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COM

Andy Hardy

Milionário!

Oue é isso"? M.ckev Roony encabulado com uma cat<c

de Virgínia Qrey? Ah. deve haver coisp... rnas so

mesmo vendo «Andy Hardv Mitlionono»...

No dia 28 do corrente
*v...
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0 MENINO RICO E 0 MENINO POBRE

-

í de Carlos Gonçalo Amaral T

Â

Numa casn esburacada vivia uma senhora
e um menino. Vieram de longo, trazendo por
bens a necessidade. Encontraram uma casa
abandonada e ai Fixaram residência, A pobrezi*-
nha procurava fod< 5 os meios dignos para ga-
nhar alguns níqueis.; lavava roupa para fora; o
que lhe rendia era para comprai o feijão, a fa-
rinha e a carne O filho que a acompanhava
linha seus 4 anos e pouco trabalho dava a mSL
Á farde, quando o sino do matriz batia as ove-
manas, inâi e íiliio ajoelhavam-se e ficavam
quedos a orar, A viuva erguia os braços para
o céu e ler minava as orações sempre com:—
«Meu Deus sois poderoso, eu espero». Que pe-
dia a pobre mulher? Ohl ela pedia graças para
o seu marulo que a inoile lhe tornara; pedia
forças para trabalhai, pois assim poderia con**
limiar virtuosa e china educação a Iríneu, filho
que amava com amoi mais que maternal, sim,
porque ele era o fruto, o remanescente de seu
Urtico amor dos tempos felizes, porque Irincu h-
nha a alma bôa do pai.

Geraldo menino rico, ia as vezes vigiar o
que a pobrezinha fazia. Quandi , à tarde, a en-
centrava de joelhos, mãos postas e olhos vol*.
tados para cima, desmanchava-se em grilos,
assobiava, gritava: «tua feiticeira, bruxa dos
infernos». Mài e filhos ficavam indiferentes aos
apôdos e pedradas do 'maldito, 

lamais desvia-
vam os olhos para livrar-se das pedras do per-
verso. Geraldo ia espalhando que a pobre cio
feiticeira, vivia a fazei macumba e tantas cou-
sas... As pessoas conseienciosas não acredita-
vam na possibilidade. Certa voz rezavam os
dois quando surge o perverso. Este berra, joga
pedras, açula os cães, mas (J prece era demais
sublime, para a pobre importar-se com as mal-
dades do rapaz. t:is senão quando um lejo.ío
cai-lhe na cabeça, ferindo-a gravemente, A po-
l>re foi a casa tie Geraldo e mostrou BOS pais
o que lhe fizera o menino. «Meus senhores,SOU
pobre, vivo do meu trabalho; com o dmhen inho

ganho, alimento a num e a esta criança; seu
filho agora narliu-me a cabeça, como liei de Ira-
balhar ? Não quero que o castiguem, apenas, de-
seio què 0 nao deixem jogar pedras. Ali ! que.
res então que matemos nosso filho porque te
jogou uma pedrinha e arranhou-te a cabeça,
mda. vens ensinar a dar educação? Donde vi-

este para falar assim nesta casa. Acaso nao
medisle p comprimento do naria ? Vamos Anas*-
tacio )oqa esta leprosa e filho para fora. Anda.
balou a mãi de Geraldo»

0 criado empurra a desgraçada pela es-
cada, dá violento pontapé no menino?, A pobre
mulher magoa a lenda e o sangue caído faz
uma poça. () menino rebento os lábios, rala o
naris, mas para não angustiai a p( bre mãi,cor-
ta os soluços e retém as lagrimas. «Machueaste,
meu filho!» —Não é nada minha mãi. E a pobre
desgraçada sofreu vários meses. Sem forças
para o trabalho, martinzada per uma febre hor-
rjvel— mda mais ei cabeça a doer. Num domm-
go como não houvesse nada para comer, a viu-
va manda Ir meu apanhar nma galinha, Aconle-
ce esta fugir para o quintal do coronel Bomfo-
cio ; Irmeu pediu licença para ver se conseguia
paqaro gatmaceo Os donos concederam (Juan-
do o menino passa perto da janela da cozinha,
Geraldo joga uma chaleira com água fervendo
sobre o pobre. 0 menino retorce-se no chão
de dores. Teve sorte, porquanto foi pouco atin-

gido, ficando não obstante com o ombro e a
esDodu.i queimada, f:m o avistando pergunta
«uo mãi como aquilo acontecera. O pequeno
com 0 esioicismo de um herói, narra o que se
passara, A viuva como desvairada, ajoelha-se
no chão, ergue os braços para os céus e ex-
clama: «Meu Deus, onde estais que não vedes
estas crueldades. Olhai para esta terra criatura.
Mandeii si bre nós a vossa justiça. Vede que um
maldito, um espirito do mal nos atormentai
E a viuva apenas se achou melhor retirou-se
da cidadezinha. Geraldo cresceu: estudou no
Ginásio, sempre corn o espirito; bacharelou-se.
No colégio era odiado petos colegas: êle iut-
gava-se sábio, em todas as ocasiões procurava
exaltai se; outro defeito: era bajulador, no
colégio bajulava o diretor, na Mda pratica ba-
pilava as autoridades Se pegava na pena era
para elevar os magistrados ás altura. E assim
conseguiu obter alto cargo no estado; talvez
isso fosse causar sua desgraça. Geraldo tornou-
se orgulhoso por demais: não falava cem os

VIDA CAPICHABA pag. 3



antigos amigos,com os parentes; que-
rio que O tratassem por doutor. * ^

.•.••••***?»'*•••»******'
##»»?*

>N"N.

A viuva e filho gue se tinham mudo-

do, encontram finalmente alguma fe-

licictadc ; moravam no capital. Um

senhor paro quem o viuva lavava
roupa simpatizou com Irineu quan-
do este ia lcvnr e trazer roupa ; oíc-

receu-se para crisma-lo. Ajudou

depoiso afihado o entrar no C0l< flio
No curso primário era o primeiro
aluno da classe. A professora queria
nomea-lo chefe da turma, porém êle
rejeitava parei não se sentir superior

aos colegas l;m caso ensinava a
outros meninos e ganhava com isso,

Entrou no Oinasío, tirando sempre
o primeiro lugar, Alunos doulros

colégios, alguns colegas iam a co-

sa dele aprender. I Irineu a rn o di-
nheiro das aulas já alivia sua mòi do
trabalho : agora nao consente que ela
lave roupa : c o pai de família, talvez
um exemplar dono de casa.Terminado
o curso fundamental, entra nosupe-
rior,forma-se em direito e em pouco
tempo era o advogado mais notável
e procurado na cidade. Publica um
compêndio sobre criminoloqia, obro

que o cercou de laureis.— Um dia,
sentado em seu escritório, rememo-
rava a sua vida de menino pobre, pas-
sou pela mente as cenas amargas
da infância. Dcteve-se a lembrar
do seu terrível inimigo Geraldo e
dos pais deste. Estavam todos na

ruina; o filho louco, o perdera a
fortuna no jogo, roubara os cofres
da prefeitura e atirara num alto
funcionário. Sua situação era difi-
cilima, arcava com dois processos •'

um por assassmio, outro por roubo. Irineu então
rememora o domingo em que êle c outros me-
ninos ouviam as lições de catecismo do Pa-
dre Joüo o qual ensinava dever-se perdoar os
inimigos e protejê-los nas ocasiões necesso-
rias. Irinengostava das historias que o bom

padre contava sobre os santos e quando saía
da igreja prometia ser virtuoso e bom. E curn-

priu sua promessa: perdoa todas as perver-
sidades daquele homem, afasta todos os maus

*
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AUGUSTO LINS
— Advogado —

Rua da Imprensa ir 18 — Tel. (\ GS
VICTOHIA

Vintém poupado !...

Economisai, procurando f
comprar mais barato ! j

Drogas !

na nova seção de varejo
da

Preço dos fabricante» !

Rua do Comercio, 2
• .**"-? —.

«

sentimento do mesmo e vê que era seu se-

melhante e por isso devia orno-lo como o si pro-

pno: duos lagrimas rolam pelas faces* Ê diz

consigo: ei de defender este homem. Deus mon-

da perdoar os inimigos e eu irei protejer um

amigo. Toda a gente esperava ver o malogra-

do capitalista muno enxQvja» condenado a pri-
sõo perpetua, quando surge o verbo eloqüente

do sábio e douto advogado. 0 réu foi absot-

vido; O povo, que aguardava ansioso a sen-

tença do prepotente homem, tombem o perdoou

e passou nSo só a admirar o novel doutor, mas a

cerca-lo de uma veneração pela suo bondade e

filantropia nunca visla.

• • A consciência c o melhor livro de moral

que nós possuímos e o que mais devemos con„

sultar. — F^õbcoal



LÜZ E TREUfl

Não te consideres infeliz poi não pbssuires
riqut/as ou verdades, Considera-te íehz e bem
feliz por não as possuires e seres justo, leal e
virtuoso.

De gue te adiantariam rique2as e vaidades
si estas inoculando de maldades e de vicios a
tua alma .' lu nfio acreditas que depois da mor-
le amda sobrevive a alma? Ou ignoras isto?
Si o não ignoras, porque então queres trocai
felicidade de lua alma gue é eterna pela feli*-
cidade utópica e irreal de teu corpo?

Não le desveles por teu corpo, cm demo-
sla ; trulu-o somente pai a gar autii - lhe a vida e
não s ihsfaç ís ludoo gue le pede ;nega-lhe pra*
zeres, gosos c tudo mais que possa redundar
em detrimento de leu progresso espiritual.

Cuida do espirito gue é luz e despresa o
corpo gne é trova,r podridêo. Irata do espirito
e desle desvelo resultarão beneficiospara o leu
corpo, o suficiente para manle-lo com
vida.

Si teu estômago le pede guloseimas,
repele-o e domina-o, pensando que, com
o gue gasfarías, poderios empregai em
beneficio de teu próximo e por conse-
guinte em beneficio dè lua própria alma.

Si lua vista le pede concupiscêncta,
domino-a e fa-la ver que si te pedisse
Amor e Pureza de Sentimentos mudo mais
lucraria a lua alma; e, como a felicidade
espiritual é superior é felicidade falsa
de leu corpo, certamente trocarés a con-
cupiscencia degradante pela pureza de
sentimentos enobrecedora.

Si tua língua te pede mdiscreção, re-
fém-na e governa-a, meditando nos pre-
juízos gue experimentará tua alma, sendo
tú indiscreto; fa. Ia ver lambem gue na
discreção muito mais aprenderás e que
quem vê, ouve, medita e cala, muito mais
ensinamentos colhe que o indiscreto.

E, para tudo o gue fòr supérfluo e
desnecessário, podendo redundar em pre-
juizo para tua alma,procura dar uma re-
CUSa formal e permuta-io pelo gue lhe é
dia m etralme.nle o posto.

Si tiveres sentimentos maus, troca-os
por bons pensares; o orgulho pela hu-
mildade ; o ódio pelo Amor, etc.

Assim continuando sempre acostuma-
rás o teu corpo ao restritamente necessa-
rio e aumenfârás também o raio de ação
benéfica de lua alma,

CAMPOS VERGEL

UM MILAGRE
Quando Christo andava pelo mundo, curan-

do enfermos, resnscitando mortos, uma pobre mu-
(her do povo sahiu-fhe ao caminho e segurando-
0 por uma ponta de sua túnica :

«Senher,—disse-lhe ella, com os olhos ba-
nhados em lagrimas, como uma Magdale na,-f a-
xei-rne acaridadede resusciler meu mar ido, que
morreu esta manhã».

-Não posso demorar-me, respondeu o Se-
nhor, porque vou fazer um milagre, muito longe
d'agui : vou achar uma boa mãe de família entre
todas as mulheres que vão és corridas de touros!
Emfim, tudo correrá como desejo, se a minha mu-
Ia se não enganar no caminho. Mas sempre te di-
go o gue posso fazer por h : rnette bem na tua ca.
beca gue teu marido resuse itará, e leu marido ha
de resusritor».

Com eífeito, a mulher metleu na mio cabe-
ça gue ornando ha\ia de rèSUSCitar, eo marido
resuscilou... porque até o- próprios mortes são
incapazes de resistir ás vontades de suas mu-
lheres.
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FONTE CAPICHABA
F. EUJENIO DE A55IS

Em 12 de fevereiro de to2ft, pelo Governa*
dor da Província do Espirito Santo, Caitano
Pinto de Miranda Mantenrgro, Visconde da
Praia Grande, foi mandado construir a *ForÜ€
Capichaba», que na época escrevia-se: Capí-
xaba».

Não passava de simples encanamento, ar-

queduto, gue por muito tempo serviu, alé <me,o

governo Felipe |osé Pereira Leal, em 1650, de-
clarava em relatório de gue tConclui so o < tia-
íanz da Capichaba», gue em \r/ de fonte, pa?*
sava a ter uma nova determinação e este QO-
verno alterou a planta, sendo erguido o oue,
alé hoje se vê, e podendo-se dizei oue a fonte
c* sem nenhuma duvida, de IÔÔ2.

Essa fonte encontrava-se naquela época,

jora do perímetro da (idade.
Como sempre aconteceu» a ilha de Vitoria

que primeiramente foi cSanto Antônio» sCQU.in»
do-se «Duarte Lemos» depois «Cidade Nova»
e por ultimo em ô de setembro de 1551, conte-

çou a ter o nome de «Vitória, coi firmando em

2 de março de 1822, gue até hoje con-
serva sempre teve falta de água 0 go-
verno procurava captar es pequenos ma-
nanciaes e insuficientes para a população
faio este, até os nossos dias se repele na

qrande estiagem, apesar dos voituosoS
gastos nos serviços de cauahsaçâo da
água para a cidade, principalmente nos
anos de 1912, 1^24 e 1936, dado o cresci-
mento progressivo da população e indus-

frias.
Junto á fonte Capichaba, em 1646, pêlo

governador-Luiz Pedreira de Costa I er-
raz, foi mandado construir uma fonte para
'avagens de roupas, que serviu por mui-
to tempo, e no governo de Sebastião Ma-
chado Nunes em 1655, sofreu a reformo
dos encanamentos.

Coube ao governo interino, ern IÔ7Ô,
2 de dezembro, Alfeu Adelfo Monjardim
de Andrade e Almeida mais tarde Barão
de Moniardim mandar construir anexado a
fonte, uma casa adguada para banhos frios,
assistindo a inauguração t não recebia*
da população nenhuma indemsação, ape-
sar de haver guarda da casa.

Tudo desapareceu... o fronlispicio da

fonte permaneceu...
De varias fontes gue existiu em Vito-

ria, conservam-se ainda obra do passa-
do, a do «Moscoso» de lôôfi e a Capi-
chaba de 1Ô28,

Varias investidas foram dadas para
demolição total do gue o tempo conser-

vou da fonte capichaba, principalmente no go.
verno do Ür. I lorent.no Ávidos, para que, no
local fosse concedido os terrenos para cons.
Iruçâo e o governo num belo gesto de conser.
vaçao do nosso passado, negou a prHençâo
depois de vanos considerandos,

A Prefeitura Municipal. |á teve lambem o
mesmo desejo. Condenou a fonte, preparou o
-batalhão» dos carnailelos, mas o destino pro-
logra..,

A palavra os clamores do Dr. Olinto Agun-
re, verdadeiro batalhador das cansas antigas,
incansável para a conservação do nosso passa-
do muito tem íeito e aliado a boa vontade do
prefeito Municipal Dr. Américo Moniardim, está
sendo reerguido a "Fonte Capichaba" gue pelas
mãos do Dr. l.aurentmo Proença, com as carate-
risficas do passado, tudo tem leito para per mar e-
cer tal qual a historia o conservon, e estando de
ha muito jorrando água, onde gerações e gera-
ções de Vitoria, foram em outros tempo, numa for-
ma de devoção apanhar a encantada água que a
velha lenda diz :"Quem bebe água nafonte da Ca'
pichaba, não sairá mais de Vitoria" e é uma \er-
dade...

« • *

À seguir: Convento de 5. Francisco,
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ANNIVERSARIOS

Fizerarn annos no dia ;

i

2

A exma, sra» d. Acidalia Ramalhete,
expressSo de relevo da nossa socie-
dade.

A sfa. tienedila Passos, da sociedade
vitoriense*

O snr, Arnulfo Matos, ex-Secretário da
Educação do Estado e pessoa de gra-n-
de destaque em nossos meios intetc-
cluais e artísticos; a sta. Dalva Mon-

teiro e Silva, da nossa sociedade.

3

«¦¦¦¦¦¦

4

5

Os mus. dr Raimundo Ramalho, medi-
co» e Genaro Pinheiro, ex-Senador
pelo Sspirlfo Santo.

A menina Suenussa,filhínha do sr.Ni-
canor Paiva, figura de marcante relê-
vo na vida social, intelectual e espor-
tiva do Espirito Santo.

APÓLICES E 5Ub AME
RICA CAPITALIZAÇÃO

Tem qualquer apólice, juros, certifica-
dos e cautelas de apólices» CapitelisaçSò
Sul America ou de outras Companhias
atrazadas nos pagamentos? Fez empres,
timo ha muitos anos numa Companhia e
não pagou as mensalidades ou títulos ex~
traviados? Compram-se, Também fazemos
empréstimos, mesmo para o interior, rapi-
dos, de qualquer quantia a 1|. ao mez>
mediante caurção de apólices de qualquer
Listado ou Municipalidade, Escrever a Em-
preza Brasil de Iifulus Lfda., Caixa Postal
24Ô1—Rio de Janeiro.
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Os snrs. Nícotau von Sclulgen, tuncio-
nario úü firma Hard, Rand & Cia.,nes*
ta Capital ; Dr. CarlosTeixetra de Cam-
cos, residente em Castelo; dr. Hera-

ctito Amancio Pereira, expressão de relevo de
nossa intelectualidade» membro do Instituto Mis-
íôríco e Geográfico do Espirito Santo e ó&
Academia tispinlosanlense de Letras,

7

q 
'

O snr^Anaído Dangrernon, funcionário
público estadual; e dr. Alexandre d<*
figueiredo, medico muito relacionado
em nossa Capital.

Os snrs. Wilson de Jesus, do dosso co-
merao ; Prol. Ulisses Ramalhete Maia,
funcionário de destaque da Secretaria
da fazenda ; e o menino Mario Castro*

tilho do snr. Josué de Castro, do-nosso comer-
cio.

O snr. Dr. Lourivat de Almeida» Juiz da
3a* Vara da Comarca de Vitoria.

O snr. Casteiar Carneiro, funcionário
público estadual; Deolmdo Pereira Pr*
nheiro, prog mtor do nosso distinto
colaborador e amigo, poeta Antônio

Pinheiro, membro da Academia Espinlosaolen-
se de Letras e residindo, atualmente no Rio de
Janeiro.
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A sta. Mana Georgina da Silva, filha
do snr. Amaro Antônio da Silva, fun-
cionano municipal aposentado, e ele-
mento de nossa sociedade*

O Snr. Edgard Líndemberg, do nosso
comercio.

O Snr, Dr. Lounvat Lamego, advoga-
do e cavalheiro muito relaciodado em
nossa Capital

O Snr. Dr. Mirabeaul Pimenteí, atual-
mente residindo fora do Estado.

A exma. Sra, Neá Noragede Miranda,
atualmente residindo no Rio de Ja-
neiro.

0



NOIVADO
*

* 
Com a sta. Helena Prior, da nossa socie-

dade", íez-se noivo, o sr, Adão Lemos Guardiã.
do nosso comercio.

CASAMENTO \

daCom a sta. Louro (iomes dos Soutos,

sociedade de liaguassü, o >r Alberto Miranda
de Jesus, ferroviário residente naquela vila*

ENFERMO

Encontro.se enfermo o nosso companheiro
de trabalho Agnélo Alves da Silva, competente
artisto tipógrofo, (iue lem dado o melhor de sua

inteligência e do seu dinamismo á russa re-
vista, que se ressente do seu provisório afasta-

ii

mento «Vida Capichaba» vale-se da oporlunu

dade para enviar ao companheiro os sem vo-

los sinceros de pronto restabelecimento,

FALLECIMENTO

No dia Ia desfe mês, faleceu nesta Capitai,

a exma sra. d. Anoelica Mana Queirós deAreu-

,o, esposo do sr. Dario de Arouio, diretor da

Imprensa Oficial do Estado e Proo«*n.lÔra dos

srs.Dr. Aloar Queiroz de Araújo, ir.ed.co iru.to

relacionado em nossa Capital, e Atou Que
deArau.o, professor deEdnciçio Fis c em

Santa Catarina. O enterramento. venhcou-se

no Cemitério de Vila Velha, tendo sido mudo

acompanhado.
Registamos o nosso pezar peto infausto

acontecimento.
IIi«li
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Synonimo Je

Distúrbios Renaes
Milhares de homens c mulheres

que se queixam de rheumatismo
ou de dores chronicas nas costas

soffrem, de facto, dos rins, sem
o saber. Centenas de sofredores

üê? gastam dmheíro com remédios
inúteis, porque não comprehcn-
dem que o único remédio que os
pode ajudar deve actuar dirceta-
mente sobre os rins e auxilial-os
a libertar o sangue das impurezas
e substancias tóxicas que sáo

a causa dos padecimentos que supportam.
O tratamento do rheumatismo, das dores chronicas nas costas e das

dores nas juntas deve começar por fazer voltar os rins a sua accao
revifcorante, c é por esse motivo que o afamado remédio Pílulas
De Witt tem obtido tanto êxito na eliminação das dores c dos
soffrimentos. .

As Pílulas De Witt não encerram mysteno algum, ü seu moüo
de usar está claramente impresso em cada caixa c qualquer
pharmaceuüco lhe dirá como são efficazes. 24 horas depois da

primeira dose verificará V.S. que ]á começou o seu efíeito re-
vierorante, recuperando a sua saúde por intermédio dos seus rins.

As Pílulas De Witt para os Rins e a Bexiga podem ser tomadas
em qualquer occasiào por homens e mulheres, velhos e moços, ate
mesmo pelas pessoas muito fracas. Sáo um remédio especificamente
oara os rins ; não sáo purgathras. Porque continuar a soffrer

quando as Pílulas De Witt estão ahi para trazer-lhe alhvio ?

Compre um vidro hoje mesme e acabe com as suas dores, recon-

quistanto saúde, força e vigor.

Pílulas fã V-! ™- «

G_k..i faSS tmm mÊÊ ¦¦ "** **

PARA os r:ns e a bexiga
O, Sciatica, Dores na Cintura, Distúrbios
-a e, em geral, enfer

por excesso de ácido urico.
indicadas oara Rheumatismc,
Re^eÍ Moléstias da Bexiga e, em geral, enfermidades produzidas

Inverno..
Inverno. Quanta tristeza
Traz esse frio inclemente!...
Ao longe ouço uns tarowios
De um violino gemenle.

Nos fios de telefone,
Não vejo as rotas dolentes ;
iodas as a^ves se foram
£m busca de climas quentes..,

A bruma embaçando tudo»
A ebob da está cinzenta...
Uma tristeza indizivèl
Vem chegando e me acalenta.

Nem uma rosa siquer
Nos muros das residências»
As arvores com os galhos mis
Pedem a Deus providencias.

As formigas precavidas,
Cuia faina nos exalta,
Aoezar de lêo damninhas»
Começam a fazer falta

Sopra a nortada tá fora,
{ uma chuvinha imprudente
Faz-me lembrar, con!r_feilo,
De um amÔi que está ausente.

inverno. Quanta tristeza
Traz esse frio inclemente l...
Ao longe ouço uns lamurios
De um violino gemenle...
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Crônica de Carlos Marinho

E' uma coisa admirável. Vale a pe-
na se perder uma noite de (esta só
para contemplar o magesloso desfile
do «Marecelú», Quénta poesia no ba-
luque selvagem d(»s tambores, na onda
humana que se dobra para a frente e
para traz, seguindo o ríímo da dansa
africana! Parece que se lem diante
dos olhos a negra Afrit «-misterioso.

Pernambuco e a Baía sao os dois
estados brasileiros que meia coisas in-
teressantes possuem para mostrar aos
que os visitarem A ("idade do Salva-
dor, gue Ari Barroso todo o Ano can-
ta em suas musicas — apresenta a sua
vitrine de curiosidades: baianas cha-
mando a gente de |/1(1 ! umn serie in-
terminavel de Igrejas, o lendário Bom-
fím, Salvador dos tempos coloniais e
rmiita porção de coisas cheias de um
encanto especial Pernambuco mostra
lambem suas belezas esuas curio&ida-
des: X Sc de Olinda, o Mosteiro de 5,
Bento, outras Igreias antigos, muita coí-
sa de historia e poi fim a tradição afrí-
canas, que os escravos que vieram tra-
baihar nos engenha 3 de açúcar, trou-
xeram de sua terra, li esta tradição
consiste no «Maracalú*,

C) «Maracattp g uando surge \na por-
ta da rua chega assanhar o povo, Todo
o mundo cone para a beira das cal-
çadas. E* um alvoroço, uma alegria
enorme l

Vem dois negros na frente, vestindo tanta*
zias de seda, carregando duas !.miei nas visto-
sas, cheias de cabeça de leão esculpidas em
madeira: são os batedores do rei negro. Pas-
sam as damas de honra, lambem veslindo eus-
tosas fanla/ias em seguida vem O rei. cem co-
rôa na cabeça, manto de vèlúdo vermelho, Ge-
ralmenle pegam para fazer de rei, um negro
puro. Ü que eu vi era assim, um negrão alio,
de cabeleira postiça, que caminhava com pas-
sos de rei-selvagem, balançando o corpo ao
bum-burn dos tambores. Atra/, do rei, vêm ou-
trás damas, as dams de honra da rainha, Iodas
mulatmhas e negnnhas, vestida? de seda, C< m
diadema á fronte e requebrando, gingando com
o corpo 00 ritmo do «Maracatú». Depois, a ra-
inha, com quatro escravos em derredor, coiôa-
da e com manto de velüdo, como o rei. \\ de-
pois da rainha, o povo da rua, o pessoal de s
subúrbios pulando e dando umbigada.

Não se ouve musica, nenhuma. Só os lomfl
bores, fazendo aquele bum-bum ensudercedor

que embriaga os negros e fá-los pular cemo se
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^mÈL Vj\^W^wSI ^^BrflB^ ' ymmmtFO "Sal de Fructa"
ENO gozo da pre-
ferencia do mundo
ha rnaís de 65 onnos.
ENO tomado regular»
mente limpo naturalmente, clsminando as causas aado-noovas e

de intoxicações intestinaes. ENO é preparado apenas com mgre-

d»entes finíssimos Nada contem, absolutamente, nocivo Evite

os substitutos Sõ o ENO pôde dar-lhe os resultados do ENO.

Tú virás...
(Inédito)

Tu virás num dia claro e musical,
com todas as cores do céu,
envolto em nuvens brancas,

sorriso manso nos lábios,
sorriso que é toda a tua arma

de combate,

E então
desfolharás frases lindas
para ninar as almas limpas das crianças,
e di ras,
com.doçuras de lâ:

«Pequeninos de agora,
sereis o meu exercito, amanhã...»

FREITAS PACHECO

estivessem loucos.
Quando \i, no Recife, esse espetáculo me-

dito, que o Sul nao possue e só o Norte, terra
onde o negro mais se firmou, apresenta, disse
ao amigo que me acompanhava. E* a atma afn-
cana desfilando pelas ruas dú cidade méis bo-
nda do brasil..,
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A moreninha do arrabalde, se-

gundo descobrimos a ótlima ves

qnc fomos .i lucutuquora. continue
tl botbolennle vida de riirts que

jfanío lhe interessa. Tanto a mari-

posa Melei , cheha as azas á cha-

ma, que um dia nela se queima.
Melle. não queira ser como amo-

npôso,-.
:¦¦*¦¦¦

No outro lado do mar,tornos en»

contrai o jovem diretor de certo

jornal da mocidade, num inferes-
5anle colóquio. Olhamo-lo e fica"

mos interessados, uma vês que sa-
i ,„„ rt,J£, A|« i\\è o presente, naobemos que cie, ao u mh-j-
se tinha deixado prender por ne-

nhuma garota da cidade-presepio,
E a cousa, agore, francamente*
mudou de figura.*.

Ninguém lhe perguntou, lamais,

por que é que cie nunca mais foi

é Cidade vissínha,.. Como lambem,

nunca mais ninguém the pergun-
tou porque é que, depois que dei-

xou de ii á Cidade visinha, deu

para andar cabisbaixo e triste...

Será que ha alguma charada in-

decifrada na vida do moço?

O jovem funciouarío do D. N C +

está mesmo compromissado, se-

guiuto «Vida» declarou. Será que,

agora, se casará mesmo, ou ain-

da voltará o pé atraz? Parece

que a cousa agora, é muito mais

seria do que se poderia imaginar.
• superficialmente... Esperemos os

acontecimentos, pois nada lia como

os fatos...

Parece que no próximo mês, será

realizado, afinal, o casamento do

jovem funcionário do Domínio... E
n™< e> seu romance s

é tempo. Pois o seu
• - ¦ ., mmto antes do seu comeu
iniciou muno u.ut~

Studio PAbS
Rua t cie Março, 23

ühado e desie |á se realizou, ha
bastante tempo...

Melle, nunca diz o. que quer e

muito menos o que sabe, Rebcce.

como rainha, a homenegem que

the é prestada, enfusiéàtícèir.enle
ou nao, pelo íovern acaden iço. Si

ha alguma vês em ele não apare-

ce, ela sorri, complaM;enicn.enle e

nôo diz nada. No outro dia, recc-

be*o, com a mesma gentileza, se*

rena e calma. Ha quem diga que

Melle. não gosta dele, sinâo para

¦r /Tt/ ^^ ^^| F ^^^mt mmmm. ^m" fm I A^^»'"~ ^ftHk —mmmmf À
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que lhe sirvo de brinquedo em

suas mãos arditésa» e»ao mesmo

tempo, delicadas, O certo é que
o tomance continua, na sua abso-

luta regularidade.. Esperemos o

final, para vermos em que vai dai

essa historia que nos smae tôoin-

ieressante....

O moço que descende de íialía-
nos e que reside no arrabalde éjn

que descançam aqueles que se ío-

ram «desta tonga vida*, iniciou um

romance com a l< ura, que é de-
vota de Nossa Senhora de Lour-
des» no qual vai vivendo uma his-

toria suave encantadora. Melle,

que» desta vês, espera alcançar
de forma definitiva, o desideróto,
em prol do qual vive esse novo

sonho,tem muita esperança e con-

fia no destino.

Ela» agora» parece que vai mes-

mo caminhando para o casamento.
A Praia deu felicidade a Melle.
Foram muitos, é verdade, os que
tentaram encontrar a estrada ró-
sea do seu coração, inclusive aque-

le que trabalha num dos mais \u\^

portanfes estabelecimentos banca-
rios de nossa Capital, Ela perme-
necia indiferente, com os seus
olhos 

'sempre frbles, como que a
procurar algo de interessante na

distancia azul dos hoi i/ontes... £

tanto esperou que atinai chegou o

príncipe encantado. A cousa ficou
séria mesmo e, não ha duvida,
dentro de pouco tempo, certamen-
te, Alfinete terá ocasião de anun-
ciar o grande acontecimento...

t
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VINTE ANOS DE TRABALHO!
¦¦¦''.;:
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Vamo3 saber o que fizemos nestes vmle anos. Quantos somos ; naturalmente,nâo apenas «qua-
renla milhões de bôa gente», como se presumia ha dez anos. Já teremos passado pelo meio
cento de milhões. A estatística que c, para uma nação, como a contabilidade para uma
ernpreza comercial, nos dirá exatamente, nâo só quanto somos, como o que fizemos. Os

trabalhos, para realização desse grandioso empreendimento, já estão se iniciando em
todo o Paiz, com o apoio decisivo do povo,que tem interesse em conhecer.se a si
mesmo e á sua Pátria. Sabemos que o Brasil é grande. Que vai do Oyapoc ao

Chy. Que tem, a cobrl-Io um sol que c como uma catarata permanente de raios
de ouro. Que a nossa floresta é verde, como sáo os mores profundos e como é
verde o esperança, flor que viceja, sempre risonha e linda na alma bôa da

gente brasileira. Que a sua historia tem feitos heróicos, desde o desço-
brimento até os nossos dias, pela qual passaram vultos de luminosa gren-

deza, como Tiraden»e,o inolvidavel; José Bonifácio, Pedro II, Caxias,
Osório, Deodoro, Marechal Noriono, Rúi Barbosa,etc, cada qual ele-
vando.com seu esforço.onome glorioso de sua terra, que será sempre

a mais amada do Universo.
Sabemos que o Brasil ascende, vitoriosamente, no conceito dos demais povos, sendo o segun-

da noçáo da America em potencialidade, em grandeza, mas a primeira no amor dos seus
filhos, na pureza de alma do seu povo,na riqueza maravilhoso do seu solo. Sabemos tudo
isto. E mais ainda. Mas, precisamos ver isto tudo transformado na linguagem exóto dos

números. E a operação vem áí. E vem com os brasileiros, pelos biasileuc s Tc dos nós
temos uma parcela de responsabilidade, no efetivcçôo do recenjeen enlc. Nirguem,
nesta hora, poderá deixar de dar o seu apoio, para que essa enpreza se realize,
dentro da maior normalidade e com todas as facilidades possíveis. Sabemos o

nosso valor, mas precisamos sabê-lo em minudencios, de forma comple-
Ia e perfeita. Dêmos o nosso balanço, para que nos conheçamos e ao nos-

so Brasil, adquirindo dados para o nosso maior engrondecimenlo e per.
feição. A Pátria, que se mantém, incólume, em suas dimensões gecgrá-
ficas, grande, forte, e que marcha para o seu crescimento maior, bem

merece o nosso esforço, nesta ocasião, em que vamos ver a sua si-
tuaçâo - e que o seu exemplo venha servir de estímulo ao futuro
que nos surge, no distancia, dentro do luz verde dessa esperan-

ça que é o apanágio do nosso povo, o força propulsora do
nosso ideal, o sonho lindo de nosso vido... Sim, Brasileiros! A

Pátria nos chama: cumpramos o nosso dever, como os ma-
nes o cumpriram, paro a glorio da Terra Sempre Amada...

Alvimar Silva
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Serviço Nacional . * Sía Ceopoldina
I

de Recensçamento ,
E.s o oficio que foi. pelo ExftlO. Snr Inlcr

venlor. endereçado aos Snrs. Prefeitos:-

Vilóra, 21 de Fevereiro de 1940

Sr. PREFEITO MUNICIPAL.

i
1
I
i

A primeiro de Setembro do corrente ano

seré levado a eleilo o recenseamenlo geral do

Pois, abrangendo os seguintes censos: da PO-

pulaçâo, da Agricultura e Pecuar.a. da Indus-

Iria, do Comercio, dos Transportes e Comum-

cações, de Serviços e o Censo Social.
Considerada a extensão territorial dobra-

sil a sua população e os censos a serem si-

muUaneamenle levados a efeito, será o recen-

seamenlo de 1940 a maior operação censitória

alé hoje levada a efeito na America do Sul.

Por outro lado, mandando proceder a con-

lagem direla da população e a verificação do
trabalho realizado, do progresso alcançado e

dos recursos e possibilidades do País, o Chefe

do Governo Nacional dá ao povo brasileiro

mais uma demonstração concreta de sua cia-

rividência governamenlal e do seu firme propo-
sito-tanlas vezes já manifestado-de promover
o bem estar do povo brasileiro e de fazer o

Brasil cada vês mais rico e forte.
A simples deliberação do Exmo. Sr. Presi-

dente da República, de mandar proceder ao re-

censeamenlo geral do País, vale por si só como

um apelo cívico a toda a Nação, ao patnot.s-
mo de todos os brasileiros, para que colaborem
com entusiasmo e com dedicação nessa gran-
dioso obra, afim de que ela conrjga alcançar
os almejado* êxitos.

Considerados esses alios objetivos de or-

dem nacional e convicto de que a minha obra

governamental será bastante favorecida pelos
resultados do recenseamenlo de 1940, deliberei.

como responsável direto pelo bem estar do povo
espirito-sanlense, que o meu Governo empres-

Ie naquilo que estiver ao seu alcance, a mais

franca e decidida colaboração, aos trabalhos

do recenseamenlo, prestigiando as autoridades

censilárias. prestando-lhes a melhor coopera-

çêoe criando-lhes Iodas as facilidades no exer-

cicio de suas atribuições.

Atenciosas saudações.
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A <Ponte Grande- sobre o Rio '.Sla. Maria,

qjc binha a Cidade de Sta. Leopoldma.

(as .) João Bley, Interventor Federal

ALFINETADAS
O lovem funccionano da Chefalura. que te-

ve um romance longo e complicado em Cacho-

eiro, será que afinal, agora, que alcançou o

grau que é o principal degrau de sua vida, rc-

solverá seguir um caminho mais de acordo com

o seu feitio? Será que viverá, de modo com-

pleto, um novo romance? Esperemos...

Melle. «é loura como as espigas» e os seus

cabelos, onde parece que se encasluou o pro-

prio sol. têm o brilho exquisito e atraente das
«moedas, nntigas», de que nos fala o poeta vi-
sionario. Sabemos'que c encantadora, amável
e deliciosamente romântica. Para sonhar na

vida, é preciso ser egual a Melle., cujo espm-

Io vive num alio mundo de beleza espiritual, onde

ha maravilhas que não se enlreabrem é curió-

5idade vasía de qualquer ser humano. Será,tal-
vês,por isso, perdida no seu grande sonho, que
Melle até hoje ainda nao foi vista corr um fltrí
continuado. Parece que não encontra graça ai-
guina nos namoriscos de dias, que passam, sem
deixar vestígio...

Foi na ultima matinée do Thealro Gloria,
Melle, sempre encantadora, na sua toilettc
azul claro, suave e diáfana, como um anjo que
se fes rainha, flufluando a seda no movimento
cadenciado dos seus passos, chamou, de pron-
to, a atenção de quantos se apinhavam no sa-
lão de espera do Cinema, aguardando a se-

gunda sessão cinematográfico. Quando pensa-
vamos que Melle. estava quasi... sósinha, nalu-
ralmente impressionando a gente cem a sua

graça doce, surgiu o moço, também quasi lou-

ro, que tem um belo curso e um ar senhonal,
que logo a cumprimentou e iniciou uma pales-
tra que nos pareceu bastante agradável a



Melle. Depois, deram-se ao mãos... e esquece-
ram o resto do mundo, t: ficamos sabendo do
novo romance de Melle...

Êle que c o cronista desportivo, dizem, c,
ainda, uma personagem de romance, em dís-
ponibilidadc... Neste século de ação c movi-
menlo raramente ordenados, cm que o espirito
age mais do que o corpo, pela grandeza emo-
cional do pensamento, extrnnhnmos a inércia
lírica do moço, a quem nada falto para ser sim-
pólico c que se poderia cluimar de guapo ra-
paz... Ma, talvez, lá no intimo de sua alma, ai-
guina saudade imorredoura, que o m>1 de ou-
Iros lugares bolou, com a força e o encanto de
uma atração diferente.. Quem sabe?

Alfinete

m sapateiro femendão • •

que 101 rei um a
Nos princípios do século XV, nos tempos

de Felippc o Bom, filho de Jc8ò Sem Kfvdo e
duque «le Borgonha, deu-se urn caso que recor-
da os que, com tanta freqüência, figuram nos
contos de fadas. Uma noite em que o duque se
dirigia a Bourges, encontrou um sapateiro re-
mendáo, que se havia deixado adormecer pro-
fundamente ó beira da estrada ; e desejando di-
vertir-se ó custa daquelle infeliz mondeu que cs
creodos o levassem assim adormecido para o
paço, o despissem dos andrajos que vestia e o
collocassem vestido com riquíssimos trajo de noi-
te, no seu próprio leito.

Quando o pobre homem despertou na ma-
nhà seguinte, e se viu rodeado de pagens e de
escudeiros, julgou ler enl<: que cido. Em sáo iu-
rou e trejurou que não era o duque ; a creada-
gem, tratando-o como lal, perguntou-lhe que rou-
pas desejava vestir nesse dia ; e por fim foi le-
vado, com grande pompa e magnificamente
ataviado, a ouvir missa na capelta ducal. Todo
o ceremonial correspondente a tão alta perso-
nagem foi obeservado rigorosamente; o sapa-
leiro deu audiência sentado no thronoe foi Ira-
tado em toda a parle e por toda gente com o
mais profundo respeito. A sua breve soberania
terminou com uma ceia opipara e um baile.

Apenas se metteu na cama, o sapateiro,
cansado das fadigas de uma vida a que não es-
tava habituado e com a cabeça cheia dos va*
pores do vinho que bebera á ceia, ficou dor.
mindo, sem dar accordo.

Aproveitando-lhe o somno e a bebedeira»
os creados, cumprindo sempre as ordens do
duque, tornaram a vestir-lhe os farrapos andra-

josos, e foram deital-o no mesmo sitio em que
o haviam encontrado.

Diz-se que, quando o sapateiro voltou a

casa, contou á mnlher tudo isto como se fosse

um sonho, e como o teve toda a vida.

Nosso Colaborador
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O Sr. Aison Oliveira, colaborador
da* Vida Cdpichaha* e elemento
promissor do foolball da cidade,

onde integro as fileiras do
Vitoria F. C.

Opiniões
A mãe delia o julga—um prosa;
O pae delia o crê-sem miolo;
A mãe delle a diz-vaidosa;
O pae delia o chama — um tolo.

Delle a família acha-a feia,
-Um pilmtra —o julga a delia;
Diz uma — nelle não creial
Diz outra-não creia nellal

Do mundo, caso notável I
O juizo jamais combina:
Cila diz:— ele é adorável I
Elle diz :— ella é divina!

Bastos Tigre

NASCIMENTOS

Sérgio Roberto — filho do Snr. Américo
Couto brandão e exma. esposa, D. Alda Dranèo.

-ÁUREA CELESTE c o nome da graciosa
garota que veio encher de felicidade o lar do
dislineto casal Aloisio—Aríete Cipreste, na ei-
dade de Muquy.
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V/s/a da Ba/a de V/tór/a. 0 Conven/o da Pen/ia e a /gre/a de Vila Velha, mo-

numentos históricos da terra Capichaba.

Tristeza anle a alegria
Transcorria o ultima noite de cürnavat.
Na praça, entre as arvores sombrias da noi-

te, sentado num banco tosco do jardim, con-
lemplava a alegria dos foliões.

Ela chegou linda, diaphana, quasi irreal,
sorrindo, esse sorriso espiniualisado de seus
lábios grossos, sensuaes, cheio de provocações
e desejos... sorrindo mais como si ainda tosse
possivel acentuar mais o seu encanto de mulher.

Que tal á noite ?...
Optima, disse eu.

Convidei-a a sentar-se ao meu lado.
Conversamos.
Depois de um silencio, de uma contemplo-

ção mutua eu disse :- Nâo comprehendo... Para
mim, minha amiga, as noites os dias, as horas,
são sempre iguaes... A vida de mendigo nao
muda, repete-se... assim sou eu, os dias passam
e nâo deixam saudades... Depois minha amiga,
nfio lenho nada mas tenho tudo...

% Como ?...
Sim ludol Tudo que vemos, tudo que a na-

tureza deixou sobre a terra é nosso, até mes-
mo você... com sua beleza toda de mulher...

Quer cousa maisbella ?... Um silencio, Con-
templo-ápor um instante e noto as lagrimas que
desusam nas faces de minha amiga...

Cachoeiro, 10i3|40.
Alfredo FreltAs

Queres um verso. • •

Oueres um verso. Um verso lindo, é claro,
flfl

Cneio de vibração e beleza,
Onde nâo haja magua, nem fraqueza,
Somente a luz de um sentimento raro...

Onde encontrarei tanto brilho caro,
Para uma jóia tal, tanta riqueza ?
Não sei... busquei.o, em vâo,na Natureza...
t não o achei no próprio ceu, declaro. J

Foi então que, inspirado, olhei-te os olhos,
Os cabelos, a face... Em meus refolhos
Como que me reponta áureo fulgôr...

E, afinal, espontânea e suavemente,
Este verso te disse, de repente:
— Tú es, Querida, o meu eterno amor!

flLUIMRR SILUfl
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Vistas da baio e porto de Vitória, colhidas pelo fotografo amador, Sr. Joa-
quim Lopes de Sá.
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4 bordo de wm «//a» «Manifestação* ao Sub-
Agente da Costeira, Snr. Pedro Sposito, por um

grupo de amigos dedicados...
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Alcides Lacourt, da Uages, pas-
sando no Salto com Vara,

2mts, 60.
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O Navio «C/e. Capela*, atracando
ao Cães do Porto, em construção
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No numero passado cie no«sa revista
livemos oporlunidodc de esiempar um ílo-

gronle da linda fesla do primeiro oniver-
sario do primogênito do casal Aref)ose-
fina llilal. E, hoje, no alio damos o re-

traio do saudoso César Hilal,prímus in

ter pares da inteligência e da bondade,

cuja existência foi um traço luminoso

pelo mundo, onde, persiste e persistirá
sempre a sua lembrança, na imensa sou-

dade que deixou. Prn baixo, entre os ca-

rinhos dos seus pais, aparece-nos o novo

César, gracioso e infantil, pelo qual todos

os de sua família, rogando ao Altíssimo,

fazem votos por que, herdando o nome

glorioso do seu tio, tenha, como êle, uma

existência em que brilhe pelo íulqòr tmor.

tal do pensamento e pelos divinos dotes

do coração.
Inserindo aqui as duas fotografias, pres-

tamos, lambem nós, sincera homenagem

00 César, lâo prematuramente desapare-

cido, e erguemos os nossos rogos a

Deus pela felicidade do pequenino Ce-

sar,que vem desabxoçhando,ccmo uma

flor humana, para uma vida de grandeza e

de gloria.
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Snra. Inah Ávidos Horta de Araújo, esposa do sr.
José Horta de Araújo, acompanhada de seus

dois robustos filhinhos.

Coração
. de Menino

MARIO SETTE

Copyriglil de VIDA CAPICHABA

Ao atingir o meio século de vido — e ele
próprio o confessa - Gustavo Barroso publica»
neste momento, o seu primeiro tomo de me-
morias.

Nessa outra encosto da existência, que se
desce ou envez de se subir, ha uma grande
serenidade de perspectiva. Os passos são mais
calmos, mais miúdos, e o olhar se projecla paro
a paisagem com um enlevo de melancolia e de
saudade. Voltamo.nos para o caminho andado,
não desejoso de percorrel-o novamente, menos
por ser impossível do que com a certeza de
não reencontrar nelle as mesmas emoções, mas
com urna tranqüilidade e uma ternura de ajuizar
os scenarios e as figuras que nesse roteiro nos
foram familiares. Para as figuras ha urn julga-
mento menos extremado, o impeto e o irreíle-
xão da juventude já não o conduzem, nem o
norteiam. Mesmo para as que nos assombraram
com os gestos de violência, de perfídia, de in-
triga deflorando nossa candura de senti.
menlos. nossa ingenuidade de conceito dos ho-
mens. Por outro lado, creatura para quem era-
mos todo afecto, todo carinho, somente, no
descida da encosta, sabemos avaliar.lhes o
amizade e a dedicação, quando nâo seja per.

Para as mães, o mundo imenso
Nao vai dois palmos além
Do filho nos braços suspenso
Que é neste mundo o seu bem.

Belmiro Braga.

0 HOMEM PERFEITO
Não murmura nem maldiz. E1 man-

so de coração Age com justiça e
razão. Pensa bem o que diz, Pro-
cede com realidade, fala sempre
o verdade. Socorre os nccessitadc s.
Nao tem vaidade.

—o —

Quem pretende fazer todo o bem
de uma só vez nunca fará bem ai-

gum.

Samuel Johnson.

doar-lhes certas fraquezas, fi ha ainda os sce.
narios, os inesquecíveis scenarios desses tem-
pos distantes que, no outomno, se avivam, se
destacam, como altos relevos de um monumento.

As paginas enbevecedoras de «Coração de
Menino», o ultimo livro de Gustavo Barroso, es-
tão impregnadas desse perfume do passado
dessas resurreições, porque muites dos embi-
entes e muitas das pessoas que nelas «vivem»
já morreram A leitura que delas eu fiz sem co-
ragem de uma pausa, como se fosse mesmo
uma vida que não se quer interromper, foi-me
uma emoção tanto maior quanto do ardor,sendo
nordestino, lambem, passou sua infância mimo
moldura bem semelhante o da minha meninice.

O livro do autor de «Terra do Sol» eslá es-
crilo num tom de simplicidade e de doçura que
convém ós obras dessa natureza. O traço ca-
racteristico do artista da penna ló peisiste e
se apura numa sóbria elegancio de írrase e
de imagens. Mais ha, inegavelmente, nes?as
paginas intimas, nesses capítulos de memórias,
um quê de suave colorido dos entardeceres,
que extasia e commove.

Para mim, que sou da geração de Gustavo
Barroso, e que, de minha vez vou descendo o
encosta da idade esse «Coração de Menino»
tem um comprehensivo sentido de oulomnido-
de:— é como um companheiro do mesmofempo
e da mesma terra com quem vamos conversan-
do, a evocar coisas de outrora de ambos co-
nhecidas numa volta de jornada, por um cami-
nho costumado, ao cahir de um dia que foi bo-
nito e foi luminoso, tendo sido lambem, hones-
tamente trabalhado.
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Sr/a. Ne/K Rodrigues, fino orna-
mento da sociedade de Aymores

e bastante conhecida lambem
nes/a Capital.
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Uno Alves de Oliveira
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S/a. Louro Ma//a Gamo, que /oi e/e//a
pe/o S. Pou/o F. C, no festival do

Centenário F. C, princeza dos
Sports Suburbanos.
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S/a. 4/da Sá, expresào de relevo em nossos

meios artísticos.
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O Sr. Euclides Freitas da Rocha,
poeta paranaense.

A Snta. Alda Sá em companhia da família José
Lemos de Miranda, em pose especial para

Vida Capichaba.
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L/m ///ido aspecto da entrada da baia de
Vitória, destacando-se o penedo.
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O interessante menino Abel,filhi-
nho do casal Amarylles Bastos
dos Anjos—Augusto dos Anjos.
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7osé Adolfo com 6 meies de
idade, filho do casal Ana-
lia Nascimento Mafra- Vespa-

siano Mafra, residentes na
Capital Federal.
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4 menina Yolanda No-
gueira, filha adoptiva
do sr. Joaquim L. de

Sà.

--

Aluisio, filho do casal Ema Odi-
lio Furtado, aos 7 mezes de ida-
de, faiendo furor na matinée
carnavalesca do seu club «Sa/-

danha da Gama*
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Zordmá, graciosa filhinha do
sr. ZoroaslroFerreiraRamos,

(f alie ei do), e de d. Maria
de Azevedo Ramos.
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Enlace matrimonial do snr. Mario Dinel-
li, gerente de uma das filiaes da impor-

tante firma Lttndgren Irmãos Lmtda.} com
a sta. Maria Eunice Cabas, de nossa so-

cie dade

]

Balada
Com que saudade andei, senhora,
Do voüso bem, do vosso amor»
Prendido é graça tentadora
Do vosso olhar lodo dulçor.
E o meu anseio nâo se acalma,
Traz ao meu peito mais calor,
Ô dona inteira de minha alma,
Imperatriz do meu amorl

E se -saudade isso nâo fora
A me acordar no peito a magua,
Eu não teria o olhar, senhora,
A vus filar, lao raso dágua I
Por mim confesso, ás vezes, quando,
Quondode longe o vosso vulto vejo.
A vossa sombra anda beijando
A boca eril do meu desejo..*

OIERTORIO.

Do meu amor tendes a palma,
De minha fé lodo o valor,
O' dona inteira de minha alma,
Imperatriz do meu amor.

Anísio Mçlhor Gonçalves

Brasileiros de amanhã 10 ¦
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Dí;o i interessantes p( st s de

Luiz remando, gracioso fi-

Ihinho do Dr. ////c/o Garcia,

conhecido clinico no muni-

ei pio de Pau Gigõnle e de

sua fallecida esposo d. Ali-

ce Sarcínelli Garcia, quan-

do em exercício de ginas-

tica l ..
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Bacharéis em letras, do espirito santo
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O bicharei cm letras, Diogcnes Vieira Silva,

formado pelo Colégio Americano, em /9J9.
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partida
4-me, é franceza, tua mâo de neve,
iila para a caricia e para o adejo.
uero que lua mão franzina, leve
rubrica inocente de meu beijo.

rr

ais partir... Realizaste meu desejo.
umpre, agora, o que o médico prescreve...

si for oportuno, e houver ensejo,
ga do lápis, com vagar, me escreve...

imos! levanta as pálpebras Iristonhas...
io penses, não vaciles, não le oponhas,

lie lia no beijo o respeito mais profundo...
It

sr !
JX; '-.

f i -
h i'
te asseguro pela Luz Divina
ir a segunda destra feminina

le minha boca beija neste mundo

Costa Rego Júnior
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O jovem Van-Duke Nogueira Costa que
alcançou o gréo de bacharel em letras

pelo Colégio Americano em 1939,
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Estâncias filosóficas

No derradeiro olhar do moribundo
Aos amigos em roda do seu leito,
Ha uma ameaça de feroz despeito :
tCá vos espero a todos no outro mundo »

No rosto é a piedade e nos refolhos
Da alma um terror que as carnes arrepia,
Aproximam-se todos e á porfia
Todos se apressam em fechar.lhe os olhos

Augusto de Lima

^^ÉÉP yyy-yç

VISTAS DO RIO DE JANEIRO, SO-
BRESA1ND0 O EDIFÍCIO D.
A SSOCIA ÇÂO BRASILEIRA DE

IMPRENSA

*^mr

FOTOS DE J. L. SA

-'¦í'"
Orvalho e lagrimas

As pérolas de orvalho sáo pousados sobic
o avelludado das pétalas pelo fresco mão do
noite. De onde vêem esses trêmulos gollos?
Nõo chove, o tempo está cloro... E' porque on«
tes de formorem-se já estavam no or.

De onde vêem os nossos lagrimas, quando
tudo está calmo em volto de nós? E' porque já
as tínhamos na nosso olmo ontes de senti-los
nos nossos olhos. Temos tonto sensibilidode no
alma que ás vezes umo simples coricio que per»
turba foz brotor os lagrimas.

Sully-Prudhomme
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Moda F e minina

&)JÂ
10^ • T._««— "*" ^"V

Vestido porá tarde, em crépe de fundo

violeta estampado de bronco e enfeitado do

mesma fazenda. Modelo de \4orcelle Dormoy.
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l'/s/a parcial da Cidade de Santa

Cruz, partícula expressiva do

Espirito Santo.

i^^^^^wS '

P&«ÍW

Pra/a do Can/o, vendo se ao /um

do a residência do sr. Pedro

Vivacqua.
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O Culto B ai pi ista
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Templo da Primeira Igreja Evan~

géhca liaphsla de Vicloria,incon-

testavelmente um dos mais bellos

edifícios de nossa Capital, visto á

noite.

^Hc
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Mas sempre soffrerós neste valle medonho....

Que importa? Redemptor e marhr voluntário,

Para a tua miséria um reino imaginário

Invento, gloria e paz e num futuro risonho.

Para te consolar, no opprobrio do Calvário,

Hóstia e victima, a carne, o sangue e a alma deponho:

Nasce da minha morte a vida do teu sonho,

E iodo o choro humano embebe o meu sudano.
«

Só liberta a renuncia. O* triste! a sombra immensa

Dos braços desta cruz espalha sobre o mundo

A utopia celeste, orvalho ao teu supplicio.

Sou a misericórdia íllusona da crença:

Sobre a força, a fraqueza ; e, sobre o amor fecundo,

À predade sem gloria e o inútil sacrifício I

©lavo cSilae
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Uma graciosa garota, no dia
do suo primeira comunhão.

ÉIBP **

l

,^o

ii» • V '

^flwJ*I

•*-x -f

liQiK
**tt «*¦-¦ ... *JM**^*Í**flBl

^É*M«ui<«iMr - .m-y,j*»-' "flí9W *'**" ^fl
ajP^n^Mpiw ,, ^ * • TT" ^

*"'"':''. -•/. ¦¦'X'" ¦ ¦s* I*> .X,;y, . 4

<1*H *Éh& - ¦ ''i'jB Bx.

-'iflflB flB ¦-i^^BI hkx

ÁtÊmW^mm [ «^ *P^ ^B F •" **flL
AVf '^^Hl ^^r *P*9jfl Hb -:Jfll Bfl^ flfl mmf-*f ¦'" ^^i^^Bt;-''

KBÍHBk^t |
*^^:?;"-'^É^^^^PÍâH fl*W*f- V 

Awmm HL ¦¦¦•

¦j v' :;^^flfl^^iM&iM»8RsíÍ^Sl B "¦'^¦l Knflib.-';l^ji^flí '
^*IBW V^>áfl| Bkâ*flfli*sy^H

;: WÊjMwÊfrm. £ ^IS^^flvlSll BèÊ ¦ -'^v^J x
.. HB/v 1* ^^^fl*j^^BBM^*'^^ I

• ^W^^^B^^^^^^^I^flfl wíj- ,.^Hfl W\k '¦¦%;

¦¦•¦ ?aEs>.' -•'w^&y»Lfl EH&aiEyB Hs.i:sT^'- \?^L^ ^B^bB flBxc >V v-^HBBl*^^
-.^'•VgSqWfe^^iv^-x^jjra^^^flJB^flfl flflP™^*! |^g^j^^^^flB^I:'."':v'^.¦ i

¦ fo:'- -.tç^^M BSjKT y^P^^Mflfll BJ^-lJ^^^^jP^ ''¦

1^:^flflJ|Ks^'^fl^Bjp^|^^. ^' •

¦*-,-xr X,: X¦-;XXX'¦'' XfX;* ¦¦¦• x* ¦'.".'¦>¦"¦'¦¦•¦í-;': íS^X;-.-. ¦¦'.; -.¦>:¦ '.- y'yy. ,-;¦ * ¦:-\'.:'';Vx.- ¦ «•• t 
¦':' 

|'¦'*-¦ • '¦'". ;•','->-•¦¦-

<* '.;'' ¦ ¦'' ' 
n 
"' ¦¦¦"¦* ,

i
.íX -..',;:'•¦ JL y ¦ x"

^fflt ¦•::•¦.-:¦;.,¦;¦.¦:¦.

^dÍ3Sfc~
:^Wè5í ^¦*^^WwWÍ%: ' •*:*J

Os men/nos Isanusis, Tolumnioe
Sirenussa, filhos do casal Isau^

Una dos Santos Paiva e
Nicanor Paiva. ¦ Á.--;-mmA-¦ ¦ A ¦¦

O Amor /MmT 5K
¦.':.'

amor é a vagaumpetuosa e ardente
je os descuidados corações alaga, t

/risle daquele que enganosa vaga
Uma vez embalou na espuma quenie.

a üôr azul da pérfida corrente,
coraçôo de gósos se embriaga.

M quando menos se apercebe. jen«
ue o péoo »e abre e o descuidoso traga

IP
Mas

depois, na calma que lardía a volta,
>èliz do que na vaga ainda revolta

ide surgir, inleiro. embora exangue.

ÍQue o mais comum é ser despedaçado,
§em deixar para sempre sepu lado
Mais do que um rastro nagua, um so.de sangue.

Gçrvasio fiorauanti Pir*s Ferreira
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ia. comunhão dos alunos da Escola
Brasileira de Ed. e Ensino, realizada

na CalhedraL
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WA1 lí.R SIQUEIRA-Segundo nolicia pu-
blícada pela «À Tribuna*, Walter Siqueira tíei-
xou a P. R l.~o. I ' um cantor e compositor
gue abandona a Transmissora, que tão auspu
ciosamente surgiu no I spirHo Santo, p? ra bzer
a propaganda máximo de nossas cousas. Em
Walter Siqueira, a «Canaan» perderia, talvês*
um bom compositor Quanlo ao caníor, nada
digo, Ha lanta gente que imita Orlando Silva
por oi,..

(>UV1NTE DA CAN A AN— Você pergunta por*
que é gue a P. R< 1-9 nlo transmite uma hora
literária. A resposta é difícil Ou *erá porque
na P. R. I 9 não se gosta de literatura, o qte
não achamos possível, ou os nossos literatos
não merecem um convite para gue se exibam ao
microfone da. nossa rlstação o que lambem não

tiu
II
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^^J^ ^^HL <^^^t_^HL_i__!^Eâ_Mfl1 m^r^ jm^s^mT^ ^^kjÊr

é de justa Opinião* Aguardemos. A P R< l.—9
é uma Emissora em marcha, em progresso.

ASSÍDUO II i I OR — Recebemos o seu bi~
(hele, <-m uue di/ gue gostaria que a nossa P.
R, I (> possuísse um cas/, emaue aparecessem
artistas eguais em qualidade eos seguintes:
Carlos Párias, Almirante, Manoelzinho Areuío,
Francisco Alves, Ciro Monteiro» Gilberto Alves,
Mano Reis, Emilinha Borba* Araci de Almeida,
Qdéle Amoral, liaydêe Marcondes e Stlvínhé
Melo, Naturalmenle um casi des'e abo'ane.f u-
luramenle, teremos, quetn Sdbe ?, lab és egual-
zinho. õasla o esforço e a boa vonlade comu-
gados.

Roteiros...

Nau, que o vento conduz e abre velas»mostrando
Gravada em fogo à proa urna interrogação»
Minha existência vou arrastando**, arrastando...
Ora ao gelo do inverno, ao sol do verão...

Nau gue destino tem ? Aonde vái ? Até guando
Sobre o seu feio casco as vagas gemerão?
Homem .. Qual o seu norle? Aonde vái, solu-

condo?
Atrás de uma quimera? Atrás de uma ilusão?

De chuva a chuva, sol a sol, anseio o anseio,
Levando em seu roteiro a esperança e o receio,
Vão os homens e as naus perdidos em alio mar...

Perdidos em alto mar, entre a Terra e os Ar canos,
Â lu/ de alegres soes, de negros céus tiranos,
Vão os homens e os naus a rolar... 0 rolar...

çJCerauic de (oliveira



Numerolcgía
Pessoa versada no estudo dos números, nes-

sa grande sciencia que nasceu com pYH>a<jota\

quatrocentos annos anles do Chrislo, a conv.le

de nossa revisto, dirá através de nossas pagi-

nas o caracter e os traços fundamciaes da sua

vido as forças,os sentimentos que agem sobre

n sua psvcholodia, caro leitor, si você quizer

dispôr-se a ênviar-nos o seu nome próprio, ia,

usa e data do seu nascimento, acompanhado^

de pseudonymos para a resposta, que será eslnm.

poda nas paginas da nossa revista. Deste

numero em diante, quatquei pessoa que desejar

Mber si o seu i, ...o está do accordo com .. sua

aclual profissão e quaes as suas probabilidades

de triumphos nu vida,basta que taça o que atroz

dissemos :

I i*-«Enviar.nos o seu nome próprio, ta! qua
usa;

I 2- — Enviar-nos a data âç seu nascimento

dia, mez e anno; e

3-~~Enviar~noã um pseud<n\mo para a res-

posta, acompanhando os dados a que

acima nos referimos.

Para maior confiança, declaramos que os

resultados e nomes das pessoas e datas de nas-

cimentos, serão mantidos em sigíllo, peto que é

exigido o pseudonymo,

-Continuamos, hoje, a publicaç8o dos es-

tudos numerotogicos, com que -Vida Çaptcha*

ba»,eslá presenteando os seus leitores amáveis

e yenlis leitoras:

àLECIà—à Táboa numerológica, que voee

me pediu, para estudar o seu próprio nome»

pode se resumir no seguinte :

1-Tendência para exagerar o seu próprio

poder, sendo que o sucesso dependerá mais

do auxilio desinteressado cie um companheiro,
cujos aptidões sejam comprovedamenle s.uperto-
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Companhia Internacional de Capitalização
Cocnbinações sorteada» em 80 die Fevereiro de íí>m>

P. O. N.

C. X. c.
H. 4. O.
H. Y. G.

J . >oC. ^—- .

/. C. M.

Com a presença do inspetor federal, de portadores de Motas-e do PU- -

blico na sede da Companhia, sita a n^ 1 de Março n, 0, no R.o de lane.ro

foram sorteadas as combinações acima, que dão direito aos portadores a 1

receberem os prêmios constantes de seus títulos.

O próximo sorteio será realizado em 30 de Mr.rco de tsiO

MAIRO OE 4R4ÜJO BR GA
Agente Geral

res. Espirito sonhador. Pensa, sempre, em cou-

sas superiores á sua própria torça.

2 - A pessoa que possúe a sorte de ter uma

soma, cujo resultado atinja esse númeio, tem
'endencia decisiva para a diplomacia. Quando
o dois ê obtido de forma especial, com o totó-

lidadede duas unidades,significa triunfes como

os obtêm os maiores sacerdotes, escritores etc.

3—Este numero recebe a áurea bemfazeia
queíazcomque apes-
sôa que com ele vibre
seja otimista e pos-
sua o dom especial
de transmitir a sua
própria alegria aos
semelhantes, o oue
eqüivale dizer que
apreciaremos sempre
a companhia de uma
pessoa cujo nome vi-
bre com o treis*

4~ Quatro é.inego-
vetmente, o numero
dos grandes teimosos*
daqueles que jamais
se desorientam ao

R. W. D.
N. R. A.



ffacosso da prímeirpfen'
tafivn, lanlo maíi quan-
to é difícil â pessoa vi-
brnr com esse numero e
conseguir BSCOUSÔS com
a primeiro inicialize* E*
preciso i\ insistência, a
divino perseverança.De**
sempenhará sempre in-
tensos esforços, achem-
do, conlintmmenfe, uma
serie lei i ível de obsla-
cutos, que v encera, im-
pondo a sua vontade,
sendo que ,<> despeito de
ludo, jamais abandona-
ré o caminho ré Io que
a si mesmo se traçou.

5—Indica fuiça, lento
mental coma físico* E
pieciso notar que este
numero não é o da íeh~
cidade, sendo muito ao
coriírario, considerado o
numero do insucesso-,

— Disposição, tenden-
nri D<ir() a musica. Ca-
valheireismo,! h <i n c z a*
delicadeza, bôa \ ontade
em ser atencioso para os
demais.

— Desconfi.iuçc). Timi-
dez. Perigo de misticis-
mo e até de fraqueza
geral mental Numero
misterioso, para o con-
iróle (Jo qual é neces-
serio um bom digito de
nascimento. Ou mesmo
de alteração de nome.

o —Negócios. Comer-
cio. Finanças.

Ê:
OV

9 - Grande exilo no
campo infeleclual e ar-
tistico. Ê1 o numeio má-
ximo, 0 numeio da vi-
toria, dos grandes lio-
mens da humanidade.
Dos grandes homens e
das grandes mulheres,

CRAVO — Você deve
ser um rapaz e dispôs-
to. Símio veiamos: o
seu nome produz um j.
Corra a tabela acima e
veja o que significa. O
seu nascimento indica
tendência para a jovia-
lidade e alegria, bem
Çamo para as belas ar-
fes.Èum você um moço
feliz.

Alvura da pelle em 3 dias
As tvíancha®, Sardas, Cravos, Espinhas e Verme*

Ihidão e a Côr Terrosa da Cutis Desappare-
cem-As rugas se Alisani

1 "as
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Como conseguir essa lei tosa traiis-
pareneia da cutis tão admirada?
Não a força de pó por certo... mas
com o cuidado adequado e um cre-
me de confiança — Creme Rugol!
As queimadura de sol, as espinhas»
os cravos, os poros dilatados de-
sappareeem de fôrma agradável em
2 dias, sem levantar a pelle.

Garantimos os resultados

Garantimos que o Creme Rugol
supprimeas manchas, pannos e sar-
das completamente; que elimina a

cutis avermelharia, terrosa ou ama-
rellada; que alisa as rugas sem es-
ti car a pelle, mas tonificando os te-
cidos subeutaneos.

Sí Rugol náo fizer tudo ísso para
v. s. lhe restituirrmos o dinheiro
gasto. Esta noite, antes de deitar-
se e depois de limpar bem a sua
pelle, applique v. s. o Creme Rugol^
esfregando-o bem. Em seguida tire
o excesso com uma toalha humida.
Rugol lhe trará muitas satisfações,
conservando ciara e formosa a sua
cutis,

Commisaríos: Alvim & Freitas
Kua Wenceslau Braz, ix1 - São Paulo.

./¦..'- '¦' '¦ ¦' ¦'¦ '

O MAIS COMPLETO CREME DE BELLEZA



Nossos repre
seniantes

Sfto representantes da -v*-

da Capíchaba» no intenoi do

Estado os srs.:

Heraclides Gonçalves—Ca-
riacica; Àrnulfo Neves - |o8o
Neiva, Dr. Dirceu Moita — Pau
Gigaub*;Athavi < agnin—Serra;
|osé Wandevaldo Hora- Col-
latina; Virgínia lamanini - Ha;

Manoel Milagres 1 erreira—Beí-
xo Guandu; Cel. |ofio Soares-
Barra de Itopeminm; Dr, Wab
dyr Menezes - Itagüassú; Dr.
Antônio SerapiSo Sou/n — Af~
fonso Cláudio; Auielio Uaizef
— Acciolv; 1 urico Rezende ~~

Siqueira Camp o s; I h Halley
pinheiro- Alegre; Gélulio Rí-
beiro-Santa l.eopoldina; Wal-
demar Nogueira—Iconha; Jair
de Souza Mello — CaIçado*
)osc de Mendonça — Sêo Ma-
theus; Manoel Cunha — C d n-
ceição da Barra; |osé Schia-
vo — Muquv; Prisco Paraíso-
Antônio Caetano; José Montes-
ro Peixoto—João Pessoa;-Ma-
ria Caiado Barbosa— SSo 1 e-
lippe; Antonino Lê — Guarapa-
ry; Amphiloquio Moreno— lia-
pemirun; |osé Cola — Casfello;
Miguel Elias— Rio Novo; Se-
bastião Alves—Bom lesus; Acrj
sio Bomfim — Santa Thereza;
Firmiano Pereira—Fundão;La-
zaro Marques—S. Francisco;
Manoel Ferreira — SanfAnna
e Zelia Scardini — Rio Pardo;
Dr. Carlos S. P. Aboudib- An-
chieta.

«VIDA CAPÍCHABA»
»»uhlinM« fundada em 1923.
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DESPERTE A BIL1S
80 SEU FÍGADO

Sem Calomelanos—E Saltara da
Cama disposto Para Tudo

&*« figm!.» deve durrwronr. di«rm-
meilU wí «tiormw. "«" litro de »>»»».
S»> « bílU nftp «arre ivrtsmtittle.ob
«limiuiUM filtò «5® cii^rírliw *» uiMXÜ-fc-
mm». €>ft gi««« IticlMna o «^W;
S^tiKv«m « pÃ^o '!« VPnWfl- %ooa
«enu$>«õ nlmlido «* ^>nu> que envenena-
tÍa, Tudt» *** ftmBrfo o n wíb 6 um

Inrt AÍmpt« «viirtinçfto não tocam
í> mttBB. Nada ,l" l?n,,M* ÍM* f^m0?*
PRUtla» CARTEftS i>«rti o Fígado,
num uma a«ç§o <*rta. Faiem «***«*
ífrrmiietite wmc Htiw da büa, « você
«batata diapunto IHirn indo. Nü« cntt-
•tam datttfio; «Ho mmvn* « çootudo ?u«o
m«r«v5|h»^w l^ra fnter B; WtB ^rr^r
ItvrtmmnUi. í*^« *«* Pííii"«« f^AR-
TEUS {Mirn » fígado* N8o tt^eiW»
IttttUcflM. Prrcni 3$ 000

«í
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Descontos; - KH por 12 publicações e

20 [. por 24 publicações, Numero Es-

pecia! mais 20 i.

Redaceâo e ajficinàs

Avenida Capicbaba.l32-VÍctoria-F- Santi
Caixa postal, n. 131

*

lELEPHONE C ffl

AGENCIAS AUTORIZADAS :

STANDARD— A ECLEllCA - BRASIL

LTD_ / 4VO? b SON - ]¦ WALI BR
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ASS1GNATURAS

çfiugas do rcsío

Nem sempre podemos evU

\àt as rugas do rosto; pode-

mos» porem, tomar medidas

efiçozes pã-rfl refârdar o seu

aparecimento. O exercício, o

regime alimenlar bem equili-

brado, rico em ferro, sódio e

polásto.o relaxar 03 músculos

do rosto, evitar cerrar o so-

brecendca devida iluminação

da casa» a massagem e o paz

de espírito - indo isso são

meios para retardar esses

tndesejáveissmtomasde enve-

lhe cimento.

De «Vida e Saúde*.

Pensamento

No casamento, a época mais
difficil de passar são os p.ri-
metros quinze anãos, depois
os cônjuges se acostumam,

Henri Duvernois

No intuito de dar maior ditfusao a

nossa revista resolvemos fixar em

20$0O0 o preço de uma assignatura

annual. e em 12$ a semestral.
Aos assignantes em atrazo pedimos

a fineza de saldarem seus débitos junto

aos nossos representantes no interior,

cuja relação publicamos em outro local

Instituto de Beleza Ma-
na ftntonieta

Recebemos atencioso con-
vüe de Mme. Suzacio, para
visitarmos o seu Instituto de
Beleza, com sede na Praça
Cosia Pereira, 216-Sob.e que
está preparado para executar
todo e qualquer exigência da

VIDA CAPÍCHABA. NO RIO

Afim de aitender a solicitações de conter-
raneos residentes no Rio, resolvemos por a ven-
da no banca do Cme Eldorado a nossa revista,
pelo preço commum.

mulher elegante.

Agradecemos o convite.

VI OA CAPÍCHABA pag. 2&



«O crime do analfabeto»
Eram mais ou menos quatro horas da la<-

de guando Zé Anastácio, caboclo destemido
atravessava a lodo o galope o povoado «Ser.
tão», como eraconhecido, no seu "passarinho",

nome gue havia dado a um beto pampa que
possuía. Ia p'ra eidade, isso di/ia ei guantos o

interrogavam ( < m effeilo ahi < h< ganch i r< eu-
rou o Delegado e fnlando-lhe em particular, as-
sim se expressou:

«Douto, vim aqui p*ra se preso, pois acabo
de mala mmha muié». O Delegado diante da ex-

jranha confissão disse Ih.ç-^conlo, losé, P< r <M-o
fizeste isso?—Ah' Douto, Mana me Irahiu, Ha
dez annos que era casado, nós vivia tão bem.

que nunca disculimo um com outro, Mas, sêu
Douto, no dia qut fez esses dez armo apparè*
ceu lá na l azenda o Mane, Antônio, amigo meu
de infância, leve lá em casa até honte, quan-
do se assucedeu isso, Ele vivia conversando
muito com Maria e fiquei logo desconfiado com
eles, e daln por diante fiquei marcando os dois,
até que honte eu penesei vi a cidade traia de
uns negocio, e encontrei com Mane que tinha
vindo na minha frente, então ele me pergunto
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"purgue Maria num veio Zé", ahi então Doul
eu fiquei com sangue frevendo na cabeça, e
Mane snhlu a galope em direção a í a/enda.
Eu ahi sahi atrez dele, percurontío a l< cto mo-
mento me esconde, pr'a não sé visto por ele,
até que chegamo em casa, eu ahi fiquei atraz
do chiqueiro, e apercebi gue Mana abriu apor-
ta e falo com Mane assim : "toma isso e vae
embora Manoel". Ahi num agüentei mais Douto,
sahi atraz de Mane, e sentei a "piaba" nele
cum vontade, mas ele foi de sorte a foca pas-
sou bem longe, e ele conseguiu fugi, mas na
carreira deixou caiu no chão o pope escrito
gue Mana linha dado a ele na porta. Antão,
Douto, oeí p'ro guele pape mas num sabia o
que lava escrito, pois nurn aprendi a lè. Autòn-*
ce vortei [ira casa com a piaba na mão. Mana
guando me viu ajoelhou nos meus pé e pediu
pra não ta/.c agudo, mas num agüentei, sô De-
legado, e sentei com vontade a piaba no peito
de Maria que caluu morta nos meus pé, e aqui
trago a faca ainda suja de sangue. Mos Douto
ante de eu ir pra grade guero que vosmicê lé
pra num esse bilhete. I. apresentou ao Delega-
do o bilhete gue Mana linha escrito a Manoel,
disse-lhe ! Douto, leia depressa.

Leu o Delegado o que continha o bilhete. Era
o seguinte:

Manoel, por favor, peço deixar-me em paz
pois nao sou a mulher gue pensas, e guero
muito ao meu querido José,

MARIA.

Mas, douto, é isso que tá escrito ahi? não
diga douto, e pálido, cnbi-baixo cheio de re-
morsoss deixou cahir dos lábios estas palavras
transbórdantes de verdade :

í u hz um crime, meu Deus.
Mas crime pio fi/ero meus páe,
que não me mandaro ensina a le.

Alton de Oliveira

Pensamentos
Os defeitos tratam duramente a quem lhes

nâo castiga.

O vicio tem a duração que lhe dão as fra-
quezas.

As extravagâncias arrebatam a vida ao ho-
mciii, deixando-lhe, em seu lugar, a ilusão de
que a tem ainda,

Nem bem se findam as ultimas horas de
prazer cie um dia, )á comentam os exlravagan-
les as p ri me n as de outro.

0 devasso dissipa criminosamente as ener-
gias gue a vida aprovisiona para o seu gasto.

0 mundo não se dá a conhecer a guem o
procura senão depois de uma desilusão.

PASSOS LÍRIO



O Palhacinho Azul
O despertador estrondavn...
Mano, eapreguiçando-se» colocou um pé

para fora da cama, sentou-se,e ficou a pms«r

Seria quarta-feira? Sim. aquele gosto tie

nuarda-chuva era bem característico. Olhou

poro o relógio. Dez horasl Como pôde viver

um brasileiro,assim?) Depois dr Ires no.U-sscm

pregar Olho, darmir apenas quatro horos -

governo deve arranjar qualquer um fenedo para

quartas e quintas que sucedem ao, lrcj< dias de

folia. E começou a amaldiçoar o pefrSo oue o

estaria esperando, com a coro dr quem tem

do/e filhos em com, chorando de feroe Amaldi*

coou d noiva que £ religiosa como pano de ei-

lar Não vae a carnaval, n8o voe 6 praia, i»o-

rem caro pecados de um brasileiro, é 18o bo-

nilo que bola qualquei um sufeilo c< m a < abe-

ça virada.
Mos logo, «. imagem da noiva, foi subsii-

luidapela de um palhacinho verde que o ator-

menlou durante lodo o tempo do baile. Dansa-

ram ó vontade, Gosaram durante lodo o «ras-

pa-p«». Depois, cançados, foram conversai em

um conto do terraço. Mos, nada ido palhacinho

rel.ror a meia-máscara.Promessas de cesamen-

ta, de apresentação ao sogro e 6 sogra lêie

nâo estaria paro a liga contra as sogras, íui -

dada em Belo-Horizontej, mas nada do pano

cair. .
Depois, o despedido. Ao Mirar no oulorno-

vel, um beijo na ponta dos dedos, e depeís.8 e

30 recordava que ficou embriagado, sendo gue

dois amigos (orles |rouxeram-no para cosa. Ag. -

ra êle linha de preparar-se, e enfrentar o «ba-

lente»,com os vistos no carnaval do ano gue

vem.
Mário íoi para o escritório c< m cara de t< ~

liao em quarta-feira de cinzas. E nõo desmen-

lio As palavras davam n impressSd de serpen-

tinas gue tivessem sido jogadas ali por algum

-palhacinho azul*. Os pontos lembrovom con-

Iriis. O um lembrava-lhe o esguío domino pre.

|0 que havia Saldo com o "palhac.nho e?ul . O

se/a lembrava-lhe o indivíduo gue sentave em
» i **!Xn deDoia de icr construídoum canto do saião, n( »IU,,? uv .

o. •vhoDDM O 'sele em-
uma torre <ie rarlocs de chopp • *¦

brava-lhe um sujeito que sambava cem acabe-

ça baixa, e o corpo encurvado.com o conve-

Xidade paro lia/.
Repentinamente, o telefone hlinlou Com

coro de sono, Mano atendeu. LoQO, sua liMonr-

mia ficou mo.s alegre, pois uma voz. do outro

lad0 d0 r»o, disse gue quem falava era o I a-

lhacinho BZUl'\ .
E logo leve inicio o dialogo gue diferia

muilo pouco dos comumenle adotados para es.

sas ocasiões»
-Onlem, eü deixei O meu coração nos suas

maos.e quero que hoje você venho ao "Oiôr.a

enlr cqar-mo. .
-Mas, como vou reconhecer-Ie . (0 poriu-

guÔS ero assassinodo sem nenhuma cerimonia).
-Ora, é a senhorila gue estivei de vestido

côr de rosa, com uma ílòr no ombro direito,

F a conversa continuou durante algum tem.

po, alé que Mório despediu-se, porque o pairSo

já olhava com raro de bulUdog danado.

• • •

Novamente,o despertador entrava em ação.

Mário levantou-se velozmente, e começou a

recordar-se dos fatos relacionados com o "pe-

lhaeínho azul***
Foi até <> Poria do cinema, porém,a senho-

nla de côr de roso, eslava entrando no cinema

ao lodo de um cadete gorbosamenle fardado.

E Mério, notou OS olhares belicosos do cadê-

le.guandu foi falar como senhorila de còr de

rosa
-Senhorila,parece que já aconheçol dis-

se hesitante.
E ela, ironicamente, vottando-se paro o co-

deje: _ Mauro, já deve estar na hora de co-

/. /

Agora, sou GRANDE!
Eó muito natural que ganhe em peão. Desde que sua
mãe lhe dá sopas de creme, verduras e pudins prepa-

rados com Maizena Duryea o alimento ^*»7r
está comendo com apetite propno de um menino wdio.

Limpa o prato e, alem disso, pode mais . . Os ai men-
torpreparados com Maizena Duryea darão resultado

idèktico em seu lüho. Prepare. ho,e. prato, ahmen-
ticios com Maiiena Duryea, que serão saboreados
pela família toda.

meçar o cinema,
não é ?

E, v o! fa n (i o-se
para Mano :

—Desculpe- ra e,
Mário Tenho de tr.

Procure o
nome DURYEA e
o acampamento
indio cm cada

pacote

22 9 3MAIZENA BRASIL S. A.
CAIXA POSTAL, F - S*0 FALHO

GrattSI leme»e-me mu livro "Receita» de Cozinhe
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E Mário, ainda
ouviu quando ela,
ao entrar no eme-
ma,falou ao cadê-
ie :— Aquele é um
rapaz que me foi
ap re s e ní ad o no
Carnaval Porque
conversou comigo
uma duas vezes,
pensa que dou coiv
fiança, listes ra-
pazes daqui são



arnolanles!.,. E, apoiando-se, proposilalmcn-
'e, no braço do cadete, entrou na sa-

a de projeção.

E Muno, agora pensava se o carnaval
seria os três dias de loucura ativa, ou os
iresentos e sessenta e dois de loucura pas-
siva.

Dtógenes Silva

Por si próprio
Podemos freqüentar poi muito tempo uma

escola e dela sairmos scrn nada saber, desde

que não aproveitemos verdadeiramente o tem-

po que nela passarmos Podemos ouvir, cons-
tarilemenle bons conselhos e nunca mudarmos
de procedimento uma ve/ que não 0 Queiramos.
Como se vê, depende de nós grande parte de
nosso progresso intelectual e moral, esló em
nós o avançar ou o retardar a marcha na es-
trada da evolução, portento auxiliemos de r ós
os fatores que vêm contribuir, pela vontade de
outros e misericórdia de Deus, para 0 nosso

próprio bem.

Queiroz Viana

"O BEMTEVI"
(Pássaro insectivoro do Brasil)

0 irrequieto e buliçoso cantor das nossas
selvas, gue cantarola nas curnieiras de nossas
casas e nas arvores que demoram bem perti-
ntio da gente, é O aligero amigo dos namoro-
dos, e o terror daqueles que se aventuram a
despistar a Deusa Sonhadora,

0 trafego e saltilante "bcmle\i" é meu ami-
no velho.

A nossa afeição vem das chapadas das ser-
ras azuesde nosso adorado Brasil, ao quintal
da casa onde nasci.

Ele é o hicharoco aos assahyseiros verdes
des de minha moradia. Ah ele pontifica todas
as manhãs, alegrando com o seu estridente si-
bilado os moradores locaes. Do alto do taperi-
baseiro em flor, ou cie uma laranjeira desfolha-
da que o tempo ainda não consumiu, ele dizem
sua linguagem o que vem apreciando.

Bem-fe vi... e a gente procura ouvir O retína-
do daquele som que nos vem avivar talvez rou-
sas escondidas, c depois de perguntarmos no
Sol que tudo vê e tudo sabe, a aparição de tão
estranho pássaro, o Sol respondia-nos: é o
amigo dos namorados e o fiel delator de suas
tranquibernias. .

E o eterno Sol ainda doutrinava; INem-tevi,
pássaro alado que tudo vê, deixea-o ficar no
alto do outeiro, pois ele de lá vislumbra o ho-
risonle e também a pequenez dos homens

Muita philosophiaenconffei nos ensmamen-
tos do Rei Sol, e por isso mesmo esomdo.rne
sempre do viva/ e perspicaz passam ho...

Fellcio da Pedra

.' ,.'.!!.-Líl"
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Na tristeza

Sou corno um valle, frtsle, verde e ffio,

À tarde ouvindo o coração do sino,

Quando VOÜa dos montes o bovino
E o fauno nâo compunha o >eu bu/io.

Enfre os arrulhos do COI rei do i fo,
Ao cadáver do bosque a tronle inclino;
Nos murmúrios dos bosques imaqino;
Comoun, 1,om,uc, s,-„1í,f,nças,é sombrio!

Morria a farde eÍTl lyricas, morna...
Prender seu coraçSo lenlej num lo.ç.o;
Seu coração pr< ndi na fantasia

Tenho o luto do sol, guando vác posto,
foi num bosque que ouvi gemer seu passo
Na tristeza dó pardo céu de aqosto !

Um meio termo infeliz

Conta-se dc certo bispo de Amiens, que

fora consultada por uma dama, sobre se lhe

era iíciio fazer uso de comum. \ mios din ci< -

re;v espirituaes. oue elta havia lido, divergum
a ia) respeito, completamente nos mios opiniões,
lias eram severíssimos, outros de absoluia ijv

diligencio, do modo oue lhe não cm possível
Ironquitlisei a consciência e, por conseguinte,
resolvera recorrer ao monsenhor, decidida a

obedecer cegamente ao que lhe dissesse.
-Estou perfeitamente mttiredo do caso,

minha senhora,- disse-lhe o bem p telodô í-ha
causislas que prohibem formôlmente o emprego
do carmim; outros, porém, concedem que se

use é vontade e sem restrição nenhuma Ora
eu» POI minha parte, nâo SOU de extremos; e

sigo sempre o meio termo em todas as cousas.
Por consequiete, permdto»lhe que h ça^u-o do

car mim; rnes... n'umu das faces somente -

Henrique Bebelio

0 espirito no Tribunal
O finado John 0. Johnson, grande ad-

vogado de Philadelphia, defendia certa
vez vez um processo no mn c, dirigín-
do-se ao Tribunal, disse:

— Convença-se o Tribuna! de que 0
aceusado não é tão grande bandido como
os senhores jurados...— aqui, o st. Johnson
parou de repente, piscando um olho, em-
quanto a assistência desatou a rir, e de-
pois acerescentou :...—o consideram.*.

— Queira o senhor advogado ter a bpn-
dade—avisou-lhe ò |uiz—de ligar um pou-
co mais, d'agora em diante, suas pala-
vras.

Anedotas
O Anastácio e a esposa são convi-

dados a jantar em casa de um amigo, A
sobremesa, o Anastácio faz uma cena a
mulher a ameaça até de lhe dar uma DO-
fetada. Como o dono da casa o advertis-
se prudentemente, para que guardasse as
conveniências, volta-se para ele zangado
o Anastácio e responde :

-Então não valia apena dizer-me
que estivesse á vontade e que fizesse de
conta que estava em minha casa...

m<yf<à-

0 TÔNICO CAPILAR POR EXCELÊNCIA

O verdadeiro Elixir

do longo vido ...

dos Cobellos
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