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Homenagem é José Carlos Vieira de Souza, alumno do Collegio
Salesiano Santa R( sa - Nyclheroi que, por occasièo do naufrágio

da barca *Sélima*$ em 26 de Outubro de Í9/5, salvou alguns colle-

gas, [merecendo victima de sua abnegação,quando mergulhou a pro-
curo dó irmâozinho menor, segundo uffirmurum alguns dos collegas
sobreviventes.

Por LOURENÇO FERNANDO TAMANINI

Poi ao por cio sol de festivo dia...
Os carrilhões possantes e sonoros do por*

lentoso templo bimbalhavam tristemente*,,
Sahta funéreo cortejo do ínterioi da expten*

dida basílica.
• • •.. ,,,... .*.*«.*• ,«,»»»,»...........»««<*>•«*••

Jòsêzinho eslava orphSol
Seu pae, seu oxfremoso papae déÍxara-0.*.
O terno rapazilo senha que a sua alma di~

lacerava... pariia-se-the o pequenino coração.
O momento da separèçdo quSo doloroso

havia sido! 0 ósçülo derradeiro riaquellas faces
enregeledas e lividos, qu^ de impressSo pro-
funda lhe nâò causara-*.*

IpsézinhÓ eslava orphao*,,

#

Urna ultimei recommendeçêo, [erveriie beijo
nas Gòbecinhas Ujíkis, irnquiefas c travessas
dos seus filhinhos amados e eil-a que retorna
a casa.

Por noites seguidas não concilie uo somno.*.
A lembrança dos seus dois Ihesuros, dis-

tantes agora, fleixava-a triste,
Mas era para 0 bem do lies !
E essa müe, divmamenle egoísta, conformou-

se emfim...

* •

Jósézinho virasse de*repente internado no
afamado educandario.

Enormes edifícios de austeras linhas arclu-
tectonicas: pátiosimme.nsos e arborizados; ma-

AUGUSTO LINS
— Advogado —

Rua du Imprensa ir 18 — Tel. C. 68
VICTORIA

gestoso santuário ainda por concluir e, domi-
nando todo esse conjuefo irregular mas gran-
dioso, encimando esguía monumental edificação
no cimo de um ouleiro, estava Manai

Para José tudo era novo!
A vida do inlernato como lhe pareceu in-

supportavel noa primeiros diasl longe da ma-
mâesmha, em ambiente exfranho, companheiros
desconhecidos, e, ainda por cirna, separado até
do seu irmSosinho menor que com clle Mera
também estudar* Pela simples differença de es.
fatura, viram-se apartadas essas duas almrnhas

que tanto se amavam e tão bem se comprehen-
diarr !

E os mezes velozes passaram...
Havia iá dois annos que José se internara,
lira en*ào um homemzinho és direitas...
Cursava a segunda serie secundaria.

A sineta liüniou alegrementeI..*
Benedicamus Domino**. Déo Grafias!...
Os atumnos levantaram-se apressados.
2o de O u lu br o 1

O díal 0 grande dia da desejada excursão

ó capital vísmha e do passeio ennual, em bar-

ca especial, pela incompara\el Guanabara I

Um enthusiasmo febril caracterizou áquetle
despertai !...

Alegres todos, bem dispostos e arrumadi-
nhos...

Trezentos alumnos trajados de branco, per-
neiras pretas reluzentes, corações a transbor-

dar contentamento I
Em filas/ silenciosamente, dirigem-se ao

Santuário, liil-os agora, recolhidos, piedosa-
mente orando... «Salve Rainha, Mãe de Miseri-

VIUA GAPICHABA pa^. 3
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cordin... e depois deste desterro, moslroe-nos

Jesus...»
A communliõo todos se opproximom da sa-

groda Mesa. Também fosézinho recebe o Pio

dos Fortes»! Seu semblante transfigura-seI...
Luz celestial lhe envolve o Pronlel De humane,
apenas o corpo possuc então lv.

A' Barca deslizava rápido por sobre as aça-

riciantes ondazinhea da behfal.*.
Retornava da capital fluminensclrezendo a

bordo os alegres e despreoccupados rapezilos

do Collegio Sallesiano, que haviam desfilado

gurbosamente pelas avenidas canecas, cm ho-

lienagem ao Cardeal do Brasil. E agora, como

prêmio aos seus esforços, o direcloi ordenai a

ao timoneiro da embarcação, que desse um qy.fò

pela bahia.
Ao passar defronte dos encoureçedos SSo

Paulo e Minas Geraes,e banda executou o tly-

hino Nacional, a que as argentinas vozes do

petizada tez coro. Todos em posição de senti-

do, saudavam a pátria com carinho!' 
Duas lagrimas furtivas rolaram pelas faces

de José I... Talvez fosse triste pressentimento.
Ern ao pôr do sol de festivo dia!..,

¦ ELIXIRde
NOGUEIRA
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A .Sétima- npproxima-sc dos ilhas de Mc

ceroguê. Penetra no estreito que sépire a».-

sula maior do continente, e avança célere...
A atqa/ana dos collegiaes ccnlinufoj
.[)e repente nm choque, o conhec.menio do

. i HMântaé nr^eès ardentes, e a
penflO> Ofdos toncirumies, prtLca oi

i rf,nrf.rpndn Fra c> naufrágioBarca voe desapparecenao, l.i«
com seu cortejo de horrores!»

tslobeleceu.se 0 pannico... Não bem se sa-

bio o que fora.. OritOS, soluços, o,s. Muitos

choravam.. Todos resovam. Um se nli.r U ao

mnr (Abelardo Perca do Silva que perece,,,. ¦

Quasi todos porém, obedecendo ás vozes do
» rt Aam*\*. mestres, ficaram na barca,

DtrectOi e demais ihc«»«»' .
.nrrnrrn^ OUC D IO V I d C PC l otniC íltC ,esper cindo soe corroa w^ >

nSO tardaram».
A, égua invadiu lotalmente a Barcae.de-

corridos quatro minutos no máximo, desta nao

se via siquer a chaminé: A -Sei,ma» pesada-

im.„tc submergira numa profundidade de guas.

vinte e um metros!'
0 mar ficOU coalhado de crianças quo se

debatiam, , .
(osézinho, eximio nadador que era, en e-

ga-se 6 obra de salvamento e a mudos colte-

uas livra da voragem das ondas 1

Exhausto, lá sem torças, d.nye-se Iwôl-

mente ao continente afim de por-se a salvo.
Súbito, \cm-ltie Ô mente pensanu n-

to atroz.: *e o meu ir mãozmho ?»... «Onde

estará o mautnho querido ?*>.?
E, novamente, num aclo heróico de

fraternal amor, atira-se ao pélego, mer-

gulha e.,. nfio mais á terra volte.
Dias depois, boiando por, sobre as

ondas calmas da Guanabara, está um

corno vestido de branco,perneiras putas,
rosto sorridente ílluminedo poi Eulgor ex-

[fônho, e a mâo aperlando ao pelo a

imagem do Crucificado 1
Os lábios enireaberios pareciam mur-

murar ainda... «mosti «e- nos |esus». .

(josé Carlos Vieira de Sou/u, era Ei-

lho de Dona krroínda Vieira de Souza, e

orpnão de pae. Coutava quinze aonos de

idade. J;õui sempre alumno sirtuí so e de

condueta exemplar. Seu irmüozinho, por
quem se sacrificou, foi salvo).

INOVAS

Eu vi minha mie rezando,
aos pés da Virgem Maria:
tira uma Sania escutando
o que outra Sanla dizia!

Catulo Cearense

• • Tenham pena dos maus; não sabemos
o que se passa no seu coração.- V, Hugo-



DO MENINO EDUARDO RO l/ELHO FREDERICO
¦.

Fiz com-) lodo o apreciador da nossa evo*-
lução literária devia ter feito Fiquei espiando.
E, agora, peço a palavra. I èz-se moda a gen-
jC falar dos livros dos outros, mewno 3< m o es-

pinto da critica, como critico que analysa a
obra ou a tendência literária do autor, coisa

que só os de foi a podem fazer, ermo quer
essa figura interessante de chíonisla que se
chama Danilo Bastos Escolhi um livro: «oi.MA
PARA O GE'U, FREDERICO) e, como conse-
quencia nalural, tombem um esciiptor; |osé
Cândido de Carvalho.

Pois bem. |osé Condido de Carvalho e o
seu «OLHA PARA O CEÜ-, FREDERICO» a»So
duas entidades em uma só pessoa. Nasceram

Esta Fraqueza Attinge
Pessoas de Mais
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Al Perturbações da Bexiga sôo perigosas
Diz-se que o organismo muda

completamente de sete em sete
annos. O certo é que, com o
passar do tempo a saúde se modi-
fica e cm muitas pessoas de mais
de 40 annos começam a appare-
cer distúrbios, muitas vezes de
natureza seria. Entre estes o
principal é o distúrbio da bexiga,
uma fraqueza cujas exigências,
que se manifestam principalmente
a noite, quando se está bem quente
na cama, sao muito irritantes.
Essa debilidade cia bexiga é um
resultado de distúrbios renaes e
si fòr desprezada, poderá tornar-
se perigosa, transformando-se
em cálculos, pedras ou cystite (in-
fiammaçào chronica da bexiga).

Essa fraqueza que o aborrece
e irrita, é resultante das sub-
stancias tóxicas no sangue, que
actuam como irritantes sobre os
nervos e as membranas sen-
sonaes E por isso que mesmo
sem necessidade alguma, a bexi-
ga é constantemente chamada a
funecionar.

Liberte o seu sangue dessas
substancias tóxicas e terá certeza
de ficar curado. Não ha meio
mais rápido e efficaz de conse-
guir esse resultado do que tomar
uma serie das afamadas Pílulas
De Witt para os Rins e a Bexiga,
conhecidas em todo o mundo.

A venda em todas as phar-
macias. Compre as legitimas

Pílulas De WITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

indicadas para Rheumatism*>, Sciatica, Dores na Cintura, Distúrbios
Renaes, Moléstias d.i Bexiga c, em gerai, todas enfermidades

produzidas por excesso de ácido urico.
-¦%**¦•" *xi

Por ALVAKO GONÇALVES

para o mesmo corpo. Vivem de almas irmana*
das. Xipoqraptua literária aulhentica. Raramen-
te se pôde dizer oue o cidadão c o mesmo es-
cripior que nos ofíereceu lypos e aspectos que
nos ficaram na lembrança, emquanlo 0 nome, a
phisionomia e os cacoetes do hc mem desap-
parecem a simples lembrança do escriptor. Àl-
qum )(i disse oue preferia nâo ter conhecido
pessoalmente o sr. |osé Lins do Rego para não
desilludir o escnptor Perfeitamente de accor-
do. Em seus livros a gente frava relações cem
certas pessoas que nao são, em hypolhese ai-
guma, a sua própria personalidade. Com este
José Cândido de Carvalho, porem, suecede o
contrario. Elle c o livro mesmo que escreveu.

filie c bem aquelle Eduardo que nâo sa-
bia dizer nada na meninice e cresceu
de voz na adolescência. |osé Cândido de
Carvalho situa em sua obra a vida doem.
qenho absorvido pela usina o que não
constituo novidade, pois o sr. José Una do
Rego, honra seja feita, lambem explorou
esse assunto com rara habilidade, aliás.
Mas o mesmo )osé Cândido de Carvalho
modelou um lypo difficil de ser imitado.
{rederico é mesmo a alma de sua obra.
Sem elle o auetor deste extranho romance
luetarrta muito para encontrar o exilo que
seu livro, meontestavcimente, encontre. u.
0 perfil psychologico do dono do São
Mattinho seria obiecto, elle só, de um
artigo, porque Frederico está destinado a
ficar na Historia da Nossa ficção. Na his-
fona, afinal, das revelações.

)osc Cândido de Carvalho enquadre u
naquella vida de cidade dó Interior flunn-
nense uma figura cheia de movimento»
embora Frederico se nos afigure, enviada-
damente, o homem lerdo, manhoso, que
está esperando a toda a hora os conse-
lhos de d. Lúcia para poder viver, ou, o
que para elle parece mais conveniente,
botar para fora o parente que veio pedir
obséquios. Mos { redenco, o mesmo f re-
denco, não bota, porque foi feito para as
longas conversas e explicações. Gosta de
saber da saúde dos parentes Maneira de-
licada e proveitosa de desconversei Mas
o dinheiro c que não sai mesmo...

Eduardo tem vergonha do tio. Prefe-
ria que fosse ainda no tempo dos velhos
Menezes, creaturas de berro fácil. Sente
vergonha do fio e se vinga em D, Lúcia,
que, por sua vez, também tem vergonha
do mando...

Em Frederico ha, sobretudo, a gran-

¦

annos
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dezo da resignação, <> ideal do amonhfi.
tiic n8o ollende os supplicas do padre

Hugo, mas, particularmente, é oplima crea-

jura. Quem conhece pessoalmente o sr.

José Cândido de Carvalho pode suppor

que elle seja um indivíduo de meia idade,

cheio de recordações, que ^ vinga do

muito uue poderia fer feito na vida es.
i . * rx \ 4 i v. n,l(] r* nada disso»crevendo um livro, Mas nao nau

Muito jovem ainda, o auetor de «OLHA

PARA O Ci-.U, lin:t)t:tílCO», que |é nos

prepara novo romance sobre a vida de

uma pequenina cidade 6 beira mm. na

costa fluminense, penei...,, com rara ha-

büidade, nesse intrincado mislei d, oro-

duziriYPOS que se destinam a servi, de

paradigma, com.. ..... Quincas Borba, um

conselheiro Acácio, uma Cap.lu, e tantos

outros que figuram no quadro de , „

dos 'grandes romancistas. )osc c.and,do

Carvalho revelou-se. logo de entrada, um

romancista de profundo vigor descnptivo:

h.jb.l interessante nos panoramas que

nos offerecee, acima de tudo, sutil..Len-
Àn *t> o livro dO lovem escriplor ílumi-
nense, o homem nos salta o vista, livre

nos movimentos, sem ser preciso ao lei-

lor ir procuraho no âmago da obra.

Frederico, mes.no depois de morto,

ainda é quem domina B ultima parle do

hvro Percebe-se que as scenas desenro-

lados longe do SSo Marimbo, pelo kd.mr-

do de Sá Menezes vestido de us.ne.ro,se

bem que não percam aquelle .coUondo
magnífico que o autor sabe taobemapn
sentar, não podem comtudo. mve air-se
ás do «tempo de Frederico». Nota-se

logo que em todo o entrecho falta o «ele-

mento Frederico» para movimentar as

phrases que saltam fáceis da penna do roman-

cista Longe de Frederico, o sr. |osé Cândido

de Carvalho afasta-sa de si mesmo, como se

íechas-se seu próprio relrecto em um álbum e

partisse para uma lorifla viagem.-

ENO REFRESCA
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3H10 o que vem de toas mãos
- (INÉDITO)

Coherençia
Não se guardam livros em cofres, nem di-

nl.eiro em estantes. Não se põe lenço em cot-

larinho como gravata, nem gravola em bolso

como lenço. Quando queremos vei é dos olhos

e não dos ouvidos que nos valemos. Cada coi-

sa no seu lugar, cada objeclo com seu uso oro-

prio cada sentido com a sua epphcaçâo cara-

cterislica: tudo ao que se destina. A moral e

para ser assimilada pela mlelliqencia, guardada

no coração e exemplificada na pratica, e í ao

para ficar somente cm palavras, cm ccr-ceikf,

em apreciações, na apparencia,
Pa^os Lyrlo

Senhor I
Atuo O sçfi
qibo a chuva,
cimo ludo o que vem
de luas mãos abençoados dr) Najurezai

Sol e chuva
que cahem sobre iodas as coisas da iene,
sem ejistineção,
explendenles de teu espirilo de jusliça I

Dádivas luas, Senhor,
que rolam sobre o palha dos casebres,
sobre os palácio* supérfluos,
com a mesma iu/ universal,
com a mesma c<*rfçi.o musical!

Senhor I
Amo O sol,
orno a chuva» •
amo iudo o que vem
de luas mãos desabrochando rosas,
de luas mãos piedosas!

FBEITAS PACHDECO
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|AIR AMORIM - Compositor*cantor, spea~
ker, |air Amorim é, sem nenhuma duvida, uma
qa.s cnafa fortes expressões artísticas dos nos-
sos meios radiophòmcos, Commanda optima-
menfe, o prooramma da bôa vontade, e deve
ser effectivado locütoi da hora dos gurys e <-Pre-

parando a nossa reservei». O homem dos rr de-
ve c >ntínuar a vender, catmamentefos seusr e-
médios ..

ALAYR GUIMARÃES - A interessante di.
selise capicheba não tem podido apparecer na

_fi_i_r ''^l *y'" -^ •' "V

______di_s^\lv.'*¦¦¦¦' ^m, w ¦ ,-.¦ ¦ ¦ -*Uí.íM?Í^O .. \.
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Hora da Bôa Vontade, ti' pena porque Aiayr
sabe dizer versos lindos, com muito sentimento
e graça, com a sua voz bonita. Breve» elio ha
de apparecer.

RADIO-ESCUTA ~~ Recebi o seu bilhete,ed
que nos diz QUje os melhores ariistos do nosso
Radio sôo ; Aioysio Rocha, |oel Guilherme, )air
Amorim, luraey Medéa e Sebastião da Silva
Rabeilo.

MANOEL ANTÔNIO DE SOU'/A - 1 um
casl phenomenal o que você dese-
faria para a nossa Estação; Cezar
Ladeira, Carlos Frias, Juracy Barro-
/ojiaydée Marcondes, Orlando Sit-
va, Almirante e Emitia ftorba.

je_auB_5_ *.«^f~aa~M_a_i
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ERK K S< HMIDT- Constava que
EHck Schmidl não vollana mais a
cüfiimandar a flora dos Ourys e dos
Calouros, sendo que, em sua vaga
ficaria Joir Amorim {o brilhantebroad-
caster capichaba. Foi boato,,.

JOEL GUll IIERMÊ -Logo que
iniciou a sua acçao na P R< 1—9,
Joe! Guilherme possuía um modo de
ler os textos todo especial, embora
desagradável. E1 que elle nos dava
a impressSo de que ia passando por
cima das palavras aos pulos,ía/en-
do acentuações demoradas em fi-
naes de grupos de phrases, mesmo
sem pontuação. Agora, jé é um dos
pnncipaes locutores da nossa Esta-
ção,

ARICIPÜ RAMOS- Ultimemeqhs
tem apprendido a prosódia, o (jue
lhe tern valido uma melhora notável
em sua carreira. Antes assim...

Ítalo X.

?? ? • ?

Na barbearla
O freguez — Por que me íaz a

barba com tanta pressa?
O aprendiz de barbeiro— Por-

que quero tei minar antes que ve-
nha o patrão. Elle protr.biu-me que
barbeasse porque eu corto sempre
os íreguezes.
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Pizerarn annos no dia :

m A exma. sra. I). Slella louffroy, figura
de relevo de nossa Capital.

0Os 

snrs. Octaciho lombo, professor e

jornalista: Moaeyr Loureiro Machado,
do nosso alto comrnercio ;a sta, Oeny

Terra/, da sociedade de Oinaciea ; a exma. sra.

Mana Luiza Coelho Vello/o, esposa do sr. Ma-

noel i.ui/ Vello/o, thesòureiro do Delegacia
Fiscal; a sra. Alice Araújo Queiroz do Valle,

esposa do snr. Edgard Queiroz do Valle, alto

funecionario da Secretaria do Inlerio ; o snr.

fabto Tancredi, graduado funccionatlo da Cia.

Nacional de Comrnercio de Café, e nosso col-

labor ador.

As exmas. sras. Dorinha de
Lima Cabral eu Euthalia
Ramos, da nossa alta so-
ciedade.

As exmas. sras. Cacilda
Barros Monteiro e Alice
Queiroz, da sociedade de
Victoria.

I I

a 

Os mus. HeJiomei Carneiro da Cunho

residente no £io de laneiro» Gervasio
Pímentel, alio funecionario da Secre-
iana da InstrucçSo; Dezembargedor

OUson Mendonça, destacada figura da nossa

Justiça.

HA 

encantadora menina Manazinha, íi-
I lha do snr. Dr. Heractito Amando Pe-
' 

reira, figura de proiecçâo em nossos
meios intetlecluaes.

o mo Domingos ferreira Ramos» do
nosso comrnercio.

a interessante menina Netcy, alegria
do 1 ir do nosso companheiro de Ira-
balho,Àgnélo Alves da Silva, e do Mm

ra

10

E .,,.,. ^. 
• , -a> >;;;'•_/. _."• ¦¦ -".y :a'-,.<¦ ;a '-my .:Áf<,

tyy* ymm^'' ¦¦•'&*¦ ¦J&v&Zy'.''' *?yÁy'^J&ys-%- '%%&/'*' •y^mJffiZ&fá.
'.jO&Z Ssv 'Wvyyy. ¦' ¦¦.¦'A-. AA ¦¦ '¦ x 'A'jV^ ¦¦•• ¦ x¦• XfikiÃ¦ '¦ s>m - .-a —Ayym y-.-.A.'. yA. 'X6&&Z05VX&. - ..- •'>;¦,

13
I A exma. sra. Mana Pizza-

I 5 I ni de SanfAnna, esposa do
I conhecido commercian-

te, sr. Raymundo Nonato de
SanfAnna ; os srs. Gilberto Paixão
do Nascimento, funecionario da Cia.
Central brasileira de l orça ElecJri-
ca; José Theotonio Vieira, cavalhei-
ro muito relacionado em nossos
meios esportivos ; a sta. Irene
Abaurre, de nossa sociedade ; a sta.
Noemia Pimentel de Almeida, da
sociedade de Riacho.

EOs 

snrs. Ernesto Zambelli,
alto funecionario municipal;
Pedro Sposito, Sub-Agen-
te da Cia. Nacional de Na-

vegaçáo Costeira; Dr. Mario Ra-

mos, médico em nossa Capital ; e a

interessante menina Maria Auxilia-

dora.filhinha do disüncio casal Au-

tinha-Ricardo de Freitas Salies, de

nossa sociedade.
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exmi. esposa, d.hcy Mves da Silva, professo,
ro publico estadual.

f - O snr. Sezostres de Andrade, alto
* 1 I funccionarío da fazenda municipal.

A srei. )ocila Cavalcante dó Carvalho',
I u esposa do nosso distincio coitabore-
— dor, Abílio de Carvalho, membro da

Academia Kspirito-sanJense de Letras; o sr.
Armando Oliveira, funccíonorio estedua e nos-
so coHaborador,

0 snr. Saad Oabeiro, do nosso com
mercio.13

_¦-_-¦__¦_¦____¦_
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A exma. sra. Antônio Alves da Rocha,
do nossa sociedade.

A exma. sra. Maria Cosia de lesus, di-
(jnissima esposa do sr. I.evV I.ellis de
lesus, aclualmente residentes na Ca-
pitai Federal.

NASCIMENTOS

Dãvinã) filhinha do casal Dalva*Manoel de
Oliveira Padua, residentes em \ lanna.

0X0

Francisco Paulo, nascido em 2 do corren*
te, filhinho do casal Maria do Car mo-{~dmundo
Sandovat, residentes nesta Capital.

1NAO

[ 
'APE

POSSO ENGORDAR
ZAR DL TODO

ESFORÇO . . .

W/á
v W/A

OPA ZECA.EU FRA TAO^
MAGRO QUANTO VOCÊ,

TOMEI FMULSÀQ DE SCOTT
E VEJA O QUE ELLA FEZ

POR IAIM /

zjAfm i"Tj^ \ /
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_____________ w-C ^^K Ijtt> x_i_^

NÃO SE ARRISQUE A FICAR
REALMENTE DOENTE
Magras, as pessoas debilitadas, facilmente
adquirem moléstias, especialmente do peito
e do pulmão. Necessitam de um tônico eííici-
ente, mais nutritivo que estimulante. Emulsão
de Scott é justamente o que estas pessoas
necessitam pois contem o mais puro óleo de
fígado de bacalhau da Noruega, combinado
com cálcio. Este tônico riquissimo em vitami-
nas, dá forças, augmenta a resistência e
corrige as falhas da debilidade geral. Não
espere ficar doente. Tome Emulsão de Scott.

*V *__. *
tíãis Jfmmmstt

/ /
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HLfQ ' * *.<&:,'^{mÊ illSAO SCOTT
Para sua garantia não acceite substitutos.
Faça economia preferindo o vidro grande.

NOIVADO

Da sta. Dyla de Albuquerque
Qtnmaràes, fez-se noivo o sr. De-
mosíhenes Rodrigues, funccionarío
da Caixa Pconomiea Federa! neste
Estado.

FALLECIMENTO

No dia 2 do corrente, veio a fal-
lecer nesta ('apitei, o snr. Vícenle
Costa, figura do nosso commereio,
deixando vtu\a e filtros.

«Vida Capichaba*, apresenta pe-
zomes á família enlutada.

¦

•?•??••

Espirito e sal
_l//j//.er/~Não tens vergonha ne-

ntiurna em vir para casa a esta ho-
rol |á são quasi três da manhã I

Marido: — Não te zangues, filhai
Não me foi possível evifal-o. Infe-
izmente, éramos treze 6 mesa, e
ninguém (juiz ser o primeiro a reli-
rar-se I

oxo

P.ntão, o sr. é pobre?
— Infelizmente !

Nesse caso, o que precisa é
casar com uma mulher modesta e
econômica.

Muito ao contrario, minha se-
nhora. Nesse caso, o que preciso é
casar com uma mulher rica e ye-
nerosa.



Numerolcglâ
Pcssôn versada no esludo dos numero?, nes-

,„,,, nrt^nu com Pvthagí ras,
s<i grande sciencia que nasceu com k*. •

Quatrocentos annos anl.es do Chnsto, a convite
dt. nossa revisla, dirá através de nossas pagi-
nas o caracter e os traços fundamenlaes da sua

vida as forças, os sentimentos que agem sobre
,' ,M11, rftro leitor, si voce quisera sua psYChologia, eaio icnw.t

dispôr.sc a enviar-nos o seu nome propno Sal

uso e data do seu nascimento, acompanhados
depseudonYmosparaaresposla.queseréeslam-.,,,,,»* rin nossa revista, üesie
nada rias paginas aa nus» a

uimero em dianle, qualquer pessoa que deseior

saber si o seu nome está de accordo com o sua

octual prMissfio c quaes os suas probabilidades
letriumphosna vida.basla que laça o que airaz

dissemos :

f_Enviar.nos o seu nome próprio, tal qual
usa ;

y

t ri-'-'!"' "*
¦¦ íx;;-.

W*»1».»™***'

'¦F»rrfmfà*

- r.nvHH-nos a dala do seu nascimenio
dia, me/ c anno ; e
-Enviar-nos um pseudonYtno para «res-

posta, acompanhando os dados a gue

acima nos referimos.

Para maior confiança, declaramos que os
resullados c nomes das pessoas e dafas de nas-
cimenlos. serão mantidos em sigtllo, pelo que e
exigido o pseudônimo.

— Continuamos, hoje, a publtcaçio dos
esludos nuuirroiogicos, com gue «Vida Capicha-

ba», este presenteando os seus leitores amáveis

e gentis leitoras:

ALDA - Delicadeza, Sensibilidade- Amor
és artes» Deve ser bôa esposa.

UNO - Procurei fazer o estudo detalhado

gue você pediu e encontrei mais ou menos 0

segunde: egoísmo, vonlade de Inun phai de

pressa, força de vontade e amor ao trabalho

A sua carreira deveria ser a do commemo, no

qual acharia facilidade de enriquecer, si sao

ias as tendências do seu coração, des-
cobertas pelos números. Siga*.a-, que será
feliz.

a

?>SJU

fl TÔNICO CAPILAR POR EXCELÊNCIA

O verdodeiro Elixir

do longo vido...
dos Cabel/os

REVIGORA
PERFUMA
HIGIENISA
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INFRUVELNR CRSPH,
QUÉDR DOS CRBELOS
e demais Rfecçoes do Couro Cabeludo •
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CORREIO

|s| ]s|. — Ternos recebido os seus con-
tos, São interessantes, bem urdidos, com
sentimento e correcçao, Temol-os publi*
cado, na lorma do possível.

CHENIBR - Recebemos o seu soneto'
Vamos transcrevei o primeiro quarteto
para que os leilores apreciem a 5üa
ma de versejar:

f o r -

— Mana, voei parece uma flor
na Haste pendida de um arvoredo-
Quando vejo vò'c€ fico com medo
de lhe criar um eterno arnõr...

Pois, escute, seu (Tiemer: é melhor O
senhor perder o medo «de criar 0 seu
eterno amõr»,e deixar-nos descançados,
pois não somos criadores de poetas da
sua marca...

|yj | C. - O seu conto está bom: pre-
cisa, apenas, gue o t\pe> masculino seia
mais bem caracterizado ;o feminino perca
aguelldsaltitudes de sábio, que não se coa-
dunam corno ssntido do trabalho. Depois,
falta-lhe ao conto uma cousa de grande
necessidade : arte.fi, COIB isto,correcçao...
EntSo, falta tudo, dirá você. E eu lhe se-
cundarei: é gue não quizetmos ferira
sua modéstia...

PEDRO - O seu poema está muito lóra
da métrica e não tem nenhuma belleza.t:
melhor que nos mande outros trabalhos,
logo desmantelados, como os versos mo-
dernistas e futuristas.,. Dão menos traba-
lha.

K. Rasco
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Terminando, ha dias, de ouvtr o maSnifico programma de operas que a Radio Jornal do Bras,l br.nda seu ouvinle, dessa feiia c< m a rosca de Puccini, á mente me v°e Zasbata
Z Z; T fVn" ""","• "rr c"""p,,c e* •"""'"" A:,A™:a"l°:
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n° Sü° Chf°DÍCa «¦"'• t'U8ndo P"«'"' «-or-reu entre as coroas e flores enviadas, foram achabos duas rosas «marradas com um
í?_lí.iSrT,re 

C°m° *!enSranço de umí' P<bre M'mU c ,,m ren,° «* violetas comum bilhete «em memória da Museila». Disse ainda o escriplo, que na cidade esfran-oeira (Puccni alleceu em Bruxellas), durante a friste viagem, como na Pátria-Tos-ca. Manon. Buüçrfly, Mimi. eram verdadeiras, vivas, haviam seguido seu papá ha-viam prossegu.do a canlar para sempre». Imaginenenlfio, ouvindo os ulhmos accordes da fosca que, não só na viagem derrade.ra, as filhas espiriluaes dogrande maestro o acompanharam, mas, que mesmo nos seus últimos dias ena agonia tomaram fôrma e vieram Iodas, reverentes, prestar homenagemcornmovida de graiidSo e amor ao gênio que se finava. E.s que - áriascoros duos. frios - enchem os ulhmos instenles de Oiacomo Puccini numaapofheose deslumbrante,final uno de Iodas suas obras magistraes I Treoi-cas. soberbas, arrebatadas, Ianques, tímidas, desfilam uma a uma, aspersonagens que animou, que movimentou e immorlali?ou : Plorio Tosca-a alma soffredora etorturada pela crueldade salan.ca de Scar."Pia; Manon e Des Grieux em constante peregrinar; Sharpless-ocônsul honachão em apuros com o offiaal americano; Susuki - aencarnaçSo da fidelidade e descripçio nipponica e. entre todasas ma.s delicada, a de maior sensibilidade, surge Nufterfly fra-'gil btbefol que Pinkerfontantofaz soffrer. Pobre Cio-Cio-Sian,
na vida, quantas irmãs não tens...

Ainda mais, Mimi -rosa enlanguecida prestes a romper os ulhmos fiosque a orendem a vida; mais l.iú - a pnnccz.nha chmeza da sua ultimacreaçao- furando»; Cavaradossi, Ooro.Yamadori e tantas outras ma.sMorreu Puccini, seu corpo desceu á te,ia ,, ,, cumpr.r o destino de Indoe de Iodos, mas, sua musica está vive, bem viva e continuará a arrebataras mull.does com as melcdias divinas que compoz porque a arte é como otogo sagrado que não se extingue emquanlo houver sacerdote para manter arcesa sua chamma. Desceu o velario. fechou-se para sempre a espessa córhnaque o separou deste mundo encerrando-o cm outro, mas no palco un a, a 0çoes continuam glorificando o gênio que da musica fez a sua Prrpr.a vida E Lu, n.h"maravilhados ante a grandeza da prcpr.a obra, levarem, certeTen e. í«a a eta^/e"
s:arTeca0sn,:,mf,ceTC,aCU,°qUe ^ü "* "^ * ™°> * ««-^prese Codassuas peças unificadas, no grande Ihealro da vida, que para sempre in deixar.

ANNETEC. MATTOS



CON7BMPCANDO^VICJ02J£
!o céu é maravilhoso»- è a* i^rra ê linda; vista d

«Victoria vista da terra e uu

tCARLOS MADEiRA - O romance de Thereza Maria)

Seis horas da tarde.
A lanéMnha da Cenlrat tvas.lc.ra

Atravessando, cortando com suas helices

As águas mansas da balua...

E o sino da Calhcdral
Tocando,
Batendo as sc.s pancadas lentas,

As seis pancadas tristes
Do anoitecer...

Victona, eu te contemplo!

Sinlo lodo o nodcr da tua formosura.

Sinto que a vo/. de bron/c do leu Sino

Falia alguma coisa dentro de mi m

As tuas casas eslão aqui e ali. e acolá:

Soccudidas pelos morros
Ou alinhadas na plaruira ;
S5o palocctes de estylo bizarro,

São casinhas de pintura desbotada.

E o tempo também está presente.
E eu te veio cammhor passo a posso

Com o tempo...

Veio teus sobrados Velhos, magros e altos,

A cidade Alia. lade.ranle c mystice,

A igrejinha de Santa Luzia -poema de sauded<,

Retrato do teu pagado Colonial.»

E vejo, além, <>-> murros verdmhos

Ondulando, em contornos caprichoecs.
Entre o glauco do mar e o a/ul do ecu

£ pelos morros subindo, engatinhando,
Casinhas lambem que, de longe, parecem

Grandes dados de marfim...

Victoria, eu te beijo com o 0 tharl

Todas as luas b-lL-zas eslâo aqui,

Contidas nesse circulo encantado:
As tuas ilhotas, espalhado- peto n ai ;

O Convento da Penha.debruçado na montanha;

A Cathedral. com sua ailania majestosa.

Victoriai eu te contemplo!

E sinto, do alto desta colina,
A eivihsaçâo andar pelas tuas tuas
Sem matai o esplendor natural
De tua poesia..

Tuas passadas, que foram curtas a principio,

Se ionaaram. e eu veio teus pés tocando agora

Os quatro pontos cardiaes
Desse circulo maravilhoso.

Cidade Presepi* * t idade Quetidfcl
Que as mios cdesles dos Deuses
Despetatem
Plorinhasde felicidade sobre h...

CARLOS MARIMBO
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O Snr. Daniel Rosa, photographo, e sua senhora D. íris
Cassilhas, residentes em Castello, rodeados peh$ seus
ti filhos, que enchem de alegria e encanto o seu lar feliz,
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Os Oi£os de Mlrt^a Fii£a

De um lindo oriente, húmidas, límpidas

Brilhando sempre para mim,

Eu lenho em casa duas pérolas

Em duas conchas de marfim.

Soo meu lesouro. Si a mão, tremula,

Algumas deltas quer locar,

Súbito, a nivea concha cerra-se,

Como outras conchas que ha no mar.

&.U . xf ¦ ¦

Noivas do Sol, á noite, fecham-se,
*

Comi) se fecha muita flor;
E, si as rocia alguma lagrima,
Têm nova luzr mudam de côr. ft**M

I

t:iltia, a riqueza única e esplendida,
Que eu tenho, e ao mundo se retrae,
Está no brilho dessas pérolas,
Que são o orgulho de teu pae.

uíumSeric de Qampcs
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A Antônio SeropiSo, cujos
versos são espiraes de luar e so-

nho, torvelinhos de estreitas e de
urzes na solidão de Iodos os Or-

pheus...

?????

Não cruzes nunca os braços com terror

Das citados e assombros da Subida...
— Que o terra treme aonde o teu passo íôr,

O' grande e humilde lucledor da Vida...

Na renuncia lerãs e no labor
Tua alma de relâmpagos ungido..,
—Deus fulgura na mâo do Semeador,
Nos teus mundos, ó Lagrima esquecida...

Teu rosto ho-dc ensombrar-sc muitas vezes

Antes que o frueto nasça dos revezes

E do suor, que deixaste pelo chão...

O» DeusI-nos sofírimenios é que existes,

Porque vens dos Humildes e dos Tristes,

Dos desgraçados pela perfeição...

ii

Ama e bendiz, tormento por lormento
Pela gloria da seiva que espalhaste,
Porque ficou por onde tu pessaste,
O chão mais lindo, num deslumbramento...

Tu toste bom c sincero e omergesle*
Na solidão e no recolhimento...
— Pela humildade do teu soffrimento
Fique divino o bem que derramaste...

Seja uma benção teu drama de Eleito.

Porque toste, no dôr, o mais perfeito,
O mais bello, o mais puro, o mais fecundo...

Rasgando em choro as palpebras aíílictas,

No tumulto das ancias infinitas,
Ficaste sendo Tantalo no mundo...

Um Lindo Livra de Versos
—j"—1—Si'

,..-¦¦¦ ¦¦ ¦'- -¦' -'¦'¦ '¦¦ ¦'

Fernando Burlemequi é um amigo, que o

vida no commereio me deu. E um ¦««0^V'«é
um (irnnde espirito. Poete, já euclo de doisli.
vros r.Humildade», que publicou, ha ten p< s.e oe
«Rosas do Meu |ardim . », que eppeiece mimo.
)ó, em oulra oceesiao, tive < PP< rlunid» d -de

elogiar os méritos do arlisla. Nesta crômea,

que me broto do coração, cabe.me 18o somen-
le, çonlfirmnr os meus porilos de vista, a op-

pmião iá emeltida. .
Para corrobora o que f.ccu dilo.cinio me,

apenas, á citaçío de dois ou três trabalhos do
novo l.vro, que se compõe de duas partes -

uma lírica, e outra de perfis humorísticos. A
mim. entanto, po' uma tendência anitnien so-
mente, só a primeira parle me faltou dos se*
medos deliciosos da arte immoital do verso.

Veiamos, leitor, o ?: Soneto de «Respostas»:-

Sei que rezas por mim. Com as luas preces
Simples, sinceras, santas e sublimes,
os meus peccados, um por um, redimes,
pois Deus te allende, porque tu mereces.

Sei que soífres nor mim Por mim te oprimes
e as mesmas dores que me vêm, padeces.
Gloria a li. meu $m< r ! Tu me engrandeces,
tu, que de culpa, o coração me eximes.

Gloria a ti, minha orna de sofírimentes I
A li, que nos tropeços da subida,
não tens gritos, nem choros, nem lamentos I

A li, que assim por mim és bem querida!
Amiga certa em Iodos os momentos
Certos e incertos, desta minha vida.

Mas sintamos mais a delicadeza evangelhca
desle

"COXFITKOH **

Meu coração é uma lâmpada voliva,
eccesa sempre em teu louvor I
Mimosa flor esQUÍ\ a,
que me trazes assim de alma cativa
ao teu amor.

Mas, que eu semnre nesse cativeiro vivai
E neu siquei tu Dodeíássúppòr,
— ó minha meiga sensitiva 1-?
Como eu vivo. telil", de alma cativa
ao leu amor.

E só a distancia, que de ti me priva,
faz-me, por me fallares, solfudor.
Mas, nosso àfècJo mais e mais se aviva,
e eu solfro e sou feliz., cie alma cativa
ao teu amor.

O hvro.em mh; primeira paile, é ledo elle,
assim: doçura, suavidade, delu:i d< ?a Não tos-
se elle escriplo pelo alma delicadíssima de
Fernando Burtan fcqtri. que é poeta até na se-
renidadc nazarena dos seus gestos ..

£uiz dKcrsira Alvimar Silva
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üin grupo de lindas banhistas po-
sando para a nossa objectixa.
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4 í/en/// senhorita Neuso Leal,

gosando as delicias de uma ma-

nhà de verão na aprasivel Praia

da Costa.
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P«r« o MLVIMÃ* 9ILVM

<) Brasil é vasio ; é immenso ; é grande d»? lado a lodo ;

e lambem, de norleasul, lem quase a mesma grandeza.

Do seu solo sémpie ve.de, ao « éo eM .e.<d»c< azul,

o seu lamanho <; infinilo ; e infinda a Mia belleza.

A terra <; feitil e boa em toda a sua extensão;

lem serras e chapadões desde o Roraima «o Chuy;

por Ioda a parle produz grande abundai ca de fructes.

dores, legumes, cereaes, de Recife no lovaiY

Com grande alegria de todos gue moure-

jom nesla casa. Iranscorreu, a 9 de Me, o anni-

versario nalalicio do nosso redocíoi Alvimar

Silva. Escritor e poeta de renome, teve o lilüS-

Ire aniversariante opporlunidade ele ver como

é grandemente estimado por seus amigos e ad-

miradores.
Alvimar Silva, já bastante conhecido da cri-

|ica brasileira, tem-nos dado sempre mostras

de sua fultjuranle intelhgencin, pois ia e VOlU-

mosa a sua obra literária. Mend.ro proeminente

da nossa Academia de Letras. Alvimar Silvo,

aclualmenle exerce as altas tunc^ões de Admi-

nislrador dos nossos Cemiler.os Públicos, em

cujo cargo lem-se mostrado sempre um com-

pelente e zeloso funccionano.
Nesla ligeira nota rendemos uma simples

mas sincera homenagem ao amigo e dedicado

companheiro de trabalho, eslampande-lhe o re-

Iralo e formulando os nossos melhores votos

pela sua felicidade.

O seu clima é sempre ameno em todas as estações;

nüo sollre extremo calor, nem frio extremo lambem;

uma eterna Primavera o temia maravilhoso:

desde laneiro a Dezembro cnhe íructt s se mudtm.

Sua riqueza se expande em searas, em gado, em tudo!

Seu solo tem ouro e prata ; e muite s outros metaes ;

tem café,cacau,feijão; lem milho e canna de assucar;

lem borracha, arroz, mandioca ; e tem águas mineraes.

t:, além de ser farta a terra, o brasileiro, que o habita,

é, também, como o brasil, generoso e humanitário;

recebe sempre sorrindo o Forasteiro que chega

e a casa lhe vae mostrar, qual poderoso argenfário.

Pensamentos
Onde está a bandeira está a Pátria.

*
Gamhelta.

já

• • •

D.ffundir uma verdade, desfazer um erro,

consolar um aflliclo - é lambem uma esmola.

Cantú.

De qualguer parte que venha o branco ou o negro
im mi grado

encontra sempre o Bras.l. sanla lerra hospilaleira.

promplo o lhe dar ledo amigo, um Iara legre e seguro.

com água bôa e com pão pr'a viver a v.da infe.ra.

? • •

" 
A inveja c um rancor gue não pôde sup-

porlar a felicidade dos outros.
Toledo de Loyola
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casal Izunice-Dr. Vvens Freitas de Sou-
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Orlandina, filhinha do sr. 0r~
lando Cardoso, auxiliar do nos-
so commercio e destacado c/es-
portista e de sua exma. espo-
sa D. Gilda C. de Brilto Car-

doso.
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——n Izidoro Binda Filho e Dilio B/u-
da, filhos do sr. Izidoro Binda,
nosso assignanle e um dos
maiores fazendeiros do Dis-

tricto de Ità - C. F. V. M.
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De Fernando Burlanuqui
ii iimini i ml IIIMÜ

Fernando bufriamaqui é um tegflimo poeta,

alma cheia de sonho e um cor açaí) cheio de

amor da beleza e da arte, que já m* revelou,

ha tempos, quando publicou <• interessante e mi-

môso livro .Humildade». Agora, vem nos com

novo trabalho, -Rosas do Meu |ardjm, > que se

divide em duas parles: a primeira, que tem o

nome do livro, e a segundo que se inlilú?-

Ia:- «...E Urtigos do meu Quintal, .*. Na norte

inicial do livro sfio publicadas n^ tuas ptesíos
líricas e, na oulra, (rabalhos humorísticos, na

sua totalidade, peiíís irônicos de colegas seus,

de profissão. Da primeira parle, resolvemos

transcrever, pwa encanto dos nossos leitores
o seguinte sonclo :

Confidencia

0 amor sincero, verdadeiro e forte,
de perigos assim, nao se intimida.
-Amor mais forte do que a proprja morlej
-Amor mais belo do que a própria vida!

Esse afélo empolgou-me de tal sorte,
tloriu-me, de tal sorte, á alma ferida,

que, sem êle, bem vês, a vida é morte,
e com êle, de certo, a morte é vida.

Para mim, minha vida se resume
nessa luz, nessa flama oculta e forte,

que é beleza, que é sonho, que c perfume..*

Esse é o amor que em mim achou guarida ,
-Amor mais forte do que a própria morte !
-Amor mais belo do que a proprii uCii

Da segunda, damos, aqui. os dois últimos

tercêtos do derradeiro soneto dos que dedica
a Tarciso Nunes de Azevedo, um dos seus co-

legas perfilados, e que se encerram, assim:

^ —Tem alem dessa fraco, unscertos tiques...
A*s vêses, seu Tarciso, faz das suas,
nas praias, nos boteis, nos pique-niques...

4 Anda munido de pequenas púas..
Tem a mania de furar tabiques
e olhar as moças, quando ficam nuas.

Dada esta amostra, pelo qual se confirma

o talento do poeta brilhante, aqui registramos

noosso parabém pela nova vitoria do aitista.

i (i
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Sn/a Mana de Lourdes Lytio, da nossa

sociedade e funecionoria da Direcioria

Regional dos Correios e Telegreplxs
desta Capital.

Alfinetadas
O romance começou no Cinasio. Estudando

as lições juntos. Conversando sobre a rigorosi-
dade de cerlo professor de matemática. Sobre
a camaradagem de nm professor de química,
etc. O tempo foi passando, êle que nâo deixa
nada passar, tratou imediatamente, selar
com o smete do amor aquela amizade. O Oina-
sio passou. Mas a amizade ficeu, resistente e
firme. Agora, a cousa entra em seu penodo
agudo. Ha preparativos de parte ó paitt Espe-
ra-se que a resolução definitiva, o casamento,
saia ainda este ano. E' o que se diz baixinho
por aL*

Melle. que é morena, professora de ginas-
tica, reside na Vila Rubim e . nâo tem nenhum
romance. Por que ?

A moreninha de olhos verdes da Praja,
cuio namorado ausenteu-se da Cidade, parece
que lhe continua dedicando o mesmo amor de
sempre. Será que as cartas ainda estôo che-
gando ?...

ALFINETE
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Enlace matrimonial da

Sta. Maria Jjsé de Oli-

vcira,pn( ornamento da

nossa sociedade, com o

Snr, Joubert Bn ga F ur-

tado% Secretario da Boi-

sa O ffiei ai de Ctfé.
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Meu Cotação eot Cantigas
Eis o litulo do livro com que Nilo Appare-

cida Pinlo, finalmente, resolveu presentear os
seus leitores. Livro de versos si nâo nos enga-

namos, quadrinhas. a modalidade a que, agora,
em ftelto Horizonte, se ajustou o espirito do
poeta que tanto tempo conviveu comnosco e
que era um dos melhores sonetislas que Vicio-

ria já teve opportunidade de admirar. Nilo, não

é preciso aífirmal.o, alcançará, naturalmente,
um grande suecesso com o seu trabalho, sendo,
como já é, bastante conhecido na Capital do
visinho Estado e possuindo um nome que ia
trans^oz as fronteiras dos Estados, irradiando-
se por grande parle deste grande brasil

Nesta nota rápida, em que registramos o

apparecimento do primeiro livro de Nilo Appa-
recida Pinto, que tem sido um dos nossos col-

laboradores mais queridos e amigos, augura-
mos-lhe muitas felicidades, fazendo votos por

que a Musa não adormeça sobre os louros que,
de certo, está colhendo com a edição do seu
cMeu Coraçào em Cantigas».

Cbanaan Clüb
Recebemos communiceçSo de que essa iá

conhecida organização social de Santa There-
za possue nova direciona e novo conselho fis-
cal, que estão constituídos dos seguintes num-
bros :

Direciona: Dr. Krauno Loureiro, Presiden-
le ; liilion da Fonseca Uamos, vice-presidente ;
Orlando Nascimento, secretario; Dr, Sebastião
da Silva Marreco, lhesoureiro.

Conselho fiscal: Acrisio da Silva Posa
Bpmfim, Antônio Hilário de Menezes s Talma
Sarrlos.

Fica, desta forma» feito o registro.

• • * Deu* c a noção incornprenhensivel; exis-
te dentro do homem.

Victor Hugo.



fl Psicologia do Apelido

E- comum dizer-se que o carioca é de to-

dos os brasiteiros, o que apelida 
çoj 

mats o-

priedade e espirito. Não é tal. Se formos a

5-hia ou Pernambuco, ao ?#«&Mg *£

Grande, verificaremos que essa faculdade ape-
u,a ' ¦ üitüi ,4 nerat e comum. Noo c
lídante, digamos assim, c gerai et.

„m fenômeno «oca., mos ™»%.°*n£*Z
em regra è. espirituoso. fcssa facilidade de ver

oudTsenHr o tado pitoresco das cousase

tlduv.da. um dos mais fortes.,aos; do -

rAler nacional. E' a maneira porque ío,

nísa o que ha de ridículo ou exagerada no, ho-

- ,.,., rousos E' uma manifestação de
mens e dos cousa,. ^
vigor e saúde mental. Talv«¦ " ,a

,ongiqua conseqüência 
J*"^*^ Cüftdu.

de que sempre gozamos e que nos icmu

v#t nunca se an masse a po *»»»
vez nunca se Es ado que
Sr Hitler. Entre nos um cnere uc -

"^ «iíi.iHp^ cio chefe alemão
tomasse algumas das atitudes tio c

.~ rít/i «pií . SühtlSOCO cem U3
loao no primeiro dio sen i >um

mais Pitorescos e irreverentes qualificai os.

O que ha de interesnnte porem nos apeli-

dos é nao raro. o lato que lhe d. ongen,

Íomo manifestação de i.onf. Q.u. é. o «pelWo

vi,., em ...... po. -•'«Z^Z. 
et o«

feituoso. exagerado ou anormal nas; p«

Nem sempre porem c assim. Ha apelidos eu o

Sue na própria expressão que o «^Juzjlav.a

na Capital bahiani um advogado conhecido p

TouZnl e Cinco». A primeira vista nao a.,-

n?"com o raz8o do apelido. Tratava se d- um

moÇo disbnto. bem apessoado e bem; educa de.

Só depois soube que aquele Quarenta e cinco

derivado do apelido do Dae que era conhecido
'po 

Noven/a. Ele como filho, |«Bh«¦ «J* «&«

pertenceria, por certo, ó cio se ac

rios-numencos decrecen.es O nhec. in ui c

apelidado 4n/on/o Bo/âo. A ong "£jcl

..mb.min....»."l«c^f.tó> £*£»«

sem poçar...
Como se vê nfio seria possível fixar, nesse

terreno?as fontes ou as causas determinantes
í£ lídidos Elas seriam tão variadas e lao

cÔnXÍ como » Próprio «»M.o inv.M.vo e

«p refirir a mais um de ongem igualmente

T -J» SU lambem na Bahia. Tratava-se
P,,0f Lo Êra conhecido por «Vin/e-rm/-
de ut. medido. Era conn ^ 

^ umj|
V'rfle^uecom"--edico. Da, a minha eu-
virgem que com u

léfl. do moço eme me f^jWjK^ que
mania de ler muitos livros. Adqu

-^ni,«v« Ira uma btblómano peileiic. ua.
encontrava. Lra uma cu||uro poiem
l.« "isso o que fl«h«^45"a Sc íwròe que
nio correspondia é quanl.dadc di

™*n«*l em seu qabinele. Tecles equ*»* i
mental em ^cn ¦ r|S (je eitmo.
sos volumes estavam assim N,,<1C,> "* -,

ia* #í«. /tr flui 11 et C, l! v jci
E como ele fazia qucsloo de a< «'

^ ™ mil livros puzeram-lhe então o or^-
possuía 20 mil livro! . y//?_
lido. E o pobrtí moço ainda luie c o

/ern// virgens*.
Bencventlno

Viloria-2t-3--40.

Sociedade
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S/a 7ulmira Braga, residente em

S /oão do Príncipe, lendo ao

co/0 o seu predileto gatinho Mmn

cujas habilidades de pescador

nos foi reve/adas tm ama curto

enviada pelo nosio tmigc e es-

signante em SanfAnne, sr. Wes-

sfoá de Oliveira

Imprecaç&o
Alma - Pano de nau largada aos quatro ventos

Das qrandes provações e grandes desalento..

Quem le há de.o extremo grito •casoouvu?-
Ninguém!

j

Alberto de Oliveira
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Construcção

naval

Aspectos colhidos por *Vida

Capichaba*, quando por oc-
casiõo da inauguração, em
24 de Março, do barco de

pesca «Rosaria de Maria»,
de propriedade do Snr. La*
záro Pinto. Este hetlo barco

foi construído nesta Capital
e com madeira espirito san-
tcnse. Aos convidados foi pro-
porcionado agradável pas *

seio até a entrada da barra.

¦ V

i ujji^-SB^m
;...'¦:¦

ANN1VERSARIO

Festejou o seu primeiio annivnrsane nata-
licio, no dia 27 do mez de março findo, a mte.
ressente Maria-Magdalena, enlevo do casal Pr
Otmdo Renoldi, conceituado funccionano da

nossa Aduana, e D. Maria Loura de Oliveira
Renoldi.

MARAVILHA MODERNA
Assim se dirigia aos seus pequenos «lum-

nos o diligente professor:
— Meninos I voa entrelel-os, alguns momen-

tos, faltando-lhes de um dos mais admiráveis,
de um dos mais importantes órgãos que exis-
me \ > n i \ i > O que c que bate, que palpita.

que dá pancadas, sem parar, nunca quer a gen*
Ie e teia accordada, quer esteja dormindo, de
noite e de dia, semana após semana, mez após
mez, anno após anno, sem nemhum esforço de
vontade da nossa parte, escondido numa pro-
fundidâde, onde o nào vemos, batendo, batendo,
baleado rhYthmicamente no decurso da nossa
vida toda?...

Durante uma pequena pausa, intencional-
mente calculada peto professor, para effeito
contrario, ouviu se uma vozinha aguda, excla*
mando:

- Já sei o que é! E'o contador da ogua!..

Só o amor na vida sepulchral
rZ* infinito e c immorfal.

ti

Guerra Junqueiro ui .
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O dr. Lu/z Moreira, iIlustrado
promotor publico de Coita-
tina e brilhante poeta, de

quem publicamos no presen-
te numero dois magníficos
trabalhos, visto pelo lápis do
caricatunsta Paulo Fundão.

CASAMENTO
Com o Snr. Orlando Sanlos Furtado, con-

Irohiu casamento a 9 do corrente, o snta. Ce.

nira Benezath, fino ornamento de nossa so-

ciedade.

FALLECIMENTOS
Em Compinho aonde exercia as funcções

dçcollector estadual, fallecen a 5 do corrente

o* Snr. Albercio Guimarães, cavalheiro muito

relacionado desla Capital. O extincto era che-

fe de numeroso família e deixa viuva I). Aída

^ayde Guimarães e filhos. A' família enlutada,

pêsames de tVida Capichaba».
— x—

A* 9 do corrente veio a fattecer nesta Ci-

dade o snr. Anthero Gonçalves, membro detra-

dicional familia aqui radicada.-Vida Capichaba»

apresenta a distincta família, o seu pesar pelo

passamento do seu chefe.

«Alimentação io
Trabalhador»

de Alexandre Moicoio

Recebemos um exemplar do livro «Alimen-

taçao do Trabalhador»,de autoria de Alexandre

Moscoso. e editado pelo Semço de Propagan.

daeEdücaçSo Snmtána. Esse lubalh* * de

grande utilidade e deve sfi omiumo. pr i Io.

dos quandos se inteiessem pelo grrrdi e fun-

(lamentai problema da èlimenUçSo, O I»n»o di.

vide-se em quasi meio cento de capitule* e es-

tuda material interessante que se coaduna, per.

feiamente, com 0 problema da alimentação,

tratando das eneigia* necessários *c movi.

mento do trabalhador, do trabalho em si me?-

mo, dos elementos nutritivos dos alimentos, da

sua classificação, do seu aproveitamento, modo

de usar, etc, afim de que o lalimenloçõo 5e

aproxime o máximo da perfeição. A obra lem

cento e tantas paginas em linguagem accesivel,

clara, e de leitura amena, altmgindo, portanto»

exaclamenle, o desideralum a que se destina.

Agradecemos a remessa do exemplar, que

lemos em mâo, e recommendamos ao leitor

que procure conhecer a •Alimenlcçõo do Tra-

balhador», do Snr. Alexandre Moscoso. que é

um livro digno de ser lido e entendido.

Reilexão de va sapateira:

-Como é difíicit fazer os sapatos para as

mulheres! Elias querem que os sapatos seiam

grandes por dentro e pequenos por tórn...
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Uma vista do coqueiral beirando uma praia
de Cabedello, na Parahyba.



ttfl-t"*^*- * . *

NO STA-
DIUM

 _-_^«» M-l ».«...», . » «Mi.¦—»~—P*^" '
___—__¦__——_—_-_—_». , .„., *gM%i«^l*lMIW^__PWWMPy"^:iT~*^^y a .;. fl"W" ^_

_^m _MHP3B II IPIwIPt^P^^í ^^^,:^^^'^^'. 
°x< •<*£;'Ém£üteyjt-¦*> 

yü iy_i-y ._^_|

b ; ' j^h B^íS__!i^^H _B

fl B^ ^^^'-. 
^| W^'.yWy^m\ mmmJ^r^ Btm\\y*tWk kWf/wJÍSí fl_F ¦ ^^^w^l H?_l Kfl HlflilflB_BF -*fl ^^1 fl _»lSr_fl fl_| Eüfl

1 fl^ypílf^^HÍ fl^fll íl I

Eoi^^j^^M_j_j_^_^_^_WMBflflBflflBflflBflflBflflBflflBflflBflflBflflBflflBflflBflflBflfl

**flj Bár ^í IÉ__^_fl I

/

Uma exhibição de equi-
tação no Stadium
*Governador Bley pe-
los Cossacos, que ulti-
mamente visitaram a

nossa Capital

Banco Popular dos Empregados do
Commercio de Ui(toria

Pelo communicaçõo, que recebemos, sabe-

mos que sâo os seguintes os membros dos d.-

versos orgSos d.reclores desse ió conhecido

estabelecimento bancário :

Directoria: Pedro Sposito, presidente; An.

lonio Dias Varejâo, secretario; e Amilcer Ca.

bral, lhesoureiro.

Conselho fiscal. - Hugo Pereira de Sou-

za, Gilberto Paixão do Nascimento e Cesai No-

nato.
Conselho Deliberativo : - Dr. Antônio Vello,

Luiz Manoel Vellozo e Joaquim de A. 11. Ca-
valcanti.

Supplentes do Conselho Fiscal:- Penelon
Gomes. Sylvio Ribeiro dos Santos e )oão Mar-

ques dos Santos.

Agradecemos.

TROUA

Graça de filho t bonita
Diz todo paef como eu
Acho uma graça infinita
Nas graças tolas do meu

Abllia Marli»

Adào e Eva
Um casal apreciava os tregcitos que fazia

um macaco, exhibido por um tocodor de realejo.
Cessando as gatimanhas, o macaco enca-

mmhou-se para a mulher, directemei e dando
a perceber que esperava uma moeda qualquer,
em paga das graças que Fizera.

— Ah! —disse o marido rindo — elle veio
directomente a ti. evidentemente, ht um lon-

ginquo parentesco que allrahiu.
-Sim - respondeu o espo-

sa— , pelo casamento»..
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(onselhos
Nos quartos de dormir nôo

deve ficar luz accesa Ioda a
noite, nem flores. Tanto aquel-
ia como estas expedem gaz
caibonico que vicie o ar.

Pholos

de
J. L.Sã.

Provérbios

Se a barba fosse tudo, po-
dia o bode pregar.

O D. Pedro I, ancorando em nosso porto.

Antes o mundo te conheça
como peccador do que Deus
te conheça como hypocrita.
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"0 ¦••• ll IFilho de
Tarzan

(o melhor fitai no ge-
nero feito até hoje 0
estará quinta-feira,

18 no «Gloria»
• • ? *

"^k ¦ ¦¦*%

/ohnnK We/s.imu//er, o a//i/e/a b/j^mp/bo, o popularis-
% 'iímo 7ar*an ia We/ro, h?roe de «O F/Ms c/e Tarzan».

Weissmuller.e Maureen Osullivan, Os

Reis da Floresta tem, agora, um

tociozinho..*

No dia 25 de Abril no «Gloria»

apiião Thorson»
WALLACE BEERY. astro do elsctrizanH film Metro.Goldwyn-Mayer
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Haelectrizantes scenas de guerra nos mares em .Cap/7ão rAorson», que o

«0/or/a» apresentará no dia 25 de Abril.
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Do/s lindos modelos para as nossas gen/is tei/or« : num a Ag^jyj * /?.
rr^mrSnp^a sa/a a/u/ marinho e uma bluzmha interna de crepe azui ciar0,

Sro a ?'zenda é um^/I verde Uma ea bluza i^rna tmc^pe amarelio

limão com um enfeite de cordão da mesma fazenda do vestido.



Tabus sobre früçtas
— A manga, mesmo pura, é inlcrdicta é

noite por ser frucla perigosa. |é nos referimos

ao ceremonial dos Ires goles àagua para conjü-

tar o perigo. Frucla verde dá sempre dor. Can-

na verde dá corrimenlo. Inlerdícções para evi.

lar o consumo das fructas anles da epocha

normal da colheira. Prohibições universalmente

conhecidas. Frazcr annolou tabus semelhantes

com fructas da Negeria, da índia, da Insutmdia,

da Indochina. Todas com um cerimonial próprio

para levantamento do tabu na testa óa colhei-

ta. Com a laranja acontece que elta via se en-

lumecendode tabu, adquirindo, cada hora, mais
perigo, com o correr do dia :

- De manhã laranja é ouro,
De tarde é prata,
De noite mala»

Quasi todas as fructas, depois de meio dia^

sfio mais perseguidas petos tabus.

A melancia chega a dar sesões, comida na

parle da tarde De noite ninguém se arriscaria,

nos serlões do Nordeste, a partir uma melan-

cia. Em certa zona de S. Paulo, grande prodti-
clora de mangas e bananas, no município de

llépolis, informarem a Mario de Andrade da

existência de uma inlerdicção de misturar, se as

duas fructas, porque comidas juntas produ/* n
cestriquinina».

De frucla ha ainda a crença de que «en-

gulir o caroço de limão verde produz fome

canina». Crença que foi annotada por Pereua

da Costa no «Fotchlore Pernambucano», junta-
mente com esta outra, de que, as mulheres gra-
vidas nao devem comer fructos gêmeos para

que não lhes venham partos duplos. No peno-
do das regras, ficam as mulheres inlerdicias de

comer frucla ciúa, porque é alimento frio. Al-

gumas fructas, são prohibições absolutamente
'ormaes: abacaxi, po' exemplo, que é «veneno»

para mulher mestruada. As fructas são também
accusadas de fazer mal enorme a quem tem fe-
bre e outras doenças mais. Laranja faz mal a

ferida. Coco faz um mal damnado a tosse. To-

dos esses malefícios podem ser, porém, debe-
lados, comendo-se a fructa cem um certo cui-

dado. Por exemplo: «se queres que uma fructa

mal te não faça, come-a com massa». (Pereira
da Costa— «Folchloie Pernambucano).

Josué de Castro

• • • O dinheiro c a ultima divindade, o ulti-

mo idolo dos povos que não crcem em mais

nada.

SAUDADE

(Juando estou só. é (ustamenle quando

Penso que vivo menos isolado...

E o meu velno tuguno mi?erando

Nem parece um retiro abandonado...

Ouço o rumor das illusõcs em bando

E acendo a luz antiga do passado..*
A porta aberta, fico le esperando.

Esperando o teu beuo perfumado...
1

E pensar na irisleza que me enxhorte:

E* loucura esperar-te, oh I rapariga!

Quanta saudade, idolatrada mortal

Não voltarás... f: Inste esta certeza:

E fecho a porta e apaqo a luz antiga...
-Para que a porta aberta e a luz acesa?

Antônio Serapiao
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O fazendeiro Izidoro Binda,
ao lado de um garrote, crea-
do em sua Fazenda «Nova

Brianza*.
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Temos vislo, constantemente, o
noivo moreno levar a graciosa noi-
Vinha Q Sío. Anlonio, de onde etla
se Iransporlu para outro Indo, onde
reside. I;' uni par interessante, que
faz goslo ver. •

Mlle. 6 morena Tem uns cabel-
os muito pratos, com lindes cara-
cóes de azeviche que lhe cahern
pelos hombros. Nos olhi s ha um
brilho permanente, um brilho radio-
so de sol nascente em dia de pri-
mavéra. Nos lábios, sempre oveiu-
dados e rubros pelo «Mu he I > , bl in-
ca ura sorriso que uno se sabe,
ao certo, que significa ii onia., ou
graça. Tem sido constantemente, es-
sediada pelo novo bancário brasil
teiro, que parece nao ler ainda o!*
cançado a vicloria 18o desejada ..
Será que esia lhe vire? Esperemos
os acontecimentos...

O jovem bancário, que descende
de italianos, anda desanimado do
vida. í:' que, em vão, lem tentado
ver si descobre urna prineeza que
o faça seu eleito. Mas, nfio sabemos
si é porque elle não é... lá rnu-i-to
bonito, o facto 6 que continuo sol-
teiro. De qualquer forma o seu caso

StudioPAES
Rua V de Março, 23

W£ABEL0Branco
UVENTUDE

^Cabeloso Brancos

é inexplicável, quando se sabe que
elle conslitue um bom partido, pe-
os seus predicados moraes e moe-
vd CJ v- 3 •• * >

A ai um na do ('armo parece que
resolveu acceitar a cor ir que, con-
tra a sua \ontade a principio, lhe
vinha fazendo o moço que é um
dos mais antigos Eunccionartos da
casa commercial da Rua leronymo
Monteiro. Pe/. bem, senão feriamos
que veto sempre com aquetta cara
de Judas, em sabbado de aleluia
Aqora já sorri e conhece até os
amigos* nas horas de íolqa...

E o caixa da importante casa
exportadora de café ali] das proxi*"
rnidades da Praça 8 continua íire-
ductivel no seu ponto de vista de
vista de que deve permanecer sol-
teiro Uns dizem que nâo e ponto
de vista, cousa alguma, e falam num
caso carioca, numa prmunha, que
espera por efte e por quem tombem
elle espera. Outros afirmam que elle
bem que já está iniciando nos se-
gredos do íhri Nfio sabemos. Temol-
0 notado iiidifferenle. Em todo o
V* \X ^? V*' v * *

Companhia Internacional de Capitalização
Combinações sorteadas em 30 de Marco de 1940

Q W IM
X L B
C B D

L
N

O M
X

U M R
L_ Q

D G V
Com a presença do inspetor federal, de portadores de títulos e do pu-

blico na sede da Companhia, sita a rua V de Março n. o, no RiO de janeiro,
foram sorteadas as combinações acima, que dão direito aos portadores a
receberem os prêmios constantes de seus títulos.

O próximo sorteio será realizado em 30 de Abril de 1B40

MAURO DE ARAÚJO BRAGA
- Agente Gera I

No Tribunal
0 juiz ; — À teste-

munha declarou no
seu primeiro depoi-
mento ter fullado dif-
fe rentes vezes com
essa pessoa, e aqora
diz que nâo a conhe-
ce nem de vista I A
contradicção é mani-
festa.

4 testemunha : —
Peço licença para
observar que 0 não
é. O caso c bem
simples: falhe o lhe
pelo felephone...

* * Quem nunca foi
ferido, ri das cicatri-
zes alheias.

Shakespeare.



«âetrcpclis, Ôidade Jjar
dirtl)) ~~ R. César Borralho.

Pelropohs. - (Estado do RioK ~ Quando
estivemos a ultima vez em Petropolís, a cida*
de das horteucias, rui sua alegria florida de
sempre, tivemos t\ veniura de conhecer pes-
Soalmente R. César Borralho» a Quem ia conhe-
ciamos episfolarmenfe. Como Sylvío Fígueire-
do de *A Noticia» de Campos, como tantos e
outros que conhecemos. R. César Borralho, é a
"polaca" do «tornai de Petropolis» onde fn/
tudo...

Dessa amizade com um dos inlellecluaes
de maior destaque de Petropplis. (Mais outro
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MUITO:

Meus patrões, bons amigos, aos quaes dedico

todas as minhas actividades e ininterrupta attençao.

Meus preciosos auxiliares - todos elles, sem

excepção- indispensáveis ao desempenho das tare-

fas ao meu cargo.

O bom andamento dos meus serviços, de que

sou muito cioso, e me obriga a uma vigilância cons-

tante, pelos quatro cantos da cidade.. . Mas, o que

é isto para quem está rodeado de tão bons patrões

e de auxiliares tão dedicados? -diz o Snr.

Cilowatt, seu criado electnco.

fluminense do Maranhão..*), veio-nos as

mãos o livro do sr. R, César Borrnlho.

Mais um enamorado da ferra iluminen*
se que» nas suas paisagens, culgama pelo

cadeado da saudade... 0 Estado do Pio-

a syntheee da alma hospitaleira do Brasil
—sabe eapiivar os esíranhos que ao seu

solo vêem obríger*se, onde ficam para
iodo o sempre.

"Petropohs, cidade jardim", é um li-

vro de poemas sobre a cidade de D. Pe*

dro. Canta o sr, César Borralho as belle-

zas da cidade "que parece um pedaço
de céo caindo sobre o Urra" e que Deus

creou sobre a terra, Canta as suas flores
«de fôrmas mil e de outras flores»; a sua

Iu2 *que a dos outros soes domina» ; os

seus nos encantadores e typicos que «vi-

vem, então, serpenteando e o iardim do

Creador sempre regando*; a sua passa.,
rada que entoa ihymnos és flores que o

Creador adora», elevando a sua mulher

feita de «hosanas de flores, de graça e

de perfume»...
àssmii foi concebido o «Iardim do

Creador*-Peíropblts - *a prinçezã Ser-

rana florindo a serra»... E assim P. César

Borralho elevou um hymno de amor e

ternura é cidade serrana, divina e merqu-

lhada entre as suas horfencies, perfuma-
da pelas suas flores, que se debruça á

beira da serre, feiticeira, deixando ,vêr

através os seus panoramas,- á Mia ja*-
neila divina —as pavsageas cariocas, lá

embaixo, pequeninas...

O sr. César Borralho merece enro-

mios pelo livro que publicou. Pelo menos

por aquelles que tem grande satisfação

em vêr cantada e decantada a sua que-
r|<ia ierra...

x

Endereço para remessa de livros:—

Rua General üruce, 105—Rio,
Livros recebidos :--Calunna» de for-

ye Lima—"A Planície de Solar e Senza.

laM de Alberto Lamego Filho.

ftluarüs de Oliveira



Mossa alimentação . Alvura da pelle em 3 dias
PeiJ$e especial

Faz-se um refogado
com pouco de azeite,
cebollas, picadas, toma-
tes Cortados e sal e dei-
xn-so cor ar bem

luntain.se então nos-
tas de garopa, (ou ou-
lio peixe cie qualidade)
que de\ em lei sido nas-
sadas cm limão e dei-
xa oe dentro da caça-
rola, em Fogo brando,
até cozinhai bem o pei-
xe, consci n ando sempre
a panela bem tampada
Depois é a garoupa (na
nossa receita) escorrida
tempera<ia com um pi uj
(jiniiho de azeite e vina-
gre e posta no meio dum
prato de ti avessa. A vol-
ta desta, colloeam-se ce-
nouras e xuxús, cozidos
n'agua com sal. .Sobre o
peixe espalha-se uma ca-
macia grossa de ma\ onoi-
se. Em cima das \ ei du-
ras d erram a-se o mòiho
do peixe, no qual devem
ter sido desmanchadas
umas 2 ou 3 (conforme
a quantidade de molho)
folhas de gelatina ver-
melha. Vae ao gelo ate
endurecer a gelatina,

As Manchas, Sarclas, Cravos, Eepiílfcias e Vorine
Ihtidâo e a Côr Terrosa cia Cutis Desappare-

oem—Ás muras se Alisam

Confissão inferes-
sante

Todas três \ e/es
ern gue pensei em ca-
sar fui infeliz...

Como ?
A primeira n o i v n,

trahiume ; a se g u n d a
morreu, e a terceira...
casou commigo.

• • • Confiemos em nós
mesmos, olhemos com
os nossos próprios olhos»
sejam estes nossos ora-
eu los, nossas t n podes e
nossos deuses.- Vollaire-
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Como conseguir essa Jeitosa trans-
parencia da cutis tão admirada?
Náo a força de pó por certo... mas
com o cuidado adequado e um cre-
me de confiança — Creme Rugol!
As queimadura de sol, as espinhas,
os cravos, os poros dilatados de-
sapparecero de forma agradável em
2 dias, sem levantar a pelle.

Garantimos os resultados

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

cutis avermelhada, terrosa ou ama
rellada; que alisa as rugas sem es-
iicar a peite, mas tonificando os te-
cidos subeutaneos.

Si Rugol náo fizer tudo ssso para
v. a* lhe restituiremos o d i o beiro
gasto. Esta noite, antes de deitar-
se e depois de limpar bem a sua
pelle, applique v. s. o Creme Rugol,
esfrega ndo-o bem. Em seguida tire
o excesso com uma toalha humida.
Rugol lhe trará muitas satisfações,
conservando clara e formosa a sua
cutis.

Commisa rios : Alvim & FreitaL©
Kua Wenceslau Braz, 22 — São Paulo

O MAIS COMPLETO CREME DE BELLEZA



Nossos repre-
seníanles

São representantes da *VÍi
da Capichaba» no interior do
Estado os srs.:

lleraclides Gonçalves—Ca-
nacica; Arnulío Neves - |oâo
Neíva; Dr. Dirceu Moita—* Pau
Gigante; Athayr Caqrun — Serra;
|osé Wandevaldo Hora*-* Col«
tatma; Virgínia Tamanini — \{éí
Manoel Milagres I erreira— T;ai-
xo Guandu; Cel. |oão Soarei —
Barra de [lapemii im; Dr. \*. a)
dyr Menezes — Iféguassú; Dr.
Antônio Seropi&o Souza *—ÂU
fonso Cláudio; Aurélio Raizer
— Àccioly; í.unco Rezende —¦
Siqueira Campos; Dr llallrv
Pinheirc — Alegre; Geíulio Ri*
beiro—Santa Leopoldina; Wal-
demar Nogueira Iconho; |aii
de Souza Mello — C <i I çado;
)osé de Mendonça — Sâo Ma-
ttieus; Manoel Cunha — C o n-
ceição da ÍVirra; José Schia-
vo — Muquy; Prisco Paraíso-
Antônio Caetano; José Montei-
ro Peixoto—João Pessoa; Mo-
ria Caiado harbosa—São Te-
lippe; Antonmo Lé— Guarapa-
ry; Arnpluloquio Moreno— Ita-
pemirim; José Cola — Castello;
Miguel Elias — Pio Novo; Se-
bastião Alves—Bom lesus; Ac n
sio Bomfim — Santa Thereza;
Firmiano Pereira—Fundão* La-
/.aro Marques — S. Francisco;
Manoel Ferreira — SanfÀnna
e Zeha Scardini — Pio Pardo;
Dr. Carlos S. P. Aboudib— Àn-
chieta.
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DESPERTE A BIL1S
DO SEU FÍGADO

Sem Calomelanos— E Saltará da
Cama Disposto Para Tudo

$«rt! ligado deva derramar, diária-
matifca* o<> 8itost*a$o. lltn ''lrn f'r oíl».
Sn n lali* .uV> OOfTa livrniurnl*', oa
altmaotoa n&o »So digerldoa a apoore-
ç*tm. 0> k»»*™ taôham o eatoma#o,
Sobravam a príafta da ventre. \<>cA
nmliHWí abatido a ooxno qws eaveneoa
do. Todo £ Amargo o a vida 6 um
murlyrto.

Uma «implí* rvariiurâo não tocará
« r«t««n. Nada ha oomo nn ram<>*.«
|>Hltitoa CARTEÉS porá o Fígado,
para timn BCÇÜO Oafia. Kmhi. COTTOr
Uvr«m«nta aaaa litro i'f' büía, o foce
l^tllf !»n diaOOlltO para tu<l<> EVuO mu»
mm damao; sio §oavea ü contbdo «um»
ittarayUHoaaa $>««"" Ca*af a lali* eorrtW
tivremante. Paço aa ÍHIluiaa GAR
TKI1S para <> Ficado. Nflu aeceHa
Imiuçõoa. Preçoj 31000.

Jesus
lesus, no dia do teu Nélaj,

eu sinto que ha um renascimen-
Io para a humanidade, rerias-
cimento tão mais grandioso
quanto è o da affirmaçio da
mais belta de todas as dou-
irínas religiosas e philosopht-
e ii s.

D nn alei Io Re ma deu.

Quando a novidade as len-
Ia e a curiosidade as unpelle,
as mulheres vão muito longe.
— Ricard.

Três cousas movera podero-
somente a mulher: o inferes-
se, o prazer e a vaidade.—
Diderot.

AGENCIAS AUTORIZADAS :

STANDARD - A ECLÉTICA - BRASIL
ITI).~- I AYER e SON /• WAL1ER

THOMPSON

ASS1GNATURAS
No intuito de dar maior diffusao a

nossa revista resolvemos fixar em

20$OQO 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.

a needoias
Desolado e poltído disse-

me o Alves :
Sabes? fui transferido

de secçio.
Porque? Alguma falta?

E* que roncava mudo e
acordava sempre o chefe.

* •

-Você acredita que Luiz
esteja mesmo decidido a se
casar com S\ Ivia ?

— Oh I... Sem duvida. Não
tens notado que elle agora
passa a vida insistindo em
|he dar conselhos de econo-
mia?

• »

VIDA CAPICHABA. NO RIO
Afim de atiender a solicitações de conter-

raneos residentes no Rio, resolvemos pôr á ven-
da na banca do Cine tildorado a nossa revista,
pelo preço coinmum.

— Quando é qu: a Elvira pensa em casar?
—Você devia perguntar quando é que eila

não pensa nisso ?

VIDA CAPICHABA pay.



PACACIO DO GOUEUNO
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EUJENIO DE ASSIS
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Palácio c a habitação que cm todos os
lempos deslingue.se por certo luxo entir cs
seus habifanles e ò povo, E* caso prende, de
apporencia luxuosa. Nessa qualidade esfavirn
lambem incluídos os conventos.

Não nos conta a historia de que os gover*
nos do Estado do Espirito Santo tivessem cens-
truido o palácio paro a iéde do governo, e se
o fez, lé pelo anuo de 15.. não nos ehcMjt ti a
noticia, mesmo por que, de inicio teve o Espin>
to Santo a Vida dos donatários, até que voltas*
se ao regimern ctos governos propri&menie di*
tos, corno )á tivemos opporlunidade de descre»
ver a ordem dos governos do í:spinfo Sanio.

Os padre? da Companhia de lesus» os |e-
suíta3,ao chegarem no Espirito Santo, cuidaram
logo em 1551 na pessoa de Braz Affooso, a
consfrucção de um Golíegio & maioi preoceuf
pação estava ao lado da instrucçBò e meios de
reunir o sUvicula na sociedade, Esse coilegio
cresceu, floresceu e é o aclual «Palácio do
Governo*. De um lado, annos depois, í i con-
st ruída a Igreja de Santiago, c< m altíssima tor-
re, que no governo do Coronel Nestor Gomes,
foi posta abaixo.

A frente do Palácio que dé para 0 lodo do
mar, possuía grande e larga escadaria de pe-
dras lavradas, desapparecida no governo do
Dr. leronymo Monteiro, na remodelação da et.
dade,¦ dando-nos o aspecto que possue exttr-
namenle o Palácio do Governo A parle iníer-
na, tem sido remodelada varias vezes, sendo a
maior em 1936, pelo governador CapítSo Joêo
Punaro B'Ie.Y, que adaptou as exigências do
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momento e pura o futuro, corn obras seguras e
definitivas,

De uma das paredes internas, desde o gc-
verno do Dr. )erc nyino Monteiro, desappareceu
o relógio solar, o subterrâneo e no governo do
Coronel Neslor Gomes o relógio publico que
havia sido collocado cm 1654, em execução a
lei n. 4 dr- 19 de Julho de Jflr>3 depois de ha-
ver servido por varias dezenas de annos e cons-
laruio-uos que em caixotes possue o Estado,
novo relógio, \indo no governo do Dr. Florenfino
Avidosyque seria collocado numa torre na
praça Oito de Setembro.

O Palácio do Governo, em 1612, Sainí-Hí-
lare jó o descrevia, e nos dava corda de duas
orlas de palmeiras que haviam aos lados úa
escadaria, e em I64Ô, o governo inínma\ao
embellezamenlo da praça em frente ao palácio*

O Palácio do Governo, pertencia a Com-
panlua de Jesus, que no anno de 1759 em 19 de
janeiro, por alvará de Portugal, foi expulsa, Para
cumprir essa ordem no Espirito Santo, veio do
Pio de I mnoiro, o do/embargador Dr. JoSo de
Souza Siqueira Perraz, que aportou em ti) de
novembro do dilo anno em Victorie, trazendo
carta ao capitão mor Gonçalo da Costa Barba-
lho. determinando que este acompanhasse a
execução da ordem,

Lido o «bando» peneirando no palácio dos

jesuítas, ahi loram encontrados cinco padres,
que foram immediatamedte presos e seguirem
em 7 de dezembro, em navio para o Rio de
Janeiro» sendo as priíões mudo sentidas pelo
povo, que consternado assistia a execução da
ordem de «rnego».

Os bens foram'¦' . •"-• -: ji-' y confiscados, ava-
liados e vendidos
em hasta publica*
0 inventario que
correu em mãos
do escrivão Anto-
nto Augusto No-
gueira da Gama,
sommou a impor-
l.ancia de de ...«*.
50:6033460 réis e
em praça foram
os ditos bens ar-
rematados pelo ai-
í e r e s Francisco
Antônio de Carva-
lho, pela irnporlan-
tancia de
4:44tS500 pagan-

t^TAnn do-os em presta-

Quando eu
era Mocinha..,

A vovó recorda quando saboreava os apeti
to3os pratos que sua mãe lhe preparava com

Maizena Duryea —o alimento supremo. Por varias

gerações, 
as mães têm contado com Maizena

uryea para aumentar o valor nutritivo dos ali-
mentos e fazê-los especialmente apetitosos para as
crianças. Siga o exemplo de muitas mães cuidado-

sas, adquirindo-a hoje mesmo e deliciando sua fa-
milia com um prato preparado com Maizena Duryea.

9 3MAIZENA BRASIL S. A.
CAIXA POSTAL. F — SÃO PAULO

Grátis ! Remeta-me seu livro "Receitas de CozinhV

——<r«»*i in. wiiiQü
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Arau.o para paga»«• «o ¦ caberifl

C,,,C° 
fio a dr inalo Mariins de Araújo,

ao sea filho padre pof

concluir o »"(" rüd(, 
po( pedro de Aline,-

muito tempo edrninisiraa
do &ufV- . ,.,.„, i.ens, não foi feito

Un descnpçSo desses .
•* eolleaío dos jesuítas,

rcferenc.a no co l ,ramos residindo o
No annode 1/.*. -nu>r

i r ^-miirio moi Gonçaio ao v-u
governador.-. dl) Cnfmo. que l«M
balhonum sob do a ru de 

Andrade
vendido a« coronel loSfi ,hoT

xi ~XmrA\m consianoo »*« _a.im_ Ha Moniaroii»M • ., t ,,., f*Almeida Moni em Vl(.u,n„. L
prédio que na epoc ^ (J().
de se admdlu que vend do o Phflbuar 

q ^
vernadoresem 1758, «osseexpul5os e
C1„ dos )esui.as que en, 1759 to -.,,„„ 

fl0.
que até hoje continuou a se( re:

vernos. MN ,(|<, de re-
O Palácio do Governo .nfcr<.

PQr"<ÕeS d,° 
l!,e0r8Parch,vo PriíilW. cen.ro

•"•«o. bibUolhec, • 8^;.P6e5 
d0 Estado e

lelephonico.evar.wreP ^ç adoplações
de dia para d,a maiores muminada a !„/
e foi a primeira restaenci

electrica. com caldeira proPna^ |R

Em publicações oífic aes, de iv

„nr forca do artigo 16 da lei n. eu
5e que, por torça oü u
ot rio novembro de IWH, "" -

M«kído Oovcoo » o-pned.de do E,

anexado ao Palácio, existia a ifluj» de
,,, Falado adquiriu poi compra ao

Santiago que O "««00 awj vanos fin9
Bispado, e. serv.ua d, a 6; rfe

eleve vida auspiciosa, sofrenoo

1796 em 28 de setembro, total incêndio

até imagens de ferro como l{(,, (k. ier

os índios ateado fogo o »m • 
eja

e esse, em seguida, comnu '- Jd0 
0

deslruindo-a. A esse incêndio «< . .oneu io

povo da c.dane ahm d. exnng vMÍolhM
~ I a. nlir A V Atll ?1 b 1 dl) u r L l í ti ^> u

impossível e aluavam ^ ^
de barro cheia de aguo, con

Naquelle anno, oecupava o Pular..c >
¦> lá ir«n^formado em residência d< uoei

sintas, ia irnnstoimnoo [gnacio
no d0 Espirite, San o oc« 

8.
loão de Andrade Almeida M htlbl.

or d0 "p. ' nnVorn0 fui obrigado a
laro Palácio, e, esse governo loi -

retirar.se do Palácio po. elgun l< n i

o damno causado pelo incêndio no anno de
°796 

uMo habitar uma casa a rua Aííonso

Br81nfel,zmente, em 1939 no mez de novembro,

« annos passados do primeiro s.mstro, a mes-
63 nm°\VC 

reDeiiu A igreja não era mais
mci scena se i^ rphaião de haa» mm os misteres da rei-igioy,

9B v
m. 1
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^ffríri^s e nella eslavatrt inslalladas
formas sofiriaas» e ntnu , ,
c< ndignamente as Secretarias do Inlern i ca

s.cçaoe a imprensa Olficial. duvidas pelo
'Desembargadores Celso Ca.mor, Noguei»£

Goma Dr. Fernando Duarte Rabelloe Dano Ateu

foelo logo toi toiatmenle à^o,^.

déndo-se o, archivoa, collecçoes de dec e,05,

ieis iornaesv.asfli€.oiamc«itv«i
Habitava o Palácio do Governo, o Capitão

!oao Punaro B.ev hoi. ««^^ ',

Estado, na funeçao de Inle ventor feOeiai q

pessoalmente dirigiu os trabalhos do Corpo de

Bombeiros, que conseguiu a nao propao.çao

do fogo no Palácio, ficando c.rcnmscnp o a ve-
^^ csft Thi«nn O Governador nao

lha Igreja de Suo Ihiago. uo c

,eve necessidade de abandonar o Palácio, ope

L da immínencia em que esteve ^ incêndio

lastrar cm todo o prédio.
E,n obras iá se encontra a parte damnid-

cada peto fogo e brevemente veiemos no me5-
t ^^i o hello uredio resiabclecido.m0 loCOU O DeilO pic:vj
O seputchro do grande oooslolo -do Rem

josé de Anchiela. que desde o anno de 1597 se
i a n?* mreía de São Th ago, removido

pnronlrave na lyíeiti u^ ^««enLU inlf n„rfl n loca onde se
em definitivo em 1913 Pcira o iocoi

encontra presenlemente, nada soft.cu.

E' o palácio do Governo do Espirito Santo,

um dos mais bellos do brasil e de suo auhguu



dade nada mais resta,sendo ultimamente remo-
vido para o Museu Capichaba, uma banheira
de mármore, que se suppõe ler servido aos )e~
suilas.

• #

A seguir; Por Io dos Padres.

? • ?•?

RIOS
Sempre o curso de um rio <; bem sentido
Gritam bem alto para o cen 05 ríos,
Que transbordam ás chuvas dos eslios ;
O coração de um rio é um gemido»

Pela face do rio envelhecido
VSo descendo os luncaes nos muimiuios;
Oritom bem alto para o ceu os nos,
Quando chove e depois de for chovido.

Maravilhado com tristeza vejo
Correndo polo trecho sertanejo»
Ao enterro do sol nos barrentos,

LeVando mortas folhas amarellas,
E barcos, que não levam soltas veias,
F rolinam levados pelos ventos,

Ilenriciue Rebello

i. j*

x-

x
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Francamente...

Nao procures em mim fidelidade;
Nem coisa lal é coisa que se peça
A quem, corno eu, sincero, te confessa
Amai no omôf a eferna variedade.

Podia promcller-te... A' vê promessa
Prefiro a nobre e solida verdade:
Com o meu temperamento e a minha idade
Não é o amor grandeza que se meça.

Nao se ama põí lamina OU por compasso,
Em dose cerla, és gottas OU és colheres.,.
Àma-se emquanlo houver no mundo espaçot

Amar-te, a ti somente? c o que tú queres?
Nâo, minha flor, desculpa-me nôo faço
Tamanha affronla .", ao resto das mulherest

Bastos Tigre

xll
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Mãe
Acima de tudo, acima
Do céu te devemos pôr:
O teu nome nao tem rim
Nem limite o teu amor.

Provérbios
Faz o que podes fazer sosínho, nao

esperes petos outros.

oxo

Grande bocejo, ou somno ou íorne.

oxo

Toda coisa tem que ter um começo

oxo

Quem orometle — deve,

oxo

Fm casa onde não ha pão, todo mun
do grita e ninguém tem ra/ào.

oxo

Cada pessoa julga a sua cruz a mais
pesada de Iodas.



O medico das almas
O* homens gue permanecemos no erro, na

ignorância e nas tre\ as |
t;,' tempo de nos regenerarmos» è ópporlu-

na a occnsuõo de saccuduu c - o jugo pesado
de nossos vícios cjue oneroso tributo nos co-

brarn, pois nos tornam negra a nossa alma!
Uegeneremo-nos I Pr< CUf( mos curai a nos*

9Í. alma, pois ella é doenle c eslá impregnada
(te nossas maldndes.

Assim quando nos adoece o con.o procu-
ramos logo o medico, porém, quoftdo noa adoe-

CC a alma a ninguém prOCUl amos )

Saremol a# pensemo-ihes as ( hagas; leve-

mol-a ao consullorio da Verdade, muidrcmol-n

ao medico das almas que é 0 Chftslo e só nel-

te acharemos curti.

Bebamos o elixíi que nos dá Ellé, porque é

oelixii da Verdade ; «.bebemos a "'^" «Ima
t* *&<* *** «t**!!^ eusirtàmeMos e

neste eltXli gue sao os seus cuan

procuremos depois dlSlnDUll et k i%u

que como nós soffrem.
Nâo deixemos paia togo isto; vamos, va-

mos aflora momo buscar a ao^o cmo. pa««i

que nao auomenleiTu^ « no>sa doença e venrta

a nos dar mais trabalhos para a curarmos.

Quanlo mais cedo a (ralarmos, lanlo mais
cedo a veremos sa.

Campos Vergel

«Ponte do Itabapoana}>

<0SCi,«S\.-2&6- ... -.-...
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Ponte do llabapoana, minha terra 1

& h eu sempre guí2 de coração.
O meu peilo s<> aim*>r por li encerra,
SÓI efoi sempre doce essa àfteiçSo.
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Vmtem poupado .... ;

Economisai, procurando f
comprar mais barato ! ^

Drogas !

na nova seçào de varejo : X^

da

Ponte do llabapoana, ninho suave,
Onde albergando venho sonho lindo!
Tudo em li falia: o no, o galho, a ave,
A serrania alem, 0 céu sorrindo 1

Inesquecível e pequenino espelho
Ond í retraias bellezaa e doçurasl
i.' c »m ú lua luz gue me apparelho
Para b m \er-le e a Deus tá nas

iiltui as.

Ponte do llabapoana minha teria
Sim,£òi em ii gue \ t a luz primeira !
O meu peito só amor por li encerra
Sót só amor ! ler ra minha alviça-

r e i r a I

MM DE OLIVtlRft

De Santo Anlonio

<s

tíRQütNO

Preço dos fabricantes !

Rua do Comercio, 2

- I á em Santo Antônio, aífir-
mava um morador d a que lie bairro,
lem tanto mosquito cjue os pr< prios
defuntos são capazes de, em breve,
dar para reclamar, como os vivos,

que iá não supporlam a tremenda
praga...
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FRIEIRAS

SUORES FÉTIDOS
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Ia vida só
vencem os
fortes!

SS\U//

m cha agradabilissimo,
útil nas indisposições

gástricas

i

de GRANADO
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ANEMIA
CIOROSE

PALUDISMO
CONVALESCENÇAS
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AGUA
IMGLESA
-GRANADO"
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GINOIEDOL"GRANADO

URIDINA
%» GRANADO 1 >

ÁmW flF • I

FÓSFORO VEGETAL
E VITAMINAS

0£VlUü/uos /

Ü RemidLto dLo* Senhxrraó

MOCIDADE ! .
SAÚDE.!

ALEGRIA!
VIGOR!

GRANA
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Dor de Cabeça
Perda de tempo e de dinheiro!

Quando V.S. tiver dor de cabeça, lembre-se que quasi sempre ella é
causada por desarranjos e perturbações do estômago, intestinos, fígado
e baço, e náo esqueça nunca que somente tratando estes órgãos é que
ficará curado.

Se V.S. duvida, pergunte isto a seu medico.
Náo adeanta nada tomar pílulas, pastilhas, tablettes, comprimidos ou

outra qualquer droga calmante da dor, porque com isto se perde muito
tempo e dinheiro e não se fará nunca desaparecer a causa da dor de cabeça.

Em todas as doenças o mais importante é tratar a causa, e os médicos
sabem que a dor de cabeça quasi sempre 6 causada por impurezas, sub-
stancias infectadas e fermentações tóxicas no estômago e intestinos; por
isto convém limpar estes órgãos usando Ventre-Livre sem demora.

Ventre-Livre tonifica o estômago e intestinos, e os limpa das im-
purezas, substancias infectadas e fermentações tóxicas, que causam a dor
de cabeça, peso, calor e mal estar na cabeça, tonturas, vertigens, ancias
e vontade de vomitar, opressão no coração, sufocação, lingua suja, falta
de apetite, mau gosto na boca, quentura na garganta, empachamento,
peso e dor no estômago, mal estar depois de comer, arrotos, azia, prisão
de ventre, dores nas articulações, indigestão, dores, eólicas e outras per-
turbações do ventre, fígado e baço, mau hálito, preguiça, somnolencia e
molleza geral, coceiras, certas moléstias da pele e dos rins, nervosismo
e outras alterações graves da saúde.

Tenha todo o cuidado com sua saúde.
Para tratar a dor de cabeça e estes sofrimentos perigosos use Ventre-

Livre, remédio esplendido, que se vende hoje nos mais importantes
paizes do mundo.

• • •

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

Tenha sempre em casa alguns
vidros de Ventre-Livre
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