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Sta. VERA L4RICA que representara o E»plrlto Santo no grande concur
•o para «A Mais Belle. Jovem do Brasil.»

VICTORIA, 30 de Selembio de 193»
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Porque precisam as mulheres de dois Reguladores ?
 _^^» «MBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBBBBBBBBBBBBBP ^BflBflBBflBBMBMBflBBBBBBBBBBBBBBBB^BBB^r^r^^^^^^^^^^^^^^^^^^—

A «ciência, a rasâo e o bom senso respondem;

Porque males diílcrcnies sô podem ser tratados com remédios difíererrles

E os males próprios ao sexo íemcnino sâo cie duas naturezas dttfierenLea: os que pro*-
duaem regra* abundsotes e as que produxcm falta de regras. K. portanto» elles exigem
remédios dilferenlcs. Eslè é o critério scientííSca a que obedece o Regulador Xavier*
fabricada sob duas formulas dilíerentes:

-""y^y-r : ' ' ¦' ¦•-.-¦: ¦.¦-..¦.¦.¦ ;..¦....¦

. >»

Regulador Xavier N. 1 - para as regras abundantes e suas con-
seqüências: dores, vertigens, insomnia.
nervosismo, tàslio, hemonrhagias, etc.

egulador Xavier N. 2— para a falta de regras e suas canse-
queridas: anemia» eólicas uterinas, fio-
res brancas» insuficiência ovariana, etc.

Para o bem da sua saúde e da sua vida é necessário que as mulheres deixem

o oeriiíosissimo costume de lançar mâo do primeiro remédio que se lhes apresenta.

Os seus males precisam ser tratados com toda atenção e cuidado, pois que qualquer
ttescuíoo poderá lhes acarretar conseqüências desastrosas.

Verifiquem ris mulheres a natureza tias seus males, observando as suas re-

eras E assim saberão qual dos dois Reguladores Xavier lhes convém. Recorram; então,

a elle. O Regulador Xavier lhes assegura um tratamento racional e uma cura completa

porque é labneado de acordo com a natureza das enfermidades. O Regulador Xavier

é a garantia da *,mí\e e do bem estar das mulheres
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O filho de Siá-Belrnira
(Para o*acadcmico Ignacio Pcrei
ra Filho).

¦ . :í." ¦:¦. :..'..'
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RA uma perseguição atroz aquela do coronel Augusto
inteira ao jucá óa «ua-Belmira.
repado em seus altos coturnos dc abastado comer-

ciente, de Presidente do Câmara Municipal e dc Delegado
de Policia da localidade, nado dc meu acontecesse ah na
cidade que.perversamente, nôo atribuísse ele ao pobre ra.
paz e, por isso. nôo mondasse inlíma-lo a prestar declara-
çõcs a respeito. E por Quantas humilhações e vexames nôo
passara, nessas ocasiões, o |uca, coitado, completamente
inocentei

Todo esse tncontido ódio que o coronel Limeira vo-
tava ao filho do stó-Belmtra provinha stmpte?ncn!c da íóto
de haver esse, nume lestinha havida em casa de um seu
colega, ledo uma dectaraçôo amorosa é tua caçula. En
fusiasmo de moço...

—Ha-dc pagar-me caro essa cachorrada?— vocifere-
va o comerciante, possesso de raiva, toda ve/ que tinha
oportunidade de se reícnr sobre o caso

E desdenhosamenle:
—Como se tosse gente um filho da Bclmira!
Entretanto, si havia ali na locobcade rapazes possui-

dores de predicados bons ero o Jucá um deles, Nôo possuía
um sô vicio siquer. Nem ao menos fumava. Como filho.loi-
vez nôo houvesse mais exlremosos e obedientes. Como
amigo» era de uma sinceridade sem limites Como estuden-
te, poucos haviam dotados de tanta inteligência e que los-
sem tôo cumpridores de seus deveres. Ptsicerncnle» de ne-
nhum defeito lambem era portador. Ao continuo Era eb;
o tipo do rapaz bonito e elegante.

Sié-Betmtra nôo tora casada cem o homem que se
dizia pai do |uca... Isso nôo fora. Mos sempre o repettora
E quando esse falecera, deixando o |uca com os seus éez
anos apenas, ela inda bonita e cheia de mocidade e en-
cantos, procurara continuar o vi\er com a mesma tionesti-
dade de antes. E sí o filho, ao contar os seus d e zenove
anos, ia Irequenlava o ultimo ano qinastat ei a à custa ex-
ctustvamcnle de penosos trabalhos a que, estoiccn ente, ela
se entregava. Enqomava para atqumas famílias da locah-
dade. fazia doces para quitanda. Eornecia pensão a dois
colegas daquele. Costurava» bordava e, quando lhe sobra-
va tempo, até flores fazia de encomenda
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A campanha de Canudos eslava em sua tese mais
aguda. Inúmeros eram os batalhões que tá haviam sido des-
Roçados pelos «jagunços» do «Conselheiro* E, por tsso#
quando se espalhara a noticia de que o delegado de pott-
cia havia recebido ordens para prcceder.no município, to
recrutamento de rapazss maiores de 19 anos» para preen-
cher os claros do Exercito, nêo houve quem não tivesse
lamentado a sorte do Jucá. E de falo quinze dias depois»
entre u*a meia duztade desclassificados,lá sequto o pobre
fttho de stô-Beímira com destino ó Capital ôti Republica,
tora um dos primeiros recrutados.

E quando a pobre môe, banhada em lagrimas e louca
de dôr. caíra aos da aulondode, pedindo a t tberdade de
seu filho, recebera desse esta tnsuttosa resposte:

— Achas, sem duvida, que deva ficar teu filho e se-

guir o meu e de outras pessoas gradas, nào è isto?... Que-
nas faze-lo doutor, certamente?!

E the dando ás costas, indiferente ;
— Que melhor serventia poderia ter ele senão a de

morrer as mãos dos «tagunços». em defesa da Patna ?t
Siô-Betmiro. nôo obstante louca de saudade e cheia

de apreensões, resolvera resignar-se e confiar naProviden-
cia Divina.

Dois meses ainda nôo havia decorrido qutude, cheia
de contentamento, recebe uma carta do fuça Pedia.the es-
te confiar etn Deus e nôo se desesperar. Comunicav 8-lhe
que a sua partida para o sertão da Baia SO teria tcqai dali
ha \tes meses Convidava-a por isso a embarcar, scrn tal-
ta. afim de que pudesse passar ainda esse resfo de tempo
a seu lado. E terminava por the dar a bôa-nova de já haver
gariho as divisas de ?: sargento.

Stá-Bclmira, diante da catta do filho, nôo se fez ro-
aâda Resolveu pôr todos os cacarecos que possuía â vea*
da e despedir.se dos poucos amigos seus e do luca. E aos
que se mostravam surpresos, com a sua audaciosa resolu-
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çâo, respondia, cheia de confiança, que serviço nao lhe
havia de foliar, onde quer que estivesse, desde que lhe nao
faltasse disposição para trabalhar.

Em fins úc novembro de 1697, lermméra, olinol. a in.
gloria campanha, com a morte do «Conselheiro» e de seus
feros sequa*cs. £ o |uca, com o batalhão a oue pertencia,
regressava ao Pio sem um arranhão stquer, apenas, como
premto aos seus ôios de bravura» coragem e inlelhgcncia
com os galões de 1 tenente a lhe bordou m os punhos do
dolman.

Nunca mais, na localidade, falaram em siá*5etmiro e
no litbo* £ assim se sucederam os anos.

>¦

m 1912» chegava inesperadamente é cidade de X .,,
afim de presidir oo primeiro sorteio militar, a reoh/ar-sc
ali, um Maior-£ngenheno do Exercito, acompanhado de uma
senhora dos seus 55 anos presumíveis, mCo bem conserva*
da e com alguns laivos de betesa.

No dia seguinte ao da chegada oficial» teve lugar a
cerimonia. Tudo correra na maior ordem possível I: cento
e tontos sorteados fornecera enfio o município.

A* noite, na sala do hotel, palestrava animadamente
o oficial com a sua companheira de viagem,sobre vario*
latos que havia lido ocasião de <bse tv a r durante o dta#
guando, o porto, acompanhado de um cidadão dos seusses*
senta e etnco anos e modestamente vestido, apresenta-se
seu otdcnonça,a perhiar-se respeitosamente

<—Dé licença, seu Major*..
A indicar o desconhecido;
—Este cidadão dtsejo folor a Vossíotia.
Reconhecendo, inconiinenh. a pessoa que o procura,

o oficial levanla.se e» gentilmente, vai ao seu encontre;
Que deseja o cavalheiro?
Senhor Major, queira, antes de fude , peidoar oafre-

vimenlo de um humilde desconhecido vli importuna.Io aqui.*
E com os lábios a tremer e com o pranto na voz:

Mas» é que sou pai,,» £ sendo informado que meü
único filho fora hoje sorteado, resolvi vir suplicar o prole-
çáo de Vossa Senhorio. Na idade em que estou e no esta-
do de pohresa em gue me vejo é a separação de meu fi-

Qual a producção diária
dos seus rins

¦

Si o* rins eliminam diariamente litro e meio de se-
crecçâo, as 5 léguas de finíssimos eanaes filtradore# se tor-
uam obstruídos cam venenos* O liquido urinaria se torna
eicaaso e ao passar provoca uma desagradável sensação
de ardencia.

l*so é symptoma perigoso e pode ser o começo de
, solfriraenb»8 laes como dores nas costas ou na pari* pos"lertor 

da coxa, perda de animação e vitalidade, irregularr
riadea urinariam, inchaçAo nt-a nOka, pés ou *ob os olhos*
dores rheumaücas, tooteiras, perturbações víauaea, etc.

Muitas pessoas dâo auençâo a«m seus oito outros de
intestinos, mas negligenciam Ss 30 kms de canaes dos riâa«
Se estes ficam obstruídos por detrictos venenosos, motes-
tias graves podem oceorrer, taes como perda de phospha-
10, de albumina, ne frites agudas, intoxicação ureinica, cal»
eulos, mal de Hright, etc,

Faça com que seus rins expiam diariamente eerca
de fttro è meio de seerccçâo. Compre um vidro de Pilu-
Im de Foster. Ha mala de 50 annos sâo eUaa usadas com
absoluto exilo para limpar, desinflammar e activar os rins.
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O verdadeiro Elixir
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dos Cobellos
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INFRLIVELNfl CRSPR,
QUÉDR DOS CRBELOS
e demais flfecçoes do Couro Cabeludo

lho mais uma desgraça o me acontecer. Nao poderia Vossa
Senhoria isenta-lo do serviço militar, quandi fé cera ele
mais de tnnta anos de idade? £! o nosso orrimo, senhor
Major I aliando-nos ele. teremos de estender a mêo éca-
ndade publica...

Erguendo.se da esprcguiçadcira onde estava, excla-
ma a senhora com guem, momentos antes, palestrava o oíi-
ciai;—Pôde ficar tranqüilo, meu bom velho. Meu filho fará
todo o possível para atende-lo em seu justo pedido.

t; reconhecendo, surpresa, o antigo delegado Augus-
to Limeira

- Também sou mie e sei quanto dói e entristece a
separação de um filho I

* #
¦¦.

No dia seguinte, de regresso è Capital do Poi*. par-
lia o Dr. Major |oêo Pinto, acompanhado de sua senhora
rnôe—Dona belmira Pinto.

Muito poucos eram os gue ainda se lembravam do
luca e da siá.ftelmira.

AníoNIno Moreno¦ 

"

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

sidentes no Uio, resolvemos pôr é venda nos pontos de jor-
naes do Galeria Cruzeiro e do Cinema fíldorado a nossa
revisla, pelo preço commum.



Publicações
Fran Merttns - POÇO DOS PAUS - Edisio fedi-

tor)-for/a/e/a - Ctarà - ChronoU¦ g»crmente.c o terceiro

bvro bom que Fran Martins publica nestes poucos amos:

»Mampuera», contos de estréa, «Ponta dc Rua» e -Poço

dc Paus.» Em valor, c o segundo, porque «Ponta de Rua*

nao foi excedido pelo novo livro, permanec e n d o como o

melhor do Aulor c como um dos nossos muito bons romen~

ces modernos, do geração moço nordestino, que tardo ta_

tento e originalidade vem tra/endo á renovação, protela

ruanfe e realista, do* motivos da literatuia btasilein

• Ponta dc Rua*, ao qual )ó nos referimos, continua

merecendo a nossa prelerencia, ermo remance de contor-

nos nítidos, mais tcchnicomenle perfeito, etm mfeioi umda:

de acçêo,psychologios c caracteres mais acentuados e até

mesmo maior variedade C drornobcidnee das situações in-

tenores focalizadas.
«POÇO dos Paus» leva mais gente. Ironsporta-sc de

fortaleza para o construcçâo da grande repre/a nordesti-

no que dá nome ao romance, focaliza cinematographica-

rnenfe muitas vidas; parece mais variado ~~ mas nau c.

Conhecendo o talento e a capacidade iá revelada do

Autor, ienvse a imprcssêo de gue elle trabalhou muito de-

pressa»
Embora scmndo.se dos elementos obiccbvos, torne.

"cidos peta realidade nâo se deu ao trabalho de os destn-

butr, plasmando.os num verdadein remance, cemo fez ao

livro anterior. Essa falta de maior elaboração sedimentada

confere a *Poço dos Paus* certos caracteres de reporta-

gem
Um bom bvro, com o deleito da pressa.

Esse defeito ahós c uma das pequenina- laças nota.
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Refrescante dâ pele.,
Pdrà eczemàs dos pes,

dos seios,etc

GOSTARIA DE VER MINHA
^GAROTA COMO TODAS AS

CRIANÇAS NORMAES. ELLA,
POREM, Í FRANZINA E A

SEMPRE APANHi
RESFR1ADOS

DE-LHE A EAAULSAo\

DE SCOTT. ASSIM É COMO

TENHO LEVANTADO A

FORÇA DOS MEUS FILH05
FORTALECENDO MENINOS

E MENINAS.

>r 5C
*v

íX&JSSS
jh

rVm 1

J
>

m

/// *./

.o^ f ' t /

tf*'a>s

M õcst>cas
d®
d*c° «co *te«do*

í»vV&c -vo>a<£%t^d«» ?° u c°
,\o°

de
dode*

Ldo

co0$
àe Ga\*°

SM**
a ,odio oes

\otv^O'

^¦«+mT*ttÍ*Sma»do
Çtf-r\flao

d©
5e^ tv*a\

t\**eodv
cÀC*

t*A° xV se*
te* to1ca*

4ve „o\e°
¦to*o^

dto°?# a*
o
èp°'

S à-^od^re ««»
^,0 \ódàe*. \odd.

<=«?•" m**Zmm*l*

ltv
dt
s»p $© ^etvo1

kct-

Emulsào
de Scott

Pmn sua aaiantia veja se ha no vidio e no envoltório esta
E^teSSaPona sua economia preHra o v,dro grande-
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das em quasi todos os escripíofés dessa latéWdsist a» ala
moça nortista que tem escriplo, com caracteres de profun-
do parentesco, quasi lodosos romances ultimamente pubb-
cado^ no Brasil. Nâo fariam mal. todo> elles. de cuidar um

pouco mais do eslylo. evitando principalmente prolixidodes
* repetições desnecessárias. Está claro que nâo devem ab-

solutamente abandonar as SU0S direcln/es de fa/er htere-

tura actuat, popular, falando o linguagem SlinpléS e clara
ra do século, sem a menor sombra anhpalhica de arreve-

lado academicismo Mas a conservação fiel das expres-

%Òes populares e a simplicidade no di/er. nlò sSo tncom-

pativeiscoma elegância que elle?». relendo, achariam para

fixar nas suaspagmas. sem postiços e grammotiquices, fie-

xivet e graciosa, a linguagem brasileiro moderna,

Almeida Cousin

itnj

AUGUSTO LINS
— Acl*vocje-«il0 —

l»rac;a João (limam, n* 1 Tel. V. f>s

VICTOl A



Os que náo têrn amor

passani chrando...

Eltes passam chorando e dizem que a vida é m'ô*
Mas, que imporia o que elles dizem?
Eu continuo canlavdo
e sorrindo..».'
Porque sei que o bem, consiste em saber sorrir
Sorrio para os que lamentam a vida,
sorrio para os que passam chorandc.,.
porque elles não sabem compiehendet abelfeza da vida,

os que nâo têm amor.

Nao sabem que os ramos das arvores são braços que se
I agitam,

que o cedro floresce como o jasmineíro,
que as aquas cantam, quando passam correndo, ~
e que as nuvens desenham o sonho de cada um

Elles -'.nao sabem que podem namorar a vida!
Que ella é a deliciosa feiticeira
que se reílecfe nos nossos olhos
e que canta pela nossa voz.

.' Elles nêo sabem que a vida nos pertence,
nem que eslá em nós mesmos a belfeza cia vida,
porque eíles nâo têm amor.,.

Se lia cMoreira

^iiiCuMaia./ ÊtmaW "**A' m< m^m\ mwÊ0^Bâ m^ÊÉÊmPfc^mwiSfíx^1:1r ¦»**¦ '•£5^ .^mwrma ^^^^^^1

^,_^jrf'^^^*S|^s^^í,VLi,í>"»:^-!A~i.-.-^ir*'.^íMi*r. '^™'Tin'-•'-' r>'" ^^f^^m^mE ¦mramjmwiwr lm^^E^r^m9wmía- * '**"*'''^^^ú^S^^^^r^^^^^Sliãi^Silii^^ ^B^^^^^B
_^** ^J^M"""""~'"^"""^' ^mr^m^m*^' ^m wfif m\ 'l'''^^***t'f^:^^'J'^^^^^^Íi^rí^: t^B

'llll ifillli m

L.''-, I Vintém poupado!...
¦ S§$ Economisai, procurando

^s. A^è comprar mais barato !

Sai 31 na nova seção de varejo

VSIb^&I da ^^^^u

¦H^^k^V^^^ Preço dot fabricante» !
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Banco de Credito Agrícola do Espirito Santo
Autorizado a íünccionar pela arta Patente n 1 .'365, dç 25 de Julho de 1937

Capital integrallzado Rs. 5.000:0005000
• ' 

^a^aa^-- 
¦¦ í-w"«»:wi>í#H«;M,«

¦*râZ
Depósitos garantidos pelo Governo, nos termo* do decreto-lei n. 8.841, de 29*12.1987

empréstimos a Lavradores ou Criadores
especialmente para fomento agrícola, novas cultura», criação em geral, desenvolvtmen-

to da pecuária, industria pastoril ou outras que utilizem producios esp-Hto-santenses.

realiza tambem empréstimos e operações de natureza mercantil
RuâdoCommerdo,22. - Vicíoria

Caixa Postal, 2,ôO - End. Tel.: «Ruralbank
üaehoeiro de Itapeniiriui — íalia Postal 86Agencias em : Co! latina Caixa Postal, 3
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Americano e Vietoria
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iarão, domingo, um dos maiores jogos
do campeonato da cidade. ,

Está poi pouco o decisão do campeonato da eida-
de Apenas dois loqos importantes íaltam para o desfecho
do interessante certamen.

O primeiro terá lugar domingo. Os adversários setào
os foitissimos esquadrões do Viclono e do Americano—in-
discutívelmente duas qrandes forcas do íoot.boll capichaba.

A dilíerença de collocoção que ambos d e sf r u c tam
ria tabeliã da bem do valor dos seus con/unetos. O Victo-
na, invicto, está com Ires pontos perdidos, e o Americano
com quatro pontos perdidos, ao lado do Pio Branco.

Como se vê, o grande match de domingo poderá
apontar os prováveis vencedores do campeonato de 3$.

Os dois leams
Para o grande match de amanhe os dois teams se

apresentarão assim;

VICTORIA: - Dias III, Clodoaldo e Muritlo; Miúdo, |.
Paulo e fidelís; Lauro, Quimquim, Chico Murillo. Wilson e
Octavio.

AMERICANO;— Onmaldo, Nez.nho e Pastor, Wilson,
Themistocles c joâo Pedro; Thcotomo, Aladyr, Domingos,
Tonínho e Itagibe*

.........
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^0tm mm «aa./3 propósito das
eleições na Fede-
ração Brasileira

Commuuica ú imprensa, o seguinte, o sr. Luiz Ara-
nha. presidente da Confederação Brasileira de Desportes,
sobre a sua interferência nos recentes eleições verrficedos
na l ederoção brasileira de loot-ball:

«Sobre uma nota distribuída pelo sr. Plínio Leite a \m~
prensa, cabe-me esclarecer que lego após o morle de Ma-
rio Pinto Guimarães, representante de Sergipe junto aos
poderes esportivos n«cionaes. indiquei o entidade sergipo-
na como seu substituto o sr. Othello Guerreiro de Castro,
tendo entretanto, \crihcado que a escolha recahira no ca-
Pilão Humberto freire de Andrade. Depois disso, não mais
mterfirei nesse caso, mesmo porque o representante desi-
qnado era o presidente eleito para dirigir os destinos da-
quetla entidade durante o período IW — 39, r, portanto,
ninguém mais autorizado para represe n t a I - a. Não hove.
como se vê, acção contra os pretendidos propósito* pa-
cilislas do sr Plínio Leite Se houve acção de alguém foi
minha, somente minha e não ultrapassou o que acima ficou
dito Ademais, este pretexto era muito insignificante para
corn elle justificar O facciosismo cem que se aqiu na assem-
bt^a da t B; IÂ. na qual, segundo confessa o próprio sr«
Plínio Leile no item n 6, de sua notei, era conhecido o as"
sumpto dos telcphonemas que. du s. s.. foram dadas por
cebedenses, anciosos por saberem da chegada dos seus
companheiros naqtielle recinto..»»

Asslgnaturas
Levamos ao conhecimento de nossos leitores que

• «Vide Capichaba» néo tem nenhum representante eu-
torizado a tomar asslgnaturas na praça de Vietoria, nao
aa responsabilizando a radacçào palas qua náo forem
tomadas á Avanida Capichaba 28, mediante recibo pas-
sado pelo seu dírector.

Sào destituidoa da valor queesquer recibos nao
rubricados ou assiqnadoa pela direcçào.
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O onbgo cttromsta social, depois de tan-
to tempo de noivado, resolveu frensíor-
mar o sonho em realidade, sendo que,
eomtudo, a noticia não deixou de ser sur-
preza, Mas, a verdade c que nêo era sèm
tempo...

O pseudo irmèo do moreno, que è re*
dactot de certa imprensa, espera realçar»
lambem, o seu casório, brevemente, dois
nao acha nada agradável continuai no
eterno noivado Talvez a altitude do ou-
tro o lenha demovido dos propósitos de
esperar o tempo...

Todos «sabem que a moreno Ia da praia
está loucamente attraluda petoioven lunc-
cionano dos Telegraphos,.,. Seré verdade".*
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A lounnhu de (ucutuquora, segundo Al-
«mete descobriu, esto com vontade delir-
mar o namoro com o jovem collego que
lhe presta muda allençâo. Será que es»
queceu o antigo flirt

A moremnho da cidade alta foi vista*
ultimamente, com o io\em gvmnasieno,
como se nèo tivesse mais nada com o aca-
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ESTOMACAL H
LAXATIVO H

Studio PAES
Rua 1 de Mfarço. 23

demico Também, o outro se encontra no
Rio. Longe da vista, longe do coração,.-

Consta que o moremnho daquella em-
pre/a de gasolina está com deseios de
orgom/ar família, brevemente, ti' ao me-
nos o que pensam os seus colleyas» *a-
bendo de suas preferencias para a Ase-
mda, onde conheceu aquetla lourinha de
olhos seduetores...

Todos esperavam que,em virtude do an-
ni versar io da garota, o pedido do iovem
acadêmico fosse feito este me*. Emtanto,
tal nlo ^e deu..,

Km Villa Velha, onde etles residem, lo-
dos esperam o seu casamento para este
anuo Seré que vem? Aguardemos...

Consta que a moiemnho que c proles-
sora num lugar bem perto daqui ia esque-
ceu, completamente, o antigo flirt. i le/
muito bem, em \ista do modo como elle se
tem portado

Sempre os .dois appatecem, tuntinbo$»É$
[estas do ClubViclono. Atr parece com-
btnaçlo previa. Será que os outros não
odvinham as coincidência'

t)i/-se que o advogado moieninho pre„
tende casar-se, ainda este anno, Mas nin-
guem acredita, conhecendo-se, como se
conhece a sua volubitidade de borboleta.
Deseios pede ter, mas coragem,.

Muito* pensaram que o casamento do
lovem POéta nâo >aluo. t ntamto. Muitas
esperanças morreram Sao como du o
diclado» as ultimas que morre *-#* * ?»

% *

A que loi eleita Mi**s de um dos nossos
mais populosos arrabaldes, esteve quasi-
quasi a terminar o seu namoro com 0|0*
vem tunecronario da Secretaria. Sentindo,
porém, que o seu coração iá eslava bas-
tante enlaçado, resolveu pôr um ponto no

motivo que a encaminhara àquela pessi-
sivcl sotuçèo. alterando o seu destino,.>
Antes assim...

Como o personagem, estudado por lium-
berto de Campos, elle tem o habito de di-
/er. sempre «Podia ser peor...» Quando
lhe tomaram, seguidamente, Ires namora-
dos, consolou-se, affirmando e reafbrman-
do que «podia ser pcor».„ Ha qum/e dias»
approximadament% depois debater em
muitos corações e srr por muitos desjre-
/.ado,conseguiu casar-se. I: o amigo, quan-
do the toi levar as felicitações, que a ca.
maradagem impunha, leve-lhe estas pala-
vras; «fíntao, e//a venceu-le mesmo» hein»
-E', responde o moço, «pedia ser peor»...
r: podia mesmo...

Mlle. reside em Villa ttubim. Ê1 uma cre*
alunnha mignon, encanladoia. Di/em que
tem, no íundo do seu coração, uma velha
magua mconsolavel, devida á confiança
que depositou em certo moço da cidade.
NSo sabemos se isto é verdade. Podemos,
no entretanto, aftirmor que nunca a \imos
siquer flirfar.^ .<

O iovem advogado que íô viveu um ro.
mance, que morreu, antes do tempo... es*
teve, tia pouco tempo, em CachOciio de
llapemirtm. E» segundo [iodemos apurar,
somente lá ê que conseguiu escre ver o
velho acontecimento, cem um ea$o novo,.,
Descíamos muitas felicidades..

»*

DESPERTE A BIUS
DO SEU FÍGADO

Som Cafemtteoas-E Saltará éa Camê
Dispotto farê rada
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Revistas e Dornaes

Os íuncciononos do Instituto de Aposenta,
dono dos Industriaria lonçorom uma revisto,
xob o nome de «Inopionos>. que ié se ochacir.
calando em seu terceiro numero, sendo que nos
foram rcmettidos, gentilmente, pelo sr. Dr.lov
Nilo de Albuquerque, digno reprcprcscnlenlc do
Ministério do Trabalho, em nosso capital, os

m* 2 e 3, ultimamente. Como ia Irizomos, quan.
do recebemos o numero inicial, 6 uma mogni-
tico revisto, em optimo papel couchè c repleto
4e trabalhos contendo as móis novos leis e re-

qulamentos dessas Instituições dcprotccção do*
trabalhadores, com muito meteria de interesse
geral sobre as leis sociocs.

Os m. 2 e 3, que nos cheqoram, agora, vém

demonstrar gue *Jnopionos> se esta impondo,
como uma publicação de mento, que deve ser
tido. porque traz esplendidos colíebcrações poro
estudo, todas redigidas por pennos brilhantes e

reveladores de profundo conhecimento das leis

soctaes em vigor.
A qr a de te mos.

A tragédia dos calvos
Nove pessoas sobre dez

dçíJsarn cahir seus
abellos

Ho futuro r*So haverá
m&ts calvos

"BRASIL NOVO t ?

, .¦¦¦¦

Sob a direcçôo do Dr. Mano Correia Lima.

está circulando o primeiro numero dc «Brasil

fv»OYO»,um brilhante periódico oue vemdc mu-

Uir na cidade de Castetlo e que, petas suas

collaboraçôes. material empregado e eptirnofei-
tio, este fadado è vida longo e proveitoso oo
interesse do Espirito Santo

Agradecemos o visita.

..CORREIO DA ÁSIA»

Recebemos o n. /» do •Correio do Asia*#
•boletim de Informações Lconomicos, editado
peto Museu Gomneieia C.c D. N . C. anncxo
ao Consulado do Brasil em Vokohoma, lapfto.*

Como indica o seu substituto, «Correio do
Asia*. como sempre, esto cheio de interessou-
tes informações sobre eouses do commercio e
do industria, que merecem a observação noosô
dos leitores brasileiros como asiáticos

Agradecemos a remesso

«JORNAL DO POVO»

Sob a direcçao de Amaral Barcellos, tia em
ISariu do Pirahy, um esplendido lornat, que tro/
sempre boas collaboraçôes e se dedica aos m-
teresses pnncipaes donuetla localidade.

Recebemos o seu numero 40, que agrade-
cemos.
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Ainda é tempo de reparar as conse*
quencioa da sua negligencia passada.

A miraculosa formula da Loção Bri*
lharue contam solução rsiavel de cellu*
as capiltares f<^roltictoniado ^is metho*
u*os em uso.

A causa da queda do cabelto em BOf.
das casos è a Kcborrhèa que se nuitufes-
ia pela ^raxa excessiva, a cuspa e asco-
mlchões, symptomas que desapparecem
unmedialamente com o u^o da Loçáo Bn
Ihonte.

A Loção lihlhaiue tem salvo milhôea
de pessoas da cal vicie e o qüe téfl por
esta multidão ella poder» também ía^f r

por V. $

Prova de amor

t;t!ta—Dó-me uma grande prova de amor,.
—Elle —Pois então esta noite iremos eo a-

netnae depois é contataria tevorei leu poe.
lua mêe e teus 5 irmêosinhost

•rXXXX - ¦ "Xí* .¦'¦¦¦•/"
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NSo açrcdtle \\\*t « *cu couro cabcllutia r*tc^*
eomplr lamente es I «r r «I Comece 4 usar boj«
cnr*m» 4 Lo^Io BrilhiifUf

Com o w»o f«guiar «Ia Loção llrtllv^nie S
1 — Dflsapp>src€«3!) * iubmthm, a* c«*»p«» «

»r t r ce^t 1 i>-4 í 11 i »*< 1 íi*-
2f*.-.C«»*a 4 qacti* tio crtbtiio,
'3r*mQ$ çA&flio* hftaco*, ae*roíi*«iof em «rw*

Iho. voltam i côf ft*Ittf«l primitiva s«m **r lin-
gjftjkMi »>a í|ue}tníHÍo«.

4 ¦ Ort^nt o cr«»çrira*i»l<i d« «ovo* rab«H<Mi
hianco»

S-wKo» ca*o* «le côlvki« fi» Uieiar n»vwi
<*»ÍM-ÜO*.

(&•»<>» câbello* g*ívb*m vil»|ítU«k, IfipiêlftHMI
lindo* i* *f«fo»»s <" a cabr<c» l»m|i* r tttncu.

G R A TIS

Senhores Alvim à Freitas
Ç Postal 1379. S. Paulo-Hrasd

Peço lhe enviar me gratuitamente o
folheto «A Saúde dos Cabetlo$%

^k na * * * *r» '*.*»*. * * !*rr* ***??»*» *?..».».*

Cidade * • * ? • ..»:, •• •..«•¦*•*••*•*?» *»

Estado

5

Perlilisao(Oü
po çabeüüdo



tí* um erro adoplar um rorle de unhas «standard.» At-

numas méos licom tavorecidas com ccrias \anaçdes Nâo

deve ser inflexível o norma de dar-lhes uma couhguieçao
ovalado

Cornem antes respeitar a forma natural do que tozeU

as pontcaqudas, como garras.
A moda acluat pretere as unhas cúrias, de colorido

sobno. As unhas songumolenlas t: aturem de moda.

# •

As massagens com creme são eíhca/es para rombo,

ter as rugas do angulo externo dos olhos.

# »

Para eshmuUr o crescimento das pestanas emprega-

se com exilo ume tricçdo de álcool, pela manhê. A' noite,

possa-se um pouco de lamohna, vasehna pura OU óleo de

amêndoas doces

Uma mistura de glvcerina e summo de timão usada

em fricção, pela manhã, torna as mãossedosns e manas

#. *

Os rouQcs claros, em suas diversas tonalidades, te-

oKom o ph\sico, dando ao rosto uma certa luminosidade
tomando o euuessao mais jovem c delicada

Façam seus im-

pressos nas
officínas graphi-

cas da «Víida

Capichaba.»

I

VICTORIA E. SANTO

Nolasco & Cia.
Exportadores de Café 6 Cèreae*

VITORIA - E. E. Snnlo

ARMAZÉM Avenida Pedro Nolasco.20
FILIAES: Resplendor. Lajâo e

CdChocinnha - Est. de Minas
ESCRIPTORIO: Rua do Commercio. 22

2: andar
CÓDIGOS :Ribeiro, Borget, Maicotetla. a 2a. Ed.? Acme
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Para a dona de casa

As manchas de suor ás vezes impressionam mal. lim

m*to-*tfica/ t**ra Ja/el-asée-xmporecer insiste em lavai-
as com uma solução de água amoniacal.

Um pouco de sal na água de uma floreira faz reiuve-

necer fos ramos e as flores. Kfícito melhor se conseguira
com uma pastilha de aspirina, mas 0 sal é mais barato

# *

Para brilho do assoalho deve-se usar um pouco de

oteo de linhaca diluído -m essência de terebentma.

# •

Os limões verdes amadurecem e conservam-se pui

vario* dias, mergulhados em água fresca.

A aguo owgenada é muito efíica/ para tirar as màtl*

Chás dos mármores.

*
« *

Para dar à seda negra o aspecto de uova comem ta-

vaUa cora chá íorle frio com um pouco de amoníaco, pas-
sando-a depois pelo avesso com ferro brando

Uawmmk

Para limpar as boisa^ de borracha usadas nas proias,

bem como os gorros de banho, nada melhor que a glyce-

ri na

Contra a sua tosse só o Coníratosse
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A Academia Espiriíosaníense de £eíras

Está em pleno carta* a Academia Espintosentcnse
de letras.

Uma inoculaçdo de seiva agitou «lhe o sangue e movi-
mentou*the os músculos, para uma hera infinita de vibra-
cão. Infinita, porque total» no Imito da vida humana. E ella
exsurge para esplendor para o esplendo», e para a gloria*
para o relevo que deve ter a mais alta sociedade cultural
do Espirito Santo

Setembro, o mez da primavera, toi o seu me**** Asrc-
cepções que o marcaram, ennobtccciem a grande orgenu
/ação, immortaltzadora das legítimos expressões míeltectu-
aes,literárias e artísticas, da Teria Capichaba*

E Setembro ficará na historia das letras do nosso Es-
lado. como symboio de existência c de torça. Existência,
porque o Espirito Santo pensou neste mcz*E torça, porque
foi emoção e deslumbramento para os gue se dedicam és
cousas espirifuaes neste pedaço do Brasil,

E o nosso Cenaculo ia não tem mais essa expressão
fictícia, porque se irnpox como uma realização, A Acede-
mia reúne, ho»e, sem duwúa nenhuma, as 29 mais seleclas
alliimaçôes de valor do nosso Estado Elnlrc velhos e no-
vos—velhos que sâo novos, também, porque espíritos em
evolução não ficaram jamais na reclaguaida dos ideaes e
idéas modernas scbte gue se limo o Futuro do brasil» e
novos que são velhos, porque aimazenam» em sua mtelti-
geneta em formação os alicerces de uma cultura anterior,
sem o que não haveria nem progresso»nem perfeição—que
se escolheram.* meticulosamente, entre as vidas reaes do
nosso pensamento, etla possúe a frança da erudição e da
espiritualidade do nosso Torrão.

Não resalto. aqui, o valor de cada qual dessas vinte
e nove columnas centraesdo nosso espirito, mas quero pô»
em relevo, no entretanto, oito dos últimos nomes apontados
para a complelação do Numero da Casa.

Abílio de Carvalho e o poeta jovem, de espirito vi-
bratil cuia preoceupação único, na vida, ê apropria eleva*
rão culluial.

Antônio Pinheiro—o excêntrico, eler no amigo do bom
e do correcto,que alinha as suas rimas»como o musico as
notas de sua melodias.

Beresloid Moreira—o prosador elegante .cjrxoteMVgi,-,

de imaginação lurbiihtnenle e tulile, nm for ma cnhe as
mais beltas inlelhgencias novas do Estado.

Carlos Madeira — contista e romancista, artista oue
ama as minúcias, sern desprezo às generaliza ç des. alma
cheia do mais profundo sentido do arte e do hellc/a.

Collafes luruor, poeta e prosador, cuio espirito c uma
fonte seduefora de emoções e ruhlanc i as, que maneia o
verso e a prosa com a mesma, sempre exhuheranle. espon-
taneldadé*

Cyro Vieira da Cunha, lambem prosador e poela. ai-
ma de tons vivos e claros, mshncto e cultura, uolurahCede
e erudição, produzindo brilhantes lavoies paia a literatura
conterrânea,

Ernesto Guimarães, prosader emérito,imaginaçãofe*.
cundo e espirilo sublil, cuia bagagem ttleiana ia é das mais
riças do Estado,

Eurypedes Ouetroz do Vaile, prosador que tem ame-
dida exacla das cousas e dos effeitos, gue escreve, adivu
nhando a preferencia e o psychologin perfeita do leitor^
allinhando a mais deliciosa espontaneidade os laivos fui*
gentes de sua cultura rnultifoime.

São essas as figuras gue vêm trazer a sua contribui-
ção é Academia, gue fez uma aequisiçno ophma em nosso
meio, augmentando o seu prestigio ;c ganhando elementos
efhcieníes à sua manutenção, ermo elltctrntes ?fto aguet-
les que trouxeram a douta Associação desde a sua orga-
mzaçôo inicial ate nossos dias, ;,

Com a agitação acadêmica, não è, apenas, a Soe te*.
dade que está dc parabéns Está de parabéns, pelo justo
motivo de ver que se veta petas suas tradições culluraes e
engrandecimenfo continuo de sua literatura, suas setencias
e suas aites.o Espirito Santo.

Tanto mais quanto, temos absoluta certeza agora, a
Academia jamais calma em telhargia, em inércia. Pre em»
cinda, finatmente, que seta, a sua ultima vaga — o que se
dará brevemente, pois o interesse para a mesma recresce
dia a dia—ella estará prompta para o trabalho, pata a lu-
ta, para ã tentativa de coordenar, em defmitiv o, a nossa
cultura t determinar rumos novos as nossas tetras, que têm
seguido, até hoje, por estradas foi luosase ás apalpádellas,
sem direcção, no labyrinlho de incertezas e duvidas que
servia de quarda aos nossos mo aumente s htctà rios e de
guia aos destinos jovens, que ainda nâotisesses alcançado
a sua rnaiondade cultural...

.

Alvimar Silva

•Aí
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Uma comedia de aventuras

fo1'

^^aHfiK.'''"-.'- -rf*K?%-v"- "¦'wi'-"''•' ^^KLj_..; : ¦M^ttr'-'''"^'r- '¦'>'¦¦'-." aBÉÉIÉjE'"'^ -y W

^Nk^T^^m^ a». I
.^fl Bk ^«i^^B fc.^lp"^"'.- flEt.' 1

,^fl ^fl_ '«Jl Hl a^'' VV^^

^^1 wB-mmmmf ^^1 ^B ' .^^1 ^K

^«!:: '-'ail^^aílP*™ K .' flk I
rtí*'.: ^^-.ytmmW' wM Wmuu^. . ^H ^B^_ B

ímm. flfl. aL»«t fl __L II ¦__ ^fl 9m twT ¦Ssü.;. ¦ mmm
X^Lmmmak fl B^ ^Amum

•y''&mmWmm~- ^aW mm. fl ^k. I
fc .S-Bífl fl BI

com Eclmund Lowe. (o avcn(urciro);
Paul Lukas, (o rei das munições); Ma-

dge Evans, (a repórter), e Kero Ga/J/an,

£*a dama mysí<T/osa^,

Noticias da R. K. O. Radio
Àugmenlou de lóimo exlreordinaiia a vendeaem 4o

ivro «Branca de Nevee os scíe an«es», depois do exhi-

bicão do lilm de Wall Disney, com o morno nome. Nos ti-
lados Unidos vendem-se d.onomenle mo» de cinco miUU

vros! Nem mesmo com .Anlhot* Adverse, os l.vtonosol-

cancaro.., lâo grande vcndogeml. Al.ãs com tBrancade

Neve. houve um grande movimenlo em vários sectore»

commeíeiaes, Bonecas, fazendas. .t,nproywsi.do».Jmn.

medos, erolim uma infinidade 5e çoEes íõíãi uflrodu»das
no mercado com o lançamento doldm de >Xal! O.snev

Os Miseráveis
Jean Valjesn. o syrobolo do BOftrfmentO 1

Emite Jarert, a sombra sinistra da lei!

**»<•*• ¦¦^.¦-.¦¦¦¦.¦.¦-.¦rúW6mmmWkWtí&. .>ii__l flfl Bflfl

•WW flfl m% ¦ 
'"-«I flfl I

#%m flfl fl .*^^^tf fl

mm fl Wí.m\uuwy"^xÍau\ mm^Wi I
^fl 

'-^H 
^V^l ^i|fl ^flMfll CsÉw^ufl

f ^B ^t^B Bfc^»~ • ImW MmW MmW WR'^m\ WmmmmmW^' ifl KuH^^^I I"^1 K^Pi!a r f/mW- '.a Bife. 1
v V^B9B»m R'^;'í-''JJ9h« ¦

P H BBM r 
''-*mm mW®:'m\ mWM

'^SV&Bm 
uuu\\>mm \uY^*><^¦&'4fi&2t!/mmmmm ^H 9mW V-Wid^BC^B ^Kv V-^H ^BVOukSIb^H ^H

ffltt&ffi^mW mmw^ "'/^^^mW uuuum.mum \\W>lJ^m^^mWB uuW'^y^MwMmWWv^mWrWM W^r - ''¦'¦ :'alH ^B$8c3$s!
¦VI :"•¦,•'/Í^B

^H ^¦Ft fô-'V^ - '?^^w!^S6ÊmmW

(/ma scena do esplendido film *Qs Miseráveis

Duas paginas gemaes tfo immorial romance de Viclor
Hugo. á indtsctiplivel interpreteçèo de dois qiqanlc? da ar-

te cinemotoqrnphicol

Um romance de emoção e mysteno na
índia indecifrável:

A cadeira n. 13
^M Mu.Amt ___
flflflfl
flfl ! '^SB

B^^F|. «.. 3$£JHÍ fl

KKjiíí^B k^s^I v,.f".'í':': *ifl WÈ'^mWW mÈÊÊSa ^- i
fl R ^» J SUEI BB ^ _fl___k. \
¦ vWHI r ^mmr ¦* -? j^fl Bl^k.

^.^ Bfl ^j. 
i^fl ¦ 

PI i

\-. ^1 BI'Vb£' fl *^^^lâi^BB_fl Bk^as

uom A/adge ^vans, LewisStone, Missa Landi, Thomos
Beck e Da me Ma) Víhilly.
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Bt'.l -'-^BJh^^ . -. flflfl flflfl''''
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Para as

nossas

gentis

leitoras

-;;V.í'T'-V!'v.' mi)/''''•ffi^ ''"^ ¦" *YÍflB 
"."í' '>'¦'¦;•'-.

a. i»tí''*''Vi- flr'"¦ ''''''flfll flflB^-^fll^^flfl flflBHHHflflHBBB
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Um elegante modelo cu,d .aquela, em corle de

Kimono, apresenta"gola e punhos de pique. E'

„m« creaçio do costareiro WBlIeMjiie a* ..o».

sas scnhorilas vão achar muito dislmcta.

¦"¦¦¦¦."¦'

betty rurness, linda estretla da Me-

tro Ooldwyn Mayer, apresentando

um traie de noite executado em Ger-

sev nmarello. com interessante Iran-

*idos no corpinho. e cuia saia coe

elegantemente em qaaaasas pregas.
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Enlace sía. Alzira
San/os Rocf)a —

* .***

sr. Izaias Freitas
orges.

Enlaça sta. Jandyra Rodri-

gües -- sr. Geraldo Rqtiino,

Realizados
capital
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3. Fxa.Sr. Cap.
Punaro Bley, dig-
mssimo Inlerven-
ior Federal no Es-
lado.collocandou
taixa s) mholica
de Mis* Espirito
Santo na s/a. Ve-
ra La rica, nn

grandioso so/eil-
mdadc que tmnlo
empolgou a opi-
nièo púbica.

__ ^a^-*^ W*W^^ I
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¦J flfll fl^fll Itíir f il fla-^ . <-U vlfifl Ifl fl:

lÉ&ilfl wÊ ^ 1 'I li
1 fl»'íf»ISfl^S8 flW ^!ífl»wJ flfl

fl HÉyfiiiflfl Wa :'7*ríSP^ ¦'• ''SaJ ^fl\ ' flfl flj

I flfl^fl^fl^fl^fl^fl^fl^fli WflflB âyê\ "-lISflB ^flflflflflflflflflH
B-^a^&wí =; a-^ JflBfllfliJ^fl flfl"flfl flB^"flr3 flflfl^fliflg^âfl^wl''*.' 4í'%: ;fe'-flfl flHflflFPSPfflfl flV 'flfll flflflfl flflflflfl flflfl ^H ¦flfliflHr^w-v-^->'si^«íímL.'--'jL -~iVí^i^flfl BB^k-Afll BV JBfl BflflB Bfl' fl Bkfl a»^^l^#3Ml#Mflflâifl fl .. "fl flfl flBI liafl^^B^-^-^^^^^^aBflMflagflfla^^fll ¦» " 

'^H 
aHi ^^^^^^^^^^^^^^^¦flWÉIIilB ' Bflflflflflflflflflfll. ¦ BmiII fl 4 1i ^^^^^^^^^KflBm flfl^fli^flfl^flflH

lhanlÍ3mo o «ande concurso, picrr.cwco 
^gjjj^,

saciados» c *A Sínd.o Tupv e reoli7-.Jo.nol- Calado.por

ííteiíêdio de -O lisiodo Novo, e stb o direcçiP oetal do

^oldaclor. bflteBta .ntCec.un. Dr. *"•*«£

Zt »o. verdadeirameale incansável pn.o que o onndwao

Z n.l.ng.ssc o seu Bnal, de medo 0 de.xn. a n.e.hor «r,

nr...*0 Dossivcl em nossa sociedade.^ 
( onT.ur.am o ,ui> final os seou.n.o «a:»jj

ri„ Dou.. B.ev. dr. Amerrco Mon.nid.m 1. Rossl Mache.

Áureo Adnel. EUsa Olloni I on.es. Ilernc.ro 
^«T^

U* O^éas Lefio Durval Aiauio. dr. Augusto L.ns. I 
[anCtSCO

MW^S-alB» Barbosa, d,. Eur.ped" Queiro. do Valia.

WMflWla. losé Maraues Brandila. a Da.lo Ar.«»o.

H0|e. ié todos sobemos o seu "»'»«

loi ele.ln M.ss lisp.r.to Sanlo a Slo. \eio Lança

mn d.s màrs n..o oprevoes dn bfla» « **>°™**J

do nosso Es.ndo, e pessô,, que pors»m ajaieanla. «a*.
,„.«, culluraes. representoia. sehslectoi.r n t n » o r.sr

fé San no c«rt-men. a ler lugar no Rio de lanairo. P«a

aesco.hVde.,m.,0 de Ml»Brasil, -Mo c. de *A mn.shndn

Jovem do Brasil.' Fsp,r..o Santo, nfto ?c
E estamos certos de que. si o lsdiniu

collocor em primeiro lugar, teráaomeno, um dtsteaaa no

SveU mereedo. peta rara beUeZO da sua representante.

cíS^A^11^

fRÍ\GMENTOS DE f\HOR
Sena « minha vida uma ventura rara

Sem ter o seu carinho?

Serio um ceu íeu/ o minha mocidade

Sem ter a luz do seu olhar?
. *.. ,.rr>r»r #» p%!a arande saudade...

H o meu sonho de amor... e csia «'"••«
'¦¦*» . „ ¦ .i« viv*»r t» este anceio lebrtl

fc esta anciã uc viver,** *¦ ^^,i- w'^'1-

Noo é por causa de Vocc?

I a i ^ ez.,,
'¦'".¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦' : ¦' '" •' . -, 7-: . -.' .: ;. 77 

'¦.Í,»..,7 ¦ ¦¦¦...' : -" :¦• "7 '':- ..;

t esta lu/. eSlc aroma, esla belleza mansa

Que me ia/ tudo *er, vibrante e mutticôr.

ardente * omo o amor... verde como a esperança

Nôo é o rneu otéto?

pen^ que sim...

llnlòo 0h) meu querido, uh I minha luz na vida I

Portamos na iluífto tehz. mdelmido

Para o leve sonhai du* cousas imortaes.

Jlrtette eypfst*



Supremamente Divina

Meiga, «ncorporca. s.tphide cMcmada
De npaíccenlc e humillimn terrura:
16 de onde batóHs. toda con*lçliad*i
De' eslrellas, desce é minha Deivenl.no.

Tanto em desejos híbridos, procura
Meu lábio, n lua nocc« megosada,
Que só por Ti, meus braços, a espessura
Da sombra, aberto», Ira/enunn hebitotía.

E esta gehena de fataes escombros
Què de espectrontes gargulas aduslas*
Tanto Pesa em minha Alma e nos meus bombros,

56 a exacla lembrança peregrina
0a luz das tuas órbitas augustas
De üsperança, na Duvida, a illiiininat

Jttôanc Wieira

i

Para o concurso da «Mais

Bella Dovem do Brasil»

B- 'Jk ^A^jaSiP>*|BEaBiwwB^»^#&Vv^ fl
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fl Ijfl E^V HÊ' ' $* V.si ¦ -i4JK^fâfl H
BYBBBBn* '-BBBBW_. i''*^Blaá^^B B
B"»*- BmBLíBBBB * BBUp ' *BflflBjfl| Hk • ¦»**(rBB BB

¦B Bauãfl fl 'v' ^-»a -«sPB
BBT^flflBW" '.?ts"bHfl HflJ BlflR *%¦

B ^Bk *«¦

. \i#-\ **í 99| fl
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKr JF '^1 BBBBBBBBBBBBBBBBbHbW:<-#?' y m flflSr*-1 f lL B* fl
BB ¦¦>¦•*- ^^r BB

B *^B

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbT flfl BnBBKSBB BB BsBBpwm BJ K3H B^9

fl, ., . . J> fl
flfl E- acUv ¦¦"¦-* flfl HRS3
mj B^'' *i **•¦ J B
¦fl B'1^' .. ¦¦ ¦ "¦ jí^S ¦¦
BB flflr- -;^; ¦ ¦ •$jÊtrjiiir .1"~ BB
BB ¦ ¦"•¦ ¦ i&r á? J?'' &^Ê

B,,íLi* £ yÉí /*• <l'¦ 'a B

H^PNfl^ 3r JH khI H
SBB ümbB BT BnSF-^ -,&'n» ' jfeí^ Bmfl
¦fl Bfl^iElr^Mi ^¦¦HHfc^fe- .fll BBj^flJ
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bbbbbBHB

Miss Coliatuta. s/a. Mar/a Fernandes, oue

foi cotlocada em segundo lugar, no con-

curto oara Míss Espirito Santo

hiiss 4JVsrei Cabra/, s/ar, ^eu^a 4n(/ra*

de Coara, oue obteve classificação peto

/ury supremo.

r



Belleza capícf)aba Suprema Beleza
aíÉKsm.

$#**¦*?<%' '1-*:^.
^--l_--HHB--VBBBBBBBBBBflflMflflJflflflflflflMBflfl]

¦BPPi*i s
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fl "*BJ fl
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flfll UM 'flfll LM ;*BflBBJ fll .fll fl — •
WmmmmmB^7a BbB,
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I -¦-Si I -
fl ' 7vJB
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJ - -2B ¦fl t! Ia
flfl >^fl fl «* ".,*.-Ha ^& ^iffliP ¦¦rfll "'
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fl •íflflHf*'' ^^BIKfllR %Ü
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'-:1fe*^^flMMffflWMTiÉMÍT'"'
Br' Bi BB - £-?llB*mMlP^¥
fl 111 f ¦ *^ÊÊÊÊÊ$iM $fl '" ' ^^flBKÍ»^^S»i
fl^F ' ^fll BHl& ^r^Sm^Hfl^P^|^*^nÉi?T^
fl fl Ifil : '''*'¦ $'<ÍWÊÊÊÊÊÊÊ&IÊfl ™ BlM * :íí*WWS%SP
bi ...:;. ':^bj Bf*j>>:'' -v3smmw&imjmjtg3m^&Ê.

flfl -• ' * <HR \ C - « §j-bB¥í1 iBSlf»y Tf

Bp^BüS-' JMf^ '--Jp^fll BflflBJ

i-; iflflMje-y^fflflfl s" MWLJ^ "M I
¦fl lfl ¦' flflB ^jjfl^lr^fly^l aflfl
¦¦ Bfll^-s''' .y .ifll flKflBH&iKAçi^flfl flH/'fl wi-9 I
flfl *¦'-/ wwÊÊ IW' sai B

¦W ¦ ^^'flfljlj flflRr^r^^WflB H|¦ L"flflflJ ™Pi'-.,-Sfll B
flfl / '^1'^ Ir'' sífl fl

¦> ,,: ajBwsKflws^Tfli «Psflfl- ^^Hk.*" fl EsP^1^
flfl í^j^^í* v*B 8w^«^
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3/a. Vera Laríca, aae /*or e/e//a oe/o /ar), constitui,

do das nossas mais altas exoressões socioes» /i/e*

ranas e artísticas» primeiramente Miss Victoria e

c/epo/s. ^rss /fspír/fo San/o» es/a/ido classificada

para representar p nosso £s/ado no grancie cer/ame

a reo/i/or-se ao Pio de /anerro. porá a esco/Zio da

*mais hnda jovem do brasih, oò/ec/ivo máximo do

concurso instituído pelos *D ia rios Associados* e
- Radio Tupi* e/n /odo o Pm>

EU vi essa Mulher de urnn oDarenaa rara
Tinha na ímnle olliva os linha* do nobreza;
curvos de alto l«vor, de uma paga nureza,
que o pronrio /eu*, si o vis*ve. ao certo as invejará.

£ gestos senhor 1$; e um poite de onnceza;
aromas divinais na tez mimosa e cara:
e. na aurcola da fôrma insoiradoro. a clara
<iuintes*encia do Amor» da Força e da fteleza.

Lembrou-me, ao veí lhe o busto e o corpo de Walkuia,

o Musa que levou nela nlanura rmonia
osBirdos do Tabor, os Vales do Parnaso*

Veio-a de novo auora. ao declinar da Tarde
^ me ufano de vc*lâ ao SOI, oue, ao longr, arde
em rubras vibrações estéticas no Ocaso,

K(i$% llipiritQ Santo sta^ Vera lari-

ca, aoês receber a suaifaixa, eni

ga a de Miss Victoria a s/a. Vi

da Soluri, W/ss Saldanha,

cfcledc ch £cycla
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O.
4s m/ss, no C/i/k
Wc/ona. on/es do
iur) para Miss Vi*
cloria. Sâo ei Ias
Stas.ÂdolaniaBii*
tencourt, do Gym-
nas/o do Espirito
Sanlo; Aibany D.
de Almeida. Re-
ceila Publica; Alo~
nelita Botelho, Vtl-
Ia Rubim; Molha*
fina Galanti. f~'on~
te Grande: NiUa
Lobo de Oliveira.
Escola Superior
de Commerc ?o;
Neuza Cobra. Al-
vares Cabi ai, Lèa
Sfanhôes de An-

drade. Uages; Vo*
landn Soluri, Sal*
danha da Gama e
Vera La rica. Club
V'ic tor ia.

'

'
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O Sorriso e a
Lagrima

Vocc me pede que defina o sorriso e a iaqnma?

Creia.me; ha sorrisos e lagrimas indefinidos..,

Mxemplo: certa moça passa ao lado do namorado»

vai aborrecida, de cara lechada. leínha mesmo, de rao*a

por saber que o caio Itnlara corn uma sua omiqat Incspe-

radamente, nessa ocasièo, cnconlra.se et m a outra. Muda

de leições, e sorri paro ela. Kstc sornso, quem o poderá

definir? Hipócrita? Irônico ? Diabólico ? Sorriso de Tnmon-

duá, que abraça cra\ando os unhas'
Com a lagnma da-se o mesmo: Certo causídico do

Pio. quasi sempre, quando ia deíender um criminoso bar-

baro, levava uma suposta parcnlo do léu pura chorar na

ocasião e comover os lurados.t a Iaqnma apareci*; como.

è que nòo se». C*la deve ser a lal Iaqnma de crocodiloI

Mas. vaino*. sempre duer algo;
O SOPPISO à um pronunciamento de graça ou de

bondade, exteriorismlü à flor dos lábios pck) efedo da prr-
•*ença de alguém OU coosa que nos aqrada

ha casos, porém, em que e5e aparece como um re.

flexo de hipocri-aa a serviço da maldade ou um lampejo do

mal a serviço do ódio. (E* o taJ).

ALFINETADA»
No dia da eleiçôo de bèileia, uma das misses, de ve/

cm quando, corno o olbm pelo auditório como a procurai

alguém... t: houve uma horo em que o seu olhar sorriu e os

lábios lhe acompanharam o rythmo e O movimento do sor-

mo .. Tena finalmente, descoberto aquelle a quem maisde-

seiava vei naquelle dia?

Todos esperavam ou** Mlle.. a linda murerunha da Ave-

iodo VJ de Novembro, depois do que houve entre cila c o

namorado, ficasse o acontecimento terminado... tmlonlo.

continua O romance, como se a vida para os dois fosse sem-

pre um mar sereno «sem ondas nem espumav »

O verdadeiro sorriso, porém, ê a voz silenciosa do

coração num canto de amor IV divino, deve ser filho dos

oVus-rs,
A l AüPIMA r o Heito duma grunde emoção de dòr

ou àv ategita, Exprime o eslõdo moral dn olmo ou o dr

anqu-ha do físico
Poeticamente falando, se os olhos ^u o aliar da al~

ma, a Iaqnma c a imaQem da dòr mcruslada nesse altoi

Odilon Luna
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Galeria dos Collaboradores
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Natural da cidade do Prado,
Estado da Bahia. Veio para o
Espado Santo aos 9 annos.
Com a idade de !t annos, se-
guiu para Macahé, Estado do
Rio, onde *e matriculou no
CottegiO do professor liguei-
redo, Aos 13, veio para Bene-
venle, onde morou muitos an-
nos.—A sua primeira vocação
artística foi para a pintura
Pessoas amigas trouxeram ai-

gutlS dos seus trabalhos, que
foram admirados nesta capitai
A imprensa te/.lhes elogios,
Sabendo-se que se tratava de
um menino orf do de pae e mie,
sem recursos para estudar, fi-

cou assentado que o governo o

mandaria para o Pio, por con-

ta do Estado. Quando 0 arlis-

fa sem mestre preparava-se para vir á Victoria receber ms-

fricções c o necessário paia a viagem, foi scientificedo
de que o proiecto havia ficado sem étteito porque se sou-

be ser efle bahiano, competindo, portanto, ao seu Estado
natal a sua educação artística Desgostoso, Teixeira Leite

abandonou apateta. Bem depiessa esse desgosto desap.

pareceu» porque as musas lhe s< mram... Datam dos 16 an-
nos os seus pnmenos versos» que formam uma collecçõo
intitulada «Violeta», que efle guarda somente pata si, -

Publicou «Plenilúnios*» jé em 2a. edição. Tem promotos a

entrar para o preto os seguintes livros: «Serenatas* e «Ha-

tos e biumas*. versos; -Praias e Setvas*.contos rcgionacs-

Cultiva o humorismo, com o pseudônimo de Jcâo Bohenuo,
do que tem lambem promptos: «Tapeações*, versos e «Paru

to munas», contos. .
Tem tido acluaçfi* em nossa imprensa, roí dtrector

do «Diário da Manha» e da -A üa/cta> e redactor desta

revista, de que c coitaborador desde o primeiro maneio. A

sua pena está sempre a serviço das causas que interessem

é nossa ferra, a que ette dedica verdadeiro ame r de filho. I

Sobre o clirlsilanismo
¦¦':-. ¦ 

¦ Toda religião tem myslenos; Ioda a naturr/a e um se-
«jredo,

Os mvsterios chtistâos sao os mais betlos possíveis ;
sèo o atchilypo do svst«ma do tiomem e do mundo.

Os sacramentos, são uma legislação moral, e quadros
cheios de poesia. A lê é uma foiça a caridade um amor.a

esperança uma felicidade, tu» ermo lhe cheira a reti&ilo,
uma virtude. As leis dc t>eus saoo Código mais perfeito da

«justiça natural.
Chateaubnand

SERENATAS
Menestrel sonhador, dc liorba ou gasta, á sombra

De heráldicos balcões» cantei, por minhas íqíUs,

O Bem» que eleva; o Amor, que exalte; o Mal»que assombra»

Os soluços da noite e a flor das madrugadas.

«* • • A philosophie.no sentido em que ate egoiamc foi

dado interpreta-la, e vive-la, c vida livre entra osqelos.no

cume das montanhas, é a pesqui/a de tudo aquitto oue ha de

estranho e de enigmático na exislencia.de tudo o que ate

, agora escapava ao âmbito da moralidade. - I rede rico

Nietrsche.

...

Nos torneios da vida. as rosas encarnadas

Do Ideal, aos pês lhes pus ouat veludosa atlombre..

tfoicem meu pobre lar, canto as glorias passadas,

A esperança que nasce ou a fê que se escombro..

A 
'"

. :'

De mirlo ora coroado c ora sangrando em ti águas»

Na custodia do Verso a hóstia daima deponho

Ê dos olhos escorro o agro vinho da* maquas.

Eta! eterno cantor, o lira aos céus erguida,

Em sercnala em torno ao castelo do Sonho,

Cantando o Amor, cantando o Ideal, cantando a Vide!

<Jeixeira £eife
.. .-

r Serenatas*

I

¦r- ¦ ,.,-¦ 'a. >¦

-

O sangue das rosas

Quando sinto cantarem sobre as telhas

O ouro da tu/ e a vo/ das madrugadas,

Vou ver morrer no ceu as encantadas,

Pequeninas e futgidas scentethas,

Ainda nao despertaram a> abelhas

Para a festa das ramas enfloradas,

Pássaros dormem. E. abertas, nas estradas.

Posas pompeiam pétalas vermelhas...

Donde thes vem aquelle sangue rubro?

Chego pé, ante pé» sigo e me encubro

Por tia/ da> muitas de onde possa vê-las,

E veio. então, olhando o espaço mtindo.

Aquelle sangue vir do ceu calando

Pelos olhos de prata das csticllas.

¦ A;
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A mulher é mais bella
na Primavera?

(Vejam o que du sobre esse palpitante essumplo
a loura XIiriam liopktnsl

«A PRIMAVERA, mais do gue oulro qualquer estação
do anno, symbohsa uma nova sida. Cem o reoppareomenlo
das flores, tudo se toma mais beftO, e. é lambem necessa-
no é mulher um cuidado além do que ale então dispensa-
do á sua belleza.

Naturalmente, Iodas vocês usam cosmetíces da> mais
variadas espécies, elles são hoje admiti!dos mais como uma
necessidade do gue luxo* mas nio veio razão de nio poder
consideral-os ru«s dois casos . Os cremes, loções,perfumes,
pós, batons, emfim Ioda a baJena gue comnl e ta uni bom
«meke-tip» significa para uma mulher mais do que se possa
imaginar. Acho que náo se deve ccmpiai cm rrepatado
unicamente porque D. Pularia usa cem os melhores resulta.
dos... Antes de mais noda.fona.se neces*ano esfi dai cm-
danosamente a peite, sendo aJê preferível* em certas oc-
casiôes consultar um especialista

Náo veio porque se ha de u^ar um creme com um
cheiro toite á hmaò ou outro qualquer cheito desagrado-
ve),quando existem preparados excellenfes, agradavetmen-
te perfumados e com os mesmos effeilos... A côr e o per-
lume dos cosméticos me impressionam muito.. Si você nun-
ca usou «maquillage» náo deixe de fazel-o, e. pnncipa'men-
te quando chegar a primavera náo esqueça de gue você
deve ultrapassar.s*? a si própria em frescor, betltza e gra-
ça,., Si nunca escureceu as palpebras, si nunca accenlutu
o traço de sua sobranceltia» e» si tiver a côr dos meus ca-
bellos, e a pelle elara, experimente agora cm tapi? manta
e um sombreado no mesmo tom, e estou certa de que vo-
cê notará logo a dillerença...Os olhos ligeiramente amaquiL
lados*, ou melhor ?maquillados» com gosto e cuidado, dáo
á mulher um ar misterioso que encanta e tedm/ Náo use
sempre o mesmo tom de baton, porque já está acostuma-
úo... Varie um pouco, procure oulra côr» e. é bastante pos-
sivcl que você encontre um tom mais odcquaOO á sua pel.
le e á sua personalidade. Aconselhe tanbrm.queem lugar
de esponias de peitos, você use, pata esralhai o rotige e
mesmo o pó de anoz. pequenas bolas de algodão, as quaes,
aliás nunca deverôo lallor no seu toucadtr. Si você nâo
pôde comprar uni bom perfume náo compie um per lume
barato, unicamente para andar perfumada, e mal perluma-
dal Prefira antes um frasco de bòa agita de colônia, gue
substituirá vantajosamente o perfume mais barato, me.Mtiü
porque você poderá encontrar o seu perfume ruma água de
colônia, que meontestavcimente è muito mais ecoucmieo.
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Madge Evans; que integre o elenco do esplendido
film 'Passaporte Nupciah que estará hrevemen-
te no Theotro <Gloria*

Todas ás vezes que você se sentir com desejos de gastai
o dinheiro que ha em sua bolsa.compre boas produetos de
«inaguillage», e. eslon certa que elleslhe darão mais atira-
divos do que pôde ás vezes dar um chapéu novo... E. prin-
«malmente, nâo esqueça nunca que na Primavera a malhei
deve lazer realçar Iodos os seus encantos...» listamos cer-
los de que todas aquellasque seguirem os conselhos sábios
de Minam llopkms cotherèo os mais salisfactorios resulte*
dos. pois Miss Hopkins é considerada em Mollvwocd uma
das figuras mais encantadoras. Miss llepkins além debo-
mia e attrahente, possue grande personalidade fe talento,
o que poderemos constatar em «Moça de expediente», o
novofilm àa loura aesfrelle* para a PMJ Hadio. e ondr
etta nos apparecr ornar.Co e «persi fbtfici * 0 gala do mo-
mento: Rev Miiiand.



Mutuo desejo
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Seja bemdilo o rcsplcndo. celeste

Do teu olhor de opato e de berittol

Nelte.no azul rafíoso que o reveste,

fixo, Ichz, o meu othar Iranquilto.

Nellc—lonle qenht de luz! Asylo

Supremo da ventura que me drstc I

Sinto-e desejo, assim, sempre senh-lo

O lulqor das promessas que lizeste...

prende-se ao meu o teu olhat... e, unidos,
T5JTór"dor dessa concórdia soberana,

Quanto nem, mutuamente reíiectidos!

lia luar, ha sol, ha luz que se espadana,
Por onde vomo*. Hôr, cerrando ouvidos,

Aos commcniorios do maldade humanai
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S/â. Vo/anc/a SoJuri, e/eJía M/S^

Saldanha e depois classificada

pelo jury como Miss Victoria.

» p,

*,.

S.a. Jui/a Monteiro Ciarlini, uma

das concurrentes ao titulo de Miss

y-icíoria, que o^jfitíé^-1"3 Y°$'

çao popular. E' alumna do Cymna-

sio Americano Bapdsta.

*¦¦ ':::h



*u..i
' ¦¦' ¦ ."'• "¦¦¦'' A''/..•'• ¦>¦¦'¦'* i'i': '::¦ ¦ "'¦'. 'fé'W^à

',;^:-: '' 
„# ¦¦. ¦*¦ 'v.:„ -"¦"**•''*-,..¦¦¦-¦'

fl flfl Bt^a * fll
fl BVa^^H Bbw*
'wtflfl Bflr ^:i^9 1^^ ^B. Bfl

.-¦ W^^ 
'''"' ''"flB' Jai '&"¦' P^P I

aT " '"''^wfli JmW iiai ar ' ^•"'sar'' ¦¦
a'í£^B ¦ afl-.-¦ ^fl_. ¦¦fsfll fll a

* M JbB

. Graciosa menina, ardes de
um passeio, numa phologra~

na balida em Junho, em
pleno inverno.

Creanças,
encantos

da vida
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Sizudos, como dois homens, olham
paia a objecliva, que vae guardar
esla impressão infantil para recor-

¦

Gfocôea futuras.
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A encantadora menina Marilta
Oonç a l ves, por occastão de
sua Primeira Communhão. rea-
lixada em nossa Calhedral,
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Quatro meninos, que saião* /«/u-
ra mente t expressões de relevo
na vida social de Vicloriatdepois
de lerem assistido ê matinêe» niffl
domingo bonito deste me*.
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Um robusto garoto brincando com
o seu cáo, presente recebido por
ocasião do seu annivcrsario.
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Centenário de Si-

queira Campos
Commemorou.se. hontem. em Siqueira tlam-

pos, o primeiro centenário do povoamento des*

ya parcella conshluhva do Espirito Satilo.len-

do havido festas em homcnogrm a giande aala

do prospero município, anbqamcnte denomina-

do S. Miguel do Veado Houve a inauguração

de um obelisco na praça S» Paulo, e outras di-

versas solenmdades que impressionaram, pro-

fundamente, o espmlo publico.
Siqueira Campos contou cem o melhor con-

curso do Governo nessas festividade*, que mar-

catam a passaqem do primeiro centenário de

funoçâo da encantadora Cidade
para esses festejos, tivemos a felicidade dc

receber atlencioso convite do seu Prefeito, Sr.

Manoel Alves de Siqueira, a quem Siqueira

Campos lá deve uma qrande somma de empre,

bendimentos c realizações notáveis bastantes

para salientar, cm relevo, o dynamismo do seu

espirito progressista
Agradecemos.

Audição de
piano

Na sede do «Alvares Cabral», realizou-se.

no dia 22 deste me/, ás 20 horas, uma audição

de piano dos atumnos da professora Erothildes

ííezendo.
to» uma encantadora hora de arte musical,

que deixou forte impressão na alma de todos-

revelando as qualidades e o desenvolmimento

de cada um dos iovens apresentados
Agradecemos o convite com que fomos dis-

bnqutdos.
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Nossos representantes
Sào representantes da «Vida Capichaba» no interior

do Estado os srs.:

Merachdes Gonçníve> —Canactca; Abido Saadi —loão

Neiva; Dr. Dtrceu Moita—Pau Gigante; Alha\r Caqrun—Ser-
ra. Orgel Magalháes-Collatma; Virgínia Tamamni — llà. Ma-
uoel Milagres ferreira—baixo Guandu; tino Paohello — Et-

guetra de Sanla loanna, Dr. Waldvr Menezes - Itaguasstn
Dr. Antônio Seiaptfío Sou/u -Affonso Cláudio. Aurélio Pai-
aer—'Aeciolv; Euríco Rezende — Siqueira Campos,Nelson Si-
rnêo- Alegre; Getulio Pibeiro-Santa Lcopoldtna, Lev\ Po-
che-Cachociro de llapeminm;|atr de Souza Mello—Calço-
do; losé de Mendonça-Sào Matheus. Paymundo Oliveira—
Conceição da barra; Alteres Tavares - Muquv; Prisco Pa-
raiso —Antônio Caetano; Dr. Arnolpho remando—}oâo Pes-
soa, Mana Caiado ftarbosa — SSo Eebppe, Ànlonmo lé -

Guaraparv; Valcntim De-hia>e-Anchiete, Amphiloquio Mo-
reno. Ilapeminm; Archelau Vivacqua—Castcllo, Miguel Lhas
—Pio Novo; Sebasfifto Ahes-Bom lesus e Acnsro Bomfim

Santa Thereza.
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HAMBURG-SUD

Companhia
de Navegação

Hamburgueza Sulamerlcana

i
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3, rápidos paquete* de luxo
PRÓXIMAS SAHIDAS DO RIO PARA

EUROPA BUENOS AIRES

General (Uono 5 Oumb.
Monte Rosa 13 « Gcn, San Martin 5 Outub.

M. Sormiento 19 * Monte Ohvia 1.1 «

Geo, S. Marttp 26 » Cap Norte 19
Monte Olivia 3 Nov. General ArtÍRas 26 «

Cap Arcona 5 « Cap Arcona 26 •

Cap Norte 9 « Monte Pascoal 2 Nov

General Artigas to « ;Antonio Derfino 9 «

Monte Paschoal 24 * Madnd t& *

<•) Escala também em Sáo Francisca do Sui e Kio
Grande do Sul.

O vapor carregará em do corrente

para MAMhUPGO

Serviço de carga
Informações com os AGENTES

THEODOR WlbbE & ClfL bTOA.
Avenida Capichaba. d. 4 —Telephon- S%ò

Ulctorla - (alija postal 219 - E E. Santo

C. N'. R. «Rlvarçs Cabral»
1

Pcohzou.ac, dc invulgar brilhantismo a festa da prt-

mavera. que constifutu dc um sorvete dansnnte em home-

naqem aos illustrcs casaes Punaro ftlcv. e Américo Moinar,

dtm, no «Alvares Cabrab.no domingo, 25deste mez, O que
ha de mais ROO e elagante em nossa sociedade accorreu è

encantadora hora social.oue foi, sem nenhumo duvida, uma

das nota» mais chies da ultimo semana, em nossa Capital
«Vida Capichaba», que mereceu a disbncçâo de um*

convite» apresenta á direciona do qlonoso cruzmailino o

seu agradecimento.

Fabrica de Reirescos Poranga, Ltd.
Pceebemos communteaçào da organização úa socie-

dade, cuio nome intitula estos linhas, e que explorará a

tnduslna de refrigerantes, cuja marca vem gosando, ha vtn-

te annos, de certo prestigio e aceit ação em nosso meio»
fo/endo parte da firma os srs. P. Ribeiro do Prado e Ame-

rico f-ausbm.
Aqradecemos.
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No annivcrsario da morte de B, Lopes

-: O POETfi DOS «CHR0H05» E DOS FIDALGOS
**WÊ**m****\m*^^^1^^

I I •'¦¦;.#

MM

"a

por ALVARUS DE OLIVEIRA

u

Passou, no dia IA do corrente, o 22* onuiveisano da
morte de B. Lopes,

Bcrnordmo do Costa Lopes loi>egundo fc ê( Pdeito;
m dos motores poetas da sua geração.

Nascido em Pio Bonifo, Estado do Rio, em 19 de |o.
licito de Ift59, morreu, no Rio, a to de Setembro de 1916»
dcsapporcccndo asstm, aos 57 onnos.

ttohemio tncoingivel, vivia pelos cafés bebendo f:era
nos suas rodos um dos mais assíduos freqüentadores. Este-
ye»certa vez* bem mal, proveniente de intoxicação piodu-
.lida pelo álcool, ficou curado e jurou nôo mais beber. Nêo
resistiu, porem, e voltou novamente aos cafés onde o vinho
parecia *er a principal inspiração daquelle tempo, Parece
que condição primordial para se ser poeta e liferalo era.
ffCQucntor os cafés, bebei até as tantas da nosle Tôo o0

onlraito <Je hoie... Teria sido influencia da publicidade do
Beba tnoiv Leite ?*

f: isto nos provam os que falam nos tempos idos Low
idmundo lem-no lembrado nos seus «scrtptcs scbte o «Pio

e Janeiro do meu tempo » E veio*se no sua obra quantas
todas inlcllecfuaes reunidas pelos cafés, bebendo, bebendo
eJteptt. *.%', . ;,, - >_*

i Alvares de Azevedo com sua «Noite na Teberna» po*
tece Que a produziu sob os fluidos do álcool Pelo menos

arete. Porque quando se lecm aqueiles contos, torna-se
çmbientedc bebeiragcm.no qual, cada personagem quer

esquecer com 0 álcool, as moguas do sua vido trágico, fe-
rica. Néo seria o reflexo do própria .existência do autor?

f B Lopes era funccionono dos Correios. C teve tm
mor ureali/avel. Como todos os poetas, cantei a sue mu-

sa na figura daquella que amaro e que precoweif . s tôo
communs aquelle tempo separaram delle. Era sua prima,
lindo moça. cheio de candura. Tombem poetiza, compre*
bendigo muito bem, £ elle dedicou.lhe poesia». E dedicou.
lhe sua vido Embora casado, linha ainda no coração, no
«undo da alma. o relr»lo dnquejto au. a_ora,a c qu,. -c

casara tombem com um primo deites a guem B Lores es-
revia cartas longas de vez em quando • Invejo.o (E este

ittveio-o tinha grande significação) e tenho tontas saudo-
des da nossa «Sonianna de lopuhyba*... dizia elle em mis-
live ao primo.

E emguanlo « prima guarida vivia ern ou!i as para-
gens, qual fidalgo em meio á suo sociedade, sempre sobre,
sahmdo pela suo intclligencto e Lellcza, B, Lopes na mesa
dos cafés do Rto, musa incendiada pela bebido, conta ve os
fidalgos nos seus versos subtis que se recitavam nos saldes
elegantes da Capital, como sempre acompanhados pela Do*
lila» ao violão dedilhado por mãos fmas de fadas,,. E suo
prtma como tocava bem a «Palita*...

C como eram bons aqueiles tempos,, Éramos nós citou-
ça, mas nos lembramos das reuniões alegres dos casas de
família. Cadê qual recitava uma poesia. Todos quast tece*
vam alguma coisa. Havia sempie violôo. piano ou violino
E se faziam «serões» em que o espirito fugia és agruras da
existência,., Mote,,. O Radio enche os lares com seus an-
núncios e com suas noticias. Quando se esté com o olmo
enlevada pela moviostdade de uma sonata, là vem o locu.

si

1

tor e despeja 0 *cu interminável palevrono.. Irozendo-nos-
a lembrança do fígado doente, da fosse que nos lema e —
peior—ainda™os nljimos tnlormes sobre a Europa quosicon-
flagrada em que depende a felicidade e a paz do mundo de
um só gesto, de uma só palavra de um louco que se cha-
mo Miller... que quer incendiar o Universo por cousa do
seu egoísmo e das suas ideos Longe de Néro que tncen-
diou Roma para inspirar-se, para a suo arle. emftmf

Lembra-nos sim. e a nosso avó—o querida prima de
B. Lopes —nos ensinou o dedilhar o violão, a conter, a re-
citar os «chromos», a sentil os «Meus Oito Annos»,de Co-
simiro de Abreu e as próprios poesias delia que eram, aos

. .:¦<¦•.-;>.:'¦ : .<¦'¦*.¦

Senhoras! Escutae em silencio...
Conserral ?onaa aaude e jiitentude usando na

hysrlene Intima «Oyaa
_ " i _
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Os medicamentos cm pó, pessartes
ou comprimidos não devem ser os
preferidos, pois além úa dissolução
ser imperfeito ou dilticil, não podem
offerecer os quotidades de um me-
dicomento liquido, cuta manipulação
pharmoceufico dispõe de maiores
recursos de laboratórios tornando o
medicamento de muito motor efftca-
cia.

O segredo da SAÚDE e IUVEN-
TUDE do mulher consiste na pratico
diorta, de hygtene intimo, mas de
verdadeira hv/giene intima

Claro ê que aqua e sobâo não são sulfictentes para*
DESTRUIR MICRÓBIOS tornando-se necessário o uso dia-
no de um verdadeiro aniiscpttco, que não seio fraco como
a aqua oxyyenada e outros, ou fortes demais como subli-
modo corrosivo, permanganato, etc, que são verdadeiros
venenos paro a vitalidade dos tecidos.

As senhoras que descuidam de sua hvgtene, intima ou
praticam uma hygtene prejudicial á saúde, não podem ovo-
liar o erro que commettem. Estatísticas de I ranço, aceusam
uma mortandade de cerca de 30.000 mulheres annualmenle,
devido ao câncer doulero. No Brasil tombem o câncer do
utero oceupo um lugar de destaque na estatístico demogra-
phteo.

O DESENVOLVIMENTO DO VENTRE DAS SENHO-
RAS, assim corno o ENVELHECIMENTO PREMATURO, AS-
PECTÜ CANÇADO, PELLE RUIM, na maior porte dos ve.
/es é proveniente de um corrtmento antigo oceasionodo
pela deficiente hygiene tnttma, corrtmento este muitas ve-
zes cousa da ERIE/A f EMININA e de males incuráveis

*OVSA» ê um pro dueto liquido destinado ã hvgiene
intima da mulher, cuio VALOR SCIENTIEICO foi PROCI.A-
MADO NA CLASSE MEDICA e documentado por um ORAN-
DE NUMERO de observações.

«OYSA» ê providencial I
• GVSA* è o produclo de matOl consumo no gênero,

Pel« correio .SIOOO -- pedidos à Itrügurin Nu! AmrrI
c*«mm - l.anto dr 8. Franflice, 42 Kl o de Janeiro
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volumes, todas meditas, sem nunca ter pensado
em publica-las porque escreve para desabafo
de alma e elevação do espirito e não por exhi-
biciorusmo

Mas hoie, a vida agitado das grandes me-
Iropotes arrostou-nos tombem è sua irepidanie
agitação . O violão dorme o seu somno tran-
guilto, empoeirado, a um canto. |a não sabemos
dedilhe-lo, nem ôo menos o •Dalile*-... Não ha
tempo para fazermos um pouquinho de Musica
para o nosso coração* fitemos que nos confor-
mar mesmo com o radio que ligamos muitas ve-
/es Pa a afastar o barulho internai dos apparc.
íhos dos v.sinhos.,. Ma», como pudemos reviver
um pouco o passado? Deus nosso? <Jue mila-

gre< Uma hora de Ir égua» de silencio. Nem um
radio focando, Por gue? Ah, sâo quesi nove
horas., a *More do Brasil*.,.

• *
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Mas tinham asnoesias de IV Lopes o poder
do desenpçâo, gênero no qual se nolabihsou.
I.etamos. «Quadro* e veiamos a beileza, o mo-
vimenfo que deu aos quatorze versos deste so-
neto*

«Centra o sol no horizonte1

Á rapariga travesso
Vae de cântaro é cabeça.
Pelo caminho da fonte

Pumega o rancho. Defronte
Azula-se a matta espessa.,»
Antes» pois, que a noite desça..
Vdam as aves ao monte»

¦¦... 
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Aponta Vésper brilhante*.*

t: o largo silencio corta
Uma toada distante..

..n. x

Irado, enxotando o yallo»

psté um homem na porta,
Dando ração ao cave Ho..»

Parece gue II Lqjpo pholoqraphou com o
Kodac da sua imaginação e da *emulsão> do
sua poesia, aquelle «Quadro* singelo.

«O poeta fidalgo* deixou varias obras como
«Chromos* (Duas ediçdes), «Pi2/icafcs*, «Dona
Carmen», »o razões», «Sinhe 1 fòr* «Vai de Ly*
rios», *Mellcnos.» Cõtlahoiou no «O Pai/* e na
?Gazeta de Noticias.»

Publicidade ,% *.«
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COMÜ A
MAIZENA DURYEA
TRANSFORMOU-O!

a 1

Era «JOeiHÍO. C agora CStâ fer?
ta c robusto. A MAIZENA
DU K Y E A augmentou o teu
appe ite e lhe deu snúík, O
teu pés© lambem t%\i\ normal.
Não ha duvida de quc a
MAIZENA DURYEA fàt
milagre» E* um producio
rotulo substancioso a torna
mais dt^crtveU UkIo* O* ali-
mentes em quc entra como
componente. O *«*u etnprc
go na alimentação infantil
é mutto reeommcudado.

GRÁTIS! - f*.«»-n».
um mxvmptat rio nosso novo
/ívro ' ReceitasdQ Com nha".
<jue enUIlVta O modo c/r prt*-
parar optimoi prato» para
o seu 6eoé, oeifi como aa
múltipla» appltcaçõvi cia
Metizena Duryva.

mai/.i;n v m< \>ll» S. A.
CM%» lV»t*t É9U « SS» t*»ulo

ftc-mrtta-m? GRÁTIS o mu liam

^ a

IkOíIíÇO

mudo

PROCURE 0 HOME "DURYEA'

C 0 ACAMPAMCMTO IKOIO
CM CADA PACOU

Quando passa o 2?: anmversano do morte
de 5. Lopes, descíamos aqui prestar-lhe as ho*
menaqensque a sua obra merece, revivendo-as
e cultuando a sua memória. C podemos adean-
lar que dentre breves mezes B. Lopes terá suas-
obras completos, republicadas pela «ftibholheca
Fluminense de Obras e Autores* sob a nossa
orientação e que se propõe nào só dar ptiblici-
dade aos novos escripiores quc surgem como
relembrar as obras do Passado que elevaram o
bom nome do estado do Pio e do Brasil nas te»
Iras e nas artes...

A Siqueira Campo5

No seu centenário

Cem anos de existência, À lua vida

está preza ao ftrosil moço e qiyantc.
no quc ficou do sonho bandeirante,

foi de epopca a lua idade antiqa,

pois senhste o ruhlo e puicnle
reflexo dos handeiras. Pcnascida . v;
tiveste sempre a íc crista, caída '

dos céus, foste a esmeralda mais brilhante.
-*'»¦

Simbolizes a nossa raça inquieta
na sua audácia e mais no seu civismo.

Teu passado é incisivo como a sela
I r

% a ri •¦¦"* i*-A" ;: *ilAJ»Ü:

Teu presente é o expressão oito e íormosa ê¦¦<¦-.' "'''.:.--í-v' v'. y..r.

do poema dos Dezoito; és patriotismo;

pelo nome que tens, cs qtonosa

Curico çfiêzênde
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* * * O conhecimento do mal ediíica.sua pra<
lie a corrompe.

* Lóra do exemplo nôo ha realidade.

Passos Li rio

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

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

Asslgnaturas
Levamos ao conhecimento de nossos leitoras que

a «Vida Capichaba» nào tem nenhum representante au-
torizado a tomar assignaturas na praça da Vietoria, nao
se responsabilizando a redacção pelas qua não foram
tomadas á Avenida Capichaba 28, mediante recibo pas-
sado pelo seu director.

São destituídos de valor quaesquer recibos nao
rubiicados ou assiqnados pela direcçào.
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ANNIVERSARIOS
Fizeram annos no dia

var, moço mudo relacionado em nossa Ca-
Pitai 24

mammmmma

x eximia pianista, exmo. Sra. D.
Ricardina Slomoto da t onseca c
Castro, ítgura de projeCÇÔO na
vida artística da cidade, e espo-

sa do sr. Dr. Antônio ttonono jumoi. se-
crelano t\a |unla Commercial dc Estado;
os srs: Adelnho Momardim, contista, pre-
miado no t Concuiso Literário e Scienti-
heo do Estado, sendo uma das mais brL
thanfes figures da literatura moderna em
nossa Terra e direefor da revista «Cha-

naan»; Dr. Olival5rigido Vieira Pimentel.
advogado e iui/, sendo considerado uma
expressão de cultura jurídica do Espirito
Santo, e 0 conhecido medico, Dr. Gttdo
A guine.

m
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st. Milton Amado, que íoi» em
ceibí tempo, rcdaclor auxiliar do
aDiurio do Manhô» e membro
fundador da «Academia Espirito-

santense dos Novos», residindo aclualmen-
fe em tVeilo Monsonle. onde continua a
sua vida inlellectuat com sucesso.

O sr. Di. Max Monteiro, jornehs-
ta e alto funceionario do Dcpar-
lamento Nacional do Trabalho,
sendo, actualmente, Inspector Re-

gtonal na Capital da Bahia, tendo forma-
do em nosso meto, durante o tempo que
conviveu comnosce, um circulo extenso
de amigos e admiradores.

A sla. Adelia /,amprogno. de nos-
sa sociedade; o sr. Dr. Tulfy Na-
der, medico veterinário diplome-
do por Viçosa c que exerce, bn-

tbanlementc, a sua actividade em nosso
Estado,

As exmas sras.: úà Abiya»! de
Souza Castn e t elemla Botelho
Ereitas, elementos de nossa alta
sociedade; 0 st Radagazio To-

m

Retratos Modernos

MAZZEI
Represenfanle do •Revisfa da

Semana», «En Sei Tudo» e
«Scena Muda-, nesta capital.

Seus trabalhos lambem sôo pu-
bheados cm

«Ilida Capichaba»

Rua leronymo Monteiro, TI
Vtctona
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A exrna. sra Antonina Bandeira,
da nossa sociedade, esposa do
sr. Amadeu Bandeira, chefe do
Expediente da Associaçôo Com.

rnerctal e bemqutsto sportmen nesta cap»-
tal; os sis : Milton I eu Rosa. prof. doüru.
po Escolai de Castello e Etcio da Silva
Alves, alto funceionario dos Correios e
Telegrephos em nosso Capital.

Os srs : Drs Antomo I rancisco
dc Athavdc, uma d«^ mais atlas
expressões culturees do Espirito
Santo,e Ericsson Cavalcanti.len.

te q\a nossa Faculdade de Pheimacie.

Os srs : Matheus V a s conceitos,
antigo c omrnerctante cm nosso
Capital, onde deixou um numero
elevado de amigos, residindo

actuatmenle no Rio de janeiro; Prof .hei.
tor Rossi Belachc. nosso brilhante cottcya
de imprensa, c direclor do Departamento
de Educaçôo Physica do Estado, a mem-
na Neide, filha do casal Lauta -Antônio

dos Santos, c applicada elimina do Colte-
qio do Cai mo.

A sta. Zemr Silva, irmã do nos-
so companheiro de redaeçêo, sr*
Ahimar Silva; osr. Prof. Manoel
Bcrnardmc» de Oliveira, direclor

do Oymasio o de Setembro

Os srs. Jos<; Leandro Martins
Soares, atlo funceionario da Pre-
feitura Municipal desta CapitaL
Thiers Cunha, competente guar-

da-livros; João l rcire da Trindade, cava-
lheiro muifo estimado em nossas rodas so-
ciaes c esportivas*

As stas : fure ma e hiracy Deren-
zt, ttquras dc relevo da socieda-
de victonense; os srs ; |osé Da-
arte. chronisla sporlivo desta Re-

\ista. sccçôo a quem prestando a sue de-
dicação e infetliqencta comprovadas; Dr».
Américo dc Oliveira, direefor do Deparfa-
mento de Saúde Publica do Estado

O sr. Dr. Alovsio Adento de Me-
nezes, conhecido advogado em
nosso fórum.

O sr. Weldemar Troccoti, funeei-
onano dos Correios e .elegia-
phos, em nossa Capital.

O sr. Alberto dc Oliveira Santos,,
cônsul de Portugal para o nosso
Estado e membro da conceitue-
da firma desta praça, Oliveira»

Santos A Cia., Ltda.
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ABATIDO?
Cuidado! Você *stá se mroxicandol

Eire abatimento qw você lenfe de quando em quando( é
devido á occomu/açòo de foxtcof no smu organismo. Eiimin*
esse perigo fomondo díoríomenfe o "Sol de Fructa" Eno —

de labor ogrodovef e de effeífo rivigorant*. Eno limpei
o sysfemo inttiiinal, purifica o songue e evifo quo você
soffra de pr/iâo de venfre e depressão. Mas... insista
no Eno porqv* sô o Eno pôde
produzir os multados do íno.'SALlttFRUCrA' ENO
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0 I O menino Compio, btho do nos-
OU I 5° disbncto amigo sr (amplo Pi-

nha, conhecido artista alfaiate
cm nossa capital, e de sua cama.

esposa D Zma fraga Pinha.

NOIVADOS
Fízeranvse noivos

Da sta Amaha de |e*us, da nossa so-
etedade, o sr. Eloy Barbosa» residente no
Capital da Republica.

Confractaram casamento, a tA do
mez passado, o sr. Nilo Nunes de
Moraes, e a sta. Maria loonna Vai-
ladao. elementos de destaque de so-
ciedade de Siqueira Campos, neste
Esfado.

CASAMENTOS
Casaranvse.

XX ¦¦' ' - :¦¦'"?'

Com a sta. Amaha Beue/ath, d»
nossa sociedade, o sr Àlanco de
I tmo (abra), cavalheiro muito rola-
cionodo em no-»sa Capital
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Instantes pungentes
CARLOS GONÇALO AMARAL

E* de enfezar o mais inculto homem o verão na Ser-
ra Como c admirável o nascer do dial - In no oriente,o
sol se atevanto, dcspamndo raios por sobre a terra. Ao
redor dele, enlressechem-se nuvens mutticoresi — tinas,
eburneas, rosadas Sao ondas que sulcam o oceano célico.
Sobre a teria, tudo parece sorrir: cantam os pássaros em
homenagem ê estrela luctpotcnle, cruzam o espaço com
presuntuosos vôos, e os grilos, iá espalhados petas piau-
tantas íé reunidas, formam uma orquestra para saldar o sol.
Uma íldr abre vagarosa os sepelos e petalos» outra súbita*
mente, impregnando o"ar dum othor agradável, Insectos
mulhfarios encontram-se, uns sorvendo o nclar das flores»
outras pousadas nas tolhas-

£ a lardinba è como o arrebol: aparece no ocidente
as mesmas nuvens coloridas: os pássaros contornem o es-
paço, em procura do ninho, canto a cigarra. O veu certi*
leo transmuda.se num scmi-escuro. salpicado de pequem*
nas tu_es. Os pirilampos tremeluzem, imitando as estreles.
— A luz. abrindo uma como cortina de nuvens, aparece»
plendicondo a terra com suo atgente tu/.

toMPANH|/\

Numa sexta feira do mcs de lane ir o, ás 2 horas da
íardc» ouviam-se telncas badalados: prorompiam da igreja

Por que soava tao triste o sino, que sempre tulaie
convidava o povo para assistir é musa, a procissão?!

E* que a poucos instantes, seria enterrado umra.

pait nos albores da vida: morrera pela madrugada. A casa
do nupeMalccido era cheia de gente: o caixão ficava no

NTONIO
Sepulveda):«tUo.OOHÇALVE/ LÉD0.30y£_
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Sede RIO DEJANEIRO

Capital declarado: Rs 3 000:0003000
Capital realizado: Rs 1200.0008000
sendo destinado ao ramo de Accidentes

do trabalho:
Capitai declarado: Rs. 1.2ü0:000S00O
Capitai realizado. Rs. 500000S000
Reservas sem oCapital Rs 8.700 611S400
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Seguro* de; Incêndio, Transportes Marítimos»
Terrestres e Aéreos, Àutomoteis, Vidros, Arriden*

te Pessoal e Accidentes iio Tiabalbo»

A

s ¦

Um seguro de ACC1DENTE PESSOAL è a maior ga
ranlia contra o infortúnio. Taxas a partir de 1$500

por 1:000$O00 segurado annuatmente.

AGENTESi-.EKAES
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Theodor Wille & Cia. Lida.
Avenida Caplcbaba, 4^- E>*\€>w%e:, 74

Victoria Espirito Santo
¦& * *¦ %¦¦ 
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meio da sala. Chegavam de quando em quando umas mu*
theres e procuravam os parentes do morto, para apresen-
far-lhes a eles as condolências. Cada uma que chegava»
mais prantos se ouviam. — Qantas mulheres ase lastimar
pcrfidamenle, - quantos olhos rórídos de lagrimas, quando
o coração meuha, quando sua presença era por divertimento.

—«O* mulheres sórdidos se lhe* não confronge o es»-
petaculo tutifero, lembrem.se qun este instante requer pie-
dade, respeito, oração.»

Junto ao recem-facido. estava uma senhora as cana
catam.lhe a ílux petos ombros; insensível aos lalsospesa-
mcs, parecia um trabalho de escultura. Os olhos, linha-os
cavados no filho. Que de tristezas lhe não escondia o cora.
çáol Sabe.lo-â Deus Nâo se lhe ouvia o respirar. fsatem
as ultimas badaladas: é a hora de sair o feretro. Osho.
mens seguram as alças do alaúde, vôo levando fora de ca-
sa. Um grito agudo irrompe da mulhci eo caixão retém*
«o uma força Mípcr-nalural,—A íéra mal ferida arremessa-
se contra os caçadores que roubam os filhos. E o povo não
sai, dois térreos braços os definham, momentos depois, um
corpo roto no chão: o caixão está livre; a gente sai; vâo
enfiletrodo* para a igreja: o cemitério fica atroz. Enterra-
se o corpo; algumas pessoas desmaiam. Oa mala, vinha um
canto merencoreo da rola que—quem sahgljr1- lastimava a
mesma perda da mãi incon*olovclL.

Em casa a senhora voltava á razão, porém, a chaga
agora era aberta; ao coração, lacerova-o a úôr. Como é



que se pôde viver, sem olegna, sem esperu*çfi~ refrigera
dos desdilosos, r~ tudo ela perdero. Desde aquele dia ne-
tosto, jamais se ihe escapou um sorriso, visto que este é
movido pelo prazer ou ódio disfarçado f icero num quor.
to; entojov o-ihe a lu/ do sol: a escuridão era consentanea
é suo alma tenebrosa. Com o terço á mao passou dois

as até que no domingo móis um coixõo saio.
A arvore gigante sente-se feliz o balançar o fronde;

O vendaval, porém, liro-lrYa e ela lenece.
Nas matas serranas, ficam perdidas, nas tardes de ve.

rèo, duas oves, tristes vagam umo o procuro do outra è>
quando se encontram, \oo juntas para a eternidade.

Cerca Viva
Recebemos um folheto illuslrado contendo suggestões

e ensinamentos realmente interessantes, muito úteis, reta-
tivos a substituição dos moirões de madeiro morto, toseos,
tetos, pouco duráveis, c coros, dos cercos, por arvores vi-
vos, de duração secular, bondas, e ulitissimos,fornecedoras
de rendo onnuat ou penodico.de combustível poro o logêo
doméstico c paro industrias, dc forrogem verde paro ani-
mães, de pasto poro abelhas, c de madeira valiosa paro
fins múltiplos.

í!m visto do grande interesse que esse ossumpto of-"lerece a todos agricultores, criadores e propnetonc deter*
ras» recommendemos,aos nossos leitores a ecquisiçâo des-
se trabalho insir uc h vo, que pôde ser obtido do outor, o
consultor techruco floresto! Adolfo Wehnscheffr. i n Sêo
Paulo, Caixa Postal n 2 403 medionfe o remessa de 25000
em settos do correio.

ELIXIRde
HOCUEIRA

ws? immt «uwuçtó1
Sim Vermifugo néo te cura Varmftioii
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Fala a Profattor PEDRO DA CUNHA-O
Clinico do Rio da Janeiro:

"Aconselho wmprt o VKHHIOL R
paio seu effnto taguro • inoftflntnro".

(aj Feéra éa OàmAm
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YERMIOL RIOS
LIQUIDO E PÉROLAS SEM CHEIRO SEM SAIO*

.;¦..{ T'., :''y//. j//:/.- ^-/yy/- '.-. '
:"¦;.¦'.. -.y~-T '¦-.'...¦ T- .Tf'.- 

'¦¦ 
.,.-: .'..¦ : ". .. :¦

Qhsaêa
¦¦¦¦*¦.¦'. .

oto*JP%

¦ 
'¦ 

. 
'; 

¦"..' .'¦ 
' - - ¦" ¦ 

"¦ 
- '¦'. ' '

Okr A . A T :-U

rA 1 L^/i^\lN 1 lZt

f 

flfla '"#»*¦> Ij ^flflflP^v^^^^^^nfllÉ^b^^k^^^^^i. j- ^wal
H| ^flB^k flU ¦flfl' jf'-. '-fl^*.-; %'jLwf^fll flk tI^Ra .' • _____*
HBBTIaz flfl-JBHL Bv __j______________________j________________t "i^L jw ^' ¦"* ^B^^flBHUMHÉKr^Bh Th't 'ív^E
BBBfll "T """:¦ K flP^i ^ifitf oTOÈsãM^W- ¦ AT*?4' £3m8àv -mumWmmt ^k flfl flfll flLL-ifl. ¦WfiK jfty An¥»mÊ^mMMmm*L' ajyf%- ¦' 'ff-í*flFfl "Pr

^^^ A*lÍC__BS2l ¦ "' iflfll flflfl^Sflflflr ^^^BflflflBk.V- -Sfá^í' "'^A-jf^flflflfl
CT-"^*ft"'"i.- ^fllHKkflbiki ™^1 ICaBfl*^^^fl*'-'» sJ''^^fl^^'"JBT&fcfiiáHfflffii^^flHB. m iHk imT ' f:f ;'« -J^MW

MMMmmMMMMWrWmlttAtmat^ . yTammVS^ ^ -.-.*¦»- ^^^^"^fflJPflflflflflflT' ,f ¦¦¥flJP'^^'^3flM^K3K^*3S^fi^.—<mi**" J v>Smw^ M"' ''FaMU

íoi na roço, d tordinho. Éramos ella
i: eu, bem longe de vistos indiscretas
Kíta corno otro/ dos borboletos»
E revistava os ninhos, sem cautela.

tu pelos cercas vio o flor rnois belta
Paro plantor em suos franças pretas,
K cousas lhe di2ia tâo secretas,
Que o joio em beijos ia ao rosto dello

ti-lo gue solto o córrego, e num vime
Se apoio, treme e ropidos assombros,
Com medo de cohir, no othor exprime
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í ir mondo os pês dos maigens sobre os comhrosr
Curvo-me, por salva-lo. e me comprime
Um ceu macio que me coe nos hombros,

Dose de Moraes Silva
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fl jüstifa soviética
e seus métodos

Comunicação do Serviço de Di-
rulgaçèf dé Policia do Distrito

FederaL

Permanece nb cartaz do sensocionahs-
internacional o coso das ciei ç ôc s dos
membros do Conselho Supremo da Pussia
Soviética* Isso acontece nêo porque olá-
to sna raalmeoíe, auspicioso» Mas,umca**
mersíe» devido *é grande agitação de pu-
bltcidade em .íorno do íéto movida pelos
jornaes de esquerda, agora empenhados
em laser crer, ao mundocívtlisodo, aue a
Pussia caminha 'para a democracia, que
o Rússia vem de alcançar, com o recente
pleito eleitoral, a perfeição constitucional.
e mais isto e mais aquilo,

Entretanto, ao mesmo lempo que os or-
gâos a soldo da ttla. Internacional propo-
Iam invencionices deste tcc r. notamos,ne-
les mesmos, nas paginas do centro, em
cantos escondidos, outros noticias que
provam,insuspcilomcnte, que o Rússia con^
tinua adotando os seus processe s de poí«,
bárbaro, despottcamenle dirigido ,*poi um
restrito grupo de criminosos quet pompo-
somente, se intitulam Comissários de Po-
voe Eembro de Conselhos Supremos.

Vetamos, assim, o que publica, cm sua
edição de lt de Janeiro,o «f*Mat:NSKÀ
DÀOÔLATT»* relerindo.se á situação do
sr. Jakobowilche, Ministro Plenipolcncio-
rio Soviético, em Oslo:

*0 aludido diplomata» di? esse jornal

«VIDA CAPICHABA»
a

PihlkAtit* f«.1*4(14» ttmf-&3.
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AGENCIAS AUT0PI2ADAS :

STANDARD- A ECLÉTICA - BRASIL
LTD.-) AYER e SON - GLOSSOP &

CO&p ~~y. WALTER TBOMPSOM

ASSIGNATURAS
No intuito de dar maior ditfusao á

nossa revista resolvemos ftxar em
20$000 o preço da uma asslgnatura
annuel, e am 12$ a semestral.

Aos assignantas em atrazo podimos
a fineza de saldarem seus débitos junto
aos nossos representantes no interior.
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no segando quinzena de Novembro pus-
sado. recebeu uma inlimoçdo,lacônica e
enerqica do Ministério das Relações ex*
tenores da Rússia, convidando a reqres*
sar, imediatamente, o leu país. tlxlranhan-
do os termos do teleqrama, 0 sr. lakobo-
«vitebe enlendeu-se diretamente com o sr.
Litvinoff,indagando das razões de taovio-,
Jenta ordem de regresso, B, de outro la-
do, escrevendo a amigos sinceros, cm
Moscou, leve dos mesmos o conselho de
nèo regressar de nenhuma forma.

O Ministro Plentpotenciario em Oslo,
que» anteriormente, exercera o cargo de
Vice «Comissário do Povo dos Neqocios
Exteriores percebeu, loqo, que seu regres-
so é capital russa importava em sua con-
denaçiq á morte. As razões, nèo as sa*
bia, Mas, tâo pouco, interessava, no coso»
que estivesse, ou nâo, more nle, pois os
agentes do G. P. II . quando recebem ins-
truções para prender,desterrar ou tusilar
uma pessoa indicada por Stalin, de nenhu.
ma forma se preocupam em apurar as res
ponsabihdades dó acusado. Baste flue

*" í

6anh^ 12$ diários
tm sua própria casa. nas horas

sagas, na mais rendosa, original e
artística industria domestica. Pacil
paro ambos os sevos. Intorma-se
grátis. De se ia rido-se amostras e ca-
talogos itlustrados do trabalho a exc-
cutar, remetia 5$, mesmo em sellos,
a I . Marinelh — l«?ua 15 de Novem-
bro, 312- Caixa Postal, 2430 — Sâo
Pauto



í/er vermelho lenha ordenado para ser o
seu desejo rápida c plenamente satisfeito.
E. si tal nêo acontecer, sob o mesmo fi-
ctro pretexto de sabotage, treiç&o ao re-

fjirnen, conveniência com espiões eslron-

geiros, e outras alegações, serão lambem
condenados pelo desejo sanguma r» o do
déspota todo poderoso do Russio

Assim, e ante prespcctivas lêo pouco
convidativos, o sr: Jakobowilchc deliberou
enlregar os arquivos e documentos date-

qaçao de Oslo ao primeiro secretario ali
cm exercício, c rccolhcu-se a sua rcsidcn-
cia particular, enviando, no mesmo dia, um

pedido irrevogável de renuncia do cargo
que ocupava

Passaram**e os dins, quando o Ministro
Plcmpotenciario recebeu uma comunica-
çôo de Moscou, adiantando Que sua ehtu-
de tinha *ido interpretada como uma alta
traição, e que o Estado Russo, em vista
disto, mandara prender seus dois tilhos
menores, Que estudam em um colégio do
capital russa. E, si o acusado nêo voltas-
se, dentro do praso de cinco dias ao seu
pais» seus tilhos seriam lusila dos, como
responsvei> pelo crime que o pai come-
fera*

O «E^ENSKA DAOBLTT», que eslom-
wou. na intégrO, esse uMimo despacho do
Governo Soviético,reprodusindo, ainda.o
original.em fologratia, terminou o edito-
rval em questão, mostrando, que as elci-
çÔes na Rússia,— c como Iodos sabemos,
-nâo passou de mera fantasio. Tanto que,
contorme as notxíos dos jornais esqncr-
distas, os elegeram, de mocratteamente,
peta violência, pelo derrame de sangue e
peto terror. "-sar*

* »' üm beneticio ledo vale por Iodos
o fazer.--Passos Lirh
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Devaneio
de GOlMARfiES MARTINS

toi numa noite assim1
Chovia...
e a sua imagem eu vi atrnve/ do
vidraça da janella
Ella?l
NSo pôde ser.
Ello é rica demais p*ro se
humilhar I...

E eu sou tão pebre!...
Unicamcnle ar listai*

E ella é íutil dema?> pra me
comprehcndei'

"flanar--, _aflfl ifl *
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Sm/5a;zm/}a
de IGNRCIO RAPOSO

Recordasse. Sjnharinno»
Daquella noile em que o amor.

De longe» de longe vinha

Encher-nos de grato olòr ?W*
ê

Pois este poema infinito»
Mais puro que um puro véu»
ficou para sempre escnpto

Nas reticências do céu...
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ESTA VIDA
de JORGE AZEVEDO

E eu sempre te dizia Que esta vida
nôo vale a pena ser vivida...

E nêo me acreditava», e somos
entristecida,
enquanto eu acreditava
em tudo o que dizia»,
quer tosse sobre o amor ou sobre a vide..
E a vida assim passava,
sendo eu o teu querido e lu querida
como hoie ainda és...
E nós vivíamos a vida
tendo a felicidade a nossos pés...

Porem, num desses dias
tristes do nossa vido.
esquecendo as teh/es alegrias
da nossa mocidade,
íe Iranslormaste de verdade
e te fizeste de esquecida
dos alegrias promellidas...
E desde então a nossa vida,
que era uma só, íelis e tao unida.
tao romântica e linda
como bem poderia ser ainda»
se reparhu em duas vidas
tSo desunidas...

Mas como tudo passai...

E agora eu acho graça,
mas uma graça entristecida,
cm me lembrar que eu sempre te dizia,
e nôo mentia»
que esta vida
nâo vale a pena ser vivida...
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Nerves

Pegando Fogo

Kflfl íí£?»>ipr a^l flfl^*'- ^^^flafl» c^

¦t^flHnvs^ jfsf 'xflflBfyv BB flhv^

jft>$flflP^'v* jf

Em muitos dias as mulheres amanhecem tris-
tcs» tâo nervcfeas e desanimadas, tãoaborirecidas,
inquietas e irritadas que parece que todos os
nervos estão pegando fogo !

Estes sofrimentos intoleráveis dos nervos, e
outras alterações mais graves da saúde, são cau-
sados [>or dfôarmnjos e perturbações de certos
importantes orgüos internos.,:

Para evitar e tratar tudo isto, use Regulador
Gesteira sem demora*

Regulador Gesteira evita c traia os padecimentos nervosos produzidos
pelas moléstias do utero* a asma nervosa, jx*so, dores c colicas no ventre,
as pemirimçws e doenças da meiistruaçto, anemia» pálidos, amareiidlo
e hemorragias provocadas pelos sofrimentos do utero, fraqueja geral e
desanimo, a fraqueza do utero, tristezas súbita*, palpitações, opressão no
peito ou no coração, sufocado, falia de ar, tom uras peso, calor e dores
dc cabeça, dormenda nas pernas, enjôos» certas cocetras, certas tosses,
pontadas e dores no peito, dores nas costas e nas cadeiras, falta de animo
para fazer .qualquer trabalho, cangaços e todas as perigosas alterações
dá saúde causadas pelas congestões e inflamações úo utero.

Regulador Gesteira evita e trata estas congestões e inflamações dodu
o começo. ^

Rêgtiiúdor Gesteira evita e traía também aa complicações internas,
que sâo ainda mais perigosas do que as inflamações.

Comece hoje mesmo
a usar Regulador Gesteira

!
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