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Porque precisam as mulheres de dois Reguladores ?
li

z_

A sciencia, a raiâo e o bom senso respondem;

Porque males diííereniei so podem ser tratados con remédios differenies,
E os males propnos ao sexo íemenino *âo de duas naturezas «liHcicnies: os que pro*
duzem regras abu d nts e os gue produsem falia de regras. E, portanto, elles exigem
remédios clíílrrenics, 1 sie è o criieno scienlifico a que obedece o Regulador Xavier,
fabricad» sob duas formulas differenies;

Regulador Xavier N. t para as regras abundantes c suas con-
seqüências, dores» vertigens, insomnia.
nervosismo, fastto hemorrhngias etc.

Regulador Xav:er N. 2 -piro a falta de regras e suas conse-
quencins : anemia, eólicas utertnas, fio-
res brancas, insuficiência ovarinna, etc.

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

o perteosissimo costume de lançar mâo do primeiro remédio que se lhes apr senta.
Os seus mates precisam ser tratados con toda atenção e cuidado, pois que qualquer
descubio poderá lhes acarretar conseqüências desastrosas.

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

eras E assim saberão qual dos dois Reguladores Xavier lhes convém. Recorram, eniao.
a elle O Regulador Xavier lhes assegura um tratamento racional e uma cura completa

porque è fabricado «U* acordo con» a naiureia tias enfermidades. 0 Regulador Xavier
é a garantia da saúde e do bem estar das mulheres.

1
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ÀQUELE homem
louro.de olhos gua-

si azues.hombros lar-
gos, corpotenlo» numa

noite muito escura, pro-
pna para o crime, com
o auxilio de uma escada,
subiu a isneia c&iqueta
casa bonita, decerrou as
co r 11 n as» saltou para
denlro, pé ante pé, to-
mou a linda criança que
dormiasocegada no seu
berço de iacarandé em-
brtilhou-a num manto ne-
gro e se dispunha a sair
por onde entrou Mab
porém, galgou a laneta
e se dispunha a descer,
ets que a fatalidade o faz escorregai um pé O criminoso
hediondo, para nêocair» rápido agarrasse è lanela Um gn-
to agudo e rápido marcou o apogeu do monslruso crime»

grilo lôo rápido que nâo teve repercussão dentro da noite

silenciosa, Q criminoso, por mais endurecido gue tivesse o

coração, sentiu por certo, um estremecimento aliós.Come.
lera um crime horrendo e dele nâo iria obter resultado ai-

gum. Que lazer? fugir o mais depressa possível fugii com

a sua vitima, esconde-la aos olhos do mundo, en I erra-la

para que nem ele mesmo a pudesse ver,

*
• a

Quem ler as tinhas acima ha.de por certo se lenbior

da tragédia americana lôo apropriadamente chamada «O

Crime do Século.» O filho de Lmdenbeig... O carpinteiro
alemão . Nad* disso: o ambiente é uma tazenda do inte-

nor de Minas Gerais, a vitima o filho mais mcço do lazen-
deiro e o criminoso um vulgar trnhalhodoi da rt ça

*
* •

Resumidamente lizemos uma descrição, è guisa de

parodio, dos lalos que se passaram e mesmo assim o fize-
mos para que a nossa historia nâo ficasse sem pé, nâo

sem cabeça porque o que chamaríamos cabeça é precisa,
mente o que de mais interessante elo encrua e gue nos

apressamos a descrever Ademais, que iniciei* poderia
despertar uma historia gue é uma repeliçÔr neo t i menos

grotesca de «O Cume do Secult » tantos véses deserda e
largamente comentada por penas cinlilitlct?

De*micio, a historia Que vamos natrri é m» o disse-
mos. uma detuipaçèodo crime de Mauplmeru. Pori$*c*e$~
sa primeira parle nâo nos interessa A segunda paile,porem
se nos apresenta o mais palptlanle interesse, visto como

parece.uos dilenr em muito da historia do carpinkiu ale-
mêo iá que nesse cume. ao que nos iconsta, nâo opaiece-
ram cèes desenterrando cadáveres nem urubus devorando
carne humana.

tslo posto, voltemos ao âmago da historia
O criminoso tomou a enança ainda quente do seu

berço, embrulhou a novamente io oianli e ligiuctmela
Procurou um ponto afastado» a beiro da irelo C< m uma
enxada, abriu uma cova, enlem u a enti ço < foi, dia cia*
reando»para o seu seiviço na roça,

Mas, provavelmente devido é emoção do momento,o
lalo é que a criança nâo fora bem enterrada e a prova dis-
$o está nas linhas gue se seguem:

Alguns câeslaminlos desenterraram acnonçae come-
çaram devora-lo Li go depois os urubus desciam ao local

para disputarem aos cftes aouele banquete heditndo.
Como é natural, quem primeiro notou esse loto loi °

próprio autor do medonho crime
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Mal a lorde mor-
rio socegado como
morrem os entes gue
estão em paz com o suo
consciencio, á sombra
da mala que se estende
pelo roçado, c noite le-
c h a d a. O desgraçado
buscou a sombra gue ele
tem por comparsa umea
do seu horroroso crime.
5U5COU O local. W ali.
Abaixou-se e apalpou a
terra A pegue na seput-
tura estava aberta. Nâo
sentiu o cadáver. Com
um calcino a percoricr-
lhe as veias, en t errou
os mãos no solo move-

d»ço Um frenesi de horror estremeceu as libras endureci-
das daquele inícfís I rgueuoe» soltando uma exctomeçSo»
mixto de ódio e de horror. Nesse memento* Ptrém, cuviu
o rosnar de um cão. O desgraçado, cem um guio de ale-
gua, saltou para o siho indicado. O câo saiu correndo. O
esqueleto lã eslavo! Os urubus e os cães haviam deixado
limpos os ossos.

O desgraçado pintou num feixe a ossada*
Que chocalhai sinistre I Que sons medonhos equctesl

Uma alma sensível, ouvindo aqueles SOttS, depois dc cern-
peneirada do gue se passara, poi ceilo haveria de enlou-
quecer, tal o horror medonho, sinistro, macabro, hediondo
que eles mspiravom.

A tarefa hedionda loi rápida As primeiras estrelas
gue no ceu luziram puderam ver uni vulto atravessar a som-
bra gue as arvores projetavtm no rtçodo e se embrenhar
na mala.

Que vai fazer ali aquele mísero? Todos sabem. E v6s#
oh! leitores, nâo exigir ris. \òs gi e £ ti th.fi 3 t vt?;c tempo
com cousas tâo bonitas, por cerlo nâo cxigireis de num a
descrição de um espetáculo tâo sinistro» »âo luuibie, táo
macabro, tâo medonho.

Voltemos os nossos olhares para as cousas puras,
para o ceu, para as estrelas tâo bomb s, que iá recamaram
o infinito* para alua gue parece ler medo desta terra onde

-.-.''>V ¦

¦

,,.'¦¦..!¦¦¦.¦..

Nolasco & Cia.
exportadores tle Café e < èreae*

VITOUU - t E. Santo

ARMAZÉM Avenida Pedro Nolasco, 20
FILÍAES: Resplendor, Lajào e

C*cl.~chinha - Est. de Minas
ESCRIPTORIO: Rua do Commercio, 22

2. andar
CÓDIGOS : Ribeiro. Borgav MascOtf Ia. e 2a. Ed.» Acme

Bantleys, Lieber's e Voller.

CAIXA POSTAL, 215
TCLEPHONES: Ocr. lll - Ksc. S35 - Arm. 2"*5

Telegrama* NOLASCt>»

¦:mí

a
»

VIDA CAPICHABA pag. 3 '.- 
¦



5e oro ficam tais crimes e que parece buscar
guarida no meio da pureza c**• telof

f; falando e pensondo assim» perguntamos a
essas estreles poique nêo denunciaram aquele
monstro e a Deus por que permitiu um segredo
tâo monstruoso As estrelas nâo falam e Deus,
na sua imensidadc. nâo se dirtqe ao verme que
se chama homem r a nossa historie nâo teria
fim Um crime termina com a punição do cnmi-
noso, a reparação do delito.

Quem pode entender a infinito sabedoria
de Deus? Talvés as mãos humanas fossem tra-
geís para punir o assassino de uma criança e
para ele esteia reservada uma punição mais
cruel. Deus é a infinita sabedoria* Ao crimino-
so monstruosissimí íile dará uno consciência na
hora suprema do Morte. E, nessa hora, um gri-
to alucinado marcara 0 apogeu do atro? sofri*
mento como punição crudelisstma*

Alvura da pelle em 3 dias
A ^ Manchas, Sa relas, Cravos*. I£^i

lHtclâo e a CÔr? Terrosa da Cuti
cem* ¦ As rui£ét& se A li

0 segredo de uns olhos
absurdos

4* penna maravilhosa de Sarmanho
Arraes.

Eu trago dentro dos olhos, uma côr exqueMta.
indefinida...

Que ninguém decifrou!
Lembram mates revoltos
e folhas seccas ao sol,
o extranha cór...

Eu fraqo dentro dos olhos, um mundo lodo novol...
Um mundo dtíferente
que a mmtia imaginação creoul
Esse mundo imaginário que veio quando sonho...
de entradas largas e brancas...
de horizontes azues
que sequem sempre...

Eu trago dentro dos olhos essa anciã mconhda L„
Esse deseio, louco, que vive em mim.
pelas cousas distantes,,.
e desconhecida*...

Que busco? Nêo sei...
Visionária do sonho, eu ando pela Vida
a espeta daquilo que não veto ainda...
Porque tudo que tem vindo nâo me satisfaz
E eu quero sempre mais I

Eu Irago dentro dos othos uma carteia vaga...
Um deseio qualquer I
Um bem que desconheço...
Qualquer causa que diga finalmente,
Esse vazio que minha alma sente,
E o meu sonho insatisfeito de mulher l

SZelia cfflcreira

>inh3s* e
& l)esat»|
so m

Verme
>a i\"
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Como conseguir essa teitosa trans-
parencia da eu ris tão admirada!
Nâo a força de pó por certo... mas
com 0 cuidado adequado r um t re*
me de confiança— Crente Rugol!
As queimadura de sol, as espinhas,
os cravos, os poros dilatados de.
sapparecem de fôrma agradável em
2 dias, sem levantar a pelle.

Garantimos os resultados

Garantimos que o Creme Rogol
supprimcas manchas, pannos e sar
das completamente; que elimina a

ConunísarioH!
Kua Wenceslau 1

cutis avermelhada, terrosa ou ama-
rellada, que nlisa as rugas sem es*
ttear a pelle, mas tonificando os te-
ciclos subeutaneog.

Si Rugol nôo lixer tudo isso pura
v. s. lhe resumiremos o ti in beiro
gasto. Esta noite, antes tle deitar-
se e depois tle limpar bem a sua
pelle. applique v. 8. o Creme Rugol.
esfregando.o bem. Em seguida ttre
o excesso com uma toalha humnta.
Rugol lhe irará muitas satisfações,
conservando clara e formosa a sua

Aivmi vv; Is rei tas
Sr&s&i l£2 —* Sâo I *nuto#
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O MAIS COMPLETO CREME DE BELLEZA

Ipanema Rio

Qüadrmha espanhola

Por um charco de má fama
Passa um homem de mau gosto.
Lança uma pedra na lama,.
E a lama sujo. lhe o rosto!

Humberlo de Campos

QUADRA

Amanhã quando encontrei-le
Eu nao sei poique, quend* ,
Meu coração comovido
Talvez nem posso falar-te.

Arleile ( ypresle
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Saudade do Mar
Chroni(a dç Emílio Fçrnandçs Pinto

Cheouet acJfcL Vim ló de lorge da Cioede pare perto
do mar I

Vim descançai e sei aue aqui nào terei ninguém pata
me mcommodar Aqui a praia é aba e exln s< i c n ai è
profundamente verde e o sol è sempre quente!,.,

Amanha, levantar*me*hei ceoo a irei ver o sol nas-
cer, verei sim o sol \csmelho, sehiado dann t co úa acua
verde! E o venlmho ler rei que vem lá da» bandas df s ni -
Ias, soprando toando; despenleará os meus cabellts.. Sen-
tare» na praia ou andarei nos pedras Levarei um livro Si li-
ver, s« nâo tiver, irei de ma<» putt% mesmo. Aqui nêo usaiet
chapéu, nem gravata e nem paleb I; ondfcret cc n a gelado
camisa aberta, potque o vento da manhã éagiadaxcíe me
disse um amigo, entendido nestas ecusô* que o vetti da
manha na betta da faz muito bem,

&* tarde»verei o mesmo sol que vi nc?cet ardente
morrer Iristonho retoilando o tiuí do céo \è loi ue Qual.
quer dia pela manhã» «rei pescai; letes a pretensão tolo
que sou um bom pescador, mesmo de cima das pedrason-
de quando o mor esfè cheio— a água vem lambi n furiosa
os pês da gente l »i< u bem ceilo disto: aqui nio inctm-
modaret ninguém, nem ninguém me tncommodaté.

Viverei sozinho, despieorcupr tt e leh/ pertinho do
mor !***';

Verei as primeiras estreitas nervosas appatecèu n n0
céo límpido e azul* Nas noites de luar, antes oa lua nascer
sentar-me-hei em baixo daguefla feivtn cit Uu l*n per.
to úa praia pato ver a lua grande e claro, cc mo que sahin-
do vagarosa de dentro da aqua escura e manstil'
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PELDTEN5E

/nào POSSO ENGORDAR/ORA Ze'câ, EU ERATÃO^j

/«APE2AR DE TODO I ^AGR0 QUANTO VOCÊ.

I OESFORCO.../TOME,FMULSAQÜlSCOrv ^—Z^^Z \E VEJA °0UE tLlA KEZ
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NÀO SE ARRISQUE A FICAR
REALMENTE DOENTE
Magras, as pessoas debilitadas, íacilmente
adquirem moléstias, especialmente do peito
e do pulmão. Necessitam de um tônico effici-
ente, mais nutritivo que estimulante. Emutsão
de Scott é justamente o que estas pessoas
necessitam pois contem o mais puro óleo de
ligado de bacalhau da Noruega, combinado
com cálcio. EIste tônico riquíssimo em vitemd*
nas, dá forcas, augmenta a resistência e
corrige as falhas da debilidade gorai. Não
espere ficar doente. Torne Emuhào de Scott.

E
Para sua garantia não acceite substitutos.
Faca economia preterindo o vidro grande.

V/0/. /V/M "A
W////Í
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Parei isso nèo pot motivo de saudade, nem de roman-
tfsmo» porque a lua nêo me Ira/ mais saudade,

Apenas» farei isso rendeudr um prçito de admiração
á natureza e poro molar o lempo que aqui è enorne. Te-
rei sempre um novo programme: um dia, irei aqui—noutro
da irei a outra parte.

Lerei aqui qualquer livro, jornoes e revistas ou oulia
qualquer causa.

A* noite, ouvirei radio e passearei. Aqui levarei uma
vida de pequeno buryuez. Nas horas vastos, fumarei ciqor-
ros para me distrair. Cigarros vagabundos que fumarei des-
préòccupadamenle.

guando eu sentir saudade de alguém, assr hierei um
fox ou um sambo... Não escreverei a ninguém para nao re-
ceber nenhuma caria. Quando me dei vontade de escre-
ver o alguma pessoa, traçarei uma chronica pouhhcanlc
sobre o assumplo idtolo, ou darei vm passeio em qualquer
parle para me di>!rahir.

De noite, quando estiver enjoado de oulre* cousas,
sentarei no bar. pedirei ao garçon um café pequei c e fi*
caret ali ouvindo os sambas, as marchas e os loxes que o
radio loca Iodas as noites ou me sentatei na Pie cc atbo-
risada, onde o povo provinciano passeie sempie. Verei e
sentirei tudo como st ià as estivesse visto a muito tempo
em qualquer parte. Olharei despreoccupedcsmcnfc as cou-
sos mais interessantes.

Passearei na praça de coqueiros enormes onde atua
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PARA FERIDAS, INFLAMAÇÕES,
ESPINHAS, CRAVOS, SARDAS, ETC.
MELHOR QUE QURIQUER CRÊMEoeTDUCRDÔR

O vento nos levará daqui ah. se bre o balanço con*
tinuo do mar.

fui e o pescador conversaremos quatquci et i -< gue
fale somenle do mar e das cousas do mai

Quando terminarmos a pcsceria, elrnc çeien t * alguma
cousa que eu levarei no mar sobre o balanço das ondes.

Depois de tudo terminado, um venbnho cemaitdô,as-
sim me disse o pescador, nos devolverá ^lerre»

Saltarei no praia e terei a preterição tnger uri que sou
um bom pescador, como o pescador que foi na canoa com-
mígo, segurando no leme...

Depois, terei saudade, porém, nôo assobiei ei um lox*
nem um samba para nâo espantar o saudade, eu quero ter
saudade, muita saudade Ia do alto mar.

Duas saudades...
Num gesto de meiguice. um dia, ela me deu.
como recordação, uma saudade;
c eu
apertei para sempre ao peito aquela ítôr,
testemunha
de nosso amor I

a ¦* *. * * ¦¦¦ * ¦*¦ a *>. a a. a * ¦¦¦ » * * ? * . # _*¦.* . * « % *¦¦ a ¦ * ¦ *¦ *r- m * ¦ * .*. a .

Agora, longe, tudo desfeito,
tenho UO peilo
duas saudades...

GERAL Dü COS TA ALV ES

fica, como gue vagando por entre as folhagens escutas e
nervosas L

Si a praça estiver cheia de gente, começarei a rodar
até fazer hora de dormir,

Si os b-meos estiverem repletos de namorados cheios
de pieguismo amoroso» ficarei passe&nd-r e fumando cigar-
fos e mais cigarros indiferentemente.

Nèo me lembrarei das grandes cidades que estarão
vivendo a esla hora uma vida ayttadissima,

Nâo me recordarei de nenhuma aventura,nem de ne-
nhuma tragédia...

irei dormir somenle preoecupadocomomeu prooram-
ma do dia de amanha: a convite de um pescador, eu irei
com elle numa canoa tá lóra co alio mar.

Antes do sol nascer — elle remai o ou levantará a vc-
|a, que o vento ferrai enchera soprando da terra para a
banda do mor.

Âssistiiei ao sol nascerem alto mar. pois, disse-me O
pescador que è muito mais bonito do que a gente vendo
nascei da terto.

Levatei linha paia pescar lambem com elle»
Sete» do mai por longas horas e o mar e o vento fa-

rao de nós o gue gjizer.
Nao lembrarei em aí!o mai da teno. nem que sou da

terra.
Somente me lembrarei que estou no mar e que so«

do mar.
Pescarei depois que o sol nascei, quero pnmeuo ver

o sol vermelho, como que sahmdo nervo so de dentro da
água verde I.,.

Quero sentir o cheiro forte de matesia.

ELIXIRde
NOGUEIRA
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Periga o f ool bali bahlano
75 mil dollarçs para aban
donar o amadorismo

Sâo Salvador, 15- A sequencto inierminaxtl cr <v»-

genctos do «A Desportivos proprietária úa nosso untca

praça de sporffoz-nos lembrar os tempos de criança. Ton-

Io assim que. quando naquello época possuíamos,por exem.

pio uma bola, nossos inimigos nao poderiam tomor norte

nos toqos o nâo ser que escolhessem: comprai.a... ou fa-

zer os pozes.
No verdade, o que se está vendo no momento pre.

sente nâo c nado mais noda menos do que uma pirraça.

Quem bem sabe que a Ltga nâo pôde arcar com as novas

extgenctosé o próprio A Desportivo, lobos com intuitos on-

ttpothtcos e mesquinhos. Quer, iolvez, aproveitai o terreno

que lhe pertence poro outros fins commerciees, mesn o não

sendo tão rendosos como 0 oclual A Liga deve repeliu tal

offronto, levondo, se necessário, ao conhrancnSo do Ge-
verno do Estodo, que bem pôde solucic nor a questoc . O
campo da Graça pertence oo publico sportivo. W o único

togar que elle lem poro suo distração domirginta O pre-

ço de locação, octuotmente.iá é absurdo. Pretender-se ou-

qmentar, será crime.

Contra a sua tosse só o Contraiosse

Os «yankees» continuam
uçnççndo no basket

Montevidco, Vj (U. P.)-C) selecctonodo norte amen

cano de baskefbatl batemse liontem á noile cem o Olvm

pia, deirolando-o no pnmetro tempo por tôxô.
O match, considerado uma exlnbiçôo peifetla da te-

chnica dos visitantes teimtnoucom o contagem de 37 o 17

favorável aqueiles
No segundo tempo, os americanos praticarem tnnu

meros touls. que resultaram na saída de um dos seus ployers
Nâo obstante continuaram dominando cs unyitNCS.

1
AUGUSTO LINS

— Advogado —

Praça Joi\o Uiniaco, ir I — Tel. C_ 08
VKTUHU

Nova York, 15 (U. P . - 0 campeão mundial de tcn.

ms, Dun Budge. tornou-se profissional e foi contractado por
setenta c cinco mil dolíores para realizar uma excursão de
um anno» durante O qual devera togar em lodo o patz

0 togo inicial será disputado em 3 de lanetro no Madt-
son Squana Gorden Contra fllsvsorlh Vmes.
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ANNIVERSARIOS
fizeram annos no dia :

mA 

exma. viuva Eponino Serra; a
sra. A delta Barreto; as slas.:l.ca
Pudngues e Ormanda Machado
Marfins, figuras de relevo doso-

ciedode vicforiensr; os srs.: Anlen l Ma-
ciei, funccionario da alfândega; major AU
varo Coutinho, cavalheiro muito relaciono-
do em nossos meios sociaes; as meninas
Irene Ipsem, Sara da Silva Maffra e Olga
Vnrejao, da nossa sociedade.

A sta. Olindina SanFAnno, ex-
pressão de desfoque du socieda-
de de nossa Capital; os srs : Zo-
roasfro Pereiro, Thelmo Gouvêo

c José Fialho, cavalheiros muito estimados
em nossas rodas sociaes.

2

As stas : Silvanira Alves e Ni/il-
de Fonseca, figuras de destague

da nossa sociedade; a menina 1:1-
za, filha do snr. Oscar Pauto da

Silva, funccionario publico estadual e ca-
valheiro rnuilo relacionado em nossa so-
ciedadc, e de sua exma, esposa D. Even-
cia Moraes da Silva; o menino Wtlson.fi-
lha do casal Tle. Alencastro Lopes.

0 As vias,: Carm rn Silva e Mareei-
Ia Claudia de Sou/a, da nossa
sociedade; os meninos Bolívar
Abreu c Vicente Pauto.
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A exma, viuva Aula Loureiro Ma-
chado, expressão de relevo da
sociedade de nossa Capital; o sr.
Cel. Carlos Marciano de Medei-

ros, digno comte, da nossa Policia Mihtar
e uma das mais destacadas figuras da
nossa vida publica, contando, pelas suas
altas qualidades de coração e inlelligen.
cia, em nossas rodas sociaes, um grande
numero de amigos e admiiadcies. O Cel.
Carlos Marciano de Medeiros é, lambem,
um dos mais enlhusiastos incentiv adores
do nosso sporl

mA 

exma. sra Emilia Maria do
Nascimento, da nossa socieda-

mmmmmmmm de; os srs.: Sylvio de Jesus, alio
funccionario da Directorin de

Obras Hydrauttcas e cavalheiro muito re.
lacionado em nossas rodas socioes e o
prof. Dr. Phitogomiro Lannes, uma das
mais robustas expressões da inlellcctua-
hdade conterrânea.

A exma sra. Dcusdctina Simões
Saltes; as stas.: Marcionila Mi-
renda e Mana Feres, figuras de
relevo da sociedade.

2_

Casa Mine. PRADO
Resultado do décimo quinto sor-

/e/o do *Bompras(t>, realizado em
3 de Novembro de Í93Ô

\ PPLMIO:- Centena 152 - Ps
200$000 em meicadorios: í). Ilala
Ncito Rabcllo; e I). (uliêta Teixeira
2. PREMIU: -Centena 717—Rs
100SOOO em mercadorias: —D. Slello

loullrou Bilron; e D* Jocehnc
Menea.es Príncipe*

:v PRÊMIO;—Centena 313—Rs
toosooo em mercadorias:— D. Lau-

ra Vereza Azevedo,
4- PRÊMIO; - Centena ft25 —Rs
50SO00 em mercadorias: -D. fetdia
OònçatveSi e D, Ivonne Serrai l.o.

pes, ambas com coupon de yen-
d«j à vista.

3* PRÊMIO:- Centena 7Ô9- Rs
5OSO00 em mercadorias:-!) Ameba

Poggi Nogueira de Sé; e D. An*
sei mi na Vervloel.

NOTA:— *s vendas á vista SUpe-
nores a 20$000 dao direito a 1
Coupon tCentena)

Victoria, em 3 de Novembro de 193o.

13

H A* dishnclns stas.: C ar li na T
Fonseca, Elztna àrantes e Dyo-
nisia Campuslrim. encantadores
elementos de nossa vida social.

SAs 

exmos. sras.; Clara Peixoto e
Plácida Vareiâo, expressões de
destaque da nossa sociedade; a
menina Mazyra,filha da casal Dr.

Avlton Tovar, advogado em nosso fórum.

¦ a A exma. sra. Dulce domes tSut-
I 101 câo Viauna, digníssima esposa

I do sr. Dr. Orlando Butcio Vian-
na, promotor publico da nossa

Capital; os srs.: Dr. Aruautd Araripe Mel-
Io, mentor dos nossos sports terrestres e
figura de realce em nossa vida social; o
acadêmico IgnacioPereira Pilho, uma das
nossas promissoras intelhgencias moças
e nosso distmcfo colloborodor.

I O sr. Dr. Areobaldo Lcllis, lorno-
I 11 I n5*a brilhante t medico concei-

I tuado, sendo uma das rnais for-
tes e definitivas expressões cul-

turaes do Espirito Santo, e nosso admira-
do cotlaborador.

O snr. Dr. Carlos Xavier Paes
12 Barreto, desembargador aposen-

I lado, escrlptoi de renome e íi-
gura proeminente na vida mental

do nosso Estado, sendo um dos membros
da Academia Espinlosantense de Letras.

14

15

O sr. Dr. |osc Meira 0 u a d r os,
engenheiro compelente e lente
do Oymnasio ao Espirito Sauto.

O sr.Lourenço Luciola, cavalhei-
ro muito estimado em nossa so-
ciedade; a encantadora menina
Nydta de Freitas.

As exmos. sras.: Dulce ftruzzi Vi-
vacgua e Marielto Pamalhete lei -
lis, expressões de relevo de nos-
sa sociedade; o sra. Zilda Silva

Xomprogno, irmô do nosso companheiro
de rcdacçâo. Alvimnr Silvo, e esposa do
sr. Vinícius Zamprogno, funccionario da
Imprensa Official; os srs: A f f onso Ca-
bral, corredor official de Fundos Públicos,
sendo, anulo, cavalheiro muito relaciona-
do em nossa sociedade; o poela Alberto
Guimarães, nosso prezado cotlaborador.

CASAMENTOS
Casaram-se:

Com a sta. Nair Carvalho, da nossa so-
ciedade. o sr. Francisco Antônio A/eve-
do, proprietário do Hotel «Universal.»

QUADRAS
Nossa alma è como a flor

por entre as brenhas nascida,
pois tro? o germen da dõr

no proloplasrno da vida.

Agruras e mais agruras,
todos nós as padecemos I
Ma sempre nas crealuras #
tristezas gue nós nâo vemos!

José Sctilcavo

Retratos Modernos
MAZZEI

Representante da -Revista da
Semana». «Eu Sei Tudo* e

«Seena Muda», nesta capital.

Seus trabalhos lambem sèo pu-
blicados em

cliida Capiçhaba»

Rua leronymo Monteiro, 77
Victoria
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A historia c velha e nao: consigo recordar.me do no-
me do seu autor, mas, por ser extremamente interessei Ir.
nâo me íurto ao prazer de transcreve.Ia, ainda que cem o
destustre do meu dcsahnhovado estilo.

Aristóteles Marcondes feria sido um indivíduo lili ( de
bôa família, de posses meâs. como era mea a sua estatu-
ra, côr dos olhos, cabelos e o resto de sua personalidade»
Isto nâo lhe tirava o ser dono de uma beleza by romano»
como hyroniona também era a sua dissolvenlc timidez.Nâo
estranhem tal sentimento de oesconlianç a em si preprio
num indivíduo beto, pois ele era tímido, precisamente per
ser bonito.

Aquela pureza de feições, aquele musical arqueado
das sohranccthas, aquele brilho ftamejanlc dos olhos sal-
tando de sua cor indeciso, aquele ondulado dos cabelos,
aproximavam-no tanto da foimusura fcrowiro, n < i grado a
barba que o obrigava a escanhon-la diariamente, que ele
recciava manifestar seus sentimentos mais que emistosos
a qualquer mulher, com o receio de que esta o repelisse,
como repeliria a solicitação de uma pessoa do seu mesmo
sexo Mas, para tudo ha um dia, e chegou o dia de Aris-
tolelcs Marcondes.

Aconteceu precisamente quando ele eslava na baio»
palmilhando a penosa estrada do seu curso de advogado,
que um dia, chegando é janela da -republica*, o coração
parou-lhe de palpitar no peito, ao ver no lanela fronteiro a
mulher que o destino designara a ser por ele amede c<m
esse amor umeo, que nèo se lorna a ter na vida

Acontece, porém, que essa mulher \á nâo era livie»
Como sempre acontece, em casos tais.era uma pcbie me-
nino que se casara muito lovcm ec m um sujeito de mau ca-
rater» frio (no amor) e sanguinário no resto

O Ferrabraz dava-lhc maus tratos, dos quais togo cui-
dou de intormor-se o nosso Aristóteles Merconces. Isto rôo
lhe tez esfriar o zelo amoroso. Ao contrario, exaccibr u lhe
mais o seu primeiro amor. chegando até a cortar-lhe a pro-
prta timidez.

Mandou-lhe recados, declarando-s e e pedindo-lhe
uma entrevista, que nâo «abemos até que ponto chegaria,
principalmente atendendo é anterior timidez do nosso heror

Je Dulcméia, todavia, era prolundamente honesta e
nem siquer lhe áeu resposta. Sem duvida, nâo lhe fugia ao
olhar quando se avistavam a ierela, Muunie baixei do o
seu após um bem longo minuto; mas nâo passava diste.

Aconselhou-se o nosso herói com ts s« u> colegas
mais sabidos e esles lhe rccomendaiam a persistencu .,

Aristóteles seguiu o alvilre e persistiu, persistiu nos
seus lecadinhos durante longos meses.

E o Dulcméia nôo passando disso.
Entrou o pobre estudante a debilitar, ab rasado por

aquele amor único, a que outros mais ligenos nèo davam
derivativo. Erragicceu licou de olhos fundos, |e cada surro
que o Perrabraz de maus boles dava a sua amada, cia um

VIDA CAPICHABA. NO RIO

Attm de altendet a solicitações de conterrâneos re-
sidentes no Uio, resolvemos pôr ô venda na banca da Ave-
nida, esquina da rua 7 de Seten b;o, lodo par, a nossa re-
vista, pelo preço commum.

serio qolpe é saúde do nosso amigo, que sofria por elo. Re.
colheu seus afetos e a ninguém mais declarou per que pa-
decia. Deixou de snir de caso, mergulhou-se em funda me-
loncoha, desatendendo aos convites dos compnnheiros que
queriam a viva força distrai-lo. là

Um dia, visilou-0 um conterrâneo estudante de me-
dietna, que residia numa «republica » Quis este insistente-
mente dar um remédio ao seu visível mal:

mB^^m0^^^rW^L. a^r V * _^_- ^V _¦ i. ____i ^____.9___ .———fl—^ ___> ^___—< _V

"ACABARAM DE OUVIR"...
— annuncia o speaker da estação

que estava sviitlumisada. . . mas

fui eu, o Snr. Kilowatt, seu cric.da

elèctrico, quem fez chegar, atra*

vés do apparelho receptor, as

onda; sonoras irradiadas dü um

stuaiq longínquo.

0 radio, cuias» melhores marcas

\m a venda nesta c«c-, «v»

\ incúntestaveimente, um des
3

grandes prazeres co manco.

Companhia Central Brasileira de Força flectrica
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-Tens que curar-te, rapaz. Urge que des um geito ó
vida. Vou c*.aminar-lc.'.

Mandou-o despir-se, fc-lo deitar-se, examinou.o do
cabeça aos pés. Nada a nâo ser a língua sujo e certa tur-

gcsccncia do ligado, bastante capaz dc explicar sua bipo-
condriac" como Aristóteles se recusasse a dar qualquer
outra explicação do seu mal, o lufuro csculapio disse:

— Tenho aqui um remédio estupendo para o teu mal,
que vai curar-le na certa, clareando-le o cérebro, dando-
le melhor disposição para a vida, limpando.te dc Iodas es-
Ias idéas negra* e de algumas coisas mais que a decência
não nos permite enumerar.

E fê-lo cnguhr dois comprimidos com um pouco de
água.

Saiu 0 amigo c, duas horas após, ou seia, precisa-
mente, á uma da larde, aconteceu uma coisa incrível. Es>
tava Aristóteles de novo sozinho no quarto, entregue aos
seus tristes pensamentos e á lembrança de sua Dulcin^io,
quando bateram á porta e um empregado da pensão lhe
entregou ume carta em cuia sobrecorta nada se via. Abnu-a
apressadamente e. qual nao loi a sua surpresa ao ler o se-
gumle:

•Ladrão de corações:
Porque viesle quebrar o meu sossego de mulher hon-

rada? Porque nâo me deixaste viver em paz com a minha
desdita, lançando em meu coração este sentimento arreba*

|ador? Venceste, querido criminoso Vem depressa, agora
que e/e saiu. Espero-te, anciosamenteta

fira a Dulcinêia, talvez abalada por um ultimo des-
mando do esposo, que cedia afinal.

Aristóteles dispoz-se a vestir-se e a atravessar a rua
voando. Mas quando apanhou a roupa do cobide — oh, si.
tuaçâo tremenda!— começa o agir o remédio que lhe fora
soterlemente administrado pelo amigo, e o nosso herói Mar-
condes teve que correr, voar, mas no senlido inverso, para
os íundos da casa. E que remédio excelente! Ali leve de
voltar nâo só uma. como varias vezes, acorre n I ad o pela
eçâo enérgica do especifico conlra a intoxicação e o mc-
lancolia. O estudante de Medicina adminislrara-lhe uma do-
se forte dc conhecido laxahvo.

Façam seus im-
;;7;''¦¦'.' ' ¦ ' "' ¦'] «flflflflfllpressos na
officínas graphi-

cas da «\/ida

Capichaba.»
VICTORIA
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Claro está que Aristóteles esteve toda a parte sob a
açèo desse inoportuno efeito, que se prolongou eficazmen-
te alé muito após o entardecer c alé muito após a volta do
ferrabraz que residia na casa fronleira.

Gorara, pois, a lao esperada entrevista.
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Dizem que até hoie a adorável vizinha do Aristóteles
nào pôde vê-lo aparecer 6 ianela ou sair á rua, sem bater-
lhe solenemente com a ianela á cara.

úGelie de Jíndrade

AS DUAS NAUS
Tal qual em denso mar, sem bússola e sem vela,
Das águas ao som rouco, á assustadora toada,
Contra as ondas se lança a nau desgovernada.
Aos escolhos se expondo e 6 sanha da procella.

Por mar que também ruge e infrene se encapella,
Que é o negro mar desla existência accidenlada.
Sigo a esmo, enfrentando, eu-nau desarvorada.
Da sorte o vendaval rude que me ftagelle.

O barco, andando ao léo, em norte, muito cedo
Será no turbilhão das ondas submergido,
Depois de arremessado á ponta de um rochedo...

Também no mar da vida. em que o mais doce engano
Traz occulla uma dôr. sossobrarei, ferido,
Nos escolhos falaes desse tremendo oceano...

MANOEL SOBRINHO
Sào Luir do Maranhão.
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PATRIOTISMO
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Patriotismo é o amor meondicicnal pele íófo cm que
nascemos.

E' a lè absolufa nos destinos do Pátria*
A comprchcnsôo do suas necessidades,
O sentimento dc abnegação e sacrifício que cada

qual lem poí sua Terra.
O sentido da identidade collcchva.
A harmonia do verbo, principio e base de todos as

cousas,
O senso da consaguinidade nacional,
E' a única lorça emocional capa/ de estabelecer um

perfeito equilíbrio entre os homens, porque sr biepaira a lo-
dos os movimentos psvchologicos da multidão.

E* o unteo poder que Io/ vibrar em unisono a alma
de uma raça.

O coração de um povo.
O espirito de uma nação.
Mas. nâo se conlunda palriolttlto ctm rerismo*
No Brasil» nós lemos:
O negro.
O vermelho.
E o branco,
E o brasil ama a Iodos os Ires porque Iodes os Ires

amam o Brasil.
O negro, na Historio do Brasil, le/ os engenhos.
Oevermelho furou as florestas bravias.
O branco ergueu o colosso das Cidades.
E» depois, deram.se os môcs cm deíe^ do Touêt fa-

mtliar.
E loram :
Henrique Dias.
Clamarão.
E Vidal de Negreiros.
E a união das Ires raças, para bem do Brasil, é in-

dissoluve! e eterna, porque sele? no amálgama do sangue,
na lula eomrnum pelo engrandecia enh co leu** e no en-
tendimenlo subconscienfe das mesmas emoções nacionalistas,

E este sentimento de fraternidade c polriolismo. Amem-
se. enlre si. as três roças, porque amam, de per si. a gran-
de/a da Pátria.

O palrtohsmo è, assim, uma divinízeçfio do Homem
Si o Homem houvesse, nalgum tempo, praticado um crime
conlra Deus. Deus lh*o perdoaria pelo seu patrioliíno,

Nâo é digno de viver o Homem sem patriotismo.
A ausência de nalnolismo è uma monstruosidade,
A morte de Iodas as aspirações impollulês
A negação de lodo a consciência humana.
O palriolismo c uma crença necessário á exisícncia

do Homem.
E um ponto de apoio paro a sua elevação espinlnal.
Porque, sendo a Fonte de Iodos os pra/er es ideaes, o

eterniza nas paginas dc ouro da Historia* Si havia manchas
na vida do Heroe do Independência, ninguém lh'o sabe
mais hoie. Porque, sobre Iodas as verdades de sua rxis-
lencia, apenas esla se repele, porque c a mais bella : foi
um patriota» E quantos que existem,em ru s?o tempo, e sâo
lodo o Brasil, que o bcmdi/em milhões de vezes, ao con-
Irario dos que o amaldiçoai a ru no seu tempo, que eram
poucos e nao eram sincero*! Enldo. falava o interesse igno-
bi! e, aclualmenle» é a vo/ divina dos sentimentos polrio-
flCOS.

E, porque o patriotismo c a nossa fé suprema, é que,
no dia de hoje, meu irmão brasileiro, em que se commcino-
ra o nascimento da Republica, eu me dirijo a h, para que
se avivem, em fua memória, as recordações sublimes de
nossa Historia e se fortaleço, coda ve/ mais, o leu senti-
mento de amor i\ Pátria.

Por ludo o que lem acontecido nesle pedaço de Ter-
ra, por Iodas as nossos amarguras e nossas felicidadcs.de-
vemos, num crescendo continuo, fazer que o nossa alma te-
nha sempre em primeiro lugar, enlre as suas imagens, a
Imagem da Pátria.

Palna grande e generosa, de santos e hei o es, que
ludo dá e nada pede!

Palna que c urna expressão de bell e z a e força no
conceito dos povos exlrongeiros, e uma fr nle de nque/ee
deslumbramento para os seus filhos adopiivos e legitime si

Pátria, que soífreu por nós e por nós resuscilou na
hora extrema, e que, por nós ainda, sobreviveu a todas as
intempéries e ba de sobreviver sempre, porque, pelas an-
gusfias e marryrios passados, lhe oífèrecemos o nosso san-
gue e a nossa vida !

E que ela possa repousar sahsfeila, porque, si somos
diversas raças, o raça dos heróes é uma só, -e nâo dege-
nera». como ensinou Nalividade SaldanhaI

Alvimeir Silva - L**fc*j
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Sta. Judith Leão
Casíello — Talma

*

Lopes Ribeiro.
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Galeria dos CoIIaboradores
B EKESK O K D M O KEIKA

Nasceu em Re-
gencia Angu sla.
neste Estado, aos
6 de Junho de 1912.
V filho de D. Mo-
na Martins Morei-
ra e sr. Cleres Mo-
reira, E1 bacharel
em direito pelo Pa-
culdade da tlnivcr-
st dade do Rio de
janeiro. E" proles-
sor da Escola Su-
penor deCommer-
cto» cadeira de
Geographia, Cho-
rograptuo, Historia
do Brasil e da Cl-
vilizaçôo; da Ctvi-

ca de ForrnaçiO de Offtctoes da Policia Militar, cadeira de

Portuguez; e do üvmnasio do Espirito Santo» cadeira de

PsYChologia e Lógica. E* membro de diversas sociedades

cutfuraes, como a Sociedade l:spirtto*enlen*e ce tetras.

Instituto «Ruy Batbosa*, cecupando a cadciia» da qual é

patrono Raymundo üutenes do Volte, na Academia Es pi ri-

tosanlcnse de Letras, foi tundodor e único ptesidenle da

Academia dos Novos. |o publicou os seguintes livros: *0s

delidos sexuacs c a responsabihdedc Civil des Herdeiros.»

Tem, inéditos, vários trabalhos, ctmo -Contes Bárbaros**.
«O Rio Doce», *Gcogt opino Humana*, e outros Colleboro

tora do Estado em diversos órgãos e nos principaes jornaes

e revistas do Espírito Santo. E* pn sador brilhante e poeta

de grandes recursos. «Vido Cepicheba» sempre contou en-

tre os seus melhores cotlaboiadores.
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¦ ... Num baile da Corte, Achava-se o illustre Rebou-

ças a um canto do vasto salôo do Paço Imperial, onde era

freqüentemente recebido pelo stbereno e toda a sua Au-

gusta FamiliO. Achava.se, pois. Pebou ç a s a um canto do

saldo» insulado, sem achar uma dama que lhe quizesse dor

a honra de uma valsa, porque elle era mulato, quasi pre.

to. Parece que a noticia desse desprezo chegou aos ouvi-

dos do snr D. Pedro II; seja et no lôr. deln a pouco Sua

Magestode atravessava o salôo, liazendo peto braço Sua

Alteza Imperial a Sra. D. Izabel, com quem Rebouços dan-

sou a primeira contra-dansa, e depois nâo dansou cem mais

ninguém, pois. tendo donsado cem a sua futura soberana,

era evidente nao poder, depois disso, descer a dansar com

qualquer batom za. ou com qualquer condesse.

cünlcnic cTcrres

De A/cvedo Roulim. esse delicado espirilo de
esteta que-epezoi de excicer o suo acliv idade
no commercto. nào se esquece das musas, en-
viou-nos. de per com alguns dos seus pnmoro-
sos versos, o lindo soneto de grarde pcelé Ar00
üarcio. um dos mais festeiodo?> bardos da terra
fluminense, que abaixo, prazerosamente, rubti-
cornos;

O C Y S N E
Alva ptumogem setinosâ e teve,

Ornomenlo-tlie o corno cntesicadc;
Anío de alvares, élomo de neve.

Sobre as águas azues do meu reunido.

Molécula de nuvem que se alreve
Contra o espelho do ceu Luto encantado
De ver. talvez, no azul de um lago breve,
A amplidão de outro azul ilimitado I

Botando a loi a de acuas nulennrias,
Os remos encarnades, uma a urna»

Vâo desmanchai do ondulações lendárias...

Assim que vier da morte a horrível bruma
Botará sobre as águas mor.liiertés,
Uma saudode—embarcação de espuma!...

Arào Garcia
Estação de Lahe-E do Rio.
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$ta, Zelia Nogueira, ornamento da sociedade

de SnnfAnrw de josè Pedro, e filha do dis-

lineto casal Josè /.u/z- Mana Nogueira.
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Sta. Laudelma Graça e sar. Araújo, do nosso
commercio, por occasiào da quarta festa tm-

ntima realizada em Povoa de \ artim*

SOBRE O HOMEM

O Homem» creado por Deus, loi, ao abril dos mãos
do Creador, uma obra perfeita, acabada de corpo e dees-
pinto. Qualquer gue a degradação momentâneo de mudos
homens, a civilização é o seu ultimo fim» como foi o seu
cslado original.

Conde de Salles

Sylvio Rangel
No sul do listado, falleceu, ha poucos dias, 0 poelo

Sylvio Rangel gue foi. sem nenhuma duvido, uma das mais
brilhantes cvoressôes literárias da nosso Terra. -Vida Ca-
píchaba», gue sempre o teve enlre os seus melhores collo-
boradores. pois é grande o numero de trabalhos seus pu-
blícados em nossas paginas, presta, assim, á sua memória
a homenagem gue merece essa figura relevante de nossa
vida mental, gue vem de desapparecer. C apresento, desta
forma, á sua família, os seus sentimentos profurdos de pe-

<• izar*

Dr. Pinheiro Júnior
t;m Therezopohs, E, tío Rio,

onde residia ha vonos o unos,
falleceu o Dr. Pinheiro Jumor.
gne foi uma das figuras mais
expressivas do nossa vida pu-
blica. Medico, formado pelo
faculdade do Pio de Janeiro
bem cedo enlregou.se á po-
ptica, em gue se impoz pelos
suas altas qualidades de intet-
jigencia e coroçoo.

Assim c gue loi vereador e
presidente da Câmara Munia-
pai de Cachoeiro de llopemi-
rim, lendo sido depois depu-

*ado estadual e, mais lardc, federal, desempenhando.se dos
seus mandatos com grande elevação moral e mtellectuat.
O Dr. Pinheiro tumor» gue falleceu aos 73 annos de idade,
era cavado com a exma. sro. Sarah Goulart, de cujo con-
sorcio deixa uma lilha.

Por meio desla noticia, reverencia a nossa revisto a
memória desse grande espintosanter m .
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Na igreja do Carmo

Homenagem ao EJsmo. 5p.
Interventor Federal : 
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No dia 10 desle, a A. I;. I. e a Associação Commer,
ciai preslaram uma esplendida homenagem ao Cap. Puna.
ro 5tey, ollerecendo-lhe um quadro magnífico, obra de arle
que expressa uma paisagem capichaba, labalho de Masse-
na, lendo falado» na oc c a siâo. o Dr. Augusto Lins e Sr.
Francisco Sarlo.

Agradecendo a homenagem oCip. tsley pronunciou»
lambem» brilhante oração.

Tivemos convite, gue agradecemos.
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• t • A gratidão é a memória do benelicio.— Passos Lírio

Grupo de meninos no dia da ta Communhào, ha pouco
realizada nesta Capital, tendo ao lodo a professora Ge-
ny Qrijô,que leccionou calhecismo.



Vida
Escolar

Um Grupo dc al u mnos

do Collegh N. S. Auxi»

liadora commemorando
o dia da Arvore,
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SCIENCIA E POESIA

Nâo é verdade que os factos da sciercm s< n m

postos é poesia; e que a cultura seienhhea seia necesse-
riamente inimiga do exercício da iroegin* ÇÍr e tío ame r oo

Bello. ,- 4 „Herberl bpencer

COMO SE JUi.CA

W um faclo conhecido que a maiona-e stbretudoo
«bello sexota-iulqa um bonito sermão, tido segundo a sua

riqueza real em tdéas, mas segundo o valei esthehco do

pratica. ,. . .tlaeckel
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Pelo interior
do Estado

üm trecho de rua de Co/-
lattna.em que a Prefeitura
executa o serviço de escoa-
mento de águas e calça-
mento.
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S/a. Darcy Trin-
xeí, ornamento
da nossa socie-
dade.

Sía. Esmeralda
Correia, ornamen-
to da sociedade
de CacQoeiro de
Iíapemirim.
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N O «CLUB VI TORIA»
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A mesa gue prsidiu

os trabalhos e os Í2

iuu.es gue participa-
ram da eleição, es*

colhendo, por maio-

ria, a s/a. Dinah AL

me ida, da Eaculda-

de de Direito do E,

Santo, para rainha

dos Estudantes em

1939,
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Um aspect) da

sessão s o/e ane

p ro movida pela

Casa do Estudan-

le Capichahupara

escolha da rainha

da cias se. para

1939.

A' frente, senta-

€las, as nove prin-

cazas eleitas pe-

los princtpaes es-

labelecimentos de

ensino do listado,

dentre as quaes o

jury elegeu a st a,

Dinah Almeida.
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O «lud»,o «MunizFreire* nôole-
varão mais a gente tina a S» Ma-
iheus. Mesmo o «Umao» com as suas
350 toneladas de Iransallenlict de
madeira» conlor lavei e novo, nâo ve-

ra mais os vultos bonilos dos senho-
ras e mocos malheeo*es, a enjoa*
rcm terrivelmente nas suas colunes»
aos soltos do mar revolto e ao bo-
lerdos motores de explosão, a óleo.

Para as cargas somente as via-

gens aventureiras que o vento alia-

palhave e que o inlernobronco.es-
pumeianle, dos nitebeníaç ôe s, no

barra de Conceição tornava amea*

çodora, requerendo todo a perícia
do piloto.

0 bloqueio do norte cessou. |ô se

pôde ir a S. Maiheus, por exccllcn-
te eslrada, que o Governo do Cap.
Punaro blev.pelosua Secretariada
Agricultura» onde se encontra oDr.
Carlos Lindenberg, acaba de enfie-

qar ao transito, atuindo perspectivas
mais risonhas» de conforto e desen-
votvimenlo econômico ao Espirito
Santo de além baixo Rio Doce.

Dirigiu a conslrucçâo o Sr, Car-
los Castro, que tombem ta/ avan-

çar»com o rvthmo permittido petos
condições financeiros, as outros es-
Iradas do norte entre as quaes se
encontra a gue ligará Co I latina a
Nova Veneno, passando peta Ce-
ehocira da Onça através dos melho-
res terras virgens espintosantenses.
Esta iunlando.se com a estrada Con-
cciçao da ftarra-lmpcrio, que liga-
cá em breve o norte é ferrovia ba*

hia — Minas e completôlé a resotu-
çâo do problema do dcscnvoh.mcn-
ta e da economia de toda a região.

A estrada de S. Matheus, recém
aberta» offerece ainda deliciosas
perspectivas de turismo, aos de fó-
ra e aos espinlosantenses que nào
conhecem o seu estado: o velho li*
loial, com a suo Nova Almeida e a
sua Santa Cru/ decadentes» plenas
de lembranças do lesuila, do indio
e do antigo commercio ltloranee;as
terras interiores, do Riacho e dos
núcleos colonlaes desénvotvidcs; a
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Como se viajava para S. Matheus: o enjôo

lloresla colonizada que approxima o
Uto Doce. entrando nas terras gor-
das e hurnidas do cocaueiro ensonv
breado;a travessia do Uto Doce, hn-
do e amplo raso e erguendo os aço-
lates verdes das ilhas, fronteiro ao
talude de Linhares e finalmente, to-
da a lagoa maravilhosa de Jupara-
na, acompanhada em Ioda a sua ex-
lens&o antes que a estrado se mter-
ne nos plainos e ladeirinhas do pia-
tÒ um pouco monótono, soriodo de
pequenos nos e correntes que a le-
va a S. Matheus, sorrindo da sua ai-
lura aos meandros c oos plainos
baixos do Cncaré...

Já podes visitar f ocilmente um

pouco desse norte, espirilosanlense
que não conheces a tua terra,»»

juparanà, vista do Ilha do imperador. Almeida Coifsin
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4 co/i5Truccôo. no #?#0 Caxinibdo.
4 fsmosa estrada entre S. Matheus e Con-
eeiçào da Barra.



Não sçi bem... S. M. a nova rainha dos estudantes

Nâo sei bem o que você ê para
mim

Nâo sei berg o que s i n I o por
você.

Si um Ireirulo banal como um sou
riso que você me alua... si o dese-

40 inedilo de dcsfolhar as cinco pe-
laia* da* suas rnaos,

Nao sei bem porque bale nsonho,
dentro em mim, o coração feliz, lo-
das âv vezes que você risco a ala-
medo da minha rua.

Nem porque me vejo só» porque
nâo veio mais ninguém junto de mim,
por entre a lúrba muiia apres ada
da cidade, o día, em que a sua si-
Ihueia, lina como um punhal, deixa
de passar pelos espelhos desempa-
nados dos meus olhos.

Nâo sei bem de nada
Nem sei porque colho o llôr de

luz dos seus olhares macios quer
você cheque veslida de sol das que*
tro horas tardias

Nào se» bem porque sinlo uma
anestesia rápida dos senlidos,»r-me
diluindo aos pouquinhos, lornor-roe
intangível, desep a r e c e r de lodo*
quando, subilo, você irrompe numa
esquina ensolarada para a gloria
sem par dos meus anseios.

Nâo sei bem de nado.
.. 
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£ acho melhor assim. E vivo bem
assim.
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Porque si eu soubesse de tudois-
so, da razão de ser de ludo isso, ó
onnha^lembroda-esquecida, I a 1 vez
•que eu nao gostasse tanto de você.

Nilo Aparecida Pinto

¦ffflVflHflVflVfl^fl^fl^K^
V Hfli II Kl flfaflfl BiflRlxr ü^sfl flfll HRflfli fll flH
fl mW *fl LflTflrflflfl B'l*l%.'flflSfl9flm:ff Is fl VlB'l^ Bfllclflfli Bf£.fl flfl. fllBpflpflflfl II1^flBMfl HflV' «li fl B-i fl \ lü S Vw sfl H fl fli

I ifltili.jifllvH rll flll-l PJwpBraPJKfljifl USI hmwèémmã mm HW 31 li] t. ijlMl Im
P^JI I

flfl Bfl Hffl^B; fla^fl Kf-rlEflJ Hkfll IJi
PrflYflrSflrflflBaWl flflfll^ fl ^^ P^^ l'^l BH Bb

BMaflifliflaliilili ifffl 1*^ "* I^B^I^Jll fl^al r^ Hfl®%#1 '~*m ¦»* ¦ flifl m 4"flflf - W ^¦¦B flafl.
¦Fm* "BI "*¦*¦"-. \ BBJ BPfMBl. -'- -.^ i^BBBBBBBBBBBl
fll-, flfll'-'- ¦ TfTnfflfiMMT flH BflPX -;*>J4v TflwVfrc-^-v ¦*- flfll flfllMBflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflbjr^ wSHflflT' '¦*-¦¦¦¦'>Yj flfll bbBeP'^-*--- ¦. -^.^' ^*^^t--'-'¦ . V flflBI B^jlkj* 1-' .. i^*BF -'*lI!BI B*T •¦¦ •¦ -^BBBBBBBBBBl
¦V-*^flf^- ¦•.*¦''¦ * flflfll BflTr' ':'*»Tfll ¦¦

¦ vf". ^flwllV'^flB^fl^B"fl^^flVflJ ÍaÍ á'';*'t;'.É;''**.¦* .. ¦^BlítfV;^¦'.',! .. '( Jfll~^çLi.iL"i6 " '-íjií-flVi'' *i-^^flfl ÃY :''-?l- ' "%¦ fl^H B^b^^m»*'™}fl fli IPrfliMflMrW i *4 f/í f ií4"J < t 1 liJ
BvwflBflHffflflflvrjf 1 » t'!*v *¦? ** *Jmw • »• * "- 11 B11

Bfl^ÉáwakiflflIIflBfÍBBflBBl'f' ' ' 'ir'* s- '-'lÉBflr' %--^.' w'># J/fl flFifl''
tüVfl H lá Jfctífl ¦'"¦¦'¦' ;I , /tfl |m,. . -'I-'-!"' ^'-*Tfl ¦ i 1BJ Ba*Hfl|K|E BBJ flflHV* :" ;•-•••-. iMflMfl ""laf ¦ " B' §Mfl» "' 'fl fli.''?-' "#*¦¦ -.fll KJmI¦b, , fl | * rifR.. -''flH

mm|1 flflhitk.' ¦*"*" '^tafll flflaflfliÉ^'"*'^''' ' -.^'í3Kafl?i ' -'''•'¦flfl
fct . jyfl fl^Myj?\ '^ÜV BB

fl SPI EPiflBB» flfiS KflH**' •¦¦ ¦¦^•¦4â5flflfl?lx I
HPfl ifl fl^^^^^fll flÉlfl «r.f^^í'-,. 'í*Hf*!*jl

¦B^vM^nMiiflfl^flf ' i ^!nl^-fl^flRT' m 'flBBflflBfllfll1
\ \ II*. Ai' -II

¦ 1 fl flP:'''- AflflMIfllBBBBBBBBBBBBBBBBBBBF^BBBBBI -'.'*.'-' 1 BI Bt*:. .^3BBKmBBBBBBBBBBM¦¦ ill I 11 «ai I

í'^1 I li «Baflfl I
Bífl»!*" Í:ll KlS' í? '1 fl k fllIfl! .Ü t h Hl # 1^1

BJ. SS.,1 'i?t;'".>B ¦ Br- í-S-v ».-Jtfl H
fll ^flí.-^.^ái1*.;.» .--.'.,'. '*¦-. v*& '' .'.f-í--!í.í-B -.- -fi f-VíflV».>.-¦¦¦ -flfl flfl-: i ' '¦ SMal^ flfl Bfl¦fll flflfllv .'''.mlW-.jH ** | ' ¦-; fl Ç- .->-¦ '| -flfl flflr' ' -iflflfli I¦¦ , v«rSs3S- *-&^ í í ** ¦ , ¦#"'"¦' ¦§ ¦;-«';-'-'"I flfl bV-: ¦'¦'« *¦«aBEfcflP-.j-flfli fll#l;«:; 1 - ., J: --mil fl fl Mà\ fl fl¦fl flBM^&c <&. 'Sfll'-%â fll :¦¦¦ ;âflr;vfl flfl ¦¦» -^W-'--víV'' - %&*& "fl flfl flfl¦flflflflflflflflflflflflflr^flf; ,.9i> >ifl 1 -> f-i - -IFí-fl fl HP' "1 flakfl fl IBBfPÀ^^SBE^jB,-'- ¦'¦'-'^vfll'' ¦'-¦'¦';- S ¦'' -i 'Si ¦¦¦-¦'"¦'¦fll ¦ 'flfll flflij SaH*'-"'tflt 'flfl
Ifl flfl flnSÍflt 3flV fll '^-'fl'''-'fl''' -flfl flflít;; tàd '-'fll-: 

'K. 
flflflfl -ü-^ií «•II i 41 111 -éi i Ai Ifl ¦K^^liííflll *flBSflW'tlí* alfl fl mm. m§^ -I I 'fll#"-fl fl

¦peBhbH' wL^til flVfl-flflt'^' i wk\ II
¦HHMRflBPffi» Vt# yfrflFy^W \ Wmtm
ISl^HBw^^w fl#ll B^#i 4 ^Bfl Ifl K'-^ fllj*^HKí' ifli^iB1 »^-#i iBAfl K^s ti. i f:'flfl fl B

^[.¦¦¦¦¦MflMflflflifllH H HfllM: Jfl^fll
¦B^flflMHflf%^%^^flflflK^^fll flfliÉ 

''?*P^>"\ ' flfl flfl

Ht; flBBflflBBfll
fljBflfl flBflH^flfl^'' * j^lfll flfl^&iflfl flfl¦¦ Bb^hI HB^wflBâW' '¦>'-nflflflã^flflj

^m\ mmWsí:í^-^mMmW^Ê^ÊHBvSflflv'*'. ' '*flflHl -^H
^¦1 flfl^fll fl^fl^yi^flflfl^^fll fllfl Hflfl HfâüflKiB flH r flli I

w*a EB ':iflp*B B
Bi BS^^fli HEfli
fl a^fll fliflBflk^ ¦ .flMflHlfl flSnP'« «-.WuflTvJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJfl
¦¦ Hi^l^^fll aSfll Aifl B^flflf "fll B

Iw^flfl^flHHt flflfll BVH bV

Sfl B

HSflKT^Fflfl BiTflfl mwlIII ¦flj^^flflfl ¦¦'

^BBBBBBBBBBBfl flfl
¦ ¦ "'!.-'. ".¦'-, 

;*-';'.;.':-"":" . - - ¦'¦'..-'¦'¦' ¦¦¦,; ¦¦'-/.¦''¦"-''/.:;•:' '*....'." ".'....' 
\~>-¦'.A ¦:--;:--' ¦" "¦ *¦¦" -:--:-r -" 7. .,• - -.- .*-,-- ',¦''.', -'-';¦¦..'-' -¦" ''¦¦'¦•'..''••"¦''.'"•' ¦"' ¦'"'•- '¦-"-'-.'.' ¦;'.-¦' .¦ 

'-¦¦"¦" .'''¦"¦¦¦'¦'. -r'-'¦**." -; '•¦'.'¦_.'•¦ \ 
'¦¦'-' -*'1 ¦''¦'¦¦ '¦:'.

1

5/a. D/na/i c/a Cun/ia Almeida, apôs a sua coroaçào como rainha dos fs.
tudantes, na sala da Bibliotheca do Club Victoria,posa para a nossa 06*

jectiva, tendo ao lado a sta. Lomar Braga, sua antecessora.
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ALFINETADAS

1

I ala-se que o jovem íunecionorio do Inlenoi eslá pie-
parando um livro que será muilo intercssanle: — *Q Pro-
•blema dos Namorados— Como se discordar cem lacilidade
de uma namorada piegas.» Será que é assim rresmo?

O lunccionano da Delegacia fiscal lem um caso com-
plicado cm Villa Velha. Csfà um lanlo dillicil de ser solu-
cionado... Pnncipalmenle agora, que surgiu o oulro, aqui
cm Viclona...

Ella é gemec. A irmã iá eslá com o seu caso resol-
vido. E ella. que foi a primeira a enlrar na vida do fItrt e
começou primeiro o seu romance, continua na dependência
dos acontecimentos. Pôde ser que, um dia, o caso se so*
tisfaça como é de sua esperança...

No ulhmo sabbado, no (im da Avenida Capichaba, o
casaliinho eslava esquecido de que o mundo existe... Alé
parecia que se tinham esquecido dos papás que sâo tão
exigentes!

ALFINETE
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VIS TIDOS para a larde sâo. cm
gciot, cuilos e em coies claias,
acompanhados de um çasaauinfio

da mesma côr, mas em tom mais carreqo.
do, O crepe àu cluna, o ieiscv de seda,

trabalhados com pregas e dropeiies, dis-

postos obliquamenle, continuam em gron-
de voga

Para a noite usam.se vestidos em tona.

bdades vivas, voltando o a*ut t<Y&t t os

lons vermelhos ao seu pleno domínio. A*

lanteiõutas* flordes de melai, pérolas sôo

os enfeite* paia as grandes lollcltes*
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OTAILLLUR, 
porém, nio soe da or-

dem do dia na vida elegante, Uma
IJÒr na lap e I a, um discreto chp*

' uma blusa •chennsiei», completam esse

Iraie dislmcto que Isnla elegância empus-
Ia ás nossas damas.

Os chapéus ainda opiesenttm as copas

altas e o clássico adorno de pcnnas.

¦

APEZAR 
do propalado domínio dos

tecidcs estampados para a esta-
çâo, como vaticinaram os grandes

rnodislas, temos venlicado que os tecidos

em uma só côr vôo tendo a preterencia
das nossas elegantes. O rosa, em todas

as tonalidades,para a larde ou paia a noi-

te ainda c o mais empregado. Para as

soirèes a prelerencia rccac scbre obran-

co nos tons prata, pérola ou c amurço,

com bordados em ouro pálido, ou sobre o

negro, em que tanto realça o simples en-

íeite de um ctip.
Para as senhoras, os modelos nessas

duas cores combinadas dào ás silhuetas

um maior realce e uma nota elegante da

si'uaçao.
Eslôo em grande moda os comunctos

de sport em duas cores com o gracioso
adorno dos nu ncgrtmas bordados^

....



Rainha dos Estudantes
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«
Senhorita^DISAll DE ALMEÍDA, da Pacutda-

de de Direito do Espirito Santo, eleita rainha

dos Estudantes para o anno de Í939

AGORA, SIM!
O poeta Alvsmar Silva, balalhador entusiasta em

prol da literatura e dos literatos eaoichabas. Ipi

nomeado administrador do cemitério dt- Santo
Anlonio.
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I

0 poeto Alvtmar

Silva, que nâo es-

capou á musa

brejeira de joâo

Bohemio,

Am mm.
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Cantem os poetas, como os prosadores,

Loas testivas para o azul ctcreo,

Porque o Alvimar, o do «Clarões», senhores.

Va», dirigir, agora, um cemitério..

Merece o tato os máximos louvores»

tlmbora seia o oficio bem funéréo»

l:stâo de parabéns os escritores,

Nâo riam, nâo, que estou talando sério,

.K

<hv

Literatos, que andavets sem socorro,

Obscuros, desprezados, sem guarida»

Vivendo, aqui, abaixo de cachorro,

Quando aíustardes contas com o demônio,

Tereis ao menos, nesta inqlona vida,

Um loqar de destaque .. em Sento Anloruc I

Jcac cBcfíemic I
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Uma altitude gracit .*a de creunçatem
gue se nota a belte^ò de uma *:spres-
*ão delicada.

Um sorriso gue è assim como um raio de
aol; puro, vivo e feliz. E* um sorriso da

infância despreoccupada.
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Surprera a frente da objietiva, Olhtm
sé os seu» Cl km*.
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Desencarnação
Memorial do meu Espirito

4' òe/ra do túmulo, no silencio da noite.

Não sei porque; morri!?... Nem o—porquê —da Vida
Ignoro de onde vim. Para onde vou? Nâo sei
Nem sei. si anles de ser, fui Eu vassalo ou rei;
si fui gçanilo ou dágua o gota apetecida.

¦-¦¦'"¦

NasciI... ViviU Morri 1?..E, Além? Terei guarida
do Bem no faria mésse? A Pai cncontratei?
Nâo sei. Nem si me espera Além, para onde irei,
ser caule, seiva, aroma ou pelota perdida.

A Alma imortal 16 vai, numa aura de pureza,
chamando-mc o segui-la. E Eu paro; no incerteza,
reluto em me afastar. E o resto? Em que consiste?,..

Mas... vou sair daqui; pois me apavoram todo
a ideio da Caveira, a cxalaçfio do lodo
do Corpo cm que vivi e o meio onde ele existe.

:»

do le do de JOcycla
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O Cirío Morío
Montem, feliz que elle eral Comprimido
Entre rendas, do valsa no loucura.
Emergia do immoculo broncuro
Doquclle coito dc marfim polido.

Hoje, a um conto do piano adormecido,
Guorda em frêmitos de onsio e dc amarguro,
O contocto da carne que perdura
Na cicatriz do cálice partido.

Nunca a vida lhe deu noite tèo bello!
Nunca o afagro, com tamanho ciume.
Mâo tâo bronco c lâo linda como aquella...

E esse que sente natma ignoto cheiro,
Náo é cheiro de pétala,—é o perfume
Do cotio que lhe serve de canteiro.

® legar ic cMariano

'':!-f'-f 
:¦¦¦"<.::¦'¦

>.-6í*'.;'" Culío Solitário
Não quero que ninguém nos olhe e veja:
Põe lá íóro esta luz; que fique á porta.
Cerrada a casa, como casa morta,
Cheia de sombras sô, como uma egreia.

Aquelle vaso... o flor que ali viceja,
(Olha : a ventura a inveja nao supporta)
Deve sotur: o mais que nos importa?
Risonha noile o leito nos proteia

Cmquanlo so aqui comtigo exulto.
A minha bocea encontra a tua bocea,
Tremulo palpo o teu marmóreo vulto.

Será da terra e ceu a influencia pouca
Para impedir que em paz ao amor dc^eullo
Um louco alado á mais divina louco...
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Mltc » aquella que laz lindas cartas :m
inqlez P&ra conhecido oigão de imprensa
de Victoria,consta que tem certa admira-

çdo por conhecido mjo ç o que c lambem
moço de imprensa. Seré verdade?

Dizem que o poeta lourtnho, devido a
peça que vae levar ao palco, esta, actu-
almente, sendo muito procurado pela-* me-
ninas.. Será que é só por isso ou isso é
um pretexto arranjado por ellas ?

O novo Secretario do Club Victoria tem
sido vista, varias vezes, em amistosos po-
lestas desinteressadas cem aquella se-
nhorita que mora té para os lados do Par-
que Moscoso... Será que elle quer ser coL
laboradoro de ceito jornal on de se ia
apenas ser conselhei r a do club? Eis o
que nôo se sabe, co certo.»••

O jovem gvmnastano, moieninho e intcl-
ligenle, de olhos pisca.pisca, esteve no
dia de finados, com a encantadora nor-
matista da cidade alta no Cemitério de S.
Antônio, onde ficou, horas e horas, esque-
cido de que o dia era dos mortos. , e so-
nhou. longamente, com os vivos... Ante5
ossim...

O advogado alio e moreno anda cada
vez mais triste. Mlle. é impiedosa...

O conslructor parece que iá melhorou
de sorte. Nèo tem andado mais táo Iriste»
co no ha poucos dias...

¦¦¦¦ , 
¦¦ 

f

O engenheiro da Leopoldina »á eslá
completamente resolvido a assumu o com-
promtsso, de que tinha tanto medo. A si-

Studio PAES
Rua 1 de Março, 23

luaçâo andou, até que tomou as propor-
ções que o caso mostra... Custou, mas*..

Aquclle moço que veio na embaixada de
Cachoeiro e, nèo sabemos porque, resob
veu mesmo ficar aqui em Victoria, anda
aborrecido com certos acontecimentos
que se verificaram na semana em que es-
tava aqui a comitiva mineira...

ITodos esperam que o jovem cx-func-
ctonano da Imprensa Officiol e pseudo ir-
máo do poeta se case mesmo em 31 de
Dezembro... Dizem que tudo ié está prom-
pio. esperando o dia de S. Silvestre... Se-
ré verdade ?

Mlle., que residia no l<ua Coulinbo Mas-
carenhas, andou, alguns dias, ullimamrn-
le, exaltada. IV que elle, aq u e 11 e jovem
poeto que, cerla vez. lhe fez a leitura de
um discurso como declaração de amor,
esteve aqui rm Victoria e ella esteva an-
ciosa por vebo... Feliz, ou infelizmente»
nèo conseguiu realizar o seu desejo...

Dizem que o jovem fuuccioneno de im-
portante casa exporteecre de café e que
é, lambem, apptaudido cantor, anda em
serias difbculdedes, em virtude do seu
passado amoroso,. Consta que o perda
sua actual deusa não lhe quer ver a phy-
sionomia, n*m sonhando...

Eli*» parece que vae casar em Canoa-
ca, onde conseguiu descobrir uma crealu-
unha verdadeiramente encantadora e que
encheu o seu coração, mas de tal modo
que anda murmurando, sozinho, o conhe-
cido verso de Alberto de Oliveira, «tôo
cheio delia esto meu coraçèola,..

O jovem do pré-jurídico que tem tido os
*eus votos paro o mais feio jovem tem an-
dado, ultimamente, á procura de um meio
de esquecei certa criaturinha que lhe pre-
qou uma bôo peça... ftrtpcou com fogo...

Todos esperam que aquelle casamento
de lá perto do Porque sahia ainda este
armo. Nâo é possível que a cousa conli-
nue assim...

Dizem que Mlle está anciosa para que
se resolva a sua situação c, ao mesmo
tempo, deseja retardar o acontecimento.
Segundo soubemos, es*c erntraste de
sentimento é por motivo de fei o casal de
ir residir em Ouarapaiv. Nós, que não te-
mos pretensões de citediies, achamos
que Mlle. nôo tem razôo, pois aquella ei-
dade é um dos melhores climas do Esta-
do... e ir para lá no dia de S. Silvestre é
melhor do que se casar no dia de S. Nun-
ca...

O (ovem medico nôo tem gostado das
successivas alfinetadas, Seré que é ver-
dade mesmo isto ? E n t Ô o para que nôo
piocura tm meio de evitar os (bales peri-
gosos que dfto tonto em vista I...

IrlKSl "°_ho* i

INSOMNIA?
Cuidado I Você está %m Intoxicando I

Cfeando afio é posüW coacilior o somno, 4 porque o*
tóxicos árido ft occvmufondo no orgoniimo, tnfoxicoado
o sonauc. Elimina aua perigo fomando olariamanfa oT'Soí óa Frvcfa" Crio — da sabor oyrodav#l • da

•fferfo ravigoronft. Eno limpa o tysiama intattinal,
urifica o sangua a evita a in$omnio. Mos... tô o
no pôde produzir eifei

ju/fados.'SALreFRUCTA' ENO

¦. ¦ ¦

Dia de I inados Mlle olhava todo-* os
bondes que chegavam em Santo Antônio,
esperando o iovem que, afinal, chegou. In-

felizmente, porém, era hora já de
fechar o Cemitério,,,

Pesa *<obre a consciência do jo-
vem advogado o grande remorso de
desprezar a attençáo especial de
que era alvo pela louunha de Jucu-
tuquara. pois, hoie, pagando, soffre,
lambem, a angustia da inveja, que
é lao torlui ante...

fala-se que o jovem pocla e ad-
vogado, aclualmenfe residindo em
Collalina,pretende re-hzoi o seu co-
samenlo lá mesmo, pois, iá está
acertendo mesmo o seu romance.„
Deseiamos-íhe felicidades...



Uni álbum de mulher...
A ALVIMAR SILVA

Um álbum de mulher.*,febris tolices*..

mentiras deliciosas que deleitam
a alma bôa dos homens., e creancices

que os nossos corações, sorrindo, aceitam...

Um álbum de mulher...inquietação...
e sonho., e ínsoma.. e, ás vezes, desventuras...
Toda mulher oossue no coração
álbuns de fotos., e de assinaturas.,,

Um álbum de mulher... ás vezes drama».,
Dois álbuns de mulher., uma comedia...

Três álbuns de mulher,,, ás vtics trama
de que resulta sempre uma tragédia...

Um álbum de mulher... poemas... sonetos,,
sâo sempre lindos álbuns de poesia...
Mas és vezes nos tornam os dias prelos,
levando.nos o sono e as alegrias,*.

Jorge Jlzevedc

VEIHES? LflMBRIGâS? HJ0I?
Varmítugo náo se cura Vermino

Pala um Brande Professar de Medicina
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O ProTeator AUSTRECESILO. Presidente
da Academia Nacional da Medicina, escreve:

'ÂlUslo que Unho empregado com bom sxJoa
a preparado VERMOL RIOS",
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- O Veratai «Us nao coratéai

YERMIOL RIOS
KatDUS
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ALFINETADAS
A linda lourmha que tem sangue dos césares, como

lá lhe diz o companheiro de estudos, onda seriamente pre-
oecupada com a altitude daquelle moço moreno e peque-
nino que, antigamente, lhe votava tarda altençao, E* Que»
segundo parece, elle anda disposta a solucionar a sua quês-
tão de modo differente do que ella esperava.,,

A esmerada desenhista anda. agora, com um roman-
ce novinho... novinho e medito. Vamos ver si ella o lê to-
do desta vez... Pois, das outras, tem sempre posto o livro
de lado, loqo de principio, talvez devido áquelta encanta-
dora mvopia. que lhe dá tanto encanto c expressão á sua
physianomiu... Myopia que o iovem medico, talvez por um
engano esthehco. pretende corrigir, opporlunemcnle...

»
t, por urn simples capricho dei encantadora creatura

o futuro noivo resolveu recorrer co amigo e a obra prima
piqtu, afinal, de sua bibliolhcca...

Consta que Mlle.. depois de eleita a mais bella, ficou
mais orgulhosa, segundo commcntam as suas amigas Não
creio! Pois, si ella, sobre ser bella, c ainda uma moça in-
tellígenie*..
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fl língua portügüeza
e a brasileira

¦MM—

No vocabulário de Portugal, sem descer.se

a grandes minúcias, ha a expressão algebnea:

axbxcxdawe

correspondenle o cada lelro um idioma en-

cestra). Mas, o idioma brasileiro c uma herança,

cm primeiro analise, do porlugue/, africano e

,ndigana, os tres elementos elhnicos que con.

correram, aliás com a predominância dc nume-

ro e de cultura do porlugue/, para a formação

do Iypo propriamente brasileiro. Enlao, o voca-

bulano brasileiro pódc ser representado por

duas ou tres expressões algebricas:
Pertuguezaxafricanoxmdigena.iguol a brasi-

leiro. ou seia

e x f x g - h.

Enirctonlo, o porlugue/ é egual ao ialmo

mais o grego, mais o orobc, mais o franco/, pelo

que temos a segunda formulo:

a x b x c x d x e x t x g = h, ou seta : o lo-

ttm, o grego, o árabe, c o franecz mais o oín.

cono mais o mdigeno.eguoes oo brasileiicDor

fim. o brasileiro esto poro 0 porlugue/ como

esle poro o latino; está para o africano como o

porlugue/ poro o grego; está poro o indígena,

como o portuguez para o árabe...

Almaohio IJMniz

Despertar
Despertar de alto sonho é dcslazc.to:
E rolar, desso olturo deslumbronte
o realidade fria, é semelhante
o prolongar o sonho em pesodello.

Hermes Eonles

Nossos representantes
Sao representantes da «Vida Capichaba* no interior

do Estado os srs.:

Meiachdes Gonçalves-Canacica; Abido Saadi-Joâo
Neiva; Dr, Duceu Molta—Pe-u Gigante; Alhayr Cagnm—Ser-
ra; Orgel Magolliaes-Collafuia; Virgínia Tarnanin»-lló; Mo-
noel Milagres I ei rena— Baixo üuondú; Lmo Paoliello — Fi-

gueuo de Santa (oanno; Dr. Waldyr Menezes - llaguassúí
Dr. Antônio Serapiào Sou/a—Atfonso Cláudio; Aurélio Pai-

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

mão- Alegre; Gelulio Ribeiro—Santa Leopoldina; Levy Ro.

cha—Cachoeira de ltapemirim;|air de Souza Mello—Calço-
do; José de Mendonça— «Sôo Malheus; Ravmundo Oliveira—

Conceição da Barra; Alteres Tavares - Muquy; Prisco Pa-

raiso — Antônio Caetano; Dr. Arnolpho I ernando— |oão Pes-

sóa; Mano Caiado Barbosa — Sao Ectippe; Antonmo Lé -

Guarapary; Valentim De-Biosc —Anchicto; Amphiloquio Mo-

reno, ltapeminm; Archelau Vivacqua-Caslello; Miguel Elias
—Rio Novo; Sebastião Alves —Bom Jesus e Acrisio Bomtim

Santa There/o.

C%a^, -ApS^-
%* l AmY

HAMBURG-SUD

Companhia
de Navegação

Hamburgueza Sulamerlcana
Extra rápidos paquete» de luxo

PRÓXIMAS SAHIDAS DO RIO PARA

EUROPA BUENOS AIRES

Monte Paschoal
Antônio Delfino
Madri d
General Osório
Cap Arcona

2*4 Nov. Madnd
30 * General Ozono

8 Dezemb Monte Poso
14 « Cap Arcona

16 « M. Sarmiento

VISITEM A EUROPA

Bilhetes dc Ida e Volte:-~Primeira, Segunda e Classe In-
termediana com prazo limitado de volidez, com

novos descontos:
TVPO «A* - Vahde/ 40 dias - Desconto 40 -|.

TVPO «B» — Vahaez 3 mezes — Desconto 30 J.

0 vapor «TljttCÀ» carregará em 10 de Novembro
poro HAMBURGO

Serviço de carga
Informações eom os AGENTES

THEODOR WlbbE & Clf*. LTDA.
Avenida Capichaba. n. 4— Telephonç 363

Uicloría - (alija postal 219 - E. E. Santo

Escola Brasileira de Edüça*
ção e Edsído

Pealtzou-se, no dia 6 deste mez, às 7,30 horas, no aU

tor-mór do Colhedral.a to.communhâo dos olumnos do

conhecido estabelecimento de crismo «Escola Brasileir* de

Educação e Ensino», da qual é díreclora a inlelliqenle pro-
lessoro Odclte O. Lacourt.

a Vida Capichaba». gentilmente convidado .esleve pre-
senle na pessoa do seu redactor e agradece a distincçao

de que loi alvo.

A modctllii
,., A modéstia

E* dos talentos-rets a ?>ai»to purpura.
Artiüto. és bello a*Mm :

Esse santo pudor c só dos gênios 1
Também o espaço esconde-se enlre nevoos

E, no emtanio, é sem fim.*.
Castro Alves

•l.,^,,^:,.^.^ 
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Ressurreição
Quando o amor chegou, guonta C0US0 bonita ele me

irouxe...
Uma sacola cheia de alegrias, sonhos esaudades...
E eu pouco, a pouco fui retirando tudo... ora uma ale-

Ona. ora uma saudade. E a sacola bonita ficou vasta...

Vi então gue lazia a um canto uma bolsa velha cru-

ooeírada Apodetei.me dela et m ale giu no coreçêo. Efre-

muta abri a bolsa de aspecto Iristoriho... e tiicidesta uma

desilusão- Fiquei lêo triste.,.
Chorei, eu que nâo gosto de chorar., chorei amar*

gamente ao abrir aouela bolsa gue eu havia me esquecido.

Mais uma e mais outra e as desilusões foram apare-

rendo e nunca se acabavam
Até gue um dia... fiz*mc forte. Abandonei tudo. toguei

fera a sacola vasia e aouela bolsa velha que nâo csvasio-
va. Aquele sento me enfraquecia E de mansinho foram se

apagando todas as lagrimas. Esqueci tudo.Ressuciíei paro
o vida e senti a alegria de viver.

çfRamar £ucia

SOBRE A SOCIEDADE

A sociedade este cheia de indtviducs inferir ics.tan-

to sob o ponto de vista plrvsito, como sob o ponto de vista

moral, porque na sua formação nâo houve influencia bene-

fica de um completo esclarecimento de tudo o que lhe con.

viria saber, paia bem agir; essa sociedade evolúe em um

certo sentido, porem essa evolução é.a bem dizer, nego*

pva, e vae influir nas gerações subsequentes como oceres*

cimos,gue accenluam cada m>i mais. ale allmgirem um va.

lor gue desliúe.
José Senra

Filtros que trabalham dia
e noite

Si os rins eliroih »m d ariatnemc litro e meio ae se-

crecçao, m 5 legues de linissimo^canaes filtra lurea se tor-

nam obstruídos com venenos. 0 liquido urin «no se to*na
e.casso e ao passar provoca uma desagrn lavei sensação

Isso ê sympioma perigoso e po te **er o começo de

soiiumenbs taes cm* dores nas coitas ou na p »rt * pos
terior da coxa perda de animsçfto e vitalidade, trregutari

dades urinadas, inchnçAo n s mios, pés ou sob os olhos-

d res rheumaticas, loni* iras, perturbações vieuae s, etc
Munas pessoas dao aitcncao aos seus oito metros de

nilcsMios, m s negligenciam os 30 kms. de canaes dos rins

Se esies ficam obstruídos por detrictOS venenosos, moles-

lias graves po^em oce rrer, taes como perda de ptlOSpha-
to, de albumina, nefrites agudas, intoxicação uremiea. cal-

cotos, mal de Bright, etc.
Faça com que seu* rins expdl m diariamente eerca

de litro e m*ii de secrecçâo. Compre um vidro de Pitu

Ias de Foster. Ha mah de 50 annos sâo ellas usadas com

absoluto êxito pira limpar, desinftanunar e activar os rins.
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Senhoras! Escutae em silencio...
Consertai russa saúde e juventude usando na

kygtena intima «jBysaa

Os medicamentos em pó, pessenes
ou comprimidos nâo devem ser os
preferidos, pois alem da dissolução
ser imperfcila ou diíficil, nèo podem
offcrcccr as qualidades de um me-
dicamcnlo liquido, cuia manipulação
pharmoceulica dispõe de maiores
recursos de laboratórios tornando o
medicamento de muito maior effica-
cio.

0 segredo da SAÚDE e JUVEN-
TUDE da mulher consiste na pratico
diariô, de hygienc intima, mas de
verdadeira hygiene intima.

Claro c gue água e sabão nâo sâo sufíicieutes para
DESTRUIR MICRÓBIOS tornando-se necessário o uso dia-
no de um verdadeiro anliscpbco, que nâo seio fraco como
a água oxygenoda e outros, ou fortes demais como subli-
medo corrosivo, pcrmongannfo, etc. gue sâo verdadeiros
venenos para a vitalidade cios tecidos.

As senhoras que descuidam de sua hygiene, intima ou
praticam uma higiene prejudicial à sonde, nâo podem ova-
har o erro que commellem. Estatísticas de tronca, aceusam
uma mortandade de cerca de 30.000 mulheres annualmente,
devido ao câncer doulero. No Brasil lambem 0 câncer do
utero oecupa um lugar de destaque na estatística demogra-
Ph 

O DESENVOIV1MFNTO DO VENTRE DAS SENHO-
RAS assim como o ENVELHECIMENTO PREMATURO, AS-
PECTO CANÇADO. PELLE RUIM. na maior parte das ve-
/es é proveniente de um corrimenlo antigo oçcasionadô
pela deficiente hygiene intima, corrimento este muitas ve-
ZOS causa da FRÍEZA FEMININA C de males incuráveis.

aOYSAi ê um oroduclo liquido destinado á hygiene
intima da mulher, ciiio VALOR SCtENTIFICO foi RROCLA-
MADO NA CLASSE MEDICA e documentado por um OPAN-
DF NUMERO de observações.

«GY5A» é providencial I
íGYSÁ* r o pròduclo de maior consumo no gênero.

Pelo correio KSOOO - |i«*ctlrlo» A llroBarl» Hul Amert.
nnn - l.nrtfo de S4. Franclaco, 42 Klo dr Janeiro

Beijos
(Paraphrase de 1'alerius Calullus)

Vtvamo. Lesbia minha, exlranhos aos clamores;
Zombemos das lições dos velhos, dos censoresI...
Pôde morrer o sol porque renasce, vingo.
Porém, nós, uma vez que a nossa luz se exlinga,
Teremos gue afundai, em noite a mais escura,
No silencio do nadai... E então se me afigura

Que a morte ê um grande mo! porque a existência ê Imda

Rogo mil beijos teus, Concede*m'os e ainda
Mais cem, mais outros mil. duzentos mais. Colhemos
Outros mil em seguida, e mais um cento... Vamos.

E a milhares subindo, uma fogueira aprompta,
Por queimal-os de modo a se perder a conta,
E de inveja não morra, em pragas e motejos,
O mortal que souber da troca desles beijos I...

8

Ign^cio Raposo



A Primavera
TRAD DE LEON ROCH

Os céus. enciumados como brilho dos olhes das mu.

lheies, disseram :; *..—
-Vamos tomar sobre a ferra torrentes Oe luz gue

eclipsem os olhares das mulheres formosas;

Os pássaros, ciosos das harmonias da musica» dis-

se r em»
—Vamos entoar canções de amor mais delicadas gue

as melodias da arte divino
Asilores, com ciúmes do hálito per !u me. do das vir-

gens, disserem:
-Vamos espargir perfumes mais sueves gue a VOtu-

ptuosaíragrancia das virgens...
Oaouetlc milagroso concerto do canto de amor dos

pássaro*, do incêndio de Iii2 dos céus e dos perfumes das

flores nasceu a Primaveras mais brilhante gue os olhos das

mulheres» mais perfumada gue o hálito das \ii£ei>, mais

alegre gue a> harmonias da musica.
Assim eu ouvi um poeta enamorado cantai a origem

milagrosa da deu^a das flores.

A urna, menina
delia é a vida. e és betla I ri oh! quanto

Será mais intenso e vasto
Seu encanto»

Si ao leu devei a razão
Servir sempre e ao Bem teu casto

Coração...

Alberto de Oliveira

". i mw

V 1 
' "+U ¦ ' Hfl m\4 - mmmr^ Hfl

1 
^^Lmm • 

Jv mtLWBÊI^^mmmmmm^. H^B

yjt ^0^4f ri A •'^^m.^m> Ammmmmm ^^m%:i^4Sf^' * £4m\m) flflflfl]
^*tZ .:¥ U{ -,¦ TC^HH ESsflflSía^-J4^ ^mmwBm flH^Bl

.^0^^ mx^ÊmmwÊa^jA^m ^T-'' '\Amm^ mAm^Êmmn mm ¦¦'*>¦.«» __¦ BB^BflB^rZmm.•m->.*-<m<*i*im** mmmmwmAmm mmrmmr^mnr^- .mmw& mmmm^mmWAnWmmrmm -"'^^—^m^tm. ¦* B^^^H_^0^ "—• m^mm4^Amm WS^^^^ .mmm4AmmrWMmmm flHflfls ¦¦ i-ísi''^™* «-^* Hflflflfl
m4^^~ .mmm^m^ mBX ^mmr WWàfmmm\ mm\ ¦ - ""'--¦*M!fí!t'—- Hfl

^^Pw-iMimiW.: 
,.i^m.,«. -,.}»w .. mim i ¦¦¦¦wh ¦. ^^A^W T^MH BpST:..' _^mW mBFÍMmm ^fl^ ""11^*" **Tr" ^fl

*^^2**^ .„_^ smmw^mKTmmy mmir^\^mmtSmme^9t^ WWm^B

{SSffli|'I Vintém poupado !...

r^^r^^I Economisai, procurando
Vv 11 comprar mais barato
H^B^Sl '.«iSSí**—¦» fl

Sj^^s^Jl Drogas !

flfiS^SSI na nova seção de varejo
II da -^-at^^am
BB m0trmm\\ % 1aVII ^m**C\\ i v\\aa

HBHHhIhhHI ^...aBHH^B^k \XJ*^^*

Bflm^i^V^^^^ Preço dos fabricantes !

flSj^B| Rua (t° Comercio, 2

^^^¦^¦^¦aaaa^àfl^aÉ fraftfrwá iwtfÉBftaalÉaattlaaBlàai^

Banco de Credito Agrícola do Espirito Santo
Autorizado a funcionar pela arta ratenle n 1.565, dt 23 de «Julho de 1937

Capilal iniegrallzado - Rs. 5.000:000$000
•^&^fmmmMm*mmmfi,?. -m4'"4m\r' 4 flB^,'B*h"'*'¦ :

I)ep0i*lt08 aiiiiutiilns pela Governo, nos termos du decreto.lei i». 8.841* de 29-124931

Faz empréstimos a Lavradores eu Criadores
especialmente pa.a fomento fgrtcola, nrvas cultura., c.i.çôo em geral desenvolvimen-

to d. pecua-ia. industria pastel ou outras que utilizem producios esprito-tantenses.

realiza também empréstimos e operações de natureza nr\ercantil

Rua do Commercio, 22. - Victoria
Caixa Postal, 2ÔO - End. TeL: «Ruralbank

Uachoeiro uV Itapentirlm — lata» Postal -o*
AgenCiaS em . Collatlna - Caixa Postal, a

PEÇAM INFORMAÇÕES

¦:¦, .-.:.¦

'.--.-;-- ~«y-r-y"^^- ¦'¦¦m-y^yi^.:'

i. iiiTniiiiir~iiiiMitIITMtÍÍiaiÍ^^



A morte do
sertanejo

Sr
Morros que se elevam, veles uberlosos,pia-

meies virenles que se exfendem. olfiplanr* íor-
mosos: eis o sertão.

Aí sé se ve o verde monto do lerro e o
azul do páranio. Crescem coauetn s, uns per-
pendiculares, outros, faze ndo voltas no ai e
terminando superiormente por um feixe de fia-
belas, que cremem quando possa o vento. — A
mala domina cheia de gigantescas arvores, de
animais bréviós e de aves estranhos Nas noi-
fes escuras a araponga quebro a monotonia da
mata com seus metálicos stns. Por mais ciar0
que seio o dia, remo a sombra Pompetem os
campos, já planos, iá inclinados, plenos de fio-
res poi entre as quais doudciam os cobbns e
os borboletas*

Sâo os borboletas dos mais variados cores
patecendo ítores voadoras, que encantam o ser-
tio esptnfo*sontense

*
€

Uma caso de palha, porem, bem feito, cer-
cada de arvores apresenla*sc-nos.~-Moto nela
José Touro. Realmente, o nome condtz com o
sertanejo, Ds homens doserfâo respetfom-no.a
onça teme-lhe as pisados; os troncos dos arvo-
res tremem, quando recebem o golpe do mo-
Citado, empunhado pelos seus braços hercúleos.
A* noite, senta-se é poria e canla a conltgQ
sertaneja, Acorda aos primeiros ratos do sol e
vo» campo foro, corn o foice ás cosi o s, facão
preso oo cinto, trabalhar, E com o próprio la-
bor, vai aumentando suas terras dele.

A algumas léguas mais, mora Joaquim Ri*
beiro; é o mais rico daquele mundo rústico, tto*
mem grosseiro e malvado, por simples motivo
manda açoitar o pobre empregado* ou antes es*
cravo; POSSUCOS.A centenas As terras do )oo-
quim sâo incalculáveis. No campo ha mais gado
<|UC coqueiros no mato Atè á cidade chega a
nome dos Ribeiros: um deles è o chefe.

O Joaquim odiava a Touro, par quanto este
nunca lhe dera importância alguma. 0 Ribeiro
era rico, que ficasse com a nquesa.

-Um dia,para lazer mal aos caboclos, soU
tou varias cabeças de gado. Estas penetram a
roça de milho do serlaneio. fazem um estrago
tiornv ei \
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Durante a convalescença,
os alimentos precisam ser
substanciacs, appetiiosos
e de fácil digestão. As
sopas, mingaus e innu-
meras sobremesas que se
podem preparar com a
MAIZENA DURYEA,
reúnem todos esses re-
qui• itos, proporcionando
aos convalcscentes. sen-
sivcl augmento de appc-
tite e um rápido resta-
beleeimento das energias
perdidas.

GRÁTIS! - Peça-noa
um exemplar do nosso novo
livro * Receite*
de Coainha".
Con* et te torna-
80 p o a»tv e t o
preparo de de-
Hc40#o» e varia-
cios pra toa
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Quando lè Touro veio a tordinho, cantando
pelo caminho, ver se as espigos estov am em
lempo de serem retirados, enconlrou ludo de-
voslodo; os onimais do Ribeiro ainda devora-
vom os restantes. Ohl Quanto trabalho perdi-
do!... Que dcsqracal E o sertanejo contemplo
tristemente a ruína. Aquilo lhe dono um bom
dinheiro.

Mondo avisar oo Ribeiro que nao soltasse
mais o gado, No outro dia os animais invadem
o feijoet, porém, o serlaneio chegou anl s que
fizessem a devastação.

«Com mil diabos».resmunqo Zé Touro.-«$ô
Ribeiro tá zombando de mim. Que engorda ga-
do a custadas ôlro. Ele ha de vê. Se sol té de
novo eu posso fogo nas peste.» E mando dizer
ao Ribeiro que nâo sollosse mais o pado, por-
que, se o fizesse, ele mala-los-ta a Iodos. E* o
m tlher do Joaquim quem recebe o recado; quon-
do o mando chego, conla.lh'o, e mando bater
no caboclo: «Vá dor uma esfrega no caboclo,
aquele abusado* Oh 1 essa vibotó seié a cau-
sodora de mutlo desgraço; ao revês de acalmar
ps instintos perversos do marido, exoría-o afazer
seviceas.

O Ribeiro enfurecido vai esperar o ser-
lanem na eubruzilhuda; ali ele passava, quando
vinho do trabalho.

l.o oponto o serlaneio. — <C) que você
mondou dizer ?-— caboclo dos infernos»- km tu
0 Ribeiro. «Que prendo os animas stnao eu
loco fogo*, —talou o caboclo.

-«Como ousas, cào imundo, le dirigir assim
a um Ribeiro?» fala loaqutm. batendo coma
tolo no roslo do caboclo.

Como é que o filho do serlào suportaria la-
manha ofensa I- «Agüento um liro, uma laçado.
pruquí é cosa de home mais uma pancada no
cara, nâo, ot a cosa rende.» Sempre falava o
Tuuro. E nao suportou: arrancou do pistola e
matou o agressor- O que!. . nâo 6 que Zé Tou-
ro inalou sô Ribetro, era o que se ouvia no ser-
(fio.

Os empregados do Ribeiro prendem o ca-
bodo. Amarram-no como um animal feroz e re»
melem-no poro o cidade. Lá é condenado a SO
anos de prisão por essa lei que pune os fracos
e os potentados, com a mesma egualdede: o
lusttça.

E o mulher do Ribeiro? contrata novos nu-
pcios, Ohl como sâo os mulheresI

O serlaneio vai para o ergaslulo. lomatspo-
de no ver aquele serlâo bendito. Nunca veria
os campos floridos; nôo bebena a límpida aqua
dos cachoeiras, nfio ouviria o c^nto dos pas-
soros, E que seria daquela tenra enoluto?!

Ohl a saudade dt» filho, a nostalgia do sertão ator,
meniava-o, insistentemente. Vio em sonhes o desgraça da

..

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

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

Assignaturas
Lavamos ao conhecimento de nossos leitores que

a «Vida Capichaba» náo tem nenhum representante au-
torizado a tomar assignaturas na praça de Victoria, nào
se responsabilizando a redacçào pelas que nào forem
tomadas à Avenida Capichaba 28, mediante recibo pas-
sado pelo seu director.

São destituídos de valor quaesquer recibos nao
rubiicados ou assignados pela dírecçáo.
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família, exposta ás pervemdades dos Pt-
beiro* Ahi como punge a dôr da almaf
Um punhal invisível rejgova-lhc o inhmo,
Nâo mais se alimenta. O fero caboclo tor,
no-se esquelético, E morreu triste como a
ove silvestre, se lhe tiram a liberdade. O
lilho das selva;, nas selva> devia morrer
O sertanejo, antes livre como as andou*
nhas. alegre como as borboletas, morna
com a alma dilacerada.

#
# t

Morreste, sertanejo bomt Morreste no
fundo da prisão levando o alma donde.
Morreste Inste, como a ave que foi tenda
pelos caçadores e nâo poude volver ao
ninho Não viste mais lua cabana. o ser*
tôo, nâo ouviste o canto doa passarinhos;
porém verás o reino de luz, o canto dos
enios***

Carlos Gonçalo Amaral

São João

i **

N*'R, — Isa Pmho, pseudonymo de
uma expressão feminina da intelli-
gencia de nossa Terra, revela-nos,
neste trabalho, um espirito enemo-
rado úa arte e pleno de nma sensi»
biltdade requintada, ra/âo porque
resolvemos apresenta-la ao publico
vtctoríense,que assim hca conheceu*
do um valor novo de nossa literatura.

Sâo lodo
Pra Iodo mundo,
Menos pra mim.
Pra meu coração

Sâo João,
Você que c tâo bom,
Tem pena de mim,
Do meu coração I

fa/ que Ia longe,
Desconsolado.
Amargurado,
Sem vei fogueira,
Sem ver ninguém,
Ele. sozinho,
Digo lambem:

Sâo foâo
Pra lodo mundo,
Menos pra mim,
Pra meu cor ação I
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AGENCIAS AUTOPIZADAS :

STANDARD- A ECLÉTICA - BRASIL
LTD.- I AVER e SON - GLOSSOP tf

COMP -/. WALTBR THOMPSON

A SSIGN ATURAS
No intuito da dar maior dlffusào á

aossa revista resolvemos fixar em
20$000 o preço da uma atslgnatura
annual, a am 12$ a se mestraI.

Aos aasignentea am atraxo p«dimoa
a finei. de saldaram seus débitos junto
aos nossos representantes no interior.
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ABELOS BRANCOS
^LVICIE:

JUVENTUDE
ALEXANDRE

PENSAMENTOS DE
QUEIROZ VIANA

A consciência c o iuiji da nistiça de
Deus na criatura.

O homem íraco c o instrumento do vi-
cio; vale menos do que ele.

Nâo nos é dado desvendar o futuro, mas
nos ê permitido prepara-lo.

Nas boas cousas sô ha inspiração para
° Bem
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As cousas se io^ apresentam taes quaes
as concebemos.

O Bom despido recomenda-se^nais do
que o Mau embuçade.

E! de sentimento attruislico aquele que
teva a felicidade aos corações oihc»os.

Geralmente nâo creamos. desvendamos
o que está creado.

O respeito nâo é um temor e sim uma
admiração.

Km NoTcinhio, nau llfrarla*
desta Capital, «IlIAUIO», II-

? in do eoutns de Jorge Axa?edo.
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Na vida só
vencem os
fortes!
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Um cho ogradabilissimq
útil nas indisposições

gástricas

CHA CARIOCA
de GRANADO

I ANEMIA I
I cloroseI
¦ paludismo I
I CONVALESCENÇAS I
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¦' seu Marido
Quando seu marido estiver sem apetite c se sentir indisposto ou adocn-

tado, com empachamento, peso, dor e outros desarranjos do estômago, a
língua suja, mau gosto na boca de manhã ou durante o dia, peso, calor e
dor de cabeça, tonturas, palpitações, nervosismo, falta de ar, suíocaçâo,
opressão no peito ou no colação, certas doenças da pele, queda dos
cabelos, mal estar depois de comer, dores no corpo ou nas articulações,
preguiça e moleza geral, dores, eólicas e outras perturbações do ventre,
do fígado e baço, muita s&Je e quentura na garganta, andas e vontade
de vomitar, prisão dc ventre, mau hálito, indigestâo, arrotos, gazes, diga-
lhe que todos estes sofrimentos sao causados por substancias infectadas
e fermentações tóxicas no estômago c intestinos, e que use Ventre-Livre
sem demora.

Ventre-Livre evita é trata todos estes sofrimentos porque faz muito
bem ao sangue, fígado e baço, tonifica as camadas musculares do estômago
e intestinos, e os limpa das substancias infectadas e fermentações tóxicas,
qüe tão grande mal causam aos nervos, ao cérebro, ao coração, rins e a
todos os órgãos do corpo.

* * *

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre nâo é purgante

Tenha sempre em casa
alguns vidros de Ventre-Livre
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