: ttonoritda e
I ft I Beatriz Azevedo Santos, encan-
I j tadores elementos do «se!- vido.
1,~~ 

nense; os ars.: Dr. Solon de Cas-

Iro, engenheiro e advogado, actuotmente

residindo no Estado de S. Paulo. Dr. Au-

rino Quintaes, professor e advogado, seu-

do uma das brilhantes figuras da nossa in.

lellecluahdade, e membro da Academia

Espintosantense de Letras.

0As 

stas : Lomar Braqa. Mana Me-
deiros e Derly da Nova Rodri-
gues, expressões de relevo da
sociedade victoriense; os srs.

Monsenhor Luiz Cláudio de Er tias Rosa.

do clero capichaba; Dr. Laurentino Proen-

ça filho, compctenle engenheiro e Ptre-

ctor de Obras Municipaes

O sr. Cel. Nestor Gomes, ex-pre-
sidente do nosso Estado, actual-
menle residindo no Rio de la-
neiro.

O snr. Anlonio Ecrre i r a Braga,
funccionario estadual, do
serviço de degustação do Estado

i | Os srs.: Drs. Armando dc Olivei.
I 141 ra Santos, poeta, autor de «Mo-
I I ras», livro de versos muito apre-

ciado, c sócio da conceituada
firma, estabelecida em nossa praça, Oti-
veira Santos & Cio., Ltda.; Guilheimcdos
Santos Neves, lente do Gvmnasio do Es-

pirilo Sonlo; Prof. Elpidio Pimentel, uma

alta expressão cultural do Estado, e mcm-

bro da Academia Espintosantense de Le-

iras: Tte. Manoel Villo. ofheiol do no sso

exercito.

m As *las.: Ltndauro de lesus e Ma-
ria Eschotastica de Oliveira, de
nossa sociedade.

l E

CASAMENTOS
Casaram-$e

Com a sta. America Costa, dc nossa

sociedade, o sr. Alvimar Silva, nosso col-

lega de redacçfto;

—coma Ma.Geraldma Barbosa I ranço,

da nossa sociedade, o sr. tose Cupcrlino
Eurtado. auxiliar do Banco Commercio c

Industria de Minas Geraes;

— com a sla. Alvma Sovka. da socie-

dade de Campmho.o sr Eranrisco dos

Santos Silva, o conhecido chronista so-

ciai Gustavo Wellmglon.

S Annunclem na «Vlaa C**~
plchaba >*
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Ainda sobre a Poesia do Espiriío Sanío
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Nio sou crílico hleiurto. Porque, enlre dar palpites
senlímenfaes e escrever dentre» de uma legice, que ex-
pressa a extensão e grandeza de uma cultura, eu ptcltto
a ultimo modalidade Mas, como a minha cultura c mini-
ma, melhor se tomo que tenha só para mim as minhas
opiniões ... Dizer absurdos, como certos críticos, que co-
nheço, nao vale a pena. Si escrevi sobre a poesia em nos.
so Estado, imundo a sua preferencia pelo soneto, que yol-
Ia a ser, aos poucos, a norma predilecla dos poeJas mt>
dernos do mundo, fil-o com o intuito de relembrar valores
que ia se esqueceram, E.potque tive esse objectrvo, c que
hoje retorno ao assumplo, pois, dágüelU* vez» esqueci de no*
mes outros, que sâo verdadeiras sciniilleçôes em nossa
historia Literária, Si pratiquei injustiça, salvo.me delia pela
penitencia. E* o que sempre faz todo espirito superior ..

Entre os poetas, de quem nâo me recordei na ocea-
siâo» esta Narciso Araújo. Escondido no seu isolamenlo.
distante já, mesmo literatiamenle, dos novos cultores do
verso, Narciso Arauio foi, comludo, um poeta de eslitpe e
é, ainda assim, que é considerado pelos idealistas tiodier-
nos e, como penda, original que elle sempre foi, sonetista*
t)s seus versos têm beite/a, pure/a de forma, sentimento e
expressão. Sâo verdadeiras tessituras emocionaes. que bem
di/em da personalidade artística do seu autor. E Ruy Cor-
tes? 0 homem que inventou o tijolo, rufo not faze-lo mas
por defini.to, ê um poeto parnasiano, com uma produeçâo
extensa, em eslylo pessoal, mesmo dentro da Escola que
adoplou, e com todos os outros poetas do listado, ê do
soneto ejue tem feito a sua forma queitda. loâo bastos, de
um espirito subtit c delicado, tem produzido sonetos, e so-
netos lindos. Sylvio Rocio, que de ha certo lempo para cá,
nâo tem escnpto mais, já loi um dos poetas mais queri-
dos do Espirito Sanlo, I: Sylvio Rocio ê um sonchsto. At-
leslam-uos as dezenas de trabalhos seus espalhados peta
imprensa e, principalmente, em *Vida Capichaba». Miteto
líizzo, em Muquy, poeta pouco conhecido, potque tem pro-
cu.ado exhitar.se no meio em que vive, ou modesta ou
egoisticamente,é um sonetista. I; sonetisfa optimo, que sa-
be torcer a forma em requintes de expressão, dando*lhe
extrantias e vivas rutilancias Luiz de Oliveira, de Cacho-
eiro, membro da Academia Mineira de Letras, autor de
•Clamores* e outros fivtos de versos, é da Escola maravi-
lhosa em que pontificaram Bilae, l?a\nnmdo e Alberto* Os
seus versos são castiços e límpidos e o seu trabalho nâo
sofire solução de continuidade Vae continuando, aíravez
do tempo, múltiplo, fecundo, luminoso, fl, como elle, os seus

filhos Sohmar e rieraulo* Sohmar, que íá è de nosso co-
nhecimento mais antigo, c quasi que exclusivamente sone-
lista. Os seus versos, ê verdade, nio alcançam a helleza
e sonoridade que se noiam nos de seu pae, mas, enlre-
tanto, sio borulos e, bastante expressivos, para que o no-
me do sen autor se revista de justo renome, llerauto. mais
subtil do que Sohmar, que dá aos seus versos intentes
profundas sob apparencias de simplicidade, ê, tambem,um
sonetista. Assim Luiz Moreira, aquelle sonhador illuminado
de Afíonso Cláudio, insulado na sua Cidade, mas com o
seu espirito rutilante a esvoejor pelo infinito, antennaex-
Iraordtnéria a recolher as vibrações sonoras ela Naturc/n
para transforme-las em versos medidos e cadentes, sendo
um dos mais perfeitos poetas da minha Terra, é um gran-
de sonchsla. Os seus versos tem vivas e exquisttas scten-
filiações, que prendem e deslumbram a alma da gente,Es-
pontaneos e harmônicos, personalíssimos, os seus sonetos
sâo trabalhos lídimos de arte pura, que merecem a admira-
çâo de todos os gue se dlO ao luxo de ler e amam a poe-
sta, como fonte misteriosa de espiritualidade. I*. finalrnen-
te, entre novos, Alhayr Cagrun, gue nos offereceui ainda
este anno, o seu primeiro livro de versos, è um poeta so-
nelisio.

Nâo ê preciso dizer mais, para resalfar o valor da
these. A poesia do Espirito Santo, como a do ftrasil e a
do Mundo, revive no soneto. Citei todos os poetas do lis-
todo, todos sem escapar um só-e nâo encontrei nenhum
que nâo tenha usado do soneto para versejar, li* uma glo-
na para essa forma clássica do verso, gue ainda lenha tau-
tos cultores gue a honram, porque sâo todos verdadeiros
expoentes de literatura em pleito e fulgurante desenvolvi-
mento.

E nâo ficaremos nisso. A* proporção que formes evo-
luutdo, outros poetas surqtrâo paru a constellaçâjO dessas
estreitas. Soes novos reíulgirSo no firmamento líMieie co
Espirito Santo, lançando sobre o resto do mundo oã-espleu-
dores do* «-.eus ratos escaldantes, mas a tradição >e manterá
integral, lodosos legítimos poetas leioo de acceilar o so-
neto, Porque, somente fa/endo 6 soneto, é que um poeta
pôde dar a medida de sua capacidade tnletlectuat e exle-
norizar o seu valor artístico. Antes de chegarmos, rio mun-
do, ao rythmp do soneto, os- homens - h/eram versos, gue
eram, apenas, tentativas a essa harmonia suprema. Unem
se disser poeta, sem fazer soneto, é que ainda está na »n-

w rancia da humanidade...
Nâo soffreu o aperfeiçoamento da evoluçic dos povos.

j
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Enlace sía. Ida Eu-

genia Uewloei
—Sr. Dr. Antenor
Sampaio, realiza-
do em Cacõoeiro
de S. Ceopoldina.
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Vista parcial da prospera cidade
de Collatina Ao lado, o prefeito
Orlando Trompomky, sob cota ad»
minislraçèo tem sido reahzadrs va-
nos melhoramentos que fazem, ho»
is, da Prínceza do Sorte, uma oas

melhores cidades do listado.
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Um Centenário e um Congresso
A Escola de Pharmacia de Ouro Prelo vae completar

"' . ..
cem o mios. *.

0 mais velho estabelecimento scienldiro do seu ge-
I neto ho Brasil, celebrei a suo doto ce» Iene ri a cm 4 de

Abril de 1939*
Pa.a solem/à-la raelhtr.o Governo de Minas Geraes,

que tem legitimo orgulho do velha »>colo. que manlem.re-
conhecida e acatada pela Urinio, resolveu encerrar-se ra

suo sede. em Ouro Preto, » Terceiro Congresso Brasile.ro
de Pharmacia, que >e reunirá em Bellq Horizonte em tu»

dc Março de 1939, A par disto ja csiò oiqantzada a própria
t om.ssòo dd Escola, encar.egeda d« programe e festejos

da celebração do Centenário, que começa . *"£';••_{£
antigos «lunos de Ouro Prelo, hoie pharraaçeultcos espa-

hados neio Brasil a lóia. reunindo-os e estabelecendo um

balanço das suas aclividades Mic.ee* e humanas, em que
o velho Escola se oroulho do suo contribuição em hcnel.-

cio da trairia.
Assoe.ando-nos oos .nlu.W s dessa Omissão e deseiai

a m_„.bem conlnbuii naio o realizaçfto do Conoresso, «ue

nleressa a Ioda a classe pbatmaceutua doBtos.l, transcre*
vemos, poro eonhee.men!» dos nossos leitores pho.nmceu-
ticos a seguinte circular» principalmente dirigida aos antigos

atumnos de Ouro Pi elo:

«tilustre colega

A Escola de Farmácia de Ou.o Prelo, tendida pelo

le. u 140 em 4 de Abril de l<w. complelarà «u eenleno.

rio de oloriosa exislencia em 4 de abril do ono vwd«««oa.

Pttla comemo.or .00 flrala eleméride.ticou consldu|da«»•
com1SSâo de professores e Io.maceuhco* que. de .mco.se

dirige a lodoi os coleaos. pedindo-lhes o valioso apoioem
prol da comemoração,

Na mesma ocasião deverá encerrar-se nesta cidade.

e0mo homenagem ó Escola, o V Congresso Bros.leuo de

Farmácia, o reunir-se cm Belo Horizonte, em linsde março

do próximo ano.
Para execução do programa projetado pede a todos

os coteqas enviarem á SecreJana da Escola, com a prttci-
sa antecedência, inlormaçôes sobre a profissip atual c

caroos exercidos, preparadose produtos químictí labneor

dose publicações quaisquer, remetendo lambemun exem-

pto, de cada uma. bem como amostras dos produtos, ol.m

dC (igurarem em uma exposição que será realizada pot oca-

stâo do Centenário.
Para maio. realce dos tesleios, solicito dos colegas

um auxilio pecuniário qualquer, ficando cem direito a tomar

pa,«e no grande banquete de 4 de abril e Ô .nscr.çoo no

y Congresso Brasile.ro de larmac.o o> gue conlrrt,u.rem
com a impqrlancia minima de cem mil réa (1008000J.

Aguardando breve resposta, que devera ser endere-

coda á Sec.elar.a do l;scolo de I;a.mac.a. a com.ssêo on-

lecipndamente agradece.

Ouro Prelo, t de Aqosto de 193&

Atbert» Coelho de Maqntháes Ciomes  Presidente

Pauto Lisboa e Cosia—Secretario geral
Svlvio Romeiro Per^l-Tesoureiro.»



«Uesíigios da Dor
Antiga...»

Transcrevemos abaixo, atqumas apreciações sobre o

livro de Abílio de Carvalho, escriles petas f.quies mais re*

prcscnlativas do literatura biasiicua e que falam, ele quem

temente, do valor do volume:

«... subscrevo a justa apreciação de Alvimai Silva'»

Conde de Aífonso Celso

«O livro dc Abílio de Carvalho è um amor que ainda

vive. Vestígios da dor antiga è locvla.no seu esplendor de

musa sempre-viva> ponhihaHo de emoções novas a vida dc

um poeta que nasceu para amarL.»

Wolghano ÍUubosa

«Ramilncle de flores que nos dsspettam admiração

pela dèlicadesá das formas; exalam a Iragrancia suavissw

ma dos senlímenlos puros, sem os espinhos do sensualismo

e do pessimismo» mfch/mcule íêo cemuns cm cèrloa.yft?

fores hlerarios oue vflò surgindo.»
ú+r Maria Siella de Novaes

*... os versos brolaràm^lhe, como podem prom anar

dos talentos da sua idade; Ido individuais, espontâneos e

perfeilos quanto è possível sem milagre.»

Almeida Cousin

*Mao quero incidir no chavão muito estimado pelos

indivíduos que nao tem o que dizer, afirmando que qual-

quer famoso poeta assinaria tal ou qual poesia das que se

contêm no livro em apreço, mas, é de crer-se que, entre os

mais lindos poemas, de amoi Que enriquecem a nossatite-

lalura, póde-se tn(:tuif .uma porçSo dos de Abílio de Car.

valho.»
Mesquita Selo
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Galeria dos Collaboradores
JORGE AZEVEDO

E* filho da
Exrna. Stua.
D» Aurora
Freitas de
Azevedo
terreiro.

Nasceu, no
bai r r o das
Laranjeiras»
no Ri o de
Janeiro, a 12
de fevereiro
de 191d, «nu-
ma noite chu
yosè> T e m
estudos se-
cundanos e
é íuneciona»
no úa C i a.
Estrada de
Ferro Cen»
Irai ilo Bra-
sil.È* solteiro e.sequndo elle próprio effirma»nSolem mui-

ta confiançanas mulheres,o que nao o impede de sernoi-

vo «vporianfo, candidato ao ca&amento. Cóllebora em dU

versos iornaes e revistas de todo o brasil, sendo emtonto,

collaboratíor effechvo da *Vida Capichebe», *Revisie da

Semana» e *0 Malho.* Tem promplo um livro de coutos,

que sahirâ brevemente: «Esperar...»Também,preparatfo»iá,

ma de poesias. -Adolescência.* Esíá elaborando um de

noveltos «Historias Benees», um de contos- •Candonga» —

v finalmente» um de poesias tyrn as: «Meus versos leus,» B

um escttptor subht e delicado, cuio nome se vae firmando,

victoriOMimente.em lodo o Pai*.

*,„. versos de uma naturalidade umea,

desfilam, deixando em nosso ceiebrpima-

qens puras, que a qeule qiava para jamais
esquecer.,.* %s ,.-,«-Virgínia G. lamanuu

*..» verdadeiro esermio de loias poe-

ficas, onde o seu talento se espraia ás

mfios cheias.* . ,.,...
LuizOutmaràes tilho

•Que admirável Poeta esse AbiltO de

Carvalho! Oue de emoções maravilhosas
ele nos faz sentir com o leituta do seu pri-
meirotivro «Vestígios da dar antiga», lú

vro que firma o seu nome como um dos

maiores poetas do Biosill»

Nossos cre

Walkyria de lorge Salis Goulart

«Verseiando a moda antiga» você é um

dos novos que se nâo deixaiam vencer

peta lei do menoi esforço, em matéria de

poesia. Tem jpaciencia para contar sita-

basaiustai lonicas, desen cavai umas»

transmitir sensibilidade..»*

Teixeira Leite
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ManduQutnhu, Manoehinhoe S\lvh,

gue constituem a linha media du *Rio

branco F. C.*, campeio do Estado.

«#„ Aoui estão os meus sonhos e espe-
ranças, todas as sedas com que armei as
amplas vetas de minha nau de esmeralda.
,Viu! se continua, noulras mãos jovens e

aoeís, o alio lume que carreguei, voando

pela eslépe do suuho.

•»«»-»«*»«*». .?*.*«»*«•*•••*?«** .«• # *

«Seu livro só me agradou porque ê pos**
sivel escrever Dogeressede tteredia sem
ver uma rnuthei dePoye.mas ninguém es-

creve versos como os seus sem ter lido
as emoções, pequeninas, humildes, diárias»
banais, mas humanas,inevitáveis e divinas

porque anunciam uma era de esptendot e

de floração vital. Um lindo.».*

Luiz da Câmara Cascudo

*Nâo me to» nenhuma surpresa a mspt-
ração e encanto dos seus versos; sempre

encontrei em Vòcí uma alma de artista.
Agora, o que ha è que o seu nome fica

definitivamente incorporado â legião dos

poetas moços do Brasil.»

0er//o Neves



A belle&a capi-
cQaba no concur-
so daMaisBella
Jovem do Brasil
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Sfa. ADOLANIA BITTENCOURT. Miss

Gymnasio do Espirito Santo, uma das

mais votadas no concurso da mais

Bclla Jovem do Brasil,
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Sta. NILZA LOBO DE OLIVEI-

RA, Miss Escola Superior de

Commercio, que obteve a maior

votação no concurso popular pro-
movido pelos Diários Associados.

BB
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A beileza capichaba no concurso da
Mais Bella Jovem do Brasil

^^^«Paa ^hbl vyhfüaiy '*^* ^bbv* 4*^BBa bbbp m» 
aa^^Ba^r^ak
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¦¦¦ :., ' .

Sta Vera La rica, que acaha de ser proclamada nMISS* ESPIRITO SANTO, no concurso

promovido pelos Otários Associados e que, como emhaixatn/ de belleta da mulher capicha-

ha, será uma das mais lindas concorrentes ao titulo de «Af/ss* lirasil.
A . .' ¦-" - "" r'-A .;¦'¦ 

~:'-y£:?yr$_ "A..

 ...... ... * V
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ALFINETADAS
A ulhma rainha do> estudantes, consto, lerò em inicio

um pequeno romance, romance vivido e nao pensado, como
se poderia julgai, o qual vac ler um epílogo que nào o da
tragédia. Está mudando o pensamento ou ê o tempo que
mudou ?

Nao parece que a encantadora loimnha, que emprega
as suas och\idades numa imporianlc casa comrnercial da
cidade, queira permanecer na incerle?n em que a deixou o
íilho do Advogado. F/ ao menos o que julgamos pelas ma-
neiras que ella lem lido para com o alio íunccion a r i o do
banco do Brasil. . longe da viste... )<i di/ia 0 Conselheiro,
repetindo o diclo popular.



A Princeza e o galã

ciiriEirift
Um «team» de cômicos de primeira

(Patsv Kelly. Mischa Auer.J*ck Haley.
James Fmlsyson e também o Gordo

e o Magro) no «Gloria», quinta
feira. 22* numa comedia musica-

da: "Mania de Hollywood"
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O Gordo e o Magro, numa scena de *Mo-

/tid de Hollywood>

Noticias da RKO Radio...
Oloria Motden, une vive o figura de esposa de Paul

Mum em *£mile £ola*. é uma das priucípaes figuras lemi-

nmo-.de .Hawaii Calls». o quarto lilm de Boeb* Breeirpar*
o RKCS ftadio, Ned Sparks, Momo ClaiK c mudos outros

completam o elenco dc»>c celh.lo.de esplewHdOi que nos

dor*, ma.* uma vc? o oppotlun.dade de ouv.. « u,/ m.lo-

^rosa do menino contor.
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OIn mpe Bradrut o Gene K;iy-

rrioiul, no ftlni «Ceu Koubado.»



SONETO

Meu terno coração, que estás sorrindo

ao mar, ao sol, a vida. docemente.

tara de mim a estrela atvtnifenle

do amor sinceto e puro, ardente e infmdo»

Nâo vês em Indo o amor, onda lulqmdo

pela azulada esteta, eternamente?,,,

fecunda ã tlôr singela e irreverente

c o mesmo (az ao inseto inquieto e lindai;

Vcs bem, meu coração, que se nao íòra
mm

o Amor, fato! de luz c de beleza,

nào seria a existência sedutora.

Ama tudo na terra. Ê* a lei divino.

Pois ante o Amor, a cxcclsa Natureza

exuberante e tremulo se inclinai.».

dftaria José Jll6uquerque
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5/a. Mana 1'ernandes, «Miss* Collalina,
2a. collocada no iury para a escolha de
• MISS* ESPIRITO SAN10, no grande
concurso promovido pelos Diários 4sso-
ciados, para *A mais belta to vem do
llrasif*

Culto á
belleza

Aspeclo do baile o/ferec/-
do pela sociedade eollatim
nense à encantado r a se-
nhorila Maria temandes,
eleita *héi$$* Collalina no
concurso promovido pelos
Diários Associados, e rea-
lizado nos salões do <Cluh
Recreotivo* doquelle prós-
pera cidade.



O verso anligo
f;m meio á labareda que o circumdn.
Arvore auguMa. impávida e fecunda*
0«ie nâo sé mur cha e que %e nao consome.

Süilendoos ramos,em supremo entono.
Indo fa/ **on«br<i para quem tem romno
I; encerra duelos para quem tem tomei

Pablo Leooel dç Rezçndç

Embaixada
Acadêmica

Victona teve a fehcídide de hos-

pedai.no principio deste me/, uma
embaix**d«j de acadêmicos do Este*
do do Rio. da «uai b/.eram parte os
noss*»s bnihanle-* colle ga» de im>
prensa, Celso Pecanhfl, icdaclor-
chefe de *0 Hsladon-de-Nictheioy
e Paul** Pw« Io. do «Diário da M.anhft»*
que se ..Mbnca,-lambem, na Capital
ífumu-eu^ev

A -c-^h-iíxada veio ía/er uma visi-
ta de cordialidade ao nosso tísla.
do/'ás autoridades, lendo sido re-
cebída pela Casa do f_.**ludatde Ca.
picha ha.

D*pois de lei permanecido, em
nossa Capita*, cinco dias, pailiu. de
volta, no dia -5 deste, deixando-nos
a recordação das horas IHj/cs que
nos proporcionaiam <*s seus mem-
bros. expressões da culluia do l>.
lado da Pio,

Americanidâde
«ALMA TICA*— Rccebemosdessa

revista, cheia de alma lolino-ameri-
cana. que se publ.cn em S losê de
Costa Rica, sob a direcçâo sympa-
Ihicamenle lemirnna de Ksllicr deLe-
íiank. Mensageira deinlcllcclualidn-
ck*, enriquecida ademais cem pho-
logranhia* dos aspectos qeoqra-
phicos da republica; dos aspectos
sociaes das suas testas, onde releva
nolar-se o bellc/a das damas centro
americanas e úa sua religiosidade
anual—«Alma Tica*entrou.nos peta
Redacçao como synibolizando uma
visita graciosa de Costa Pica ao
Pirasd e ao Espirito Santo,

Agradecemo-la, retribuindo cordi-
almen.e *» manifestação de fraletni-
dade continental.
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Sr. Osvaldo Caldeira, pharmaceu-
tteo em Vietorta. feocfo-aè formado
pela nossa Faculdade de Phormn-
cia. merecendo notas distincias.

_____Mí;%'*''¦* i_____ I ~

b_-_^' ^________r *_-_-i
h_________É___b_^'' *'l'**i______É_________P^'^S ______________________________________________________

____________________________EPrri-^B ¦^^, II
I l-Bí ^liy I

WSfc'ferí^l__P'' II________________________t^______l^'liiHI''' _¦
t-_-_B-_^l'hBI^__________,v^',_^, '¦'"' ,___________l

a tflr fl H
HljBflie *' ____________________________H

BStfv _jfl fl

w V *^™4 frv 
' 
-¦' ^^^_______________

¦\-*'"¦¦¦ ]a _____¦_.

¦¦ ... ¦¦.¦ ¦ 
-.

O lovem escriplor Celsa Peça-
n/io, uma das brilhantes figuras
da literatura moça do 1'slúdo do
Rio> de quem temos tido o pra*
ter de publicar alguns trabalhos
míeressantes e revelaúer es do
radioso talento do seu auc/or,
lendo redartor~chc f e do jornal
a O Es ta do *, fie? Nic lhero).

Cidades do Brasil

* • • Da crença de que a origem latina
importa urna identidade de temperamento
e certa svmnathia mais inhma, resulta a
adopçSode urna aíhmdade que entra no
espirito nacional como vehtculo de disso-

lucilo, desnatürando sentimentos reaes.ao
conlactode uma alleiçâo fictícia- de mera
snqqcstao literária — e como imptltsp cen-
Irtfugo, repellindo outras sympalhif^smun-
diaes. Provem dahi *> imitação do lypo in-

telleclual e dos moldes do pensamento e

da arle. dos costumes e do qosto, dos

(rancezes. e.principalmen.e. de Poris. Copilnl moderna do

mundo latino. .,, . ...
Alberto Torres
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V^/s/a ooreial da cidade de Vassouras. l:slado do
Rio de /a/ie/ro, uma das /mdas cidades do

Sonhando...
oaríi ILDA TORRES

Eu lenho estado a pensar
como vai ser nossa vida:
eu sendo o noivo querido,
lu sendo a noiva que mia,.*

Tu sendo a noiva querida,
eu sendo o noivo querido»
só vamos chorar na vida
quanto tempo foi perdido...

Jorge Azevedo
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Junto ao Cães,

penso em íL.

longe de h No raes olho os tardos navios

que vêm ou que se vâo

para teira* distantes.
«fico a olhar, mnlo ao mar, os destinos sombrios

«tos oue trazem, gravada nos semblantes.

ií saudade dc alguém que nunca mais verão...

Paro alem deste mar, quantos olhos chorando,

quanto pranto de dói.

quantos braços vazios;
•quanto alguém vive além* noutros cães. esperando.

na ânsia de receber noticias de um amor

que algum dia se foi nesses lar dos navios

l oitge de !i Np cães, olho o oceano sem fim,

penso em nosso amor

e 0 mar nos separando*.

Vendo o olhai dos que vão passando mnlo a mim

e que sei conhecer, è oue se» dar valor,

aos que vivem sorrindo e aos que vivem chorando,

E olhando o meu olhar, os que nèo são felizes,

hão de sentir piedade,

ao verem a amargura em meus olhos sombrios

Pois, nascidos embota cm diversos pabes.

temos almas irmãs, nesta mesmo saudade»

e na dor que nos vem destes mesmos naviosI

' •

I
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A LF/.VETA DA

Não tem fatiado elogio ao moço, Mii<* è mudo linda,
mas um pouco fltrhsln Constderondt -se muito nova. mesmo
na casa dos vinte e cinco annos, se esquece de que deve
assumir tespouscsbtlidMie? e cumpri-las Dalii,Iodos com-
prehenderem a tazao que levou 0 moço à desistência* lá
muitos amigos lhe haviam leito notar o procedimento de
tritle***

í) Paisagem do Sul da Allemanha (Mcllcck)
?/ Paisagem de (lUtd ReichenhallL
3) Patsagvm de (tlaus WachenfeldE
4j Paisagem do Rheno (Rochedo Loreley).
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Pa*o
M© Juqjçáíi

i/ma ,/ricíosa gâiro/a, apôs /er rea//.

*tfdo a sua primeira Communhèo.
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4 galante menma Magda-
tena Messner. que fez re-
centemente a sua primeira
Commutthâo.na nossa Ca-
lhedrai
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4s interessantes meninos Isa e Nor-
ma. fdhinhas do casal josè — Alice
hlazxoko,

A menina Maria da Conceição
Rangel, posando para a nossa-

revista.
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Ella reside perlo da Praça do Quartel, com

a lia, aqueila senhora que, segundo consta, seu-

be comprehender perteitamcnte bem o seu cora-

çào, a instabilidade perene do seu caracter,.*

Dizem que ioi mesmo uma reeducação psycno-

louica que reali-OU o milagre de ella iniciar um

fltrt com aquelle doutorando e, nesse namoro.

,á ter passado um anno e meio. Como um come-

ço, a couso nâo vae má...

Elle é o funccionario dos Telegraphos. Pa-

pa/ muito atlencioso, delicado e intelhgenle. Eb

ta é a linda moreninha que mora no tim da Ave-

mda. Dizem alguns que elle elle tem um roman*

ce antigo, com certa crcelura aue, aclualmenle,

está mor ando cm Bello Honsonte... Será pof

isso que se mantém inditterenlc aos manéiosda

linda jovem? V bem capa/... E por que seiá qvie

ella nôo ocomorehende? Teria leito promessa.

a H. S. de Lourdes?

Depois de r» ou 6 annos de flirl, namoro e

noivado, os dois terminaram casando. Mas, der

xc-sc estar, que a cousa dcmoiou? )á ninguém

mais acreditava no casamento, quando elle che*

gou...

Consta que a ex.commerciano c ocfuat ler-

roviaria pretende reiniciar um romance que te-

ve dias lindos.., Será que elle ainda o quer?

Parece-nos que nao. Principalmente tgora <We

elle conheceu aquelle *miss*.

No ultimo sabbado, Allmetc foi até o tiro da

Avenida Captcheba e encontrou por té o casal-

zmho que ninguém náo viu... Elle estava iadiar -

te e cila lambem, perecia Ich/.. Consta que,de-

pois do ultimo rompimento, os dois vâo me-*mo

ao juiz? Será verdade?

Elle é lunccionario bancário Andou se en.

feitando. certo tempo, paia a lilha do advogado

e olliclal re!ormado,mas Ioi barrada. Oae lalla

de sorte I
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Nossos representantes
Sao representantes da .Vida Capichaba* no interior

do Estado os srs,;

Heracltdes Gonçalvo-Cariactce, Abido Saad»-|oáo

Nciva. Dr. Dirccu Motta-Pau Gigante; Athayr Cagmn-Sei-

ra; Orgel Magalhacs-Coltahna; Virgínia Tamamni-ltá; Ma-

noel Milagres Ferreira-beixo Guandu; Lino Paoliello - Fi-

guerra de Santa loanna, Dr Waldyr Menezes - Itaguassú.

IX. Antônio Serapiáo Sou/a -Aüonso Cláudio; Aurélio Pai-

zer—ÀCCioly; Eurico Rezende- Siqueira Campos; Nelson Si-

roao- Alegre; Oelulio Ptbeiro-Santa lcopoldma;Levy Po-

che-Cachociro de l»apcminm;|air de Souza Mello—Calça-
do; José de Mendonça- Sao Matheus; Baymundo Oliveira-
Conceição da barra; Alteres Tavaies - Muquy; Pusco Pa-

raiso—Anlonio Caetano; Dr. Arnolpho FernandoHoão Pcs.
*>oa, Maria Caiado Barbosa - Séo t ehppe; Antoruno Lê -

Guarapary; Valentim De-oiase-Anchieta; Amphiloquio Mo-
reno, Itapeminm; Archetau Vivacqua-Caslello;Miguel tüias
—Pio Novo; Sebastião Alves-Bom lesus e Acnsio Bomhm

Sanla Thereza
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HAMBLRG-SUD

;tf&ÀW*&Hi. Companhia
de Navegação

Hamburgue/a Sulamerlcana
.Extra rápido* paquetes de luxo

PRÓXIMAS SAHIDAS DO RIO PARA

EUROPA BUENOS AIRES

Cap Arcona
Matlrul
General Ozono
Monte Kosa
M. Sarmienlo
Gen, S. Martin
Morre Olivia
Cap Arcona

24 Selemb Cap Arcona
« Monte Poso

S Olibib Nt. Snrmiento
13 « Geri. San Martin

Monte Obvia
Cap Norte

3 Nav. General Artigas
5 < Cap Arcona

19
26

26

{*) Escala também em Síio Francisco do Sul e Kio

Grande do Sul.

O vapor «TUCUMAM» carregará em ta do corrente
para HAMhUPGO

Serviço de carga
Informações com o» AGENTES

THEODOR WlbbE & Cip. bTOA.
Avenida Cablçhaba. d. 4 — TelephoD? 363

Uiçtoria - çail$a postal 219 - E. E. Santo
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Ha cousas inacreditáveis Outro dia, Attiuete, numa

roda, communieou que o ex-tunccionano de importante So-
eiedade liavia rasado.., e todo o mundo atlirmou que náo
acreditava. , Tombem, quem manda que elle tenha adquirido
(ama de niilista inimigo do casamento?

Mlle, tem sangue de Beatriz. A sua VOZ laz lembrar

rylhmos maravilhosos que sô se encontram em Dente. Até
ha bem pouco tempo, mantmha.se indiílcrente a qualquer
!enlaçèo., Agora. \é está lume com o alto lunectonattode
certa repartição publica... Será que lhe Ioi devolvida a pa-
lavra ou resolveu, depois de tanto tempo, quebr ar a pro-
messa?

Em Praia Comprida, aonde ella mora. íá foram vistos

diversosprelendenles. que voltaram desilludidos. Etla.quasi
sempre dá o sim, mas os pães trocam o sim peto nho. E é

aqueila contusão Parece, segundo consta, que o advoga-
do será mais teti*... Conseguirá o» dois sins. Será possível?

Dize-me com quem anda que te direi quem és. Mlle..

ao saber que elle andava muito eom os doi** inimigos do

casamento e cehbatarios permanentes, resolveu desistir...

Para que perder tempo?



PRAIA DO FLAMENGO
Chrontça dc ernilio fernandes pinto

Sele c meia Começa a chegar qcnlc I: a praia pe-
qucna vae ficando cheia O sol esta mais ou menos quen-
te e íá lem gente debruçada no muro. Alguns aulomoveis
começam o chegar transportando qcutc dc diversos pontos
da cidade. E o povo vem chegando. Uns vem o pc da Una
Silveira Martins e de outras ruas ali dc perto, estudantes,
que vôo ao «Lamas* ler os matutinos e anc residem em ruas
do Largo do Machado vôo tombem despreoccupadamenle
è praia do flamengo Iodas as manhãs nesta época de te-
rias. E a praia pequena voe íicando cheia: íamihas eslran-
geiras» que moram emboteis e em apartamentos, enfim lo*
úa a gente que mora por alr. Os rapazes do Club liarnen-
go saem da qaraqe com barcos para reinar e os outros ali-
ram-sc do trampolim, mas os atletas acham aue ele é pe-
que no e na entrada da praia está um repaz (orle, tipo do
alemão obrasileirodo com uma lista, que toda a gente vae
á praia fem que assinar Um apelo ao prefeito paia acon*.
Iruçao de um trampolim maior ali mesmo na praia Oilohò-
ias e meia. E amda chega gente apressada» pedindo ao
Felipe» o banhista, que yu arde alguma coisa, ou que lhe
amarre ao corpo de mulher ou dc menina ás botas. Felipe
atende com aquele modo gentil que lhe c peculiar, sempre
sorrindo, muito vermelho pelo sol, locomovendo aquele cor-
po um pouco obeso» com uma agilidade um tonio forcado,
pois di/cmque ele já c bem velho ali na praia do Flamengo.

E a praia está toda colorida de «mattlols» multicores
e de barracas coloridas. E está tio cheia, que a gente an*
éa com dificuldade extrema, O povo, que nèo vae ao ba-
nho lica debruçado no muro De quando em quando chego
uma banhista atrasada e chama o «seu* Felipe.Ele vem de-
pressa atendei.a, pois jó está lâo acostumado a isso «seu»
Felipe Pra cá. «seu* Felipe pra lá.. Sâo banhistas. auc
chegam ali azadas e ainda nao sabem nadar. A praia está
completamente cheia: genle deitada, tendo tornaes, gente
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Filtros que trabalham dia
e noite

Si 09 rins eliminam diariamente litro e mcioide se-
ereceiio, as 5 tc^u»** de finíssimos canaes filtradares se tor-
nam obstruídos com venenos. 0 líquido urinario se torna
e>casso e ao passar provoca uma desagradável sensação
de ardencia.

isso é sympioma perigoso e pode ser o começo dc
sofírimenlos taes como dores ruis cotias ou nu ;>art* pos.
tertar da coxa. perda ti** anima-câo e vitalidade» irregularr
dades urinadas, inchnvAe nas mais, pés ou sob os olho?,
dores rbeninaitea;», toni* iras» perturbações visuaes, eic,

Muitas pessoas dâo auenç&o aos seus oito metros de
intestinos» mas negligenciam os 30 kms. de canaes dos rios
Se estes ficam obstruídos por detriçtos venenosos, moles-
tias graves podem oceorrer, taes como perda de phospha-
to, de atbumina. ne frites agudas, intoxicação uremica, cal-
culos, mal de üright, etc.

Faca com que seu* rins expilhro diariamente eerca
de litro e meio de sécreccâp. Compre «m vidro de Pilo
tos de Pôster, Ha mais de 50 annos sâo éttas usadas com
absoluto êxito para limpar, dcsinttammar e aciivar os rins,

mna sombra das barracas, pente em pé» gente dentro dágua
gente trepada nas pedras... À praia está no auge do anL
maçâo c o sol está tinindo e no muro o povo se aperta
para espiar o movimento da praia. O mar eslé colmo e os
barcos passam impulsionados violeniantnlr.. t os banlus-
Ias eslâo em uma alegria enorme. Moças que dão gntmhos
nervosos» quande alqnm rapaz as submergem na oqua... F
o sol está cado vez tinindo mais, nem o povo sae de den-
tro dágua e nem sae do muro.,. O relógio da praia está
marcando dez horas em ponto e ainda chego gente atra/a-
da. O povo está lervilhando na praia pequeno: mulheres
gordos que lozem ginástica ali aperladas»que sem emagre-
cer e locarem elegantes... Rapazes e meninos, que se ali»
ram violentamente ao mar na prelençSo de serem nadado-
res notáveis; mocinhas que fazem idilio na areia e que nem
sei como teern ali naquele aperto algum livro da sua apre-
eiacâo... Na praia do l lamengo a gente vc tanta coisa in^.
leressante, que lica gostando da praia e para Jtumulo de
um contraste ás vezes»deixa-se de tomar banho em Copo-
cabana para ir ó praínha do I lamengo.

Rio, Dezembro de f9$7*

VIDA CAPICHABA. NO RIO
. 
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Aíim de attender a solicitações de conterrâneos re-
sidentcs no Rio» resolvemos pôr á venda nos pontos de jor-
naes do Galeria Cruzeiro e do Cinema Eldorado a nossa
revisto» peto preço conumun.
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Gente alegre
lira uma turma grande de trabalhadores rudes, de pi-

caretas, pés e enxadas, corpos mis da cintura para rima, o
escorrer suor, debaixo do sol lerníicante, do meio dia.

Ercm emprfrqados do «seu» Nico, firador de madei-
ras. Abriam uma estrada de carreto.Outros, derribavam 05
foras na mata do morro

O viajante que por ali passasse, lorçosam c nt e en„
chcr-sc-to de pasmo, 00 ver aquela gente, em fao penoso
serviço, ateqre. a cantarolar modinhas .do sertão» Sé lar*
gavam ao escurecer.

Mais pasmado ficaria ainda o viajante, si ali perma-
oecesse até esta hora, e visse alguns daqu e les homen5
apés a parca janta de carne seca, feijão, farinha e arrês
Saírem para o povoado, distante seis kilomelros, para com-
prar fumo, matar o bicho, ou simplesmente tirar uma pro-
zinha com o dono do botequim..,

Ali. no meio deles, havia um, o Figueira, folgazâo.íes-
tivo* que alegrava o rancho inteiro. Tornato.se umo cria*
^ura indispensável, todos sentiam a necessidade da sua pre-
sença c das suas conversas fiadas. A*lardinha, apôsojan-
lar, reuniam-se em frente ao rancho de pau roliço, e sen*
1avam.se em roda, sobre tocos de madeira, para prosar*

Conversavam sobre assuntosfufeis e explorados. Con-
lavam historias de caçadas, de pescarias, de passeios e
de amores. Quasi sempre fazia.SC necessário a substitui*
cèo úa luz natural, pela de uma fogueira, o que faziam sem
dificuldade, com gravetos ajunfados ligeiramente aos seus
redores.

— I igueira, agora é você! Vamos ver o ar de su«
graça! V . §

Essas palavras eram infalíveis, e o figueira, todo or-
gulhoso, prcparava.se para contar a sua. Nem p r ecisavQ
dizer nade, só os seus gestos, só a sua maneira particutaf
de se exprimir, provocavam, loqo de inicio, profundo lula.
nóade. Nâo tia via feto que ele ignorasse. Si cjo n t assem
orno historia de caçadas, ele aparecia sempre com outra
do mesmo gênero e maior, fao alterada quelodos petce,
biam ser mentira.

-Ora, eu sei, vocês sempre duvidam do que digo, mas
creram por esta luz que nos alumia, eu juro por ludoquau-
Io é santo, que nâo minto,

«Nip vê aue* possui um gato, alt! gente, até sinto
saudades, que gato bom!. . Imaginem; exlerminou os ratos»
itèo só os de minha casa, tomo todos os dos vizinhos.NHO
se achava nem um rato mais para remédio no togar.

Um dia, o meu filho de cinco anos, o Tõezinho, me
perguntou:

—Papai, o que è ralo, !

C A £ C B II I N A
A Saúda das Creanças

Especifico da Dentiçàc
Já dau CALCEHINA ao seu filhinho?

Porque nào experimenta ?

A CALCEHINA evita as infecçòas intestinaes a é
o maior racatciticanle dos ostos a dos

dantes que se conhece.

Em toda» a» phormacioi 1

aW mfAmmmmr "^s mW mrmW flfl \W

Sepulveda:
A3O.0ONÇALVE/ LÉDO,3Q|ft
U^^^MBfJfA; WtW' fl^^ 5w5P___F

Véjâm sô... Mas» o que eu ta contar nâo era tsso.ima-
ginem que o diabo do galo ate pescava I...

Uma estridente gargalhada irrompeu dos ouvintes.Sim senhores - afirmou energicamente o figueira,
levantando — pescava, quero gue o raio me parla em mq
pedacinhos, por tudo quanto ê santo I

De gue maneira?
Deixem-me falar. Todo dia, o diabo do (jato saia

cedinho, para a beira do córrego, Uma vez falei com oTõezinho:
Menino, acompanha este bichano. vai ver o que ele

está a arranjar.
E o Tõezinho foi. Na berra do ribeirão, na terra mo-

te, o galo cavava, cavava, com o unho pontudo e euveroa-
mt &a ^*da como um anzol, até gue encontrava uma minhoca, a

qual ele es pelava na unha. í: logo depois mergulhava arnao/inho nagua. Na hora gue o peixe vinha comer a mi-nhóca. ele dava um puxáo com a pala, e fisgava o peixeQue cata da banda de fora. Tõezinho corna, apanhava.o
e ia ajuntando. Desse geifo. comemos peixe todos os dias,até enjoarmos.

Piram a bandeiras depregados, e cada gual orrema-tou seus risos com pilhérias e chacotas interessantes.
A fogueira de gravetos exlinguiu.se por completo, e

,é nâo era necessária, pois fora substituída por um formi-dovel plenilúnio.
ü o viajante que por ab ainda estivesse, então com-

preendena porque aquele gente bõa trabalhava alegre, nodia seguinte, cavando a terra quente corno chapa de ío-
gâo, e transpirando como tampa de chaleira.

Levy Rocha

O conhecimento do mal edifica, sua pratica corrom-
pe.—Passos Urio,

ç.v
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üma nova
industria

4 Üaina dc Lalicimos, re-
centemcnte construída pela
Secretaria da Agricultura,
em Caehoeiro de Itapemi-
rim, vae, em breve, indus-
thalizar toda a producçâo
de leite do sul do Fsiado.

0 primeiro laboratório estrangeiro
¦mi - ¦ m —~:. »t

installado no Brasil
Cf m * #ie aclmdadrs direc/es, 41 annos no 5.

e cerca o*e /O no mundo inteiro.

Pm 1035 completa ISO annos o primeiro lebrttaloitocs-
S'rÍn<Íefro installado no brasil.

Scofl & 5o» 11c que tiver om a prima/ia de pubhcida.
de no pa$2 loram lambem os primeiros o inslallat labornfo*

Se se escrever a historia da propaganda no Brasil
nôo se poderá negar è Emulsôa dc Scott a primeira pedra
•-collocada no cdiiicio da propaganda no pai/ e cuia gran-
de publicidade constituída no estampar em toco^ os jor.
uaes o cbchr da *marce do homem com o bacaütau ás
costas.» Estes clichês leitos nos listados Unido?, r ou o todo
o matcnnl de propaganda danuetle tempo — eram o unteo
enteite dos lornaes. t: Humberto de Campos not o conta
nas suas «Memonas.» &.-

Ha pouco, tsto é, em *W>, Scott & Bowne commemo.
raram, solenncmente, 50 annos no brasil. A Ftnulséo dc
Scolf tem. assim, rto pai* 53 annos. O seu lebotelono íoi
installado em 1906, sendo que se completam, agora, pistos*
VO annos de actividade directas na nacfio.

A hisloiia da timulsâo de Scott pôde ser contada

Nolasco & Cia.
Exportadores cie Café e Cèreaea

VITOUI4 m E. E. Sanlo

ARMAZÉM Avenida Pedro Çlolasco/20
FILIA ES: Resplendor. Lajâo e

Cachochinha - EsL de Minas
ESCRIPTORJO: Rua do Commercio. 22

2: andar
CÓDIGOS .Ribeiro, Borges. Mascote Ia. a 2a. Ed.. Acma

Bantleya. Liebers e Voltar.

CAIXA POSTAL, 215
TELEPHONES: Gcr. III - Esc. 535 - Arn». i."V>

Telegrama» NOliA8CrO«

¦¦¦¦.- 
¦ 

¦

Façam seus im-

pressos nas
officínas graphi-%mW a*

cas da «V^ida

Capichaba.»

I

VICTORIA

'' 
y ¦

E. SANTO

por annos. assim;> 70, 53 e M). 70 annos que toí lançada
no Mundo. 55 annos que appareceu no brasil e 30 que ms.
lallou os seus laboratórios no nosso paia:.

Por talar em publicidade, ê interessante notar que a

propagandas da fimulsào de Scott é hoie.loda leita no nos-
so pai/, tendo esta companhia (que fabrica lambem o «Sa*

de Pructa* I no) um departamento especidi/ado, eseporten-
do ale paro as demais tibaes de Scott & bowne do Mun.
do. idéas, textos, desenhos, etc Se em prine ipio ludo d»
Emutsdo de Scott Miiha de lóru, ho»e o Brosit manda para
ló o que laz aqui.

Ê* mister, lambem, notar que a crnutsâo de Scott tem
nas suas varias dependências mais de uma centena de tunc-
cionaríos e entre estes apenas os dois dirigentes máximos
sâo estrangeiros:- O Gerente (Sr. T. |. 0'Shea) e o sub-

gerente (Sr, |. P Bennet) o primeiro com mais de 20 annos-

de ftrusil. casado com senhora brasileii e, tende filhos bra-

Sileiros e o segundo residente aqui ha 30 annos certos.
No mais -todos os departamentos du companhia sâo

dirigidos por brasileiros — inclusise as secções de publici-
dade, à cuia frente está o escnptor brasileiro Sr. Alvarus
de OliNCira.
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ALLEMANHA
Por Joaquim Bento Rlves á* Lima

numero de operários. Esses hcmens do Irabalbo por sua
vez melhorarem a situação do commercio devido ao aug-
mcnlo de consumo. Veia o leitor gue saiuia» r c percussão
leve uma simples providencio de caracter hscel, Fstits e

outras medidas de acerto administrativo tem criado para
o povo do Aftemantio uma condição de bonança pe>i elle

ate enfôo desconhecida.Entre Magdebuiboe Brunswí$e$té
>cndó levantada uma das maioies kbneas de aulomovets
do mundo, custeada pelos podei es públicos. Vão sohir dali

carros ao alcance de todas as bolsas, devendo o preço
dos mesmos ser um pouco inferior a 1.000 marcos. Indaga*
mos o roíêo dessas obras gigantescas e foi-no» explicado
<iuc o governo, odoplondo essa orientação/tem em visla

proporcionar diversões, nâo apenas aos favorecidos da
fortuna, mas a toda massa popular.

àistslimOS em Berlim a dois cspcclaeulos de «Musle.

Itcatt» ~ («Winlergarien» e *$cale*l com capacidade par*
2.000 e 3 000 pessoas, respectivamente. Esfavrm replelcs E
lá nos informaram que isso verificava todas as noites Casa
sempre cheia. A nosso ver Ititler deve serpresenfemenle 0
chefe de Estado mais leb/ do mundo, porque nenhum dei.

les conseguiu reunir em torno de si, em lio avuMado maio-

da, os seus concidadãos Noventa poi cento da população
alterne, creio nao exaggeiar, nâo só estão piempks a ou-
vir e a obedecer incondicionalmente as ordens de Híttei
como o amam profundamente, como quem ama a um gue-
cidissimo membro da família»

a nós,que rabiscamos eslas impressões»nôojosca*p*
sam estes factos nenhuma estranheza e os compichcndc-

cqMPANHIa

ELIXIRde
CUEIRA
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Sede: RIO DEJANEIWO

Cap;fa/ declarado: Rs 3 OOO.OOOSOOO
Capital realizado: Rs 1 20O:00OSC00
sendo destinado ao ramo de Accidentes

do trabalho:
Capital declarado: Rs. 1.2ü0.000S00O
Capital realizado. Rs 500 000S000
Reservas sem oCapital Rs 8.700 611S400

Seguro» de; Incêndio, Transportes Mniüimos.
Terrestres e AereOS, Automóveis, VitlrOS, Aeriilen-

te ressoai p Accidentes do Trabalho.

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

por 1:0005000 segurado annualmente.

AGENTES GERAES

Theodor Wllle & Cia. Lida.
Avenida Ca.plcn«*lJO, 4 Pbone, 7-4

Victoria Espirito Santo

mos perfeitamente, Pois que tombem aprec* amos em alio
grau a disciplina e a obediência consentidas; o respeüoé
autoridade constituída, desde oue esta seia tapai, cemono
caso alterna1 o, de lundu em um só corpo e em uma só ai-
ma a acçêo administrativa e as aníraçoes do povo, lendo
por escopo esta única causa sublime:- a grandeza uacio-
noL Nessas condições, nâo ha nenhum sac r if icto, numa
eventual diminuição do nosso amor próprio e na quebra
(muitas vezes ingenuaida nossa independência, vaidade e
orgulho oessoal.Os interesses superiores da Nação devem
suoplantar os subalternos, indiv iduaes. Quando se di* a um
atlemao do povo: «ttiiler ê um diclodoc, elle reage imme-
diatatnenle com exclamação—unstnn!-(tolicelí allumando
em seguida que nenhum governo allemôo de outros tempos

praticou com tanio justiça a igualdade e se interessou tèo
vivamente peta sorle de Iodos a^ camadas da população
como os administradores do tlt ReiCh. t;ssa osserçôo pare
ce uma coisa real, visto que o ódio de classe, outrora ac-
centuadamente observado e sentido na Allcmanha. nfiomais
existe, tendo também poderosamente contribuído pára isso

è ocoaníxoçap «Frente do Trabalho* - (arbeit/ dtensi) oue
obriga moços (as moças amda facultativamente? de td aru

nos em diante, da mais alta á m^sis humilde condição só-

ciai, a trabalhar em commurn. comendo e dormindo sob o

mesmo teclo. As moças prestam serviços durante seis me-

«ese os rapazes pelo espaço de um anno. rT uma conce-

pçao interessante, visando destruir por completo, os vell cs

arraigados antagonismos de classe. A luventude bem nas-
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cída aprende no campo o conhecer a humildcrc e os ne*

cessidades mais rudimentares do vida domestica e a moci-

dade menos favorecida de fortuna, em confecto diuturno

com aquella. aprimora os seus costumes e suo educação.

Cria-se, assim, uma reciprocidade de benefícios, incelcula*

vcis, para ambas as classes, cslet cleccrCc.insensivelnen*

te, uma igualdade espinfuol ate cnfèo ccíci r 11 oce i t ter-

ra. Ouvimos esta phrase de um homem de trabalho:-«Dis-

se-nos Hitter ; - Deixac o rico com o seu direito. Mlle teré

que o gastar, Trabalhae cem ventatíe e energia, coda um

no seu oíficio. A todos, sem differenços, darei tratamento

qual * Ê elle tem sido fiel ao seu comprorniseo,

6 actual sv^tema governativo allrrrdo não cdtnu so-

bre a ferra, por acaso A sua explosão é resultado da pres-

sao ex1erno,da humilhação do empobrecimento, e digemcs,

da necessidade biologia, feliz o povo que cm memento

de desíaltecimenfo e denocada nacional enconíic in ho.

mem da envergadura, da honestidade mental c iralenel de

um ftitlert Chame-se este povo francez. mglez eu ameri.

cano, em idênticas coniuncturas adoraria o-seu» Hitlcr,por-

que alem do ineguatavel suecesso na política do exterior-

do levantamento que conseguiu das forças vivas du neçèo

a um grau que mnguem ousana-piispeitai paia íein c * jus-

tos leremos que confessai que o maior secntic fcdo é o

próprio chefe do Estado, poi quanto entugeu k co o seu

ser. Iodas as suas faculdades de que a natureza o dotou a

serviço exclusivo da nação, W necessário que se repita cs*

!a verdade fâo real como a rotação da terra e o brilho do

j. A Allemanha c hoje uma das maiores forças economi*

cas do mundo e o seu povo, na suo maioria esmeqedora,

coopera com teivor cm tudo e por tudo oo Iodado gover.

no de ttiller. t as razões pnmordiaes residem no reconhe-

cimento úü sua perfeita integridade; em terem sido banidas

to naiz as especulações com gêneros alimentícios; de exis-

lenciá da camaradagem em matéria ccmmerciel; da seveia

vigilância no sentido de favorecei 0 publico com uma con-
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O Profflstor AUSTREGESILO. Praaldento
éo Aofldamia Nacional da Madicina, ascrava:

mAÍlUtiQ que Unho empregado cem bom fliJta
a preparado VEIUIOL RIOS".
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VERMIOL RieS'
LIQUIDO E «SOLAS SEM CMEIIO-SEM SAií

diçôo hvgienica perfeita, em summa. da oncnlcçao admi-

nistrativa que vê diante de si apenas o interesse da com-

munidadc-gcrncischall—como elles dizem 1

Fechamos as nossas considerações com necessário

addendu. Nao vôo os nossos amigos suppor que ié cohimos

nos braços do nazismo. NSo escondemos as nossas s\m-

patinas pelo povo allemflo. em emo paiz passamos alguns

annos da nossa mocidade e dos uuaes gualdamos grata

recordação. O Nazismo nao è artigo de exportação, o que

*á tem sido dito, sobretudo para paizesde aquém Atlântico.

Elle vae bem onde está e, se alu germinei», crescreu, prós-

peroir, é porque o ambiente exigiu a sua presença. O bra-

si! ainda é grande demais para o reduzido numero da sua

população efficiente; a materiaíprime excede os suas ne-

céssidades, nào existindo, por emquanlo, razões que msti-

fiquem regimes de disciplina rígida e econômica dirigida,

excessivamente fiscalizada. O problema brasileiro é sim-

plissimo. O paiZ ainda nao decoltou; o seu vôo é rasteiro,

sendo disso unicamenle responsável o pequere volume do

sua producçuo
-Mondem vir braços para lazer brotar da lana, des-

de o humilde amendom (mas ás toneladas) ale o milho, at-

oodeo e outras culturas, cuia exportação o cambio baixo

B!nj Contra a sua tosse só o Coniralosse



lornou possível. Sem falar na exploração do mi*
ocrio de ferro.

— façam o cafr, aos poucos, voltar á hvre
circulação.

—Organizem o credito agrícola, porem, de
verdade e então com satisfação cürufatatcmc.5
que* apenas com a annitcaçâo das medidas
apontadas, mudarf mos a face social, cconorm-
ca e financeira do Brasil, inclusive a pohhca,
Mas, os nossos governantes, em quu pesem -is
qualidades de inlelligcncio de que foram dota-
dos.se mostraram avessosaresolver, com de-
cisão, os problemas que acabamos de cnnume*
rar e assim sendo o nosso amado brasil lera^
por muito tempo, que levar uma vida apagado
no concerto das nações, uma vida de povo no*
hre, e sem prestigio, o gue nâo quer dizer que,
um dta deixará de alcançar os seus altos deslt-
nos. Alcançará, sem duvido! Somente que, mo-
delondo os seus passos pelos movimentos len.
fos e exasoerantes dos antigos banques» gasta-
ré, apenas para isso, uns 200 annos e pico,

Mas, nós, velhos c moços desta qe r ação
não nos conformamos com tal idco.

Nôs queremos para breves annos um Br a-
$ít forte um Brasil prospero, um Brasil respeí*

fado.
tiad-Nanhcmi, Julho de toy>,

{Da •Folho da Manhã** S. Paulo, de 510)936).

(Conclusão do numero onlcnor).
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lUSáO

Scnbr nascer um sonho de vagar

e em cada dta ve-lò mais florido...
Ve~to crescer num lindo vicejar,
numa esperança férvida aquecido...

De todos vís olhares o ocullar
para iffo vc-lo morto,";, esvanectdo.,.
E denots não saber como explicar
porque morreu após eslar crescido.,
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Alvura da pelle em 3 dias
As Manchas, ^sar<las, Cravos, Espinhas e Verme-

Ihici&o e a Còr Terrosa da Cutis Desappare-
cem-As ritmas se A Usam
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f: o homem, triste, nao fala, fica mu
enquanto o seu olhar, dizendo tudo,
olha o passado em Inste evocação...

Mas depois, olvidando p ayror passado,
ele, o eterno mortal esperançado,
corre de novo atra/ de outra illusào,..

Jorge Azevedo

Como conseguir essa letioso trans-
pareneta da cutis tâo admirada?
Náo a força de pó por certo... mas
com o cuidado adequado e um cre*
me de confiança—Creme Rugol!
As queimadura de sol. ai espinhas.
os cravos, os poros dilatados de-
sapparecem deforma agradável em
2 dial| sem levantar a peite.

Garantimos oh resultado*
Garantimos que o Creme Rugol

suppritneas manchas, paunos e sar-
das completamente; <pie elirhil*a a

cutis avermelhada, terrosa ou ama»
rellada; que alisa as rugas sem es«
ticar a pelle, mas tonificando os te-
cidos subeutaneos.

Si Rugol nâo fizer tudo isso pura
v. s. lhe resiituiremos o dinheiro
gasio. Esta noite, antes de deitar-
se e depois de limpar bem a sua
pelle; appltqoe v, s. o Creme Rugol,
esfregando*o bem. Km seguida tire
o excesso com uma toalha hutmda.
RtlgOj lhe trar.s muitas satlsfaçdçf,
conservando clara e formosa a sua
cutis.

Gòttl^iãarips? Alvun c<« Krettas
lsíua Wenceslau Hrazt 22 - Sôo Paulo
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O MAIS COMPLETO CREME DE BELLEZA

A VIDA

A vido é um sonho fèo lindo
Ouc era melhor náo sonhar:
Nem bem começa, está findo,,,
—Como e triste despertarI

Alvimer Silva

CONTRASTE

Entre a minh'a!nm e a tua,
O grande contraste existia,
Na minha—profunda tristeza,
Na tua—tmmensft alegria

Guimarães Martins
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Mui£
russas

eres «VIDA CAPICHAB4»
PuhticacSe fondadít em 1^231
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A missão àn mulher russa nâo esto no
ar. mas na oficina.

A lamilia. portento, c uma instituição
odiosa para o bolchevismo; deve sei com-
batida, por isso* com todos os meios e por
todos os modos.

E nêo existe, certamente, um processo
mais expedito nem mai* clica/ para Ira-
var esse combate, do nue forçai a mulher
©o trabalho, tora de casa.

£ para que se perceba como esJc obie-
clivo ç* realizado com atinco, basta que
se conheçam alguns dados sobre o nume-
ro de mulheres operárias, na Rússia.

A fabrica de roupas brancas, n ode
Moscou, emprega 3.000 trabalhadores, e
desse total 96 *\. sâo mulheres; na tabnea
U, 4, que pertence ao mesmo Irusl. «quas*
odos os empregados silo lambem mulhe-

Na Usina Testil TreoMiooíuaya, ha 1000
.operários de ambos os sexos,— mas sêo
\mí a* mulheres que integram esse total.

A fabrica de automóveis iSlaHo** o uma
das que apresentam maior nomeio de Ira-
balliadoies:—ao lodo, IftUGO; a quanlido-
de de mulheres é igual a dos homens:

As Usinas Kifov-Puüldv» detmadas ao
tabneo de armamentos, utilizam uma po-
putacõo operário ainda maior que a la~
brico «Sfaiin»: 30 000 obreiros; as mulhe-
res enliam com 24 i desse numeio,- ou
seiam: fl.ooo.

As citações poderiam mullipltcar.se,
nesse sentido; pois nôo ha, no país, uma
usina, uma tabnea, um serviço, desde «u
simplesmente buaciolicos, ate os de lira-
pador de ruas ou de guarda no» Irens.em
que a mulher nao exerça as mesmasocu-"
patoes do homem.

Ha Rússia, a mulher è tudo e lem de
ser tudo : soldado, marinheiio, operário
de usina» policial, seivente, chefe de se-
çâo, Itabal.iodot manual c bracat, condu-
íor de bonde,..

IHrcetort M. lopo* Pimenta
Rfd«rlor : Ahlmar NIItb

RXPKPIENTK

Assi&rtti furas:

Numero avulso» .*.?!., . ?, l$000

A* Éssigftfttttr&i ifímmam *<?mpi* m« ..** juftho ou li
<3e <de?ett»t»í».

Attmtncios» \
\ pagina.«•»«..*.»«,..,.,. 200$000j £j

I [2 • *•»•»•*»•*.*»•*«»• tCKjSpQQOI >
1 J»l a *»**,«»«»*»*»»«**» iU)IMn 2
l|*í ¦»*«*#*»***»,***»** íiR,Kp*, "¦.".? . »••>

I |t| *»,*,*»*,„....»«., ," 
*7pl * ".'1 ,f*

Capa (Ia pagina interna}*».*» 200$000|2
« (2a « **••.;«, 200$000ju
« (pagina externa)*»»»*»* 25QSOO0/

Descontos.^~~ t0*t» por 12 publicações e
201» por 24 publicações* Numero Es-

peciat mais 201»

Rrdacçõo e OfficbtQS *

Avenida Capichaba. 2«— Viciaria—E. Santo
Caixa postal, n. 131

IBLBPRÓNÉ Cn H7

AGENCIAS AUTORIZADAS :

STANDARD- A ECLÉTICA - BRASIL
LTD.-J. AVER e SON - CLOSSOP é

COMP. -/ WÂLTBR THOMPSON

ASSIGNATURAS
No Intuito de dar maior diffusáo á

aossa revista resolvemos fixar em
20$000 o preço da uma assignatura
annuel, e em 12$ a semestral

Aos assignantes em atrazo pedimos
a tineza de saldarem seus débitos junto
aos nossos representantes no interior.

"£ 
nao ha qualquer consideração de se*

ko, «essa distribuição de tarefas; a mulher
desempenha as mais rudes tunçôes e»em
muitos casos, se lhe exifjem mata esforços
e mais sacrifícios dos t\ne aos heroens*

Relenndo-se, de modo cjeial, a opera*
rja bolelievisla» $ir Cttrine, o íwnvvèri-
dieo e mais tníoimado de todos cs via-
jantes ocidentais, que estiveram na l?u$-
%\a de um ano a esta parte: «Às opera-
rias oue vi»trabalhavart muito,duramente
e Ia/iam trabalbos rudes e penosos» abso.
Iniamente inadmissíveis »

r!ram ocupadas em trabalhos íisicamen-
ie oesados.comoexcavaçôesde valas nas
ruas, aterramentos. demoli çio de casas

y

FÓSFORO VEGETAL
E VITAMINAS

itÊÊÊÈ
(«À* l.aRebcrche ds Ia verité em Rússia»,
paçj. r>l).

Noutro pa*so> relata o mesmo autor*
«Quando alravessomos o palco para visi-
lar um dos centros sociais da umiui, en«
conlrei alguma?* camponesas cavando %
gorosamenle, ocupadas em traçar novos
jardins,

O stu trabalho é tâo duro como o de
tjuatquer empreleiro de aterro, inglês» (op.
ciL, pay, 53).

Por Ioda parle.onde passa, o sociólogo
britânico se horroriza com o trabalho;
quasi animal, das mulheres bo Icbcvislas,
ao parar numa estação da UKrarua vc *mu-
lheres cavando com oés, no meio dos tru
lhos» ou erguendo postes.»

E acrescenta;-/«tu nôo yoslariéí«4e ver
no^^as mulheres emancipadas desta uui-
neira* cop. cit.t pay. tr»5).

Oo livro *Os dois mundos», recente*
menle editado pelo Serviço de Divulga*
çâo c/a Policia do Rio,

I

Ganhe 12$ diários
Em sua própria casa» nas horas

vafias, na mais rendosa, original é
artística industria domestica. Pacil
para ambos os sexos, Inlorma-se
grátis, Deseiando-se amostra* e ca-
laloyos tllustrados do trabalho a exe-
cutar, remetia 3$, mesmo em sellos#
a \\ Marinelli - Una 13 de Kovem-
bro» 312- Caixa Posta!» 2436 - Sfio
Paulo,

VIU A CAI MC HA HA pag, 30
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A'CUÂ de COLÔNIA
BRILHANTINA
CREME
LOÇÃO
PASTA DENTIFRIC1Â
PO'de ARROZ*
SABÃO LÍQUIDO
SABONETE
TALCO
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Diga isto
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seu Marido
Ouando seu marido estiver sem apetite e se sentir indisposto ou ndocn-

tado, c»m empachnmento, peso, dor c outros dêsarranjos da estômago, a

língua suja, mau gosto na boca de manha ou durante o dia, peso, calor e

dor de cabeça, bnturas, palpitaçôes, nervosismo, falta de ar, sufocarão,

opressão no teito ou no coraçüo, certas doenças <U pele, queda cios

cabelos, mal estar depois de comer, dores no Cofpo ou nas articulações.

preguiça e moleza geral, dores, eólicas e outras perturbações do ventre,

do Bgado e teço, muita sede e quentura na garganta, anotas e vontade

de vomitar, prisão de ventre, mau hálito, indigestâo, arrotos, gases, diga-

lhe qtíe todos estes sofrimentos .são causados por substancias mkrtadas

e fermentações tóxicas no estômago e intestinos, e que use \ entre-Livr.

sieui demora. f
Ventre-Livre evita e Uata u*\us estes sofrimentos porque fa* muno

tem ao sangue, fígado e baço. tonifica as camadas musculares do estômago

e intestinos, e os limpa das substancias infectadas e fermentações toatcas,

que tao grande mal causam aos' nervos, ao cérebro, ao coração, nns e a

iodos os orgàos do corpo*
# ? *

Lembre-se semp
Vcntre-Livre nfio ó purgante

• V •

m

V

1
r^

? * WW

alguns vidros de Ventre-Livre }W
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