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para 0 tijolos de cada vez
4000 diários

FORRO DE AÇO ESTAMPADO PARA TECTO,

CIMENTO «DYCKERHOFF» E ATLAS BRANCO,

TELHAS DE VIDRO,

AZULEJOS E LADRILHOS,

GABINETES PARA QUARTOS DE BANHO

CIMENTO BRANCO «LAFARGE», TINTAS, ETC.

LADRILHOS DE VIDRO PARA CLARAB01A

MACHINAS PARA BLOCOS

M/STURACORES DE CONCRETO t 3/4 H. P.
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Único distribuidor autorizado, no Brasi

¦IB1SMEU João Nicolussi
EDIFÍCIO NICOLUSSI UUQU IMIV/UIUOOI
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E. E. SANTO
VICTORIA
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TODA SEMANA
O meu amigo Fulgencio, velho saturado das coisas" evdos homens, brilhantes e néscios, que

mundo aloerga no seu bojo hospitaleiro, devorado pelo carcoma do acepticismo, dizia me
noutros tempos, á guisa de conselhos :

«Attende me! Nada de modéstias, si queres subir...
Fa«e tu mesmo praça franca dos teus méritos, apregoa bem alto os teus dotes, exalta o vali

mento de tuas prendas intcllectuaes, embora náo as possuas.
W preciso basoflar : atravessamos uma época essencialmente egoistica e convencionalista, em-

paturrada de mentiras e reclamos.
E\ pois, indispensável a propaganda, o barulho, o ruido. mesmo em torno das indlvidualida-

des mais triviaes e rasteiras.
Nâo ouves como zabumbam os leiloeiros dos elogios mútuos?

Náo digas nunca : «Náo sei».
A propósito de tudo é necessário, quando realmente náo existam, apparentar sólidos conhe-

cimentos.
Lé por alto os almanaques, as revistas e os jornaes, Assim ínr-te-ás, em pouco tempo, mes-
tre, sábio, erudito. E é uma erudição, que custa pouco c rompe as mais íngremes barreiras
da vida... Sê audacioso, sobretudo, c nâo te ponhas, levianamente, a louvar, com pasmo e admi-
raçáo, merecimentos alheios. Sê prudente e discreto, para que te náo^humilhem e desprezem.

Sè sempre igual aos mais distinclos, si nâo puderes ultrapasal-os.
Nunca te amedrontes, náo demonstres timidez, inferiorizando-te a pessoa nenhuma.

"rata aos teus semelhantes, nâo com orgulho, porque os indignará*, mas de mano a mano*
sem ecrimoniosos. salamaleques, como bons camaradas, que todos devemos ser por estes panta-

nos, sarçaes e desertos da existência.
Sabe dissimular com estuda e segurança, nos momentos opportunos.

Na vida, sempre triumpham os mais hábeis e audazes.
Nunca te alastes para longe das vistas dos que empunham o bastão de tchefôS» ou cornacas
dos innumcros rebanhos seciacs. Approxima te delles, para que se náo esqueçam das tuas

necessidades, nos seus rápidos instantes de generosidade e benemereneia.
Os mais vistos são os mais lembrados. Longe da vista, até o verdadeiro mérito se apouca.

Náo te hes, apenas, na solidez do teu preparo, na luminosa cultura de tua intelligencia.
Dize que a tua canga é ouro de lei e os teus pingos d*agua ou fragmentos fie vidro báo dia*

mantes caríssimos, melhores que os de Golconda, dignos de coroas imperiaes.
Sustenta ruidosamente as tuas crenças mais paradoxaes, escreve frivolidades para os jornaes,
grita absurdos e disparates das tribunas, imita, retalha, ajuda te da tesoura e da gomma ara-
bica, pasticha, estortega os grammaticos» escarnece da lógica, livra-te do senso commum. burla

as leis do estylo e, assim, terás aberto uma brilhante/estrada na vida.
Os exemplos dessa praxe amiudam-se no nosso tempo.

Daquella Forma, as gazetas náo se esquecerão mais de ti, das tuas «raras virtudes cívicas», do
teu «acrysolado talento» etc. etc.

Prezas muito a tua dignidade ? E's cioso do teu nome V Tens tradições a defender ? Eis sen-
sivel ás amarguras das negattivas francas, impiedosas, monosyllabicas ? Náo sabes disfarçar

uma angustia, «mandando aos lábios um sorriso ameno» ?
vSi és assim —morre, desapparece, some-te, porque, si ficares. a existência te correrá opprimida
e dolorosa, sem conforto e sem esperanças. Pássaras por idiota, por ignorante, por incompre-
hendido, por néscio e vaidoso. E .todos —desde os^cerebros mais opacos ás intelligencias mais

alurniadas —mofarão de ti.
A vida é mesmo assim : todos o sabem e o praticam. Poucos, porém, como eu. têm a coragem
de dizei o aos que, como tu, vem para ella cheios.de fantasias e^enganos, como as noivas,

que. se alindam, para as realidades matrimoniaes...»
Victoria' maio de 1929.
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CONTOS DA «VIDA CAPICHAKA »

1 o príncipe do Epamlnondas Martins

0 jovem príncipe, cuja prosapia era o or-

gulho de uma raça de heróes, gloria do seu

povo, um povo cujos íloróes de gloria consti-
tuiam o escrinio mais sublime das tradições hu-
manas, raça dc heróes e de gigantes que cri-

giram no Gizeh e no Saqquarah as colossaes

pyramides, que o carcoma do tempo náo destróe
o que com um sorriso de desdém não resen-
tem a sanha dos evos, que tentam cm vao es-
bandal-as, amanhecera triste naquelle dia-

Oue teus filho ?-interroga lhe o pae, se-
nhor dc todo o immenso valle do Nilo, a cujo
nuto os colossos de pedra surdem nos deser-
tos safaros, as montanhas se desmantelam e
os exércitos se agitam cm surtos dc heroísmo,
levando a paragens desconhecidas as flannnu-
Ias gloriosa8, sob cujas sombras engendrava,
medrava e crescia cm gestação maravilhosa o
loto divino da sciencia, o embryão sagrado da
civilização.

Que tens meu filho? Ainda que Lhu te
acaricie a face com um banho de luz tepida e
leniente!... ainda que Osires, todas as manhãs,
te desvende, sorrindo, as águas bonançosas do
Nilo, singradas por myiiades de barcos, os

perfis grandiosos das pyramides, além, e o torve-
linhar perennc dc uma multidão que te adora...
tudo o (pie c meu, tudo o que é teu... tudo,, o
mundo, o mar, grandezas, glorias immarccsci-
veis, thesouros, o futuro, o poder e as mais
encantadoras mulheres da Lybia, que anseiam
o teu beijo apaixonado e voluptoso, c te oflere-
cem o amor, e vê, o amor quente e lubrico que
te espera em corações virginaes, flores que
desfolharás a teu talante, pois outras, além, te
esperam, com o mesmo anhelo, com a mesma
ânsia... Que tens, filho amado V Ainda pensas
na camponeza embusteira e pérfida V Amai a >
Tu ? Por que se outros braços ahi estão te ace-
nando?... Outros braços mais lindos, outros co-
rações meis gentis, outros lábios mais lubricos,
outros olhos mais íulgidos... Esquece a campo-
neza, porque o exige a nobreza da tua estirpe, a
honra dos nossos lastos e (por que náo dizel-o ?)
também o exijo eu. Nunca mais has de vel a;
uma escolta, neste momento, conclui -a pelos de-
sertos sem fim para a longínqua capital dos
bárbaros Guaraniantas e lá a deixará para ser-
vir de pasto aos prazeres torpes de... isto é,

pagar na abjecçáo o crime nefasto de suas des-
medidas ambições. Vamos, filbo, esquece a. Olha.
não ves como !
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O moro, porem, já nada ouvia, nada com*
prehcndia, as lagrimas scintillavam em camari-
nhas nos seus olhos. Revoltara se. Nao podia
comprehender tanta maldade num coração de
homem, tanta truculência contra uma innocenle
e indefesa creatura. Ergueu-se dc súbito, num
Ímpeto de solenne de irreverência e sentenciou
peremptoriamente :

—Senhor, em que consiste a felicidade ? Se
me disserdes. se me convencerdes de que a fe-
licidade consiste no poder, na grandeza e nos
milhões de ouro e pedraria que aeastellacs no
Erário, esquecei a ei.

«Em que consiste a felicidade?» é a pergunta
que a sabedoria dos séculos dirige ao ceu ;
a cobiça humana procura em vão arroba-
tar aos deuses a sua resposta ; a esta pergun-
ta jamais responderam os sábios de todas as
eras ; era o enygma perpetuo a desafiar Edipo,
que os oráculos decifraram e era agora, a sua
resposta O preço com que 0 herdeiro de Osiris,
senhor do mundo, haveria de remir a sua tran-

quillidade ameaçada pela revelia do filho.
A esta interrogação do poderoso pharaó

agitam-se os sábios, os astrologos e os teiticei-
ros de todo mundo; todos porfiam em respon-
del-a. Em vão... três mexes se passam de tra-
balhos, pesquizas anciosas, em que os olhares
dos astrologos devassam as constellações, per-
scrutam os segredos dos astros longínquos, ten-
tando deletrear nas constellações signaes ca-
balísticos, hieroglyphos misteriosos, em que
os venerandos sacerdotes viram e reviram nas
concamerações dos hypogeus sombrios e lugu-
bres e nos santuários dos templos as poentas e
vetustas folhas de papyro, ou meditam longa-
mente, relendo as inscripçôes allegoricas e mi-
lenarias, das paredes era que falavam as vo-
zes dos antepassados... Ao cabo de tudo isso
o grão sacerdote do magnânimo deus Phtah,
em Mannower, a maior cerebraçáo da epo-
ca, vae a Thebas e diz solenncmente ao

pharaó :
—E' inútil, senhor. A sciencia humana é

incapaz de responder á vossa pergunta. Os
deuses emmudecem ante os nossos rogos. Nada
os demove. \\à, porém, ia para as bandas da
Etiópia uma gruta na qual existe um templo na-
tural de Amen-Rá, cuja sacerdotiza é o único
ser humano que, participando da natureza di-
vina, não conhece mysterios no Amenti, nem

Çonclnc noutra pag.
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Remington Noiseless
A dactylographia silenciosa ora inevitável, tinha que vir!

A concretização desse ideal ahi está !
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A primeira e a única machina que possue a vantagem incom
paravel de funccionar num silencio absoluto

Peçam uma demonstração sem compromisso de compra á

CasaPratt

Filial em Victoria
Rua Jeronymo Monteiro, 69 - Victoria-E. Santo

MSüb-agençias: Caçh. de Iíapennirirn, CoIIaíina e Carangola (Minas) \
U^4____uIXIIl>»ri»,.,iiixTTTTTnillininnMTTT«__^^
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Kllc desmanchou o namoro com aquella jo-
vem da cidade alta. Dizem que, ao se ver mui
to compromcttido, exclamara. Vou dar 0 fora,
emquanto é tempo ...

Si non è vero .,,
88 83 88

A sympathica senhorita, chegada ha pouco 
%

dc S. Salvador, 6 um tanto Jlirtista. EntretantOi
si mlle. tivesse correspondido ao amor, que lhe

. ~.......... . .

*
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CASA MATRIZ

Rua Jeronymo Monteiro, 5
&
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Estojos
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Óptica
Crystaes à

Relógios

CASA FILIAL
Praça Costa Pereira, 7_.Jp

tributava áquelle jovem de óculos, talvez esti-
vesse muito satisfeita. Porque elle, na verdade,
c um partidâo . . .

8B99 38
Mlle., secretaria de um dos nossos estabe-

ecimentos de ensino, vae unir brevemente o
seu coração ao do jovem funccionario do Kan-
Ca do Brasil. Cuidado com elle, mlle. 1 Elle é
mais do que perito na arte de prometter...

88 88 88
0 engenheiro mignon pediu mlle. em ca-

samento. foi uma noticia que revolucionou o
nosso meio social. Entretanto, soubemos que ei
le andou furtando domingo ultimo, na missa . . .

83 83 83
Mlle. Magestosa, cujos olhos sao uma doce

<a_ii'
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Isa,
nu. tr ¦
¦* -* • ¦!

ta

tortura para áquelle moço alio e magro» disse a
uma sua araiguínha que está zangada com Al-
finetc. Por que ? Será que náo è verdadeiro ô
flirt de mlle. com o novo príncipe, conforme
annunciara Alfinete?

CT> oB cb

Monsicur Padre Cícero, do Banco do Bra*
sil» está amando. Ella tem olhos pretos, bocea
da cõr dos jambos, etc. Prevenimos a mlle. quemonsieur padre Cicero é mais politico do que...
padre ...

88 88 88
Mlle. «do outro mundo» em menos dc um

raez namorou 35 rapazes de nossa sociedade.
Arre í que já ê abusar . . .

88 oH oB
O concurso de fealdade tem servido de as-

sumpto á palestras dos grupos femininos. E
é um tal de dar na pelle, alheia, que éum caso
serio. Assim é que mlle. Tesoura commcntava,
referindo-se a um dos mais votados: na verda-
de, elle está fadado a ganhar o concurso, pois,
é feio até no nome *? .

83 £6 88
Elle é noivo e auxiliar de um dos nossos

jornaes. Depois que se fez noivo, deu para na-
morar como nunca. Alfinete conseguiu saber que
elle procura opportunidade para ura rompimen-
to definitivo.

Será possível isso VI...
Alfinete

Archilau Vivacqua
Esteve nesta cidade, na semana finda, esse

prezado amigo e collaborador, que é figura de
destaque na sociedade, na politica e no com-
mercio de Casteüo, neste Estado.

Gratos á visita com que nos distinguiu.
¦MM—MM BB
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Corripagnie Générale fléroposíale
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NOVO HORÁRIO DOS AVIÕES
Chegada dos aviões em

Victoria

SEXTAS-FEIRAS

Sentido da
viagem

NORTE AO SUL

SUL AO NORTE SABBADOS

V Linha-r CG.A. A hora do encerramento das malas na Agencia será
informada á rua Nestor Gomes, 18 ~ Tel. C. 449

xnxiTUan*L\jjm*&i.^
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0 </üõ «os c//jt seu papxo:

lllmo. srs. da Nestlé & Anglo Svvissi
Condensed Milk C. — Rua da Misericor-
dia, 12.

Rio de |ane*iro.
Amigos e senhores.
Como reconhecimento pelo grande desen

volvimento que a sua superior Farinha Láctea
Nestlé opera em meu filhinho "* vandiek, de 1
anno de idade, pesando 11 kiios. tenho o ma-
ximo prazer em oífereeer lhes uma photographin
do mesmo» e reconhecida pela robustez adqui-
rida pelo meu Yvandiek com o uso do referido
alimento, tenho sempre recommendado aos
meus conhecidos que alimentem os seus íiihi
nhoa com a sua excellente Farinha Láctea Nes*
tlé.

Assignado: Benedicto Cotrim
Praça João Affonso, 464

RECIFE
.,*. -3g^ ~f- ^g.- ¦ «*.—¦

A's mães cujos bebês não progridem re-
commendamos que so dirijam a Cia. 

"Nestlé, 
rua

da Misericórdia 12, Rio de Janeiro, afim de re-
ceber gratuitamente uma amostra da Farinha
Láctea Nestlé, um álbum com algumas das
mais lindas crianças alimentadas com esse pre-
dueto, e um interessante livrinho sobre os de-
veres'das mães, assim como um brinde para o
pequerrucho
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DE HO 6IIUU
O chá-dansante de domingo no

«Trianon»

Conforme a noticia,1, que editamos an
teriormente, e as notas que o orgflo matu*
tino, desta cidade, tem divulgado todos os
dias, nesta semana, realizar-sed\ no 7>/*
anun. domingo próximo, das 17 ás 22 ho-
ras, o animadíssimo chã dansante era be-

3 noticio das avultadas obras de reconstruc- l
ção por que vae passar a Igreja de São
Gonçalo. promovido nor um grupo de se- [
nhoras de nossa elite social.

A* frente desse grupo, cujos sentimen-
tos de religiosidade revestem a forma da
mais positiva sinceridade, destaca se a
exma. sra. Nair Barbosa de Aguiar, espo-
sa do exmo. sr Presidente d^ Estado, e,
graças aos seus empenhos infatígavels, a
Commissáo tem podido, recorrendo ao

^ nosso Commereio, que não se tem poupa*
do em gentilezas, e, agora, iniciando uma
serie de festas encantadoras, com iogres-

i sí)s pagos, sem exccpçôes, conseguir o
necessário áquellas despesas, (pie não se*
rão pequenas, dados os grandes estragos
em (jue se encontra a igreja matriz de
nossírCapital.

Os cartões entradas, unipessoaes, paia
o chã de domingo, encontram-se ã venda

j na Casa (hão, esquina da rua General
Osório coma Ladeira Maria Orti/ e estão
sendo largamente adquiridos.

Além do chá propriamente dito, haverá
interessantes números de violão, decla-
maçòed da senhorita Violeta Costa — se-
gundo lugar no concurso de Belleza do
Estado-e empolgantes surprezas de, co<

ü tillon.
H Será, assim, pois, uma esplendida tarde

a de domingo próximo, no «Trianon»,
para o que náo restringimos auguríos de
exito absoluto.
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AINDA OUTRO !
A Companhia Loteria do Espirito Santo pa-

gou hontem ao sr. Ignacio Aun, eommereiante
em Mutum, municipio de Collatina, o prêmio de
30r000$000 que coube ao bilhete 3413, da ex-
traeção de 2-5-29. 0 sr. Aun recebeu o che-
que em companhia dos srs. Virginio Vago, Elias
Jorge, José Moraes e Kalil Fadei

Como se vê, a Loteria do Espirito Santo
continua a sua farta distribuição de prêmios
grandes neste Estado.
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nos campos de Àaru, e é, portanto, capaz de
responder á vossa pergunta.

Aprestae uma caravana e enviae 0 vosso
filho a essa gruta mysteriosa.

Dias após dias a caravana corta as inhos-
pitas solidões da Thebaida, rumando para o
sul, para o Averno, talvez.

Thebaa com os seus esplendores já não era
vista senão no cume dos altos montes, como
um ponto esbranquiçado na orla do horizonte.
Pleno deserto! Deserto immenso, áspero, intra-
tavel! Solidões desoladas (jue sorriem e zom-
bam, na Indifíerença das fracas, dos poderes e
tnagestadea dos reis.

Já o príncipe desanimado, sem esperança,
ia ordenar que retrocedessem, quando um dos
fâmulos exclamou radiante de gáudio:—Estamos perto perto, senhor. Vede —c ín-
dicando com o dedo-acolá, naquella montanha.

E o príncipe, relanceando o olhar, divisou
os vislumbres verdes de um oásis, de onde a
brisa fazia derivar um effluvio embriagante de
de flores. Flores ? Sim, mas flores que medra-
vam em vergeis paradisíacos, em cujos ramos,
talvez pousassem cherubins fatigados de esfal-
fantos adejos !

—Para lá -ordenou. Poucas horas depois
a caravana penetrava num oásis e, seguindo
as instrucções do sacerdote, o príncipe desem-
barcou a pouca distancia da lapa e caminhou a
pé em direcção a um valle. Na entrada da ca-
verna, como um rebento da rocha, uma estatua
enea do cynocephalo llapy, ante o trepidar he-
sitante do principie, falou com uma vez meta-
üca e eavernosa-«Entra.»

Tudo escuro e aterrador... Seria possivel
quo naquella crypta, sob o perenne terror das
trevas, se cultuasse Amen-Kã?

Um vago temor começava a se apoderar
do príncipe, quando uma segunda voz esfusi-
atue e scpuleral cortou o silencio torpido, pa-recendo sair dos recônditos da pederneira:

«Entra.»
Como que atlrahido por uma magia diabo-

Hca, instinetivamente se deixou conduzir pelos
passos que a esmo ia dando, quando, da súbito,
se dissiparam as Trevas e, numa profusão, mi'
raculosa, o deslumbrou uma Eeéria de luzes of-
Euscantes, multicores, num mixto de cores cam-
biantes, entre uma lloresta de columnas gi-
gantescas, cujos capiteis, maravilhas de uma
arte assombrosa e desconhecida, capaz de
o^umbn^ aceumuladas por séculos
de gloria e trabalho em todo o valle do Nilo,
sustinham um zimborio amplo, como o ceu, em-
buíido de tauxias reverberantes.

A poucos passos do príncipe um vulto, de
mulher, nova, de uma belleza extraordinária,
radiante de ouro e dixes, ergue o braço, num
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ademane enygmalico e diz numa vos mvsierio*
samente harmoniosa e amena:

-Filho de pharaós, por que vindes profu-nar com a vossa presença de ser humano, com
as vossas paixões, a santidade do templo do
grande deus Amen-kâ? Pois não sabeis «em
que consiste a felicidade ?» Voltae, que no vos-
so caminho, distante daqui, no sopé do monte
do Chachal, encontrareis humanizada, viva, avossa felicidade. Ide depressa, senão pode'ei-ia fugir nos gadanhos da morte, que espera sur-
prehendela ao perecer da tarde com o sopro
da invernia. Ide. E' o único momento que sevos depara de reconquistai-a. Ide e sabereis tem
que consiste a felicidade.)

A voz calara-se e o príncipe partiu.
Como seria a felicidade de um príncipe ?«Em que consistiria?» Seria uma deusa enga-

lanada de mil adereços, pompeando magnifi-
cencias, num scintillar de pedrarias, numa os-
tentação de maravilhas infinitas.

Seria uma princeza estuante de amor, com
uma nova coroa, um novo sceptro, novos do-
minios conquistados Sem o morticínio das guer-ras ?

Elle, que tanto soffria, não obstante ser
princip;, e talvez por isso mesmo!... elle quetanto ansiava ser feliz, tão feliz como poderoso.
ia agora ser feliz afinal. Secar-se-lhe-iam as
lagrimas, os abrolhos se transformariam em
pétalas de rosa no trancurso ovante de uma
perenne apotheose, na vertigem de um sonho,
o triumpho supremo da vida : ser feliz!

O tropH das alimarias ecoava nas colinas
distantes.

Depressa.
Nuvens de pó erguiam se, pousando em

átomos sobre as folhas dos arbustos.
Dè pressa.
Não vedes acolá, senhor, um vulto de

mulher V —interrogou um íamulo.
O príncipe empallideceu subitamente sem

saber porque e, dominado por um sentimento
estranho, exelamou :

A minha felicidade... ahi., é ella.
A caravana parou finalmente e elle contem-

plou de longe um solitário vulto de mulher,
melancólica, sentada a uma pedra, immovel !...
Náo, porém, uma deusa descida do ceu, engala-
nada de mil adornos, como antevira na suaima-
ginação phantasiosa, ma3 uma simples e, quiçá,
tamelica creatura, perdida na solidão daquelles
ermos, longe do aconchego e carinho materno.

Desceu e caminhava em sua direcção.
Um grande sentimento de piedade e de

dor transia-lhe a alma generosa.
Já não cogitava mais da <sua felicidade»,

queria, apenas, salvar aquella infelii creatura
das garras de uma morte, certa e trágica.

Curvou-se e disse-lhe com ternura:
-Quem és tu? Que fazes aqui?

E ella, surpresa, descobrindo o rosto La.
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COMO ME SINTO FELIZ!
GRAÇAS AO CONCEITUADO PREPARADO

ELIXIR DAS DAMAS
foi o medicamento mais etficaz que encontrei para combater e evitar

todas as moléstias do Utero e Ovarios, Colicas Uterinas, Hemorrhagias duran-
te a Menstruação exagerada, Corrimcntos, Catharros Uterinos, Flores brancas, etc.

Todos estes males desappareceram, porque nunca deixei e não deixarei
de tomar ás minhas reteições o meu salvador.

ELIXIR DAS DAMAS
por ser agente therapeutico de acção enérgica e segura, que, actuando

sobre os intestinos, regulariza suas funeções.

A' VENDA EM TODAS PHARMACIAS E DROGARIAS

Únicos distribuidores: MARTINS L1BERATO & C.

RUA SENHOR DOS PASSOS, N. 3

CAIXA POSTAL, 2 1 _ 7 - R 1 O DE JANEIRO
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nhado de pranto, deixou transparecer toda a
sua agreste belleza num relnnoear de olhos,
ozues e redondos.

O príncipe, como que fulminado por aquel-
le olhar sidéreo. caelhe abrupto aos pés, bei-
jando-lhe, louco, ardente e apaixonadamente os
lábios de nacar e a tez alabastrina das laces,
bebendo lhe as lagrimas num delírio de beijos.

Era a sua camponeza.
—Mirka, minha adorada Mirka 1... l_'s tu! ah...

eu bem sabia : a minha felicidade és tu .. Eu
bem o sabia: a felicidade consiste na satisfação
dos nossos desejos, a despeito de todos os pre-
conceitos mundanos. Vem meu amor, vem ! ..

O sol desmaiava no poente numa orgia de luz,
sob o esplendor do crepúsculo, que se esteir
dia nos debruns das nuvens altas e irisadas
nas cumiadas do ceu.
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DESEJOS...
Olhos verdes, olhos de esperança...
Olhos de promessa, alma de amor,
Quero de ti mais uma lembrança :
Um olhar, um beijo ou uma flori

_&.vir»

Frei

FARINHA LÁCTEA
PHOSPHATADAe

VITAMINADA
Silva Araújo a CA

w

:xpc

«Vida Capichaba-, no gênero, é o periódico de maior tiragem e circulação no
Estado do Esplrtto Santo.



ANNIVERSARIOS
Fizeram annos:
No dia 3:
0 sr. dr. Romulo Finamore, (jue com bri-

lhnntismo exerce o cargo de juiz de direito da
comarca de Santa Leopoldina.

O nataliciante, uma das mais lúcidas intelli-
genclas da magistratura espirito-santense, gosnem 00880 Estado de elevado e merecido con-
eeito.

Ao dr. Romulo o nosso abraço ;
o sr. Manoel Passos, esforçado funceionario

jh\ Secretaria da Instrueção;
Afo dia 5 :
A íntelligcntc senhorinha Wanda Coutinho,

filha da exma. viuva d. Giga Coutinho e com-
petente professora normalista ;

o dr. Janserico de Assis, alio funceionario
do Thesouro Nacional, neíualmente na Bahia ;

No dia 7:
o cel. José Pereira Barbosa, capitalista e

proprietário, que desfruta em nosso meio mui-
ta estima pelas suas dignas qualidades de ca-
racter e de coração :

a senhorinha Fvette Carneiro da Cunha, de-
dicada professora do Collegio do Carmo, nesta
capital ;

A graciosa senhorinha Ottilia Pandolphu
um dos lindos ornamentos do nosso mundo so
taal.
NOIVADOS

Com a gentil senhorinha Maria José Barbo-
sa, que fez annos no^dia 7, filha do cel. José
Penara Barbosa, ContractOU casamento, nessa
data o illustre dr. Nuno Santos Neves, procura-dor da Republica neste Estado e nosso brilham
lhante colaborador, de quando em quando.

Semelhante acontecimento despertou ern
nossa sociedade justo prazer, dado o grito de
estima em que são tidos os jovens e distinetos
noivos.

A Fida Capiehaba Faz votos por que am*
bos desfrutem a mais perfeita felicidade.

— Pizeranvse noivos o sr. César Ferreira
Pinto, esforçado representante da importante fir-
ma Cruz, Sobrinhos & Cia., com a prendada se-
nhorinha Edith Onofre Rodrigues, professora
da Escola Normal Pedro II, desta capital.
NASCIMENTO

O distincto*casal Joaquim Ribeiro GonçaN
ves e d. Izidia Benezath Goncalves.com o nas-

I
cimento de sua primogênita Theresa Maurinha*
está em festa.

Felicitações.
BAPTIZADO

Quarta-feira ultima, primeiro dia deste mez,
a graciosa Carmen Sylvia, íilhinha do sr. Ary
Vianna e de sua exma. esposa, sra.'Maria Ma-
gdalena Vianna, recebeu no Santuário do Car-
mo, as águas lustraes do baptismo, paranympha-
da pelo sr. coronel Alziro Vianna, deputado es-
tadual e director da Companhia Territorial e
sua filha, senhorita Amary Vianna.

Após a cerimonia religiosa, foi offerecida
uma mesa de doces aos convidados, que foram
levar á neophita e a seus pães votos de ventu-
ras, aos quaes se associa a «Vida Capiehaba».

VISITA
Deram nos o prazer de sua visita, acompa*

uhados do maestro Armando Gameiro, os ir-
mãos Gií e Giika, únicos aatistas da troupe
PETITS LORETTÍ, que se acha ha dias nesta
capital e vem deliciando a platéa victoriense
com seus esplendidos espectaculos do canto e
dansa.

Esses pequenos, mas magníficos interpretes
da scena, que têm impressionado vivamente os
freqüentadores do Polytheama, aom a graça e
o encanto de seus números attraentes, per ma-
necerão ainda entro nós por alguns dias.

A «Viria Capiehaba»agradece-lhes a visita.

NEGROLOGIO
Em São Paulo de táuriahé, Estado de MF

nas Geraes, falleceu, no dia 27 de abril ultimo,
a exma. sra. Theresa Alves, genitora do nosso
estimado amigo e brilhante collaborador, proí.
José Paulino Alves, residente em Veado, onde
dirige o Gymnasio «Barão de Macahubas».

Registrando com pezar esse íallecimento,
apresentamos ao nosso amigo, prof. José Pau-
lino, sentidos pêsames.

HORTENCIO LOPES

Esteve nesta cidade, procedente do Rio de
Janeiro, onde reside e para onde retornou hoje,
o estimado capitalista sr. Hortencio Lopes, di-
rector da Companhia Loteria do Espirito Santo
acompanhado de sua exma. esposa, d. Hilda Bar'
bará Lopes.

Desejamos lhes bôa viagem.



*_F-___*_!9E!L.._ "—. mmtr =___=__£)*___mm__mi__1mM*mmmmmàsmmms WamÉmSr

_v_ Para matar o tempo
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«TOME NOTA»

Tem a Victoria, como todas as cidades—suas
phasee, ora boas, ora m..s.

O progresso que se observa, geralmente,
no Brasil, Dão podia, de. certo, deixar de attin
j_»ir a todas as cidades populosas e ricas, como
a todas as cidades modestas, villas c aldeias de
todo o paiz.

A nossa terra, por exemplo, tom as suas
tortuosldades, herdadas de nossos eircpassados
— berros, pontes, ladeiras <: algumas praças ~do
Campinho a Capichaba, de Céraioira a Juçuloqua-
ra, vis.indo Maruhype e.Praia Comprida,S« Anto-
nio c ílha das Caieiras ; sem um café publico,
no centro da cidade ; cercada de valas e regui-
nhos, inclusive a bacia navegável na acfual 17/-
Ia Moscoso ; era, lamentavelmente, uma capital
de Província atrasada, náo obstante possuir cin-
co jornaes, dois dos quaes diários (matutino e
vespertino), de Moniz Freire e Cleto Nunes e
Aristides Freire; cinco bandas de musica ; uma
grande orchestra, até O presente náo substitui-
da por outra melhor ou igual, dirigida pelo ma-
estro Ballhaasar ; duas sociedades literárias™
«Amor ás Letras» e «Victoria», além de outras
recreativas — dançantes e carnavalescas — «Girem-
dinos», de Aristides Freire e dr. Goulart de
Souza, e «Filhos da Montanha», de José Pinto
Guimarães e de outros ; «Clubs Commercial» c
«Atlético», ambos com excellentes bilhares e jo-
gos sportivos ; quatro theatros dramáticos—«Mel-
pomene», de Aristides Freire ; «Thalia», de Po-
lycarpp Silva (portuguez naturalizado) ; «União
Capichaba», de Pinto Cezimbra c «Democrata»,
de Gomes Neto, irmãos e deste modesto chro-
nista, estudantes do Atheneu Provincial ; sem
possuir, embora, os dois bons diários que temos
com seus machinismos modernos — «Diário da
Manha» e «Gazeta» e até... para atrapalhar — a
«A Fuzarca», após a morte da «Gargalhada»,
estes, modestos periódicos dos folgalhões typo-
graphos ; a excellente revista semanal «Vida
Capichaba», literária, humorística, sem ser api-
mentada, embora nascida das entranhas cere.
bróts dos pimentas e pimenteis, tendo para hon-
ra nossa, como seus illustres redactores e prin-
cipaes responsáveis pelas maluquices que escre-
vemos, os cultos jornalistas professores Elpidio
Pimentcl e Lopes Pimenta, dois turunas que
tudo sacrificam em bem da collectividade—tra-
balhando, ambos, ha sete annos a fio, envelhe*
cendo, ambos, na actividade consumida, só por
devotado amor á terra natal ; e tantos outros
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melhoramentos que todos nós observamos, a
começar pelos novos edifícios—inicio de r.rra-
nha-céos ; excellentes jardins e «Theatro Car-
los Gomes», por signal, fora do alinhamento,
graças á iniciativa do conhecido Indusiri d, sr.
André Carloni. e etc, etc. e tal pontinhos...

«TOME NOTA» !

Esticamos como borracha,um período de vara
e meia ou quasi dois metros, como as vezes
acontece as «notas ligeiras» do eximio jornalis-
ta Garcia de Rezende, sem dizermos patavina
sobre a phrase chistosa de An te nio Pinto Gui-
roaráeSj tio do hábil industrial coronel Antenor
Guimarães, o primeiro e único que teve a arro*
jada Idéa de estabelecer no antigo «Globo», uma
confeitaria modelo, com um grande bilhar an
nexo, este no prédio oecupado pelo commer-
ciante ao lado esquerdo.

«TOME NOTA» !

A esse tempo, o Zé povo graúdo da terra,
saia cedo das repartições, ás três da tarde, e
antes mesmo de procurar o papaterra fresco dos
pescadores da Capichaba, ia entrando rumo cer-
to á pastelaria, em busca das empadinhas quem
tes de camarões com azeitonas portuguesas e
zdsl**» fartava-se junto á empadeira, pagava
quanto entendia ou fazia, em seguida, esquerda
rodar, indo em cheio ao bilhar ; outros freguo
zes, mais simplórios, contavam ao Antonico
Guimarães, uma historia complicada e cumpri-
da : «a cara esposa havia lido o seu anniversa-
rio natalicio nos diários da terra e elle, como che-
fe de Familia nào tinha outro remédio...» e zds ;
O Antonico preparava logo a maiuritagem : —

uma dúzia de garrafas de cerveja da bôa, in*

gleza, umas dúzias de empadas e de pasteis dô-
ces, uvas, peras e maçãs, vinho do porto mos*
catei, etc, etc

O Antonico ainda mandava a encommenda
fiada, ouvindo do bom freguez a phrase classF
ca : «Tome nota... no fim do mè9,.-»

«Sim... sim... não ha duvida, dizia o bondo-
so negociante».

Um outro porque tinha que se casar num

grande dia, até histórico, ou seja» por exemplo:
a 30 de abril, anniversario da «Vida Capichaba»,
apresentava uma lista longa de comestíveis é de
beberagena tinas.

Tudo prompto, do bom e do melhore a ca-
aiinho da casa do esperto freguez, ouvindo o An
tônico a \& entôo ferina phrase; «Tome nota»..»
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A mercadoria ia saindo todos os dias, mas
o arame 6 que não entrava...

As contas velhas náo se pagam e as novas
amadurecem e seguem o mesmo rumo.

Tantas vezes o pote foi a fonte... até que
o nosso bandoso e paciente amigo fechou a
«Confeitaria do Globo» e bilhares no salão ao
lado, não por falta de quorum, mas por quorum
em demasia.

Excusado é dizer que os freguezes, salvo os
mais descarados, não voltavam ã carga, limi
tando se a boas desculpas \ «Este mês, Antonico,
inesperadamente, morreu a minha sogra, com
um osso atravessado na garganta...» e o Auto-
nicOi coitado, ainda era obrigado a consolar o
afjlicto genro devedor.

Mas perguntava ao Antunico, um amigo sin-
cero.o motivo por que havia fe< hado tão impor-
tante estabelecimento, o único, no gênero, em
nossa capital?

A resposta era original :
«Tome nota».
Quando um outro, fingíndo-ae condoído, ar-

riscava, curioso, ama pergunta, o Antonico, sem
se mostrar agastado, respondia-lhe, apenas :

«Foi por causa de coisas de Somenos impor-
t anciã...»

0 fregucz, ladino, insistia na pergunta, até
que, pcy fim, dizi,.-lhe o grande c bondoso ne-
gociante, mas muito conformado:

«Tome nota»...
0 Antonico se perdeu dinheiro, ganhou, (o-

davia, muita (xperieucia.
—Os tempos, porém, estão hoje mudados,

mais normaes, e mais animadores:
Não haverá quem queira fundar, agora, uma

confeitaria modelo, prima irmã da < Paschoal»,
do Rio ?

«Tome nota !»
Capy Chaba.
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Loteria do Espirito Santo
Recebe propostas para agentes nos seguiu-

tes munícipios do Estado :
São Matheus
Santa Leopoldina
Santa Thereza
Vianna
Santa Cruz
Pau Gigante
Fundão
Serra
Villa Velha
Cariacica
Domingos Martins
Guarâpary
Benevente
Iconha
Riacho
Rio Novo

flfli
Dactylographia humorística
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Nosso apreciado collaborador de illustraçftcs
e charges humorísticas, sr. A. Ribeiro, acaba de
experimentar, com êxito, a utilidade das ma-
chinas de escrever no serviço de sua profissão.

E, por uma defere n ei a toda especial, com o
que muito nos desvanecemos, o sr. A. Ribeiro,
que é também collaborador de outros periodi-
cos do Rio de Janeiro, resolveu dar á Vida Ca-
pichada o prazer de divulgar os seus primeiros
ensaios, victoriosos, de dactylographia humoris-
tica.

Chamamos, pois, para o novo gênero de ca-
ricatura, a attençáo dos nossos leitoras.

flft

Itapemirim
Moniz Freire
Rio Pardo
Conceição da Barra
Castello
Cartas para Companhia Loteria do Espirito

Santo—Caixa Postal 3721—Victoria.
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Lic«nça n. 511 de 26 de março de 1906

17M HABIT.TSSIMO MEDICO
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POSSUIDOR DE UMAS DAS MAIS VASTAS CLIENTELAS DE PELOTAS SOBRE

O «PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE*

Eu, abaixo assignado. dootOf cm sciencias médicas cirúrgicas pela Faculdade de Medi-

cina do Rio de Janeiro, attesto que o «Peitoral de Angico Pelotense. offerece vantagens sobre

outros similares no tratamento de moléstias em que seu emprego encontra indicação.

9-9-921' DR. BALBINO MASCARENHAS.
«*

9
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ee

e
9

Vende-se em todas as Pharmacias e Drogarias do
— BR A S I L —

Deposito: DROGARIA SEQUEIRA — Pelotas- Rio Grande do SüI
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ASSA DUMAS SOU OS SEIOS, nas dobras de gordura da pelle do ventre,
rachas entre os dedos dos pés, eezemas infantis, etc saram em três tempos com
o uso do PO' PELOTENSE (Lie. 54 de 16/2/918). Caixa 2fc000 rs. na Drogaria
Pacheco, 43—47—Rua dos Andradas—Rio. E' bom e barato. Leia a bulla.
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i Telegr.: «PRADINHO»

Caixa postal, 3867
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BEIJO FRIO!
%

=3

EXPORTADORES §¦
CAFÉ' I

Escriptorio:
Rua Jeroirynio Monteiro, 12

Victoria Estado do E. Santo §
iiiwuRiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniuMiHWHianuHiHHiHwmB

I BEIJO FRIO, o único beijo ao alcance
1 de todas as boceas, que podeis receber

| innocentemente, a todo momento e em
1 todo locar, refrigerante ideal do espirito

| e do corpo, sob a forma delicada de pu-
I rissimo e delicioso sorvete confecciona-
1 do primorosamente nos estabelecimentos

| frigoríficos de YIVACQIAA, IRMÃOS
| & CO-, com matéria prima impeccavel,

e pelos processos mechanicos mais
aperfeiçoados e hygienicos.

A Fabrica de BEIJOS FRIOS, á rua 23 _
de Maio n° 7, fornece-os, em qualquer |
quantidade e variedade, para esta ei- |
dade e interior do Estado, irreprehen-

I sivelmente acondicionados sem reci-
pientes apropriados.

safe
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— l/océ />aòa em excesso!
—Bebo por patriotismo. Auxilio a campanha contra o álcool.
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RECORDS...
1928 foi o anno dos recorda divertidos. As-

sim é que em Paris, Schnabel, muito conheci-
do entre os admiradores dos vinhos antigos e
modernos, bebeu dois galões de cerveja em um
minuto e sete segundos. Esse record, comquan-
to o tempo fosse considerado excellente, foi dc-
pois batido 12 vezes até que e actual campeão
conseguiu levar a effeito a mesma façanha em 23
segundos e um quinto»

Horr Friíz Schnor escandalizou toda a Al-
lemanha ao comer 300 libras de carne de por-CO em 10 dias, sendo, entretanto, sua façanha
superada por outro allemão, que devorou se-
te jardas e quatro pollegadas de lingüiça em
pouco mais de meia hera. Francisco Maricá,
compatriota de Mussolini, liquidou de uma as-
sentada 2 milhas e um quarto de Spaghetti.

A Inglaterra teve também o seu campeão,
embora não se tenha disÜoguido no «terreno
dos comes e bebes»* Foi o professor de musi

Sm%*0
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ca Priece Mc Bride, que tocou í.COO vezes sem
a menor hesitação o «Sempre» de írvin Berlim

Na Polônia, um jazz band tocou continua-
mente durante mais de 33 horas. Um gregoatravessou o líeliesponto tocando realejo.

Náo é só : uma senhora ingleza falou du-
rante 43 horas sem interrupção, sendo o seu re-
cord batido algumas semanas depois por Herr
líoraz, da Allemanha, que attingiu 4a horas.

Um francez deu 212 beijos sem parar um só
instante para respirar.

Todos esses recorda, entretanto, pouco re.
presentam se os compararmos com 0 que aca-
ba de ser estabelecido em Nova York.

No Concurso Mundial de Tagreilico, promo-vido por Milton C. Crandai e em que tomaram
parte 50 concurrentes, Howard Wülians e Betty
Wilson, nadadora americana, falaram durante
97 horas.

A prova, que terminou por um empate, se.
rá disputada novamente para se ver a quem ca-
hera o prendo de $1.000.

SnR
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O PILOGENIO
serve em qualquer oaso
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si já quasi náo tem, serve-lhe o PILOGENO,
Porque lhe fará vir cabello novo e ebundan-
te. Si começa a ter pouco, serve-lhe o PILO-
GÊNIO, porque impede que o cabello continue
a cahir. Si ainda tem muito, serve-lhe o PI-
LOGI.NF), porque lhe garante a hygiene do
cabello.

Ainda paru a extlnoçAo da caipa
Ainda para o tratamento da barba

e loção de toilette.
PILOGENIO, sempre PILOGENIO!

A' venda em todas as pharmacias. drogarias
e perfumarias.

Doenças bronco-pulmonares
mmmmaaammmmmmaammmmÊimÊiaamÊmmmmmmm

Um medicamento verdadeiramente ideal paracrianças, senhoras fracas e convalesceu tos é
o Pho§pho«Thlocol Oranula^
do de Giffoni. Pelo «phospho-calcio physio-lógico» que encerra, elle auxilia a forrnaçáo
dos dentes e dos ossos, desenvolve os mus-
culos, repara as perdas nervosas, estimula o
cérebro ; c pelo «suifo-gaiacol» tonifica os pul-mões desintoxica os intestinos. Em pouco tem-
po o apetite volta, a nutrição é memorada e o
peso do corpo augmenta. E* o fortiticante in-
dispensável na convalescença da pneumonia,

da influenza, da coqueluche e do
— — — sarampo — — —

Receitado diariamente pelas lummlda*
de* medloaidestaotdade e do* Ratados

Em todas as pharmacias e drogarias.

Deposito : Drogaria Giffoni

Rua 1* de Março, 17 — Rio de Janeiro

I
1

|

TYPHO UREMIA, INFEÇÇÕES intestixiaes e do appaxelho urinario, evitam-se, usando ÜROl l l l í\j LORM1NA, precioso antiseptico. desinfectante e diuretico, muito agradável ao paiadarEm todas as pharmacias e drogarias - Deposito DROGARIA GIFFONIRua 1- de Março, 17 Rio de Janeiro
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rDR. AMÉRICO OLIVEIRA^
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MEDICO
RESIDÊNCIA

Rua Washington Pes-— sôa, 22 -
(antiga Rua do Norte)

PARTEIRO
CONSULTÓRIO

Fel ph. 19
TTTrrTTiiiixTixiiirTiiiiiiijnxiriiTniiiirTrjmrgii

Rua l? de Março, 6
Por rima da Phar-

macia Pessoa. Diária
menti* das 8 ás 10 n

TODAS AS
GRAVURAS

IMPRESSAS NESTA REVISTA
SAO FEITAS MA'VASA VI ANNí

>r(*ANT!GA CASA BRUN) /*

Antônio HnpmM&mTMBQA LEDO,M

IaTRINXET <& C-
¦HW«IMMM«Ni i'lii,ii'.lli,'iil'g:,:^iuiiw>i,.lu>ninffw::„ci.:.atKaK;'

CommlsiOes, consttf navo>s, repre-

lentacõei e conta própria

Escriplorio c armazém : R. 1" de Março, 42

Telegrammaa: TRINXKT-Co.ligo ; RIBEIRO

TEUEPHONE, 75-C. POSTAL, 3815 I

Victoria Espirito Santo
ia
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Attente-se detidamente na situação das nu.

ções do mundo, desde que foi extineto o do*
minio horriíico da grande guerra, e que por cin-
co longos annos abalou os alicerces europeus,
e ver-se-á que, na verdade, nâo ha uma paz de-
finitiva, mão existe um estado de harmonia en-
tre os povos.

A Europa, a Ásia, a África náo é de hoje
que se debatem afanosamente sob as convul-
soes intestinas, que ora avultam e se encres-
pam, ora decrescem para reapparecer depois com
a mesma ou menor intensidade-—prova eviden-
te de que subsiste o espirito reaccionario, o do
absolutismo...

E quanto á paz, derivante da cessação da
grande guerra, entre as nações belligerantes»
bem se pôde dizer que, mais pelos interesses
econômicos do que pelos sentimentos de riva*
tidades, que as levaram ao esborcionamento re-
ciproco pelos elementos bellicosos, ella nâo exis*
te de facto ; ao contrario, bem fundadamente,
paira no continente europeu de maneira sensi-
vel a mais profunda apprehensáo de que uma
nova, formidável luta se venha dcploravelmentt
a assistir.

E quanto ás convulsões intestinas, objecto
principal deste artigo, o mundo está sob este
dilemma : os povos rebellados por todo o glo
bo e os governos reagindo como devem e se
lhes torna possivel.
* A França e a Espanha têm um problema
externo, que é ainda Marrocos; problema que.
oxalá! nâo seja futuramente funesto, salvo erro
de nossa parte — o que sobremaneira nos ale
graria —para quem pretender resolve lo, como
esta sendo pretendido, o que alguns críticos da
política internacional dizem ter sido creado pe-
Ia própria França contra o referido pais penin-
pular; este, que é a Espanha, tem ainda o seu
problema interno, que é a nação contra o di
rectorio riverista, combatido pelo espirito demo-
cratico da intellectualidade nacional.

E por favor ninguém venha a dizer que isto
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nâo passa de illusáo e de historia acabada/pois
a pyra ainda fiammeja ardorosamente.

A França soffre crises constantes na sua
política interna; a Inglaterra tem, a cada pas-
so, a cada instante, de supportar a Irlanda ; a
Itália, o fascio, cuja existência parece epheme-
ra, pois náo assenta—pelo menos no que deixa
transparecer—em principio solido de política na-
cional, liberal (haja vista a constante transfor-
maçâo por que passa)—e agora mesmo se an
nuncia outra, mixto de capitalismo e socialismo,
ou melhor : de papismo e nacionalismo— seme-
lhantemente ao esculptor que, desconhecendo
a rigidez do mármore, muda constantemente de
posição o buril, que empunha ; o Oriente, este
está todo complicado, destacando-se a Polônia,
a Bulgária, e mais accentuadamente a Grécia e
a China. Nada diiemos com relação á America...

Em o Novo Continente se náo constata, com
effeito, uma política de todo tranquillizadora, co-
mo o poderá pensar alguém, mas cremos tudo
marcha regularmente, a nâo ser o tufáo que
queria fazer rodopiar a Bolívia e o Uruguay,
que, porém, passou e nâo sabemos por que pia-
gas anda nesta hora. Deus abriu mai9 uma vez
as asas protectoras da verdadeira Paz.

Entretanto, nâo é de esperar que sempre vi
vam em paz as nações, que fazem parte do vul-
cáo mundial, como por exemplo o querido Bra-
sil—como vimos ha bem pouco, em que os pro-
prios irmãos se estrangulavam I

E é de crer, todavia, que agora vamos, mais
que nunca, a caminho da paz, si se deve crer
que o tal anjo da paz náo constitue mera fie
çáo . . .

O que podemos vêr é que o mundo se abys*
ma cada vez mais no tremenda! horrifico das
erupções vulcânicas ! Portugal bate se, por sua
vez, contra a crise teniveí. A Grécia vê soter-
rada a sua bella Corintho, e tudo mais assim
marcha, sem que nos nâo lembremos do infeliz
império japonês, que quasi desappareceu.

E\ porventura, esse estado cahotico, que se
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pxtrrminnr por completo n CSSpC, rvitur B queda do ca-
bello c combater toda c qualquer mnlr*tta do couro ff

cabelludo. J
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0 melhor para a macia r e dar brilho no eabelio, «Ie per- ^
fume rinittimo e agradável, rivalizando com o<* similares ^

estrangeiros, nio sendo o main raro. 5_. *
£*fo« poderosos preparados são vendidos na »
Perfumaria FLOR DA AMERICA 5
Rua Duque de Caxias, 27 *

E. E. SANTO VICTORIA _

alastra e envolve todo o globo habitado, irrom-
pendo como uma manifestação de indisciplina ou
dissolução da ordem social dos povos e da9 cou-
sast aeceitavel em nosso meio civilizado ?

Quere o, acaso, em seu seio, a cultura mo-
ral-intellectual. centro que deve ser de paz, luz
e amor ? Eis um problema de actualidade.

Náo Como tudo na lei da relatividade, elle
é o effcito do domínio dos homens sobre ob
seus jurísdicionados. E' o phenomeno social-
político, que indeclinavclmente sr opera com as-
pecto decisivo e renovador ; o qual ha de pro-
porcionar grandes abalos por toda parte até
que triumphe, até que a humanidade desfunte
uma nova ordem política, um novo Estado, que
exactamente seja a garantia da lei, o espirito
de justiça, que compensa o trabalho honrado e
fecundo, o de paz, que harmoniza as disposi-
çõc9 contrarias, o de direito, que esmaga amai'
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dade e exalta o bem, que desmoraliza a hyp o
crisia c dá o braço á razão.

E entào será chegada a época da verdadei
ra paz-o que esperamos venha presto, pois nâo
é impossível, embora que difficil—em que se sa-
berá manter aquelle respeito sagrado, que uma
deve á outra, relativamente ás nações, particu
las que são do Universo, irmãs que elevem ser^
inseparáveis na ordem e no progresso. Por «ra
só ha prontissio debet intelUgi, rebus sic stan
tibus...

Torna-se, porém, mister que o mundo saia
da lethargla em que dorme espiritualmente e se
erga disposto a enfrentar as phalanges do mal,
que o amordaçam, o visuvio mundial, que o amea
ca destruir.

m Rio Novo. K. Santo.
W Alfredo Mfgnac
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Proprietária dos fertilissimos terrenos do valle do Rio Doce, dotados
de maravilhosa riqueza de madeiras, servidos pela E. F. Victoria a
Minas, a 6 horas da capitando Estado, e também dos valiosos terre-
nos do Caparão, no município do Alegre. As vendas são feitas a di-
nheiro e a longo prazo, em lotes de 25 a 30 hectares e em áreas
para fazendas, medidas e demarcadas, em condições as mais vanta
josas, tendo, principalmente, o objectivo da colonização.

Directores : Alziro \Jianna e lldefonso Britto
INFORMAÇÕES: EM VICTORIA, COM VIVACQUA, IRMÀOS & CIA.

EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM : ARMANDO BRAGA
EM CASTELLO: ARCHILÁO VIVACQUA
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VICTORIA, A "CIDADE SORRISO"
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(Especial para a «VIOA CAPICHABA»)

A cidade que dcsapparece dentro desse
scenario maravilhoso, que é a bahia de Victo-
riaf é mysterio que muita gente náo se dá ao
trabalho curioso de examinar e viver, na sua
incoherente theoria de attitudes despreoecupa-
das, e nos seus aspectos significativos.

Victoria xkSq se entrega á primeira vista.
NAo é a «Cidade Mulher» que o sr. Álvaro

Morcyra viu através do Rio, numa hora de idyl-
lios e confidencias.

II j muito desafio ao dom joanismo dos nos-
sos sentidos nas suas avenidas e ruas, no ac-
cidentado da sua topographia irregular e até
no €parque Moscoso, onde o verde é uma idéa
-fixa divina da Natureza.

Cidade que náo se revela...
Deixa-se vêr, despreoecupada ; sorri, com

malícia ou melancolia.
Mais nada I
Os olhos que sonham com alguma cousa

mais, além desse sorriso, é que têem de ir pro-
curar a cidade verdadeira, a sua alma elegan-
te e sonora.

Terra discreta, de uma timidez preoecupada,
a cidade vive na sua melancolia de aristocrata
ou na sua banalidade risonha.

«Cidadesorriso» !
E* um bello qualificativo! E sonoro.
Por isso, a cidade ia deixando o tempo ro-

lar, numa beatitude seraphica.
A sua juventude podia ser um perigo... Po-

rém ella viveu, muito em prazo táo limitado :
olhou a vida, usou um pouco de literatura e,
depois, creou para si, por um figurino de ele-
gancia subtilizada, um scepticismo muito litera-
rio, para ser levado a serio neste momento.
Contudo, ia crescendo... Novas ruas, novas ave-
nidas...

E, de repente, o sol começou a entrar pe-
las ruas a dentro, sem cerimonias, recto, mili-
tarizado.

Um rylhmo novo como mestre de scena.
Agora, abi está uma nova Victoria.
Moveu-se ao ar livre, quiz saber do movi-

mento das cousas, interessou se por tudo: vivei
Um pouco discreta, é verdade ; muito «capi-

chaba», é verdade...
Deante da sua melancolia ainda se grava

um provincianismo teimoso ; mas é para se apa-
gar, pouco depois, á ronda deliciosa de alguns
aspectos consoladores da cidade, que vae se-
guindo, numa agilidade bem viva.

¦ flSBBBBBB

«

mm

O movimento social anima-se com traços de
requintes admiráveis.

Mesmo a vida intellectual já é outra em Vi-
ctoria, vida de pensamento e cultura, que har-
moniza o ambiente transfigurado, a crear uma
elite, que já se nota.

A Victoria é bem, nesse sentido, uma cidade
talhada para refugio de um intellectualismo ro-
buato, que se penetre de elegância e vitalidade,
que saiba ser uma força disciplinada.

Num futuro que náo será longe?
A cidade que nos responda..»
E' aqui que se observa, com muito relevo,

o paradoxo moderno: cidade de contemplativos
a terra capichaba é uma cidade de acçáo.
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A poesia náo embaraça esse pragmatismo
contemporâneo, que sabe compor a sua activa

physinomia.
E* ainda a «Cidade-Sorriso» ?
E\
Mas esqueceu se de ficar, apenas, a namo-

rar o titulo prodigioso.
Perdeu muito daquella antiga vaidade-
Entretanto, continua ainda, como aquellas

creaturas de lenda que enamoraram Loti,na terra
das «Desencantadas»-com um véo mysterioso
sobre os olhos ignorados. Pois é preciso muito
trabalho e paciência para que se conheça Victo-
ria, a «Cidade-Sorriso»...

Rio, 15-4-029.
Alberto Carrilhe.
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Dois aspectos do brilhante concurso da «Escola Remington, realizadonesta capital em abril ultimo
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Caixinhas de papelão

Menino eu tive, entre os brinquedos,
A quem dizia os meus segredos,
Numa caixinha, uma boneca. "*
E. num enlevo, hora seguida»
Despetalava margarida
Sobre a boneca adormecida...

Si alguém á rua me levava,
Minha caixinha eu carregava,
Todo cuidado na boneca...
A' noite eu vinha e, de cansaço,
Quasi arrastava o curto passo,
Mas tinha a caixa sob c braço...

Homem fiqueis Quanta ironia!
Na grande noite do meu dia,

ou uma boneca...
a que a animava...
ei, quando a levava,

a minha infância o devaneio,
raçr, junto ao SQl0f

ü levei ao cemitério
Numa caixinha de boneca...

Deus me mand
Partiu-se a vid,
E eu me lembr
d
Pois, sob o bi
Eu
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de outros methodos seletivos menos arbitrários,
lhe seja conferida a faixa auriverde de «Miss
Brasil», e possa ella assim, na terra maravilhosa
da cinematographia, alcançar o titulo glorioso
dé campeã universal da belleza feminina, para
honra da nossa Pátria e orgulho do nosso Es-
tado.

Nâo sei qual foi o methodo seguido pelo
jury federal, e nem qual o adoptado em Gal«
ve9ton, para a escolha embaraçosa da mulher
mais bella, dentre algumas dezenas de outras
egualmente bellas. Nâo, creio, porém, que fosse
ou deva ser o histórico comparativo, isto é, o
que reduz o difficil problema a uma simples
comparação geométrica, entre as formas actuaes
do corpo humano, e os modelos canonicos da
estatuaria grega. Contra esse processo eleclivo
três fact>res, pelo menos, protestam : a evolu-
çáo, a natureza e a própria arte.

A evolução é uma das leis axiomaticas da
philo9ophia moderna. Tudo está sujeito a ella,
desde o mundo physico, até as construcçòes
abstratas da humanidade. A concepção do bello,
portanto, não podia deixar, e realmente náo
deixou de evoluir, como attestam os factos. As
figuras carnudas dos tempos de PhidlSS, e. muito
posteriormente, dos quadros de Rubens, nâo pc-
dem servir de estalào â silhueta esguia da mu-
lher moderna. «A divina, ajpallida Phrynéa»,
descripta nos versos maravilhosos de Bilac ;

«Aquella formosura original, que inspira
E dá vida ao genial cinzel de Praxitelles,
De Hyperides á voz e á palheta de Apelles»,

si pretendesse hoje um modesto logar de ma
nequim vivo, num dos ateliers de Paris, nâo
seria acceita, porque a sua plástica, que fizera

4*
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4 sympathlca senhorita Ziia Vianna, com-
patente professora no Rio Panças, em Coita-
tina, onde é muito estimada e irmã do sr.

Dino Alves Vianna.
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A menina Maria da Conealçâo, filhinha de
nossa representante em Conceição do Muquy, W

professora Maria Anatolia doa Rala.

estremecer os deuses nos altares, e pasmar os
juizes deslumbrados, estava fora da moda...

Por sua vez, a natureza, o artifex maximus,
nâo se subordina absolutamente, na execuçfto
mysteriosa das suas obras primas, aos ca-
nones arbitrários, modelados pela mâo do ho-
mem I Ao contrario, este é que deve pedir
áquella as medidas, a forma, a core o som para
as suas creaçôes geniaes. Uma bonita mulher
pode servir de modelo precioso ao estatuario,
ou ao pintor ; mas nunca, por uma estatua ou
por uma tela, se conseguirá plasmar nem uma
mulher feia... Querer, pois, alerir a belleza na-
tural pela mensuraçâo arithmetica, é um absur-
do inconcebível !!l

E a arte. finalmente, sendo a reproducçâo
da natureza através cie um temperamento, deve
ser, como esta. essencialmente assymetrica, e,
portanto, nâo pode consentir que se reduza a
realização sublime do bello a uma simples equa-
çáo algebrice. A única manifestação artística,
compatível com o numero, era a poesia ; mas
ainda aíisim, nâo bastava a métrica, queria tam-
bem a emoção ! e, por isso mesmo, quebrou
os velhos moldes e libertou o pé do verso...
«La beauté, já disse Toussenel, na qiiune me»
sure. Ia force dfattraciion*.

A arte clássica é um deleite para o espiri*
to ; rr.as é preciso nos transportemos á sua epocat
par?4 bem aprecial-a. si nâo quizermos fazer coro
com o celebre professor Cornusky de quem nos
fali Eça de Queiroz, o qual, apezar de achar
de testaveis alguns monumentos antigos, náo po-
dia, em obediência ao consenso universal, dei-
?;ar de exclamar também: «Como é bello l»

Rio, maio de 1929.
Marcilio de Laoerda.
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Um diíi DEUS reuniu, lá na mansão divina,
a Belleza, a Ternura, a Intelligencia. a Graça,
a Perfeição, o Encanto, a Distmcção da raça,
e o roseo resplendor da Aurora purpurina,
e lhes falou sorrindo: «Ordeno e quero que se faça,
nem grande por demais, nem muito pequenina,a mais perfeita e linda, a mais gentil menina,
cuja belleza empolgue a multidão na praça:
que ella cresça e que seja. um dia, a mais formosa,
a mais linda mulher de que tiver noticia
de um concurso, sem par, na escolha caprichosa.»
Conformo ELLE mandara, o trabalho se acaba.
E DEUS lhe di/: «Que seja a encantadora Glycta
a mais bella mulher da terra capichaba*»

*
Então Glycía NASCEU. Linda como unia santa;
toda feita de espuma o raios de alvorada :
do seu corpo de opala a fôrma aprimorada,
de extrema perfeição, mil olhares encanta.
Depois CRKSCKI". Sua alma cm sonhos enlevada
Sorveu de perfeição tanta harmonia, tanta,
que DEUS lhe deu da graça o aroma, quesupplanía,
que empolga e que seduz como uma cousa amada.
SI RGIU. Linda e gentil, de uma belleza rara.
de uma harmonia tal que Venus lhe invejara
sentindo, ao vel a assim, que a sua fama acaba,
benclo a expressão mais pura e excelsa da belleza,
VENCEU de Villa Velha a mais gentil princeza,a mais bella mulher da terra capichaba.
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Toledo de Loyola

O ideal cie belleza viária coi
num mesmo tempo, vpria ec
E\ por exceliencia, simjeetiv

a historia da arte. Vejam-se as
artísticas do pescoço, Para exer
fiado na parte antero-infe rior n.
Foi a forma querida na Kcnasc

levou-a ao exagero na Clçopatr
çâo. K os artistas refleetehi o ií
época em .que vivem. lloi^ssse

concurso de misses... Impossível ui
l*ns optam por cabellos se

da VenUS dr Milo. < hitros p
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castanhos e sentimentaes. piilros
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Wüo á frente. Houve con
mm escritório sensorial.» (
pratica o ultimo, imaginam
tavam seguindo p primeiro,
ílisse isso. (i critério senso
Mas agora é tarde. Palavra
palavra de prineipe immor
mi* pediu Klpidio Pimentel.||hlle q
em homenagem a «.Miss? Eüri< >
brilhou no Rio de Janeiro,
grandes Estados ella foi gr.
da Republica, foi como a in
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ESPIRITO SANTO
belleza fíria com o tempo. K,

o tempo. |?aria com os homens.
rllenein, sU>jectivo. Hasta correr

arte. Vejttt-se as representações
pescoço. I^ra exemplo. <) arrendo-

nnt(M*o-iiâ.:rior marcou uma época.
querida naf^onaseonçn. Guidò Re'hj
gero na (Mjopatra e na Contempla-
tas refleeÉrn o ideal de belleza da
k/ivem. II0JJ5Í9SSC naquelle tempo um
?5<?S... Inmojkivel um padrão de bellc/.a.
cabellos separados na fronte, como OS
¦). Outros pMos trançados, como <>s das

jra. Lns $é extasiam diante dr olhos
imeutaes. ihitros preferem os que sáo
>s. Como já|olieabns molhadas. Dahi os
ados pclalrcisão do jüry, com Coelho
louve conlisão de «critério esthetico»

H
nsoriab> «; julgadores «pu/.ernm em

imaginauio. innoccntemente, que es-
o primeiroj» P oi Roquettc-PiníÒ quem
terio sens#ial não servia para o easo.
Io. Ealavral de rei não volta atrás. Nem
ano immorti |. Depois, náo íoi isso que
b Pimentel! Klle quer algumas linhas
a .Miss» iAjrito Santo. Cilycia Serrano
le JnnriroMSntrrns representantes dos
<Mla foi grfl|dc. Seu sorriso, na Capital

â como a iiifJHligenoia de Ruy. cm liava.
titulo de «%|s» Brasil. Pouco importa.
ito, ser a poeira. Na piscina do Llumi-
Médcbaixadagua. As outras boiaram...
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Deu-te o Suprem.. Artista essa graça harmoniosa
Dè unia bejleza ideal3
Purissimà r radiosa;
Deu-te um porte elegante cie Fidalga,
I )e prineezá medieval;
Deu-te um corpo de grega adolescente,
I 'ns olhos pensatívos,
Profundos e evoeaüvos,
Uns olhos cujo olhar tanta ternura encerra!
— Espelhos que refíectem, docemente,
A visão luminosa
Das praias da minha torra.

Faiscantcs de sol !
Deu-te uns lábios tão rubros como as pétalas
De uma rosa de fogo, nos beijos do arrebol!

Deu-te essa plástica admirável
De uma deusa paga, que em meus sonhos diviso;
Deu-te um perfil incomparavel,
A elegância do gesto e a graça do sorriso;
Deu-te todo um thesouro ^h' realeza
E de fascinação mais pura.
Porque és a estatua viva da Belleza,
A encarnação da própria Formosura»...
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Raul Serrano
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IN MEMORIAM
Luiz da Silva Alves de Azambuja Suzano

Para chegarmos ao resultado auspicioso a
que espontaneamente nos promomos, de boa fé,
levado tão somente por um dever de conscien-
cia, porque vivemos com ella e com ella pre-
tendemos morrer, visando fazer inteira justiça á
memória, sempre veneranda, do grande brasi-
leiro que consagrou toda sua proveitosa exis-
tencia á nossa terra, precisamos, afinal, abordar
a certos detalhes de sua vida intensa, desde
tenra idade, salientando, antes, outros escripto-
res de mérito, que melhor escreveram sobre a
personalidade do commendador Luiz Alves de
Azambuja Suzano.

Dentre vários capichabas illustres. contem-
poraneos ou nâo contemporâneos, ninguém po-
dera negar a autoridade de Augusto Calmon e
a sua integridade em assumptos dessa nature-
za, fallando ou escrevendo sobre a personali-
dade de Azambuja Suzano.

Temos ponderosos motivos para acreditar
que «Magno Curió» que subscreveu a magistral
biographia de Suzano, pelos precedentes e pro
prio estylo, muito nosso conhecido, outro nâo
foi, outro nâo podia ser, senão o digno jorna-
lista, de saudosa memória, sr. coronel Augusto
Calmon Nogueira da («ama, conterrâneo iilus-
tre, dedicado, modesto e sempre competente e
que varias vezes apparecia na imprensa com
pseudónios diversos, sempre ou quasi sempre
que visava exalçar vultos de destaques, traba-
lhos e feitos memoráveis de seus semelhantes.

lia sete annos, apenas decorrido?, quasi, ou
a 30 de dezembro de 1922, no Diário da Tarde,
de Victoria, edição n. 642, na primeira pagina,
oecupando as Ia, 2a, ^ e Ia. columnas, lemos o
magnífico trabalho do «Magno Curió» ou seja—
Augusto Calmon, ao qual nos reportamos e
trasladamos para a Vida Capichaba, prestando
mais um culto de admiração ao biographo e ao
biographado, ambos extinetos e ambos dignos
de seus conterrâneos :

«Vae para quarenta annos que aqui finou-se
o octogenário Luiz Alves de Azambuja Suzano,
um dos varões mais notáveis do seu tempo.

Intelligencia vigorosa e esmeradamente cul-
ta, deixou traços luminosos da sua passagem
na terra, concretizados em serviços e obras de
valor.

Ninguém o excedeu em amor pelo «Espiri-
to Santo», nem lhe foi mais útil do que elle,
durante a sua longa e preciosa existência nes-
te mundo.

li

m —

Natural do Rio de Janeiro, para cá veio no
ifflk vefdor dos annos, e fez se homem e capichaba
N*' de especial relevo.

A sua vocação era para as letras ; o traba-
lho-seu único objectivo. Trabalhou emquanto
poude, trabalhou até o derradeiro alento.

Mas o que mais realçava a sua operosidade
incessante era o altruísmo, que a inspirava, e
transparecia nos seus habituaes desprendimen-
tos.

A mor parte dos cargos que exerceu foi por
solicitação dos governos, empenhados em lhe
aproveitar a competência e inestimáveis presti-
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Mauro, fllhlnho do nosso eonterraneo,
sr. Durval Santos, ora servindo

no Tefegrapho Nacional, em
Nhtheroy.

•

i

mos. Exonerado de uns, aos mesmos encargos
voltou por vezes, insistido pelo governo, que
para elles não achava quem satisfatoriamente
o substituísse.

Assim suecedeu como secretario da presi-
dencia e inspecior do thesouro provincial, func-
ções estas a que reverteu mesmo depois de

|| aposentado na segunda dellas.Graças 
ao seu talento e saber, á sua acti-

vidade e inteireza* elle tornou se o homem ne-
cessario a todas as administrações da Provin-
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O sr. Antônio

Viegas de Mello,

agricultor, em S. João

do Alfredo Chaves, sua

esposa d. Luiia Rodri-

guee de Mello, rocontemon-

te fal/ecida, e seus 15 filhoe.

cia, das quaes, a bem dizer, era o chefe de facto.
Naquella época em que a capacidade profis-

sional e o caracter do indivíduo eram 09 attri-
butos determinativos da sua sorte na carreira
adoptada, Azambuja Suzano, foi um triumpha-
dor de9de o inicio ao fim da sua vida publica»
quer como funecionario quer como literato e
scientista.

Funecionario modelo, que esgotava o hora-
rio da repartição pregado á mesa do trabalho, e
por elle absorvido, nâo era menos edificante a
sua fecunda elucubraçâo no seu gabinete parti-
cular nas sobras raras do tempo.

Entre estes differentes labores, seria difíicil
distinguir a sua aptidáo e o seu devotamento
preferenciaes.

Com o mesmo gosto e perícia que servia a
seu emprego burocrático, dedicava se elle as
letras, e della$ offerecla de espaço em espaço
estudos seus optimamente reputados.

Tanto numa como em outra occupaçáo diu*
turna» Azambuja Suzano revelava-se um profi-
ciente e operoso inexcediveis, apar do desin*
teresse que os seus trabalhos assignalavam, con-
ferindo-lhes um duplo e singular mérito.

Era um typo perfeito de combatente, provi-
do de todo9 os elementos de suecesso. como o
logrou, com brilhantismo invulgar.

Verdade é que muito contribuiu para o seu
invejável destaque o padrão puro e invariável
com o qual se aferia o valor real de alguém na
quadra e no ambiente incorruptíveis, em que
elle aqui triumphalmente peregrinou.

Nessa quadra, quadra ditosa, cujos vestígios
vâo infelizmente se reduzindo hoje a mais e
mais, no vórtice do utilitarismo individual ou
ambições desordenadas, durante ella, dizíamos,
a honradez, a probidade impolluta era a condi-
çáo sine qua do modas vivendi e da existência,
em geral, do cidadão.
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A Azambuja Suzano nada faltava para ser
da espécie um exemplar dignificante.

Aos soberbos dotes intellectuaes alliava vir*
tudes que lhe augmentavam o vulto e a bene-
merencia.

Seria quasi impossível haver no orbe uma
tempera mais rigida e uma alma mais sensível
do que a delle, sempre prompta a consolar ao
afflicto e a soceorrer aos necessitados»

Aquillo que ganhava, repartia prazenteira-
mente com elles, reservando o estrictamente ne-
cessario ao lar pobre de recursos, quanto rico
de thesouros genuinamente christâos.

Por isso nâo legou outra herança á família,
além do seu nome honrado e glorioso, a reful-
gir perene atravez dos relevantes serviços ad*
ministratlvos, e das copiosas e estimadas pro
ducções que o immortalizaram de vez.

No numero destas destacaremos:
Kudimentos de Ortographia, Rudimentos de

Agricultura, Digesto Brasileiro, Cuia do Proces*
so Policial e Criminal, Código das leis Orpha-
nologicas, Círammatica Portugueza, Arithmetica,
Repertório das Leis e Regulamentos do The-
souro.

Traducções da historia de Portugal por Es-
tella e Santuil, das Odes de Anachreonte, da
Iliada de Homero, do Apolcgetico de Tertúlia-
no e do Io e 2* tomos da Selecta Latina»

Como literato e poeta, nAo é extensa nem
vultuosa a lista das suas obras ; mas ha algu-
mas bem recommendaveis pela inspiração, ob-
jectivo ethico e forma elegante e castiça:

Capitão Silvestre e Frei Velloso, Hraz Go-
mes e a Inquisição, Baixa do Mathias, Drama
Portugal e Brasil, e as odes í'i Restauração de
Portugal, ao Brasil e ao governador desta ex-
Capitania Alberto Rubim, si nâo constituem
jóias de primeiro quilate, representam valores

Conclue noutra pag.
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Zumbindo, num sussurro, o vento passa
Levando as folhas leves como seda.
Ella não vem. Espio na vidraça:
Nem um vulto siquer na deserta alameda...

Ella não vem... Que chuva impertinenteI
Tic-tac... batendo na vidraça...
Ahi Quem pode saber o que alma sente*
Quando se espera... espera... e a chuva náo passa
Ah! se agora, feliz, nesse meu leito,
Eu pudesse estreitai a contra o peito.
Numa alegria louca...
Eu sorveria, tonto de desejos,
Lentamente, um por um. todos os beijos
Da caixa de coral daqueíla bocea...

Zumbindo num sussurro, o vento passa.
Ouço um barulho... ouço um frou frou de seda...
NauzaS Nauza ! Olho atraves da vidraça:
Nem um vulto siouer na deserta alameda.

Wcz do amor
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Vamos, querida ! Pela vida em fora.
As nossas mãos, com amor, entrelaçando,
Vamos, querida, pela vida... agora
Eternamente unidos, caminhando.

Querida, escuta : já desponta a aurora.
Pelo arvoredo, ha pássaros cantando.
O perfume das llores se evapora...
A natureza toda está sonhando.

Enguirlandando, a rir, nossos amores,
Todo o arvoredo amarellece em llores.
Cruzando o espaço, cantam as andorinhas...

E eu cantarei, feliz, quando cantares.
E, unindo tuas lagrimas «.nas minhas,
Eu chorarei comtigo se^chorares...
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Odlla, filhinha do sr.

Accacio Leal, de Colina,

no dia de sua primei-
ra comunhão.
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Senhorita Olycia Serrano, a segunda da
que a acompanharam

esquerda para a direita-entre amlgulnhas,
á piscina do Fluminense.

IN ME MOR IA Al Conclusão

apreciáveis da pujante, versátil e culta menta-
lidade do nosso illustre biographado, a figura
central no circulo dos intellectuaes espirito-san-
tenses daquella época.

Era para admirar a facilidade extrema com
que elle passava da prosa austera sientiíica, aos
devaneios das Musas, como si fosse uma enti-
dade duplice com temperamentos e pendores
dissemelhantes.

Quando interrompia os seus trabalhos sobre
linguas ou sciencias, era para improvisar con-
tos romanescos e dedilhar a lyra sob accordes
por vezes patheticos e invariavelmente patrioti-
cos.

O seu e o estro de quasi todos os seus coe
vos,inflammavam-se somente naquelle e no sen-
timento do civismo, aos quaes os consagrava
em poemas ou odes épicas, como o gênero poe*
tico, peculiar aos hymnos e apotheoses seme-
lhantes.

Poucos, muito poucos os bucólicos e ainda
mais raros os lyricos capichabaa daquella épo-
ca, onde a satyra, a epopea ou drama resumiam
a tendência e objectivação dos principaes cul-
tores das musas nesta terra.

Azambuja Suzano, por educação e por in-

iii

dole, náo foi nem poderia ser jamais jEtetyrico,
como o fora a maioria dos belletristas, seus con-
temporaneos.

Estes usavam ordinariamente da satyra, co-
'IIP mo arma de combate aos desvios dos governos

e dos leaders communiaes. Uzavam-na, conse*
quentemente, no melhor desígnio e com o exi
to collimado, ás mais das vezes.

Mesmo assim, Suzano a repugnava, e em
quanto os seus companheiros a manejavam de
preferencia a outros meios de regeneração, ei-
le, o mognanimo, a brandura, a delicadeza ani
mica, por excellencia, recorria de preferencia

l||j|||j P**™ conseguil a ao estimulo aos dignos, capa-
HH zes e patriotas, mediantes os hymnos enthusias-

ticos com os quaes os bemdizia e glorificava.
Nâo sabemos, porém, qual dos dous cami-

nhos attingiu mais prompta e efficazmente ao
alvo commum ; mas a verdade é que as odes
patrióticas de Suzano fizeram écho, e lhe gran-
gearam as primeiras sympathias entre os seus
concidadãos.

Pelos annos em diante, a proporção das lu-
zes bastas que elle espalhava no ambiente so-

|| ciaI> a par da bondade angélica, correcçáo e mo-"•" destia incomparaveis que lhe completavam a
individualidade superior, Suzano subiu tanto no
conceito do seu povo, que tornou-se delle um
oráculo.

I
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Nada se resolvia, nada se praticava, então, o seminário vencido, afinal, pela vocação deci-
sem ouvil-o e sem tel o resolutamente ao lado. ^R siva p?.ra as letras em campo mais vasto e livre.

Em realidade, ao povo espirito-santense só ^
cumpria, só lhe íicava bem esse sentir e esse
proceder com quem, outra preocupação náo te*
ve, outro esforço nâo invidou sináo para en-
grandecel o e felicital-o.

Luiz Alves de Azambuja Suzano era filho
da Província, hoje Estado do R«o de Janeiro e
descendente de uma nobre c abastada família
originaria de Portugal.

Seus pães foram José da Silva Alves e D.
Clara Maria de J» sus, importantes fazend* iros
em Campo Grande.

De accordo com o espirito da época, elle
'•m tenra idade foi internado no seminário S.
Joaquim, para ser padre, como queriam os seus
illustres pães.

Ali, salientou se logo pela sua intelligencia
e applicaçáo aos estudos, conquistando os mais
honrosos prêmios e lugares.

D. Jifâo VI, ao visitar o seminário nao dis*
simulou a 

"sua 
grata surpresa pelo menino se*

minarista, que o encantara e a todo o audito-
rio com um poemeto congratulatorio da sua
auspiciosa lavra. Terminado o seu recitativo,
abraçou-o effusivamente, com palavras e votos ^fô
animadores e commoventes.

Já prestes a ordenar-se, Suzano abandonou

4>
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Foi quando veio para aqui, onde estreiou
na vida publica como professor de latim, cm
que era cathedratico ás direitas.

Nas horas vagas estudava, escrevia e pu-
blicava livros de opportunidade e merecimento
incontestável, os quaes lhe valeram a justa fa-
ma de scientista e belletrista maior do seu-
meio e tempo.

Suzano foi, realmente» sinâo o mais profun-
do, o mais fecundo, pelo menos, escriptor e pu-
blicista da nossa Província no século passado
como attestam as suas innumeras e variadas
producções.

Produziu muito, muito mesmo, mas sempre
indiferente ao renome que seus valiosos traba
lhos lhe traziam, e sem o minimo interesse para
os lucros materiaes, que delles pudesse auferir

Um lutador e abnegado, em summa, cuja
memória ainda hoje se revive e se reviverá sem-
pre entre lagrimas e bênçãos, como a de um
egitimo benemérito que era.

Magno Curió».
Proseguiremos.

J. c.
Em tempo :
Por equivoco nosso ou engano de revisão,

na biographia anterior, onde declaramos de três,
deve se ler: de seis —tratando se de membros
da família.

1
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Senhorita Glycia Serrano, na piscina do Fluminense.
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Num despontar pomposo da aurora de uma
serena c rosada manha deste agradabilissimo e
gregoriano mé* de abril, estava eu debruçado
na lendária jôçieíla de meu quarto, dominado
por uma alegria alacre, esfusiante, dessa que
doura e engrandece a alma dorida da gente
donde assisto com curiosidade ao deslisar tran-
quillo dos navios, nas águas agitadas e rebrí>
Ihantes da nossa linda e maravilhosa bahia—
um jarílim encantado, sorrindo para um povo
glorioso de suas tradições.

O vento norte soprava lentomente, como
os enferrujados sinos dos campanários» dobran^
do Ave Maria

O mar, o céu e a terra pareciam embalados
num voluptuoso sonho nup:ial e pasmoso.

As andorinhas contentes passavam e repas.
savam sobre a cidade sornnolenta, entoando um
hymno mavioso, na harmonia ingênua e expres-
siva de seus iooffensivos corações.

Toda cidade despertava calmamente, e toda
donzclla amada rclkctia, nos seus per fumados
e resguardados leitos, os seus sonhos de amor,

Com a belleza magnilicente e risonha da
manhã radiante, qüe desabrtchava ufanada,
como raios rutilantes de ouro em pó, assaltou
a minha mente uma vontade louca de viver,
amar e sonhar, sorrir e cantar, porque «ó assim
o destemido do homem poderá melamorphosear
a desgraçada da vida numa taça espumante
de champanhe, tragada por lábios quentes e
luxuriosos de mulheres bonitas e lubricas, em
olympicas noites, enluaradas de feslins sober-
bos.

Lembrei-me, então, <lc você, minha pecca-
dora tlôr carnal, dê meus sonhos sepultados no
túmulo do esquecimento, como testemunho fia-
grante de minha altivez de moço de scntimrn-
tos nobres e de aspirações cxcelsas, que idea-
liza, com a incomparavel protecçâo de Jehovah,
um futuro glorioso e coberto com os louros
colhidos na espinhosa trajectoria da vida, con-
quietado com as suas próprias mãos e com o
trabalho laborioso e fecundo, para honrar e or-
gulhar os cabellos brancos cia velhice e a traeli-
çâo de sua família,

Recordei me daquclla tarde câiida c tranquil-
Ia de setembro cie 1926, do nosso rompimento
decisivo, quando passeávamos nas perfumadas
e poéticas alamedas de um velho e aristocrático
jardim ; a criançada, preguiçosa e sorridente,
brincava e cantava em torno de um canteiro de
rosas amarellas, e os raios agonizantes e frou
xos do sol bailavam no recinto amortecido do
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jardim, como se estivessem premeditando um
desenlace.

Ahi, lembro me bem com a tristeza datar-
de que fenecia, num forrnidaavel espectaculo
sumptuoso, que empolgava, em cheio o olhar
humnno, e com o sorriso saudoso do sol que
partia pesaroso para o além ; por entre osten-
tações e hellezas resplandecentes, eu. altivo e
rijo, não me conformando, por amrr próprio, com
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Nosso amigo, sr. Claro Martins Pitanga,
sua exma. esposa, e o filhinha caçu»

Ia, após 41 annos de vida con»
jugal.

o seu orgulho tolo e ferino de moça inexperi-
ente, que se manifestava a todo instante de
seus delicados e carminados lábios de mulher
rica e bajulada, disse-lhe, revoltado contra as
mágicas leis de Cupido : Nâo me conformo com
as humilhações de seu soberbo orgulho e nâo
me curvo á sua decantada riqueza. Adeus.

Passam se os annos e os dias, eu, rindo me
sarcastir imente cia insigniíieancia e fraqueza
humanas, vou vivendo e sonhando.

30_.|._929.
Antônio Feu Rosa.

CONFRATERNIZAÇÃO RELIGIOSA

A egreja do Espirito Santo, na cidade de
Ifeidelberg, é o único templo no mundo, onde
se effectuam simultaneamente missas para ca-
tholicos e protestantes.

Uma parede divisória separa ambas as con-
gregações.
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^* Compre
Onde Encontrar Esto iNoino

Quando lhe for offerecido um Pneu ou
outro qualquer produeto Goodyear, pode
estar certo de que o revendedor que o
faz, está procurando a sua satisfação.
Elle procura em si um patrono. Elle pro-
cura augmentar o seu commercio pres-
tando-lhe o melhor serviço possível.
Goodyear selecciona revendedores deste
typo para os seus produetos. .,
Os revendedores de Goodyear conhecem
os produetos Goodyear e confiam nelles.
Se procura um pneu vá á revendedora
Goodyear. Encontrando o nome-GOOD-
YEAR-pode comprar sem hesitação e
com segurança.
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As .Câmara"» de Ar 1
Goodyear, de burra 1
cha dva, frio cmhru- 1
Uiadas etn papel pa ]
raíniado C accom!*- 1

Ciooada I cm caixas }
duplas para serem j
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MflYflNDEOfll POEMA DAS CIDADES IGNORADAS

CORNELIC PENNA

Terra (ahida

As arvores nostálgicas do matto
vieram todinhas pra beira do rio
espiar a festa barrenta e gcstosa do repiquete

(O violão chora que nem um mendigo
na porta alegre da casa do caboclo
onde uma lamparina cuchilla e um papagaio cheio de somno
faz uma reza rouqucnha pra que o vento fique forte
e apague a lamparina)

No alto a noite está correndo correndo correndo
mais rápida silenciosa escura que
as águas escuras silenciosas rápidas

Tremem de frio as raizes desgraçadas
que vivem amarradas no fundo tenebroso do iio
(2—No dia seguinte a cobra grande tinha comido
todas as arvores que estavam na beira dágua!)

Largo jdo boticário

Aqui as paredes sâo altas e graves
e o luar recorta no chão de areia humida
a sombra esparramada de duas mangueiras

Ha um profundo sentido de tempo em cada linha ondulada
e a gente tem a impressão de que veio
com dois séculos de alrazo nos sentidos
Presente-se na sombra das janellas da outra edade
0 pulsar dos corações que escutaram serenatas
e como se ouve o ruido de vozes errantes
vagando perdidas vagando na noite sem íim

(Estamos na phase doirada do vice rei D. Luiz!)

Um riacho se debate prisioneiro das pedras
e o barulho dágua romântica veste o silencio obsceno da noite

(Uariante philosophiça:

A alma dos que chegam adivinha a paysagem.
Só tu, —lampeáo exilado!
nào saberás. nunca que a belleza vive em roda de ti)

C L O V I S de GUSMÃO
rio 928
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CASA LISBOA
^

CALÇADOS, CHAPÉO»
MEIAS E PERFU-

MARIAS
ESPECIALISTA EM CALÇADOS DE SENHORAS

— O et a vi o Lisboa =
Vj-__x-_zxa_;

RUA DUQUE DC CAXIAS, St (EDIFÍCIO AQUIRRE) VICTORIA E. F. SANTO
nmimimnmmrnTTmrinTmrrTTm j

Milagres do «LAV/EROL»
',~-il]—o:.-Trr-rerr=_scar BI

Conheci uma mocinha
Feia e torta como anzol,
Mas que ficou bonitinha
Co'um tubo de «LAVEROL.»

Minha sogra era enfermiça,
Vivia a tremer no sol,
Mas, vibra! e... já vae á missa,
Porque tomou... «LAVEROL»

Toda moça enamorada,
Que participe do esco!,
Nâo vive preoecupada...
Se já tomou «LAVEROL.»

Sei dum lindo rapazinho
Que jâ se julga de prol...
E só porque, em tamanhinho,
Gostava de «LAVEROL.»

Um sujeito verminado
Queria ingerir lysol,
Mas, depois, ficou curado
Com uso do 'LAVEROL.»

JOÀO THOMAZ

OPINIÃO DE UM ILLUSTRE0
¦ . i.'. m bb— —ra

MEDICO MILITAR
Attc-ito ter empregado freqüentemente em minha

clinica civil e militar, o ELIXIR DE NOGUEIRA,
formul do tauüoio pharmaceutico cbimico Jo„oda Silva Silveira, tendo obtido sempre resultados
satisfaetorios e mesmo completo suecesso no tra-
tamento das manifestações syphiliticas de 2* e 3*
grãos, que muitas veiei tenho visto curadas com
uso continuado deste apreeiado preparado, que
parece possuir uma 'accío especifica sobra a ter-
rivel affecçílo».

Rio, 14 de março de 1913.
Dr. Bueno Prado.

Major medico

i
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A SAplARITANA
PREÇOS EXCEPCIONAES PARA

Tazendas, Modas, Chapéus, Arma-
rinho, etc.

GRANDE SORTIMENTO EM

lindas roüpinhas para çreanças
OS MELHORES ARTIGOS

OS MÍNIMOS PREÇOS
Rüa Jeronyrno Monteiro, 79—Ui(toria
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Leia efaça com que seus
amigos e conhecidos assi-

ggnem também a «Vida Capichaba», por-
que, desse modo, nos auxiliará na propa-«

ganda do Estado. ======
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O TRACHOMA
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Rara é a semana em que as autoridades sani-
tarias dos portos de Santos e do Rio nAo sejam
forçadas n impugnar o desembarque em nosso
paiz de numerosos indivíduos, procedentes dos
portos europeus atacados da terrível moléstia
da vista: o trachoma, 'até 

ho]c reputada íncura-
vel e altamente contagiosa, que tem arrastado
a maior parte das suas vietimas a cegueira e â
mendicância.

Como se sabe, a ultima legião desses agen-
tes ambulantes do terrível bacillo, que pretendiam
desembarcar em Santos, compunha se de 79 in-
dividuos.

Em tudo isso, porém, que papel deserape*
nharAo os nossos cônsules nos paizes de onde
procedem esses infelizes, que mais vêm eoueor-
rer para que o Brasil seja um vasto hospital ?

Ora, em nossas leis sempre exigiram que
entre os documentos indispensáveis para a en
trada de estrangeiros no território nacional, ti*
gurasse o attestado medico, que deverá, é claro,
ser visado pelos respectivos cônsules.

E como se comprehende que, de uma só
vez, nos sejam remetUdos de Marselha, 79 tra
chomatosos ? Seria o caso de se abrir uma ri
gorosa syndicaucia sobro esses factos de extre
ma gravidade para os interesses e mesmo para o
bom nome do Brasil- De duas, uma : ou as nos.
sãs autoridades consulares negligenciam, o que
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é mais provável, pois 6 sabido que os nossos
cônsules passam semanas inteiras sem compa-
recer nas SU88 repartições, conforme se dera
ha pouco no Porto, ou entflo os médicos, que
fornecem os referidos attestados, tèm agido do
lusamente, e, como tal, um ou oufro deve ser
responsabilizado por esses constantes embara-
ços que taes itinerantes indesejáveis váo cau
sando ás nossas autoridades sanitárias, e mes-
mo judiciarias, que, nAo raro. têm sido invoca-
das pelos traehornatosos, que reputam arbitra
rios os nossos preceitos de hygiene,

Emquanto se encontram elles wbjudíce,
nenhuma medida pode tomar aSaudedo Porte.
que tem de aguardar o veredicto da justiça.

Quasi sempre esse recurso ó lembrado de
m/i fé, porque tjltimamente, só em caS03 mui es-
peciaes, têm os n osso a juizes e tribunaes ampa*
rado a nretençã ) desses indivíduos. Emquanto
a justiça não se pronuncia, o interessado pro-
move a sua própria fuga.

Vivemos, portanto, sob a constante ameaça
da invasão do trachoma e de outras moléstias
contagiosas, náo menos graves. &' mist -r que po«
nhamos um paradeiro a esse lastimável estado
de cousas, em beneficio mesmo desses aventu-
reiros que, premidos pela miséria nos seus pai-
zes e já quasi annutlados como factores econo-
micos, procuram, como náufragos affliçtos. a nos'
sa terra prospera e hospitaleira, e que somos
forçados a repeíHr, com amargas decepções pa-
ra elles, num gesto muito natural de legitima
defesa.

Perfumada. Ca.çado.. 
|- 

. AnHCMAIA ChaP*°3 d« »«. .
Fazandas, Ama rinho 
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Roupas. Preços razoáveis

Casa \ ame t alia
in. de F. PAULO

Succcssor de NAMETAbbA, PAULO & IRMÃO
Rua Jeronymo Monlciro, 1 e 3 —CAIXA, 3Ô52-Victoria —Esi. do Esp. Sanio
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Pharmacia e Drogaria «POPblbAR»
¦ I  

G. ROUB ACH & Cia.
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Importação
dlrecta das
melhores fa-

brlcas
estrangeiras

Perlomarías finas, instrumental clrorgíco
e escolhidos objectos de toocador

Serviço organizado para o fornecimento
ímmcdlato, por atacado, a qualquer

ponto do Estado

Preços sem competência na sua
secçâo de varejo

Deposito per-
manente de

todos
os artigos

de seu ramo

Commlssões — liepresentucões — Consignações

Ru 1o de Março, n. 20 - Victoria—E. E. Santo
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TEIXEIRA SILVA & CIA.

COMPLETO S0HT1MENT0 DE LOU-
CAS, PORCELLANAS, CRYSTAES,

FERRAGENS, ARMARINHO E
DROGAS.

SECCOS E MOLHADOS

Recebem gêneros do Paiz á consignação
Telegrammas : JARRA

Rua Primeiro de Março, 8 e 10

NO

Victoria E. Espirito Santo

SORTE ?! 1
«Credito Popular»

Sociedade de sorteios

A preferida pelos espiriio-santenses
CUMPRE RIGOROSAMENTE O SEU REGULA-

MENTO E O REGULAMENTO FEDERAL
Sortofo nos dias 5, 15 e 25 de cada mez

3$000 é sua módica contribuição mensal
TEM 0 SEU CREDITO FIRMADO

ENTRE OS SEUS ASSOCIADOS
inscrevei-vos Habilitai-vos!

Avenida C£-pIcl***Jb«*
(AO LADO DC CABO SUBMARINO)

VICTORIA
Sf

***********

Armazém Ferragens grossas |

1 de sec^ose molhados J030 U3II3 pot 
a>acada 1

Especialista e importador de aguardente, álcool e xarque em alta escala. *

Endereço teleg.: DODAbLA — Caixa postal, 3961 — Telephone, 315 |
V1CTOR1 A— Estado do Espirito Santo »

te

*Á| Rua 1* de Março, 12 — .*^_v.--~ ~— «-
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Nossas publicações são gratuitas, em vista dos excedentes negooíos, que proporcionam
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05 versos que te prometti... A violeta

Sáo estes, querida, os vttsos promettidos,
Versos, cujo pallor lembra foliolos de lirios

[ esmaecidos,
Versos leves, subtis, versos sinceros

Arrancados do soraçAo
Com gentil vibração...

Nâo ha aqui a perfeição do traço,
A lógica concludente do sentido

E a emanação sublime
Da Idéa,

Donde sahisse em iocubrações
O que se encerra em nossos corações ..

Mesmo por que nfiC acho onde oceultar a syncopr
li, em váo, procuro embutir a rima pueril
Por mais que aguce e adapte o meu buril.

»•••«. «,«aa..a**«a,a««,» , • . , . ...... a>
»»#**¦«

Sâo pobres os versos meus,
Náo têm o rythmo e as faculdades e precon-

[ ceitos da arte
E nem a fragrancia que te evola das açucenas.
Sáo desnudos de fina csthcsia,
E, por isso, nâo podem ter
Poesia I...
Além disso elles nâo descrevem

O pulchro sonho,
Que se estiola em mim...

Os meus versos sào assim...

Para aperfeiçoal-os falta-me tudo ;
Faltam-me os attributos de Tasso,

A magia do ãceptro de Polymnia,
Assim como o talento que me é escasso.

Até a inspiração me foge... fenece...
E, como um vendaval, perpassa,

Embarga a rima e o pensamento embaça,
E o meu sonho de artista se arrefece...

... Sim... tudo me falta...
A symphonia melodiosa de tua voz,

O perfume vaporoso de teu corpo...
E... finalmente...

Dos teus lábios purpurinos, o calor,
E do teu peito sincero, o amor...

Victoria, março de 1929.

Sei

Das flores a mais linda e a mais mimosa
Pequena, delicada, e mui modesta.
Entre todas, ella é a maii carinhosa
— O doce encanto dos jardins em festa.

Vivendo oceulta, casta c algo medrosa,
Tem a encantadora alma duma Vesta.
E assim, mui levemente perfumosa,
Leva a sua existência bem honesta.

Infunde a todo olhar que, absorto, 'a mira
Um mixtü de ternura e de bondade
Pondo remaie prompto á humana ira.

Desta maneira, n violeta eu vejo.
E tu. ohi minha bella Divindade,
Assim também te).sonho e te desejo.

O teu primeiro olhar

Naquella v ei—lembras te?—rm que, parados.
Nossos olhos, multemos, se fixaram,
Os corações, assim maii agitados,
Disseram: «Dois destinos se ligaram»

Ante os olhares teus, enamorados,
Adormecidos sonhos despertaram.
E, fizeram de mim dos mais ousados,
Os desejos que nunca me faltaram.

Desde esse dia entáo, sem mais temor.
Comecei a sentir, com effusáo,
Todo o prazer do verdadeiro Amor.

Não deixe», pois, de sempre me fitar
Com aquella dulcissima expressão
Do teu primeiro e mui saudoso olhar.

5. P. /. i
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Germano Gerhardt
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*%& Rua Jeronymo Monteiro, n. 21 4$gfr

 VICTORIA 

Armas e munições, Artigos
dentários

Material photographico
Vietrolas e discos de todas as

marcas
9

Instrumentos de musica
Cutelaria e ferragens finas

Artigos para presentes, Bicycletas,
Filtros

Livraria, Papelaria, Typographia
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AU BON MARCHE'|
FAZENDAS, ARMARINHO

E PERFUMARIA»

POR ATACADO E A VAREJO

Preços sem competidores

BRUZZI CIA
Successores de GOMES <& BRUZZI

FABRICAÇÃO DE VINAGRES, LICORES, XAROPES.
VINHOS DE FRUCTAS

e seus congêneres peloi processo trçais h>-RÍenicoi.
Commereio cm gross» de AGUARDENTE E ÁLCOOL

GrtUide prêmio na rlxposiçíío Internacional do Centenário de
1^22 e diploma dr honri «Io Instituto Agrícola Br-atleiro

TELÉPHONE, 110 - CAIXA POSTAL. 3836
Knd lelegraphiro: DISTILLAÇAO - Código: RIBEIRO

M. Ibrahím & Filhos
RUA JERONYMO MONTEIRO,^

ESQUINA DA PRAÇA 8 DE SETEMBRO
Caixa postal 3S03

End. ielegraphlco IBRAHIM
VICTORIA 4%fr E. SANTO
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At revistas, supplantando jornaes e livros, são,

hoje, no tumulto veloz da vida moderna, o Ideal
em matéria de publicidade.
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CASA L1BANEZA
- DE -

Bichara & Saadé
Completo sòrtimento de fazendas, modas, per-

fumarias, chapéos, calçados, etc.
Especialidades em artigos finos e fantasias.

Preços razoáveis
R.DERONVMO flONTEIRO, 9-VICTORIA
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Confecções esmerados

Alfano & Argêo
Eafrada : Praça 8 de Setcabra, 33

Rua Duque de Caxias, 36

Preços especlaes para colleglaes e militares
tlii lis iiiííii! íiiis w «ir» Hirtsiiiili li lii, m *n unir u mi mu eaütal

E' a Alfaiataria que deve ser
procurada por todas as pes-

oas de bom gosto. E' m casa
que dispõe de maior sortimen-
tos das ultimas novidades de
brins e casemiras nacionaes

e estrangeiras.
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li lesenfeis li fumaça * *.

Li, certa vez, em um livro quo,
nâo sei como me appareceu nas
mãos, notas bem interessantes so-
bre a origem de costumes ainda
hoje arraigados ávida do homem.

A que se me afigurou mais in
significante foi, justamente, a uni-
ca que o tempo fez conservar se
na minha memória. Desde então,
fiquei conhecendo toda a historia
do pito. Como nasceu e chegou
até nossos dias p costume de pitar.

Seu principio, trouxe o o autor
das notas, de eras que se perdem
na nebulosa emaranhada do an-
tigo. Data ainda dos primeiros en-
saios que fez a turba nryana para
se transportar ás terras da penin-
sula espamea.,.

...Affeito embora á vida nômade,
dictada pela ânsia de pisar e do-
minar regiões estranhas, foi, sem
duvida, tocado de saudade, numa
noite clara, de lua grande, que o
filho ibero scismou pela vez primeira, ao ver subir, voluptuoso,
sob a luz da lua grande e das es-
trellas, o fumo azul da fogueira
accesa no vazio do monte.

Era grosso, era bruto, o volume
da fumaça levada pelo suão. Por
isso, náo .se perdia. Fugia compa-
cto e conservava-se na violência
das rajadas.

Aquelle fio débil, solto cie um
galho que ardia isoladamente, fe-
riu-lhe mais na alma. Sentiu vi-
brarem as fibras de seu sêr, de
um sentimento que se fizera mixto
de compaixão e enlevo.

Fino, muito fino, nenhuma re-

* "ROCKFELLINA" *
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SOLITÁRIAS. milUSÍOIS, EU.
Novo produeto, de incontestável

êxito na expulsão dos vermes intes-
tinaes, principalmente os deaomi-nados «ase ar id c s lumbricoides»
(lombrigas)i

Com base de óleo dr chenopo*
dhim (essência de herva Santa Ma-ria) substancia muito empregada pe-los Exmos. Médicos da PltOPHY-
LAXIA \<\'\<AL e da humanitária
MISSÃO ROCKFELLEB em lodo o
mondo, é a KOCKFELUNA uma
feli2 combinação dessa substancia,
com a phenolph-taleina, fie forma
que, pela acçáò vermicida daquelia
e purgatíva desta, se obtém fácil-
mente a expulsão dos vermes intes-
tinaes, não necessitando de qualqueroutro pur^ativo, além do que sua
acçâo «cxito-sccrctora» assegura ainabsorpçâo do chenopodíum pelamucosa intestinal, facilitando assim
o seu poder «antihelmintico» e evi-tando os phenomenos da intoleran-

r TV x - cia' As PCqttcnâa pérolas ROCKFEL-m.na sao tomadas com prazer pelas crianças. Encontram-se emtodas as Drogarias de S< Paulo e do Rio. Pelo correio, registra-do, 1 tubo 3$(KK). Pedidos á Drogaria Ribeiro. Menezes & Cia.-Rua LVuguayana, n, 91.-Rio de Janeiro.
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sistencia offereda aquelle pobre
fio 80 sopro mais suave!

Subia em volteios, balouçado
documente, compondo na iimpidez
do espaço, rimas que despertaram
no ibero saudoso a emoção subli-
me do prazer !

E momentos de elevada ventu-
ra se repetiram, toda a vez que a
lembrança de sua gente e terra
queridas acudia á imaginação cau-
sada pelos desenhos da fumaça
ns espaço...

Já aquelle coração rústico, de
uma éra rude, experimentava a
delicadeza de um sentimento!...

...Foi o filho ibero,talvez, quem
primeiro sentiu a sensação do pito,
compondo no espaço, com o fio
débil de fumo, as quadras do pri-
meiro verso...

Ernenl Eeplndula
ZX^K^TZSZZiZ^XL.

O advogado UBALDO RAMALHETE é encontrado em seu escripto-
rio, diariamente, das 9 ás 11 e das 15 ás 17 horas.

Rua 1* de Março, ti. 46 « sob. Teleph n. 595
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QUAL TRIUMPHARA' S. PAULO OU MINAS?
O QUE PARÁ A FELICIDADE DO POVO BRASILEIRO

Tf

0 quatrlconio do iliustre d\\ Washington
Luiz vae se approximando fio seu poente e já
se agitam, em todo o paiz, as idéas em torno
80 grande e Complicado problema da suceessâo.

S. Paulo e Minas, os dois Estados leaüers,
os detentores do bastão presidencial nesta jo-
vem democracia tolerante, esíáo eom os seus
pro-homens e os seus partidos em tranca e os-
tensiva aetividade.

Já se annuneiam os clássicos banquetes em
que, entre a soupe d*asparges e o remate das
taras dr champanha, brota o felizardo cominan*
dante, que, após, tem o glorioso titulo de eleito
do povo...

Qual será elle? 0 Prestes ? O Antônio Car-
los ?

Cada dia mais os conchavos políticos se in-
crementam e ninguém, por mais avesso que seja
á arte diabólica de Maehiavel, deixa de ter in
leresse polo caso.

WV o assumpto dos cafés, dos çímemas e até
dos cavacos familiares.

Ora, a nossa revista, corno orgáo eompo*
nente da imprensa brasileira, apesar dc o seu
programma estar Fora orbita do partidarismo*náo pode, nem deve ficar alheia deante de um
factOa que envolve sagrados interesses pátrios.

Sem ser por este ou aqudle, tendo em mira
somente que só a um homem digno, que os ha
tantos na federação, devem ser confiados os
destinos do paiz, a nossa revista achou fie ou-
vir importante estadista, muito ligado ó alta po-litica nacional.

B' nosso intuito trazermos aos leitores ai-
guma eousa de novidade acerca do caso pre-sidencial. já quasi accordado entre todos os Es-
tados.

Com muita habilidade, procurando cornou
fiar a nossa figura dc jornalista por meio de
perguntas disparatadas, sobre vários assumptos,
afim de que o nosso informante náo flescon-
fiasse de uma entrevista, pudemos, com paci-ente esforço de memória, concatenar as res
postas, de fôrma a dar um relato interessante,
que é o seguinte : «Ao nascer o caso da sue-
cessão presidencial, um frêmito de novo enthu-
siasmo agitou todas as cellulas do paiz.

O animo politico, ainda sob as suggestões
da revolução, a idéa da mocidade de formar

- K f _k
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um Brasil novo, o .sopro de renascimento de
mocratico que agitou ns velhas carcassas dos
políticos profissionais; as prevenções do norte
com o sul; o ciúme dos Estados pequenos para-
eom os grandes, tudo eoncorrru para que, á se-
melhança do fogo num rastilho de pólvora, a
idéa da suceessâo se alastrasse rapidamente.
E ahi ternos todo o Brasil na grande fogueira.

Os dois nomes mais cotados, Prestes e An-
tonio Carlos, merecem a sympathia geral. O go-
verno que ambos vêm realizando em S< Paulo
e Mmas, respectivamente, é de molde a garan-
tir todo o optimismo sobre o futuro quatriennio.

A escolha está difficü, porque as credenriaes
de ambos dào direito ú macia poltrona fio pa
lacio das águias*** *

Estão em giro, pois. as dt marches para uma
solução honrosa para ambos.

Dentro em breve teremos o caso plenamente
resolvido.

Mas... seja o Prestes, o Antônio Carlos, o
Wenceslau.o Borges de Medeiros, o Assis Bra-
sil, o Prestes revolucionário ou o Bernardes, do
sitio : o povo brasileiro náo deve prcoecupar-
se com isso. Assim como os que sobem se es-
quecem do povo, o povo deve esquecer-se dos
que querem subir. E' lógico, é humano.

Deixemos a politica no seu giro maluco.com
as suas glorias, as suas misérias, os seus attra-
ctivos e as suas ciladas O povo brasileiro cui-
de de si. O que fará a felicidade do povo bra-
sileiro náo é política. E jogar unicamente na
grande, acreditada e pontualisma Loteria do Es-
pinto Santo.

Os seus planos, ao contrario dos políticos,
náo falham nunca. As suas promessas não são
vás, o que náo se dá com as plataformas go-
vernamentaes...

Tudo nella é : garantia, seriedade e pontua-
lidade.

ide prestes vos habilitar num sorteio e te*
reis minas de ouro. A Loteria do Espirito San-
to resume toda a aspiração do paiz : o bem es-
tar do povo brasileiro.»

Com tal conselho do iliustre politico, nin
guem mais se preoecupará com a suecessão
presidencial.

Taciano Leira.

i

<,

Quem deseja prosperar, ann;uncía na Vida Gapicheba,
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Ticos *& Tacos
MISS... TIFORIU

Dos doze ao9 quinie, celicn, abrolhando
Da vida á tona, em plena formação,
A mulher—innocencia peregrino,
Rindo, cantando,
Um «pedaço» de moça e de menina ;
E' miss rosa em botão.

¦ 
.

Dos dezesseis aos vinte, que fulgor!
09 puberes encantos, a fogueira
Do olhar, que prende e ao próprio sol obumbra,
Bocca—my9terio em flor,
Dominadora, fadlca, deslumbra :
E* miss namoradeira...

D09 vinte e um para a frente, já chorando
Lindo sonho de amor, falso, perdido,
A mulher scisma... pensa no futuro,
Eo tempo vae passando...
Os trinta chegam, vi-se em triste apuro:
E1 miss cava marido...

Como as pombas, que foram dos pombaes,
Desfeito o encanto, a face amarrotada,
Olhos mortos no esquife das olheiras,
Amor... Ahi nunca mais I
Só quer as missas, invejando as freiras :
E' miss aposentada...

O collector federal «1_ Viamao, Rio
Grande do Sul, deu um desfalque avultado.

(Dos jornaes»)

Collector lá de Viamão,
Que fosse tal, nAo suppunha...
Deante delle via cobre,
Lutava e se via pobre,
Na algibeira a renda punha...
Para que elle havia mão ?
E o erário se foi via unha...

Segundo af firmam muitos jornaes do Rio,
a mensagem do presidente da Republica ac*
cusa um saldo de perto de 200.000:000$00(). A
Gazeta, dando noticia da mensag em, reduziu
o saldo a 2.000:000$000.

—Como 9e explica Í9S0 ? indagou um finan-
cista. Onde a verdade?

êt

W

— Com A (íazeta I—respondeu um philosopho.
A blagUê menor sempre está mais próxima da
verdade...

Francisco Carneiro dtu formidave1
dentada no ro*to de José Taveira.

(Dos jornaes)

De carneiro náo tens nada,
E's cabra bicho, és valente,
Tens canina alma de zorro,
Qualquer turra é ali no dente,
E que terrível dentada,

Chico... cachorro I
Cü CD

Na fazenda Maruhype estáo preparando um
campo para demonstração da cultura da ba-
tata.

—Graças a Deus a imprensa vae ficar livre'
dos futuristas, dizia o Garcia de Rezende.

Que tem a agricultura com elles V — inda
gou o Vieira da Cunha.

E' que, no gênero, não ha outros. O go-
verão vae mandal-os para o eito...

«8688

Gracinda Lemos euforcou-se, porque
o mando íallccara.

(Do» icrnaea)

Caso raro, rarissimo, hoje em dia,
E9se, dessa Gracinda infortunada...
Casara por amor, plena alegria
Sorrira-lhe na vida venturada.

Bom marido, no lar nunca se ouvia
Do ciúme a communissima trovoada...
Era tâo bom! Para ella só vivia,
Só para elle vivia, apaixonada.

Em amargura, um dia, a vida doce
Se trantfonna, e, na dor que o senso offusca,
Gracinda, em prantos, rápida, enforcou-se...

Hoje, mal o marido é enterrado,
A viuva, «inconsolaveU, logo busca
Vêr um zinho nos braços ^enforcado» ...

r/i

A Loteria de Minas tom realizado muitas aspirações.
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A um coração maguado

ANTÔNIO THOMAZ

Quando partimos no verdor dos annos,
Da vida pela estrada florescente,
As esperanças vão comnosco d frente,
E vão ficando atrás os desenganos...

Rindo, cantando, céleres, ufanòs,
Vamos marchando aescuidosamente...
Eis que a velhice chega de repente.
Desfazendo Jllusões, matando enganos...

Então nós conhecemos claramente
Como a existência é rápida e falaz :
E vemos que succede exactamente

O contrario dos tempos de rapaz :
Os desenganos vão comnosco d frente,
E as esperanças vão ficando airds !

g A primeira lagrima

BAPTISTA CEPBLLOS

Eu pensava que amar fosse tecer ton ninho,
e forra Io de paina, em macios enleies ;
e junto da mulher, como de um passarinho,
sentir no coração deliciosos ^orgeios...

Eu pensava que o amor fosse por um caminho,
em que num sonho azul, voassem devaneios,
de prazer em prazer, de carinho em carinho,
levando um risoá bocca e uma aurora nos seios...

Eu pensava que o amor fosse a eterna criança
WÊ que, mostrando no olhar uma chamma impolluta,
l($P perseguisse debalde uma eterna esperança...

Mas hoje sei que o amor, escravo do desejo,
tiasce e vive ria dor, na incerteza e tia luta,
deade o primeiro olhar ao derradeiro beijo I

^m*fc

Quando os destinos mudam

n
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Quando a primeira lagrima eahindo
Rolou nas faces da mulher primeira,
O rosto delia, assim, ficou tão lindo,
E Adão beijou-a de uma tal maneira,

Que anjos e thronos pelo espaço infindo,
Como uma catadupa prisioneira,
Cem mil azas de luz e de ouro abrindo,
Rolaram numa esplendida carreira...

Alguns, pousando na próxima^ montanha,
Queriam ver de perto, os condemnados,
De dôr transidos na agonia estranha.

E ante o fnlgor dos beijos redobrados,
Todos queriam punição tamanha,
Anciosos, mudos, trêmulos, pasmados !!!

ilÜMflWnl

W
OSVALDO ORICO

Vamos seguindo a mesma estrada ; fica
entre os dois, a illusão que os encobre,
e te faz linda como me faz nobre,
e na tristeza tácita me implica.

A esperança os meus olhos já não cobre,
mas nos teus ainda canta e glorifica:
tu— de esperanças, vaes ficando rica ;
—eu de saudades, vou ficando pobre.

Hoje e amanhã: a pagina voltada;
Sinto que esto* mudado $ estás mudada,
Tu te levantas, eu me glorifico...

Cde aquella illusão, que nos encobre :
— Tu, de esperanças, vaes ficando pobre;
—Eu, de saudades, vou ficando rico...

I
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Commecnorando a sua data de
fundação, a L. S. E« S. fez uma
sessão solenne no dia 2 do correu-
te e promoveu um Torneio de Foot-
Bali, entre os clubs inseriptos para
a disputa do campeonato.

A Assembléa Geral, que, além
de commemorativa, foi também
convocada para solucionar assum-
ptos de interesse geral, após a en-
trega das medalhas 008 clubes
náuticos vencedores na ultima re-
gata do campeonato do Remo, e
da brilhante alocuçfio proferida
pelo secretario sr. Eurico de Agui-
ar Salles, passou a estudar as
bases da reforma dos Estatutos.
Pedindo a palavra, o sr. II. B. Hos
si envia á mesa uma proposta,
apoiada pela maioria dos repre-
seníantea presentes, na qual soli*
citava o cancellamento das leis or-
ganicas e, por coriSÊqüchciai a des-
tituição de seus cargos de todos os
membros da directoria, como tam-
bem o desapparecimento dos di-
versos conselhos. Por isso, propoz
uma nova directoria, sob a forma
de Junta Governativa de 7 mem-

* i

bros, composta dos srs. ; Presi-
dente, Alfredo Sarlo; secretario,
Eurico de A. Salles; thesoureiro,
dr. Alcides («uimaráes; e technicos,
iVfoysés de Freitas, José Morta de
Araújo, Heitor B. Kossi e Eduardo
de A. e Silva.

Depois de uma acalorada ài$*
cussâo, lui a proposta approvada
contra os votos dos representantes
do «Botafogo»,«Uruguayano» e «Vi-
ctoria*. Encerrada a sessão, a Junta
Governativa passou a funceionar
em sua primeira reunião, tomando
as seguintes resoluções :

tf)-manter as quotas de mensa-
lidade, taxas de registo e transfe-
reneia, inscripção em campeona-
tos ofíiciaes e custo dos ingressos
para as competições (archibanca-
das e geraes);

b)~manter o registo de amado-
res e a exigência da ficha, estabe-
lecendo-se que o estagio cie 15
dias que fica exigido para a par-
tícipação regular das competições
officiaes, é contada da data do re-
colhimento ã thesouraria da9 ta-
xas de inscripção ou transferem

COMPANHIA

SUL-AMKRICANA
IIA MUI'RO-

DAMPFSCHIFFFAHRTS-GE5ELLSCHAFT

Vapores Rápidos e de Luxo
Cap Arcona, Rio- Hamburgo 13 dias, I. n e III chisse
Cap Polônio, Rio -Hamburgo 14 dias, ' U <- Hl classe
Antônio Delíino, Rio Hamburgo 17 dias, l«H classe

-Hamburgo 17 dias, t e 11 classe
s ín um dia antes.

Cap Norte. Rio
Boulogne

BB

Monte Cervantes, Rio
Monte Sarmiento, Rio
Monte Olivia, Rio-

Hamburgo 18 diasj Navios a motor,
Hamburgo 18 diasj especial
Hamburgo 18 dias) para III'1 classe

Sabidas do Rio para a Europa-1929
Lisboa, Vlgo, Boulogne s m, Bambu rgo

........

9 » * • fl »
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Cap Arcona
Antônio Delíino.»..Monte Olivia ....
Cap Norte
Cap Polônio..
Cap Arcona..Monte Sarmiento
Antônio Delíino
Cap Norte ........
Cap ArconaMonte Sarmiento
Cap Arcona 
Antônio Dellino....Monte Olivia..
Cap Polônio
Cap Norte .
Cap ArconaMonte CervantesMonte Sarmiento
Cap Polônio ......
Antônio Delíino . *
Cap Arcona Monte Olivia ....
Cap Norte*Não tocam em

..
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3 de
M de

21 de
25 de

I de
15 de

21 de
25 de

8 de
13 de
10 de

24 de
de

11 de
15 de
ll> de
5 de
8 de

26 de
de

7 de
18 de
24 de
25 de

Boulog
Agentes geraes :

THEODOR WILLE & Cia
Rio de Janeiro, S. Paulo

Victoria - Espirito Santo
Rua Primeiro de Março, 12

cia, ficando a ficha com valor de
confirmação do registo pelo ama-
dor e sua identidade;

ei—mantida a deliberação da
realização, em 3 de maio, da pa-
rada e torneio de foot bali por for-
ma eliminatória, com os mesmos

prêmios, como já publicados e de-
flcididos pela ex-dircetoria; manterf-

do-se, outrosim, a escolha dos jui-
zes já indicados, horário da parada
e dos jogos e todas as demais de-
liberações, referentes á permanen-
cia em carnpo, bem como tudo
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quanto já providenciado sobre a bõa
ordem e fiscalização do torneio ;

d)--indicai o campeonato offi
ciai de foot bali de 1929 no do-
minço, 5 do maio, com a partici-
pação dos amadores inscriptos, de
accordo com o exigido pela ali
nea a\

#J«-~manter a nomeação dos srs.
Carlos Rosemberg, Gilberto Coro-
nel, Guilherme Àbaürre e Reynai-
dò Ribeiro, pára juizes dos jogos
de domingo próximo na ordem
acima, respectivamente, para os
2s. e ls. quadros dos encontros
«Üangú» x «Botafogo» e «Victoria»
x «Fbuiano». sendo a I iga repre-
sentada- nos jogos da manha,pelo
sr. II. B. Rossl e, nos da tarde,
pelo sr. Eduardo Andrade e Silva;

/) —manter a tabeliã approvada
em 2-1 de abril, pelo ex C D. T..
para a disputa dos jogos de cam-
peonato <Je fõot bali de \{)2{\ con
forme copia já em poder dos clu
bes filiados;

g)~*estabelecer que a confirma*
çãó da inseripção, pelos amadores,
passará a ser feita perante a Jun*
ta, por dois de seus membros,
pelo menos;

h) - decidir que 08 directores te-
chnicos auxiliarão o presidente na
direcção geral do torneio de 3 de
maio, cumprindo ao secretario c
thesoureiro a fiscalização do pavl
Ihâo e bilheteria;

i)~~ Aifixar copia destas delibe-
rações cm dois locaes («Café Ave-
nida* e «Café Globo») para geral
conhecimento;

/7--manUT aos clubs aliados os
mesmos direitos de que gozavam
na Liga, cumprindodhes os mes-
mos deveres;

k) encaminhai á thesouraria
depois de ouvida a secretaria, o
requerimento de transferencia dos
amadores dr. Alcebiades Monjar-
dirn e Humberto Cattaíano;

l) -realizar a próxima sessão
no sabbado, 4 do corrente, afim de
serem discutidos os demaisassum-
ptos de urgencis;

///)--notificar a Confederação H.
de Desportos, Ligas, Sub Ligas,
Clubs filiados da deliberação da
assembléa. modificando a Forma
administrativa, temporária*

No dia 3, então realizou-se o
Torneio projectado pela extineta

&
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directoria, porem, dirigida pela
Junta Governativa*

A impressão causada por esse
certamen foi a melhor possível.
Desde a parada dos «tcams» dos
clubesinscriptoe, até o ultimo jo-
go, por parte dos ' pleyers e des-
de a invasão do campo tão com*
mum até aos apartes c os incenti-
vos aos seus adeptos por parte da
colossal assistência, tudo, emfim.
correu como ha muito tempo não
se tem visto.

As pugnas foram sensaciunaes,
Conseguindo levantar o campeona-
to por forma eliminatória p*Vlcto-
ria Ià C»

Muito embora tivesse merecido
0 triumpho,pois portou-se brilham
temente a representação do al\i-
ceruieoi isso não nos impede de
dizermos que a melhor partida do
dia foi a realizada entre o «Ame-
rica», e o «Rio Branco* que se de-
bateram com animo, denodo e leal-
dade. Por isto foi uma justa pro*
iongada, pois que durou 49 minu*
tos, c na qual os contendores só
tinham uma prci ecupação : a de
obrigarem o adversário commct-
ter um «corner», ao menos. Logrou
vencer esta partida o «Rio Bran
co», que foi o segundo collocado.

Louvamos, pois, a bôa e bri-
lhante actuação da Junta Govér-
nativa,que se nos afigura o reme-
dio, de que, de facto, necessitava a
nossa Entidade.

E podemos afíirmar que, si ta*
não fosse a deliberação acertadis-
sima da Asscmbiéa do diá 2, já
teriamos noticia da fundação de
uma federação de remo. Logo foi
muito opportuna essa'resolução.

Por absoluta falta de espaço dei-
atamos de publicar outras delibe-
rações da Junta, o que faremos,
de forma resumida, no próximo
numero.

Edukeeper
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Francisco Vergueiro da Cruz d\A Ci-dade» para «Vida Capiçhabas

"^^^^

Escrever é, como dansar, tocar, pintar oucantar, uma vocação. N;'10 é escriptor aquellc
que quer ser. Não bastam annos de estudo acu-rado sobre livros, tratados e manuaes da artede escrever, para que se trace, na alvura daslaudas, linhas judiciosas e immortaes sobre qual-quer assumpt». maxlmé o que Signifique a ve-raz transposição da ídéa*

Pode-se, por influencia do meio c por muita forra de vontade, conseguir ser um imitadorde cstylos, um annotador de pensamentos. .alheios, um açambarcador de pnraaes. .feitasConheço um ttlustre cidadão, cujos traba-IhOS são o melhor desperdício da Dotação iexi-ca denominada táspas».

inrJoil!!: P°rA,8S0-aíguem o chamou de «maiorincensador de Aspasia».
Porque escrever, no sentido verdadeiro des-se verbo, é táo difficil I
Pela mesma ra.âo que ha creaturaa incapa-

iii rT/'-sino,mcsmü °s oe,cbr« «*•ninoes de Druges.
Ha escriptores da raça, como ha cavalios«pur-sang», como ha mulheres lindas desde oevantar-se do leito, ,em o artificio do «maqui!toga.; como ha oradores tâo espontâneos que,mesmo sem conhecerem o vernáculo de OMon,.rd,m, imitam o puro Vieira sermonando

«hl.!*hS*C0™? 
SC admira ohabildan9arinodo

íovt ,' (°Utra V°CaÇá0 : a dfln8^ assim
proyoca applauaos, os mais sinceros, aquelle queben escreve, em prosa ou verso. Hei conheci-do tantos que naufragaram, como poetas, jor-nahstas e até como simples chronistas munda-
IIC/9 *

E, pela observação, conclui que a vocação
para escrever não existia nesses que falharam.

I ^erto, alguns desses vencidos tom o nomepor extenso na capa inútil de um livro, queninguém lè. [
Mas, haverá castigo peior que este : eacre-ver para ninguém iôr ? Não. Não ha.Entre as tragédias humanas mais cruéis-esta ca maior: a dos prosadores, a dos poe-tas cujos tràbalhos-permanecem anonvmos . . .mau grado a caixa alta dos seus títulos.

E quevo publico, o respeitabiilissimo publi-co lêdor, divide-se em duas partes, em duas
grandes classes : a dos que sabem ler e dos quenào sabem. Para estes, o escriptor precisa ser
(ao simples, tão perfeito, tão crvstallino, que

4fr

%

»"_TDW

tfmW

é mudo difficil contental-os. Para «os quc 9a.bem ler», o caso náo é menos grave ; além desimplcza, veracidade, clareza e ordem, é preci-¦o que a palavra escrlpta expresse um mundode sensações, paixões, emoções, ou melhor to-da vida intensa, impetuosa, formidável de vir-tudes e máculas, que é a vida de todos nós, avida de cada dia...
Grandes poetas ! Prosadores de lei !
São tão poucos, que de «cem» que surjam,ficamos por vezes «sem» aproveitar ... um !
E1 que nâo basta alinhar palavras vás, es-colher rimas sonoras, vibrantes e perfeitas.nem encarreirar vocábulos escolhidos no dic-Clonarlo de synonymos . . .
Tudo pode ser bonito, bem lançado, melhorurdido c amarrado com o cipó da lógica. Mas.si nao houver a scentelha da vocação, está oescriptor condemnodo a escrever . . . para oshabitantes de Marte !
A Poesia, essa, então, é como uma mulherbonita. Explico-me. Vede esta mulher. E' jovem,linda, como a própria Venus. Nua, a anatomia"

artística náo lhe descobre o menor deslise deformas. Vestindo a com as mais lindas clamy
des, applicando os maii aromados cremes, ouas cores falsas dos pós elegantes . .. será 

'ella

mais linda, si esquecermos de olhar-lhe as pu-pillas que a Vida incendiou de paixão, de fitar-lhe a curva esbelta da perna primorosamentetorneada pela grande aperfeiçoadora — a Natu-reza ?
A Poesia é assim. Quanto mais as escolasliterárias forem complicadas, mais essa mulher

fascinadora e linda ... se afeiará.
O manto da fantasia? direis.
Elle é táo diaphano . . . que ha poucos te-

celões que lhe conhecem o segredo da trama
miraculosa.

Prosadores bons ? Quantos temos em todos
os idiomas ?

Um millesimo de unidade cm toda popula-
ção do globo. E já é algo.

Mas, náo haverá receita para ser bom, gran-de escriptor ? Também náo ha.
Si houver vocação, qualquer menino de quin-ze annos, escreverá poemas cyclopicos... mes-

mo que náo saiba como e porque os escreve.
Tendo vocação, os problemas vários e tran-
seendentes de historia, critica, phiiosophia da
vida, emfim, serio tratados com mais proficien-
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Concurso fealdade
Prêmio - 1 canivete

SAO, porem quanto, candidatos ao cubiçado

prêmio :
Antônio leu Rosa M votos

fairo Leão 50 €
Dr. Jair Dessa une 38 «
Garcia de Rezende 30 «
Paulo Vasconcellos 28 «
Nelson de Almeida 26 t
João Calazans 23 *
íavme Guimarães i& *

* r ip/

Dedo Dessaune «
Ptinio IWuzzi «
/ose' Fernandes *
Roberto Souza «
/;r. Walter Siqueira <
João Carvalho « i

/OS^ Mi Miranda « '

.? 10/OJ
.? «

_1fcW Moschen
José Maria Godinho
Etoy Fernandes «
Agusto Perm «
Carlos Barrozo Mangueira «
/tevW Pacheco Pimenta «
j4ssís Ibrahim «
Sebastião Gomes «
Ary Siqueira «
Renato J:. da Silva «
Mar to } 'intentei *

Egydio Resemiui *
Jeovah Fogos *
Augusto Aguiar Saltes «
/>. Darcy Mattos «

ATTENÇÁO : Náo acceitaremos de
sistencias.

' 'a .Vida Capichaba» 1 £Concurso do Fealdade dirigido peli

Qual è 0 rapaz mais feio de Victoria .'

Voto cm

A votante—
B^nnmiimnnirmmmimininioimiromnmnmmninm^

1*.

cia por um joven de trinta que por um sábio
de Oitenta. E eu não encontro mais perfeita ei-
tação para o que digo nestas linhas do que o
caso do Rabbl da Galiléa, que, menino loiro
e humilde, discutia já com os sábios tia escri-

ptura, dando-lhes formosas lições e respostas
famosas.

Assim, vocação é dom divino. Por ella so-
mos beneficiados por Deus com alguns gênios

<_*r»>rr«
f»_fow

4frcOIC».

verdadeiros . . . e raros.
Certo que ha gênios de pacotilha : maus

prosadores, péssimos poetas.
Mas por misericórdia de Deus ainda, estes

gênios acabam ... eommereiantcs, onzenaríos ou
empregados públicos exemplares.

E isso se dá, para maior gloria da Prosa,
da Poesia ... e de todos nós.

Praia da Costa, 25-3-929.

ALUGAM-SE

2 portas na
Avenida

Capichaba,
n. 20

A tratar no
n. 28.

SILVA ARAÚJO & CIA.Pastilhas-
^bsobveJ ^n jaggpiv-^v-x^ ^ _______ _i-r^_____tv%?~^m^ ^J __i

\aA\ ' rBaaaaiiiiiimiM-iiimiinfn^ ^Hügír
\x.^ÉK.X. —>-ImBB—•a_Wflarl_B__rl—¥l»rlwrTfl»—__¦—Jflallll wi*l ^1BBaTa^^^^fly Ta. '"' «v*V'fM^\\-K-a-_W_! MUTflT 11lftn»g«xuH^5B?_^_y ,• A .»_-_»
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FLATULENCIAS
FERMEnTACOES

DYSPEPSIAS
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QUER VESTIR COM ELEGÂNCIA? m

» VÁ ao BORGES
Alfaiate especialista cm obras de

RUA DO ORIENTE, Ni — VICTORIA
cintas como : casacas, «smockings», etc.

::
is

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Bf",' 
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Dr. Abner Mouráo
Na semana passado, esteve nesta capital es-

se nosso [Ilustre conterrâneo, que representa,
dietinetamente. o Estado na Câmara Federal e*
cm São Paulo, tem a seu cargo, com muito hri-
lho, firmeza e prestígio, o grande orgâo da im
prensa brasileira — Correio Paulistano.

Seus companheiros de bancada fizeram-ao,
recentemente, seu leuder e esse gesto feliz, si, por
um lado, representa uma homenagem justa ao
nosso eminente coestaduano, por outro, virá re-
dündar em beneficio para o nosso Estado, dada
a actuaçâo prestigiosa do •illustrc parlamentar
espirito-santense.

Gratos á visita com que nos distinguiu pes*
soalmente, felicitamol o pôr esse brilhante trium-
pho em sua vida publica,

i»«Assicurazioni Genera
Tivemos o prazer dr receber, em nossa re-

dacçáo, a visita do sr. C. ComcIIi, luspector
Principal da Cia. «Assicurazioni (iencrali de
Trieste c Venezia», que se acha entre nós, com
o fim de organizar nesta Capital a certeira de
seguros devida dessa importante Companhia.A «Assicurazioni Generali» já é bastante
conhecida no Estado, pois, ha annos, funeciona
no Espirito Santo nos ramos de seguros mariti-
mos. de accidentes e contra oíogò. sendo seus
representantes os srs. Vivacqua Irmãos & Cia.,
íirma que vae tomar a si também o encargo da
direcçáo da carteira de seguros de vida.

Nao é preciso realçar a idoneidade da «As-
oicurazioni General]», Hasta se attentar na sua
longa existência de quasi um século, pois foi
fundada em 1831 em Trieste, alargando nesse
período o circulo de sua acção em todas as par-tes do mundo, onde possue direcções, suecur-
saes e agencias em plena actividade e floresci-
mento, que lhe dão uma posição financeira de
dastaque entre as maiores Companhias mun-
diaes. Os seus fundos de reserva para o ramo
de vida excedem a quantia de 500 mil contos-
Os seguros de viria em vigor sâo superiores a
2 milhões de contos e a arrecadação annual de
prêmios vae além de 220 mil contos de réis.

Nessas condições, e attendendo-se á modi-
cidade de suas taxas, a «Assicurazioni» conse-
guirâ neste Estado a mesma aceettaçâo, que lhe
têm dispensado todos os grandes centros, onde
emprega sua actividade.

f.jr*.

é
•¦.*

„¦¦•

m

tcio Dcssavnc

Tem estado enfermo, inspirando cuidados.
surprehendido por grave cenosite naso facial, o
nosso querido amigo DeciO Dcssaune, bachare-
lândo em direito e nosso apreciado collabora-
dor, algumas vezes.

Visitarnoi o, fazendo votos cordiaes pelo seu
restabelecimento.

Boletim mensal do Serviço de
Defesa do Café

Desde o numero inicial, de janeiro, cujo
apparecimento noticiámos com referencias elo-
giosas—que se tèm justificado plenamente™ até
o de abril findo, essa utilissima publicação de
informações do Serviço de Defesa do Café,
neste Estado, vem sendo um elemento seguro,
bem orientado e eloqüente, a favor das nossas
condições de superioridade e adeantamento
agrocafeciros.

Com intensa, aetiva e cuidadosa distribuição
gratuita pelos caféicultores do Estado, socieda-
des agrícolas, firmas compradores daquelle pro-
dueto e órgãos de imprensa - o mensario do
nosso Serviço da Defesa do Café, sob a dirce-
çáo do dr. Audifax de Aguiar, além de regis-
trar informes curiosissimos, de innegavel pro-
veito, vem fazendo, dentro de nossas fronteiras
e fora dellas, a melhor propaganda do produ-
cto, que é a garantia máxima da organização
economo-financeira espirito-santense, c, também,
com os seus quadros estatísticos, graphicos
expressivos» é um attestado marcante das at
tenções permanentes com que o actual Gover-
no do listado vem orientando e apressando
nossa evolução agrícola.

Seus collaboradores são especialistas de me-
rito nesse ramo da agricultura e, alem disso,
realçando 0 valor dessa publicação insíruetiva,
suas paginas sâo iHustradaspoi nítidos clichês.

0 Boletim será remettido gratuita-
mente a todo agricultora no Estado,

que o solicitar ao Serviço de Defesa do Café,
$om sede nesta capital.
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LOMBRIGAS: se conhece, algumas vezes por estes sympto-

mas vulgares : Comicháo no nariz, appetite constante,

bafejos com mau cheiro, dores e eólicas.

fl.] Cj

PARA EXTIRPAR
LOMBRIGAS e SOLITÁRIA ¦ T-Ffl»t»-""¦fl_*ü
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TOME l'M.\ DOSE DE

VERMIFUGO
TIRO SEGURO

Uma Só Dose Basta
DIEECÇÕES EM CADA FRASCO

—..'-^p —.
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favoreça o desenvolvimento da «VIDA CAPICHABA»,
mandando executar seus impressos nas suas

officinas graphicas

_________________

Preços módicos Material de 1a qualidade
Gosto—Arte-Operários capazes

_______ E___l

______________

Caixa postal, 3ôo^) « Telephone, 11 /
Avenida Capichaba, 28

VICTORIA E. ESPIRITO SANTO
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TELHAS FRANCESAS e TIJOLOS DE CIMENTC

As únicas
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Machiuas para tijolos de
cimento AM BI

j .'
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para (> tijolos de cada vez
4000 diários

SEMPRE EM «STOCK»

FORRO DE AÇO ESTAMPADO PARA TECTO,

CIMENTO «DYCKERHOFF» E ATLAS BRANCO,

TELHAS DE VIDRO,

AZULEJOS E LADRILHOS,
GABINETES PARA QUARTOS DE BANHO

CIMENTO BRANCO «LAFARGE», TINTAS, ETC.

LADRILHOS DE VIDRO PARA CLARABOIA

MACHINAS PARA BLOCOS

MISTURADORES DE CONCRETO 1 3/4 H. P.
A
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Único distribuidor autorizado, no Brasil :

João Nicolussi E. E. SANTC
VICTORIA
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AVENIDA CAPICHABA, 28 \f

TELRPHONE 11713 13^ ^
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TELRPHONE 117 CD £3 p-0G3 CAIXA PO/TAL 5655 
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L—iVICTOMA, EfTAD0 DO EfPIRITO fAílTC»'

W/ft^.' FUWBADA EM 1925 ,

REDACTOREr PROPRIETÁRIO/: I JEMEfTRE 2^

ttcHW**N<5t!L,L0PtS' WMENTA.ni| w«o ^©
í&^L

(?a-tibris iííilllí c ELPIDIO PIMENTELJ AViJL.0*. Jf» ¦.

TODA SEMANA
r. m_.„ _mi_o Fuleencio. velho saturado das coisas e dos homens, brilhantes e néscios, que
? mundo"rSrí no seu bojo hospitaleiro, devorado pelo carcoma do scepticismo, d«ia*me
o munao aiDcrga nJoutr08 tempos, á guisa de conselhos:

«Attende-me! Nada de modéstias, si queres subir...
. _,_ tu mesmo praça franca dos teus méritos, apregoa bem alto os teus dotes, exalta o vali-

.1 aze tu mesmo W" x « 
^ prendas intellectuaes, embora não as possuas. ,

r. poí, i.aspe—, a ^_4^ifi-&'.'aSÍ_SÍ." ,or°° 
T 

"***"*
Não ouves como zabumbam os leiloeiros dos elogios mútuos.

Não digas nunca: «Náo sei».
A propósito de tudo é necessário, quafdo realmente não existam, apparentar sohdos conhe-

__„.,*, _#é«ii^|eSfe*iii3i_Js _£_r&s.
tre, sábio,erudito E é «|™p^|^?SÍÍIianâaÍnte; a louvar, com pasmo e admi-
da vida... Se audacioso, wbretudo, e nao_ie wmm t nâo humiihem e desprezem.
ração, ^gfilPlliSlIf ilÜiÉH&Ü pnderes ultrapasal-os.

Sabe dissimular com estuda e segurança, nos^J^f^SS"^"*'
Ma vi/i_i epmnre triumDham os mais hábeis e auaazes.

_,$r^_^^
A vida é mesmo assim: todos o ^^^^^g^ff^tíS 

'*°585
de dizei o aos que, como tu, vêm para ella cheios de «ntósias e enganus,

que se alindam, para as realidades matnmomaes...»
Victoria. maio de 1929.
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CONTOS DA «VIDA CAPICHABA» •te*

PRÍNCIPE de Epam/nondds Ms

O jovem príncipe, cuja prosapia era o or-
gulho de uma raça de heróes, gloria do seu
povo, um povo cujos florões de gloria consti-
tuiam o escrinio mais sublime das tradições hu-
manasi raça de heróes e de gigantes que eri-
giram no Gizeh e no Saqquarah as colossaes
pyramides, que o carcoma do tempo não destróe
e que com um sorriso de desdém não resen-
tem a sanha dos evos, que tentam em vão es-
bandal-as, amanhecera triste naquelle dia.

—Que tens filho ;?—interroga lhe o pae, se-
nhor de todo o immenso valle do Nilo, a cujo
nuto os colossos de pedra surdem nos deser-
tos safaros, as montanhas se desmantelam e
os exércitos se agitam em surtos de heroísmo,
levando a paragens desconhecidas as flammu-
las gloriosas, sob cujas sombras engendrava,
medrava e crescia em gestação maravilhosa o
feto divino da scieneia, o embryão sagrado da
civilização.

—Que tens meu filho ? Ainda que Lhu te
acaricie a face com um banho de luz tepida e
leniente 1... ainda que Osires, todas as manhãs,
te desvende, sorrindo, as águas bonançosas do
Nilo, singradas por myriades de barcos, os
perfis grandiosos das pyramides, além, e o torve-
linhar perenne de uma multidão que te adora...
tudo o que é meu, tudo o que é teu... tudo, o
mundo, o mar, grandezas, glorias immarcesci-
veis, thesouros, o futuro, o poder e as mais
encantadoras mulheres da Lybia, que anseiam
o teu beijo apaixonado e voluptoso, e te offere-
cem o amor, e vê, o amor quente e lubrico que
te espera em corações virginaes, flores que
desfolharás a teu talante, pois outras, além, te
esperam, com o mesmo anhelo, com a mesma
ânsia... Que tens, filho amado ? Ainda pensas
na camponeza embusteira e pérfida ? Amal-a ?
Tu? Por que se outros braços ahi estão te ace-
nando ?... Outros braços mais lindos, outros co-
rações mais gentis, outros lábios mais lubricos,
outros olhos mais fuJgidos... Esquece a campo-
neza, porque o exige a nobreza da tua estirpe, a
honra dos nossos fastos e (por que não dizel-o ?)
também o exijo eu. Nunca mais has de vela;
uma escolta, neste momento, condul-a pelos de-
sertos sem fim para a longínqua capital dos
bárbaros Guaraniantas e lá a deixará para ser-
vir de pasto aos prazeres torpes de— isto é,
pagar na abjecçáo o crime nefasto de suas des-
medidas ambições. Vamos, filho, esquece-a. Olha,
não vês como J
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O moço, porém, já nada ouvia, nada com
prehendia, as lagrimas scintillavam em camari-
nhas nos seus olhos. Revoltara se. Não podiacomprehender tanta maldade num coração dehomem, tanta truculência contra uma innocehte
e indefesa creatura. Ergueu-se de súbito, num
impeto de solenne de irreverência e sentenciou
peremptoriamente:

—Senhor, em que consiste a felicidade ? Se
me disserdes, se me convencerdes de que ale-
licidade consiste no poder, na grandeza e nos
milhões de ouro e pedraria que acastellaes no
Erário, esquecei-a ei.

«Em que consiste a felicidade?» é a pergunta
que a sabedoria dos séculos dirige ao ceu ;
a cubiça humana procura em vão arreba-
tar aos deuses a sua resposta; a esta pergun-
ta jamais responderam os sábios de todas as
eras ; era o enygma perpetuo a desafiar Édipo,
que os oráculos decifraram e era agora, a sua
resposta o preço com que o herdeiro de Osiris,
senhor do mundo, haveria de remir a sua irão-
quillidade ameaçada pela revelia do filho.

A esta interrogação do poderoso pharaó
agitam-se os sábios» os astrologos e os feiticei-
ros de todo mundo; todos porfiam em respon-
del-a. Em vão... três mezes se passam de tra*
balhos, pesquizas anciosas, em que os olhares
dos astrologos devassam as constellaçõc per
scrutam os segredos dos astros longinqu a. .cn*
tando deletrear nas constellações signaes ca-
balísticos, hieroglyphos mysteriosos, em que
os venerandos sacerdotes viram e reviram nas
concamerações dos hypogeus sombrios o lugu-

ebres e nos santuários dos templos as poema
vetustas folhas de papyro, ou meditam longa
mente, relendo as inscripções allegorica;? e mi-
lenarias, das paredes em que falavam as vo-
zes dos antepassados... Ao cabo de tude isso
o grão-sacerdote do magnânimo deus fhtah,
em Mannower, a maior cerebração d ep°"
ca, vae a Thebas e diz solennemente ao
pharaó:

-E' inútil, senhor. A scieneia KttSana ,é
incapaz de responder á vossa pergunta ^)s
deuses emmudeeem ante os nossos rogos Nada
os demove. Ha, porém, lá para as bandas da
Etiópia uma gruta na qual existe um templo na-
tural de Amen-Rá, cuja sacerdotiza é o único
ser humano que, participando da natureza di-
vina, não conhece mysterios no Amenti w&

Conclue notttra $ag-
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A dactylographia silenciosa ora inevitável, tinha que virl
A concretização desse ideal ahi está!
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IV

A primeira a a única machina que possua a vantagem incom
paravel dejunccionar num silencio absoluto

Peçam uma demonstração sem compromisso de compra á

CasaPratt
fcuUteiivCttefll |fefl*»4»BtJM8 *
mmm%m**M*\m «telUMtt MM
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Filial em Victoria
Rua Jeronymo Monteiro, 69 - Victoria -E, Santo
Süb-agencias: Caçh. de Ifapemirinv Collatina e Carangola (Minas)
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Elle desmanchou o namoro com aquella jo-
Vem da cidade alta. Dizem que, ao se ver mui-
to compromettido, exclamara: Vou dar o fora,
emquantó é tempo...

Si non é vero....,
8888 88

fe-A A sycqpathicà sènhorita, chegada ha pouco
de S. Salvador, é um tanto flirtista. Entretanto,
si mlle. tivessç correspondido ao amor, que lhe

__m-iu-__u_niai _m__f_,.
i!fTOin»WIIII~ill~n_HIB—1"«Bafe
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CASA MATRIZ
Rua Jeronymo Monteiro, 5

Jo/as
Meiaes

Estofos

\t

Óptica
Crysfaes

Relógios
CASA FILIAL

Praça Cosia Pereira, 7,
IIbbbêP

tributava aquelle jovem de óculos, talvez esti-
yesse muito satisfeita. Porque elle, na verdade,
é um pariidãò .. V

oB 88 oo v •
Mlle., secretaria de um dos nossos estabe-

eciméntos de ensino, vae unir brevemente o
seu coração ao do jovem funecionario do Ban-
ca do Brasil. Cuidado com elle, mlle. I Elle é
mais do que perito na arte de prometter....

83 8B8B "_
O engenheiro mignon pediu mlle. em ca-

samento. Foi uma noticia que revolucionou o
nosso meio social. Entretanto, soubemos que ei-
le andou flirtando domingo ultimo, fia missa ....'8B8B8B-

Mllé. Siàgestosa, cujos olhos são uma doce

Amm&í
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Conftagnie Générale fléroposfale
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Unha/ CG.A.
Av A" -A ". '

tortura para aquelle moço alto e magro, disse a
uma súa amiguinha que está zangada com AU
fitiete. Por quê? Será que não é verdadeiro o
flirt dè mlle; com o novt) príncipe, conforme
annunciara Alfinete'?' ^ ^88 8888 ^ 

; ; -
Mônsieur Vadre Cícero, do Banco do Bra-

siíj está amatido. EUa tem olhos pretos, bocea
da côr dos jainbos, etc. Prevenimos a mlle. que
monsteur padre Cícero é mais político do que...
padre..."'- '*"*' >"' * ¦ 88 88 88 .;• , ^

M^ menos de um
mez namorou 35 rapazes de nossa sociedade.

Arrel que já é abusar i ..

O concurso de fealdade tem servido de as-
sumpto á palestras dos grupos femininos. E
é um tal de dar na pelie, alheia, que éum caso
serio, Assim é que mlle. Tesoura commentava,
referindo-se a um dos mais votados: naverda-
de, elle está fadado a ganhar o concurso, pois,
é feio até no nome .. .

88 88 88
Elle é noivo e auxiliar de um dos nossos

jornaes. Depois que se fez noivo, deu para na-
morar como nunca. Alfinete conseguiu saber que
elle procura opportúnidade para um rompimen-
to definitivo.

Será possível isso ? I...
Alfinete

**m*

Ârohilau Vivacqua
Esteve nesta cidade, na semana finda, esse

prezado amigo e collaborador, que é figura de
destaque na sociedade, na política e no com-
mercio de Castello, neste Estado.

Gratos á visita com que nos distinguiu.

i •••?•*•••••«••• tm^maam^ tMaM „ „, iTTTTTT<__-T_-Trrrrrm

NOVO HORÁRIO DOS AVIÕES
1

Sentido da
viagem

NORTE AO SUL
SUL AO NORTE

Chegada dos aviões em
Victoria

SEXTAS-FEIRAS
SABBADOS
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A hora do encerramento das malas na Agencia será |
informada á rua Nestor Gomes, 18 — Tel. C. 449 jj
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O MENINO YVANDICK
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llimo. srs. da Nestlé & Anglo Swissi
Condensed Milk C. - Rua da Mísericor-
dia, 12.

Rio de Janeiro.
Amigos e senhores.
Como reconhecimento pelo grande deseiv

volvimento que a sua superior Farinha Láctea
Nestlé opera em meu filhinho Yvaudick, de 1
anno de idade, pesando 11 kilos, tenho o ma-
ximo prazer em offerecer lhes uma photographia
do mesmo, e reconhecida pela robustez adqui-
rida pelo meu Yvandick com o uso do retendo
alimento, tenho sempre recommeudado aos
meus .conhecidos que alimentem, os seus filhi-
nhos com a sua excellente Farinha Láctea Nes-
tlé.

Assignado: Benedicto Cotrim
Praça João Affonso, 464
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A's mães cujos bebês não progridem re-
commendamos que se dirijam á Cia. Nestlé, rua
da Misericórdia 12, Rio de Janeiro, afim de re-
ceber gratuitamente uma amostra da Farinha
Láctea Nestlé, um álbum com algumas das
mais lindas crianças alimentadas com esse pre-
dueto, e um interessante livrinho sobre os de-
veres das mães, assim como um bripde para o
pequerrucho.
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O ohà-danaante de domingo no
«Trlanon»

Conforme a noticia, que editámos aa-
teriormente, e as notas que o órgão ma%
tino, desta cidade, tem divulgado todos os
dias, nesta semana» realizar-se á ho Trir
anon> domingo próximo, das 17 ás 22 ho-
ras, o animadíssimo chá dansanté em be-
neficio das avultadas obras d% reconstruc-
ção por que vae passar a Igreja de São
Gonçalo, promovido por um grupo dè sé-
nhoras de nossa elite social.

A* frente desse grupo, cujos sentimen-
tos de religiosidade revestem a forma da
mais positiva sinceridade, destaca sé a
exma. sra. Nair Barboèa de Aguiar, espo-
sa do exmo. sr. Presidente do Estado, e,
graças aos seus empénhos infatigaveis, a
Commissão tem podido, recorrendo ao
nosso Commercio, que não se tem poupa-
do em gentilezas, e, agora, iniciando uma
serie de festas encantadoras, com ingres-
sos pagos, sem excepções, conseguir o
necessário áquellas despesas, que não se-
rão pequenas, dados os grandes estragos
em qjte se encontra a igreja matriz de*
nossÜ€ap^tal.

Os cartões entradas, unipessoaes, para
o chá de domingo, encontram-se á venda
na Casa Gtdo, esquina da rua General
Osório com a Ladeira Maria Ortiz e estão
sendo largamente adquiridos.

Além do chá propriamente dito, haverá
interessantes números de violão, decla-
maçõea da senhorita Violeta Costa — se-
gundo lugar no concurso de Beíleza do
Estado-e empolgantes surprezas de co-
tillon.

Será, assim, pois, uma esplendida tarde
a de domingo próximo, no «Trianon*,
para o que não restringimos augurios de
êxito absoluto.
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AINDA OUTRO!
A Companhia Loteria do Espirito Santopa^

gou hontem ao sr. Ignacio Aun, commerciante
em Mutum, município de Collatina, o prêmio de
30:000$000 que coube ao bilhete 3413, da ex-
tracção de 2-5-29. O sr. Aun recebeu o che-

que em companhia dos srs. Virginio Vago, Elias
Jorge, José Moraes e Kalil Fadei.

Como se vê, a Loteria do Espirito Santo
continua a sua farta distribuição ^e prêmios
grandes neste Estado.
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rios campos de Aarú, e è, portanto, capaz de
responder â vossa pergunta.

Aprestae uma caravana e enviae o vosso
filho a essa gruta mysteriosa.

Dias após dias a caravana corta as inhos-
pitas solidões da Thebaida, rumando para o
sul, para o Averno, talvez.

Thebas com os seus esplendores já náo era
vista senão no cume dos altos montes, como
um ponto esbranquiçado na orla do horizonte.
Pleno deserto l Deserto immenso, áspero, intra-
tavell Solidões desoladas que sorriem e zom-
bam, na indifferença das fragas, dos poderes e
magestades dos reis.

Já o príncipe desanimado, sem esperança;
ia ordenar que retrocedessem, quando um dos
fâmulos exclamou radiante de gáudio:

—Estamos perto perto, senhor. Vede—e in-
dicando com o dedo—acolá, naquella montanha.

E o príncipe, relanceando o olhar, divisou
os vislumbres verdes de um oásis, de onde a
brisa fazia derivar um effluvio erabriagante de
de flores. Flores? Sim, mas flores que medra-
vam em vergeis paradisíacos, em cujos ramos,
talvez pousassem cherubins fatigados de esfal-
fantos adejos 1

.—Para lá—ordenou. Poucas horas depois
a caravana penetrava num oásis e, seguindo
as instrucções do sacerdote, o príncipe desem-
barcou a pouca distancia da lapae caminhou a
pé em direcção a um valle. Na entrada da ca-
verna, como um rebento da rocha, uma estatua
enea do cynocephalo Hapy, ante o trepidar he-
sitante do principie, falou com uma vez meta-
lica e cavernosa—«Entra.»

Tudo escuro e aterrador... Seria possível
que naquella crypta, sob o perenne terror dais
trevas, se cultuasse Amen-Rã ?

Um vago temor começava a se apoderar
do príncipe, quando uma segunda voz esfusi-
ante e sepulcral cortou o silencio torpido, pa-recendo sair dos recônditos da pederneira:

«Entra.»
a Como que attrahido por uma magia diabo-
lica, instinctivamente se deixou conduzir pelos
passos que a esmo ia dando, quando, de súbito,
se dissiparam as Trevas e, numa profusão, mi-
raculosa, o deslumbrou uma feéria de luzes of-
fuscantes, multicores, num mixto de cores cam-
biantes, entre uma floresta de columnas gi-
gantescas, cujos capiteis, maravilhas de uma
arte assombrosa e desconhecida, capaz de
pbumbrar grandezas accumuladas por séculos
de gloria e trabalho em todo o valle do Nilo,
sustinham um zimborío amplo, como o ceu, em-
buüdo de tauxias reverberantes.

A poucos passos do príncipe um vulto de
mulher, nova, de uma belleza extraordinária,
radiante de ouro e dixes, ergue o braço, num
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ademane enygmatico é diz numa vo« mystcrio-
samente harmoniosa e amena:

—Filho de pharaós, por que vindes profa*
nar com a vossa presença de ser humano, com
as vossas paixões• a santidade do templo do
grande deus Amen-Rá? Pois não sabeis «em
que consiste a felicidade ?» Voltae, que no vos-
so caminho, distante daqui, no sopé do monte
do Chachal, encontrareis humanizada, viva, a
vossa felicidade. Ide depressa, senão pode ei-
Ia fugir nos gadanhos da morte, que espera sur-
prehendel-a ao perecer da tarde com o sopro
da invernia. Ide. E' o único momento que se
vos depara dé reconquistai-a. Ide e sabereis «em
que consiste a felicidade.»

Á voz calara-se e o príncipe partiu.
Como seria a felicidade de um príncipe?

«Em que consistiria ?» Seria uma deusa enga-
lanada de mil adereços, pompeando magnifi-
cencias, num scintillar de pedrarias, numa os-
tentação de maravilhas infinitas.

Seria uma princeza estuante de amor, com
uma nova coroa, um novo sceptro, novos do-
minios conquistados sem o morticínio das guer-
ras?

Elle, que tanto soffria, não obstante ser
princips, e talvez por isso mesmo l.v. elle que
tanto ansiava ser feliz, tão feliz como poderoso,
ia agora ser feliz afinal. Secar-se-lhe-iam as
lagrimas, os abrolhos se transformariam em
pétalas de rosa no trancurso ovante de uma
perenne apotheose, na vertigem de um sonho»
o triumpho supremo da vida : ser feliz!

O tropel das alimarias ecoava nas colinas
distantes.
f —Depressa.

Nuvens de pó erguiam se, pousando em
átomos sobre as folhas dos arbustos.

—De pressa.
— Náo vedes acolá, senhor, um vulto de

mulher ?—interrogou um fâmulo.
O príncipe empallideceu subitamente sem

saber porque e, dominado por um sentimento
estranho, exclamou:

—A minha felicidade... ah I.. é ella.
A caravana parou finalmente e elle contem-

plou de longe um solitário vulto de mulher,
melancólica, sentada a uma pedra, immovel 1..*
Náo, porém, uma deusa descida do ceu, engala-
nada de mil adornos, como antevira na sua ima-
ginação phantasiosa, mas uma simples e, quiçá,
famelica ereatura. perdida na solidão daquelles
ermos, longe do aconchego e carinho materno.

Desceu e caminhava em sua direcção.
Um grande sentimento de piedade e de

dôr transia-lhe a alma generosa.
Já nâo cogitava mais da «sua felicidade»,

queria, apenas, salvar aquella infelii ereatura
das garras de uma morte, certa e trágica.

Curvou-se e disse-lhe com ternura:
—Quem és tu? Que fazes aqui?

E ella, surpresa, descobrindo o rosto ba.
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COMO ME SINTO FELIZ!
A

GRAÇAS AO CONCEITUADO PREPARADO

BLIXIR DAS DAMAS
Foi o medicamento mais etficaz que encontrei para combater e evitar

todas as moléstias do Utero e Ovarios, Colicas Uterinas, Hemorrhagias duran-

te a Menstruação exagerada, Gorrimentos, Catharros Uterinos, Flores Brancas, etc.

Todos estes males desappareceram, porque nunca deixei e não deixarei

de tomar ás minhas reteições o meu salvador.

EL1XIR DAS DAMAS
por ser agente therapeutico de acção enérgica e segura, que, actuando

sobre os intestinos, regulariza suas funecões.

A' VENDA EM TODAS PHARMACIAS E DROGARIAS

Únicos distribuidores: MARTINS LIBERATO & C.

RUA SENHOR DOS P A S S O S, N. 3

I
CAIXA POSTAL, 2147 - RIO D JANEIRO
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nhado de pranto, deixou transparecer toda a
sua agreste belleza num reiancear de olhos,
azues e redondos.

0 príncipe, como que fulminado por aquek
le olhar sidéreo, caelhe abrupto aos pés, bei-
jando-lhe, louco, ardente e apaixonadamente os
lábios de nacar e a tez alabastrina das faces,
bebendo lhe as lagrimas num delírio de beijos.

Era a sua camponeza.
-Mirka, minha adorada Mirka!...E's tul ah...

eu bem sabia : a minha felicidade és tu... Eu
bem o sabia: a felicidade consiste na satisfação
dos nossos desejos, a despeito de todos os pre-
conceitos mundanos. Vem meu amor, vem !...

0 sol desmaiava no poente numa orgia de luz,
sob o esplendor do crepúsculo, que se esten*
dia nos debruns das nuvens altas e irisadas
nas cumiadas do ceu.

feeeDESEJOS,
Olhos verdes, olhos de esperança...
Olhos de promessa, alma de amor,
Quero de ti mais uma lembrança:
Um olhar, um beijo ou uma flor I

.Vida Capichaba.. no ganaro. é o par.od.co d. maior «rag.m a circulação no

Estado do Espirite Santo.
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ANNIVERSARIOS
| Fizeram annos:

No dia 8: .., X'i* .¦ ¦• te.-.
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O sr. dr. Romuio Finamore, que com bri-
lhantismo exerce o cargo de juiz de direito da
comarca de Santa Leopoldina.

O nataliciante» uma das mais lúcidas intelli-
gencias da magistratura espirito-santense, gosa
em nosso Estado de elevado e merecido con-
ceito.

Ao dr. Romuio o nosso abraço ;
: o sr. Manoel Passos, esforçado funecionario
da Secretaria da Instrucçâo;

No dia 5:
A intelligente senhorinha Wanda Coutinho,

filha da exma. viuva d. Oiga Coutinho e com*
petente professora normalista ;

o dr. Janserico de Assis, alto funecionario
do Thesouro Nacional, actualmente na Bahia ;

No dia 7:
o cel. José Pereira Barbosa, capitalista e

proprietário, que desfruta em nosso meio mui-
ta estima pelas suas dignas qualidades de ca-
racter e decoração;

a senhorinha Ivette Carneiro da Cunha, de-
dicada professora do Collegio do Carmo, nesta
..capitai'; a:yA0^y^iy \ \ ¦

A graciosa senhorinha Ottilia Pandolpho
um dos lindos ornamentos do nosso mundo so
ciai.
NOIVADOS

Com a gentil senhorinha Maria José Barbo-
sa, que fez annos no^dia 7, filha do cel.José
Pereira Barbosa, contractou casamento, nessa
data o illustre dr. Nuno Santos Neves, procura-
dor da Republica neste Estado e nosso brilhan-
Ihante c _. llaboradorfde quando em quando.

Semelhante acontecimento despertou em
nossa sociedade justo prazer, dado o gráo de
estima em que são tidos os jovens e distinetos
nÓIVOS. ;te;-_V A-- ,v ^^-;S^f^íf^0 -A\-\A Vida Capichaba faz votos por que am«
bos desfrutem á mais perfeita felicidade.

—Fizeram-se noivos o sr. César Ferreira
Pinto, esforçado representante da importante fir-
ma Cruz, Sobrinhos & Cia., com a prendada se-
nhorinha Edith Onofre Rodrigues, professora
da Escola Normal Pedro II, desta capital.
NASCIMENTO

O distineto casal Joaquim Ribeiro Gonçal-
ves e d. Izidia Benezath Gonçalves, com o nas-
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cimento de sua primogênita Theresa Maurinha*
está em festa.

Felicitações.
BAPT/ZADO

Quarta-feira ultima, primeiro dia deste mez,
a graciosa Carmen Syivia, filhinha do sr. Ary
Vianna e de sma^exma. esposa, sra. Maria Ma-
gdaiena Vianna, recebeu no Santuário do Car-
mo, as águas lustraes do baptismo, paranympha-
da pelo sr. coronel Alziro Vianna, deputado es*
tadual e director da Companhia Territorial e
sua filha, senhorita Amary Vianna.

Após a cerimonia religiosa, foi offerecida
uma mesa de doces aos convidados, que foram
levar á neophita e a seus pães votos de ventu-
ras, aos quaes se associa a «Vida Capichaba».

VISITA
Dei.am-nos o prazer de sua visita, acorapa-

nhados do maestro Armando Gâmeiro, os ir-
mãos Gil e Gilka, únicos aatistas da troupe
PETITS LORETTI, que se acha ha dias nesta
capital e vem deliciando a platéa victoriense
com seus esplendidos espectaculos do canto e
dansa.

Esses pequenos, mas magníficos interpretes
da scena, que têm impressionado vivamente os
freqüentadores do Polytheama, com a graça e
o encanto de seus números attraentes, perma-
necerâo ainda entre nós por alguns dias.

A «Vida Capichaba» agradece lhes a visita.

NEOROLOOIO
Em São Paulo de Muriahé, Estado de Mi-

nas Geraes, falleceu, no dia 27 de abril ultimo,
a exma. sra. Theresa Alves, genitora do nosso
estimado amigo e brilhante collaborador, prof.
José Paulino Alves, residente em Veado, onde
dirige o Gymnasio «Barão de Macahubas».

Registrando com pezar esse fallecimento,
apresentamos ao nosso amigo, prof. José Pau-
lino, sentidos pêsames.

.V

HORTENCIO LOPES
. —mmmmmmmmmmmsmmmmmmmmmm—míim  ¦

Esteve nesta cidade, procedente do Rio de
Janeiro, onde reside è para onde retornou hoje,
o estimado capitalista sr. Hortencio Lopes, di-
rector da Companhia Loteria do Espirito Santo.
acompanhado de sua exma. esposa, d. Hilda Bar
bará Lopes.

Desejamos-lhes bôa viagem.
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«TO Aí £ N O T A »

Tem a Victoria, como todas as cidades—suas
phases, ora boas, ora más.

0 progresso que se observa, geralmente,
no Brasil, não podia, de certo, deixar de attin-
gir a todas as cidades populosas e ricas, como
a todas as cidades modestas, villas e aldeias de
todo o paiz.

A nossa terra, por exemplo, com as suas
tortuosidades, herdadas de nossos entepassados
-beccos, pontes, ladeiras e algumas praças—do
Catnpinho a Capichaba, de Caratoiraa Jucutuqua-
ra, visando Maruhype eÇPràiá Comprida, S. Anto-
nio e Ilha das Caieiras ; sem um café público,
no centro da cidade ; cercada de valas e regui-
nhos, inclusive a bacia navegável na actual Vil-
Ia Moscoso; era, lamentavelmente, uma capital
de Província atrazada, náo obstante possuir cin-
co jornaes, dois dos quaes diários (matutino e
vespertino), de Mohiz Freire e Cleto Nunes e
Aristides Freire; cinco bandas de musica ; uma
grande orchestra, até o presente não substitui-
da por outra melhor ou igual» dirigida pelo ma-
estro Balthazar ; duas sociedades literárias—
«Amor ás Letras» e «Victoria», além de outras
recreativas—dançantes e carnavalescas—«Giron-
dinos», de Aristides Freire e dr. Goulart de
Souza, e «Filhos da Montanha», de José Pinto
Guimarães e de outros; «Clubs Commercial» e
«Atlético», ambos com excellentes bilhares ejo-
gos sportivos; quatro theatros dramáticos—«Mel-
pomene», de Aristides Freire; «Thalia», de Po-
lycarpo Silva (portuguez naturalizado); «Uniáo
Capichaba», de Pinto Cezimbra e «Democrata»,
de Gomes Neto, irmãos e deste modesto chro-
nista, estudantes do Atheneu Provincial; sem
possuir, embora, ós dois bons diários que temos
com seus machinismos modernos — «Diário da
Manhã» e «Gazeta» e até... para atrapalhar — a
«A Fuzarca», após a morte da «Gargalhada»,
estes, modestos periódicos dos folgalhões typo-
graphos; a excellente revista semanal «Vida
Capichaba», literária, humorística, sem ser api-
mentada, embora nascida das entranhas cere.
br_es dos pimentas e pimenteis, tendo para hon-
ra nossa, como seus illustres redactores e prin-
eipaes responsáveis pelas maluquices que escre-
vemos, ps cultos jornalistas professores Elpidio
Pimentel e Lopes Pimenta, doisMurunas quç
tudo sacrificam em bem da conectividade—tra-
balhando, ambos, ha sete annos a fio, envelhe-
cendo, ambos, na actividade consumida, só por
devotado amor á terra natal; e tantos outros
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melhoramentos que todos nós observamos, a
começar pelos'novos edifícios—início de arra-
nha-céos; excellentes jardins e «Theatro Car-
los Gomes», por signal, fora do alinhamento,
graças á iniciativa do conhecido Industrial, sr.
André Carloni, e etc., etc. e tal pontinhos...

«TOME NOTA»!

Esticamos como borracha, um período de vara
e meia ou quasi dois metros, como as vezes
acontece ás «notas ligeiras» do eximio jornalis-
ta Garcia de Rezende, sem dizermos patavina
sobre a phrase chistosa de Antônio Pinto Gui-
marães, tio do hábil industrial coronel Antenor
Guimarães, o primeiro e único que teve a arro-
jada idéa de estabelecer no antigo «Globo», uma
confeitaria modelo, com um grande bilhar an-,
nexo, este no prédio occupado pelo commer-
ciante ao lado esquerdo.

VJ

«TOME NOTA» 1

A esse tempo, o Zé povo graúdo da terra,
saía cedo das repartições, ás três da tarde, e
antes mesmo de procurar o papaterra fresco dos
pescadores da Capichaba, ia entrando rumo cer-
to á pastelaria, em busca das empadinhas quen,
tes de camarões com azeitonas portuguezas e
sdsl... fartava-se junto á empadeira, pagava
quanto entendia ou fazia, em seguida, esquerda
rodar, indo em cheio ao bilhar; outros fregue-
zes, mais simplórios, contavam ao Antonico
Guimarães, uma historia complicada e compri-
da: «a cara esposa havia lido o seu anniversa-
río natalicio nos diários da terra e elle, como che-
fe de Família náo tinha outro remédio...» e zás ;
O Antonico. preparava logo a maturitagem : —
uma dúzia de garrafas de cerveja da bôa, in-

gleza, umas dúzias de empadas e de pasteis, dô-
ces, uvas, peras e maçãs, vinho do porto mos^
catei, etc, etc.

O Antonico ainda mandava a encommenda
fiada, ouvindo do bom freguez' a phrase classi-
ca*«Tome no ia... no fim do mês...»

«Sim...,sim... não ha duvida, dizia o bondo-
so negociante». .

Um outro porque tinha que se casar num
irrande dia, áté histórico, ou seja, por exemplo:
a 30 de abril, anniversario da «Vida Capichaba»,
apresentava uma lista longa de comestíveis, e de
beberagens finas.

Tudo prompto, do bom e do melhor e a ca-
minho da casa do esperto freguez, ouvindo o An-
tônico a já então ferina phrase: «Tome nota*...
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A mercadoria ia saindo todos os dias, mm
o arame é que náo entrava...

As contas velhas não se pagam e as novas
amadurecem e seguem o mesmo rumo. s

Tantas vezes o pote foi a fonte... até que
ò nosso bandoso e paciente amigo fechou a
«Confeitaria do Globo» e bilhares no salão ao
lado, não por falta de quorum, mas por quorum
em demasia.

\ Excusado é dizer que os freguezes, salvo os
mais descarados, não voltavam á carga, limi-
tandose a boas desculpas: «Este mês, Antonico,
inesperadamente, morreu a minha sogra, com
um osso atravessado na garganta...» e o Anto-
nico, coitado, ainda era obrigado a consolar o
afflicto genro devedor.

Mas perguntava ao Anto nico, um amigo sin-
cero, o motivo por que havia fechado táo impor-
tante estabelecimento, o único, no gênero, em
nossa capital?

A resposta era originai:
«Tome nota».
Quando um outro, fiaglndo-se condoído, ar-

riscava, curioso, uma pergunta, o Antonico, sem
se mostrar agastado, respondia-lhe, apenas :

«Foi por causa de coisas de somenos impor-
tancia...»

O freguez, ladino, insistia na pergunta, até
que, p%r fim, dizia-lhe o grande e bondoso ne-
gaciante, mas muito conformado:

«Tome nota»...
O Antonico se perdeu dinheiro, ganhou, to-

davia, muita experiência»
—Os tempos, porém, estão hoje mudados,

mais normaes, e mais animadores:
Não haverá quem queira fundar, agora, uma

confeitaria modelo, prima irmã da «Paschoal»,
do Rio? .''

«Tonie nota 1»
Capy Chaba,
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Loteria do Espirito Santo
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Recebe propostas para agentes nos seguin-
tes municípios do Estado:

São Matheus
Santa Leopoldina
Santa Thereza
Vianna
Santa Cruz
Pau Gigante
Fundão ~
Serra
Villa Velha
Cariacica
Domingos Martins
Guarapary
Benevente
Iconha
Riacho
Rio Novo
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Dactylographia humorística

w"* 58» ¦v _«;

III |ÍtiÍ Al

1 S";-.' 
'¦ 

XXXXXXXXXXXXZXXXJUCXXXZX _;
fe / *v ® A í*
53 * ( " ) ^

UM tiOtf** a IMJU3
L-f '¦

• ¦I

!

>:'S:A

§w_p|||
_S$SS^R^_^_^

Hllli

Nosso apreciado collaborador de iliustrações
e charges humorísticas, sr. A. Ribeiro, acaba de
experimentar, com êxito, a utilidade das ma-
chinas de escrever no serviço de sua profissão.

E, por uma deferencia toda especial, como
que muito nos desvanecemos, o sr. A. Ribeiro,
que é também collaborador de outros periodi-
cos do Rio de Janeiro, resolveu dar á Vida Ca-
pichába o prazer de divulgar os seus primeiros
ensaios, victoriosos, de dactylographia humoris*
tfca. ' '*

Chamamos, pois, para o novo gênero de ca-
ricatura, a attençáo dos nossos leitores»
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ltapemirim
Moniz Freire
Rio Pardo
Conceição da Barra
Castello
Cartas para Companhia Loteria do Espirito

Santo-Caixa Postal 3721—Victoria, %?

;-.,¦• V_ .' '.-*¦- -'• : ¦-.".'¦'¦;/ -. '"j-: .- :¦.-,¦¦.. -. ¦¦>,¦..,¦¦•.¦¦,.¦•

¦ .

• A' -' ./ • .. .,¦



&wW*Wbf$iWWl
% WÊkt -' a-a-'t:v;v'!#SÍ

A»mw
aa

ftffftftf-tt-tfiifttftft-ftjtif-A**

aaaaaa
::aa

Licença n. 511 de 26 de março de 1906

UM. HABILJSSIMO MEDICO
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POSSUIDOR DE UMAS DAS MAIS VASTAS CLIENTELAS DE PELOTAS SOBRE
O «PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE»
•'/<•¦¦_¦ ¦..¦ ¦¦-.¦'¦ ^. ¦.?'.'¦¦...; ¦ * ...
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Eut abaixo assignado, doutor em sciencias médicas cirúrgicas pela Faculdade de Medi-

cina do Rio de Janeiro, attesto que o «Peitoral de Angico Pelotense« offerece vantagens sobre

outros similares rio tratamento de moléstias em que seu emprego encontra indicação.

9-9-921. DR. BALBINO MASCARENHAS.a>, ¦ ¦"¦¦¦¦ ,-¦ "'-''¦¦'¦:¦-." '¦ .V .;-¦'.',..
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Vende-se em todas as Ptiarrnacias e Drogarias do
— BRASIL-

Deposito: DROGARIA SEQOEIRfl - Pelotes - Rio Grande do Sul
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ASSADURAS SOB OS SEIOS, nas dobras de gordura da pelle do ventre,
rachas entre os dedos dos pés, eczemas infantis, etc. saram em três tempos com
o uso do PO' PELOTENSE (Lie. 54 de 16/2/918). Caixa 28000 re. na Drogaria
Pacheco, 43—47—Rua dos Andradas—Rio. E' bom e barato. Leia a bulla.
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Caixa postal, 3||7/fl^
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BEIJO FRIO! S
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EXPORTADORES i

ii
Rua IcronYmo Monteiro, 12

Victoria Estado do E. Santo I
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BEIJO FRIO, o único beijo ao alcance |
| de todas as boceas, que podeis receber |
§ innocentemente, a todo momento e em |
| todo logar, refrigerante ideal do espirito |

edo corpo, soba forma delicada de pu- |
rissimo e delicioso sorvete confecciona- |
do primorosamente nos estabelecimentos j
frigoríficos de VIVACQUA, IRMÃOS §

1 & CO-,'com matéria prima impeccavel, |
e pelos processos mechanicos mais j

aperfeiçoados e hygienicos. j

A Fabrica de BEIJOS FRIOS, á rua 23 |
de Maio n° 7, fornece-os, em qualquer |
quantidade e variedade, para esta ei- j

m dade e interior do Estado, irreprehen- *

| sivelmente acondicionados sem reci-
pientes apropriados.
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—Bebo por patriotismo. Auxilio a campanha contra o álcool.
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RECORDS...
\ 1928 foi o anno dos records divertidos. As-
sim é que em Paris, Schnabel, muito conheci-
do entre os admiradores dos vinhos antigos e
modernos, bebeu dois galões de cerveja em um
minuto e sete segundos. Esse record, comquan-
to o tempo fosse considerado cxcellente, foi de-
pois batido 12 vezes até que e aetual caknpeão
conseguiu levar a effeito a mesma façanha em 23
segundos e um quinto.

Horr Fritz Schnor escandalizou toda a Al-
lemanha ao comer 300 libras de carne de por-
co em 10 dias, sendo» entretanto, sua façanha
superada por outro alie mão, que devorou se-
te jardas e quatro pollegadas de lingüiça em
pouco mais de meia hora. Francisco Maríni,
compatriota de Mussolini, liquidou de uma as-
sentada 2 milhas e um quarto de Spaghetti.

A Inglaterra teve também o seu campeão,
embora não se tenha distinguido no «terreno
dos comes e bebes». Foi o professor de musi

*M*':
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ca Priece Mc Bride, que tocou 1.000 vezes sem
a menor hesitação o «Sempre» de Irvin Berlin.

Na Polônia, um jazz band tocou continuai
mente durante mais de 33 horas. Um grego 1
atravessou o Hellesponto tocando realejo. ^

Não é só : uma senhora ingleza falou du-
rante 43 horas sem interrupção, sendo o seu re-
cord batido algumas semanas depois por Herr
Horaz, da Allemanha, que attingiu 48 horas.

Um francez deu 212 beijos sem parar um só
instante para respirar.
1 Todos esses rècords, entretanto, pouco re.
presentam se os compararmos com o que aca-
ba de ser estabelecido em Nova York.

No Concurso Mundial de Tagrellico, promo-
vido por Milton C. Crandal e em que tomaram
parte 50 concurrentes, Howard Wiilians e Betty
Wilson, nadadora americana, falaram durante
97 horas.

A prova, que terminou por um empate, se.
rá disputada novamente para se vêr a quem ca-
berá o prêmio de $1 000.
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O PILOGENIO
serve em qualquer oaso
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Doenças bronco pulmonares

Si já quasi não tem, serve-lhe o PILOGENiO,
porque lhe fará vir cabello novo e abundan-
te. Si começa a ter pouco, serve-lhe o PILO-
GÊNIO, porque impede que o cabello continue
a cahir. Si ainda tem muito, serve-lhe o PI-
L0GEN10, porque lhe garante a hygienè do
cabello.

Ainda para a extlnoçfto da easpa.
Ainda para o tratamento da barba

e loção de toilette.
PILOGENIO, sempre PILOGENIO!

A' venda em todas as pharmacias, drogarias
e perfumadas.

Um medicamento verdadeiramente ideal paracrianças, senhoras fracas e convalescentes é
o Pl*ospHo~Tl_locol OraüBmUtaL^
do de Giffoni. Pelo «phospho-calcitf physio-lógico» que encerra, elle auxilia a formação
dos dentes e dos ossos, desenvolve os mus»
culos, repara ás perdas nervosas, estimula o
cérebro; e pelo «sulfo-gaiacol» tonifica os pul-mões desintoxica os intestinos. Em pouco tem-
po o apetite volta, a nutrição é melhorada e o
peso do corpo augmenta. E' o fortificante in-
dispensável na convalescença da pneumonia,

da influenza, da coqueluche e do—• — — sarampo — — —

Receitado diariamente pelas mmmlda<
des medica» desta cidade e dos Estados

Em todas as pharmacias e drogarias.

Deposito: Drogaria Giffoni
Rua 1' de Março, 17 —Rio de Janeiro

I
TVDLIA UREMIA, INFECÇOES intestinaes e do apparelho urinario, evitam-se, usando URO

I Y %r\\J FORMINA, precioso antiseptico, desinfectante e diurético, muito a^adavelao paladar
Em todas as pharmacias e drogarias - Deposito DttOGAW«^<^Su5 t.LAiMRua 1* de Março, 1T BB© ae Janeiro
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^DR. AMÉRICO OblVEIRM
MEDICO - PARTEIRO

RESIDÊNCIA

Rua Washington Pes-
— sôa, 22 —

3 (antiga Rua do Norte)
l" Teleph. 19
IgunnmiTniiPiii

CONSULTÓRIO

Rua 1? de Março, 6
Por cima da Phar- h

macia Pessoa. Diária B
mente das 8 ás 10 S
mt^iiiiuiiyTTTrmr_ai
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CommissOes* eonslgnaçftes» repre-

sentaçOes e conta própria

Cscripiorio e armazém: R. 1* de Março* 42

Telegrammas: TRINXEt-Codigo: RIBEIRO

TELEPHÕNE, 75-C. POSTAL, 3815
¦'...r '¦¦ a%'.•¦.. ¦ '• -¦"¦: '-./-

Victoria Espirito Santo
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Pt O vulcão mundial

'•X. 11
Attente-sè detidamente na situação da? nâ.

ções do mundo, desde que foi extincto o do-
minio horrifico da grande guerra, 

"e 
que por cin-

co longos annos abalou os alicerces -europeus,
e ver-se-á que, na verdade, não ha uma paz de-
finitivá, não existe um estado de harmonia en-
tre os povos.

A Europai a Ásia, a África não é de hoje
que se debatem afanosamente sob as convui-
soes intestinas, que ora avultam e se encres-
pam, ora decrescem para reapparecer depois com
a mesma ou menor intensidade—prova eviden-
te de que subsiste o espirito reaccionario, o do
absolutismo...

E quanto á paz, derivante da cessação da
grande guerra, entre as nações belligerantes*
bem se pode dizer que, mais pelos interesses
econômicos do que pelos sentimentos de riva-
lidades, que as levaram ao esborcionamento re-
ciproco pelos elementos bellicosos, ella não exis-
te de facto ; ao contrario, bem fundadamente,
paira no continente europeu de maneira sensi-
vel a mais profunda apprehensão de que uma
nova, formidável luta se venha d-eploravelmente
a assistir.

E quanto ás convulsões intestinas* objecto
principal deste artigo, o mundo está sob este
dilemma : os povos rèbellados por todo o glo-
bo e os governos reagindo como devem e se
lhes torna possível.
a: A França e a Espanha têm um problema
externo, que é ainda Marrocos; problema que,
oxalá I não seja futuramente funesto, salvo erro
de nossa parte—o que sobremaneira nos ale*
graria—para quem pretender resolvelo, como
está sendo pretendido, o que alguns críticos da
política internacional dizem ter sido creado pé-
Ia própria França coatra o referido pais penin-
sülar; este, que é a Espanha, tem ainda o seu
problema interno, que é a nação contra o di-
rectorio riverista, combatido pelo espirito demo-
çratico da inteliectuaiidade nacional.

E por favor ninguém venha a dizer que isto
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não passa de illusáo e de historia acabada, pois
a pyra ainda flammeja ardorosamente.

A França soffre crises constantes na sua
poíitica interna; a Inglaterra tem, a cada pas-
so, a cada instante, de supportar a Irlanda; a
Itália, o fasciot cuja existência parece epheme-
ra, pois não assenta—pelo menos no que deixa
transparecer—em principio solido de política na-
cional, liberal (haja vista a constante transfor-
mação por que passa)—e agora mesmo se an-
nuncia outra, mixto de capitalismo e socialismo,
ou melhor: de papismo e nacionalismo— seme-
lhantemente ao esculptor que, desconhecendo
a rigidez do mármore, muda constantemente de
posição o buril, que empunha; o Oriente, este
está todo complicado, destacando-se a Polônia,
a Bulgária, e mais accentuadamente a Grécia e
a China. Nada dizemos com relação á Ameriéa...

Em o Novo Continente se náo constata, com
effeito, uma poíitica de todo tranquiilizadora, co-
mo o poderá pensar alguém, mas cremos tudo
marcha regularmente, a náo ser o tufão que
queria fazer rodopiar a Bolivia e o Uruguay,
que, porém, passou e não sabemos por que pia-
gas anda nesta hora. Deus abriu mais uma vez
as asas protectoras da verdadeira Paz.

Entretanto, não é de esperar que sempre vi-
yam em paz as nações, que fazem parte do vul-
cão mundial, como por exemplo o querido Bra-
sil—como vimos ha bem pouco, em que os pro-
prios irmãos se estrangulavam !

E é de crer, todavia, que agora vamos, mais
que nunca, a caminho da paz, si se deve crer
que o tal anjo da paz não constitue mera fie
ção . • •

-
¦

V

O que podemos vêr é que o mundo se abys-
ma cada vez mais no tremenda! horrifico das
erupções vulcânicas 1 Portugal bate se, por sua
vez, contra a crise tenivel. A Grécia vê soter-
rada a sua bella Corintho, e tudo mais assim
marcha, sem que nos não lembremos do infeliz
império japonês, que quasi desappareceu.

E', porventura, esse estado cahotico, que se

¦TrePREsÊnTAÇÕES r>. gm ^^. 
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RUA JERONYMO MONTEIRO, 80
Duaue de Caxias, 40 — C. postal, 8742

Trlnxet & Alves
SERVIÇO COMPLETO PARA BANQUE-

TES, BAILES E PIONICS.
Bebidas finas, conservas nacionaes

e estrangeiras
- TELEPHONE N. 182 -

VICTORIA ESPIRITO SANTO

MÜLLÜDOLINA
O único, preparado até hoje conhecido para combater e
exterminar por completo a caspa, evitar a queda do ca-

bello e combater toda e qualquer moléstia do couro
cabelludo.

OLEO PRIMOR
O melhor para amaciar e dar brilho ao eabello, de per-
fume finíssimo e agradável, rivalizando com os similares

estrangeiros, nSo sendo o mais caro.

*
*

a
*

2 Este* poderosos preparados são vendidos na *

5 Perfumaria FLOR DA AMERICA 5
Rua Duque de Caxias, 27

i
:

J E. E. SANTO
to

VICTORIA 5
^caBHwaagMaMiaaaaa, ssB #0»»»#0»0»0»0»0»0000-0»gOt.g»»00»»»

alastra e envolve todo o globo habitado, irrom-
pendo como uma manifestação de indisciplina ou
dissolução da ordem social dos povos e das cou-
sas, acceitavel em nosso meio civilizado?

Quere-Oi acaso, em seu seio, a cultura mo-
ral-intellectual, centro que deve ser de paz, luz
e amor? Eis um problema de actualidade.

Náo. Como tudo na lei da relatividade, elle
é o effeito do domínio dos homens sobre os
seus jurisdicionados. E' o phenomeno social-
político, que indeclinavelmente se opera com as-
pecto decisivo e renovador ; o qual ha de pro-
porcionar grandes abalos por toda parte até
que triumphe, até que a humanidade desfunte
uma nova ordem política, um novo Estado, que
exactamente seja a garantia da lei, o espirito
de justiça, que compensa o trabalho honrado e
fecundo, o de paz, q^ harmoniza as disposi-
ções contrarias, o de direito, que esmaga amai*

il

ill

dade e exalta o bem, que desmoraliza a hypo
crisia e dá o braço á razão.

E então será chegada a época da verdadei
ra paz—o que esperamos venha presto, pois não
é impossível, embora que difíicil—em que se sa-
berá manter aquelle respeito sagrado, que uma
deve á outra, relativamente ás nações, particu-
las que são do Universo, irmãs que devem ser-
inseparáveis na ordem e no progresso. Por ora
só ha promissio debet intelligi, rebus sic stan
tibus...
te Torna-se, porém, mister que o mundo saia
da lethargia em que dorme espiritualmente e se
erga disposto a enfrentar as phalanges do mal,
que o amordaçam, o visuvio mundial, que o araea
ça destruir. •

m Rio Novo. E. Santo.
li Alfredo Mignae
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nmi_rT»ATVTTTA TKRRTTORlAL
Capital: 3.400:000$000

Sede: COLLATINA ~ E-ASANTO
Proprietária dos fertilissimos terrenos do valle do Rio ™c^£^l
de maravilhosa riqueza de madeiras, ^$Í|^ÍlÉ|S|^Minas a 6 horas da eapital do Estado, e também dos valiosos terre
£% C&S. no nuSdcipi» do Alegre. Aye^das sa0 fedas a d,
nheiro e a longo prazo, em lotes de 25 a 30 hectares e^em are
para fazendas, medidas e demarcadas, «* .<^#"af mais vanta
josas, tendo, principalmente, o objetivo da colonização.

Directores: Alziro Vianna e lldefonso gritto
INFORMAÇÕES: EM VICTORIA.#^^AUN^*2J/ ^

EM CACH0EIR0 DE ITAPEMIRIM: ^MAND^BRAGA
EM CASTELLO: ARCHILÁ0 VIVACOUA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
' '_**' 'te. 
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. A "CIDADE SORRISO"^

,,,,,¦iiiiiiiiiiiiiiiiiirTTTTrrtTTrrrrrriii,,,,iii,iiiiitttttiiiiii •••••*••••••• !imnnTTT_-_mnmiirã
(Especial para a «VIDA CAPICHABA»)

A cidade que desapparece dentro desse
scenário maravilhoso, que é a bahiâ de Victo-
ria, é mystèrip que muita gente não se dá ao

| trabalho rêurioso de examinar e viver, na sua
incohereote theoria de attitudes despreoccupa-
das, enoè seus aspectos significativos.

Victoria .. ngyo>. se entrega á primeira vista.
ijíão. é à «Cidade Mulher» que o sr. Álvaro

Moreyra viu através dp Rio, numa hora de idyi-
lios je confidencias.

Ha muito desafio ao dom joanismo dos nos-
sos sentidos nas suas avenidas e ruas, no ac-

!¦ cidentado da sua topographia irregular e até ,"no «Parque Moscoso, onde o verde é uma idéa
-fixa divina da Natureza.

Cidade que não se revela...
Deixa-se vêr, despreoccupada ; sorri, com

malicia ou melancolia.
Mais nadai
Òs olhos que sonham com alguma cousa

mais?, além desse; sorriso, é que têem de ir pro-
curar a cidade verdadeira, a sua alma elegan-
te e sonora.

Terra discreta, de uma timidez preoccupada,
a «;idade vive na sua melancolia de aristocrata
ou na sua banalidade risonha.

«Cidade- sorriso»1
iEV um bello qualificativo I E sonoro.
Por isso, a cidade ia deixando o tempo ro-

lar, numa beatitude seraphica.
A sua juventude podia ser um perigo... Po-

| rém| ella vivéü inuito em prazp tão limitado :
olhou a vida, usou um pouco de literatura e,

! depoisrpréou para si, por um figurino de ele-
|| gançujjfsubtilizáilà> um scepticismo muito;litera-
$11 rio> []||^ mpmento.

Contudo, ia crescendo... Novas ruas, novas ave-
jj nidas.v v ffePSl' $a; ':ã;a'\a

E, de repentei ò sol começou a entrar pe-
ias ruas a, dlntrà, sém cerimonias, récto, miii-
tarizado.

Um .rythmo novo como mestre de scena.
^Agora; ahi está uma nova Victoria.
Móvéu-se ao ar livre, quiz saber do movi-

mérito das cousas^interessou se por tudo: vivei
Um ppuco discreta, é verdade ; muito «càpi-

I chaba^é verdade.:.
Deante da sua melancolia ainda se grava

um provincianismo teimoso; mas é para se apa-
gar,| pouco depois, á ronda deliciosa de alguns
aspectos consoláddrès da cidade, que vae se-
guindo, numa agilidade bem viva.

O movimento social anima-se com traços de jj
requintes admiráveis. ,* "vi

Mesmo a vida intellectual.*já é outra em Vi-
ctoria, vida de pensamento e cultura, que har-
moniza o ambiente transfigurado, a crear uma
elite, que já se nota.

A Victoria é bem, nesse sentido, uma cidade
talhada para refugio de um jntellectualismo ro-
busto, que se penetre de elegapciae^ vitalidade,
que saiba ser uma força disciplinada.

Num futuro,que não será longe?
A ^cidade que nos responda...
ÊVÍaqui que se observa, cpm muito relevo,

o paradoxo moderno : cidade de contemplativos
a terra capichaba é uma cidade de acção.
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M//.on,
filhinho

do sra
ítalo

Brasil,
em Lin'

doyâf

Estado
de São

Paulo.

À poesia^ião embaraça e$^e pragmatismo
conte^prar^ que sabe compor a sua activa
physi&pmia.- >\é.Ir' \r.^^:-:^PTr^

'pl|in<íà a «Cidade-Sorriso» ?
:cyr'E'.A ' :-' AaaIíaI Wm

Mas esqueceu se de ficar, apenas, a namo-
rar o titulo prodigioso.

Perdeu muito daquella antiga vaidade.
a Entretanto, continua ainda, como aquellas
creaturas de lenda que enamoraram Loti,na terra _j
das «Desencantadas»~com um vép mysterioso
sobre os olhos ignorados. Pois é preciso muito
trabalho e paciência para que se conheça Victo-
ria, a «Cidade-Sorriso»... ;,

Rio, 15^4^929.
Alberto Carrilho.
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Dois aspectos do brilhante concurso da «Escola Remington, realizadonesta capital em abril ultimo.
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Caixiahas de papelão
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"Menino eu tive, entre os brinquedos,
A quem dizia os meus segredos,
Numa caixinha, uma boneca.
É, num enlevo, hora seguida,
Despetalava margarida
Sobre a boneca adormecida...

¦ '¦ ¦ a ¦ ' A ,'*"•/ ''¦¦¦ '¦ ¦¦'-
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Si alguém á rua me. levava,
Minha caixinha eu carregava»
Todo cuidado na boneca...
A' noite eu vinha e, de cansaço,
Quasi arrastava o curto passo, f
Mas tinha a caixa sob o braço...

¦ ¦ A >:,v
'¦ 
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Homem fiquei. Quanta ironia!'
Na grande noite do meu dia^
Deus me mandou uma boneca...
Partiu-se a vida que a animava...
E eu rrie lembrei, quando a levava,
Da minha infância o devaneio,
Pois, sob o braçr, junto ao seio, ^
Eu a levei ao cemitério
Numa caixinha de boneca...
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brllno tgalnardla, levantou o campeonato Interno, promovi* pelo glonoso

«Saldanha da Gama».

EMBAIXO: - Um grupo dos esforçados «nageurs», oue concorrera ao campeonato

interno do «Saldanha», f"

Qslfneguezés da Loteria -• Minas sâo os seus me«horas propagandlstas.
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feminina, para a

eleição da representante brasileiia no cer-
tamen universal de Galveston, despertou

um interesse maior do que, a principio, se sup-
punha, e; talvez, tenha excedido á própria ex-
pectativa dos seus promotores. E o seo resul-
tado, como experiência, vale bem por uma vi-
ctoria promissora.

Onde quer que tenha chegado a noticia ai-
viçareira do elegante pleito, nos mais longin-
quos rincões do solo pátrio, grande foi o en-
thusiasmo para a escolha regional de um exem-
plar perfeito* que, no torneio final, pudesse me-
recer a cobiçada honra de ser a «Miss Brasil».

O processo adoptado para a selécção ini-
ciai: o suffragio popular, não foi dos mais feli-
zes. A fraude eleitoral campeou por toda a parte.
Cada eleitor tinha o direito de dar tantos votos,
quantas cédulas conseguisse ; e d'aqui, a pos-
sibilidade irremõvivel de ser eleita, não a can-
didata cuja belleza fosse reconhecida pela maio-
ria dos votantes, mas a que tivesse a seu favor
a esperteza phosphorescente de urti cabo eleito-
rai... Além disso, o critério da escolha nem
sempre era o sentimento artístico, mas a sym-
pathia, a amisade ou o empenho, sinão outra
razão ainda mais decisiva I Ora, com tal sys-
tema selectivo, poucas concorrentes locaes re-
presentavao), de facto, o typo mais bello do seu
município ou da sua cidade ; ademais, algumas
destas, por modéstia ou por outro qualquer mo-
tivo, declinavam do trabalho provavelmente im-
profícuo de ir á capitai disputar o titulo âe miss
estadual, e assim eram substituídas pelas imme-
diatas em voto... e em mérito.
.'¦A- ' ': . '" .-

Nas capitães, a escolha da embaixatriz da
belleza de cada uma das unidades federativas
obedeceo/a orientação différente. Em vez do
voto popular, institüio-se um jury, composto de
um certo numero de pessoas de responsabili-
dade, social, e de' presumível gosto esthetico.
Por esse filtro depurador, passaram as delega-
das municipaes em busca da faixa estadual. E'
bem possível que os melhores exemplares ti-
vessem ficado no fundo, como resíduos despre-
siveis. Gosto não se discute, maximé quando o
objecto delle é uma pessoa de sexo différente,..
Mas o que é certo é que, si as misses estaduaes
não eram todas typos perfeitos de belleza, ne-
nhuma havia que não fosse bonita, que não ti-
vesse encantf s e que não conquistasse admi-
radorestE, d'aquiv talvez a difficuldade com
que lutou 6 jury federal para eleger a «Miss
Brasil», e a controvérsia e o descontentamento
qüe motivou a sua decisão.
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Parecia, á primeira vista, que a comn-wssão
julgadora, constituída de artistas da pa avra
do pincel e do buril, e médicos, fosse proferir
um veredicto escoimado de qualquer eiva de
parcialidade. Isso, porém, não aconteceo, como
se deduz da própria acta, lavrada a respeito
De facto, das dezesete concorrentes, doze foram
eliminadas summariamente, sem se saber por
que; e as cinco restantes, submettidas á an-
thropometria. E, destas, duas foram unanime
mente consideradas perfeitas em relação a essa
prova, e uma dellas, também pior unanimidade,
proclamada nossa representante em Galveston,
Ora, só essa uniformidade de opiniões em re-
conhecer a perfeição mensurai de uma das can-
didatas, e, ao mesmo tempo, enfi desclassificai
a, seria bastante para se suspeitar do julgamen-
to, si outros factos não viessem demonstrar a
injustiça manifesta delle.

Quem lesse a acta do jury e não conhecesse
as misses, concluiria necessariamente que as
doze excluídas a olho nú. isto é, sem a prova
mathematica da mensuração anthropologica;eran.
uns mostrengos humanos, despidos de quaes-
quer «requisitos estheticos» ; emquanto que as
restantes eram typos plásticos tão perfeitos que
só a fita micrometrica seria capaz de indicar
qual o mais completo I Mas quem assim pensasse
laboraria no mais lastimável erro... Basta dizer
que entre aquellas estava a senhorita GLYCIA
SERRANO, cujas medidas anthropometricas, to
madas mais tardei no Museo Nacional, pelo
notável anatomista, Professor Fróes da Fonseca,
a proclamaram superior á própria Venus de Milo,
porque, sobre guardar com esta as mesmas pro
porções somáticas, tem lhe a mais uns braços
divinos, mãos de fada, sorriso encantador e voz
melodiosa. E, no entretanto, a nossa bella con
terranea, a pretexto de que tinha «um andar-
zinho de cinema», foi posta no andar da rua.
Essa razão seria ridícula, si não fosse alguma
cousa mais. ^

Não se magoe e nem desanime, todavia
«Miss Espirito Santo» com a claliloroiSifjustiça
da commissão julgadora. A sua victoria já fo*
reconhecida pelo povo carioca, em cujaíesthese
innata ella conquistou um logar d^figitivo, como
peregrino exemplar da pulchrilude brasileira*
Nào houve festa a que concorressem as tnisses.
onde a figura donairosa da Venus Capichaba,
plasmada pelos exercícios natatorios nas praias
alvacentas de Villa Velha, não empolgasse para jj
logo a admiração contemplativa e os èntfrnsiaf- &
ticos applausos da multidão curiosa. Tudo faz jj|crer, pois, que, em pleito futuro, á luz miriüca j|
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de outros methodosTseletivos menos>rbitrarios,
lhe seja conferida a faixa auriverde de «Miss
Brasil», e possa ella assim, na terra maravilhosa
]a cinematographia, alcançar o titulo glorioso

de campeã universal da belleza feminina, para
honra da nossa Pátria e orgulho do nosso Es-
tàdo> , ; x;

Não sei qual foi o methodo seguido pelo
•ury federal, e nem qual o adoptado em Gal-
veston, para a escolha embaraçosa da mulher
mais bella, dentre algumas dezenas de outras
egualmente bellas. Não, creio, porém, que fosse
ou deva ser o histórico comparativo- isto é, o
que reduz o difficil problema a uma simples
comparação geométrica, entre as formas actuaes
do corpo humano, e os modelos canonicos da
estatuaria grega. Contra esse processo electivo
três factores, pelo menos, protestam : a evolu-
ção, a natureza e a própria arte.

A evolução é uma dâs leis axiomaticas da
philosophia moderna. Tudo está sujeito a ella,
desde o mundo physico, até as construcções
abstratas da humanidade. A concepção do bello,
portanto, não podia deixar, e realmente não
deixou de evoluir, como attestam os factos. As
figuras carnudas dos tempos de Phidias, e. muito
posteriormente, dos quadros de Rubens, não pc-
dem servir de estalão á silhueta esguia da mu-
lher moderna. «A divina, a"pallida Phrynéa»,
descripta nos versos maravilhosos de Bilac ;

«Aquella formosura original, que inspira
E dá vida ao genial cinzel de Praxitelles,
De Hyperides á voz e á palheta de Apelles»,

si pretendesse hoje um modesto logar de ma-
nequim vivo, num dos ateliers de Paris, não
seria acceita, porque a sua plástica, que fizera
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^ ympath/ca senhorita Ziza Vianna, com-
mtente professora no Rio Panças, em CoIIa-
#«a, onde é muito estimada e irmã do sr.

Dino Alves Vianna.
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A menina Maria da Conceição, filhinha de
nossa representante em Conceição do Muquy,

professora Maria Analolia dos Reis*

estremecer os deuses nos altares, e pasmar os
juizes deslumbrados, estava fora da moda...

Por sua vez, a natureza, o artifex maximus,
não se subordina absolutamente, na execução
mysteriosa das suas obras primas, aos ca-
nones arbitrários, modelados pela mão do ho-
mem 1 Ao contrario, este é que deve pedir
aquella as medidas, a forma, a core o som para
as suas creações geniaes. Uma bonita mulher
pode servir de modelo precioso ao estatuario,
ou ao pintor ; mas nunca, por uma estatua ou
por uma tela, se conseguirá plasmar nem uma
mulher feia... Querer, pois, aferir a belleza na-
tural pela mensuração arithmetica, é um absur-
do inconcebivel !!1 a

E a arte, finalmente, sendo a reprodticção
da natureza através de um temperamento, deve
ser, como esta, essencialmente assymetrica, e,
portanto, não pode consentir que se reduza a
realização sublime do bello a uma simples equa-
ção algebrica. A uniça manifestação artistica,
compatível com o numero, era a poesia ; mas
ainda assim, não bastava a métrica, queria tam-
bem a emoção ! e, por isso mesmo, quebrou
os velhos moldes e libertou o pé do verso...
«Labeauté, já disse Toussenel, n'a qu'une me-
sure. Ia force dyattraciion». >

A arte clássica é um deleite para o espiri-
to; mas é preciso nos transportemos á sua época,
para bem aprecial-a, si não quizermos fazer coro
com o celebre professor Cornuskyde quem nos
fala Eça de Queiroz, o qual, ápezar de achar
detestáveis alguns monumentos antigos, nãç» po-
dia, em obediência ao consenso universal, dei-
xar de exclamar também.: «Como & bello !»

Rioy maio de 1929. }
Marcilio de Laoerda*

¦m-

i

"*~^T.'J..

t, , 
;mmaMm,m,,rMT»mttlm1!ltM^

J^.mmwuuÍ^wm<.<Mr\vMtwmtManTastt8



WIÍWÍbjI1b1|IÉÍ/1h Ü H ^"C

§_1
%Jj>
%J»

»«>

1 - ^*maar^r^*ommr

%>$

<&&

t:JI- I "MISS"

lílitl

.vv'1-'

ESPIRITO SANTO
]

Um dia DEUS reuniu, lá na mansão divina,a Belleza, a Ternura, a Intelligencia, a Graça,a Perfeição, o Encanto, a Distincção da raça,e o roseo resplendor da Aurora purpurina,
e lhes falou sorrindo: «Ordeno e quero que se faça,nem grande por demais, nem muito pequenina,a mais perfeita e linda, a mais gentil menina,cuja belleza empolgue a multidão na praça;
que ella cresça e que seja, um dia, a mais formosa,a mais linda mulher de que tiver noticiade um concurso, sem par, na escolha caprichosa.»

£°nfer?2e,,.ELLE mandára> o trabalho se acaba.Ji DJiUb lhe diz: «Que seja a encantadora Glyciaa mais bella mulher da terra capiehaba.»
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Então Glycia NASCEU. Linda como uma santa;'toda teita de espuma e raios de alvorada •
do seu corpo de opala a fôrma aprimorada,de extrema perfeição, mil olhares encanta.

SíE?? SRESCE-U: Sua alma em sonhos enlevada
*Smv&£e,FVP:t2ata harmonia> tanta,
nnp Pm^.S deU da gJraça ° a">ma,qiiesupplanta,
que empolga e que seduz como uma cousa amada!

ír*21US LÍnda- e giíatiI' de uma belleza rWra. 
"

senHnl 
amiAm tal- que Venus lhe invejarasentindo, ao vel a assim, que a sua fama acaba.

Síe Villa Velha a mais gentil princeza,a mais bella mulher da terra capiehaba
^^^^^^¦BBBBfllflBBBBBBBj flflflflflflfflB_BBJ_________
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MISS» ESPIRI1
O ideal de belleza varia

num mesmo temperaria
E', por excellencia, subjec

a historia da arte. Vejain-se
artísticas do pescoço. Para e
dado na parte antero-inferioi

Foi a forma querida na iRen
levou-a ao exagero na Ckppi

ção. E os artistas reflectémi
época em .que vivem. Hotijvéss

concurso de misses... Impoisive
Uns optam por cabellos separa

da Venus de Milo. Outros pelos
figuras de Tanagra. Uns se ex
castanhos e sentimentaes. Outr
negros e humidos. Como jabotic
desgostos acarretados pela ateeis
Netto á frente. Houve confjusãe
com «critério sensorial.» Os jn
pratica o ultimo, imaginando, i
tavam seguindo o primeiro.) F
disse isso. O critério senso
Masagora,é tarde. Palavra
palavra de príncipe immorULE
me pediu Eipidio Pimentel. Elk
em homenagem a «Miss» Espirite
brilhou no RioAde Janeiro. Entr
frandes Estados ella íoi grande.
da Republica, foi como a intellig<
Não ajeançou o titulo de «|Iiss»
IVÍosti^u, entretanto, ser a prijmeir
nense. Foi bella até debaixo dagu,

*ial i
de i

A R M I N D O
V*
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ÍPIRITO SANTO "
sa vária com o tempo. E,
po, varia com os homens,
a, subjectivo. Basta correr '

Vejam-se as representações
.o. Para exemplo. O arrendo-
o-iníerior^marcou unja época,
a na Renascença. Gi|ído Reni í
ia Çleopatra e na Contempla-
flectem o ideal de belleza da
Houvessse naquelle tempo um

mpossivel um padrão de belleza.
>s separados na fronte, como os
*os pelos trançados, como os das
ns se extasiam diante de olhos
les. Outros preferem os quê são
nó jaboücabas molhadas. Dahi os
)ela decisão do jury, com Coelho
confusão de «critério estheticò»

[.» Os julgadores «puzeram em
inando, innocen temente, que es-
ieiro*>> Foi Roquette-Pinto quem
ensorial não servia para o caso.
avra de rei não volta atrás. Nem
imortal. Depois, nâo foi isso que
:ntel | Elle quer algumas linhas
5» Espirito Santo. Glycia Serrano
eiro. Entre as'representantes dos
i grande. Seu sorriso, na Capital
»a intelligencia de Ruy, em Hayà.
de «Miss» Brasii. Pouco importa.
•aprimeira. Na piscina do Flumi-
aixo^lagua. As- outras boiaram..;
O ! B A F> T .ST A

Deu-te o Supremo Artista essa graça harmoniosa
De uma belleza ideal,
Puríssima e radiosa;
Deu-te um porte elegante de fidalga, v>i
De princeza medieval; <
Deu-te um corpo de grega adolescente,
'Uns olhos pensativos,
Profundos e evocativos,

; Uns. olhos cujo olhar tanta ternura encerra!
— Espelhos que reflectem, docemente,
A visão luminosa
Das praias da minha terra,
Faiscantes de sol !
Deu-te uns lábios tão rubros como as pétalas
De uma rosa de fogo, aos beijos do arrebol!

Deu-te essa plástica admirável
De uma deusa paga, que em meus sonhos diviso;
Deu-te um perfil incomparavel,
A elegância do gesto e a graça do sorriso;
Deu-te todo um thesouro de realeza
E de fascinação mais pura,
Porque és a estatua viva da Belleza,
A encarnação da própria Formosura !...

Raul Serrano
_LAlk____rnrri¦ i¦¦ __..,,«._§ ¦ .^. .. v..,,¦'¦ / 
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IN MEMOR1AM
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Luiz da Silva Alves de Azambuja Suzano
- III —
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Para chegarmos ao resultado auspicioso a
que espontaneamente nos promomos, de bôa fé,
levado tão somente por um dever de conscien-
cia. porque vivemos com ella e com ella pre-
tendemos morrer, visando fazer inteira justiça á
memória, sempre veneranda, do grande brasi-
leiro que consagrou toda sua proveitosa exis-
tenda á nossa terra, precisamos, afinal, abordar
a certos detalhes de sua vida intensa, desde
tenra idade, salientando, antes, outros escripto-
res de mérito, que melhor escreveram sobre a
personalidade do çommendador Luiz Alves de
Azambuja Suzano.

Dentre vários capiçhabas illustres, contem-
poraneôs ou não contemporâneos, ninguém po-
dera negar a autoridade de Augusto Calmon e
a sua integridade em assumptos dessa nature-
za, fallando ou escrevendo sobre a personali-
dáde de Azambuja Suzano.

Temos ponderosos motivos para acreditar
que «Magno Curió» que subscreveu a magistral
biographia de Suzano, pelos precedentes e pro-
prio estylo, muito nosso conhecido, outro não
foi, outro náo podia ser, senão o digno jorna-
lista, de saudosa memória, sr. coronel Augusto
Calmon Nogueira da Gama, conterrâneo illus-
tre, dedicado, modesto e sempre competente e
que varias vezes apparecia na imprensa com
pseudónios diversos, sempre ou quasi sempre
que visava exalçar vultos de destaques, traba-
lhos e feitos memoráveis de seus semelhantes.

Ha sete annos, apenas decorrido?, quasi, ou
a 30 de dezembro de 1922, no Diário da Tarde,
de Victoria, edição n. 642, na primeira pagina,
occupando as 1a, 2a, 3a e 4a. columnas, lemos o
magnífico trabalho do «Magno Curió» ou seja-—
Augusto Calmon, ao qual nos reportamos e
trasladamos para a Vida Capichàba, prestando
mais um culto de admiração ao biographoeao
biographado, ambos extinctos e ambos dignos |
de seu$ conterrâneos ji

«Vae para quarenta annos que aqui finou-se
o octogenário Luiz Alves de Azambuja Suzano,
um dos varões mais notáveis do seu tempo.

Intelligencia vigorosa e esmeradamente cul-
ta, deixou traços luminosos da sua passagem
na terra, concretizados, em serviços e obras de
valor.

Ninguém o excedeu em amor pelo «Espiri-
to Santo», nem lhe foi mais útil do que elle,
durante a sua longa e preciosa existência nes-
te mundo.

Natural do Rio de Janeiro, para cá veio no
verdor dos annos, e fez se homem e capichàba
de especial relevo.

A sua vocação era para as letras |; o traba-
lho-seu único objectivo. Trabalhou emquantó
poude, trabalhou até o derradeiro alento.

Mas o que mais realçava a sua operosidade
incessante era o altruísmo, que a inspirava, e
transparecia nos seus habituaes desprendimen-
tos.

A mór parte dos cargos que exerceu foi por
solicitação dos governos, empenhados em lhe
aproveitar a competência e inestimáveis presti-
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Mauro, filhtnho do nosso conterrâneo,
sr. Durval Saotos, ora servindo

no Telegrapho Nacional, em
Nlctheroy.

mos. Exonerado de uns, aos mesmos encargos
voltou por vezes, insistido pelo governo, que
para elles não achava quem satisfactoriamente
o substituísse.

Assim succedeu como secretario da presi-
dencia e inspeclor do thesouro provincial, func-
ções estas a que reverteu mesmo depois de
aposentado na segunda dellas.

Graças>o seu talento e saber, á sua acti-
vidade e inteireza, elle tornou se o homem ne-
cessario a todas as administrações da Provim
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f/M BENEMÉRITO

O sr. Antônio
¦¦'•..' ¦

Viegas de Mello,

agricultor, em S. João

do Alfredo Chaves, sua

esposa d. Luiza Rodri-

gues de Mello, recentemen-

te fallecida, o seus 15 filhos.
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cia, das quaes, a bem dizer, era o chefe de facto.
Naquella época em que a capacidade profis-

sional e o caracter do indivíduo' eram os attri-
butos determinativos da sua sorte na carreira
adoptada, Azambuja Suzano, foi um triumpha-
dor desde o inicio ao. fita da sua vida publica*
quer como funceionario" quer como literato e
scientista.

Funceionario modelo, que esgotava o hora-
rio da repartição pregado á mesa do trabalho, e
por elle absorvido, não era menos edificante a
sua fecunda elucubração no seu gabinete parti-
cular nas sobras raras do tempo.

Entre estes differentes labores, seria difficil
distinguir a sua aptidão e o seu devotamento
preferenciaes.

Com o mesmo gosto e perícia que servia a
seu emprego burocrático, dedicava-se elle as
letras, edellas offerecla de espaço em espaço
estudos seus optimamente reputados.

Tanto numa como em outra occupaçáo diu-
turna, Azambuja Suzano revelava-se um profi-
ciente e operoso inexcediveis, apar do desin-
teresse que os seus trabalhos assignalavam, con-
ferindo-lhes um duplo e singular mérito.

Era um typo perfeito de combatente, provi-
do de todos os elementos de suecesso, como o
logrou, com brilhantismo invulgar.

Verdade é que muito contribuiu para o seu
invejável destaque o padrão puro e invariável
com o qual se aferia o valor real de alguém na
quadra e qo ambiente incorruptíveis, em que
elle aqui triumphalmente peregrinou.

Nessa quadra, quadra ditosa, cujos vestígios
vão infelizmente se reduzindo hoje a mais e
mais, no vórtice do utilitarismo individual ou
ambições desordenadas, durante ella, dizíamos,
a honradez, a probidade impolluta era a condi-
Ção sine qua do modus vivèndi e da existência,
e^ geral, do cidadão.
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A Azambuja Suzano nada faltava para ser
da espécie um exemplar dignificante.

Aos soberbos dotes intellectuaes alliava vir-
tudes que lhe augmentavam o vulto e a bene-
merenda.

Seria quasi impossível haver no orbe uma
tempera mais rígida e uma alma mais sensível
do que a delle, sempre prompta a consolar ao
afflicto é a soecorrer aos necessitados.

Aquillo que ganhava, repartia prazenteira-
mente com elles, reservando o estrictamente ne-
cessario ao lar pobre de recursos, quanto rico
de thesouros genuinamente christãos.

Por isso não legou outra herança á famdia,
além do seu nome honrado e glorioso, a reful- 

j
gir perene atravez dos relevantes serviços ad-
ministratlvos, e das copiosas e estimadas pro
ducções que o immortalizaram de vez.

No numero destas destacaremos:
Rudimentos de Ortographia, Rudimentos de

Agricultura, Digesto Brasileiro, Guiado Procesv
so Policial e Criminal, Código das leis Orpha-
nologicas, Grammatica Portugueza, Arithmetica,
Repertório das Leis e Regulamentos do The
souro. ¦ ^3

Traducções da historia de Portugal por bs-
tella e Santuil, das Odes de Anachreonte, da

Iliada de Homero, do Apolcgetico de Tertúlia-
no e do 1o e 2° tomos da Seleçta Latina.

Como literato e poeta, não é extensa nem
vultuosa a lista das suas obras ; mas ha algu-
mas bem recommendaveis pela inspiração, ob-

jectivo ethico e forma elegante e castiça: \
Capitão Silvestre e Frei Velloso, Braz Go-

mes e a Inquisição, Baixa do Mathias, Drama
Portugal e Brasil, e as odes á Restauração de

Portugal, ao Brasil e ao governador desta ex-
Capitania Alberto Rubim, si não constituem

jóias de primeiro quilate, representam valores
Conclúe noutra pag.
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Zumbindo, num sussurro, o vento passa
Levando a$ folhas leves como seda.
Ella não vem. Espio na vidraça: ^
Nem um vulto siqüer na deserta alameda...

Ella não vem... Que chuva impertinente! "
Tic-tac.. batendo na vidraça... ;
Ahl Quem pode saber o que alma sente*

Quando se espera... espera... e a chuva não passa.

Ah I se agora, feliz, nesse meu leito, ,
Eu pudesse estreital-a contra o peito, ^

ia alegria louca...
Eu sorveria, tontq de desejos,
Lentamente, um por um, todos os beijos
Da caixa de coral daquella bocea...

Zumbindo num sussurro, o vento passa.
Ouço um barulhou, ouço um froufrou de seda..y
Náuza! Nauzal Olho através da vidraça:
Nem um vulto siquer na deserta alameda.

<tOoz do amor
Vamos, querida 1 Pela. vida em fora,
As nossas mãos, com amor, entrelaçando,
Vamos, querida, pela vida... agora
Eternamente unidos, caminhando.

Querida, escutaj já desponta a aurora
Pelo arvoredo, ha pássaros cantando.
0 perfume das flores se evapora...
A natureza toda está sonhando.

Engúirlandando, a rir, nossos amores,
Todo o arvoredo amareilece em flores,
Cruzando o^espaço, cantam as andorinhas...

E eu cantarei, feliz, quando cantares.
E, unindo tuas lagrimas^nas minhas,
Eu chorarei comtigo se^chorares...
P A U L Ote DE. FREITAS
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Grc/po f/ráic/o após a inaugunçèo
da lapide commemoraiiva do V
cincoentenario da fundação da
colônia de S. João de Alfredo
Chaves, vendo-se, ao centro,

* revdmo. padre A. Mar-
x, ceglia, ladeado per
'^- 
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pessoas gradas.

#

líl^JMÍí. «*,'

v̂S

Odila. filhinha do sr.
Accacio Leal, de Colina,

' no dia de sua primei-
¦ ¦¦'.. *

ra comunhão.
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Sènhorita Glycia Serrano, a segunda da
que a acompanharam

esquerda para a direita—entre amigulnhas,
é piscina do Fluminense.

H-A

IN MEMORIAM Conclusão

apreciáveis da pu jante, versátil e culta menta-
lidade do nosso illustre biographado, a figura
central ho circulo dos intellectuaes espirito-san-
tenses daquella época.

Era para admirar a facilidade extrema com
que elle passava da prosa austera sientifica, aos
devaneios das Musas, como si fosse uma enti-
dade duplicè com; temperamentos e pendores
dissemelhantes. i

Quando interrompia os se;us trabalhos sobre
línguas ou sciencias, era para improvisar con-
tos romanescos e dedilhar a lyra sob accordes
por vezes patheticos e invariavelmente patrioti-
COS. y

O seu è 6 estro de quasi todos os seus coe-
vos, inflammãvam-se somente naquellee.no sen-
timento do civismo, aos quaes os consagrava
em poemas ou odes épicas, como o gênero poe-
tico, peculiar aos hymnos e apòtheoses seme-
lhantes. í a y

Poucos, muito poucos os bucólicos e ainda
mais raros os lyricps capiçhabas daquella épo-
ca, onde a sâtyra, a epopea ou drama resumiam
a tendência eobjectiyaçáo dos princípaes culr
tores das musas nesta terra.
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Azambuja Suzano> por educação e
«Ü^*^*•-'?*'¦" -^«»jt.'- r>í' '.~'->r. ¦¦¦ V-' if-

por in-

dole, não foi nem poderia ser jamais satyrico,
como o fora a maioria dos belletristas, seus con-
temporaneos.* Estes usavam ordinariamente da satyra, co-
mo arma de combate aos desvios dos governos
e dos leaders communiaesí Uzavam-na, conse-
quentemente, no melhor desígnio e com o exi-
to collimado, ás mais das vezes.

Mesmo assim, Suzano a repugnava, e en>
quanto os seus companheiros a manejavam de
preferencia a outros meios de regeneração, ei-
le, o mognanimo, a brandura, a delicadeza ani-
mica, por excellencia, recorria de preferencia
para conseguila ao estimulo aos-dignos, capa-
zes e patriotas, mediantes os hymnos enthusias-
ticos com os quaes os bemdizia e glorificava.

Não sabemos, porém, qual dos dous cami-
nhos attingiu mais prompta e efíicazmente ao
alvo commum; mas a verdade é que as odes
patrióticas de Suzano fizeram écho, e lhe gran-
gearam as primeiras sympathias entre os seus
concidadãos.

Pelos annos em diante, a proporção daslu-
zes bastas que elle espalhava no ambiente so-
ciai, a par da bondade angélica, correcção e mo-
destia incomparaveis que lhe completavam a
individualidade superior, Suzano subiu tanto no
conceito do seu povo, que tornou-se delle um
oráculo.

H
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Nada se resolvia, nada se praticava, então,
sem ouvil-o e sem tei o resolutamente ao lado.

Em realidade, ao povo espirito-santense só
cumpria, só lhe ficava bem esse sentir e esse

proceder com quem, outra preocupação não te-
ve; outro esforço não invidou sinão para en-
grandecelo e felicital-o.

Luiz Alves de Azambuja Suzano era filho
da Província, hoje Estado do Rio de Janeiro, e
descendente de uma nobre e abastada família
originaria de Portugal. ^

Seus pães foram José da Silva Alves e D.
Clara Maria de Jesus, importantes fazendeiros
em Campo Grande.

4fieDIS
Ç)Kí_

o seminário vencido, afinal, pela vocação deci-
siva para as letras em campo mais vasto e livre.

Foi quando veio para aqui, onde estreiou
na vida publica como professor de latim, em
que era cathedratico ás direitas.

Nas horas vagas estudava, escrevia e pu-
blicava livros de opporUmidade e merecimento
incontestável, os quaes lhe valeram a justa fa-
ma de scientista e belletrista maior do seu»
meio e tempo.

Suzano foi, realmente, sinão o mais profun-
do, o mais fecundo, pelo menos, escriptor è pu- l
blicista da nossa Província no século passado
como attestam as suas innumeras e variadas

áp producções.
Deàccordo com o espirito da época, elle ^? Produziu muito, muito mestoo, mas sempre

; -_•_ P :_?_ _-_._...-_.j_, .._, —....—Lm indifferente ao renome que seus valiosos traba-em tenra idade foi internado no seminário S.
Joaquim, para ser padre, corno queriam os seus
illustres pães.

Ali, salientou-se logo pela sua intelligencia
e applicação aos estudos, conquistando os mais
honrosos prêmios e lugares.

D. João VI, ao visitar o seminário não dis-
simulou a sua grata surpresa pelo menino se-
minarista, que o encantara e a todo o audito-
rio comum poemeto congratulatorio da sua
auspiciosa lavra. Terminado o seu recitativo,
abraçou-o effusivamente, com palavras e votos
animadores e commoventes.

Já prestes a ordenar-se, Suzano abandonou
«MISS» ESPIRITO SANTO

lhos lhe traziam, e sem o minimo interesse para
os lucros materiaes, que delles pudesse auferir,

Um lutador! e abnegado, em summa, cuja
memória ainda hoje se revive e se reviverá sem-
pre entre lagrimas e bênçãos, como a de um
egitimo benemérito que era.

Magno Curió».
Proseguiremos.

¦ J. O. A
Em tempo:
Por equivoco1 nosso ou engano de revisão,

na biographia anterior, onde declaramos de três,
deve se ler; de seis—tratando se de membros
da família.
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'!\ Senhorita Glycia Serrano, na piscina do Fluminense.
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Num despontar; pomposo da aurora de uma
serena e rosada manhã* dçste agçadabilissimo é

86 
gregoriano mês; de abril, estava, eu debruçado
na (lendária janella de meu quarto, dominado

por uma alegria aíacre, çsfusiante, de,ssa que
doura e engrandece a alma dorida da gente,
donde assisto coro curiosidade ao desusar tran-

qmíío dos navios, nas águas agitadas e rebri-
íhantes da nossa lipda e maravilhosa bahia—
úmr jardim encantado, sorrindo para um povo
glorioso de suas tradições.

§ O ventov norte soprava lentamente, como
ps enferrujados sinos dos campanários, dobran-
do Ave Maria •¦ ./;,. / h ,-/y- .; ¦ ' ¦ ]j

(i) jmar, o céu e a terrappareciam embalados
niini. voluptuoso sonho nupcial e pasmòso.

;P< As andorinhas contentes passavam e r.epa?.
savam sobre a tidadé sornrioienta, entoando uni
hymno mavipso, na harmoinia ingênua eexpres-
siva de^seuisWóffensivos corações. y
¦' i A .,,

W.: TodaNcidade despertava calmamente, e foda
donzella amada reflectia, nos seus perfumados
e resguardados Íeitos,ós seus sonhos de amor.

Com a belleza magnificente. e risoríha da
manha radiante, que desabrcchava ufanada,
como raios rutilantes de ouro em pó, assaltou
a minha mente uma vontade louca- de viver,
amar e sonhar, sorrir e cantar, porque só assim
o destemido do homérri f^^§^^0^0^S^f:
a desjgraçada dá vida numa taça espumante
de chanipanhe, tragada por lábios quentes e
lüxuribsos de mulheres bonitas e lubricas, em
olympicas noites, enluaradas de festins sober-

jardimi como se estivessem premeditando 
'um

desenlacé. :^
Ahi, lembro me bem com a tristeza da tar-

de que fenecia, num foifmiclaavel éspectaculo
surhptuõso, que empolgava, em cheio o olhar
humano, e com o sorriso saudoso do sol que
partia pesaroso para o além - por entre osten-
tações e bellezas resplandecentes, eu, altivo e
rijo, hão me conformando, por amrr próprio, com

61
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de você, minha pecca-
dpra flor carnal, de meus sonhos sepultados no
turniílò do esquecimento, como testemunho fla-
gjíánte dé minha altivez de moçp de sentimen-
tos nobres e de alpiraçpesN excelsas, que idea-
Uüày cpm • a incomparavel protecção de Jehovah.
rim fujturp : glorioso e coberto com os louros
ÉiiiiM^ da vida, con-
q|lfetaidÓ|^lS| as suas próprias mâps e com o
ê-álíàlhólibòridso e fecundo;pára,honrar e or-
gillhaf^ os cabellos brancos da velhice ea trádi-
í|@S:5'd||sü|í ^âmilia.'; ^;a';:';: \'r:\¦"':¦.':¦/.-:]

ã

-¦Ê Tíecprdèi:iné daqueíla tarde cálida c tranquil-
la^dé (Setembroyde 1926; dp nos$o rompimento
léêisiyo,' quando passeávamos nas períümàdàs
J poéticas alamedas de um velho e aristocrático
)jj$$^nílif a crratóçadá, preguiçosa ; e sórridénté>
,:ltftôàíva•¦#!-cántavaemvtorno.Ydie:. um canteiro dé,
rosas amarellas, é os raios agonizantes e frou
xos do sol bailavam no recinto amortecido do
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Nosso amigo, sr. Claro Martins Pitanga,
siia exma. esposa, e o fííHínho caçu-

Ia, após 41 annos do vida con-
jugal.
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o seu orgulho tolo e ferino de moça inexperi-
ente, que se manifestava a todo instante de
seus delicados e carminados lábios de mulher
rica e bajulada, disse-lhe, revoltado contra as
mágicas leis de Cupido : Nâo me conformo com
as humilhações de seu soberbo orgulho e não
me curvo á sua decantada riqueza. Adeus.

Passam se ps annos e os dias, eu, rindo me
sarcasticamente da insignificáncia e fraqueza
humanas, vou vivendo e sonhando.

30-4-929. v
Antônio Feu Rosa.
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A egreja do Espirito Santo, na cidade de
Ileidelberg, é o único templo no mundo, onde
se effectuam simultaneamente missas para ca-
tholicose protestantes. J; a

Uma parede divisória separa ambas as con-
grega ções.

i
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As Câmaras de Ar
Goodyear, de borra*
cha viva, são Èmbrt'i>
lhadõs en» papel pa
rafinado c accossdi-

cionadas em caixa»
duplas para serem
entregues em
perfeito estada.

^».:<'i.-áaaàJUtf,M. H

¦: V'

Onde
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Encontrar Este Nome

fl
w

I 3-28-11

Quando lhe for offerecido um Pneu ou
outro qualquer produeto Goodyear, pode
estar certo de que o revendedor que o
faz, está procurando a sua satisfação.
Elle procura em si um patrono. Elle pro-
cura augmentar o seu commercio pres-
tando-lhe o melhor serviço possivel.
Goodyear selecciona revendedores deste
typo para os seus produetos. ^aasa
Os revendedores de Goodyear conhecem
os produetos Goodyear e confiam nelles,
Se procura um pneu vá á revendedora
Goodyear. Encontrando o nome-GOOD-
YEAR—pode comprar sem hesitação e
com segurança _4_t>è*W
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CORNE LIO PENNA
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Terra çahida

As arvores nostálgicas do matto
vieram todinhas pra beira do rio
espiar a festa barrenta e gostosa do reptquete

(O violão chora que nem um mendigo
na porta alegre da casa do caboclo
onde uma lamparina cuchilla e um papagaio cheio de somno

faz uma reza rouquenha pra que o vento fique torte
e apague a lamparina)

No alto a noite está correndo correndo correndo
mais rápida silenciosa escura que
as águas escuras silenciosas rápidas

Tremem de frio as raízes desgraçadas
que vivem amarradas no fundo tenebroso do rio

(2-No dia seguinte a cobra grande tinha comido
todas as arvores que estavam na beira dágua!)

Largo do boticário
1 ¦¦ **iTi. '" '¦-.' . * it-j, J '¦•" *7" '' '

Aqui as paredes são altas e graves
e o luar recorta no chão de areia humida
a sombra esparramada de duas mangueiras

. ... .

Ha um profundo sentido de tempo em cada linha ondulada
e a gente tem a impressão de que veio
com dois séculos de atrazo nos sentidos
Presente-se na sombra das janellas da outra edade
o pulsar dos corações que escutaram serenatas
e como se ouve o ruido de vozes errantes
vagando perdidas vagando na noite sem fim

(Estamos na phase doirada do vice-rei D. Luiz!)

Um riacho se debate prisioneiro das pedras
e o barulho dágua romântica veste o silencio obsceno da noite

(Uariante philosophiça.

A alma dos que chegam adivinha a paysagem.
Sô tu, —lampeáo exilado 1
não saberás, nunca que a belleza vive em roda de ti)

CLOVIS de GUSMÃO
rio 928 8
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CALÇADOS. CHAPÉOS
MEIAS E PERFU-

MARIASCASA LISBOA
ESPECIALISTA EM CALÇADOS DE SENHORAS

-== Octavio Lisboa sss—
RUA DUQUE DE CAXIAS, 38 (EDIFÍCIO AGUIRRE) ¦¦ VICTORIA  E. E. SANTO
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Milagres do «LAVEROL»

:xs_k_3sr.

Conheci uma mocinha
Feia e torta como anzel,
Mas que ficou bonitinha
Co'um tubo de «LAVEROL.»

Minha sogra era enfermiça,
Vivia a tremer no sol,
Mas, vibra! e... já vae á missa,
Porque tomou... «LAVEROL.»

Toda moça enamorada,
Que participe do escol,
Não vive preoccupada...
Se já tomou «LAVEROL.»

Sei dum lindo rapazinho
Que já se julga de prol...
E só porque, em tamanhinho,
Gostava de «LAVEROL.»

Um sujeito verminado
Queria ingerir lysol,
Mas, depois, ficou curado
Com uso do «LAVEROL.»

JOÃO THOMAZ

OPINIÃO DE UM ILLUSTRE
MEDICO MILITAR

Attesto ..
clinica civil

o ter empregado freqüentemente em minha
 jiyll e militar, o ELIXIR DE NOGUEIRA,

formula do saudoso pharmaceutico chimico J080
da Silva Silveira, tendo obtido sempre resultados
satisfaetorios e mesmo completo succeiso no tra-
tamento das manifestações syphiliticas de 2' e 3*
gr_09, que muitas veaes tenho visto curadas com
uso continuado deste apreeiado preparado, que
parece possuir uma "acçio especifica sobre a ter-
rivel affecçao».

Rio, 14 de março de 1913.
Dr* Bueno Prado.

Major medico
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A SACIA RI TANA
PREÇOS EXCEPCIONAES PARA

fazendas, Modas, Chapéus, firma-
pinho, etc.

GRANDE SORTIMENTO EM

lindas roüpinhas para creanças
OS MELHORES ARTIGOS

OS MÍNIMOS PREÇOS

Rüa Jeronymo Monteiro, 79—Uicíoria
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lA- lofUmiiaçJd do trttro;
t*~Catarrho do Utero;
tf—Oorrtaoiitos do ütüti
^—ColioasdoUUro;
A—Hemorrhagi-a do THoro;
JLf—OysmenoiÍMa (regra* dol
(•«AiMnorrMa (falta do regra*);
l*«J*ueorrfcla (flor* brancas);
^•OPorturbiiea dâ Wberdado; 
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amigos e conhecidos assi-
gnemlambem a «Vida Capichaba», por-

! que, desse modo, nos auxiliará na propa-1
ganda do Estado. ¦ ¦ !¦ I
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O TRACHOMA
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Rara é a semana em que as autoridades sani-
'farias dos portos de Santos e do Rio não sejam
forçadas a impugnar o desembarque em nosso
paiz de numerosos indivíduos, procedentes dos
portos europeus atacados da terrível moléstia
da vista : o trachoma, até hoje reputada incura-
vel e altamente contagiosa, que tem arrastado
a maior parte das suas victimas á cegueira eá
mendicância.

Como se sabe, a ultima legião desses agen.
tes ambulantes do terrível bacillo, que pretendiam
desembarcar em Santos, compunha-se de 79 in-
dividuos.

Em tudo isso, porém, que papel desempe-
nharâo os nossos cônsules nos paizes de onde
procedem esses infelizes, que mais vêm concor-
rer para que o Brasil seja um vasto hospital ?

Ora, em nossas leis sempre exigiram que
entre os documentos indispensáveis para a en
trada de estrangeiros no território nacional, fi-
gurasse o attestado medico, que deveráié claro,
ser visado pelos respectivos cônsules.

E como se comprehende que, de uma só
vez, nos sejam remettidos de Marselha, 79 tra-
chomatosos ? Seria o caso de se abrir uma ri-
gorosa syndicancia sobre esses factos de extre-
ma gravidade para os interesses e mesmo para o
bom nome do Brasil. De duas» uma: ou as nos.
sas autoridades consulares negligenciam, o que

_&

____(_!_
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é mais provável, pois é sabido que os nossos
cônsules passam semanas inteiras sem compa-
recer nas suas repartições, conforme se dera
ha pouco no Porto, ou então os médicos, que
fornecem os referidos attestados, têm agido do-
losamente, e, como tal, um ou outro deve ser
responsabilizada por esses constantes embara-
ços que taes itinerantes indesejáveis váo cau-
sando ás nossas autoridades sanitárias, e mes-
mo judiciarias, que, não raro, têm sido invoca-
das pelos trachomatosos, que reputam arbitra
rios os nossos preceitos de hygiene.

Emquanto se encontram elles sub judice,
nenhuma medida pode tomar a Saúde do Porto,
que tem de aguardar o veredicto da justiça.

Quasi sempre esse recurso é lembrado de
má fé, porque ultimamente, só em caso3 mui es-
peciaes, têm os nossos juizes e tribunaes ampa-
rado a pretenção desses indivíduos. Emquanto
a justiça náo se pronuncia, o interessado pro
move a sua própria fuga.

Vivemos, portanto, sob a constante ameaça
da invasão do trachoma e de outras moléstias
contagiosas, não menos graves. E* mister que po»
nhamos um paradeiro a esse lastimável estado
de cousas, em beneficio mesmo desses aventu-
reiros que, premidos pela miséria nos seus pai-
zes e já quasi annullados como factores econo-
micos, procuram, como náufragos afflictos. a nos"
sa terra prospera e hospitaleira, e que somos
forçados a repellir, com amargas decepções pa-
ra elles, num gesto muito natural de legitima
defesa.

Perl umarlas, Calçados,
Fazendas, Armarinho,

Roupas.
FLOR DE MAIO

Rua Jcronymo Monteiro, 1 e 3

Casa Nametalla
 deF. PAULO

Successor de NAflETAbbA, PAUbO &
¦ __• ^"_, • fV/ _. "_f e\ _• <X _L 7a

Chapéos de sol e de

cabeça, etc.

Preços razoáveis

5X

ritimbbA, PRUbU & IRMÃO
CAIXA, 3Ô52-Victoria —Esl. do Esp. Santo
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*S3 Pharmacia e Drogaria «POPULAR»
G. ROUB ACH & Cia.

Irr porta çáo
directa das
melhores fa-

bricas
estrangeiras

Perlamarías Unas, instrumental cirúrgico
e escolhidos objectos de toucador

Serviço organizado para o fornecimento
immediato, por atacado, a qualquer

ponto do Estado

Preços sem competência na sua
secção de varejo

Deposito per-
manente de

todos
os artigos

de seu ramo

Commissões — Representações — Conslgnaçdes
Ru 1o de Março, n. 20 — Victoria—E. E. Santo
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TEIXEIRA SILVA & CIA.
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COMPLETO SORTIMENTO DE LOU-
ÇAS, PORCELLANAS, CRYSTAES,

«FERRAGENS, ARMARINHO E
DROGAS.

SECCOS E MOLHADOS
Recebem gêneros do Paiz á consignação

Telegrammas : JARRA

Rua Primeiro tf* Março, 8 e 10

Victoria — E. Espirito Santo

SORTE?!
09. «Credito Popular»

Sociedade de sorteios

A preferida pelos espirito-santenses
CUMPRE RIGOROSAMENTE O SEU REGULA-

MENTO E O REGULAMENTO FEDERAL
Sorteio nos dias 5, 15 e 25 de cada mez

3$000 é sua módica contribuição mensal
TEM 0 SEU CREDITO FIRMADO

ENTRE OS SEUS ASSOCIADOS
Inserevel-vos! Habilital-vos!

Avenida. CôplcKaJba
(AO LADO DO CABO SUBMARINO)

VICTORIA
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Armazém ^ ^ • _, l^^ll^ Ferragens grossas |
S de seccosemolhados JQ30 U3II3 por 

atacada i
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Especialista e Importador de aguardente, aloool e xarque em alta escala.
Endereço teleg.: DODALbA — Caixa postal, 3961 — Telephonc, 315 I

l Rua _• de Março, 12 —V1CTOR1 A— Estado do Espirito Santo »
*******:

Nossas publicações táo gratuitas, em vista dos excellentes negoeioa, que proporcionam '¦.-."-At:"^

;;-1
'rè:;'.--*

i-'*í-i.'

'*«•'



i-w^^íaaeE»)^^^

¦A'¦•; /'UA^VA--''-.. V- :-••

. ... _..'-;,.. ¦••¦ ¦•- '','"'¦ ;.Vü - • $ 
'A

%v;a*" ífi .,< ii>" "$è??
* '.""t.—:"" "¦-¦¦•¦¦.,- ;i i in, iiiiijiiiiirijmmn»ríiiiwiiwawi™^

¦ >'"¦¦ . ¦:." -¦ -¦'- 
* 

Z- '''¦' ¦¦.'¦'' "¦ ' " 
. " -" ,-¦ */<¦ " ¦ i " ''" * v -¦'''' "* * -"_-¦- - a' ¦.- v.' - •.,'¦'¦.'¦¦ .• ¦"' a a f',

WmtH&W$ ' ':'' 'y ¦'¦'""''''•'! •** -:' f^. *" 4 "^ í* ç * a4 a a a ,a •:". * j^ ¦¦.¦-'¦ * '-,¦,".:¦• ¦ '¦¦'r * t ¦¦,<:'- -. á'.' ¦ -.. .A ¦--¦•¦*¦ . ''\*-'¦:.'-'(J^
'.'''' '- ' 

/-'.' „/,• 
""" 

."_ 
v '* ; -¦.'';,'¦ ;'..AV

#5 versos que te prometti..

a ; ,
ÍA~
BBKESsgA,-1'

eíaUJaa
fèí*AAA"> ,

A

WaW

45- A

5A'"-

mm

aa

ÍA.

^A

São estes, querida, os versos promettidos,
Versosi cujo pallor lembra foliolos de lírios

[esmaecidos,
Versos leves, subtis, versos sinceros

Arrancados do coração
Com gentil vibração...

Nâo ha aqui a perfeição do traço,
A lógica concludente do sentido

E a emanação sublime
,¦'"*¦ ..........:''' 'A

Da idéa,
Donde sahisse em locubrações
O que se encerra em nossos corações...

Mesmo por que não acho onde occultar a syncope
E, em vão, procuro embutir a rima pueril
Por mais que aguce e adapte o meu buril.

São pobres os versos meus,
Não têm o rythmo e as faculdades e precon-

[ ceitos da arte
E nem a fragrancia que te evola das açucenas.
São desnudos de fina esthesia,
E, por isso, não podem ter
Poesia!...
Além disso elles não descrevem

O pulchro sonho,
Que se estiola em mim...

Gs meus versos são assim...

Para aperfeiçoal-os falta-me tudo ;
Faltam-me os attributos de Tasso,

A magia dó sceptro de Polymnia,
Assim como o talento que me é escasso.

Até a inspiração me foge... fenece...
E, como um vendaval, perpassa,

Embarga a rima e o pensamento embaça,
E ò meu sonho de artista se arrefece...

............

...Sim... tudo me falta...
A symphonia melodiosa de tua voz,

O perfume vaporoso de teu corpo...
E... finalmente...

Dos teus lábios purpurinos, o calor,
E do teu peito sincero, o amor...

Victoria, março de 1929.
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Das flores a mais linda e a mais mimosa
Pequena, delicada, e mui modesta.
Entre todas, ella é a mais carinhosa
—O doce encanto dos jardins em festa.

Vivendo occulta, casta e algo medrosa,
Tem a encantadora alma duma Vesta.
E assim, mui levemente perfumosa,
Leva a sua existência bem honesta.

Infunde a todo olhar que, absorto, a mira
Um mixto de ternura e de bondade.
Pondo* reraaie prompto"á humana ira.

Desta maneira, a violeta eu vejo.
E tu, ohl minha bella Divindade,
Assim itambem teSsonho e te desejo^

O teu primeiro olhar

Naquella vez—lembras te ?—em que, parados,
Nossos olhos, mui^ternos, se fixaram,
Os corações, assim mais agitados,
Disseram: «Dois destinos se.ligaram.»

Ante os olhares teus, enamorados,
Adormecidos sonhos despertaram.
E, fizeram de mim dos mais ousados,
Os desejos que nunca me faltaram.

Desde esse dia então, sem mais temor,
Comecei a sentir, com effusâo,
Todo o prazer do verdadeiro Amor.

Não deixes, pois, de sempre me fitar
Com aquella dulcissima expressão
Do teu primeiro e mui saudoso olhar.

S. P. I.

WIL M I s C U N M A o. R



«Germano Gerhardt!
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^if$> Rua Jeronymo Monteiro, n. 21 $|ffe-
— VICTORIA ' ' '

Armas e munições, Artigos
dentários

Material photographico
Victrolas e discos de todas as

marcas

SISv
Instrumentos de musica

Cutelaria e ferragens finas
Artigos para presentes, Bicycletas,

Filtros
Livraria, Papelaria, Typographia
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FAZENDAS, ARMARINHO
E PERFUMARIAS

POR ATACADO E A VAREJO

Preços sem competidores

Successores da GOMES <& BRÜZZ1
FABRICAÇÃO DE VINAGRES* LICORES, XAROPES,

VINHOS DE FRUCTAS
'

e seus congêneres peles processso mais hyffienicos.
Commercio em grosso de AGUARDENTE ET ÁLCOOL

Grande prêmio na Exposição Internacional do Centenário de
1922 e diploma de honra do Instituto Agrícola Brasileiro

TELEPHONE, 110 - CAIXA POSTAL* 3836
End. telegraphico: DISTILLAÇÂO — Código: RIBEIRO

T™JflSBB*¦M. Ibrahim & Filhos
RUA JERONYMO MONTEIRO,**

ESQUINA DA PRAÇA 8 DE SETEMBRO
Caixa postal 3S03

End* telegrapHIco IBRAHIM
VICTORIA 3Ü£ E. SANTO
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As revistas, supplantando jornaes e livros, são,
hoje, no tumulto veloz da vida moderna, o ideal

em matéria de publicidade.

CASA LÍBANEZA
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Bichara & Saadé
\ Completo sõrtimeHto de fazendas, modas, per-

fumarias, chapéos, calçados, etc.
Especialidades em artigos finos e fantasias.

Preços razoável*
R.3ER0NyM0 riONTEIRO, 9-VICTORIA
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A Fama E' a Alfaiataria que deve ser
procurada por todas as pes-soas de bom gosto. Ef a casa
que dispõe de maior sortimen-
tos das ultimas novidades de
brins e casemiras nacionaes

e estrangeiras.

Confecções esmeradas

Alfano & Argêo
Entrada: Praça 8 de Setembro, 33

Rua Duque de Caxias, 36
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Preços especlaes para colleglaes e militares

lirmuie lis próprios unes, pe vieram expressamente Io lie, para iei servir ao iene lesta Capital
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Defina Kl a 1/Ir Infla Ro,lnaÇáo» trituraçâo e commercio de assucar
|\vIlIlCiriCI V iWLUlIu Tem sempre em stook s Assuear mascave, mascav!»

nho, crystal, triturado e refinado.
—t— ANNIBAL A. MARTIN S—:—

CAIXA POSTAL, 3885—Endereço telegraphico: «A MARTINS»—TELEPHONE, 307 [Rua Mlsael Penna, 4 e Avenida Cleío Nunes, 37
1E. E. SANTO*
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Li, certa vez, em um livro que,

náo sei como me appareceu nas
mãos. notas bem interessantes so-
bre a origem de costumes ainda
hoje arraigados ávida do homem.

À que se me afigurou mais in-
significante foi, justamente, a uni-
ca que o tempo fez conservar se
na minha memória. Desde então,
fiquei conhecendo toda a historia
do pito. Como nasceu e chegou
até nossos dias o costume de pitar.

Seu principio, trouxe o o autor
das Tiotas/ de eras que se perdem
na nebulosa emaranhada do an-
tigo. Data*áinda dos primeiros en-
saios que fez a turba nryana para
se transportar ás terras da penin-
sula espamca...

...Affeito embora á vida nômade,
dictada pela ânsia de pisar e do-
minar regiões estranhas, foi, sem
duvida, tocado de saudade, numa
noite clara, de lua grande, que o
filho ibero scismou pela vez pri-
meira, ao ver subir, voluptuoso,
sob a luz da lua grande e das es-
trellas, o fumo azul da fogueira
accesa no vazio do monte.

Era grosso, era bruto, o volume
da fumaça levada pelo suâo. Por
isso, não se perdia. Fugia compa-
cto e conservava-se na violência
das rajadas.

Aquelle fio débil, solto de um
galho que ardia isoladamente, fe-
riu-lhe mais na alma. Sentiu \i~
brarem as fibras de seu sêr, de
um sentimento que se fizera niixto
de compaixão e enlevo. >.

Fino, muito fino, nenhuma re-
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Novo producto, de incontestável *êxito na expulsão dos vermes intes- ti
tinaes, principalmente os denomi- 1
nados «asc aride s lumbricoides» *
(lombrigas).

Com base de óleo de chenopo
dium (essência de herva Santa Ma
ria) substancia muito empregada pe «
los Exmos. Médicos da PROPHY- *LAXIA RURAL e da humanitária 1
MISSÃO ROCKFELLER em todo o í
mundo, é a ROCKFELLINA uma a
feliz combinação dessa substancia, ti
com a phenolph-taleina, de forma Sj
que, pela acção vermicida daquella *
e purgativa desta, se obtém fácil- *
mente a expulsão dos vermes intes- *
tinaes, não necessitando de qualquer *
outro purgativo, além do que sua *
acção «exito-secretora» assegura a £inabsorpção do chenopodium pela •
mucosa intestinal, facilitando assim Jjo seu poder «antihelmintico» e evi- J|tando os phenòmenos da intoleran
cia. As pequenas pérolas ROCKFEL

*ti
ti

J LINA são tomadas com prazer pelas crianças. Encontram-se em *5 todas as Drogarias de S. Paulo e do Rio. Pelo correio, registra- ^
m^ _1_v l iiik» OQmnn t>aj:j^^ ± x\ *__. tt.íi-___. \x o /-»___

ti
tia do, I tubo 3$000. Pedidos á Drogaria Ribeiro, Menezes & Cia.-

Rua Uruguayana, n, 91.—Rio de Janeiro. m
****** 4***************************************§$

sistencia offerecia aquelle pobre
fio ao sopro mais suave I

Subia em volteios, balouçado
documente, compondo na limpidez
do espaço, rimas que despertaram
no ibero saudoso a emoção subli-
me do prazer !

E momentos de elevada ventu-
ra se repetiram, toda a vez que a
lembrança de sua gente e terra
queridas acudia á imaginação cau-
sada pelos desenhos da fumaça
ns espaço

Já aquelle coração rústico, de
tima éra rude, experimentava a
delicadeza de um sentimento I...

...Foi o filho ibero,talvez, quem
primeiro sentiu a sensação do pito,
compondo no espaço, com o fio
débil de fumo, as quadras do pri-
meiro verso...

'«.i Ernanl Espíndola

O advogado UBALDO RAMALHETE é encontredo em seu escripto-
' . ' \ rip, diariamente, das 9 ás 11 e das 15 ás 17 horas. te

Rua 1* de Março, n. 46 - sob. Telephoue n. 595
te:
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O QUE FARÁ A I^ELICmADE DO POVO BRASILEIRO

TT

0 quatriennio do illustre dr. Washington
Luiz vae se approximando do seu poente e já
se agitam, em todo o paiz, as idéas em torno
ao grande e complicado problema da successão.

S. Paulo e Minas, os dois Estados leaders,
os detentores do bastáo presidencial nesta jo-
vem democracia tolerante, estão com os seus
pro-homens e os seus partidos em franca e os-
tensiva actividade.

Já se annunciam os clássicos banquetes em
que, entre a soupe d'aspargès e o remate das
taças de champanha, brota o felizardo comman*
dante, que, após, tem o glorioso titulo de eleito
do povo.»»

Qual será elle ? O Prestes ? O Antônio Car-
ios?

Cada dia mais os conchavos políticos se in-
crementam e ninguém, por mais avesso que seja
â arte diabólica de Machiavel, deixa de ter in
teresse pelo caso.

E' o assumpto dos cafés, dos cimemas e até
dos cavacos familiares.

Ora, a nossa revista, como órgão compo*
nente da imprensa brasileira, apesar de o seu
programma estar fora orbita do partidarismo,
não pode, nem deve ficar alheia deante de um
facto, que envolve sagrados interesses pátrios.

Sem ser por este ou aquelle, tendo em mira
somente que só a um homem digno, que os ha
tantos na federação, devem ser confiados os
destinos do paiz, a no3sa revista achou de ou-
vir importante estadista, muito ligado á alta po-litica nacional.

E' nosso intuito trazermos aos leitores al~
guraa cousa de novidade acerca do caso pre*sidencial, já quasi accordado entre todos os Es-
tados.

Com muita habilidade, procurando camou
fiar a nossa figura de jornalista por meio de
perguntas disparatadas, sobre vários assumptos,
afim de que o nosso informante náo descon-
fiasse de uma entrevista, pudemos, com paci-ente esforço de memória, concatenar as res-
Postas, de fôrma a dar um relato interessante,
que é o seguinte : «Ao nascer o caso da sue-cessão presidencial, um frêmito de novo enthu-síasmo agitou todas as cellulas do paiz.O animo político, ainda sob as suggestôes
^revolução, a idéa da mocidade de formar
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um Brasil novo, o sopro de renascimento de
mocratico que agitou as velhas carcassas dos
políticos profissionaes ; as prevenções do norte
com o sul; o ciume dos Estados pequenos para-com os grandes, tudo concorreu para que, á se-
melhança do fogo num rastilho de pólvora, a
idéa da successão se alastrasse rapidamente.
E ahi temos todo o Brasil na grande fogueira.

Os dois nomes mais cotados, Prestes e An-
tonio Carlos, merecem a sympathia geral. O gp-verno que ambos vêm realizando em S. Paulo
e Minas, respectivamente, é de molde a garan-
tir todo o optimismo sobre o futuro quatriennio.

A escolha está difficil, porque as credenciaes
de ambos dão direito á macia poltrona do pa
lacio das águias...

Estão em giro, pois, as demarches para uma
solução honrosa para ambos.

Dentro em breve teremos o caso plenamente
resolvido.

Mas... seja o Prestes, o Antônio Carlos, o
Wenceslau, o Borges de Medeiros, o Assis Bra-
sil, o Prestes revolucionário ou o Bernardes, do
sitio : o povo brasileiro não deve preoecupar-
se com isso. Assim como os que sobem se es-
quecem do povo, o povo deve esquecer-se dos
que querem subir. E' lógico, é humano.

Deixemos a política no seu giro maluco, com
ns suas glorias, as suas misérias, os seus attra-
ctivos e as suas ciladas. O povo brasileiro cui-
de de si. O que fará a felicidade do povo bra-
sileiro não é política. E jogar unicamente na
grande, acreditada e pontualisma Loteria do Es-
pirito Santo.

Os seus planos, ao contrario dos políticos^
não falham nunca. As suas promessas nâo são
vãs, o que não se dá com as plataformas go-
vernamentaes...

Tudo nella é: garantia, seriedade e pontua-
lidade.

Ide prestes vos habilitar num sorteio e te-
reis minas de ouro. A Loteria do Espirito San-
to resume toda a aspiração do paiz : o bem es-
tar do povo brasileiro.»

Com tal conselho do illustre político, nin
guem mais se preoecupará com a successão
presidencial.

Taciano Leira.
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Quem «Jeasja prosperar, snnuncía na Vida Capichaba,
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MISS... TIFORIO

Dos doze aos quinse, celica, abrolhando
Da vida á tona, em plena formação,
A mulher—innocencia peregrina,
Rindo, cantando,
Üm «pedaço» de moça e de menina ;
E' miss rosa em botão.

Dos dezesseis aos vinte, que fulgorl
Os puberes encantos, a fogueira
Do olhar, que prende e ao próprio sol obumbra,
Bocea—mysterio em flor,
Dominadora, fadica, deslumbra:
E' miss namoradeira...

Dos vinte e um para a frente, já chorando
Lindo sonho de amor, falso, perdido,
A mulher scisma... pensa no futuro,
Eo tempo vae passando...
Os trinta chegam, vô-se em triste apuro:
E' miss cava marido...

Como as pombas, que foram dos pombaes,
Desfeito o encanto, a face amarrotada,
Olhos mortos no esquife das olheiras*
Amor... Ahi nunca mais l
Só quer as missas, invejando as freiras:
E' miss aposentada...

/'¦¦¦'. 888883

O collector federal da Viamâo, Rio
Grande do Sul, deu um desfalque avuitado.

(Dos jornaes)

Collector lá de Viamâo,
Que fosse tal, não suppunha...
Deante delle via cobre, /• •
Lutava e se via pobre,
Na algibeira a renda punha...
Para que elle havia mão ?.
E o erário se foi via unha...

oooooo

Segundo affirmam muitos jornaes do Rio,
a mensagem do presidente da Republica ac-
cusa um saldo de perto de 200.000:000$000. A
Gazeta, dando noticia da mensagem, reduziu
o saldo a 2.000:000$000.

—Como se explica isso? indagou um finan-
cista. Onde a verdade?

«sr

w

—Com A Gazeta I—respondeu um j>hilosopho.
A blague menor sempre está mais próxima da
verdade...

çOooCo

Francisco Carneiro deu formidável
dentada no rosto de José Taveira.

(Dos jornaes)

De carneiro não tens nada,
E's cabra bicho, és valente,
Tens canina alma de zorro,
Qualquer turra é ali no dente,
E que terrível dentada,

Chico... cachorro l
8888 88

Na fazenda Maruhype estão preparando um
campo para demonstração da cultura da ba-
tata.

—Graças a Deus a imprensa vae ficar livre
dos futuristas, dizia o Garcia de Rezende.

—Que tem a agricultura com elles ? — inda
gou o Vieira da Cunha.

—E' que, no gênero, não ha outros. O go-
verão vae mandal-os para o eito...

COOSOD

Gracinda Lemos enforcou-se, porque
o marido fallecera.

(Dos jornaes)

Caso raro, rarissimo, hoje em dia,
Esse, dessa Gracinda infortunada...
Casara por amor, plena alegria
Sorrira lhe na vida venturada.

Bom marido, no lar nunca se ouvia
Do ciúme a communissima trovoada...
Era tão boml Para ella só vivia,
Só para elle vivia, apaixonada.

•/ Y

Em amargura, um dia, a vida doce
Se transforma, e, na dôr que o senso offusca,
Gracinda, em prantos, rápida, enforcou-se.;..*

Hoje, mal o marido é enterrado,
A viuva, «inconsolavel», logo busca
Vèr um zinho nos braços «enforcado»..

TIL

A Lotorlo do Mlnoe tem realizado muitas aspirações.
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ANTÔNIO THOMAZ

0#a/ítf0 partimos no vèrdor dos annos,
Da vida pela estrada florescente,
As esperanças vão comnosco d frente,
E vão ficando atrás os desenganos...

Rindo, cantando, céleres, ufanòs,
Vamos marchando aescuidosamente...
Eis que a velhice chega de repente,
Desfazendo i Ilusões, matando enganos...

Então nôs conhecemos claramente
Como a existência é rápida $ falaz:
E vemos que succede exactamente

0 contrario dos tempos de rapaz :
Os desenganos vão comnosco d frente,E as esperanças vão ficando atrás !

II

A primeira lagrima

A um coração maguado
- ^^^~~*"^mM~ '~—%—~~—-uniu . 
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BAPTISTA CEPBLLOS
m**ma____*¦«¦___—«—_______¦«__*»__mtammm—.—_—»_——¦—>_—>—i¦*_•_—_k_t matammmaaaaaaa

Eu pensava que amar fosse tecer um ninho,
e forra Io de paina, em macios enteies;
e junto da mulher, como de um passarinho,sentir no coração deliciosos gorgeios...

Eu pensava que o amor fosse por um caminho,
em que num sonho azul, voassem devaneios,
de prazer em prazer, de carinho em carinho*
levando um riso á bocca e uma aurora nos seios...

Eu pensava que o amor fosse a eterna criança
que,mostrando no olhar uma chammaimpolluta,
perseguisse débalde uma eterna esperança...

Mas hoje sei que o amor, escravo do desejo,
nasce e vive na dôr, na incerteza e na luta,
desde o primeiro olhar ao derradeiro beijo !

m
Quando os destinos mudam

LUIZ DELFINO

Quando a primeira lagrima cahindo
Rolou nas faces da mulher primeira,0 rosto delia, assim, ficou tâo lindo,B Adão beijou-a de uma tal maneira,

Que anjos e thronos pelo espaço infindo,Como uma cataáupa prisioneira,Cem mil azas de luz e de ouro abrindo,Rolaram numa esplendida carreira...
Algunst pousando na próxima montanha,
Queriam ver de perto, os condemnados,De dôr transidos na agonia estranha*
* «»fe o fulgor dos beijos redobrados,iodos queriam punição tamanha,Anaosos, mudos, trêmulos, pasmados!! /
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OSWALDO ORICO
11 i i - ¦ _ - - ^— ¦¦ - .

Vamos seguindo a mesma estrada; fica
entre os dois, a illusâo que os encobre,
e te faz linda como me faz nobre,
e na tristeza tácita me implica.

A esperança os meus olhos já não cobre,
mas nos teus ainda canta e glorifica:
tu— de esperanças, vaes ficando rica;
—eu de saudades, vou ficando pobre.

Hoje e amanhã: a pagina voltada;
Sinto que estou mudado e estás mudada,
Tu te levantas, eu me glorifico.*.

Cáe aquella, illusâo, que nos encobre:
—Tu, de esperanças, vaes ficando pobre ;
—Eu, de saudades, vou ficando rico.*.
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fida Sporttva
í Coromemorando a sua data de
fundação, aL.S.E.S. fez uma
sessão solenne no dia 2 do corren-
te e promoveu um Torneio de Foot-
Bali, entre os clubs inscriptos para
a disputa do campeonato, a

A Assembléa Geral, que, além
de commemorativa, foi também
convocada para solucionar assum-

ptos de interesse geral, após a en-
trega das medalhas aos clubes
náuticos vencedores na ultima re-

gata do campeonato do Remo, e
da brilhante alocuçâo proferida
pelo secretario sr. Eurico de Agui-
ar Salles, passou a estudar as
bases da reforma dos Estatutos.
Pedindo a palavra, o sr. H. B. Ros*
si envia á mesa uma proposta,
apoiada pela maioria dos repre-
sentantes presentes, na qual soli-
citava o cancellamento das leis or-

ganicas e,por conseqüência, a des-
tituiçâo de seus cargos de todos os
membros da director;a, como tam-
bem o desapparecimento dos di-
versos conselhos. Por isso, propoz
uma nova directoria, sob a forma
de Junta Governativa de 7 mem-
bros, composta dos srs.: Presi-
dente, Alfredo Sarlo; secretario,
Eurico de A. Salles; thesoureiro,
dr. Alcides Guimarães; e techuicos,
Moysés de Freitas, José Horta de
Araújo, Heitor B. Rossi e Eduardo

a de A. e Silva.
Depois de uma acalorada dis-

cussão, foi a proposta approvada
contra os votos dos representantes
do «Botafogo»,«Uruguayano» e «Vi-

í~- ctoria». Encerrada a sessão, a Junta
a Governativa passou a funccionar

em sua primeira reunião, tomando
as seguintes resoluções :

a)—manter as quotas de mensa-
lidade, taxas de registo e transfe-
rencia, inscripção em campeona-
tos officiaese custo dos ingressos
para as competições (archibanca-
das e geraes);

6j—manter otregisto de amado-
res e a exigência da ficha, estabe-
lecendo-se que o estagio de 15
dias que fica exigido para a par-
ticipação regular das competições

|| officiaes, é contada da data do re-
;: colhimento á thesouraria das ta-

xas de inscripção ou transferen-
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COMPANHIA
HAMBÜRGÜEZA'•§___ AMERICANA

HAMBURO-StlDAMEWKANISCHE
DAMPFSCHIFFFAHRTS-OESELLSCHAFT

Vapores Rápidos e de Luxo
Gan Arcona. Rio-Hamburgo 13 dias, t ? e III classe
CaJ 18 £o-HamburgV 14 dias, l m W <W

Gap Norte, Rio—Hamburgo 17 dias, i e u classe
Boulogne s/m um dia antes.

Monte Cervantes, Rio-Hamburgo 18 dias) Navios a motor,
Monte Sarmiento, Rio-Hamburgo 18 dias) «*$««!
Monte Olhia, Riò-Hamburgo 18 diasj para III classe

Sabidas do Rio para a Europa-1929
Lisboa, Vigo, Boulogne s/m, Hamburgo

Cap Arcona  3 de Maio a .
Antônio Delfino.... 14 de »

Monte Olivia .... 21 de »
Cap Norte ........ 25 dê »
Cap Polônio  1 de Junho
Cap Arcona....  15 de »

Monte Sarmiento 21 de »
Antônio Delfino.... 25 de Julho
Cap Norte  8 de Agosto

, Cap Arcona  13 de »
Monte Sarmiento 10 de bet.

Cap Arcona 24 de »
Antônio Delfino.... 2 de Out.

- * Monte Olivia.... 11 de »
Cap Polônio  15 de »
Cap Norte  19 de »
Cap Arcona  5 de Nov.

Monte Cervantes 3 de »
Monte Sarmiento 26 de »

Cap Polônio  3 de Dez.
Antônio Delfino .. 7 de »
Cap Arcona  18 de »

Monte Olivia.... 24 de »
Cap Norte 25 de »

*Não tocam em Boulogne sim.
Agentes geraes;

THEODOR WILL.E & Cia.
Rto de Janeiro, Santos, S. Paulo

Victoria - Espirito Santo
Rua Primeiro de Março, 12

cia, ficando a ficha com valor de
confirmação do registo pelo ama-
dor e sua identidade;

c)— mantida a deliberação da
realização, em 3 de maio, da pa-
rada e torneio de foot bali por for-
ma eliminatória, com os mesmos

prêmios, cdmo já publicados e de-
cididos pela ex- directoria; manten-
do-se, outrosim, a escolha dos jui-
zes já indicados, horário da parada
e dos jogos e todas as demais de*
liberações, referentes á permanen-
cia em campo, bem como tudo
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CORTE ELEGANTE É TUDOíi
Padrões — ultima novidade - no s=

Borges Alfaiate
RUA DO ORIENTE, 4 (Esquina do «Café Recreio») — VICTORIA
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quanto já providenciado sobre a bôa
ordem e fiscalização do torneio ;

d) -indicar o campeonato offi-
ciai de football de 1929 no do-
mingo, 5 de maio, com a partici-
pação dos amadores inscriptos, de
accordo com o exigido pela ali-
nea a\

(?)-manter a nomeação dos srs.
Carlos Rosemberg, Gilberto Coro-
nel, Guilherme Abaurre e Reynal-
do Ribeiro, para juizes dos jogos
de domingo próximo na ordem
acima, respectivamente, para os
2s. e ls. quadros dos encontros
«Bangú» x «Botafogo» e «Victoria»
x «Fioriano», sendo a Liga repre-
sentada, nos jogos da manhã, pelo
sr. H. B. Rossi e, nos da tarde,
pelo sr. Eduardo Andrade e Silva;

/)—manter a tabeliã approvada
em 24 de abril, pelo ex C D. T.,
para a disputa dos jogos de cam-
peonato de foot bali de 1929, con-
forme copia já em poder dos clu*
bes filiados;

gj—estabelecer que a confirma-
ção da inscripção, pelos amadores,
passará a ser feita perante a Jun-
ta, por dois de seus membros,
pelo menos;

h)—decidir que osdirectores te-
chnicos auxiliarão o presidente na
direcção geral do torneio de 3 de
maio, cumprindo ao secretario e
thesoureiro a fiscalização do pavi-
lhão e bilheteria;

j)~Affixar copia destas delibe-
rações em dois locaes («Café Ave-
nida» e «Café Globo») para geral
conhecimento;

./V—manter aos clubs filiados os
mesmos direitos de que gozavam
na Liga, cümprindolhes os mes-
mos deveres;

k)~- encaminhar á thesouraria
depois de ouvida a secretaria, o
requerimento de transferencia dos
amadores dr. Alcebiades Monjar-
dim e Humberto Cattalano;

/J—realizar a próxima sessão
no sabbado, 4 do corrente, afim de
serem discutidos os demais assum-
ptos de urgência;

m)-~not\ficar a Confederação B.
de Desportos, Ligas, Sub-Ligas,
Clubs filiados da deliberação da
assembléa, modificando a forma
administrativa, temporária.

No dia 3, então realizou-se o
Torneio projectado pela extincta

tÉDÀTIVO RíBUlADoéljElRAO
O primeiro inventado
para as doenças de
Senhoras e Senhorltas,
Combate as Flores Brancas,
falta de regras, regras escas-
s«s, suspensão,fluxo com dôr
ou tíysmenorrhôa, Colicas
Uterinas, regras excessivas,

_ Incommodos da idade critica
Wih \ • inflammações do Utero

\ Não confundir com ou-
) troe Reguladores imita-
I ções do REGULADOR BÊIRAO.

/ Registado qo Oenfirtaneoto Nac. de Sonde Publica.
r* m—na m\

directoria, porém, dirigida pela
Junta Governativa.

A impressão causada por esse
certamen foi a melhor possível.
Desde a parada dos «teams» dos
clubes inscriptos> até o ultimo jo-
go, por parte dos «pieyers» e des-
de a invasão do campo tão com-
mum até aos apartes e os incenti-
vos aos seus adeptos por parte da
colossal assistência, tudo, emflfn,
correu como ha muito tempo não
se tem visto.

As pugnas foram sensacionaes,
conseguindo levantar o campeona-
to por forma eliminatória o «Victo-
ria F. C.»

Muito embora tivesse merecido
o triumpho,pois portou-se brilhan-
temente a representação do alvi-
ceruleo, isso não nos impede de
dizermos que a melhor partida do
dia foi a realizada entre o «Ame-
rica», e o «Rio Branco» que se de-
bateram com animo, denodo e leal-
dade. Por isto foi uma justa pro-
iongada, pois que durou 49 minu-
tos, e na qual os contendores só
tinham uma precccupação: a de
obrigarem o adversário commet!
ter um «comer», ao menos. Logrou
vencer esta partida o «Rio Bran-
co», que foi o segundo collocado.

Louvamos, pois, a bôa e bri-
lhante actuação da Junta Gover-
nativa, que se nos afigura o reme-
dio, de que, de facto, necessitava a
nossa Entidade.

E podemos affirmar que, si ta1
não fosse á deliberação acertadis-
sima da Assembléa do dia 2, já
teriamos>oticia da fundação de
uma federação de remo. Logo foi
muito opportuna essa resolução.

Por absoluta falta de espaço dei-
xamos de publicar outras delibe-
rações da Junta, o que faremos»
de forma resumida, no próximo
numero.

Edukeeper
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PROSA

Escrever é, como dansar, tocar, pintar ou
cantar, uma vocação. Não é escriptor áquelle
que quer ser. Não bastam annos de estudo acu-
rado sobre livros, tratados e manuaes da arte
de escrever, para que se trace, na alvura das
laudas, linhas judiciosas e immortaes sobre qual-
quer assumpto, maximé o que signifique a ve-
raz transposição da idéa.

Pode se, por influencia do meio e por mui-
ta força de vontade, conseguir ser um imitador
de estylos, um annotador de pensamentos...
alheios, um açambarcador de phrases... feitas.

Conheço um iliustre cidadão, cujos traba-
lhos são o melhor desperdício da notação lexi-
ca denominada «aspas». ;

Talvez, por isso, alguém o chamou de «maior
incensador de Aspasia».

Porque escrever, no sentido verdadeiro des*
se verbo, é tão difficil

Pela mesma razão que ha creaturas incapa-
zes de tocar ... sino, mesmo os celebres car-rilhões de Bruges.

Ha escriptores da raça, como ha cavallos«pur-sang», como ha mulheres lindas desde olevantar-se do leito, sem o artificio do «maquil-
lage»; como ha oradores tâo espontâneos que,mesmo sem conhecerem o vernáculo de JoséMonjardim, imitam o puro Vieira sermonando.

Assim como se admira o hábil dansarino do«black botton» (outra vocação : a dansaj, assim
provoca applausos, os mais sinceros, áquelle quebem escreve, em prosa ou verso. Hei conheci-do tantos que naufragaram, como poetas, jor-nahstas e até como simples chronistas munda-nos.

E, pela observação, conclui que a vocação
para escrever não existia nesses que falharam.Certo, alguns desses vencidos têm o nome
por extenso na capa inútil dc um livro, queninguém lê.

Mas, haverá castigo peior que este: esere-ver para ninguém ler ? Não. Não ha.
Entre as tragédias humanas mais cruéis-esta é a maior: a dos prosadores, a dos poe-tas cujos trabalhosjfpermanecem anonymos...mau grado a caixa alta dos seus títulos.
E' que o publico, o respeitabillissimo publi-co ledor, divide-se em duas partes, em duas

grandes classes : a dos que sabem ler e dos quenão sabem. Para estes, o escriptor precisa sertão simples, tão perfeito, tão crystallino, que
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Francisco Verguetro da Cruz d'*A Ci>
para «Vida Capichaba*

é muito difficil contental-os. Para «os que sa-bem ler», o caso não é menos grave; além de
simpleza, veracidade, clareza e ordem, épreci-
so que a palavra escripta expresse um mundo
de sensações, paixões, emoções, ou melhor to-
da vida intensa, impetuosa, formidável de vir-
tudes e máculas, que é a vida de todos nós, avida de cada dia...

Grandes poetas I Prosadores de lei!
São tão poucos, que de «cem» que surjam,

ficamos por vezes «sem» aproveitar... um!
E' qüe não basta alinhar palavras vá3, es-

colher rimas sonoras, vibrantes e perfeitas,
nem encarreirar vocábulos escolhidos no dic-
cionario de synonymos .. .

Tudo pode ser bonito, bem lançado, melhor
urdido e amarrado com o cipó da lógica. Mas,
si não houver a seentelha da vocação, está o
escriptor condemnado a escrever ... para os
habitantes de Marte I

A Poesia, essa, então, é como uma mulher
bonita. Explico-me. Vede esta mulher. E' jovem,
linda, como a própria Venus. Nua, a anatomia
artística não lhe descobre o menor desuse de
formas. Vestindo-a com as mais lindas clamy-
des, applicando os mais aromados cremes, ou
as cores falsas dos pós elegantes ... será ella
mais linda, si esquecermos de olhar-lhe as pu-
pillas que a Vida incendiou de paixão, de fitar-
lhe a curva esbelta da perna primorosamente
torneada pela grande aperfeiçoadora — a Natu-
reza ?

A Poesia é assim. Quanto mais as escolas
literárias forem complicadas, mais essa mulher
fascinadora e linda... se afeiará.

O manto da fantasia? direis.
Elle é tão diaphano.. . que ha poucos te-

celões que lhe conhecem o segredo da trama
miraculosa.

Prosadores bons ? Quantos temos em todos
os idiomas ?

Um millesimo de unidade em toda popula-
ção do globo. E já é algo.

Mas, não haverá receita para ser bom, gran-
de escriptor ? Também não ha.

Si houver vocação, qualquer menino de quin-
ze annos, escreverá poemas cyclopicos... mes-
mo que não saiba como e porque os escreve.
Tendo vocação, os problemas vários e tran-
scendentes de historia, critica, philosophia da
vida, emjim, serão tratados com mais proficien-
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Concurso fealdade
Prêmio — 1 canivete

m

Sáo, por em quanto, candidatos ao cubiçado
»remio :
[ntonio Feu Rosa
airo Leão
)r* Jair Dessaune
areia de Rezende
aulo Vasconcellos'elson de Almeida
)âo Cálazans

jayme Guimarães
Deció Dessaune
plinio Bruzzi
José Fernandes
Boberto Souza
Dr. iValter Siqueira
João Carvalho
José M. Miranda

3 votos
3 «

Abel Moschen
José Maria Godinho
Eloy Fernandes
Agusto Perin
Carlos Barrozo Mangueira
David Pacheco Pimenta
Assis Ibrahim
Sebastião Gomes
Ary Siqueira
Renato F* da Silva
Mario Pimentel
Egydio Resemini
Jeovah Fogos
Augusto Aguiar Saltes
Dr. Darcy Mattos s

ATTENÇÂO : Náo acceitaremos de
sistencias.
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Concurso de Fealdade dirigido pela «Tida Capichàba»

Qual é o rapaz mais feio de Victoria ?

Voto cm.

A votante.
r-TTTTTTrWTTTTTTT*TTIilllllMIITTTTTTnTr^

cia por um joven de trinta que por um sábio
de citeni'1. E eu não encontro mais perfeita ei-
tação pata o que digo nestas linhas *Io que o
caso do Habbi da Galiléa, que, menino loiro
fl humilde* discutia já com os sábios da escri-
ptwra, dando-lhes formosas lições e respostas
famosas, . ;.

^m?, vocação é dom divino. Por çlla so-
beneficiados por Deus com alguns gênios

4t
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verdadeiros ... e raros.
Certo que ha gênios de pacotilha : maus

prosadores, péssimos poetas.
Mas por misericórdia de Deus ainda, estes

gênios acabam... commerciantes, onzenarios ou
empregados públicos exemplares.

E isso se dá, para maior gloria da Prosai
da Poesia... e de todos nós.

Praia da Costa, 25-3-929.
«^«iwijswasitiív
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Poros na
Avenida ,

Capwhaba t

A tratar no

Pastilhas. SILVA ARAÚJO & CIA.
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QUER VESTIR COM ELEGÂNCIA ?
^^_______ 

ir _<-wB__i_i ao BORGES
Alfaiate especialista em obras de cintas

RUA DO ORIENTE, N" 4 - VICTORIA
como: casacas, «smockinge», etc.
- ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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Dr. Abner Mourão
Na semana passada, esteve nesta capital es-

se nosso illustre conterrâneo, que representa,
distinetamente, o Estado na Câmara Federal e>
em São Paulo, tem a seu cargo, com muito bri-
lho, firmeza e prestigio, o grande órgão da im-
prensa brasileira — Correio Paulistano.

Seus companheiros de bancada fizeram-no,
recentemente, seu leader e esse gesto feliz, si, por
um lado, representa uma homenagem justa ao
nosso eminente coestaduano, por outro, virá re-
dundar em beneficio para o nosso Estado, dada
a actuação prestigiosa do .illustre parlamentar
espirito-santense.

Gratos á visita com que nos distinguiu pes-
soalmente, felicitamol o por esse brilhante trium-
pho em sua vida publica.

p iifr i ? .*«•-

«Assicurazioni Generali»
Tivemos o prazer de receber, em nossa re-

dacçáo, a visita do sr. C. Comelli, Iuspector
Principal da Cia. «Assicurazioni Generali de
Trieste e Venezia», que se acha entre nós» com
o fim de organizar nesta Capital a certeira de
seguros de vida dessa importante Companhia.

A «Assicurazioni Generali» já é bastante
conhecida no Estado, pois, ha annos, funeciona
no Espirito Santo nos ramos de seguros mariti-
mos. de accidentes e contra o fogo, sendo seus
representantes os srs. Vivacqua Irmãos & Cia.,
firma que vae tomar a si também o encargo da
direcçâo da carteira de seguros de vida.

Não é preciso realçar a idoneidade da «As-
áicurazioni Generali». Basta se attentar na sua
longa existência de quasi um século, pois foi
fundada em 1831 em Trieste, alargando nesse
período o circulo de sua acção em todas as par-tes do mundo, onde possue direcções, suceur-
saes e agencias em plena actividade e floresci-
mento, que lhe dão uma posição financeira de
dastaque entre as maiores Companhias mun-
diaes. Os seus fundos de reserva para o ramo
de vida excedem a quantia de 500 mil contos-
Os seguros de vida em vigor são superiores a
2 milhões de contos e a arrecadação annualde
prêmios vae além de 220 mil contos de réis.

Nessas condições, e attendendo-se á modi-
cidade de suas taxas, a «Assicurazioni» conse-
guirá neste Estado a mesma acceitação, que lhe
têm dispensado todos os grandes centros, onde
emprega sua actividade.

4fr

n
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Decio Dessaune
- M

Tem estado enfermo, inspirando cuidados,
surprehendido por grave cenosite naso facial, o
nosso querido amigo Decio Dessaune, bachare-
lando em direito e nosso apreciado çoliabora-
dor, algumas vezes.

Visitamol o, fazendo votos cordiaes pelo seu
restabelecimento.

1 ÉSj <r_.

Boletim mensal do Serviço de

; Defesa do Café

Desde o numero inicial, de janeiro, cujo
apparecimento noticiámos com referencias elo-
giosas—que se têm justificado plenamente—até
o de abril findo, essa utilissima publicação de
informações do Serviço de Defesa do Café,
neste Estado, vem sendo um elemento seguro,
bem orientado e eloqüente, a favor das nossas
condições de superioridade e adeantamento
agro cafeeiros.

Com intensa, aetiva e cuidadosa distribuição
gratuita pelos caféicultores do Estado, socieda-
des agrícolas, firmas compradoras daquelle pro-
dueto e órgãos de imprensa — o mensario do
nosso Serviço da Defesa do Café, sob a direc-
ção do dr. Audifax de Aguiar, além de regis-
trar informes curiosissimos, de innegavel pro-
veito, vem fazendo, dentro de nossas fronteiras
e fora dellas, a melhor propaganda do produ-
cto, que é a garantia máxima da organização
economo-financeira espirito-santense, e, também,
com os seus quadros estatísticos, graphicos
expressivos, é um attestado marcante das at
tenções permanentes com que o actual Gover-
no do Estado vem orientando e apressando
nossa evolução agrícola.

Seus collaboradores são especialistas de me-
rito nesse ramo da agricultura e, além disso,
realçando o valor dessa publicação instruetiva,
suas paginas são illustradaspoi nítidos clichês-

O Boletim será remettido gratuita-
___- _ mente a todo agricultor, no Estado,
que o solicitar ao Serviço de Defesa do ÇMe,
com sede nesta capital.
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LOMBRIGAS: se conhece, algumas vezes por estes sympto-

mas vulgares: Comicháo no nariz, appetite constante,

bafejos com mau cheiro, dores e eólicas.
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TOME UMA DOSE DE

VERMIFUGO
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^ Uma SO Dose Basta
DIRECÇÕES EM CADA FRASCO
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favoreça o desenvolvimento da «VIDA CAPICHABA»,
mandando executar seus impressos nas suas

officinas graphicas

_•___•_:
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Material de 1a qualidadePreços módicos -
Gosto—Arte-Operários capazes t
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postal, 3853 - Teleplnone; 117
"V/i'Avenida Capiehaba, 28
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VICTORIA fe. ESPIRITO SANTO
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