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E* desolador» a sua imprcssaoao mirar.
se no espelho! li* que a espelho nâo men-
te ! fêlle lhe dix« sem rebuços, que n se*
nhora está envelhecendo precocemente !
Elle lhe mostra que a sua mocid a d e, a
sua smide o a. sua bcllcxa estão se exgoi*
modo rapidamente devido aos, mates ter*
riveis do seu sexo?

Defenda esses seus thesouros inestirnà*
veís í

Combata os seus males e cure-os radu
calmantecom o Regulador Xavier, 0 Re~

gulador Xavier, de accordo com a» exl*
gencia* da médiciiia moderna, é fabricado
lob duas formulas difíeremes i 0 M.-"l —

Para os fluxos abundantes * suas canse*

qitieneias, o N; 2-para a falta de Uaxos e
suas conseqüência*. O Regulador Xavier
operará o milagre da re-surreiçâo dos sfeus
encantos de mulher! E a senhora poder*
enfrentar, com um sorriso iW orgulho, a
traque %a do seu espelho'
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Tiolac. . hc-lac hc-tec...
-g«e tetoqio. meu Dcust Murmuro Atoysio. ia bebedo

de turno e somno. ti continuo o monotoqo, Irislonho:
*•- Antes a insensibilidade total*.
Erque-se Ksprcguiça-se, violentamente Appioximô-se

da lanella, Abre.a e olha a noite,
() ceu esta tremendo de eslteilas. Grandes, peque-

nas. Menores Maiores. Uma tutilancia tnlmtla. E» sob ases*

jrellas ptscanles, o silencio moital dos desertos, A rua é
ampla e va^sa. parecendo um abvsmo paro elle uue eslãno
ultimo andar do arionha-ceu Os annuncios luminosos en-
fedam o espaço lá em baixo, como asfaqulhas que enchem
o infinito,.*

lecha a janella Helotno á soiidêo do seu ouailo Sen-
Ia-se numa das confortáveis cadeiras, oue enfeitem o seu
appartamenfo de moço nco. Os olhos, sorrnolentos, pro-
curam 0 rcloqio, pousado sobre um movei,e fazendo ouvir
o rylhmo cadenciado do seu hclac imptessifenanlt e som-
brio» parque monótono*

\ hora*
Morde, fortemente, os lábios, como em desespero De-

po**, ab«ua-*a d» <t**arda-tottpa Ittxuoto Abre.o e, ao es»
oelho <w appatcce, mira-se.

Sente-se mais velho Os olhos encovodos e verme-
lhos, como st tivessem chorado, parecem os olhos de per-
diçêo de um bohemio. As faces palltdas, de ceia Os ca-
beltosem desalinho A gravata meiototla aletando o bran,
cura da camisa de seda.

Um sorriso de amargura coito-lhe os lábios, que se
entreabrem, vagarosamente

De repente, leva ambas as mftos á cabeça, rcjnixan-
do a peite da lesta e dando uma expressão exótica aos
olhos e» assim, fica lonqo tempo, é frente do espelho, olhan-
do.se a si mesmo.

Tic-tac,.. tiç-lac... tic-tac.»
O reloqto, impiedoso, contínua a correr, célere,K Alay-

sio sente-se mais mie»»*, ouvindo o muimuno da mochine
sempre e sempre na mesma maicha, Que nâo pára, porque
é a marcha dentro do infinito do tempo ¥Me r um antoma-
to nesta noite sombria O moço rico, que herdou uma das
mais vultosas fortunas da Cidade, nâo se sente satisfeito
O primeiro ndo, que recebeu, em toda a sua vida, o deses-
para. V verdade que, quando, naquetla farde bonda, em
OMt a conhecera—aquella, que lhe lomahoie todos os pen-
sawenfos— e que dissera a um dos amtqos que larta delta
um brinquedo entre os muitos que ié qtirb r a r a entre os
seus dedos habituados ao maneio rutilante do ouro-ouviro
gu«. nio O tentasse, porque n&o sana leli* C elte. rtsonho
e breietro:

—Nâo seia bobo. Aqui, pertencer -me é uma honta
para as próprias mulheres casadas..,

—Mas aquella é uma moço I
-Dar-lhe-ei wm dote que lhe compre um marido,.*
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Atoysio de Carvalho fe/.se fan numero um da linda
moça tlelena Salusbo, cantora tíe radio, simples e Itnda
como pouco*, comptchetidera loqo a attdude e o dcseio úo

¦'' ¦

lovem milhcinono Mas, para a luta. tinha a singeleza bôe úa
sua atma branca, e a freque/a tnvenci\el úa sua honrade*
sem macula.

I:m todos os hiqares, onde cita appareeia, lá eslava
sempre, imnciulenie conquistador, AloysiO de Carvatlo Num
bonde, no passeio, oo seu lado, elle era assim como uma
«ombro, v atendo-me desta velha imagem dos cenleurs pas*
sadislas Num chà. cm que adquiria uma cadeira espCCre^
no cinemo, que tosse sé ou acompanhada, num Thcalro, em
todo o canto, como um guarda, um amo protecttu ou um de-
momo de seducçèo sempre se encontrava ofiguia, ao mes-
mo tempo *\mpalhica e renellente» do lovetn apaixonado.
Incapaz de uma apresentarão de si mesmo, conseguiu aue
alguém os tomasse conhecidos um do outro, tílla ouviu os
suo* hsomas com a íne*a desconeerfanle de umo íteita
que ouve a referencia mais bella a uma cousa puramente
humana c alheio á sua religião. !Sj bem que ttalavel. amioa
de todas, simples. Helena Salusbo eta inllexis eL |* que»
com o seu instincto ella adivinhou o mal que lhe rondava
em torno,,.

Mus, nada disso, afinai, teria siqnthcação olgumn. Na„
da. Porque a tentohso de um fhrt nao pôde, de foimu ai
guina, ta/er a infelicidade de atguem. Entretanto, o dia
cheqon -

Ura um domingo dr festas. De testas entre os homens,

Os rins merecem tanta ai-
tenção como os intestinos

O intestino humano mede 0 metros de comprimento;
nos rtn*i ha 10,009.000 de cunat s que, eníileirados. se es-
tenderiam por 30 kms. \i\ portanto, tâo importante manter
a regularidade do funccionamenlo dos rins quanto à dos
intestinos.

Os rios brabalharo inecasahtettieníe para expeMir do
organismo os ácidos e «letncios venenosos extraindo* do
sangue.

Os rins das pessoas sadias expedem diariamente eer-
ca tle litro e meio de seereçâo compo $t a de agu», urêa*
ácido urteo, matérias corantes e detrictos orgânicos. Quan-
do à urina se torna escassa, ?'• stgnal de que o* tubo* fil-
irados úo* rins eiíâò obstruídos por venenos. Isso è pero
goso e consume o principio de dore* lombí»re$, ciatica.
lumhago. inchaçào nas môos, sob os olhos r nos p»*s, tio-
re* rheamaücai* toatetras, perturbaçõea visuaes e cansaço

0$ rio* mereçam cuidadosa attençáo e, tanta como os
ntORÜnos, devem ser limpou de vet em quando, Para tim-

par, de*in0amroar e acirrar os rins prefiram as Pdlulas de
po*ter. cuio mm náo eonslHae mai» uma t^rleíia de bons
retuitadat.
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na terra, e sobre os homens, no infinito, Kstou-
ro de foguetes malucos gritavam na concavida-
de dos seus escampos. Vozes se entrecorfavam,
numa elgarovio de rvlhmos ensurdecedores e
hravios. porque desequilibrados pelo enthustas-
mo úa multidão oue enchia as ruas, No ceu,um
sol* que maíS parecia uma roda de supplicio
ensangüentado e btavio, dava gargalhadas dc
te, Nèo havia nuvens no espaço, que cnsom.
brasse o aspecto festivo da vastidão ^

Os dois encontraram-se. Elle insistiu por
isolar em-se da multidão, Ella manteve-se infle*
*ivet, I:, denotíi de muda insistência deite, cedeu
poro ouvi-lo. í; elle. iá >nlego$ando o sua yi.
ctoría, poz-lhe diante dos seus olhos tontos ti*
íulos de nque/a, que fanam transbordar de ga-
nanciosa volúpia oufrosespmlos que nio lixes-
«sem a educação ou a índole do deliciosa con-
tora. Ella viu-os e escutou,ionqo tempo,as pa-
lavras cheias de calor e seducçèo com que lhe
talava o milhonano ícifo poeta pelo amor...

Diqo.tbe. írancomente. Helena, lenho si-
do um hereqe na vida, porque fugi sempre ê
verdadeira religião .do amor. fir do amor um
objeclo de compra e venda, t: si hore lhe oífe-
reco quanto possuo em lortuna, nôo e para lhe
comprar um carinho» c poro testemunhur-fhe a
minha affeiçâo...

—Obrigada, mas eu nâo o amo!
—farei de você a mulher mais íeh/ da ícr~

ra. Dar-lhc-ei tudo que quizer Nem tiem voce
tale, pdr-lhe-ei á disposição tudo que adivinha'
que seia um de seio seu.

—Obrigada, mas eu nâo o amo...
Nèo precisa amar-me. Accctlc*me ope-

nas Seremos íeh/es os dois, como nunca o Io*
ram outros seres sobre este mundo.,.

I: ella com a sua vo/ cheia de exf r anhos
l,mmonios, murmurava, numa firmeza dcsiruTcIõ-
ta, sem alieníar em que pudesse ser mesmo mais
feliz, noutra oceosièo :- • #

—Obrigada, mas eu nôo o amo..
Nâo seia inflexível» Pedia.lhe o rapa/

pondo tons de choro na vo/ implorai ivo.
t Helena, estancando o sorriso malicioso e

Cortante que lhe enfeitava o$olhos côr de mar.
real firmava:

—Nèo o amo!

» *

i
Alt* entre as quatro paredes do seu quarto

le arranha-ceti, senhor de uma fortuna, que nâo
gastaria toda nunca, elle maldi/u* iodo o seu
passado de pcrdutarinhodo amor.de ladrão de
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O escriptorio
onde trabalho
tem muito mo-
vimento. A mi-
nha tarefa diária è cnor-
me e eu nào posso por-
tanto adoecer. Para go-
zar saúde e renovar sem-
pre as minhas forças,
escolho todos os dias para
as minhas refeições, ai-
guns dos deliciosos pra-
tos, preparados com a
afamada MAIZENA
DURYEA —- o produeto
que gera energia.

GKAÍ1S!- Teremos
muito prnnmr em remeffer-
lhe um eiemp/er do noaso
novo livro " RtüCtriias d#
Coãinhm**.*
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procure o nowe "DURYEA'
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íM CADA PACOTE

corações, de infelicilador de pobres virgens m-
deíezas

€ o relógio,inclemente, encimando um guar-
da-casaca negro, que assistia, inditfer e nl e, è
tragédia psvcholouica do seu dono, continuava
a botar dentro da noile infeliz as suas pancadas
uniformes que, aqora, pareciam nllcor os tons
de sua* pisadas no soharavSsio do tempo:

—TiC-fac... hc-tacx. hc-lac...
I ot quando Atovsio, olhando a sua mesa de

cabeceira, descobriu enlre os velhos livros, seus
únicos amiqos no silencio dos dias tristes, um
que linha a capa vermelha e sobrcsahia entre
todos petas dimensões avontaiadas da sua com-
pteiçno. Tomou-o entre a* ma" os tremulas, ner-
vosas. t:ra um exemplar antigo <io Novo Testa-
menlo Abriu-o. Deu no tívanqell.o segundo Ma-
lheus. Seu* olhos filaram, tncontinenh. o 4' Ver-
sicuto do Capitulo V £ lã estavam as palavras
de Deus:

~~«ftemaventurados os que choram, porque
elles seréo consolados Ir

Foi corno que a ordem para que as Ingri-
mas banhassem a* lace* de esoermaeete de
Alovsio. ti, com as lagrimas, desceu sobre elle.
como um manto de prolerçoo.o divino consolo
de um som no.

«
* »

Helena chamo-se ; Helena Salusfio de Car-
valho,porque Àloysio encontrou, (malmente, o
lado bom de sua vida, e nunca mais deixou o
caminho de sua felicidade,.,

TIRO DE GUERRA 105
Juramento a fiandeira

Com a presença de alias autoridades fede-
raes, estaduaes e murucipaes, realiztu- se no
dia 2 deste mez a magnífica sotenmdade de tu-
ramento â bandeira peta turma dos reservistas
que terminaram o curso este anno. lendo tuqar
a grandiosa festa no Parque Moscoso.

Aqradeccmos o convile. que nos foi gentil-
mente enviado peto presidenie do Tiro de Ouer-
ra 105, sr. loao Corrêa de Araújo Kilho

^ i
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Publicidade
Levamos ao conhecimento dos nossos clientes que

as contas relativamente a autorizações de publicações
Hlustradas e quaesquer outros annuncios deverào ser
liquidadas togo após a sua inserção n« revista, ou no
nm de cada mez, contra apresentação dos comprovan-
tes e respectivos recibos passados pelo nosso director.
t^ Somos forçados a fazer este aviso em razáo do atra-'

20 que «em se verificando nos pagamentos de algumas
publicações autorizadas Avisamos também que nenhum
pagamento deverá ser feito antecipadamente. '

«EXPRESSO ANDORINHA

Acaba de ser oigantsada, nesta praça, uma
ernpreza de transportes, para serviços entre o
Rio e Victona, com sede nesta capital, e sob a
designação de «expresso Andorinha.»

t a/em parle da sociedade as srv Michet
A, Sarkis, Antônio R. Batbt, Jorge Y, Per rena

l opes e Chrtslovêo oalbi, cavalheiros muito relacionados
em nosso meio eomrnerciôt.

Agradecemos a communicaçSo.

V;\ I H

Asslgnaturas
Levamos ao conhecimento de nossoa leitores que

a «Vida Capichaba- náo tem nenhum representante au-
tornado a tomar asslgnaturas nm praça de Victoria, nào
se responsabilizando a redacçào pelas que nâo forem
tomadas á Avenida Capichaba 28, mediante recibo pas-
sado pelo seu director. , \ x< ,

Sào destituídos de valor quaesquer recibos nao
rubricados Ou assiqnados pela direcçâo.
i
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«Ha homens para ludo, inclusive para certa*
mulheres »

Si nêo fora of consolação, a humanidade nâo tesish.

tia aos revezes da vida. Assim lolou.mc aquele desgraça*

do ser humano, magro, andraioso. depois de mais ottsi t-

todas no cigano triste, gue elevava fumaça ás aituras, no

nervosismo de seus dedos irrequietos.
-A minha siúa, disse-me ele, é a teptcsenlatôo pei-

feita do ostracismo com rapa de infelicidade amoio-

sa. r o reflexo nefasta e humilhante daqueles que» ei n o

eu, viveram mas nâo senbram, sentiram mas nAo morreram

porque a alma dos desgraçados voliinleno» e conscientes
nâo morre. . defmha.se.. acabtunha-se \nal-rna I m

lamaçal negro do v»da vou vivendo... vou sumindo... desr-

parecendo como os vapores elencos.
Mais duas pitada- nò cigarro seco e ele conlmntu

Pois ê isso, meu amigo 0 mundo esto cheio de gente que

té foi bôa e que bote nôo presta, de genlc gue nao presta

mas que ié (oi bôa e de-gente que nunca prèslou. Neste ul-

limo grupo, como que querendo cataciensat a maldade ht-

mana estão os enfeites cazeiros, es>.lctottS*s dompoeM*

r personagens hndi-imas dus romancistas, ek,J'otui* r.o

ulhmo grupo estão as mulheres, os * abacaxis* da naluresa.

as téranías em balaios, que nunca se -abe nual é a doce.

por mais que se procuie
liu era a alma bôa que espalhava aso* atcqtes peta

vida em fora. , f.ier o homem nwmleli? deste munao. Ma<

Um dia... ohi iafeJtoídode molUilo,.. ottl tnomenlo n«q.«

por que chegaslc ?
-£ as lagrimas cornam petos frgéçcs de rua tare,

como soe acontecer nas çatcalu Wt* ífí-*B.ff*'
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Depois de enxugadas com um trapo de p a no pteto
como a sua alma. suio como os seus pensamenlos» ele re-

petiu . mjs-* um dia... uma mulher... veia sé,., uma mulher

modificou a$ meus pcnsemtflos <T a i O-à P*íia esct.ita. 0

meu modo gentil para grosseiro
í;ta era.», o gue meu Deusl uma dessas mulheies que

antes de a conhecermos bem somos capazes de prometer-

mos douta.lo.ma> <me dcao^ «reinosoWaados a inalc.a-

Ia (qucb.or.lí.e pralo» na cekça). Conhea-a numa bela

|a.de.em auC. oor um dcícuido. o, meus oliu- "«ImJí-

ram encoalmr com o* seu* pequeninos r prelos, hm qua.o

seu sornso b.onítado pelo sol escaldante de sua letra en.

conlrou.se com o meu. E desde essa larde começou o nos-

m amor sublime, dutaníe um mfses.
Depois.. nem e bom falar, vieram as desavenças a

com eta^ o* maieuiendido* LL«..»*. **»n*nrt.
A desconexidade de suas palavras, gue ouasi sempre

eram melosas, em compareçio com o seu modo lubl e es-

eabraso de ao>« bem demoaslravam a neondio de sua alma-

O PELDTEN5E
ei hj

AUGUSTO LINS
-. Aa^OfJflClO —

Praça Joio CUimco, n- i Tei. C- 88
Vil TOKIA



mmM por»que iornou»se assim essa malhei ? Intenc--
yuei-o —Nao sei meu amigo Para tudo os sábios ícctfi con-
corrido com a sua parcela de inteligência, menos pata de-
mon.slrarcm as mudnnças bruscas nue se operam nas mu-
lheres

C' mais fácil compreender-se ma cacho i ro do que
uma mulher.

O que concorreu para tal nôo o sei. O que lhe pos-
so afirmar c que fado mudou.,, e de que maneira «nnse-
revclmenle.» E pergunto aporá: onde está o senlimenfabs-
mo prcqado por Deus t Onde cslao os sôos princípios adqui-
ridos no decorrer dos anos, no decorrer úo Vidat

Tudo tem seu í»m. *E eu que neste mundo ambiciona-
va tudo. nao consegui o amor de uma.,.*

Os seus olhos arregalados volveram-me, mediram.me...
e depois com um sorriso sarcástico apertou minha n no e
disse -Eis a vida! Eis o destino representado nu ponta de
um cigarro e na desgraça da humanidade.

COMPANHIA
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Valentim 2te-c£/a#e

A morte de D. Quixote
InQutcto. semt-nu, sinistro, o cavalleiro
Bradou, como um trovou; *en verguem-me a longa*
Sellem-me o Rocmante. ó Sancbo, ó EscUdeiio,
Traze-me a lança, presto, e a minha espada amigai»

Tinha em br a/as o olhar, e truculento o aspfifo»
E vibrava em redor a imaginaria lança.
Logo apôs caluti, tombou do respaldar do ledo.
Mor Io, tendo no lábio um riso de creança1

GONÇALVES CRESPO

Sede: Kio D© JANEIRO
Capit9l declarado: Rs 3.000:0008000
Capital realizado: Rs. 1.200:0005000

I

sendo destinado ao ramo de Accidentes
do trabalho:

Capital declarado: Rs. 1.2b0:000500O
Capital realizado. Rs. 500.0005000
Reservas sem o Capitai Rs 8.700.6115400

Seguro** tie Incêndio, Transportes Marítimos,
Terrestres a At-reos, Automóvel*. Vidros, Àccidrn-

te Pessoal t1 Acr.df-tttes do Trabalho.

Um seguro da ACCIDCNTC PESSOAL e a maior ga-
ranlia contra o Infortúnio.-Taxai a partir da 1$500

por EO0OSOO0 segurado annualmanle,

AGENTES r.EKAES

Theodor Wllle & Cia. Lida.
A venlda C j.plct\Aba, 41 Phone, 74

Vlctvrla Eaplrlto Santo

_l-^._._^_-_-__£<hi__£iím

Banco de Credito Agrícola do Espirito Saqto
¦Mi.,,,,.  i im iin.i »¦ ii»i ii " "' amammmm. I

Autorizado a fünçcionar pela arta Patente o-1.56^. de 23 de Julho de 1937

Capital integrallzado - Rs. 5.000:000$000
- 4* ^a *

é' X

Ileposltos irarantldu* pelo (iovenio, nos termo* do decreto-lei n. 8*8*1, de 20-12408?

Faz empréstimos a Lavradores ou Criadores
especlalmenlo para fomento agrícola, novas culturas, criação im geral, desenvolvimen-

to da pecuária, industria pastoril ou outras que utlüxem produetos aapirito-santensas.

realiza também empréstimos e operações de natureza mercantil
Rua do Commercio, ZZ - Vicloria

Caixa Postal 2.ÕO - End. Tel.: «Ruralbank
Agencias Cachoeíro de iupeuiititti w~ ísixs Postal 2«

latina. -* Caixa Postal, 3

i'' -r r

em :
PEÇAM INFORMAÇÕES
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que prejudicam seriamente os clubs
dos estados.

¦

Jogadores que se inutilizam por
uma lei defeituosa"

A; ¦¦ .' -..¦'¦.

Os legisladores spoilívos, procurando der

á lei de tianslerencia maior torça e seguiança»
nclla incluíram dispositivos demasiadamente n-

qorosos os quaes ditficuttam a conquisto, pelos
centros sportivos de menor proiecçao, de ele-

mcnto> <iuc vivem no R.o e em 5fto Paulo sem

ser aptoveitados,
Ainda agora, no momento cm que a Bania

procura licor enquadrada no profissioneUsino,
pois, ale agora, oMogndo.C> bah.ano> piohc< m

o fool-ball profissional denlrO di» lc> amado-

ristes, alfluns players esl.o m-~ co"»»'"' °

transferencia, uma vez que acluarero no torne»

municipal, realizado na época Ua disputa do

campeonato mundial de toot-ball.
Inexplicavelmente a competição extra ven?

cida peto Fluminense loi consideioda cilirtn-

tegraiite da temporada spotliva de l<>3« e daln

nào poderem vario» ,o«ado.cs ach.ar na ft-hia

ou mesmo em outro qualquer Estado.
O gue òccorrè,conveàheinos, nlobeneiicio

ossports. Somos partidários, mtransigtmt< 5 c

rígidos, da 0DServaç_p ealrida 6 le.. ma* Iam-

bem achamos que o prolissionalismo icgut i uma

legislação mais ampla, capa/ de abranger de-

terminadas situaçtVs do jogador.
lia. da parte dos clubs e das entidades, um

desconhecimento das necessidades do proíis-
sionahsmo, tão fáceis de ser vistas e constata-
das.

O que vemos aqui é um club, em geral, açambarca;
todos os valores disponíveis, conservabos como reservas,
deixal-os me?es sem tomar parte em um encontro enlre ti-
tutores» mas não obnr mão, de maneira alguma, de algum
desses elemenlos, muitas vc?es necessanc s a oulros clubs
que compromellem as rendas dos »ogos com a apresenta-
ção de equipes Iracas e mcapa7e* de giandes leitos.
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.Sr Reynatdo Ribeiro, actual
Director techntco da Federa-
çâo Espirito &ò fll anse. sob
cuias vistas será orpa/n/ac/o
o nosso comi in&oo que re-
presentarà o Estado no Cam-
peonato ftrasitein . O sr. #ee„
na/rio Ribeiro è também Irei.
pudor do «Pro branco IÀ C»*,
penta campeêo do Estajáo» e
cavalheiro muito relacionado

em nossas rodas sociaes.

$ Muilo mais prahco* mais racional mesmo,
seria um club abrir rnao de homens que nâo lhe
ta/em falia e que irãojconcorrer. ao ser Irans-
feridos, para que sunam partidas ccpe**ts de
interessar e de dar ao profissionalismo o gue
mais elle precisa para viver; rendai aprecia-
veis de bilheterias,

Assim deveria sueceder, mas tal nao sue-
cede. Ha quem prefira esmagar o adversário e
privol-o de melhorar, ainda «pie modestamente
a sua representação, _rraM .

Emquanlo vemos da parte de clubs tntransi-
gencias incompatíveis com o piobssionalumo
ficarão de pe (eis que apenas dilticullim a evo-
iUçSo de centros sportivos atio/ados, Vários
jogadores, que aqui nem nomes possuem, que-
rern iogar na bôa terra, mas estào impossibib-
jados de oía/el-o. togaram no torneio exbaji-
caram encostados pelos clubs a que pertenciam,
jiveram as suas liberdades concedidas níses-
tão «presos* a determinações desconcertanles
de leis que apenas entravam o a d i autamento
spoitivo dos listados.

A :2 :AíL... i
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AUGUSTO LINS
— Advogado -

Praça J01.0 CliflWCO, nk t Tel. C. «*^
VICTORIA

I» ' ^^m0a^l '<^m\r^^^

___^^^_Bé__ ¦^Círt^'^

^______i_iv mi _r? jA?a£$< fW _m _iy_ ¦ "^0 L.___________,

_r x, ^^^ _0v*^Bk s^c^_^. "-> ^^b
J»w _^"^»w ^^ I J__Tt*\ aX^^B ^^____B

V^" ""i/ 
Cr! SOUZA CRUZ^^^Jfe

_T _>
*..*»#»«¦**



A pQilosopOia Alvura da pelle em 3 dias
no Brasil

¦

777 7

A-s Manchas. Sanlas,. Cravos, Espinluis e Verme-
IHtctâo e a Còr 1'errosa rf*j..:.Çutis iSe^á/Ppare-

: cem — As ruii^m. ^e A í í nêt n *

¦}"

.'Ninguém ignor%oresen{émeojle no Brasil..a
grande necessidade que. temos do estudo da ptn-
Igsópttie, scicncio gue'é o verdadeiro pinacuh
de imét se descortinamos outras, scieticiaglié
desde a mais alfa antigüidade ale os nossos
dias, teol servido "de bússola aos conhecimentos,
humanos» sendo -como me o roso*matei de toda
sabedoria,

Para certas carreiras cnlâo» pode-se dizer
que 0 estudo da philosophia è de todo tndispen-
sovei, como para a de jurisconsullo» poi exem-
pio, onde se lula a cada instante com os mais
minutados problemas socioes» nâo raro lendo o.
advogado que presçiüier cbii.côes que se' < ç-
ctillam, interesses que se enlrecliecam, sentindo
o ioú^ momento grande necessidade de egu.de*»
ta de vista, de força de raciocínio, de poder de
argumentação.

Nâo ha sciencin alguma que nâo lenha a
sua parte pllilosophica» e podem* > até atíumar
que lambem nas artes» onde nâo lie philosophia
nêo se revela o iiento. Poeta,poi exemplo» que
nâo ê plittosonlto, será quando mudo um ímpio,
visodor ou simples eslv/tísla, mas nunca seta
poeía Homero, Dente e Camões, considerados
por Schlegcr os Ire** matai es poelas do mundo;
vivem mais do espirito dos seusírebaijus que
úa sonoridade dos seus ver>os.'

Mas, apegar de tudo isto» uma certa aversão
peto estudo da philosophia de tia muito se vem
notando na moadade brasileira,

Este mal vem de longe, Apezar dos elogios
leijos a seriedade do Imncuo petos homens da
minha idade, todavia se sabe que a ausência de
penetração no amoqo das causas sempre foi o
deíeiio máximo dos brasileiros naquelles tempos,

,WA SUperiiCíalidade. u descuido c a iicuhuctt.»
cia enodoaram sempre a civilização brasileiro,
onde a lei do menor esforço è a única respei.
fada- por um principio de amer ao culío du w-
dlíencia. Moi is*»p procura sempre o brasileiro
aprendei o reslrícíamenfe apphcovel.e no Mia
faina úe econamjsar esforços» considera o%ve-
;¦ es tituleis cousos indispensáveis. A>> n,poís, a
relutância do mocridade contra o estudo da ptn.
losdphíO è um dos mais vivos otlcsludos danos.
sa negligencia tnletlectuat.

Os estabelecimentos desse gênero de ensí-
no apenas se iniciaram no brasil. >ó tendo lar-
ua duração etPocutdadc de Philosophia do Rio
de janeiro, tioje incorporada à Universidade de.
Capital tederal.

A Academia Phtlosophtca fundada ali de
laneuo de Ift57. parece lei desapparecido em
IflOI, porque, desse anno em diante, nâo mais se encontra
nos torooes da época referencio alguma a lüocolenoo ms-
tillllcu " . **;;* -**#'**

Háo era uma faculdade»fmas uma sociedade de es*
ludíosos. Possuía uma bibholheca com mil e tantos volumes „
e Üm gabinete miffiismahco com cerca de 200 peças» moe-
das e medalhas,

lá depois da Uuerra tfuropeo» sutatioia Capital d%
Peirihtie/a a VeVJctnia de Altos Estudos que se converteu1

1 X
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Como .conseguir essa lettOsa (cnns-
paréôcia «In tu ii*s.--iaó admirada «*
Nao a fofça-ile po por certo... mfís'
com o cuidada adequado e um cre*"
me de confiança*--Cr eme Hügól*
As quctmailurs de sol» o** espinhas,
os cravri§»/ 0$, puras dilatadas de-
sãpparecem de f*.rma ngrmlttvel eftf
-2->dio$* sem levantar a pelle.

{•ainmtitiius os resultados
' Garantimos que 

"o : Creme 'Rugoj
•supprime as- manchas, pánnbs <* snr*
das campleinmenie; que eTtmip*1 a

eu lis avermelhada, lèrrèsti ou ama'»
relt&tlii-j que alísn á$ ritmas sem es*
lièar a pelle, mas (ònUicríndò os'rte«'éiiío s Soheu I hrie bs.

St Rugol nao fí/er tudo isso para
v. s, lhe resüiitiremas a <l i n beiro

#.ga$lo. Esta noite, antes de deitar*
te e depois de limpar bem a sua
pelle. applique v. s. a Creme Hugol.
csfregiMHto*ò bem. Km seguida tire
o excesso eom'unui toalha humWki.
Rugol lhe írará rniiiia*j s.otíafaçdçsi*
conservando clara e formosa a sua
eu Os.

...... ¦ 
. ¦ ¦

Coirio:iis*iairic>S4':: Al vim él* l^reítan
Ktaa VVenceftlau ííraz» L*2 — S&o! Paula

HO:Ol3
O MAIS COMPLETO CREME DE BELLEZA
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depois em Paculdade de Philosophia, dando uma turma de
bacharel*, mas nâo pÔde^fésTftír JIlBtfeWW^

A umea que Imelificoujoj] meiuu* i t'jijCdl<ía^e de Phi**
losophia do Pm de tdheifu, fundada em^pfei. e da gua sa-J
hiram fnnumeros doutores ^mptnfô*.cHtín, dentre os ouaesi
algunsfcavallieiio^ de reneme na sociedade carioca» como^
por exemplo, \ \ samas Cerquena Leite. Carlos Cavaco. Wol-1
írido Souto Maior, lulió Nogueira» losê Magarinos* Arthuti
Vt c U-#*^*^ul*oo»*» ¦ ¦>. ^ i, ¦*¦¦ *>'új(«#«5*í5 ¦ .tí -; i!i"*wi«ij^jy^JWCr
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O estudo da Philosopbia, ISo querido ne Europa, rôo
pode ser desprezado no Brasil, antes pelo coujiar» i ei I cm
povo da America necessito lanlo de&e reato de culluie.
Quando assistimos a qualquer discussão ou simples con.
versa travada entre dois bresiienos, sentimos a latia de
orientação phdosophica gue nella se mandesla ; a ignorar-
cia da melaphysica os airasla a proporções viciadas em
que os príncípioa lógicos 500 eompletamente abandonados;
accentoando-se exemplos e comparações como prova?, e
quantas vezes lemos oceastôo de vei admillium c« mo ver*
dadeiras ou possíveis jHopo$it-$e:f què rrrcnom idéts re-
puqnantes?

A credulidade doentia do brasíleiit dtcoiit em por.
te de mio pobreza de conhecimentos philolçphicos, Igro-
rondo os melhodos indicados pela I* gua pera htm chegar
ao conhecimento âa verdade, complefóit.etfc alheioa o li -
do que diz respeito è calholoqiaou mesmo á cpsmosophia*
na mais inteira mserencio do modo ptiouese operou abo-
vés dos séculos a evolução do perisarac-nlo^humai o, cs es*
pintos brasileiros se mostram gue* r sem pi ç anaiouisedos,
sem rumo na vida. couiinuadomutc leVadcs pelo? paixões'do
momento» sem verem oeste mundo ou li a pousa mac* gue
simples Iroca de favores O cor hce n t nh super 101 do uni,.
verso* as lei? que deternunim r pcn*^r%nh dos indivíduo**
ou mesmo das multidões* se lemos ou nao devei es paia
com Deus e para com a sociedade em que vivemos, sâo
cousa* sem valpi paia quem tem famjha a.manter, esta a
opinião do maior parle dos homens domiciliados na Ame,
rica.

Ü* preciso, entretanto, que o .indiffricAhsmo pela eul-
luro superior desoppareça do IVasd

A Philosophia. essa divina aiiiança estabelecida por
Dtas enlr.e o amor e a sciencia, ercentu rft*o i < alma na-
ciona) o saciar 10 gue meiece» levátdord b<*pi ai t* a nos>a
palna é culminância notifica sblihewM*ttr HpaJrt.eiol # s;de
Independência c da Republicc» Andtad» e 5cr u u o Cons-
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/diga'atua mâmã que te dé a \ltYt/Sty
EMULSÃO DE SCOTT TODOS 05 DIAS. iXS(A
NÀO PODES TEADEAMTAR SE TE ) YaWu
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QUE NÀO ACONTEÇA ISTO A SEUS FILHOS!
Estudos, divertimentos inlan-
tis. exercidos phystcos e in-
tellectuaes. dispendem mui-
Ias energias que necessitam
ser recompostas diariamen-
te. Os pães precavidos nào
esperam que o organismo
dos seus filhos se recinta
de energia e de vigor. E
dão a elles Emulsáo de
Scott todos os dias e em

todas as épocas. Os
elementos lortUicantes
deste ideai toníco-alimento
dão-lhes pioieccào. Con-
tem o melhor óleo de íí-
gado de bacalhau com-
binado com cálcio, não sen-
vlo ura mero estimulante.
É mais íacil de digerir
que o óleo puro e as
emulsões iníeriores.

r1
EMUISAO SCOTT

ti 

\.Si V'". . MMU^^Ê m\

(»^1 *afl^k flr Ámmm^T ^fl^H BflB^^ ^^mmr MMmm

\ k*' i'\ * At'1'*'- ¦ ^r* 9mar m. ^^flBBBBBBW Am^T^S-v . % Tó'' >.<-x ' s- X^3 Bfl^ I
àM% ¦ m^ MMMMaam^ .flflfl ^^. ^BBBBV ^^fl BTB MM%\ ^^. ^flfl*_flfll ''fl.-- fl *Bh, \ Jm* flfl ^k^ ém ^Bk ^flfl flBBBBW.^Bflfll

* \ fl flarflw"! ^/™fl bbW^btJm Ámr MMm\. ^flVflBBW. ^BB*^J BBk ^%M* ÁW

/¦Bjaflja - Am bb^^BJ ^^ ^al bbw^BI
9é #¦¦> MW* MM^T Am MMa^^^aT MMW MM BaB^^I "Fj

BBfl ^» ^^ flflr flfl ^^^ Mmr flfl BBafl Br flfl* ^^B Mmr 
^Ê BBtfB ^BB_v ^BBBBBBBBBB^ ^BBBBBBBBBBB

vao1» * ,^"''"\-*y \éMm\r Ám^m^^s ^—-i^eM ^—\ ^b ^^ ™ i fl %

\ JÍ »^M " flfl ^^^ ^k^ Mfl^^^BT
^B^BkBk *,v't'^1j" ^^BBBBB^BBB BBBk. ^BBBJ ^^^F^^^^^^a^B BBB^^ ^^BBI BflflBh ^^BBB BBB* mmmmmw

JÊM ^^k 
^^T 

^H ^^^"fl ^^^ 
^^fl Bfl^fcfcw ^^¦¦¦^¦flBaw ^^B BBT^

flBBBBBBBBBBBB*. ^^1 ^^^. ^fl "^Bf flBBBBBBBBBBBBBBBW ^BBF MmmWmW

Bi V mmmmm^^mmT^^Bk. ^S™' ^^fl ^^L. ÁmmmmW

m ', **•
Para 

"sua 
aarantia veja se ha no vidro e no envoltório esta

marca iamosa. Para sua economia prefira o vidro grande.
1:.iS*S>;vV-^^.'-;*

tanl, es<es dois grandes espíritos que souberam ornar Io po4
vo e a democracia, porque foram, sobreludo, dois grandes
pensadores.

ICNACIO RAPOSO

Nossos representantes
< . f p I '' ^ * ¦si *

5âd reprèsenlontes da -Vida Capichot>o* no interior
o listado os srs.r

íteròcildds Gonçalves—Cariacica; Abido Soadi — loao
Heiva; Dr» Dirceu Molla—Pau üigonle, Àlhayr Caqntn—Ser-
ra; Orgel^fagolhâes—Çotlatina; Virgínia lomonini-tlá; Via-
noel Milagres ferreira—Boivo üuandú; tino Paohetlo— Ti-
queira de Santa loanna; Dr. Waldyr Menezes — llagúassú;
Dr. Antônio Serapiâo Souza—A lio ris o Cláudio; AurehóRei-
jEar~-AccioIy; Eurico Rezende Siqueira Campos; Nelson St-
mâo —Alegre; Oetutio Ribeiro—Santo Leopoldino; Levy Ro-
cha— Cachoeiro de lto{)ernirim;|air de Souza Mello—Calça-
do; |osé de Mendonça — Sfio Malheiis; Raimundo Oliveira—

onceiçôo da harro; Alteres Tavares — Muguv; Prisco Po-
aiso—Antônio Caetano; Dr. Arnolpho remando—joâo Pes-

sóa; Mana Caiado harbosa— Sêo Pelippe; Antonino Lê -
Ouaraporv; Valentim De.biase — Anctneta; Amphiloquio Mo-
reno» llapemirim; Archelau Vivacqua— Caslello. Miguel Chás
—Rio Novo; Sebastião Alves—Bom [esus e Acrisio Bomhm
Santa Thereza.

m
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exma. sra. Augusta de Àfhayde
Lima. da nosso oito sociedade, o
St Anteuor Maciel, funcctonorio
úa AUandeqo desta Conilol e

collaboiodor de guosi iodos os jornaes da
Cidade.

*******

2
******

*******

4
********

As disfinelos stas, Izabel Saade
e Niíté Silva, fiqu as da nessa
sociedade.

¦¦¦- 
¦ --'¦- .

O sr. Dr, Alberto Stange tumor,
diredor do Coliegio Americano
BopfiSfa c tente da Escola Noi-
maJ «Pedro II», sendo uma figura

de relevo no magistério espítilosantense.

Os srs.. Emílio il ernandes Pinto,
iovem poeto conJerraneò, que é
nosso brilhante cotloborodore re-
stdenle actualmcnte, ern Barra

de tfapeminm; Dr. I ranetsco Generoso da
Fonseca, lenfe do Gymnasio do Es pi n Io;
a menina Odtta, filhe do sr Dr,Olival Bn-
gido Pimenlel, Itgura de expressivo teat-
ce na magistratura copichaba.

EA 

extno* sra, D. Martonno Lucas
de Jesus, esposa do sr. R e noto
Lellis de jesus. a sla, Elzinda j[ou„
renco Pereira, da nosso sorte,

dade; o sr. favmc Rezende, residente nes-
to capital.

1 f% | Os srs,; Osmar Baibos o. jovem
1 D I PocfadcnossaTciro.aclualn.cn-
I ! le redigindo um torna! calholico

em Caraiigola, Estado de Minas.
onde vem mostrando as suas qualidades
de lotnaltsfa e inteflectual; Newton Freitas.
residente no Rio de Janeiro; Dr. Paulo de
Vasconcellos, que iá deu o concurso .sue
intelligencia brilhante a nosso reviMa.ten.
do collaborada comnosco durante muito
tempo, assiqnando magníficos contos com
o seu pseudonvmopredileclo P. Vasco O
Dr. Paulo Vosconcellos é engenheiro com-
petente, sendo oito funectonorto do Dite.
rectorta de Engenharia da Prefeitura Mu.
mcipoL

EA. 

stas.: Neu.a_.cale Sullany
Nadér» figuras de de stogue da
nossa sociedade, os srs: Regt-
naldo Pessoa, nosso coltega de

imprensa e dcspachanle aduaneiro nesta
capital. Pharmoceutico Lauto Pcssôa.pro.
pnetarto úa Pharmacia Pessoa; Dr Hera
cttto Amando Pereiro, tente da nossa fa'
culdade de Direito, sócio do Instituto Htsl
torico e Geographico do Espirito Santo e
da Academia Espintosantense de l elros,
sendo uma dos mais expressivas figuras do
nossa mentalidade.

Casa Maie. PRADO
Resultado do décimo quarto sor*

teto do * Bompres o *, realiza do e m
l de Outubro de /93a.

í PREMIU:- Centena OiV» -. Rs.., ..
200SOOO em mercadorias: D. Hilda

Simões Pinheiro.
2, PRÊMIO: -Centena ftAO-l?».....
tOOSOOO em mercadorias:-Sta. Ma-

rio fherezo Cordeiro (Lelc)*
PREMIO:~*Cenlcno 4ôo — Rs,....

IOOSOOO em mercado rios: — Snr.
Newton Corrêa Lopes, e D Divo Pt-

mentel
4* PRÊMIO: - Centena 710 - rs..,.,'íOSOOO em mercadorias: - D. Stet-

Ia Ewald Peixoto.
PRÊMIO:- Centena 2<tf- Rs

HOStlM) ern mercadorias:-D Leonor
Pereiro f ronco; e Mine. Wonda

Toscano,

NOlA:— As vendas á vista mipc-
nor cs a 20S000 dão direito a t
Coupon (Centena)

Victoria, em 1 de Outubro de 193»,

mA 

sta Mana Batalha Batalha Bar.
cettos, do «set. victonense. os

srs;Drs, Manoel Xavier Paes
Barrálo í ttho, brilhante t n t elle.

clual e membro da nossa magistratura
sendo Juta em Campmhtdc Santo Isabel;
loâo ChrisostomotVllezaJunccionartoda
E. E. Vicforto a Minas e tente úa Escola
Normal «Pedro II*.

CH As síes,. Irene t ornoztet Cavalhi-
en e ttdda Nacaratti, do nossa
sociedade.

I fA| As stas : juracy Machado, proles-
1 lUI «ora e expressão de relevo da1 I inlelligencia feminino em nosso

Estodo; Maria Ortiz de Mattos.(t.
lha dodtslinclo medico e infetteclualcon-
terroneo, Dr Archimimo Martins de Mat-
tos, membro da Academia Espirttosanten-
se de Letras; foão Miranda, do nosso com-
mereto.

Em NoTetnbio. tia* li?nulas
denta Capital, «DIÁRIO*-, II-

?ro de contos d« Jorge Azeredo.

Preço 0*000

li A sla. Gioconda Molhios.encan*
ladora figuro do nosso «sei* e
elemento destacado nos meios
artísticos de nossa Capital; os

srs.: César Resemim. alioluncctònafto do
Banco de Londres Â Sul Ametico, Lido .
l>r, Epamtnondôs pimenlel promotor pu.#
bltco da Comarca de Sanlo Cruz.

A sra. /ildo Munia. I rcire.donos-
sa olln sociedade; ps srs.: Drs.
Antônio VelTb e Manoel dos San-
tos Neves, brilhantes p.roftssio-

naes restdenles em nossa Capital.

Os srs.: Evandro de figueiredo,
baclenologisla da Saúde Publica
aclualmenle no Rio de lonciro e
Adbellò Eduardo Retnould, auxr-

bar da firmo A. Prado & Cio., desto proça.

12

13

0
Ctdodc

O sr. Eduardo Dias de Mirando
Cunha, cavalheiro muito retacio-
nado em nossa sociedade.

Os srs.: Affonso Cabral, do nos-
so commer c » o; Alberto Gutma-
rães, poeta e colloborador de
nossa revisto e dos tornaes do

i ,•..«.floniversario d? casamento
No dia 10 deste mez. completaram \S

onnos de casados o snr Campto Pinho,
conhecido artista alfaiate, e D /ma Era-
ga, sua exmo sra.

Enviamos ao dtstinclo casal os nossos
felicitações.

. 

¦

¦ 

;CASAMENTOS
Casarairt-se.

Com a sta. Prazeres Rocho, da nosso
sociedade, o sr, Manoel f árias, residente
nesta Capital;

—com a sta. Mona losé Adnet. do nos.
sa sociedade, o sr Humberto Zardtni. do
nosso commercio.

NASCIMENTOS
Estão em l.sta os seguintes lares:

O lar dosr, Annibal Anneclúni, com
o nascimento de uma interessante menine
que se chamará Thcrezirtha;

Acha-se em festas o lar do casal D
Gdda de Alhavde — Condido Pomos com
o nascimento de uma interessante menina
que se chamará Peniize;

acha-se enriquecido o lor do casal
Geraldo de Andrade SiKa — D. Lodeltno
Souza de Andrade, com o nascimento de
um robuslo uafofo que na pio boptisr.nl
receberá o nome de fosé.



D/rmcImr
M. Lopmm Plmmntm

ümdaclor :
Mlvlmar Mltvm

e

tíiòa
Capichaba

Mocidade e Raça
QUINZENA cívica e moça, encerrando o2e 12 de Outubro» feio è; o Dia tío

Estudante Capichfcba e o Dia do America que» no umêodos dois continentes, Iam-
bem se voe chamando o *Die da Raça»*

CommcmotómoMc s bem, O Dia do Estudante, o antigo *dia do ovo*, Irens-
formado, pela própria dignidade dos estudantes conscientes de commemoraçêo
dissolvenie da indisciplina» que era, em dia de vibração damocidade construtora»
que reconhece o próprio valor edeveres cremando de lart o fufuio, r<i im br a-
sit mais fulgido, o Dia do Estudante transcorreu emocional em suas manifestações
e animado da força confiante, da íc exaltado»do alegria sô da genfe moço,mau-
gurando, —com a presença do embaixada do Lyceu e da Escola de Commercio
de Cachoeiro du Hapeminm - a «Casa do Lsludanle* e elegendo a sua qraciosa
Rainha da classe, para esle anno.

O Governo esteve presente» no cumprimento de uma das sues funcçòes su-
penores, ammando.os, lepresení* r o no piopnc SecielaiK di Nuceçâo, que
presidiu é mstoltoçào da nova sede estudantil

Nao menus significativas as commemc r 8Ç Õ es do 12 de Outubro, embora
menos appareutes. praticadas na propira intimidade dos grupos escolan s. Irndu-
zindo se em demonstrações de vigoi physico e concutscs deitbusiez eícclôi.em
nome da hvgide/ e torça da roço brasileira.

Lm boa hora escolhemos aquelle dio. Doze de Outubro» nêo pode ser o dia
de uma raça que se presumisse ariana, latina ou simplesmente ameríndia, poioue
c o dia geral úa America e o dia da fusão das raças iá existentes e das quc vie-
ram para o continente. Klla já surge e acabará por delmear.se homogeneomente
em mais duas gerações. Queremos alirmõ.lo «empreconceitos nem prelençõe? de
raça puro, mas que nao consideraremos sob nenhum aspecto inferior a qualquer
outra, negando categoricamente o íhese da inferioridade dos povos provenientes
de caldeamenlos racioes, como negamos na humanidade de muitos mil milênios»
a pureza ou a superioridade de qualquer raça.

Sabemos que em toda a escala dos seres vivos, variedades e raças podem
ser creadas pela selecção e cuidado que se lhes presta; que entre os seres hu-
manos elias podem sei creadas pelos condições ph\ sites, peles condições aí».
montares, pela assistência sanitária e pelo educação, í: assim queremos cicai a
nossa raça—hyQÍda e foite moral e phYsicomente — sem os desprezai cemo lim.
bem sem indagar dos nossos avôs de origem,

VemoMa realizar-se, projecloda no phvstco e na olmo da mocidede. L', por
isto, profundamente consolador para a geração que transcorre, que lambem loi
moça e sonhou um brasil grande, no meio da dissolução do velho regimen, o gue
assistia; que teve os airtuhos úa Itucute heróica, anca íSo 0.1 i'i utada, dos |ft
do Forte—nosso maior orgulho; que fez, depois, a revolução de Outubro e oue am-
da se debote numa anciã de perfeição entre tuna aurore e urna age me de mun-
do; é consoladur paia nós-eu dizia — entregar o nosso bastão de r< n etio n es.
ses que vêm ohi. A mocídede do brasil tem energia t cs olhos e na alma. Veu.
.cera.

Nõs, cuia trajectona começo a tombei e gue seremos em breve o sol do
ocoso, podemos Saudar nello, eoolionles e^ alegres, o raiado soLdeamanha.

ALMEIDA COU5IN
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Cagôa Juparanã
FILOCONIU PEIXOTO

>grica!ior de cacãü)

A famosa região capichaba do volte do rio Doce. on-
de floresce admiravelmenle o ,'cacaueíro. é -pontilhada dc
varias lagoas distribuídas pelos debruns margtnaes do cau"
doloso no.

Engastado como ?oia preciosa, de requintado valort
apparece-nos, próxima da povoaçao de Linhares, a formo-
sa lagéa Juparenâ.

Esse nome de origem lupy, lem significação expres.
siva: fuparo - movediço, Paranè: como o mor. Juporanê:
movediço come o mar

As areias finíssimas de suas praias,de alvura numa-
culada, obngam*nos a comparações com outros mais ator.
tonadas,

A sua orla, de bizarros contornos, achola-se em ai-
guns pontos, revestida galhardamente de ielva verdeian-
te, emquanlo que, em outros, apruma-se allanciia, osten.
lando arvores seculares de espessa floresta.

Matizes delicadas liarmoruzam.se com o verde pro
nuncíado de luxuriante folhagem.

Sapucaias com as ffámules arroxeadas dos brotos no-
vos, burgerivihas varlegadas gue bem merecem o outro no-
me. alegre, de primaveras, e que sobem sempie para co*
roar gigantescas arvores com flores rutilantes, c oipéama-
retto distribuindo pepitos de oiro, emprestam, por ceifo,a
esta mvsienosa lagoa, abandonadaimpiedcsamenlcpelaei*
vih/açao espirilo-senlense. encantos e motivas dignos de
telas admiráveis de famosos naysagislas...

Ao longe, muito ao longe, como se fura velho navio
eternamente ancorado, permanece vetusta u ilha histórica
do Imperador.

A lagoa luparanâ c um mar em miniatura!

Notas sportivas
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Uma vista da formosa /agóa luparanâ.

As suas águas verdes assemelham, se, poi vezes, a
uma esmeralda liquida, ora inquietas e atrevidas quando
agitadas pelo vento sul, ota Iranquiltas cemo doce disper-
lar de virgens.

Situação fefiz essa que encanta e prapara enthusias-
mos para arroiadas iniciativas.

Entretanto, o homem ati representa bem humilde ex.
pressão de capacidade realizadora.*. 5em meios de Irans.
porle, vivendo da jieseo e da caça. embora abundantes, è
apenas um pana a quem a civilização negou o re^lo. qua-
si tudo..

Commove-nos esse abandono.

A poderosa equipe do * Rival r\ C*. cio Rio de
janeiro, cm eufm fileiras formam verdadeiros
cracks d& pelota e que, brevemente, serè con-
vidoda, para um encontro amistoso, pela turma
cà de cosa, que deseja arrebatar*lhe o titulo de
in v/c/o.

Homenagem do Diário Official ao
dia da Pátria e da Raça

Recebemos um exemplar da interessante publicação
do Diário Official do Estado, dirigido pelosr, Darto Arau-
io, ao dia da Pátria e da Raça,contendo o programam
completo do Pia da Pátria, as msfrucções para a realiza-
Çào dos festejos, eoilonaes do «Diário Official», ordem do
dia baixada pelo Cel Herrulano de Assumpçào, Chefe da
M. C. P.; os discursos nas solenrudades proferidos pelo sr.
Interventor Fédereko iovem César Guimarães; do Dr. Per-
nando Rabello, digno Secretario da Inslmcçào; do t)r, Cyro
Vieira da Cunha; dos estudantes Luiz Simões Ferreira ejnr-
bas Guimarães; do Dr, Árchimimo Marfins de Mattos; en-
cerrando o trabalho a magnífica oração cívica proferida
pelo Chefe da Nação, Dr. Getulio Vargas, no dia da Pátria,

Foi, lambem, prestada uma homenagem aos cxmos.
srs. Dr, Geluho Vargas e Cap. Punaro ftlcv, cujos retratos
sâo estampados nessa obra, que revela o espirito empre-
hendedor do sr. Dano Arauio e a força do seu civismo crea-
*íor e sadia.

Agradecemos,

Todavia, se apresente é nesse rincão abençoado do-
loroso contraste entre a potencial latente de ferras aduu-
raveis e a miseno humana, o futuro que se opproxirno, sur-
prehendenlemenle, será,sem rnento de prophecia, realiza-
çâo de inconfundível prosperidade ccomirice.

Podemos dizer, sem receios de inimodeslia, que a pe.
dia fundamental dessa deslumbrante prosperidade foi col-
locada, com enlevo patriótico, par essas fazendas de ca-
caueiros que se roo das riquezas da regido* Outros virfio
depois de nós.

... E as velas pandas e enfunadas de pequenas em-
bareações cruzarão, como gaivotas liguei ras, em Iodas as
direcçõesda lagoa, para levai ás povoaçôes distantes e
aos centros populosos produefos de um dos grandes cetei-
ros da humanidade.



Em 5iqüei=

ra Campos

Alcançaram excepcio-
nal brilhantismo as fea-
lividades que a loje ma-
coar ca «liberdade e
Ltít»* de Siqueira Cam-
pos, neste físlado, o/7e-
recett na posse da sua
nova Directoria, a 14
de talho ultimo. O cíi-
chê fixa um aspecto
das apotheoticas com-
memoraçêes, Na Iríhà»
na, o acadêmico Eu rico
Rezende.
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Penseirneníos
QUEIROZ VIANA em colabora

çèo com PASSOS LÍRIO

A irritação que sentimos pela censura leita a nós por
outrem iustibca.se peto lato dc uma reprovação inleiiu \è

|he lei antecedido.

'¦- 
: 

¦"•'¦¦ 
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A censura alheia nnta por sò nos fazer bem aquela

que parle dc nOSSO consciência.

« •

A censura exterior tem cabida somente aos deíciluo-

sos insensíveis ás suas próprias consciências.

*

As observações ledas a alguém somente conseguem
educar, quando se aliam ás suas proptta* paia lhes corri.

gu os defeitos,
*

No devet de cumpri-las está o castiqo de tomarmos

trrefletidamente certas incumbências.
«
#

Os ensinamentos qtovodos 10 papel são sementes.

guardados no coração >â« flotes, executados na pratica

sao frutos.

Pura eotrtqir um deleito vole mais a vergonha que
» «

dele sentimos e de om a censura que recebemos a seu

respeito»
• *

A baixeza de quem pratica certas cousas nào rlan-
Ia como a daquele que as observa.

*
. #

No imperfeito ha perfeíçôes como no escuro úa noi-

te fulquram olrelas.
» •

Somos imperfeitos dentro das nossas próprias per-

feições.
*

# ?

Bosta observar que.com a advertência da dôr, so-

mos levados a extinguir os males que a originam, para ver-

mos o quanto ela inftuc em nossa felicidade.

*
* •

Extirpa oa leus defeitos.e estará cessada a causo dos

males ouc eles provocam.



Nacionalizando
o Ensino

Hesteemento da Band( iia.no dia l de Selem»
bro, no Grupo Escolar tJéQuiiíbê*, em Santa
Maria, município de $/a. Leoooldina, quando
se realizou a grande festa pelo motivo dane-
cionatixaçâo daquelta casa do ensino pelo
nosso Governo*
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A luz que bnlha nos n^eus olhjos...

Olho o ceu, no conleatplwçdo do Un.**
A luz que brilha ms meus olhos.
\út gotejar as lagrimas que se diluem un oivalho*
ííslá toda dentro dos meus olhos.
Esto dentro deites como um senbbnle de mulher.

ALFREDO FREITAS

Uma \t$lai do Grupo tscàlài «tequilihé», ic/.do-
sé os seus orate, Sta, Gisela Salk ker Fa^et Ali*
ce HoUmeister e Mana Eudeih Almeida; o òffi»
ciai do Rsuislro Civil* sr. Ruy Simões; Prof. Pa a-
Io lirwtn Kerckholf e o dentista Wilibtldo Lesai

O cor0O de alumno5 do Grupo Escolat. re-
ceniemenie nacionalizado, t-m formatura» iú*
rondo 6 Bandeira, /íspec/acu/o i mpressio~_
nanle de belle%at capar de eccenlúõj forte*
mente, na alma de cada um, o mais firme
sentimento de patriotismo e fé na grandeza
da Brasil.

«T A B A»
Recebemos o 2 numero de *Iaba*»o!pfio que sede-

dica ás tetros, scienctas e oijjéa. em Nicteu y e que obe.
dece à direcçâo bnlhante de moços de Intento que ta/em
literatura no t stado do Rh*, tendo á sua chefia o espirito
enlhuslasíe e brllhanlie.de Celso Peçanha, jovem e fulgu.
ranle escnptot, que já nos tem òfferecido alguns irobolhos
de sua autoria.

Cm seu primeiro numero,numa oentil ex a especial*
*Toha» prestou umn homenagem ao nosso l-stado, Iranscre-
vendo trabalhos de intellectúaes nossos e fa/endo citoções
de alguns nomes em evidencia nas letras da nossa Terra.

«Tabo* è um lornol bem feito, com interessantes cot*
taborações em prosa e verso, diqno de ser posto entre os-
mais apreciados orgãas da imprensa do vt>*ahb* üstado.

Aqradecendo a visita, desejamos vida longa e pro.
veilosa ás letras, artes e scsencias do Pea, pelo engran
dectmento cultural do ISrasít
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Pelo interior

do Estado

O novo prédio da tianda
Musical *Lfra Matheefi*
se* é um mliestmdodo 
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.gosto pela arte da musica
dos habitantes da pm*pe~
ra cidade do nprie da Çs-
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Município de Castello

Pcali/ou-se, no dia 12 deste me/, em Castello» a so_
tenrudade de inauguração do novo serviço de abastecia cm.
to de água a Cidade, do íomnuMo Municipal e da A\emda
OefufiO Vargas, a que estiveram presenfes o sr. lüleivcntri
Eederal, Secretários de Estado e ínnmmeras Mitotid*.drses«
taduoe^ e mumcipacs, representantes da imprensa e pé?*
*oa* de destaque social do Município e o povo castellc n-
se, A commissao orqam?adora 6o programai a d© festa ío*
constituída das requintes pessoas: Caio Martins» Gd A?c~
vedo, Ecm Andrade, Arnobio Prado, St/enanCo 5iha. Vi-
cforio Penm. Heitor Machado Vieira, fremardo juruoi, Jo?c
Cornado de Vargas, Carlos de Albuquerque e Aerâo Joige
tumor*

O programma foi o seguinte: no dia tf, rccerç&o ao
exílio, sr. interventor Federal, refreia na Pr*?çe Piv Barbo.
sa, Inauguração da avenida Ctetubo Vargas e representa-'çâodo 

quadro cívico Brasil—Espirito Sento, st b fogos de
artifícios. E á noite, bailes populares. No dia \29 alvorada,
salva de 21 tiros e basteamento do Pavilhão Nacional no
edifício da Prefeitura, Inauguração do novo abastecimento
dágua, apposiçâo do retrato do sr. interventor» Cap. Punaro
IMev, no satao nobre da Prefeitura e, finalmente» a inaugu„
ração do Oymnasio Qfíicial do Município A* noite, banque»,
ie em homenagem ao esmo, Cap. 5ley» offerecido pelopo-
vo de Castelo, e baile em homenagem a Mme Punart Btey*
prestada peta família castellensc.

O município de Castclio viveu, assim» momentos de
iubito e de orgulho» e o seu povo poude. mais uma vez
sentir de perto, o progresso de sua Terra, que conta com
um governo-reclo e conseio de suas responsabilidades para
com o seu povo» o seu município» pata tem do Espirito
Santo e conseqüente grande/a do UrasíE

- \ ida Captthaba», gentilmente com iduda, esteve pre*
sente na uessô-a do seu brilhante coliajboujdt i e amigo út,
Mario Arístldes freire,

MENINO E MOCO
Tombou da haste a llòr da minha infância alada»
Murchou na jarra de ouro o pubdico iasmm;
Voou aos altos Céus a pomba enamorada
Qut dantes estendia as aras sobre num.

julguei que fosse eterna a lua: dessa alvorada,
ti que era sempre dia e nunca linha fim
Essa visôo de luaí que vivia encantada
Num castello de prata embutido a marfimI

<Mas, hoje» as pombas de ouro» aves da minha infância»
Que me enchiam de tu/ o coração, oulrora,
Partiram e no ceu, evoiaanse, ê distanciai

Debaide clamo e choro, erquenoo aos Céus meus Ais
Voltam na exa do Vento os ais que a alma chora»
Elias, porém» Senhor! etfas nâo voltem mais...

ANTÔNIO NOBRE

MYRIAN DE PRA'
''Constituiu a revelação de mais uma artista do sensi»

vet e difbcit instrumento que é o v»t hao» o concerto rea-
h/ado no Ihealro Gloria, a I0do corrente em beneficio da
Pró* Ma Ire por Myrion de Prá.

Muito moça,pois Mynan conta apenas 16 annos» exe-
catou um programam seleecionatie, que fe? honra ao seu
mestre o Maestro Slrpbacb, \è com interpretação e senti-
raenlo que sâo apanágio dos artistas, Impressionou»nos
principalmente em «TÃbeille*, de Schubert, «Sapateado»,
de Sarasate e no -Capricho Brasileiro», de Edgard Quer-
ra. afrm de ter-se mcHfr«do um primeiro violino digno do
petiedoconiuncto oue se patenteou a Orchesíre Centenário
«o «Concerto w i*. de Paquuini.auc constituiu a ultima par.
le do programma

«Vida Capiehaba», que esteve presente, folga em re*
tnstrar. do seu observatório a ascensão de urna estreita no»
va que vem surgindo no hotisonte artístico do físp. Santo*

#
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Flagrantes do grande feito djs aíhleías capichaba» oue participaram da grande corrida «Circuito da Cidade

de Belém,* Vcem-se, no clichê, <j palanque o facial, onde & multidão se agglomeravat applaudmdo os re/ice-

dores. Os alhíetas capich&b&s* após a victoria, em formatura l:m destaque, app&mce o campeão, Nicertor

Alves, mie obtme O significatim iriumpínx A nossa equipe, aue pertence é Policia Militar a foi a Belém, sob

a direcçêo do Cap. Pialma Borges, um grande tnceniitador dos nossos esportes, conseguiu assim mostrar,

mais uma *w, fora do £stado, a ftbra da nossa gente e o heroísmo do nosso poví,

. ¦ :-.,.y .Aifí<<y -. :;":
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Noticias da RKÜ Radio...

Phyllips Breks, da ItKO Radio

^"""VlNCO novos escfípfores foram controcta-
„ dos peto PKO Pódio. Sáo elles: Allen

noref/, lohn Murroy, Jean hartlet, New-
mon tevY e Alten Wefslein. ftoretz e Murroy,
estão fazendo o adaptação ci ncmatoqraplnca
de «Roam Service*, fdm a ser «estreitado» pelos
Irmãos Marx; Mis$ HarStei está preparando «The
Ttnnkimi Reed»; Lev^ trabalha em «Mr, Doodle
Ktck.9 QU* e Mis» Wetsleín prepara «The Cld
Mouse*

Ust 
importante papel poro Marry Corev.Mar-
rv Corey, o veterano aefor tem um pa-
pet de grande importância ern «üround

¦Crew»,tiim gue reúne nos papeis pnncipaesRi-
c varei Dix, Chester Morris e |da.n Fontaioe*

Dois 
«astros» veteranos em «Chcattncj

Stors...» lack Mulhal e Pe*.inv ("orrolljo-
ram convidados pela RKO nora oppore-

cerem em «Cheating Stors» fitm a ser «estreita-
da* por Allan lane e l rances Mercer. Francês
Mercer é «estretlo* pelo primeira ve/, isto de-
vido ã suo esplendido «perfornauce» em «Vivo-
d.)u* tudy*, íítm úa mesma empre/a, com üin-
ger Pogers e (ames Slwart,

DOM 
Ali) Mc5ride, actor dos palcos de New

V'orK,fos convidado nela PKo Radio para
tatet em «Roorri Service* o mesmo pa-

0*1 o >r elle representado, quando «Poom Ser-
vice» foi apresentado nos palcos Novo-YonYi-
u>. c* tn tis uma excettehte acoursiçio para es-
s i :»iu* lia e^travaganle o ser «eslrellado* pe-

os irmãos Marx.

KAV 
Siillon, de volto,,. Aquella morena bo»

mta quê fa/io um dos mais encantadores
modelos em «Poberfo», est4 subindo dc

fôrma impressionante... Miss SultonJem um po-
pet de destaque em «Neqoctos de Cupido», ídm
com Victor Muore, Alan t.aee e Vi0d Lestenem
*Soin! in New York», ella^c o pruuesra figuro
feminina ao lado de Louis Hayward, e, ayora o
P< > fi i i:.o ofíereceu*lhe um papel importante
en *Cifetree», o novo fitm de Astoire e Ginger
Rogers...
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buise e Spencer dirigidos por um,

poeta..
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Ha um poeta da tela em Hollywood: Frank Borxage.
um americano descendente de ilahancs, parece Alguns cios
seus tilmS sáo fratiaíhos gue ninguém ptdetà esejuecef. O
primeiro «Sétimo Cêo* bi seu. Mas desde então »ar?.age
tem errado outros «céos» em outros films gue lhe deu m
para difimr.tr esse director» esse poeta» que apparece cr nm
reioonsave. pela orientação dasseen^ de «LApVKlNTnOb
DO DESTINO* tftifl Cílvj, Convenhamos que Luiae Mamei
» Soemer Tracy, dirigidos por um ftoi/ei|e~lem uma Mg.
ruíieacáo ioda especial Sáo dois artistas de verdade, guia-
dospoi «m homem gue sabe tomar maiores o* maiores ar-
«Sãs Qnenâo virem .|.«b\riulli"s do Destino», prestemal-
lencftoao encanto romântico das acenas que rmsiram opn-
metro encontro de Luisè e Sp*ncer,por exemplo..

Sahiu atrás de um leiteiro e ictbcu
braços cie um miliion&nc !
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C4S^D/Í EM JEJUM», cem Floren-
cs Rice e Robert Young.

A «estrelh de «CONFISSÃO DF MU-
LHER» fala sobre elegâncias

:í':':r^r>^B Hl Am\ mm*.-- ^fl Br '^w^^êêO^-1''-

'':^^:XÍfei*Wf^^jPSBW 
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fm matéria de vestir, não se deve ser econômica em

dema%líl^diz Carote Lombaid, a greciesa e elegi-n»e¦ *cs*

tiella* da Paramouut gue vae apparecei ao Ifcdo de rrea

Mac Murray. John hartymote. Una Metkel e Poilei Hall em-

.Conlisiao «Je Mulher», a super.hilarianJe c«nedia que o

«Gloria* vae exhibtr terça-feira» to.
.Uma mulher bem vestida, esteio embora vasia a sua

é considerada ama das mulheres ma.s eleoanles do un verso

.Tenho observado de perto o elfeilo dos loilctlej sobre mo-

o do mundo lheatral novayo.kino. sobre £ç»J£l».
balham em tlollv»aod e sei que em orbitas do trabalho fa-

minino s«^ opplica por igual apuelte nr.ncipio.

Entre duas Mulheres
' " "" ¦ 
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O romance de um medico... seu conlticlo senliroenlal
entre urna mulher gue elle adora, gue £ obílO a d0 a des-

preíai «• uma oulra aue elle odeio, e e quem peHence

¦%/..•



mmW^ VA _my ^^^^ ^^flaSaí-^^Law. ^^Baã^^^^fla. .^bbb™^^ ^bbbw. ^mmm^r ^^Laa^»^»*^" ^ ^^BS.Í* *"I^ '•B. ^^flSaV^^

Sía. Julieía Bapíís-
íella, ornamento
de nossa socie-
dade.
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Sía. Yvonneíie
Paes, destacada
figura do «sei» vi-
cíoriense.
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\risla da Puu I de Março, nesta * capital, vendo-
se o prédio, marcado com a.> iniaaes / ^ . P. /,.

onde funciona a Agencia do Instituía de Apasen-
tildaria a Pensões cfos Industriaiios, nota Cn

Historia antiga
¦i

No meu grande optítutsmo de inru eente,
iu nunca soube porque foi,., um dia,

Ella me olhou, indiffereulcmcnli,
'erguntetlhe porque era, Nao sabia,

Desde então, transformou-se. de tenente,
A nossa intimidade con cuba
tm saudações de simples ccth tia
li a vida foi andando paia a frente..

Itanca mais nus faltamos..* voe distante,,.,
pas, quando a veio. ha sempre um vago instante,

;m que seu mudo olhar no meu repousa,

E eu sinto, >em no entanto comprehende Ia,
Ouc ella lenta dizet.me alguma causa»
Mas que é tarde demais para dize-lo ..

efiaut de £ecni

Galeria dos Collaboradores
X ! C A N O H P A 1 V A

mi, mrw*™rrlÊ B»^» b §s|_>

t.ilSr 

"'Amus ? 'ÊÊm

Nasceu no dia 17
de Agosto de 1*301.
em Ar roxo t do Pi-
rahy. E. ún \ha de
Janeiro, í ' fithd de
D, bibiona forres
da Silva Paiva e
Aurélio Ayguslodé
Azevedo Paiva E*

:0tficial da Policia
Mthtor deste Esto*
do, onde b / uma
carreira brilhanlis-
stma, sendo, hoje,
capitão e chefe da
Casa Mddat do sr.
Interventor lede-
ral Dirigiu o tornai
• Umco* e a revis-
\a * Atvoraúa*,nes-
Ia Capital, ambos
orgâos da corporação a qui vem servindo, ha longos an-
nos. e dedicados ao desenvolvia ehfo iriiellecluel, literário

e artístico dos militares, no intuito de efev* 1 cotia vr/mois

as letra* do Espirito Santo. Tem colaborado, assidüamen-

le, em diversos lornaes fora do Estado e; nesto capital; cm

o •Diano da Manhi*, «A Gazela»,«O Estado Novo». «Che-

naan» e «Vida Ceptchaba* I" poela e prosador. Os seus

versos revelam uma personalidade delicada e subtil, uma

fonte serena de emoções estbcticas, A sua prosa è espon-

taneo, corrente, fecunda e cheia de bellc/o e enconlo. Ale

hoie nâo publicou livros, menos pela folie de mal na, pois
r extensa a sua bagagem, mas nela modéstia ouc lhe co-

raclert/o a individualidade, Entretanto, segundo pudemos

saber, tem. em preparo, um h\ 10 de. contos uue. poro de-

jíciados uue o apreciam, tahe/ uno íique engavetado, como

vem fazendo com os seus trabalhos èspaisi í pela impren-

sa, todos merecedores de apparecerrm no registro dum-

dono de um livro, ou de alguns livros.

Benevenle

*4t3< *^ '¦':¦. "'" * ¦ ,.*> -S?-' £¦'. $ í. '. '|¦:¦,'.,.' £-, "¦* "" '?"$&
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/im pedaço de mar e de terra, eufè vislè põe
na alma d* gente sentimentos nostálgicos, de
uma saudada longingua .

* '.



Instituto dos In-
¦*

dustriaríos

O chefe da agencia do Instituto dos Industria-

noa nestacapiiaL sr Dr, fosê Nilo de Albu-

qusrque, no seu gabhielede trabalho, onde vem*

com proficiência, eteàcnvolver,di oa negócios

dessa organização social áe proiecçêó e em-

paro aos trabalhadores de industria 0 I A. P.

h* em B mexes de funccionamenlo, ta conta

970/100 associados e arrecadou 75 mil coníos e

vae iniciar a conslrucçèo de villús operárias.
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Sr. Dr. Silo Albu-

querque, entre os

representantes do

sr. Interventor Fe-

der ai. Inspeciona

do trabalho, Im-

prensa, Consultor

luridico. Medico e

demais auxilia res

tio Instituto por

occasiâo doxJ*õ»

gamento úo p rt~

me ir o bé n alicio \
tm nossa Capital

a um dos associa-

dos do /. A. /' /.

*•-«.

Escola Olympia
$É:á"

Recebemos t agradecemos altenciosc i omiíe para

Q festa de exame da primeira turma de daelvlogiaphcs lor-

mados pela Üscota OSympia estabelecida em nossa Capi*

tal, é Praça õ de Selembro, tídificio |oiigneU.. A reter toa

soiennidodc se lealr/ou no dia 9 do couenle,

X orol. D Katharina Reimann apresenten cs lehcila.

,çôes por este primeiro exilo alcançado cem a tscota que

4âo proficientemente dirige.

Rainha dos Estudantes
Foi escolhida, num grande |ury*^iWs^no dia 2 desi

te me^. no Club Victoria, a Rainha doslMüdnnies Capi-

Chabas, lendo a escolha lecchu o sobre a sta Dmah Al-

meida* sem duvida uma expressêo de betleza e cutlura da

mocidade esludanhna do Espiritt* Santo,
»Vida Capichaba* oue tnteqrou o referido iuiY, lelí-

cita aos estudantes peta eleição tia sla. Dinah Almeida.
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t/m lindo garoto,chamando a ahençèo
do leitor para o interessante presi n/e

que ganhou no dia do seu anniversio.

Uma galante n e/une, ate è o encam
#o de um iistincto casal de nossa a.
dade.
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Dois graciosos garotes, em exprissAa r^^* P*ta a nos.
sa revista

Este garoto ê um apreciador de brin-
quedos et mo o que tem ás suas mãos.
Swbe destrinçat-os, com muita sorte
e sagacidade
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«Cinza: Poeira de
Ilusões»

Antônio Pinheiro deu á publicidade o livro que de h^

tnmlo nos promclcio. „rf.ftr;o
«Onata: Poeira de Ilusões», no-to afirma o propn"

aulor. ed.ioa-se ma» nai capricho. Daí ¦"§•£«¦•»

coa-.acer.le al.rmat.va do yaloi C-Hural oc Anlon.o piafcei.

ro eue. afasladò de uma oportunidade onde lérrfiaoí a Pu-

bbcàçâo de sua obra. por (orça dum concurso, nao csc

peto em fazei do seu dcsassombro a suapiopim aportam-

dade demonstrando cie mrMno o conhecimento dalgi rr, me-

rilo que (fèrtoaiéme irlã merecer os aplausos do íMbi.cp
aCin/a: Poeira de Ilusões» enfeixa um punhado de

versos que nos fazem ^enl.r as duas fases da vida. De um

lado esta Ò sonho -a face côr-dc-rosa - despelalando.se

cm versos de olcona. Esló o l<C1dadc v.vendo no p.escnlc

como se mio tora eta, depois, no tado mau da existência

humana, uma mulher vaidosa que corre da gente, que nas-

>c.a nas recordações do passado e »nf no fuluro, eterna,

mente l Ai o poeta venturoso fa/ quadras de c i r anda c

conMróe. com maiestosos decassílabas, coslck» maicsto-

*os „ Moslra-nos a belesa estonteante de lerd.ns llor.dese

.envoltos pelo maq.a deslumbrantes de luares matiml.cos. I

depois Ia se vai ele de braços dados com encantadora>

.Sulamilcs.. no dehc.oso sonho de primoro,os alexandrinos .¦

A outra marqem. bem que o poeta nos prova le-ia

conhecido .. Ilusões a menos, desilusões a mais, failos de-

senganos trabalhando o hemempara a compieensoo da vi-

dal .¦. Um amor que nasce e experimenta o tédio, a tíoi coi

tando a alma num transe que impiessu na... A vida num »o-

Inmento porá que se saiba dela atquma coisa A obscive-

çâo aguçada nos padecimentos que nôo laidatt-m cm vir

para que se nào repousasse placidamcnte. poro que se

nêo tosse apenas espectro de homem, para que se passas-
•se devaqar a vida. com o pensamento, com a razôo,..

Antônio Pinheiro reviveu no seu livro de verso*,tudo

aue se pudesse de um talento como o dele.q 
Nâo nos cabe oqui.c seria mopoituno.enumera, pio-

duçòc* poéticas, porque atinai a sua cbta não caiece de

observações ero pa.te. .0 pelo lodo de belesa que ela cn.

cena, ié por estarem conjuntamente delineadas, em agra.

davel arquitetura poético, essas duas tases de que fatamo,

e que lao dificilmente consequimos avtsta-las tntn a om-

bio no quolidtanismo da vida*
Entretanto, Antônio Pinheiro conseguiu o mtlagit Ke~

uniu mòcidade e velhice, entrelaçou infortúnios e venturas,

lançou de braços dados os sonhos e desilusões, colcccu ro

mesmo caminho o amor c o odio»uniu o beno e a laça ve-

•nenosa. retratou, enfim, nesse volume / i n b o que e bem o
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desassombro de um poeta que soube sentir a vida, a pro-

pria vida na sua razào de ser. E o fez em versos que en-

cantam e seduzem ao mesmo tempo, porque sao exponta-

neos,porque sâo versos que Ira/em na inspiração um cunho

magnífico de naturalidadet
tCinza: Poeira de Ilusões» c um livro feito de rcah-

dades para a ventura de um poeta que sonhou!..*

WOLGHANOBARBOSA
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FALTA-LHE O APPETITE?
Cuidado I Você «ato ta intoxicando!

Arta fal*a do oppotif è davido oo dasarranjo das funcçôet

5L.ÍVO. qu. V_.-»ta do oceumu/oçao d. ro«,co. no or9*-

Fwcia" &io ~* da sabor agradava! • do •«•¦'° ro viga-

ronf*. Eno Mropo o «y.f-roo m»««nol. punha,.O «o-flu*,

evita o somnohtncia o o falfo do oppaM»._A4ot...
nâo acceife lubshMos "

Casa do Estudante Capichaba
Uma paleslro do Prof. Pereira Franco

Foi inconlr*slavelmcnte brilhante o linda iccr r« bte-

raria, realizada na sede da Casa do Estudante Capichaba.

na qual teve predominância a esplendida confeiencia feita

p*elo Prof. Dr. Serynes Pereira t ranço, stb o desiqnativo

de «O Super.liyo Emocional das Multidões.»
•Vida Capichaba», aue vem prestando o melhor con-

curso possível é evolução cultural
do Espirito Santo, lendo sido qen-
lilmenle convidada a essa festa pelo
Departamento da Extensão Cultural
da C. E. C, a ella esteve presente
e, neste registro, manifesta o seu
agradecimento petos minutos de en*
canfamenlo que viveu, a ouvir a pa-
lavra tutyente do Professor Pereira
franco.

i *— ttiao SALDE ENO
,*-'..• a O dever é a consciência da

responsabilidade. '' *_-_-. a *Passos Lírio
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Diz-se que a encanfadota íunccioitarta
da Sonde Publica anda, ultimamente» um
íanlo triste. Será gue levou alguma <dcs-
pedida* forçada? E* los11maveI, si tal
aconteceu, pots MHe é uma creafura en.
cantador a...

Studio PAES
Rua 1 de Março, 23

...v*,

f allo-se gue Mlle, a interessante pio-
fessora,recentemente nomeada, par a uma
cadeira no tnletior do Estado, está com
vontade de abandonar o *eu carpOAcm
viftudc de ter sido obrigada alicar lâjo
longe... de Victoria.

Pergunla-*e guando è que satura o no».
vado daot»eIIeu doistrrfHte-é-o* moreno
funccionano de uma casa exportadora da
Cidade e gue íaz lindos versos*».Ella, nâo:ê morena...¦

Todos esperavam o casório do íovem
funccionano da Imprensa OUicial. t vlunc-
cionano, alias. Quando será que sáe ?

Consta que o concurso de *A Gaveta»
para saber .-qual 0 íovem niaís leio de Vu
cfotta, está dando ern droga» pois orga-
ni/ado poi certo poeta que tem em alfa
conta |a ma belleza Sem sido elle justa-

mente o gue tem obtido maior numero de
vo|oS-|. que nâo sâo publicado*., poisos
redactoies nôo poitem ser votados, como
elle eflumou, para nâo seber que as mo-
ças da cidade o ajcl am lêo feio.,*

¦ 
^Sa^ii^Wsfi^í^ ...p^wíilj,,^,...^,..-.,..,^.',.^^.;^^,^^

islaque o tovprn funccionano do |ar*
nal do concurso giic está interessando .és
meninas da cidade nâo gostou gue ocha-
massem de feio*. Pois que elle, cm belte-
ite, quasi chega a Mister Espirito Saído*..

O íovem advogado, moreno t alto, que
fala pouco, pot g u e Jern a língua presa.*,.
anda atar atilado com a perseguição en-
volvenfe que lhe move certa creatura bo-
nita da cidade ..Por que?

A cidade está de peso. Veiam só que
Mlle. era o numero um do* seus casos* e
agora esta sem ella... Cachoeiro de lia-
pemirim é que vae gostar..

J* CA
,M A U > ' 8 ' ' „ •- ¦>„ U.-JJE . ....Ai
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Ule líortui rara o Rio, pedindo a MHe
qtíènfto deixasse de manter-se inatfingi-
vet aos jovens tia cidade.», Nós vemos
corno é que ella entendeu o pedido.,.

falo-se que elle nâo passará deste an-
no em se eomptomeffer, pois leva, diária*
mente» trote dos eoüegas que não conepr*
dam em que elle continue a ser o uníco
depois que o próprio alhleia resolveu unir
O seu destino ao de uma Deusa do Sul do
¦f-ai"ii-f,*i,«K-f ¦•¦¦•¦ . .. ................,.....«..-.. v.....

Andaram di?endé gue. tie* dias antes do
seu casamento,o jovem poivo*queé func.

"¦'.' v-' -*¦¦¦¦-

cionãrio de uma das nossas mais célebres
repailjções paia casos de amot, andou
finando, serenamente, ao que foi tnfer-

peitado por um amigo, tendo, lhe respon-
dtdo: «Despeço-me das minhas orniaoi-
uhas...» Co outro: «Sena bom si suanot.
\a soubesse e também resolvesse despe-
dtr-se...»

vogado gue comparece a Iodas as

festa* do cidade foi appeliidado netas mo.
ças, com o blnlo de Alfandcga\~ porque
todas as qm aqui chegam tem de fazer o
desembarque por intermédio dclle. De ia.
cio, Alfinete tem notado, ha vanos annos»
que raro c a moça de fora a quem o «nao
muito iovem* causídico deixa de fazer a
corte. De cé ou de lá, do mar ou do
sertão, elle sabe governar bem sua sem.
pre amável paleslia. Alhneleen\i.*l|iepa-
rabens pela sua tática de /7rr/s„

O engenheiro gue constróe o estação
novo da LeopoJdlna vae ficar atrapalhado
guando acabar a sua vultosa obra. Terõ
de tf para outros cidades t o n gingues a
serviço úa sua emprega de constiucçdes.
E* por isso gue a esíoçôo nôo se inaugtt.
ra tâo cedo... Cada fgolo que ali e posto
cada telha que e cottocada, representa
uma lagrima do ex-ratuha do» estudantes
capichaba».».

.íllla Ia* gvmnastíca. f*:tle consiree nino-zens do cães do porto f*;nôf ò |lll(jtt ^0-fessora de educaçôo physica, alimentada
na infância tle baunilha pura, temo seunamoro firme com o jovem engenheiro Al-
finele esteve na festa q& primo vero do
Club Vicfona e viu
ravet. \|i„ío bem Bravosf

o jovem por ínsepa-

anemia I
I cloposeI

paludismo I
| CONVALESCENÇAS |
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Do outro lado do Atlântico. Mlle c uma
das mais lindas creaturos do lugar. Elle
tombem penso assim... AO. menos c como
julgamos,visto que elle não deixa deacom.
nanhai-a, diariamente, após as aulas, ate
oo ponto das barcas de PauL .

Eolía-scguco moço gue e tedeclor-
chefe de ccttò jornal está dese ioso de
iniciar um romance corn aquella sua cot-
leguinho „ Sete verdade?

¦ 

.

'.:'"i,i::;::

¦ 
.•.
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Um chá ogradobílissimo,
vril nas indisposições

gástricos

Dizem gue. o iovem *cOn leur-, isto éf
aquelle gue — oiietn-~ tem pulses de aço,
nao este gostando da brincadeira de ser

'tio votado no concurso do Mais feio.. Sé-
ré certo?

lha. Das duas trmâs. uma correspondeu a
offeiçâo do iovem acadêmico, e vae sen-
do feliz. A outra, nâo quiz occeitar a cor-
le que lhe fa^ta o iovem advogado, e foi
d que se viu... Agora, gue está querendo
elle se mostra completamente tnddíeren
te. fozenao de conta que ella nào existe.
Bem feito.

t ala.se que o funectonarto de uma casa
exportadora de cafc.otumno doE.de Com-
mercio e cantor admirado na cidade, este
iniciando um novp romance em Santo An-
tomo. Agora pelo que estornos sabendo^
parece gue a cousa vac mesmo ode ante.
Esperemos,...

Mlle. mora na Vtlla Rubim. E* noiva e,
entretanto, não deixo a sua momo do flirt*
Por que?
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Elle é o engeotteiio do cdilicao »Anle-
not Guimarães.* E* professei do Gvmna-
sio-do £. Santo, Unem nâo o conhece?
Pois bem Mo testa úa primavera, no Club
Vjfçforia, estava trrsconneciveil Zangado,
De pc na solo de leitura. Nao donsou. Hào

mquontp isso etlo, a graciosa romba
tub ViclòViã e iesidenfe no mais tu-

i ui.
d
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xuos<> noloçete da rua Jpsé Anchicta,dar|-
-.ova. Morria, num ombieníe festivo, pro.
orlo da grande noite de IX de setembro,
dota da primavera.

Qtn> houve.?,., finquem sabèl

¦¦-.-¦ ?¦: y.y ' m^'-:'': ¦."- ^-''m '.¦'¦^'.'v':'vO ."":'v.. ';¦>'.. ^¦'", ¦¦:¦

Ambo* estudam no Collegio Amcricam
Os pães apoiam o namoro apesar das
apertara» dos piovos oaiciaes. Sâocre-
ouças ainda. Mas lem sorte, Moiem.no
mesmo bairro (prata) estudam na mesma
escola e tomam o mesmo bonde* na ida
e na volta. N8o encontram tempo para es-
tudos, mas sâo tnlrlligenles e tiram boas
ttotas. E* o gue vale. Ele lem o nome do
mais celebre ditador de Roma..: E ella?
A leitora genlil to sobe. nâo?

Dizem que o nnz alto, magro,iypo gau-
so voe casai-se, c onde? Em Domingos
Martins onde reside. Alfinete vae Ia sabei
si c verdade.

Ver poro crer. Sé vendo mesmo,

¦ wàÉ _, i _ O iovem que cursa o pré-iuridico e
Dizem aue Mlle.. depo» de acceitoi <A 0a_e|u, anda com

eleiçôo para M'».^^o ao.vo. fcntre.^ é*9**«*i ° malulino impie-
IfflnrrWfflWJ Pa^/T^So conse- ™„ 

el^,L cie de triie - culpa e

Todos esperavam que elle se fizesse
noivo no dta 4 de outubro, ato da seuan.
ntversaiio. Mas, fez que nêo viu o dta...
Talvez tenha dormido, como S, |ooo, lê
no infinita, toda vez que chego o dia 24
de lunho,.,

Coular historia nòo adianto. Adianto é
provar que p gue se conta ç reate vet-
dadeiro. Aquelle moço,guast douloi.mut-
to svmpalhtco e otlrohcnte. gtie mota Ia
pura os lados do Parciue, andou dizendo
ter conquistado aquella Mus etc reside
paro aqueiles lados.,, Entretanto, não opu-
ramos nada de verdadeiro uo ca;o Que
esse iovem deixe, assim, de eslai crean-
do imagens... de puro tmagmacâOw

A bnda praiana foi conquista d a pelo
medico, recentemente formada, isto è,
formado no anno passado Cus l ou. mas
fot vencida...

,^*__*»K«_«^
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FÓSFORO VEGETAL
E VITAMINAS

Eolo*se que Uo um funecionario no Banco
do Brasil gue escreveu uma carta & tA
Oaxeta», pedindo para nao publicarem vjp-
tos é suo temia, •para nôa»cnamáii afs^il-
tençáo,^*^

fala-se gue o critico está deseioso úí
acertar, deíuutiuimetilt, o seu romance
que andou meio pra té, meio pra cé, ulti
mameníe» Descíamos lhe muitas fehcido-
des,,.

M

* >'

ijuiu stnèo uma collococôo secundaria..,c
prompto. Hoje. ansiosamente quer rècon*
quistor as graças do noivo c este nem lhe
dá aÜençôo... Ei a o que ella queno.. Que
saiba suppottat, ogoro, a sua destltusêo

doso... Esguece-se elle de que a culpa é
da próprio natuii/a que fez delle um per-

feito homem feio***

impiedadc gero impiedade. -Amor çof|
amor se paga* é o lado outro da medo-
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VIDAI -«Padre Cícero»- Rio »¦- Para
nôs outros, homens do sul que nâo o perlu>ltá-
mos, o Nordeste tem de ser sempieenigmático.
Pouco importa que lhe estudamos a geographia;
gue os Euclydes da Cunha pretendam revela.Io;
que ouçamos narrativas ou leiamosos escnpto.
res nordestinos LampeSo e o cangaço. Padre
Cícero e o milagre de Joaieiro florindo de re-
pente no sertão como extra nha Meca de urn
culto fanático, por mais gue a nossa inlelhcjcn-
cia os explique, sempre hão de parecer bizar-
ros aos homens que nunca virím os mandaca-
riis erguendo os braços num desetlo sem folha
verde, nem presenciaram a vivida transtorna»
çèo vertiginosa de toda a terra só porque Deus»
Deus caprichoso, inaccessivei e cmoircír nle,
chorou amorosamente» scbré ella osbòbpçayvi*
vificantes úa chuva.,.

Reis Vida!, como os outros e ser iplores»
desde Kuctvdcs da Cunha, nèo poderia reir.o-
vei de lodo a nossa compiebchsâo do nordes-
te, resultante do nosso meio ptivsico e do nos-
so modo de sentir a natureza. O seu livro en*
Iretanto, encantador de simplicidade expi síliva
e singeleza, pareceu.me um dos que mmc r lu/
lançam sobre o Sertão cearense e o seu |oa*ei-
ro, ensaiar ando de todo, como a de um homem
superior, simples e profundamente bem, o figurf
do Padre Cícero — que o ftrasil considerou
sempre esphvngetiea é ameaçadora, na poten-
ciatidade de novo Antônio Conselheiro, cmquan-
|0 viveu thaumalurgo sertanejo

Confesso que esse livro me modificou mui-
|os pontos de vista — e cuido que muito leitor
do sul fará n mesmo,

ALMEIDA COUSIN

f\
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HAMBLRG-SUD

Companhia
de Navegação

Hc^mbiirgueza Sulamerícana
Extra rápidos pwquetes de luxo

PRÓXIMAS SAHIDAS DO RIO PARA

EUROPA BUENOS AIRES

M. Sarrniento
Gcn. S. Martin
Mpnjc Ulivia
Cap Arcona
Cap Norte

19 Oumb. Cap Norte
26 * General Ariigas

3Xov, Cap Arcona
5 * Monte Páscoat

9 * Antônio Delfino

19 Outttb.
26 «

26 -
2 Nov.

General Artigas 16 « lVtropotis
Monte Pasi,:hoal 2*1 * Madrid
Antônio Delfino 30 - General Oxono
Madrid 8 Deatemb Monte Rosa

«•) Escala mmbem em Sâo Francisco do Sul e Kio
Grande do Sul»

Q vapor «CURNTI5À» carregará em l& do corrente
para tlAMíMlROO

Serviço de carga
Informações eom os AGENTES

THEODOR WlbbE & ClfV bTOA.
Avenida Capichaba. n, 4 —Teiephonç 363

Ui(torta — (aiJja postal 219 — E, E. Santo

n

* * * Tào nobre é reparai um cito quanto nao
se cometer nenhum—Passos Lírio.
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Nolasco & Cia.
Exportadores He Café e Cèreaes

VITORIA - E. E. Santo

ARMAZÉM Avenida Pedro Nolasco. 20
FILIAES: Resplcndor, Lajêo e
CáChocuinha - Est. de Minas

ESCRIPTORIO: Rua do Commercio. 22
2: andar

CÓDIGOS : Ribeiro. Borgat, Matcotafta. a 2a. Ed.. Acmo
Banilay •» Ltabart • Voltar.
CAIXA POSTAL, 215

TELEPHONES: Ger. III - Esc. 355 - Arm. 2V>
Telegrama- NOLASCO»

«A ÉPOCA»

.

Sob a direcçâo e redace&o dos estudantes üencbab*
do Rosas. Carlos Co. Celso Bambm, Paulo lorge Rodrigues^
Olegano Ram a lhe te. Pauto Alves e Carlos üigou, eslá
circulando o quin/enano «A Lpoce*. tornai dos estudantes»
que se destina ao desenvolvimento cultural da mocidade
espirilosantense e meio de divulgação dos interesses e con*
quistos estudanbnas.

O seu teitio grapbico ê bom. trazendo muitas cotia-
borações brilhantes e escolhidas» producçòes gue revelam
o desenvolvimento da cultura titeiana e seienbíica dos nos^
sos estudantes.

Neste registro, desejamos ínznr que fazemos votos
para que *A Época» tenha vida longa e marque a expres-
sao verdadeira de uma época de progresso espiritual e ruo-
tal da classe esíudanhna do Espirito Santo

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

sidenles no Rio, resobemos pôr à venda nos pontos de jor-
naes da Galeria Cruzeiro e do Cinema í idorado a nossa»
revista, pelo preço commum
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Eros Uolusia
Éros Volusia+, sonho., irrealidade..,

Nâo se fez paratli a lei ún gravidade.».

Tênue Valquina, nevoo que llulúa

na lu/ fantasmagórica da Lua,

tua nascente de um sonho ardente de poetisa

e de urn beuo de Sol em dia de Ycião,

como o pofro andaluz, gue ê filho do Aguitâo

e por «sso é tormoso e vóa como a brisa...

*****.*.*»» »¦-*.#*¦ »*, m .»..«

Sillide leve* bailarina ilógica.
-és Terpsicore augusta e mitológica

porque és baile, bailando;

e* verso, recitando.

e sonho, meditando;

e sabiá, contando.,,

* » . » ... « » -.;# * .«,«»».» * 
¦*. 

» .... * * * * . *,,*¦.*; * » ? * , *¦"¦» 
¦*¦ 

«'»'», * * » .» » » • * * • *. * * *'-*'.*'¦

firos Volusia... sonho... irrealidade...

Quem me dera beleza, amor e mocidade*..

*¦'yS'; ¦¦ ¦.-..'.¦-/.-;,"':--.-*¦:¦.';.;^- ¦':"'•';:, Alfredo Nora
5arra do Piro».

\0 +¦>

TO? LÜMBRIGASV OPILACAO?
S#m VermHugo náo se cura Verminos*

Feto mu Brande Professor de Medicine
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• Preteasoc AüSTRCOCSttO. PretideatB
Academia Nacional de Madicina, aacreve:
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Onde es/á Deus ?
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ludo gue eviste é immoculodo e santol
Ha em lodo o nnserio o mesmo pronto
E em todo o coração ha um grito egual
Deus semeou de almas o Universo todo.
Tudo o gue vive. ri, conta e chora,,,

Tudo loi leito com o mesmo lodo.
Purificado com a mesma aurora.

O* mvsterio sagrado da existência»
Sô hoie le adivinho,

Ao ver gue a alma tem a mesma essência,
Pela dòr, pelo amor, pela mnocencia.
Quer guarde urn berço, guer proieia um ninho I

Sé hoie sei gue em Ioda a crealura.
Desde a mais betla ate a mais impura.
Ou numa pomba, ou numa lera brava,
Deus Habita, Deus sonha» Deus murmurai h-» -^í * V„ -¦.¦¦;-V; ¦-'¦¦: ¦—¦- :¦-¦•:¦. !¦:-¦:-..¦

Suerra Junqueirc
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-: Sçria verdadeira a forca sobrenatural de Raspütinl

V^T» gjr^X^'g'-gMasgi^'"w macajanüa^J.' 
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•:A;-.V;. por ALVARUS DE OLIVEIRA
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O ürèo Duque Atexis» herdeiro do Ibiono dos T/ares
da Rússia, estava sobre sua caminha otiaM á motie, sendo
que Para elle todos os médicos e sábios do tmpeno Russo
lá haviam tido a sua attençôo voltada, sem resulta» os sa*
lisfatortos A T/arma e o T?at amavrm mu hlhit h< acima
de tudo e tudo lanam para sob abo.

foi quando surgiu Rasputin,
Ura um -mugik* astucioso e de uma audácia infinita.

Tinha o poder da auygcslào. !<í se estava,ta*erdo seniu a
sua infinencia vaimdo.se desfe podei e da sua piai o in.
telhqcncia. fundara uma religião a seu tcítio, e fazia uso

paia fanafi/ar pessoas da* quaca elle pteciíava paia o seu

amco escopo:—approximai.se do Ihteno tal ceila era pnm*
cinalmente lauto ás mulheres que se enheobvi.n. és orqias

desenfreadas.,,-.--?
Pois bem, Desesperados os teares pela spite do seu

filho e herdeiro do fhrono» lançarem mào do ullimo recurso

pois, ia the haviam ledo sentir, pfincipaln»ent* á l/arma,o

poder *sobrenalurat do Monge,
Ou porque tivesse ds reagir o coipo da criança en.

teimo, ou pelo pode. da suagcsíSo. o priacipeziatw ticou

bor^com os cuidado s tíe Raspuim* .,-,
foi o passo decisivo para a enfiada do Monge na

QMte Rus*«* -¦ áP ¦¦¦
Venerado pelos líaces gratas ao miiéqre tio saUa-

éento do %eu blrnnho ouondotodos o%scicntista* haviam-

no desenuanado.ltcou UaMuifm no Palácio imperial.
Com Mia 'inlellíqeucia e audácia et meçou a dominar *

sjmpre por intermédio do elemento feminino. Sabia elle que,

poV1nie7me^Íio:ljas^4oTas, tudo se consegue dos meri*

dos.,, Trarwdofmou paile úo Palácio onde .fcsidia.umjrei*

dadeiro *liarcm>, realizandobacclienaesc seivicco.se das

mais-bella» muüiefcs da corte iu*su.
O seu podei era notado, pot em. petos maioie» do üo~

mo Russo*
Acreditando uns no seu poder spbreooloi ai, vendo

outros apenas poder de sugestão, o que se tinha eerleara,
nlrefanlo. era oue quem governava era o Monge Rasnulin.

O próprio T/ar se sentia amesqumhado, o que chegou
is dizer ao próprio Ruspuhn li o «mugik» respondcu.lhe
que o seu afastamento do Palácio causaria a moife do seu
filhada» e a dei tocada do seu Impei io.

f: o Tzar tivera receio dá sua foiça NSo fora elle o
salvador do seu diteclo prmapesinia quai-dó desei-Ooi tco

petos seus maiores scieulislus.?
Os outros fidalgos porém, nâo acreditavam nas eme a-

ças de Rasputrn e trama iam confia a sua vida,
Certa noite o príncipe Vustipov convidou Raspuiin

para uma grande ceia em seu Palácio e elle, prazeuosa-
mente, compareceu,

Todas as iguarias estavam com tortíssimas doses de
veneno e o Monge comeu.as todas sem nada sentir.

Os fidalgo* em tedot da mesa entieolhfcM n ->e cren-
do na força sobrenaturaldaquelle fumem que st «'diziaeo-
viado de t>eus para salvar a Rússia»,.

Contra a sua tosse só o Conlraiosse

Raspubn sorria de todos elles continuando a comer
as iguaria^ e a beber o* vinhos todos envenenados.

O príncipe Vusopi v desesperou-se e quando esta% a
á frente de um crucirxo lhe disse que se ajoelhasse ante o
symboto di fée fizesse as suas ultimas orações pois seriam
aqueltes o^ seus ultsmos momentos da\»dat fl despeiou-the
no peito a carga do seu revolver...

Ainda uma ve* Ra*putin levantou-se, ape/ar de feri-
do, firme, olhos terrivelmente arregalados, sahiu do Palácio
soltando Deus sabe que btasphemios.

Mais uma ve/ ov oficiaes do tmpeno Russo se entre*
olharam medrosos ún força do Monge

O príncipe, porém, mais desesperado ainda» mas cons>
cio da sua missão de tibe i tar o tmpeno de uma mancha
terrível, seguiu o rastro de sangue e — ainda mais uma veãc
— den ar regou-lhe a sua pistola.

Terminara-se, desta vez, a vida de Raspufm cuio cor»
po foi atirado ao Rio Neva, numa noite iria e bem russa.,,

A neve cobriu, depois o rastro de sangue do Monge

fm wmadeivo s
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PARA FERIDAS, INFLAMAÇÕES.
ESPINHAS, CRAVOS, SARDAS, ETC.
MELHOR QUE QUALQUER CRÊMEdeTDUCROÔR



-e os íidalyos novameníe se reuniram no palácio do pr.hci.
pe Yustipov....

Que íenam dito eües 7
O Impcrro ficou hvie de ume Chaga Mas vivia no es-

pinta de Iodos a duvida sobre as palavras de PaspuÜn.rls-
pintos medrosos* su^etslicioses, mesmo deouelicsque eli-
amaram a vido \jo «mugik.* Duvida dos teares quanto é
vida do seu filho e á segurança do seu império...

ri .0. valietnio de Respuhn se realizou..,

\â Ira via uma revolta surda enlre o novo russo lé se
tramava conlia ávida <1a família imperial c de toda a cor
le,*. Jé se pensava em logar no chão o governo dos Tia.

«res instituindo o governo popular
A Orande Ouerra Yeiu com seus horrores e a Rússia

nao ootidè deixar de tomar parte netla.
Áproveiínnrío-se áo ausência do E ver cito Imperial do

capital, corfaudo.se as communicaçòes, desarliculando.se
os commandíis, loi feito a Revolução Vermelha sem gue o
Exercito noúa pudesse fazer.,.

tira a derrocada do Império pr e v t s t a pelo Monge
Paspulinj.e o extermínio de Ioda a família Imperial gue
foi assassinada na noile de 16 de Julho de 1916.

Muitos fidalgos morreram ás mãos da turba rubra gue
se apossou da infeliz Rússia. Mudos outros conseguirem fu>
oir é sede sanguinária dos communistas...

Que palavras teria proferido a família imperial elimi-
nada barborarncnlc 7 Que teria pensado o pobrezinho do
Grão Duque Alcxis 7 m . „ f%

* Nao' morreriam crentes na força sobrenatural de Ras-
pulín 7

Nao Iene cahtdo* mesmo:,%Obrè* a (tus st a a maldição
de Rasputin ?

Porque a\t tioje não existe povo mais infeliz sobre a
í e r r a I

A. O.

ELIXIRde
HOCUEIRA A'
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Senhoras! Escutac em silencio...
Congerral rossa saúde e juventude usando nu

hynieup intima «(íysu»

Os medicamentos em pô, pessanes
ou comprimidos nâo devem ser os
preferidos, pois além da dissolução
ser imperfeita ou diffict). nâo podem
oíferecer as qualidades de um me-
dtcamento liquido, cuja manipulação
phermaccuiica dtspòe de maiores
recursos de laboratório.*, tornando o
mcdiramenlo de muito maior effica-
cia.

O segredo úa SAÚDE e IIJVEN*-.
TUDí: da mulher consiste na pratica
diária, de hvgiene ml mi a. mas de
verdadeira liygicne intima.

Claro è que água e sabão nao sâo Mifhetenles paia
DESTRUIR M|CROBiÕS torrwindo.se necessário o uso dia-
no de um verdadeiro antiseplico. que nao seja fraco como
a água oxygcnada e outros, ou fortes demais como sublt-
modo corrosivo, permanganoto. etc. que sâo verdadeiros
venenos para a vitalidade dos tecidos.

As senhoras que descuidam de sua higiene, intima OU
praticam uma hvgiene prejudicial â saúde, nao podem ava-
liar o erro que commettem. Estatísticas de t rança, aceusam
uma mortandade de cerca de AO.OÜO mulheres annualmente,
devido ao câncer do ulero. No ftrasil tambem o câncer do
ulero oecupo um lugar de desloque na estatística dtmogro-
pluca.

O DESENVOLVIMENTO DO VENTRE DAS SENHO-
RAS, assim como o ENVELHECIMENTO PREMATURO, AS-
PECTO GANÇADO, PELLE RUIM. na maior parte das ve.
/es é proveniente de um cornmeuto antigo occasionado
pela deficiente hvgiene intima, corrimento este muitas ve-
zes causa da FRIEZA FEMININA e de males incuráveis.

•DYSA» c um produeto liquido destinado é higiene
Ínfima da mulher, cujo VALOR SCIENTIF ICO foi PROCI.A*
MADO NA CLASSE MEDICA e documentado por urn GRAN-
DE NUMERO de observações,

«CASA» c providencial*
«GYSA» é o produclo de maior consumo no gênero.

Pela c«rrelo MSOOO •- patdldo» á l>r«a«rla Mal Amerl.
eaitfl « l.artfo dr ft. Franclico. 42 - Rio de Janeiro
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O Inferno
¦>..' S^i

Por mim se desce á estância doíoro%e»

|- dos prantos é ietriea cidade,

rSdâs prosíriptos é mansão penosa.

'"'A.

Dos fundamentos meus a ímmensidadc

Poz-m*a um Deus implacavei na vingas

Procedeu*me somente a elermdade.

''|',. ,¦ L

Como ella, a mâo ao tempo nao me alcança,
E tenho cscnpto:—{O* filhos da maldade.

Enlrae: agui findou toda a esperançai»
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Eís.me aqui l Amo-te I Sou tua)

Toda tual
Meus cabelíos escuros...
Meu olhar..»
E estos mãos que gostas de beijar 1

Os meus olhos sâo leus.
E de amor louca
Eu entrego lambem a minha t»occa,
— Rubra como o descia—
Para a carteia ardente do teu beno I
O \tn beno iebnl
Cheio de ardor». «*

Que quasi me deixa louca
De volúpia e de amor!
Esse teu beno mórbido,..
Esquisito,.*
Sensual*...

One Irei todo o deseio

t*0 veneno do mal I

¦¦¦ ¦ ¦

E*s o meu ideal nsonhol
O meu sonho l
O meu sonho de ouro ideahsado...

Meu castcllo de sonho atchitetado
Meu tdojo sagrado\
Em ti eu trago todo a minha vide*
(juero viver estreitamente u^ido
Au peito leu...
E serei tua...
E serás meut
Só meul
Todo meul
Assjoi çpmo sou tual
E has de cuerer-me tanto...
TootOK,-»,» »* — *** ••" *- * *" •* " '*'

Oue louca de prazer»
Sem mesmo presentir,
O universo inteiro» eu hei de sacudir»
De êxtase e de espantoI

3,6lia cfflcreira
Ipanema-Rio.

6ai\l\e 12$ diários
Em sua própria casa. nas horas

vagas, na mais rendosa, original e
arltslica industria domestica. Fácil
para ambos os sexos. Inlormn-sc
grátis. Deseiando«sc amostras e ca-
lalogos tltuslrados do trabalho a exe-
cular, remetia 53, mesmo em selkts,
a F. Marinelh — Pua V5 de Movem,
bto, M2- Coixa Postal. 2136 - Sôo
Paulo.
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BROTOEJAS
ASSADURAS

FRIEIRAS
SUORES FÉTIDOS

>¦:¦.¦¦

Hrdacçâo r offkwmr

A ventila Capiçhaba. 2í»—Vu tona-
Caixa postal, n. 131

igLBPHONE C, 117

E. £anu>

AQCNCIAS AUTOPIZADAS
.,-..,- . . 
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STANDAHD- .-I ECLÉTICA - /J»4S/Í.
£,rO.*~ A -4VÜTP e SON - ÚLOSSOP tf*

€0.*T. -J* WALTER THOMPS0N

ASSINATURAS
No intuHo do dar maior dHfutoo á

aoseo roviota resolvemos flxer em
20$000 o fhieço do ume fleiignatura
annuolo em t* $ o •emefltret.

Aos oflfllgnantot em obazo podimoo
• fineza do flflldflrom teus débitos junto
aos nossos representantes no interior.

\ \wÊ^^Mw^

Os in justiçados
e esquecidos

A mlelhgencia àa nossa mocidade esta
sambati/ada í'... Ella nào \ai, infelizmente,
além de um samba cuia letra caracteriza
de modo irrefarquivei, o grau do alcance
mental dos seus ouctui.es* «,™

Nós atravessamos uma phn**c dolorosa
de incultufd c prehcemcs, por isso mes-
mo, os mais bárbaros desatinos:

-Cultuam o» no bronze e nomeimorefi-
guròes de mediocnd ades que serão na
posteridade, motivo de choleçeo de Pie-
do dei

E cmquanto os nultos sao immortatfca-
dos osinjusticados e esquecidos sâo abem»
dottados nâo sò pelas massas compactas
do nosso povo inconsciente, porque ê in.
culto, mas lambem pelos poderes públicos
competentes que consentem que mm gru-
pilho de medíocres ávidos de publicidade
pratique laes desolinos.

Os verdadeiros gemos, orgulho danos-
sa nacionalidade:

Apotlonia Pinto, Arlhur e Aluizto Aze-
vedo. Carlos Gomes, Coelho Nelto, Gomes-
de Souza» Humberto de Campos» Osweldo
Cruz. Pavmundo Teixeira Mendes. Santos
Dumonl. Puv Barbosa. Sotero dos Reis e
outros tuminares àn nossa Cultura, hoje
têo vilipendiada» clamam pela justiça a
que t*m direito, mos os homens tôo mise-
ravelmente se escusem em altendel-os.,.

Pesla-nos ainda o consolo úa máxima
que diz :

Depois da tempestade vem a 5onen~
?...

fiSlotêfies Martins

VIU A CA PICHA HA pag. 3Q«
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seu Marido
Ouando mu marido estiver sem apetite e m **ftnir indi>po*.to ou adocü-

tado, coíit crnpacliamento, peso» dor e outros ctemrrf.tijos rio estômago»-.a
1 Íngua suja, mau gosto na boca de manhã ou dtirtt.ii.te o dia» peso» calor o

.* | ¦ '*' i** <ü!\

dor de r,ttwç,a, toimiras. pãtpitâçôes, nervosismo*. t;ma..ctc ary.su tocaçtio»
opressão no peito cgu no cpraç&o, .certas doenças, da pele, queda dos
cabelos» mal estar depois de comer* dotei no corpo ou nas ar?i**ul.u;ôe>,
pregui-ça e molega geral» dom» çcitíças e putraa perturbações do ventre,,
do ligado o bato, muita sede e quentura na garganta» attetas e vontade

* ¦"'' .*:-.'. a j*

de vomitar, prisão de ventre, mau hálito, indtgcstao, arrotos» ga/es. diga-
lhe que todos e&tes éofnnicntos são causados por subaiancias iniectauas
e ítórrtienla^ès tóxicas no estômago e intestinos, c que use Ventre-Livre
sem denmra.

Ventre-Livre evita e trata todos estes sofrimentos porque taz muito
bem ao sangue, fígado o bacan tonifica us cornadas musculares d.o estômago
e intestinos, e os Ihüpa das MibMancia^ iniveiadas o fermenta*,*'-*'* loxira*.

que tâo grande mal ousam mm nervos, ao cérebro, ao coração* rms-e-a
[i idos os orgâos do corpo»

Lembre -M"' sem pro:
Ventre-Livre nau é purgante

Tenha sempre em casa
alguns vidros de Ventre-Livre
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