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CINCO RAZÕES FORTES
da -VIDA CAPICHABA» :

por que deve mandar executar

seus imorossos nas officinas
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I* — Porque, desse modo, contribuirá para o seu desenvolvimento

o, assim, lhe permittirá fazer melhor propaganda do Estado.

2*-(Porque os seus preços são módicos.

31
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Porque suas machinas, typagem e material empregado »ão

de 1" qualidade.

4* __ Porque ha sempre gosto e arte nas suas execuções

Porque seu corpo de operários é dos melhores, que existem
na cidade.

Caixa postal, 3853 - Telephone-C. 117
AVENIDA CAPICHABA, 28

VICTORIA - ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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TODA SEMANA
Caria-circular

Você, appellatído para os meus annos de magistério, quer saber si. 
^^°^^c^

lekas, escolheu urna carreira feiiz- Eu não posso faltar lhe. por imperativos de am.zsde,

a minha «opinião experimentada», nesse assumpto.
a*> .__ oUííii-flrnp* florescem majestosamente, orgulhosasT(l|,i,n itfln a_u_ nos outros paues. onde as civilizações mjrcav>ciu "»»j«>

, se e 
"is 

ludtÍKaes. se confere» honras esP,ciaes, prêmios nobíIHa^^«^£

madures a essa Casse, qae é o sustentaculo de todas as 
^^•Jj^ 

* 
le. 

*

ufana e uohilita quem O possue e. com elle. se abrem cam.nhos para as m, lhores e mandes

cadas posições.
oeofI nntkUriAAt* ê denreeiativa c o proíessoradofã* nrnvíti norám nor em quanto, meu amigo, essa qualidade e BQ»reu»w« < k

lua 
" 

« Sr" onvrno e sem gràíidôes, mal-querido pelos poderes pubhcrs. que o con-
luta e st extingue, auuujiuu h«i___firi__i 

medidas de parcimônia ímancet*
tem sob custodias regulamentares. Quando BftO necessanas «WNJM cécriptÔ.

ra. escolhem no primeiro para victima resignada dos cor es orçamentar,™. .U, . nho 
^scnp

muitosve7.es acerca desse assumpn e sempre, premido pelo Hgor das - ""*'««**> 
^as

dest n Tul ter aneo da sementes, o supplicio eterno de Sisipho. só a figue.r. m.rr.da do es^

J dmenlo fronde.a na leiva generosa dos seus benefícios V Q, alumnos que ho.e suta*£,

cortejam, amanhã, dominadas, com a benevolência defle, as etapas do curso, o desconhecem

e aíírontam.
. is, -* A^u-irAo íiaIIp cp exo-loram- comtanto qüe, nos pro*

Quando tem talento ou cultura, todos » pr£«l£S orfU se H

ventos, não ultrapasse o limite escassa do que lhe está fixado no ^

namental. Não querem que accumule vantagens, quando pode exercer OUaa ^

intellectuaes distinetamente, sem prejudicar lhes as finalidades. I «ouram lhe os vcnc.men

tos. Negam lhe promoções. Trucidam-lhe os ideaes.

Bi para culminarem nessa volúpia de sacriücalo. forçam-no a estar em, dia com **™™§*£

dagogica. querem que el.e acompanhe, para melhor orientação C lucro de 
f^^8^JJ*"ão 

mental dos processos didacticos modernos, deslumbrando-o com o engodo das escoas

âf va do escotismo, dos cursos de ferias, das bibliothecas rotaavaa e de .nnume as outras

Novidades ensinan.es, que os cérebros infatigaveis de todos os *"*%j£^ 
^

cionaes. verdadeiros e postiços, vão derramando amplamente pelas pag.nas de hvros.

tas e ;ornaes.

A-s ve.es o martvr, que se dá ao supplicio de trocar por sovinas remunerações mensaes os

^utos l aeuTesludol e uUe.ligencia. pensa que o verão com melhores 
^jjjj^j

cretizar em livros didacticos. para a juventude estudiosa, os seus conhec.mentos M»M

1„ .o cuUado o compêndio, abremsedhe novas perspectivas de ea_f»e <^_J__^ 
^

pagar, ao menos, os gastos tvpographicos, ha de pedir, convencer, mstatír, .mportunar, «m

(ConclUê na -ia. pag~)
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Armando era um bom rapaz, porém tinha
uma inetlligencia envenenada com a leitura de
escriptores scepticos. destruidores dos bons A

princípios. "jfê
Natural do Ceará e alumno do 2 anuo de

direito, no Recife, residia com um seu conter*
raneo collega de anno, o Braz, no segundo an-
dar de uma casa, á rua da Imperatriz, onde,

por pertencerem a Eamiliaa muito abastadas.
despensavam o concurso de outros collegas
para formarem uma republica.

Rapidamente fizeram relações com a fami-
lia visinha do Lopes Lima, medico e operadorf
devido ás relações do Octavio-filho deste e
collega de academia dos dois visinhos.

O Lopes Lima tinha uma filha—a Beatriz^
moça graciosa, clesoito annos.

Nella tudo era miniatura: olhos pequeninos*
muito vivos e irrequietos, bocea breve, dentes
claros, pequeninos e muito eguaes, cintura mui-
to delgada, braços e mãos muito pueris, pés
pueris, estatura abaixo da mediana.

Era também clara sem ser loura e tinha
nm pequenino nariz levemente arrebitado.

Ambos os estudantes se achavam sob um
silencio de pedra, francamente captivos pela
formosa Beatriz. gfo

Entretanto, Armando era contrario ao ca- í$?
samento.

As suas theorias bebidas em livros pessi-
mistas, entre elles a9 Mentiras Convenciònaes,
de Max Nordau, e a Ctitninologia, de Garcia-
Io, náo o admittiam, emquanto, por um novo re-
gimeu legal, náo passasse a ser um contracto
temporário, como suecede nos arrendamentos.

Náo casaria, embora, a par da inclinação
que sentia pela sua seduetora visinha, só tives-
se motivos para louvar a sua sua condueta e
—O que c mais importante—percebesse que ^
ella lhe dedicava immensa estima. *J£

Todavia, aquelle sentimento fazia progres-
808 que elle nào podia entorpecer, sem repa-
rar que o Braz nutria pela mesma pessoa, sen.
timentos idênticos-

Essas hesitações atormentadoras duraram
até a época fatal dos exames.

Primeiramente fel os Armando, Braz os fez
logo depois. Tinham de seguir.

Mas, contra a expectativa de Armando,
Braz, resolvendo aproveitar as ferias para se
metter numas empresas, adrede arranjadas, ^
montando uma papelaria, para não deixar o ^
Recife, declarau que náo iria ao ueará.

Armando que partisse só. Elle ficaria como
inquilino único do prédio, com todos os ônus,
durante as ferias, at« o regresso do seu amigo
e collega.

Braz era noivo, na capital do Ceará, pelo
que a revelação de que passaria as ferias no
Recife, surprehendeu Armando.

Estaria desfeito, pensava Armando, o com-

promisso com a Rosinha?
P7 possível.
Mas, si o estava, deixara-se delicadamen-

te ficar na ignorância, uma vez que o collega
nada lhe dissera.

Este, por sua vez, náo tendo recebido nun-
ca de Briatriz, o menor signal de que cila o
estimasse, sepultava o seu nome no maior si-
lencio.

E. desfarte, Armando partiu para Ft rta
lesa sem suspeitar das intenções cio collega,
resolvido, quando de regresso, a continuar a
manter as mesmas relações com a Família La*
pes Lima, quer continuassem a visinhar, quer
nâo, pois. além de que nenhum motivo havia

para retrahimento, elle estava seguro de que o
Lopes Lima nâo sahiria do Recife, onde era
um profissional afamado, e o Octavio continua-
va a ser seu amigo intimo.

Logo depois da partida de Armando, hou-
ve um sarau em casa do Lopes Lima.

Beatriz, sahindo do seu retraimento habí*
tual, si náo timidez, pediu a Braz noticias de
Armando, falando-lhe com certo calor infantil
que deixou sobresaitado o collega.

Parece me, D. Beatriz, que a senhora tem,
em grande apreço, o Armando, ao ponto —

quem sabe?—de nutrir a esperança de vir a...
casar com elle.

—Sim... respondeu elia hesitantemente.
Neste caso devo dizer lhe que vae em

mau caminho. O Armando náo se casará nem
com a senhora nem com outra. Elle adepta,
sobre o casamento, umas theorias subversivas
que o impedem de em tal cousa pensar, ou
em que nâo pensará, emquanto nâo fur modi-
ficada a nossa legislação sobre o casamento.

—Quando volta o seu collega? —Perguntou
Beatriz com uma certa affliçào que procurou
desfarçar.

—Quando findarem as ferias.
Voltará a morar com o senhor ?
Indiscutivelmente.
Continuarão a morar ali defronte?

Conclue noutra pag>
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(PROTECTOR DE CHEQUES)
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OS DEZ MANDAMENTOS PARA AMES QUE ESCHM CHEQUES
— (se todos os meios disponíveis

para proteger o seu cheque.
II —Inutilize por completo todos

os cheques errados.
III— Sempre comece a escrever no

extremo esquerdo dos espaços re-
servados para o nome e a impor-
t anciã

IV —Escreva as palavras bom cia-
ras e náo muito distanciadas umas
das outras.

V—Preencha todos os espaços em
branco.

VI—Tenha cuidado com a sua as*
éigtiatura registrada no Banco.

VII — Nunca assigne cheques em

4&

•Bi
t_4?

branco. E' uma tentação para os
espíritos íracos.

Vííl —SÓ use, para os seus ene-
quês, papel especial, isto/-, aquelle
que nâo permitte alteração.

IX—Nunca se deve emittir um
cheque ao portador, sem um rui-
dado excepcional.

X— Escreva a importância com
urna machina de escrever cheques
«TGDD», que imprime em baixo
relevo, sem perfurar o papel iníil-
trando as fibras do mesmo com
uma tinta especial de modo a tor-
nar inalterável a impressão.

Peça, hoje mesmo, urna demonstração, sem compromisso de compra, á

/^â^p£^)\ CasaPratt
*ttA4*0uvtfflriB h*p é. SatUHS
CainJ(B^tiifUZB lafifcHThtVl V^9I

Rtoo1* 3áxtf_teo &

Filial em Victoria :

Rua J. Monteiro, 69
V»ctoria—E. Santo

Sub agencias: Cachoeiro de
Itapemirim, Collatina e

Carangola (Minas)
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piorar que lhe aceitem, como favor excessivo,
algumas centenas de volumes, o que consegui-
rá diíficilmente, 9i estiver nas boas graças da
autorida/ie, a quem se dirigir-

Náo pense vocõ, que está táo cheio de en-
thiasmos eiilusôes. serem demasiado escuras as
cores com que esboço esse quadro : venha para
o nosso grupo e dirá, mais tarde, si sou come-
dido ou exaggcrado nestes conceitos, que se
contrapõem ao Ivrismo madrigalesco é insincero
dos que louvam essa classe, sem conhecei a
nos seus desígnios e calvários.

Felizmente estamos vivendo no século da
velocidade orthophonica e, completando a van-
gem immensa dos films escolares, breve hâo de
se victrolizar em discos, para todas as menta-
lidades e vocações, os ensinamentos que os
mestres yankees, generosamente pagos, pode-
râo expender, desde os ensaios elementares ás
licções universitárias, deante dos microphones
registradores.

E| nesse tempo, quando os alumnos se en-
fastiarem do que lhes quiser ensinar a vietrola
didactica, substituirão, no apparelho, o disco
pepagogico por outro com um tango dolente
ou um jazz movimentado. E si isso náo fór es-
cola activa, será divertida ecommoda, sem du-
vida.

Ahi tem. meu amigo, a opinião que você
queria ouvir de minha «experiência autoriza1
da.» De certo, não o agradará e você fará o
que bem lhe approuver.

Mas, para rematar estas considerações fasti-
entas, deixe-me dizerdhe que, si eu tivesse
melhor apparencia physica e dez annos mais de
vida, me libertaria do garrote professoral para
pleitear, por exemplo, um lugar de tenente nas
milícias estaduaes...

Victoria, 14-t-VKiO.

éêkié^o (aiuuj-UX.
/

MARIO AZEVEDO
Mais um brilhante triumpho acaba de con-

quistar o talentoso pianista patrício Mario de
Azevedo, obtendo a medalha de ouro no diffi-
cil concurso em que tomou parte no Conser-
vatorio Nacional de Musica.

O vaticinio- das mais conspicuas autorida-
des na arte tublime de Wagner, a respeito do

Obras da Igreja de São
«e.-t;»s«inw^MMKattMiMU: tMMMMMMIMM

Gonçalo

Km nossa redacçâo. acompanhada de
suas distinetas amigas, sras. Mariarchan-
gela Vivacqua De Hiase e Violeta Nunes
Caldeira, esteve a exma. sra. Nair par-
bosa de Aguiar, dignissima directora da
Commissáo de damas de nossa alta socie-
darle, que tomou a seu cargo a incum-
bencia de angariar meios para a recon
strucçâo da igreja de Sáo Gonçalo, nesta
cidade.

A illustre visitante, cujos elevados sen-
timentos de benemerencia e excelso es-
pirito de bondade e gentileza sâo conhe-
eidos e louvados em todos os círculos da
populaçfio vietoriense, veio agradecer-
nos o modesto auxilio que. com os nos-
sos íestivaes do fim do anno passado, le-
vamos espontaneamente áquella esforça-
d i s s i m a C o m m i s s â o.

Desvanecidos com esse gesto fidalgo e
captivante da exma. sra. Aristeu Aguiar,
reaftirmamos lhe todo o melhor • apoio é
auxilio, que de nós fôr possível, para fe-
liz êxito de sua brilhante iniciativa, reli-
(rB iosa e altruistiea
iiinriimiiimiiiixniiiimimiimmniiiirmTnJ

nosso jovem maestro, vae se realizando, dei-
xando-nos antever uma carreira de glorias.

Alma perfeita de artista dos rythmos, apai-
xonado pelo instrumento a que se dedicou des.
de menino, estudioso e esforçado, Mario de
Azevedo, que já se vae tornando conhecido em
todo o Brasil, em pouco será um dos mais
apreciados pianistas sul americanos, desde que
queira exhibir se nas principaes cidades do
nosso continente.

Ao Mario, um grande abraço.

P rrmrimmiiiri xxxxxmxxxxxxxx careca panaca

OPTIMO NEGOCIO
VENDK-5E uma machina de im-

pressão formato 1 A., marca Al-
bert {"rankental, com motor e
correia.

Ver e tratar na redacção da
"VIDA CAP1CHABA"
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A felicidade está ao alcance de

sua mao

Basta adquirir um bilhete
da conceituada

Loteria do Espirito Santo
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'PRÓXIMA EXTRACÇÃO

DIA 31

100:000$
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Concessionária: Cia. Loteria do Espirito Santo
Sede: Rua Duque de Caxias, 21

Caixa postal, 3721 - End. tel: «Loteia»
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I etfSO que sim.
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Náo acreditará o senhor, perguntou c< m
um sorrisozinho cândido, que as minhas ora-
çócs venham a mover o seu collega a repudiar
as theorias que nutre sobre o casamento? Des-
cre dos milagres da Virgem ria qual sou de-
vota?

Nada sei —respondeu Braz um tanto ator-
oado e ancioso por findar aqueile ineommn-

do dialogo.
Dahi a bocrado, conversando com o Octa-

vio, soube que recebera uma carta de Armando.
Que explicação podia ter esta carta, si não

era uma forma indirecta de se eommuniear com
Beatriz ?

Elle, amigo de infância, comprovinciano,
companheiro de casa e de anno, na Faculdade»
náo recebera carta, ao passo que a tinha re*
cebido o Octavío, um amigo de véspera !

Quem sabe. si Beatriz, na sua indiscutível
fé religiosa, já attribuia aquella carta ,í força
das suas oraçôfs?

Com esses pensamentos, Braz retirou se.
Pensou em se mudar de casa, mas isso

seria uma perfídia de que a consciência
o náo absolveria, porque obrigaria, por
um motivo que só lhe dizia respeito, a se mu-
dar tambern, só para acompanhai-o, o seu coí-
lega, si bem que isso náo impediria ao amigo
cie continuar a manter relações com a família
Lopes Lima.

Além disso, si o Armando não quizesse
ser indulgente com um desgarre daquelle que
não encobria um despeito que envergonharia
o próprio Braz, cortaria, ou restringiria, as
suas relações com elle que, de modo algum,
desejava desenlace táo desagradável.

Assim ficou na casa. Esperou o Armando.
Contou lhe dignamente, sem nada oceultar, a
conversação (pie tivera com Beatriz, mas, quan-
to ao seu sentimento intimo, nada disse.

OS QÜE SE FORMAM

Dr. Nestor Leal

Com notas distinetas acaba de formar-se
era medicina o nosso talentoso conterrâneo dr-
Nestor Leal, filho do coronel ilerculano Leal,
chefe político do município de Riacho*

Dentre os alumnos que mais se têm distin-
guido, pelo valor, na Faculdade do Rio de Ja-
neiro» resalta o nome do nosso iilustrado com-
patrício.

A*s innumeras felicitações, que ha recebido
por esse tão bello triumpho, juntamos as nossas.

'lÊm'
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(Conclusão '
• r"

—E tu, perguntou lhe placidamente Arman
d»», por que despresas a Rosinhf» ?

Ella não te esquece. Náo cessou de me
perguntar por ti com as lagrimas a lhe catrtm
em torrentes,..

Pobre menina I
Também me falou nos milagres da Virgem

da qoai, como Beatriz, é devota. Náo sae de
casa. Náo tem gosto para nada. A mãe vive
apprehensiva.

Arthur dos Anjos, que foi nosso collega
de preparatórios e depois seguiu o covnmercio,
quiz casar com ella. Vez tudo. Ella disse que
só casaria comtigo. Só e só.

Elle já <; morto, o Arthur ííi poucos dias
acompanhei-lhe o eBteiro.

Braz levantou-se. Eoi a uma mesa. Abriu a
gaveta. Tirou a photographia de Rosinha.
Aqueile retrato ultimamente lhe causava enía
do. Agora lhe parecia coberto de uma áureo-
Ia de luz angélica.

Armando, disse Braz ao voltar, n;o es*
pero a formatura para me easar com a Rost
nha. A minha papelaria câ está bem encami-
nhada, Sigo já para Fortalesa.

E eu, disse Armando fleugmaticamente,
mantenho as mesmas disposições. Casarei já
com Beatriz. As minhas terras, no Ceará, es-
táo valorisadas. Vende!-as-ci e comprarei aqui
uma usina. Vou fabricar assucar...

Os dois amigos se abraçaram.
Mas, de repente, veio uma lembrança ao

Braz:
Armando, dize me: que pensas, ainda,

das theorias de Max Nardau, fie «'.arofalo, Emi*
lio Zola e outros?

Victoria, Janeiro, 1930.

Oswaldo Poggi
•»«*•«•«»???«???

ÕM*

Dr. Milton O' Reilly de Souza

Acaba de diplomar-se pela Faculdade de
Direito do Rio de Janeiro, o dr. Milton
O" Reilly de Souza.

Intelligente e estudioso, fez todo o seu cur-
so com brilhantismo.

Ao jovem doutorando, que.*1 uma das mais
belias esperanças da nova geração capichaba,

os nossos abraços.

K,

(Mossas publicações são gratuitas, em vista dos exceilentes negócios, que proporciona.
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¦BremiDS aos leitores | «Ma Capichaha» em 1830
Estamos vivendo

uma época em que o
interesse pelo ganho im-

mediato, pelo prêmio em dí-
nheiro se alastra intensamente

e empolga todas ás actividades.
Sendo assim, não quisemos fugir

ao rigor dessa exigência da actualida-
de e, cada vez mais empenhados em le-
var para deante, victoriosa, a responsa-
bilídade da publicação deste semanário
— que é vo/ vibrante e progressista da
mentalidade espiritosantense— delibera-
mos conceder a todos os leitores da
«Vida Capichaba», no corrente anno» a
opportunidade de conseguirem» pomos-
so intermédio, ura ou mais prêmios em
dinheiro. Para beneficiarmos, não só
nossos assignantes, mas também aos
compradores de nossa venda avulsa, re-
solvemos crear TRÊS PRÊMIOS, era
duas series, que correrão, os da primei-
ra serie, cm junho, pela Loteria da Ca-
pitai Federal de São João, e os da se-

gunda, em dezembro, pela Loteria
do Natal, correspondentes a o s

TRES PRIMEIROS NÚMEROS,
dos maiores prêmios dessas

loterias. Esses prêmios se-
. rãò de 500$, 300$ e200$,

respectivamente, para
o 1', 2. e 3' lugares,

sendo distribuída
igual quantia em

cada um dos sorteios.
Nossos leitores jogarão
com os números, que serão
impressos nas capas da «VI-
DA CAPICHABA», de forma
que, em cada semestre, colleccio-
nando exemplares de todas as nossas
edições, concorrerão, no minimo, com
25 NLMEROS difíerentes. Começámos
a publicar os números, que darão di-
reito a esses sorteios, desde a primeira
quinta-feira de janeiro deste anno
e, aos que d e 9 e j ar e m habilitar-se
a essas sortes, pedimosdhes que guardem
as revistas, que forem adquirindo, ou,
pelo menos, as capas com o numero
do sorteio, para apresentar á redacção
aquella, cujo numero corresponda a um
dos írès prêmios das duas loterias allu-
didas. Dessa forma, tanto no primeiro,
como no segundo semestre deste anno,
TODOSOSLEITORESda «VidaCapicha-
ba» terão possibilidades de alcançar os
premíos, que distribuiremos nas epo-
cas indicadas :::::::•

GUARDEM, PORTAN-
TO, TODAS AS CAPAS
DA «VIDA CAPICHA-
BA», QUE PODERÃO
DAR BONS PRÊMIOS,
EM DINHEIRO, A
QUEM AS COLLE-
CCIONAR.

I

l
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NOTA SÓ AS REVISTAS
DESTINADAS Á VENDA AVULSA

E AOS ASSIGNANTES LEVAM NUMERO
: : : ; PARA O SORTEIO : . ; ;
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Leia e faça com que seus I
amigos e conhecidos assi-

gnem também a «Vida Capichaba», por- j
s que, desse modo, nos auxiliará na propa- |

ganda do Estado. ======================
M§ =x êi II

Ministro Heitor de Souza

Em commecooraçôo ao primeiro anniversa*
rio do fallecimento desse çonspicuo brasiieiroí
a quem o Espirito Santo deve a.«signaladea ser-
viços, o Governo do Estado mandou celebrar
sol em n es exéquias» no dia 11 do corrente.

O lindo templo do Carmo achava se bem
cheio, notando se s. cxcia o sr. presidem
te do Estado, todos os Secretários do go-
verno, altas autoridades, grande numero de
famílias e representantes de toda.s as classes.

Esse gesto dignificante do presidente Aris-
teu Aguiar calou sympathicamente no espirito
publico, onde o nome do grande morto sempre
viveu cercado do maior conceito.

Mentalidade das mais vigorosas, sempre
affeito a fazer o bem amigo leal e franco, pa-
triota dos mais verdadeiros, Heitor de Souza
era uma completa figura de homem popular,
commedido nas suas altitudes e pautando a
sua vida sempre na norma do caracter e da
honredez.

Sergipano de nascimento, era espirito san-
tense de coração, porque nesse seu orgáo sen
timental estava todo o Brasil. Onde se fizesse
precisa a sua profícua actuaçâo, ahi estava a
sua intelligencia, manejando a palavra e a pen-
na, na defesa dos seus ideaes para o benefi-
cio das conectividades.

Com elle perdeu o Kspirito Santo um dos
seus maiores amigos. Dahi o sentimento que

I, * *

"""""TI
CObbEGIO ftMERICANO

SOMENTE O BEM FEITO
CURSOS:

Jardim da Infância, Primário, Admissão,
Primeiro anno official, Magistério

e Musica.

LOREN M. RENO-Director.
tb \t~ 
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ainda perdura em todos, patentemente evpres"
sado na grande concurrencia ás homenagens
de sabbado ultimo

A' luminosa memória de Heitor de Souza,
a nossa grande gratidão.

j'.">n *n™ iwnrtllihjá ? • ? •?

Pela política
"¦"¦" "-T-,-— r-vr i .mi ¦¦¦¦ ..liiiiui ...!- ¦, WMii-nr-ii

O sr. José (nestas, nosso prezado amigo
era Affonso Cláudio, onde é prestigioso chefe
político, participou-nos haver sido reeleito pre-
sidente da ('amara daquelle município, sendo
o sr. vereador José Jorge lladdad, cuja ami-
zade também muito nos desvanece, reeleito
vice-presidente.

Essas reeleições íizeram-se unanimemente.
(iratos á communicaçâo.

Enaminondas A maral
»¦; ,vin*UB itnmtuUHm

Acaba de formar-se em sciencias jurídicas
e sociaes este nosso talentoso conterrâneo.

Somente o seu espirito, senhor de inque-
brantavel força de vontade, poderia, venceu
do os obstáculos da vida, cheio de fé em seu^
ldeaes, colher tão honrosa victoria.

Funccionario publico, cheio de attríbulações
do cargo, o pouco tempo de folga eca aprovei-
tado no convívio dos livros, sern desanimo nem
desesperança.

E* sempre com o maior prazer, que noticia-
mos essas conquistas brilhantes, habituados a
vermos, na futilidade dos footittgs, na licencio-
sidade dos cinemas, na depravaçâo dos bars e
dos cabarets, tantas intelligencias se estiolando.

Epaminondas Amaral está no rol daquel-
Ias que bem merecem a sympathia publica e
o estimulo dos que podem amparar os novos
talentos para grandeza de nossa terra.

Ao joven doutorando, o abraço affectuoso
da «Vida Capichaba».

./
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prm todos os leitores
da Vida Capichaba M

ESPLENDIDO LOTE DE TERRENO, NA VII.IA
CAPJACICA, ÒFFERECÍDO PELO PRÊFEÍ

TO ÀDAL5ÊRT0 BARBOSA

Dl

Conforme prommettemos. realifcôu*
se pela loteria federal de 31 de de-
zembre ímdo, o sorteio do lote de
terreno, que ofíerecemos aos nossos
leitores, graças a uma gentileza do
sr- Adalberto Barbosa» esforçado
prefeito de Cariacica, tendo sido
premiada a centena 639*

Como éasfe numero não chegou
a ser distribuiu >, resolvemos prose-

guír na publicação dos coupons*
reaiizando-se o novo sorteio pela
loteria de Sáo João, da Capital Fe-
deral.

Os cartões numerados» já dts-
tribüidoa, continuam em vigor.

A troca de coupons por cartões
numerados, para o interior, será lei*
ta mediante à remessa do enveloppe
seilado com endereço para respost

¦ Ml• •1 . WMoaaWÊaaJk nmtj{P-w.flB'™r;iH!waKric*»<al!-&jn>ila\M**onjtmimRtoKm.aawua mwM&MnutitujRuHim

SOKTEIO 5x1

O portador de (5) «coupons» iguaes a este
receberá, na redacção da «Vicia Capichaba», um

(1) cartão com numero para o sorteio de es-

plendido lote de terreno na VILLA DE CA-
RIACICA a effectuar-se pela Loteria,

$ 
¦<

NOTA:—Os pedidos pelo Correio devem ser acompanha-

dos do enveloppe seilado, com endereço, para remessa

do cartão numerado.
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O MOSQUITO
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Se o homem possuísse, aumentada na pro-
porção de sua estatura, a ífítélligencla dò mos
quito, ha muito estariam resolvidos os problc-
mas da estabilização aérea, das communicações
inter-planéiariôSi do moto continuo, da cura das
moléstias até o presente consideradas incura
veis, e úrntissimos outros que, no labirinto dos
laboratórios químicos, e na solidão doa gabine-
tes de estudo, tèem encanecido gerações e ge-
rações de sábios, em todos os tempos.

A potencialidade intelectual úo mosquito è
assombrosa!

Eu creio na aneiauidade d< s inseetos, isto
é, na sua precedência sobre os outros vive n-
tes, acima deles em tamanho, na crôsta da
terra.

Sáo dignos de admiração: as aranhas, OS
persevejos, às púlgás, as abelhas, os cupins, as
formigas, os mosquitos...

Estes, talvez, superem os outros no discerni-
mento, na estratégia, no mimetismo.

E que é o mosquito V- um átomo de lama.
O exame anatômico desse ínfimo compa-

nheiro dos SOrumbálicOs habitantes dos paltt-
des só pode ser feito com microscópio.

Quantas vezes perdemos uma noite inteira,
lutando por abater um mosquito 1

Pela manhã, vemo-lo eleyar se penosamep*te, para o tecto, como um aerostato, pando de
sangue.

E é quando melhor podemos observar a
manha desse nosso alado inimigo.

Se estamos despercebidos, o atacante se
aproxima cauteloso, silenciosamente, e pousa
num p ?nto qualquer do nosso corpo.

Distende p estilete e explora,..
>

íntrodu Io num poro, noutro, até encon-
trar uma veia ou artéria.

Se o deixamos Bugflr á vontade, ele, uma
vez satisfeito, retira o estilete com vagar e se
vac> choramingando, pelo ar...

No caso de o intcrronperm* s< pucha a b m
ba bruscamente, e as aspasi que a guarnectm,
irritam-nos a epiderme, causando uma comicháo
dolorosa, urticante* x

Quando julga fcjue o estamos notando, lan-
case ú aventura em vôo de aerophno. tocando-
nos o rosto rapidamente e indo pousar noutro
ponto.

Nâo havendo signal de o termos sentido,
elle regressa, fazendo soar sua vozinha pedin-
chona, enfarenta, e se coloca no lugar escolhi-
do, preferindo as concavidacies das orbitas, ou

-Be
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noutra parte do rosto, onde as pancadas o náo
possam atingir.

Náo ha vigilância para o mosquito!
Elle ndivinhi nos aá intenções e, qual um

mágico, invisibiíiz i se ao nosso ataque.
No seu estômago passa se uma fase de evo-

luçâo de germes que, sem eles, o actual oeu-
pante do sólio de Oswáldo Cruz nâo sofreria
dores de cabeça, e o -humanitário Koekefeller
deixaria de espalhar pelo mundo os seus pie-ciosos milhões.

Pois foi a um desses minúsculos inseetos,
apreciadores vorazes das hematias dos mami-
feros, e especialmente do homem, (pie o Fabri
eiano deveu afortuna de salvar a vida e rect*
ber parte avultada da herança de um tio, ar-
gentario.

Crivado de dividas, ameaçadj pelos credo
ics, ele dirigiu-se Ao velho, solicitando certa
quantia «emprestada.»

O tio. saturado de tanto pedilorio, recuseu
lhe a operação, por juga-la desvantajosa.

O rapaz, então, resolveu suicidar sv.
Antes, porém, de lançar o ponto fina! na

pagina tenebrosa de sua vida de bohemia quiz
scientificar a cada ami-o do passo que ia dar.
privando os para sempre do seu alegre con
vivio.

Dirigiu-se também ao tio: *

?..«Quando estas linhas se lhe porem dean
te dos olhos-escrevia- eu estarei, qual um
gambá dependurado do galho duma arvore

E' o meio que encontro de escapar á vrr-
gtftiha í

Com a morte liquido tudo.
E o sr. é o único culpado, meu tio!
Adeus! Que o remorso jamais perturbe seu

sono de avarento! A deus! tio ingrato!»
Mil acabara de mandar entregar a carta

ao destinatário, e se prontificava para redigir
segunda, una mosquito pousou-lhe na pontado nariz...

fabriciano, apavorado, estremeceu da ca-
beca aos péá.

Ele tinha horror ásfebrfesde mau caracter.
O leitor estranhará que um candidato ao

suicídio tenha receio de alguma cousa.
Pois tem. assim como tem desejos, apeti-

tes e toda sorte de extravagâncias.
Ouvi contar de um que, na véspera de ser

guilhotinado, pediu para dar um passeio de
auto nas ruas de Paris; outro temia dormir so-
zit-ho na noite antecedente ao seu enforcamen-*
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0 MELHOR
E NÃO É O MAIS CARO

-^ SUPERIOR AOS ESTRANGEIROS ,
/

fllfr

A' VENDA EM TODO O BRASIL
E NAS

PERFUMARIAS LOPES
RIO - S. PAULO

to: ainda outro desejava, no momento de ser
fuzilado, devorai um abacaxi inteiro.

Fabrieiano receava contrair lebres...
0 mosquito tornou, dando lhe um piparote

na cara, indo se colocar na parede.
Voltou, zunindo-lhe ao ouvido e pousou-lhe

no lábio inferior.
E assim o cntreteve horas a fio...
Com um rápido movimento da mão, Fabri-

ciaao conseguiu agadanhalo.
Começou, com volúpia vingativa de selva

gem, a arrancar-lhe as asas, as perninhas a
tromba inoculadora de venenos, ficando a rolar,
entre os dedos, aquellc corpinho desnudo, pai
pitante.

Largou o em cima da mesa e foi lavar o
rosvo, grandemente esbofeteado na luta com o
tirano das sombras lacustres.

Depois, placidamente, esmagou-o entre o
polegar e o index. »

Nisso ouviu dobres a linados.
Abriu a janela e perguntou a um, que ia

passando -«Quem foi que morreu ?»
— «Foi o velho loáo Fòirundes.»

4^BjKã
Era o tio dele.
— Foi o remorso que o matou, monologou

Fabriciano.
Agora náo preciso mais de suicídio.

K o rapaz mirou, remirou, a mancha de Ia*
ma que tinha entre os dedos: era tudo quanto
existia do seu salvador.

Arnulpho Neves

*** **/!*»#*»*»*»
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OPTIMO NLGOCIO

VENDE-SE uma machina de im-
pressão formato l A , marca Al-
bert I rankental, com motor e
correia.

fflna

Ver e tratar na rcdacçüo da
"VIDA CAPICHAÒA"
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O advogado UBALDO RAMALHETE é encontrado em seu escripto-
rio, diariamente, das 9 ás 11 e das 15 ás 17 horas.

Rua Jeronymo Monteiro, n. 27—1* andar—(Edifício «Pan Americano»)-

BHs .   ...
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:f Foi electrocutado. ha dias, em Chicago, um
dos mais terríveis bandidos norteamericanoSt
geralmente conhecido pela alcunha de «Face
de Creança.» Wílíy Doody, pois é este o seu
verdadeiro nome, cometteu vários assassinios,
sendo sabido que, dotado de uma perversidade
pouco commum. atirava contra suas víctimas
antes mesmo do clássico «máos para o alto li»
O que, entretanto, o atirou á prisão foi H morte
de Charles Levy* chefe de policia de Berwin,
subúrbio de Chicago, quando procurava prcn-
del-o. A principio, tornou-se difíicil determinar
a culpabilidade de Doody, porquanto nâo lia-

•via testemunhas de vista e alguns <los seus com-
persas, presos anteriormente, se negaram a
identificai o, sustentando todos elles que nem
siquer o.conheciam, Mais tarde, a sra. Marga-
ret Rvan, evidentemente subornada, depoz em
favor do assassino, mostrando a impossibilida-
de de ser elle o auctor dn morte de Charles
Levy, pois elle estava em sua companhia na hora
do crime. Margaret disse lembrar-se perfeita-
mente desse facto, porque a data do assassi-
nio coincidira com a de seu anniversario nata-
licio. A má fé, entretanto, (oi logo demonstrada
em vista de uma certidão cxhibida pela pro

* motorla e de accordo com a qual a deporntc
nascera cm dia muito diverso daquelle em que
se dera o crime. Nessas dondições, Margaret
Ryan foi condemnada por perjúrio, o que, toda-*"
via, nada adeantou á solução do caso, que
continuou envolto em mysterio. Por fim, a sra,'Lilian Kéhler, cm cuja casa o bandido fora pre-
so, resolveu talar, descrevendo o delicio em te-
dos os detalhes e minúcias, de accordo, aliás
com a confissão que lhe fizera o próprio cri-
jminoso. Travou-se, entáo, um verdadeiro duel
lo verbal entro a defesa, que tudo fazia para
livrai o da cadeira electrica* e a accusaçáo, que
considerava a pena de morte indispensável
como um exemplo para os diversos grupos de
bandidos organizados que infestam o paiz. «Se

,não atirarmos Doody na cadeira èlectrica, con-
correremos para encorajar outros assassinios
¦> *

de autoridades policiaes no cumprimento de
seu dever»- declarou o promotor. E foi esse,
também, o ponto de vista do jury, que 0 juiz
Kerner proclaniou o mais intelligente. que já
vira em toda a sua carreira de magistrado,
agradecendodhe, ainda, o «veridictum*. consi-
derado um verdadeiro desafio «aos criminosos
associados da America do Norte.» E assim, Wil-
Ij Doody pagou com a vida a sua serie de
culpas, muitas das quaes monstruosas.

* *
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À vida de hoje, segundo Jardiei Poncela, é
É
S_6

nervosa de mais para que se perca tempo, em-
pregándo-o em definições philosophicas e com
plicadas. Por isto, organizou elle o seguinte dic*
cionario abreviador : — Cárcere — hotel gratuito;
Bigamo—idiota elevado ao quadrado; Beijo —
intercâmbio de micróbios; Ventilador—caixa de
pneumonias; Convento — syndicato de aborre*
et dos j Esperanto -idioma universal que ninguém
conhece; Cabo electrico náo tocar: perigo de
morte; Senhorita —náo tocar, também : perigo
de casar; Mudança— pretexto para aborrecer o
vizinho; Noivo —jovem que paga o chá e o ei-
Ctérna; Sirene—apparelho que funeciona depois
de atropelar; Vegetariano —homem que nâo co-
me carne deante de testemunhas; e assim por
deante. registrando esse curioso trabalho mui-
tas analogias interessantes e modernas.

Realizou-se, ultimamente, em San Julien, en
Medoc, a festa da longevidade, durante a qual
se reuniram para uma benção solenne os mais
antigos casaes da região. Os mais jovens (\o*
vens aqui é força de expressão...) desses pares
macrobios já festejaram as suas bodas de ouro,
testemunhando assim a benignidade do clima
írancez. Nada menos de quatorze casaes exis*
tem em Saint Julien que se uniram ha mais
de cincoenta annos, e o par constituído poi
Pierre Meta>er, de m annos, e Elisabeth Mil-
lerif% de fíl annos» casados 20 de agosto de
1667, portanto ha 62 annos, coroava com a sua
gloria a assembléa extraordinária. A cerimonia
foi cordeal, alegre mesmo, tendo abençoado os
felizes pares o abbade vlonart, um guapo sa-
cerdote de oitenta annos. *

O progresso aílemão offerece ao mundo
coisas sensacionaes em varias modalidades. A
ultima novidade berlinense, depois do vende-
dor automático de jornaes, é uma grande pis-
cina dotada de ondas artiticiaes, graças a um
systema que constitue justamente a chave da
invenção. O êxito alcançado pelas novas pisei»
nas tem sido tal na capital i\o Reich, que todas
as grandes cidades aliemás se esforçam por
ter uma installaçáo congênere. Colônia já pos-
sue uma delias com 40 metros de comprimen*
to por 15 de largura, tendo archibancadas para
as festas náuticas.

Um emprezario theatral de Moscou, deso-
lado com as vasa ates consecutivas que o seu
estabelecimento vinha apanhando, teve uma
idéa original. Annunciou nos jornaes que, extra-
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PEITORAL DE ANGICO PELQTENSE
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0 hábil clinico pelotense e distincto secretario do douto tCentro Medico», medico £M>
hospital (ia Santa Casa de Pelotas, dr, Kraneisco Simões Lopes assim expende sua opinião
acerca do «Peitoral de Angico Peloten8».

Rimo. sr. Eduardo C. Sequeira. —Os resultados inequívocos por micn constantemente
obtidos com o excellente «Peitoral de Angico», preparado nesta cidade, sob a vossa direcçáo»
levam-me espontaneamente a apregoar as suasvirtudes therapeulicaB e a aeonselhfd-o cotlílan-
te em todas as moléstias d> appárelho respiratório acompanhadas de tosse* Sobre esta a sua
acçâo exerce-se de lira modo t«1o efficaz e prompto, que se náo deve hesitar em preferil-o a
qualq ler preparado congênere estrangeiro.

Apreciador das suas qualidades balsamicas c sedativas» estou certo de que o vosso
excellente «Peitoral de Angico» ha de merecer dos meus coilegas a mais larga vulgarização*
— Dr. Francisco Simões Lopes.— Pelotas, 2 de setembro de P2l
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Vende-se em todas cts Pharmaciaa e Drogaria» do
— BK ASI r. —

Deposito: DROGRRIfl SEQUEIRA ~ Pelotas- Rio Grande do SM
• iseUtO* i****»*;^**!—!*;***»—«tu
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ASNADVUAS 80B 08 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 P0' PELOTENSE (Lie. 54 de Í6/2/918). Caixa 2$000 rs. na Drogaria
Pacheco, 43 - 47—Rua dos Andrarins—Rio. È- bom è barato. Leia a bulla.
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BEIJO FRIO!
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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
e do corpo, soba forma delicada de pu-
rissimo e delicioso sorvete confecciona-
do primorosamente nos estabelecimentos
frigoríficos de YIYACQUA, IRMÃOS
& CO-, com matéria prima impeccavel,

e pelos processos mechanicos mais
aperfeiçoados e hygienicos.
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Escriptorio:
Rua Jeronymo Monteiro, 12

Vicioria f^r".— Estado do E. Santo
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a A Fabrica de BEIJOS ERIOS, á rua 23
| de Maio n° 7$ fornece-os, em qualquer
| quan^Iade e variedade* para esta ei-
| dade e interior do Estado, irreprehen-
| sivelmcntc acondicionados em reci-

pientes apropriados-
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Armazém *| 
j ^ II Ferragens grossas »

de seccose molhados J030 UClIlcl por atacada j»
Jj I «lM»clftlffttM e Importador de aguardente, álcool e iurqu.» vm alta escala. *

Endereço teleg.: DODAbbA — Caixa postal, 3961 — Telephone, 315 S
Rua 1* de Março, 12 -V 1 € T O R 1 A— Ratado do Espirito Santo $

*

programma. a orchestra e os coros»
no fim do espectaculo, executariam
um numero musical que seria uma
agradável surpresa para o audito-
rio. Entretantoi se alguém demon«
strasse desagrado, a emp eza déyol-
veria a caria espectador <|ue proles-
tasse o preço da entrada multiplica
úo por de/. 0 theatro encheu-se á
cunha. No fim do eapectàcutOi quan»
do toda a gente esperava o nume-
ro sensacional, a orchestra c os
coros atacaram, com brilho, ó hym-
no da «A Internacional». Toda a
gente se levantou e escutou de pé,
como é da regra, o hymno que, no
paiz dos soviets, ô hoje o nacional.
Depois o contra regra avançou até
a bocea da scena e declarou so-
lennemente que a empreza estava
disposta a cumprir com a sua pro-
messa. Ora, protestar contra «A In-
ternaeional», o mínimo que poderia
render era uns annos de prisão
na Sibéria e, assim, ninguém se
deu por descontente e o esperto
empre/^rio encheu-se de dinheiro.

« SPORT» DA MODA

Karbin, cidade situada na fron-
teira da Mandchuria, que separa a
Rússia da China, abriga cerca de
cem mil refugiados (ia pátria de Le-
nine, que levam aii existência rcuseravei e que,
por isso, procuram tudo o que os possa aturdir.
Os cabarets nocturnos são o melhor mercado
do mundo: nelies se vêm centenas de russos
brancos promptos para empregarem seus ta-
lentos de cantores e bailarinos, a troco de pe-
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Covarde ! Numa mulher nâo se dá, nem com
uma llôr.

E quem te diãte que mãe tachada é llôr ?
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daço de pão. As mulheres vestem sedas, mas
nAo têm com que pagar o almoço. E essa, se-
gundo os chronistas, é a mais alegre cidade do
Oriente..»

Dr. Sabido

¦ sãszs ia
Roupas feitas — Ca se miras -
Calçados—Chapeos—Artigos
finos para homens- -«Mijou-

teries» Novidades—Cuidaria
fina -Perfumaria-Artigo:, reli-

giosos—Relógios—Dcsper-
Ia dores etc.

CasaAIlemã
OE

BERNARDO BORGIDA

Veadftfl por atacado, ao com
mercío varegista, com grande

abatimento.

Importação directa da Alterna-
aba, de diversos artigos, que

«erfíQ vendidos por preços
sem competidores.

*

ULTIMAS NOVIDADES EM CALÇADOS PARA HOMENS E SENHORAS
Rua Jeronymo Monteiro, 7

|j •jggjçjj^j» jm m 55S5BSEX mi
E. E. Santo
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Pharmacia e Drogaria «POPULAR»
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G. ROUBACH & Cia.
p-'[-%am.a^aaj,

53*

Importação
dlrecta das
melhores fa-

bricas
estrangeiras

Pcrlnmarias Unas, inslrnmcnlal cirúrgico
e escolhidos objeclos de loucador

Serviço organizado para o fornecimento
immediato, 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 1
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Commlssões — Representações - Consignações

Rua 1o de Março, n. 20 - V/ictoria—E. E. Santo ~ '""ii^ii 
i.
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QUER VESTIR COM ELEGÂNCIA?

II
16 Vá ao BORGES

Alfaiate especialista em obras de cintas como: casacas, «smockings», etc.

RUA DO ORIENTE, N3 4 - VICTORIA - ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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mI
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COMPANfílA TRRHITOHIaL
Capital: 3.400:000$000

Sede: COLLATINA ~- E- E SANTO
^—~ ^"** ^""™- ^""^ ^^^ ^^ __ aa\^:,a._«^.a»^a«»a«Meã«awal«ia«a*wa*«a«ja>«»w»*^^
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Proprietária dos fertilissimos terrenos do valle do Rio Dôçfe, dotados
de maravilhosa riqueza de madeiras, servidos pela E. F. Victona a •
Minas, a 6 horas da capital do Estado, e também dos valiosos torre-
nos dó Caparão, no município do Alegre. As vendas sao feitas a di-
ribeiro 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 V/ianna e lldefonso 5ritto
• • -#-* -

INFORMAÇÕES: EM VICTORIA, COM VIVACQUA, IRMÃOS & CIA.

EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM : ARMANDO BRAGA
EM CASTELLO: ARCHILÁO VIVACQUA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
... . .. .
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O "Nutrion" é o melhor dos tônicos
e o mais poderoso dos fortificantes.
jf

4fH

O "Nutrion" combate a Fraqueza,
o Fastio e a Magreza; abre o appe-
¦M

tite e faz augmentar o peso.

O "Nutrion"-- contendo em sua for-
mula o arsênico, o ferro e o phos-
phoro -- é um poderoro tônico dos
músculos, do sangue e do cérebro:
o arsênico revigora os músculos, o
ferro enriquece o sangue e o phos-

[ phoro tonifica o cérebro e o
i t tf* m :

V

í, '/
n \ systema nervoso.

C$& Hèc S. PpÒs Uc 300-22 ©utúBMW

%:
•ti*. *
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PARA AS ANTHOLOGIAS
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11
Trechos de um dos lindos discursos - todos elles primorosos

thesouros literários, que estào exigindo o carinho e a perpetui-

dade das chrestomathizs do nosso brilhante conterrâneo e ami-

go, dr. Vicente Caetano, honra do parlamento estadual.

Vibram na sonoridade electrizante desta
hora duas grandes datas nacionaes—uma, a do
2* centenário do café, outra a do centenário
da ius ituíçáo do ensino primário no Brasil.

A primeira representa a base de granito
em que assentou a nossa evolução econômica.

A segunda assignala o inicio da Instrucçáo
generalizada, penetrante, avassalladorô, fecun-
da, como o calor que nos aquece, e que é.

pela sua altíssima expressão, a principal err-
rente galvanizadora de vida da nacionalidade,

Uma e outra se completaram, hoje, em
communháo, como um symbolo para esmaltar
de oiro e luz o brazáo ermoriado da Pátria.

Instruccçáo I — Palavra mágica de irradia-

çáo divina, que como o sol tem a faculdade de
illuminar e fecundar a terra, incendiando os
cérebros, água lustrai em que se ablue o espi*
rito de todas as suas impurezas originárias,
brazeiro ardente onde se crestam e morrem
todos os instinetos atávicos que desviam o ho*
mem do seu rumo de bellcza, de justiça e de
bondade.

Instruir é clarear a razão, librar em surtos
altos a vontade, purificar os moveis da exis*
lencia.

Instruir é ensinar sentindo, é derramar pe-
sandOi é dominar sorrindo.

Instruir é deixar pelo caminho um pouco
da própria alma, que quanto mais deixa de si
nos outros, tanto mais cresce em si mesma.
Cresce e se multiplica, porque se exercitou no
bem que produziu.

Iutruir é renovar as energias elaboradoras
do progresso de nossa terra, é dar-lhes novos
influxos, é ófféreçer lhes novos homens, fortes,
bons e justos, capazes e conscientes», que a sai-
bam servir.

Um povo analphabeto é um povo mutilado
encarcerado,cego.

Para Leibnitz. quem é senhor da instruc-

ção é senhor do mundo.
Para Kuy Barbosa, a instrucçáo ê a mais

creadoro de todas as forças econômicas, a mais
fecunda de todas as medidas financeiras, o

T> adever supremo dos governos para com a
tria.

Para Gustavo Le Bon, a escolha de um

SYstema de educação tem mais valor para um

povo, que a escolha do seu próprio governo.
Sei bem, sra* professoras, que no vosso,

apostolado anonym*\ sem prêmio nem renome,

e onde náo vos falta a energia de uma estra-

nha bondade, para o sacrifício supremo da re
uuncia, é somente o coração que vos ampara,
no alio e nobre exercício do vosso ministério
social.

A mulher pela sua maior sensibilidade aí-
fectiva. pela sua natural delicadeza, |ue a coF
loca mais perto da alma infantil, pela faculda-
de privativa de utilizar o sèu perturbmte e im
nato poder de seducçáo, na melhor forma de
ensinar que é suggerir, é sem duvida, no lar
ou na escola, a educadora por excellencia.

Mestras e mães! batalhadoras e santas ! he*
roinas e marlyres í

Pela vossa funcçâo humana de natureza
divina é que emergimos do pó. e subimos, ai
teamos, resplandecemos, a creatura attrahida

pelo creador, até nos tornarmos essência.
E' do vosso desvelo caprichoso nas escolas

primarias, sras. professoras, que recebemos o
Brasil de hontem. pátria soberba, que assimí-
iou num século todas as conquistas da civlli-
zaçáo universal, que esperam s o Brasil de
amanhã, pátria esplendida que desconheerá a
inveja, poique náo terá rival» náo saberá de
ódios porque será perfeita; onde não haverá

perseguições nem injustiça?; onde as cadeias
licarâi desertas, como sombras melancólicas do

passado, porque os laboratórios e as ofticinas,
os gabinetes e as fabricas, os campos e as ei»

dades, arderão purificados no calor do traba*
lho, que as vossas escolascrearam; pátria formo*

sissima, que terá, eníào, a inspiial a, o gênio
de Platão e a ternura de Jesus. Sáo vossos.

= 11
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pois, senhoras professoras, os louros mais bel-
los desta hora.

(iuiado pela tranquilla claridade do vosso
nobre ministério, é que o Brasil atravessou com
esperança, o espaço de um século, e pôde ai*
cançar esse estádio de cultura, que nos compe-
te ainda conduzir á perfeição.

Garimpeiras intemeratas dos filões aurife-
ros, profundos, rnystcriosos, inexplorados da
alma humana, artiíices primorosas do faturo da
Pátria, pelo cunho que Imprimia ao espirito das
creanças —cera que toma o feitío da mào que a
trabalha—sois como as nebulosas que se des-
prendem em constellações, sola como as sêmen-
te9 que desapparecem para o esplendor das
searas, sois como as aves (pie ensinam as ai
mas a subir e os corações a cantar.

Continuac, professoras, a vossa missão de
harmonia. A Pátria vos abençoa agradecida na
solemnidade consifgradorá desta hora.

Nas vossas colmeias douradas, abelhas ma-
ravilhosas, continuae. solicitas, modestas, humil-
de9 c sublimes, modelando com todo o carinho
do vosso amor, na alleluia floral fie nossa na-
tureza, a gloria do Brasil.
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O sr. Gentil

Oliveira, residente

nesta cidade,

3?fc

Typo de carteira indi-

vidual, fabricada nas

officínas do Atmoxa-

rifado da Secretaria

da Instrucçào Publica,

ws* nesíe Estado, sob

«^^ssRssraHaasassí-.*--. : *;' lB#_a»'V.'. H

a responsabilidade do jjj

sr. Octacilío Lomba.



NA SECRETARIA DA INSTRUCÇÀO

_/ rf __,.«_,,,.,. . , w. ,^ v^-.^-^ , ijfllfe^K

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¦fl&^^^^Mfaitj^T^iT 
••_-?-*¦• y^sr -¦• Wsipefy wL

PPPPSi-üRiPPi p.iWBW-a-v 
S*Sfiu "Ti PP^ ' '

li Kvbb_h_ P^^^ flfl B^^^^^^^^_í fl Uai !_____ _I—»l___ —wá^—i _T 1 Ir ____¦____! fl
^__ _H_^M_^_i __H_fl_i __ft_____i _HSl^_i ¦'''¦''''-'''

fl fl__S^Pn_fl ___ B' iflflflsl
____ b ''^ __H»°

^| ^|^| Kf*^^ttu_l ____h___U _BV_1 ':'':''-v'^^_i_m'i''''
KÃj—Hil PPR-*¦"*^~¦~^~^ - ¦ ¦¦ , , JjiSxÊÈmmi

Bma^MBVViB B!_ÍE*-™" \_Z___^MRtfk . .'.s; . fl B_£___í B

_K*wl^B ySnV__^__i__l __r9_9 B?^S__I ___m_^m__í R^-hi^^^^V^-l Bw_l-MB b• wlfl W^JWwt$MW&WP^ ^ZW^Êm fl
I <t f'-—I _bPj_P'__!,^5|1W.<» *C-^ *'f'lÍ^^S^wSm_l _T^ _P*BB * 3;I-jtllPPJPJP_____________________BB Bfltv -' ¦ W-\WSi«lfw&RWBBBBBBBBB ____________________________________________BBBBBBBBBBBBBBBBBB v_fl fl w ^fl _¦__»''lr_M ¦-* *k w% ¦_? ™J ¦____fl flPL< mWJ _i^l^pi^^#_»f»^fli_; :?s1B nE>-' ¦"1 Biv -v^P5a • ' flC^ "*—_. ^__> 

~BP>4flBHHHHHflflHHHHHHHHÉ
'9 Bb * IfPf *V ,'*"''"\í*' %" ?la__':______________________________________HBB Btiii^--' %%c_Pa___ B_l

Bmk 1H Bk L~_fe_i ¦fl aV'. _Éfc; I

flflBK&^Á____ flflW '¦ T__ _B
l_ ~^~*IBWI~B

B_B__________________________________________________________________k< HpÜB^^PwJ I__________________________________________________________________________________________________ ¦#.:;^WWffiW_____feV'«;'''¦¦ ¦¦^^Ws^áf^MmW^^^^mmWSa^afÊMMmmmmmM

!¦%* • — v.^_É___i_ k>;^' 'w^fl I
Ha_u___ys8_ll BHP^' ^HBBMBPfl

B________B _r B_r^^____a___P___fc;^^^^I^B^B_&J *^*^ÍsI
flVfln/a_fla^^__P__i __iT_P _f __¦ ¦ __^^^T__^^__P_l__t^^™fl l___l_-^S Pv^__fi__rM_fr fli _______ Paflfl|jlflB|

HÉÉ BBkJÍ^^—B v_b1 B_9__l __^fl___i __P'_H_ÉÍ J?^ <^g|3 pM '- '^anBw
fl B^«lflV^fl B_B_Ü9 iii__vfi_l Hfl fl ''';"':"
BB BB____E§__i a_I_H___r__l_fl&_íi___ fl mÊ mmÈ' '''^^^^&itW^:'-r

m%\ JÊ '¦__P~^H ^V U| fVfl K^vfl? „fi___7$ "^*1

»* aVJ !^_P^StfVBB_«—_fil _Br Bi

'•a____S^"^w_I ____________________________________________________l___________________________Hb^ _ffl ____!

j'?— B i___i üj^i 11'^WW BüiaE P^^_i Hf ... *iá^i&"SK^H

__wS]^^_fl _L"-'^1B __^ ^^^^^^^ \\, f'"' »^S^^^^ ¦• !^*«S In iEfl—w '. TBrai¦*_Sa^"?p^JÍí(lç>^ __M^__ __H_;._^^^_____?KK!'a_lHÇ^_^w^-í-:' K;-r •'!Vi'!t5_l _Rb___a!S___i _B___y^MWS_S^a_-11í.-V'1ÍM—BI _Bría^^^#M BSlllHP 'WSI '' »s ílsK a_w.^. '^s^ü—át-3 __wRy*^_<P^ fl _B^^_^^^^^_i€^g^_!l^'^|^f^ *^-St&v^i^ • T¦¦ ^â^^_ly5a_i _P*fl _______ "^*^'Wlfl

i #^.J>," .i>sà_______ff^^^_BIBBi^w^gmf^^^^|wM^^ _&í IB^ "'~'--s'e^5 
B^íPPW *-^aai fl

JlÉl^^^lBflJPsB^fs. ^Jgaw^flpB^^^^^^-e'-^^^jra^SLjfl—Bi^ffl^SBHBp ''"*'¦'"* '.^.t*^' <-r^^SiB| ~^*^;s^nI fl^"""'Nkr™,. •'' * 
ie

fl^^^^^^|^^^flflv^^^^^^^|H_|_H[H|^y^F* '^^t^ * t^^^^j^^í^!arai»iaHaaaB^¦km»~: >• -*«•.¦ •--

digno de se ver e louvar.



RS 535 I B H3S II Sll ^¦¦i^M^^W*^^^^^ fe BBi BBBt ^P^V2S35SS2 % ¦ <mhI 11

1 Separação
Quando você se foi,

o mundo chorou con»
vulsivamente...

Na hora em que as
nossas mAos se uniram
num longo adeus de des-
pedida, eu vi o sol se
occuitar dentro de uma
nuvem detullepara nâo
Sentir a angustia dolo-
rosa da nossa separa-

iii

I
çao...

A tarde morria cm
silencio, quando você
se foi.-

Dentro daqüella
«charrette» côr de ouro,
que caracte rizava o
nosso sonho, eu percebi
que as suas mãos ace-
navam para mim, prdin-
do que me fosse .»

Mas a duvida nAo
consentiu a minha ida
immediata. Piquei tris-
te e só.

Irei, dizia me o co-
ração. Ficarei, ordenava-
me o cérebro. E entre o
cérebro e o coração uma
duvida me torturava.

Tive ímpetos de pe-
dir a Deus que orde-
nasse o seu regresso.
Que applacasse com a
sua presença a minha
infinita tortura. Um dia,
entretanto, o destino le-
vou me junto a você. A's
primeira vista ficámo
ST

indecisos. Você meapça
receu mais triste, dei-
xando transfigurar na
suaphysionomia demon-
ja a dor daqüella separa-
ção. Eu, ao contrario surgi aos seus olhos, mais
alegre, não deixando entrever na minha fingi-
da alegria a saudade que me torturara e que
ainda me torturava... Som. E você também
sorriu-me. E quando eu quiz voltar, você quiz
vir eommigo. Eu a trouxe. Trouxe a sua phy
sionomia ciara e harmoniosa dentro do meu

peito ávido de amor. Conduzi o seu corpo in-
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Ruthinha, filhinha do casal Attila Vivacqua Ruth

de Almeida Ramos Vivacqua, residentes

em Cachoeiro de Itapemirim.

íinitamente lindo dentro do meu cérebro atri
bulado. A sua fala, linda fala de ternura, eu
a guardei no meu corÊção. Você veio eommigo
Espiritualmente apenas- Matei ialmente você
ficou para a tortura da minha grande saudade.
Para a desdita da nessa eterna separação... ffi

Edvaldo Calmon

sMi i%
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Deve hoje,
o bom Papá Noel.

já bastante velhinho
de tanto ser bondoso á criançada,

ter dado a cada um
O seu presentesinho.

Só de mim,

que sou como as crhnças,
em sonho 1 e bondade,
o velho vae deixando,

do passado,
um milhão de lembranças U.

Em fim,
ainda me julgo bem contente

por poder dar a meus filhos,

qual o bom Papá Noel,

algum presente i. ? •

Dezembro 1929*

NEWTON RAMOS

[^3^| II
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DORJAN — assim se chama a grande alegria, que veio en-eher de esperanças e felicidades, a 2 deste mes, em Santos.
Sáo Paulo, o lar do nosso brilham.! amigo e collaborarlor. dr.Nilo de Freitas Bmzzh e de sua digna e virtuosa esposa, sra.Dinah Leite Bniz/À. Commemorando o natalicio do seu
primogênito, a musa fecund * e laurearia de.Vilo Bruzzi escre-veu estes versos, que sâ > um grito irrepremivel de sua almabôa* orul: o enthu«a*rm e a resignação, a altivez paterna ca braadura serena confraternizam, dominando os bons e máosmomentos da vida.

Temos muito prazer em publicar nesta pagina o tinesoneto :

))
 »» „. //py
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Sejas, meu filho, artista e sejas nobre,
Náo te detenhas deante dos perigos,
Cultiva os teus amigos e inimigos
E te orgulhes de ser ousado e pobre.*.

R*

t

>ejas humilde sempre ante os mendigos,
Que o ouro do teu brasão seja de cobr?,
E o amor humano sempre se desdobre
Sobre o teu coração, cheio de amigos...

Faze do amor a sombra do teu sonho,
Náo te importes si um dia mais tristonho
Nublar a tua mocidade vier,*.

Vive a delicia de viver sem brida,
Mas si preciso fór, saccode a vida,
Morre em defesa de qualquer mulher...

Si

t
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Dr. Areobaldo Pimentel

I

Recebeu, no dia 2B de de-
zerabro, Bolennemente, na Fa-
cuidado de Medicina do RÍ0
de Janeiro, o fcráo de medico*
o nos^o querido e esforçado
conterrâneo, dr. Areobaldo
Pimentel. cunhado do nosso
redactor Elpidio Pimentel. ^

E*sa laurea elle a conquistou
brilhantemente, apÓ9 seis an-
nos de curso ininterrupto.
desajüdado de auxílios da for
tuna e de protecçôes obse-

quioaas, com os recursos ape-
nas de sua tenaz força de
vontade, de uma vocação in
decHnavel para a carreira no
bre, que abraçou, e ce sua
intelligeneia, lúcida e pene-
trante. Foi assim, que pôde
fazer um curso esmeradoi vi-
vendo essa phase acadêmica
exclusivamente para os seus
livros e praticas assíduas nos
melhores hospitaes do Rio de

Janeiro, ouvindo e seguindo
as lições dos seus mestres
acatados, que sâo os grandes
luminares da sciencia medica
brasileira

Modesto por natureza, o jo-
vem conterrâneo foi venceu
do essas etapas de seu curso

silenciosamente e, agora, ar-

mado de conhecimentos reaes

para o exercício de sua pro*
fissão, náo lhe hâo de faltar

os prêmios e victorias. que o mérito verd.-ulei-

ro sabe conseguir e perpetuar.

Com essas credenciaes. que muito o hon-

ram e que seriam injustiça n-gar-lhe. ou suem

cialas. e. ainda, servido por qualidades real-

cantes de coração e de caracter, esperamos que
a sua personalidade, em breve, se destaque e

seja mais um motivo de satisfação e ufanin para
os illustres professores da Iniversidade do Rio

Wt mW' y _i _r
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Dr. Areobaldo Pimentel.

de Janeiro, á cuja luz o seu espirito e a sua
Caltura se desenvolveram e robusteceram.

Registrando a sua formatura, levatnos-ihe
nosso abraço carinhoso, cheio de votos de ven-

turas e prosperidades, Dão nos esquecendo de

nos congratular com a exma. sra. viuva Maria
da Conceição Pimentel, sua mâe desvelada,

que nào mediu sacrifícios, dentro do máximo

de suas posses modestas, para realizar o idea

de seu filho.

iI
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Quem compra biíhetes da loterto </• Min.* Um uma perspectiva de bello futuro.
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(PARA A «VIDA CAIMCMAHA»)

Pouco mMmportam, século violento,
Os teus prodígios de aço ede cimento,

Teu orgulho de ferro ou de metal
E essa vertigem sobrenatural

Que faz o assombro da Radiação.
O cavallo motor e a nau-aviao

Pouco mlmporta o dom de ubiqüidade

Que a voz obteve c a prodigalidade
Com que fazes vibrar todo o Universo,

Escutando a uni só tempo um mesmo verso*

I > ouço ui'importa-~ao coração cá mente,
Que tenhas dado milagrosamente

Com teu gênio mecânico e fecundo
ais gloria á Vidae mais rumor ao mundo

*" 
M ^ 

* 
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t Pouco m'importa! inda prefiro em «-alma Fum

Contemplar o ceu mudo e ouvir minhalma- Kxfii
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VIDA SOCIAL
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Senhorita Dulce Borges Miguel,

da elite social da vizinha cidade da Serra.
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DR. AZEVEDO PIO

Fazendo parte da brilhante turma de me-
dicos, que, no anno passado, collaram grão na
Universidade do Rio de Janeiro, destacou-se o
nosso prezado amigo, dr. Azevedo Pio, que já
tem, neste Estado, na zona servida pela Vi-
ctoria a Minas, um grande núcleo de aprecia-

dores de suas penhorantes qualidades de* ca-
vaiheiro e valor do seu preparo clinico cirur-
gico.

A Pátria, do Rio de Janeiro, noticiando a
sua formatura, exprimiu se nos seguintes termos-"

«Dr. Azevedo Pio. - Dentre os novos me-
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dícos que collaram gráo, bontem, em nossa
Universidade, destaca-se, com muita justiça, o
dr. Azevedo Pio. filho do Estado de Pernambuco.

O dr. Azevedo Pio, como têm noticiado
vários jornaes desta capital, f $\ um dos mais
distinctos aluamos da sua turma, fazendo um
curso honesto e a golpes de esforço pessoal*
pois que elle pertence áquelles que mesmo den'
tro da ÍUta pela vida, não abandonam a rèàli-
saçáo de um ideal maior. Espirito voltado para
a cirurgia, fez, o dr. Azevedo Pio. o seu apren-
diando desta especialidade ao lado doà proles*
aores Domingos de Góes Filho e Brandão Fl"
lho, na Assistência Publica e Hospital de Prom-

pto Soocorro.
Fez o curso de Gynecologia e obstetrícia

na Maternidade das Laranjeiras e era um dos
mais esforçados alumnos do curso de especia-
lizaçâo do professor Oetaviode Souza. Fez par-
te da commissâo do quadro de formatura de

sua turma, cabem!0 lhe a presidência e se ha

vendo a merecer congratulações pela maneira
como orientou a feitura do custoso quadro ora
em exposição.

O dr. Azevedo Pio, mesmo com as possibi-
lidades que lhe offerece o vasto campo da vi-

da pratica desta capital, onde goza dr um vas
to circulo de relações¦ prefere seguir para o
Espirito Santo onde lhe espera a organização
de um instituto cirúrgico, que tomará o seu
nome e ficara sob sua immediata dirreçâo.

Da sua these de doutoramento- «Do refle-
xo óculo cardíaco em cirurgia» - nos reserva-
mos para uma apreciação opportuna dada a

complexidade e nobreza do assumpto abordado

pelo novo medico-»
Congratulando nos com o distlncto amigo

por essa brilhante victoria do seu esforço e

talento, fazemos nossas as palavras do matutino
carioca e enviamos lhe nosso abraço cordial-

•«•?•«a*••?•???••??????•

,*?«•••

Escríptora Maria Eugenia Celso
A consagrada poetisa e delicada chronist»,

que tanto nós como o pai? inteiro admiramcs
-Maria Eugenia Celso-vae rcalisar. em breve.

'¦

tm iminiiiin

piritO, éStrella de primeira grandc/.a no mundo
intellectual femenino brasileiro*

Com grande prazer transmitiimos aos lei?

tares est > agradável noticia, na certeza (leque
todos ansiarão, com accentuado appeüte artisti-

co, as fartas noitadas de arte, que o íecun-
do espirito da nossa .Ilustrada patrícia ó capaz

de proporcionar.
Os nossos íntellectuaes saberão homena-

gear a embaixatriz da arte, que nÒS vae visi*

tar. Recebamoi-a de braços abertos, pois ella
bem o merece.

A sua arte, simples e emotiva, traduzindo

quasi sempre» as nossas cóusas e a nossa gen-
te, empolga e embevece.

Sentinella e conselheira da mulher brasi-
leira, a sua penna está sempre na defesa dos
ideaes dessas que sáo as rainhas ou os anjos

tutelares dos nossos lares.
A nossa sociedade proporcionará, estamos

certos, todas as affabilidades á brilhante escri*

ptora e conferencista.

Sra. Maria Eugenia Celso

uma tournée literária ao norte.
Victoria será a primeira que ouvirá as pa.

lestras finas e encantadoras desse radioso es-

DR. ABNER MOURÃO
Chegou, no domingo, a esta capital, o bri-

lhante parlamentar e consagrado jc rnalista dr.

Abner Mourâo, direcior do Correio Paulistano.
Representante do Espirito Santo na Câmara

Federal, vez em quando s. exa. vem dar-nos

a alegria do seu abraço e o encanto da sua

palestra.
Ao apreciado confrade, as nossas cordeaes

boas vindas.

1
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A ETERNA VAIDADE

Um vestido de noivado

Noivado, época de sonho, período de exa!-
taçáo e idealismo...

Os noivos, geralmente, vivem fora do mun-
do, acima de si mesmos, atravessando regiões
de deslumbramentos permanentes e de exiasis
consecutivos.

Noivado!...
Olha-se para o passado e vê se dois vultos

sentados na areia clara de uma praia enfeita-
da de sol. enlevados, absortos em mutua ron-

templaçAo ou trocando phrases, que nada signi-
ficariam, se nao significassem tudo 0 que a vi*
da tem de bom.

Lembro-me, um dia. de haver dito, ob«er-
vando um pnr de noivos que conversavam a BOI
canto*

-Que exaggeroi Nâo âlgO que dois noivos
nâo gostem de estar juntos, mas assim, em
tal agarramento, a ponto de se t.rnarem gJOS-
seiros c insociaveis, é demais.

A amiga a quem confiei essa observação,

porem, respondeu-me:
-Ah, Ze.iaide I Você não sabe o que é ser

noivai... E* uma creatura absorver-se na vida
de outra. Por mais que BC imagine, ninguém po-
de calcular o infinito de emoções felizes que
contem esta palavra:-noiva!

Noivado, época perigosa de illusões..*
Tanto mais se sonha, ás vezes, mais se

soffre o fcl das decepções, que viráo depois...
Mas... para que salpicar de tinta escura um

lindo tecido alvo, fazendo passar uma nuvem
tempestuosa numa noite clara de luar?

Nâo falemos, portanto, nesta chronica li-

geira e alegre, de cousa alguma que traga as

leitoras da «Vida Capichaba» um pensamento
triste, principalmente áquellas a quem interessa,

particularmente, o assumpto hoje aqui traiado-

Se é lindo urn sonho, náo importa que o
despertar nâo o seja, muitas vezes.

Deixemos, pois, os noivos sonharem com a

orgia do branco, que os envolverá na noite
nupcial.

Longo vestido de cauda, vôo leve e per-
fumado, e flores, muitas flores...

E' preciso notar, porém, que os noivos er

principalmente, as noivas, nào se devem dei-

xar observar pela felicidade que os invade

e que, mesmo nesse momento de abstracçâo, a

elegância e a vaidade nâo goaiam de ficar esque

cidas.*.
EUos exigem uma consulta dos nubentes.
Hoje em dia, nada mnis rastaquera que um

casamento ri antiga, mm discuraeiras, banque-

ies e bailaricos durante toda uma noite.
Os noivos, em vez dl casaca passadista e

retrograda, devem envergar O seu terno branco

com o «paletot» recortado em«smocktag» e »<J«°

os convivas, principalmente os «garçons d no-

neur», devem imitai o.
Para as noivas recommendamos o seguinte
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O sr. Elias Jogsib, nosso assignsnte,
em S. Mathnus, onde é auxiliar

do commercio.

modelo: um vestido de erepe setim. aproveifan-
do o lido brilhante com liada renda prateada,
beirando a cauda.

A mesma renda forma um diadema pren-
dendo finíssimovéo de tule.

E nas mãos, em vez do arehaio ramo de
larangeiras, que já não se usa mais, deve le-

var ura ramo de lirios, que é um symbolo bem

mais poético e adequado para exprimir a pu-
reza e a candura de uma noiva.

E* essa, pelo menos, a opinião prednmi-
nante na sociedade moderna de bom gosto.

Zona Ide

^^^^BB^BBMM^ <*—** fl| fl| ———¦» **^maãmWaamWmmmm ¦ ¦ 25255222^^ SSSSbT gSà C» Bp ü OMMoããmwajmã- 'mÊMaaw\ mamWÊÊaamwamamamamaamw



NA SECRETARIA DA INSTRUCÇÀO
j-vi **¦¦' ... ... ..  — .jfc»»»»,j. wj— trãMÈ ¦ ¦¦ mm

".^BBf '.''¦ ";- ...' ' . -  - ¦-¦¦ ¦ ¦"  ¦ ¦ —--- —--¦¦-——i-i.-j,. — . -. .j. . ¦-..». im..-. ,.j i# ¦'«' •u'*"' "!*¦ •*¦* r-*^^™»»- ••*' "i

— .. ,-„— ¦,,,, . "^ ¦ ¦-•'•»^..-»-^.^'T;«iWir<.r;ww;.».!-ni-i<»nr«ri»1W'tii.>.1>iiw»T" i ¦««»¦¦« it-¦«¦. ¦ mimin mm ¦ lu.in. m !----**t*~*>-- . ...j.-* i_. ¦ -...-..-.¦ ...¦laiiaBBl aja^BMiiilit1^1' i iiwwéíiIéíiii rtnfcyiÉiiii MTB^Bairiifitfr ¦ j>iÊí^tÉflSáÉâ^u.' ^'Yr. * w*. .yáaiaBBBl BBBIHie' >» i5*„^S.t'^IBuaÉi^BBBB&<: ¦¦-¦ ' VjSsmbTh BB BBI ¦»'':' ,?»$¦¦¦ BIBB 3BBto&Fi&' -Wiv -'^VriBal BB
bbf- »¦< •• TJMaiinMflnBaaaaaaaaaaaaaBT

BB bB?*,**. > ¦'^¦¦•r^iüSSPxflfflBal BB
BBBfl BaWwj'.-.¦' ¦'¦'^'>aW^wÊKÊWFr' „, 'Xuanfl B

BffiMBlB^Vw^TK^rai"" * *-'/&$mmmWBÈfoãíÊÊBÍÊÊÈa*^''™* *^ímy( *t«BBi B
Bfv- •* - Ml WmWímm M &-4s&iM\mm mwT'mmmWÊmmè>'? '®WÊÊÊmrÊM B
B V *'"• Jf ¦ j r '£§aal bbI i- -i^m

^^Kl *ví'-í'^í' ^rjnBBBl Bfil^^BwBr ¦' :'BB^*'^^ '*'¦¦.'tÍ ..''ÃK^BBBvt^BBwBBHPBgwfe^j'; „_^^^bBBb1

'^^^^al 
BalyBBr ggMkj>B|aH-aaBM ^ 'V, '* _^^HBB

BBBBBBBBBBr^ 'UmB BMJ^j^^iMJtttni; n iâ'- ~i -¦• ¦¦ M Jmm\ SÊaam*emrn*m*^*-.^^m^m\Bai íwHIlSP» Ba "MB BB Bi
^ -*<wjzü fl Ba'' U Ba B*^^B B!*

Isl II 1 . ' KB SIKwilisf ¦' WÊ^\ ik m-,mÊ^mmmmmm\ mta\ *.fl Bãifl Bas a a a as i* a bss£?j/ a t>sbbb aa ata a k^bwi b¦BKBV BBaBPBBW* ^^ 2 » c q ¦> BBConKT? 'Í^B /*i VsBtin BBI BrBl Bi'BB BB mmT I BB BW' B ¦ 9 kIQ •'! li • ¦¦1WW í ' pbwww^',ct«bS^jsm ^w BbI BB Bi b,'Bb*-m1 m

. ^^^^lb___b| B3 bbb Mbbbb BbM BJ BB'1 fl bbr^^uBB Babbbb Bi i miiihhi '—¦J':; * -¦ BlaHfl Bi a a bbawct aa
'0ÊÊÊSm^mÊmmk ^PaST |;al H«^B m^mmfJmM B

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB .1 '^fiBBHBl3Erafv^'i^'V^^^mmvmmmK^Êa^^aWmwmmía^y ¦¦» «'-'^BBB^Bl Bv-'Bb^ BBBBBBÍIBbbBI¦¦^ 1 ¦ffsv«IBBB^:íSa3HnlM\'aBBB*Bi^ ¦ *¦ i--^BM*<WBl BmBI ¦<!¦ BI
Bi ¦ ^ «g^awlB^M^B»Mi.y. I BjFl BI I
Bi I if aT ^ :*>". 1- iltttfv ¦ il-aURfl Bai a ^'V ¦aB3BBBiBa-.'y- • i¥;saááiB a aBBBBBBBBBBTwf fl , itlMirii iiBimB iffli ÍL.JB1B B"a B BBB BE m, -Mm. am^ítrw fSBtfBaBBBBB»«Wt1BBBBfT«iW'-T''v »^Bwa!BBBBB»íBMrBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ^^aWBaj BB

bbjt *a Bt Bar! Bmb ' 1j '^BjBMBt_^Bl Ba^^ ^bbj bb
Ba Ba^-a' BJÍ k '¦• ,J^-^- Bw^í»' bbB Ba^^:^'ig-'' ¦¦ la^^^BBB^E^aBB rár ^bbbb __^aB BBBBBBBBBbIP^I Bi ¦¦-¦ '^ÊÊÉammÊF' BBTf^ I II iMwli^ilfl Utlf ^BpBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBwt" 1 BI a m I ii|:J,. li IwíI^Bbí ¦>„iBr^y^^^^waB

b^P«S bb ' ¦ 'B patiitítJB BfeS¦'•-'-'-^fifcl B ímBI Bbbb^^ 
^^^^ B

^B';;&' -,« BeT JâaBBBBBBBBBB MB BBuItIBB ^BBbbBBBBBuBB I^^BB BF^H ' flBBBijft ^^BBBBBBBBBBF <g*Bi ^ "^NMÍbB
^Ê '* Jl bt'/! IH aH l*^^-#iiBaf 1 Lr ^^ÊSám a

BB»B^râ^yãíáÉks^i»ijl.- ~ ¦ a vjbB ^nBB Ba ar Bb Ba^átfliãBiBSas^a^* rM Br àn - _jt" '' ,]^^B B^M'* ""',i!^^^Ba1 Bast-';'- ^iJbbbbb Ba.¦ ei. j BI fl Bi Ba Bil Wr — ¦r^wE^J^. ,m él. BSl 4 BWbI B
B '^Bfi*1 fl 'BBBBBBBBBBBB^MBBBBBBB^gMB^BBBB^^^^MBB^aBBBBBBBBBBBBBB^^^^a ¦¦i»^~^***"1BBBwiP"*"a^BPBP'*i^BBBBBB

BaBnBB^BBM M IB ái^fl B^B ^^| BL^ B!^»!^"'*^"^'-"*^^^'' . 4*1^ .'^Jflj

^Lt :bBb1 wÊÉêÊÊKp ' ' ^^1 bbbbIb^2!« I

bbbbbbbbwBbVBbVBbVBbB ¦'^¦bbhB^bW*bb BB i 3r *V!&i I

I fll BB^ BM 
';:j'"" «'-^f^jM fl

BBBBBBBBaaaa fl B^^Üare^ 
'fl 

Ibl3 Baai I

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ê fl_Ba a_A a^fl Ma BbbbBb ai a*™ P^B

fl a -1 ** a B4
Bb B bb bb^»bp-AJ^*^^ ^^^^bbI Ba

BBflBBl BBbVbI^'* w- v:^^^3fe^í^BB BBBt

B/^.;v. ^Wi#iÉfl B^fl BpTPffiÉfl B

Bp«c*BpIb1 BríBl BaBBaBBBBB'

HÉÍÉÉÉ&' ¦'* fl Bw"> ' fl Bk-^^^fl IBbWBBBBBSSSíi •' - ' fl ¦X^Ll" ' «•- f "I £ fl BB -*m^m aaBBFBBBWBBWBJ ^B"* BBBsH *i~*'Tt~"'B 1 fl KZSBa^El BmB
^v^Saai PaVa Bfl^V^^^BB BBaaaaBB^^_XaL„,aBh>JI ... l B^ ^^^wflBBBPWBBis^ ^^B bbW^^bb

BBh ^Ki3 ÍBwE- "'"BBB'<:M''i>5 ^^BBbT B^aBBBl wwww>>trjiti>iyj^y.-;v'^ii^.'ai*vfjj.f-.. .'*'*' '¦BbBb ^^Ç^^^^^^^BbBbB^^^^^^^^tBtBbI HB ''-^BbI BBB

BbíM I-BW1'' I *B!ftf<íBÍS!Si!iS**i*.- - »-..^m^B II: ' II ^B JB ^B^BI Bm,5í" fcSBl BBB^BMBk, BBBJpg.J. ...J;. ¦¦¦: ..n....: B BBM^E^B| BM3afô'*M* ^^^ '^^"'fBI BBBB ItB BBB «WJ ãaVãT lBBJ BB^^^ ^Bi BaBBBBBBBflBBflBVJ
BB BBT^^bT ' ' 'ív"",*a^BBÍ'"' ' fl al| gB^^^^HaHB^^aaH^gaJ I ^fl ,. ^ MkJt . ^^B^BBBBl^r^^BMBBB ^mWmmmwt-"' ^^^m\ bbbB^

lav-' w JS I fl Iv^bI Iflinl i 11111 ti flfll Jm Bf~ ^1 BBBai^Br "'^fl^B*'- fl BaAv^^^^^^^^^^^^^aw^^v^aaaBBaBBBBBBWBB} Vavbbj 1 w Ba^ BBfl ÜÜ^BaT bmbbmBbbbI 11"^'^ ¦•'¦'^Si bbt^*bbj bbT^^Bb

BMlP I^W^B i :|B^^^^ íÈP BBBm £^JBbBBb^_^_^L^B Bi^BBB BBBBBhfl fl
BBB BBVBBte i:<BBBBBBI BBBBBBB ^^^^<raaaBB> *"**"' BB 4fl bBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB '^^^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBM BaBaBBMlÉÍBBl BBBBBBBBBaBl BBbBBI BBBB BBBBBBBBBBBBl B Bfl H BB^L^^*"aB BflflB Bm 1 BBbmb Baa™ Baaw bbi Baaj _B^aaafcfc^»zr^^BBaBj bb a lII i U^JIIbibi Ul l^1Hfl BBu^ I Baaaj Bk^BB ia"*B Bt^BBI BBBteÉf4M«4
H|B IWrS Bkv.. ™W»i^H BT BI ^ma^^mi mm*
WBbIbbI BBBBBBBBBB Bfi ^9 BBBB\'' »ãl paj^pa»*- aB BBBaBBa

II Bafei,- BB *r^ fll
BBMit** ^Bfl BpB™^^ ..^Bfl BB

BPfeí fl P^^ . . * ,.*^^mm D*»»^ai PP,i^^Z a^Bi Bãair HP^^^ .. ^»'1^íMM ^r^*í^ JB1 ^^¦BB^B) VáI BBI BBk .511^ ^v ' - üs..'!*-^ jjiiMr -**a . .w ^ _^íéP^^T^7^BB Jr ^^BBBBBBI BBf^^BB BBM^k__3 BI BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBW *^^24J?V'*J^^!ial La^>^U bbpbbI B!
; BB BaW .,.^"-o"W ,>^ W;v^aa\LíiJ(^"a^i^Ba^''™^ - ¦ :W-^,"1B bbWí^bbI Bbbbb»1^ ^2 Bbb'Ba ^'^.»ik^''3àíBBBBfiafJr — BB^^r*- B Br^"a B

fj '^áji&BBBgHL T.ivmmmT^ ^^ ^^ II F
bbbI bbf '^'""a^^bbbb BW^ii' ¦ -^n^B'-É^^^»ai bbbbbw 

^^^^•al 
Bl^^v 

^^^**a?

fl r f^BBB BbbIÉmÉÉÍI BBBfc 
^^™ 

|^_^Be BB Bb^^ ^^i?rB Bb^^. ' '
fl BbBi BBw ,»»-j Bb^^-^
fl Bui^^>al bBb^^BB BBTSÍfi^Bfl BW^ .^^r^^Bl BaBa^-;:'^

B^^aj a ^^-mmA BbMM«B B
BBB BBB

¦ BB
bW*B

PfDo/s outros aspectos do Almoxarifado d* Secretaria da Instrucçào, que valem pelo
melhor depoimento em favor do\desenvolvimento a que já chegámos

nesse ramo da [administração publica.
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Os leitores cia «Vida Capichaba» já viram,
pelo clichê de Páscoa! Carlos Magno, se ê que
nAo se conhece, pessoalmente, em Victoria, o
poeta de «Chagas de sol», que fui um erro da
natureza fazei o parte integrante tío sexo mascu-
lino.

PáSCOal devia ter nascido mulher.
Rosto de virgem adolescente, olhos meri-

dionaes (pie se reviram constantemente dentro
das orbitas, lábios purpurinos mordidos a toda
hora, attitudes e trajeitos (pie as admiradores
do poeta Hastos Portella invejariam, eis um
retrato por palavras, ou melhor uma legenda
para o clichê ahi publicado pela «Vida Cspb
chaba», iIlustrando um artigo do sr. Carlos
Madeira.

Num dia de Carnaval, se Páscoa! appare-
cesse na rua em «travestti», levaria á parede a
sra. Rosalina Coelho Lisboa, a senhorita Didi
Caillet—-record de cabotinismo—a poetisa-eome-
diante Lygia Sarmento, e outras belle/.as nacio-
nacs e extrangeiras.

ZezéLeone, estudante de direitoi Olga Bér-
gamini, promotora de lestas de caridade, Glycia
Serrano de calças, perpetrando poesias mais ou
menos supportaveis, esse mancebo encantador
tem lançado nos corações os arrebatamentos
mais explosivos, os emhusiasmos mais ardentes
e merecidos.

Nâo é de admirar, portanto, que haja feito
no Espirito Santo mais uma victima do seu
fascínio.

, João do Rio jamais conseguiu, com suas
maravilhosas ehmnieas, um suecesso análogo;
se Oscar Wiíde fosse brasileiro, também náo
conseguiria impressionar tanto.

E,'. que Pascoal Carlos Magno, alem de ser
nm moço de intelligencia requintada, náo teria
diíficuldades em sobrepujar qualquer antago-
nista que se lhe deparasse, ou que se lhe depare.

Por causa delle. assim sendo, a cousa mais
fácil deste mundo é o mortal transformar-se.
da noite para o dia, no mais encarniçado dos
Quixotes, investindo, de lança em riste, contra
o primeiro moinho, que se atravessa na sua
estrada.

Para uma Dulcinéa de táo bom estofo, só
um Cavalheiro da Triste Figura, superior ao
idealizado por Cervantes.

Dahi, não estranhar eu os transbordamen-

-^^v>

tos lyrlcos qué Pascoal Carlos Magno provocou
no sr. Carlos Madeira, que descreve da seguinte
Maneira o seu primeiro *rendcz~iou$» cem o
poeta de «Chagas de Sol»:

— Fui visitai o, no Rio. Encontrei o entre
cousas de arte. Apertou me de encontro o co-
ração e disse-me:— Tua terra, meu amigo, é
uma boneca de olhos do azul do céo; o melhor
porque está sempre deante do espelho domar*
Amo tua terra, porque cila trabalha e confia,
—E como elle fala! Quando elle fala, os pas.
saros ficam de bico aberto, numa expressão de
espanto! li' que Pascoal Carlos Magno, fala can>
tandoi...

Vê se, por estas palavras, dignas de um
poeta medieval em um poema á eleita dos seus
sonhos, a espécie de sentimento de que se acha
possuído o sr. Madeira.

tOs loucos e os apaixonados sáo duas cias-
ses de irresponsáveis»- diz Garofalo, crimina-
lista italiano.

Por isto, náo dei a menor importância â
r e s p o s t a q u e o R o m e u c a p i c h a b a
me endereçou, resposta em que o espirito da
sua Julieta transparece e predomina, oiíendida
nos seus melindres de gata vaidosa, ditando
perfidias facilimas de construir e deturpando
factos que, com provas insophismaveis. seria
ainda mais fácil reconstituir, recompondo se a
verdade que destes consta.

Nâo me darei, porém, a este trabalho.
O notável sr. Madeira quer conversa fiada

e o Pascoal Carlos Magno (píer é madeira...
Aquelle náo comprehende o espirito de

«blague» de certas passagens dos meus escri-
ptos a seu respeito, revelando uma falta de
penetração lamentável, tomando nuvens por
JuòÒ, como a pfoppsito da minha crença na
cartomancia, e insinuando que devo, também,
o meu pequeno renome literário, aqui no Rio,
á declamadora sta. Maria Sabina, como se eu
negasse semelhante cousa. pois isto prava ape-
nas, que com mérito intellectual é que pouco
se consegue nesta metrópole de cabotinos e
medíocres.

E* preciso o poeta ou escriptor escorar-
se nesta ou naquella pessoa para poder appa-
recer, se é que deseja appare cer,

Eu. porém, além de ter o desassombro de
reconhecer essa verdade, sou um pouquinho

I
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Augusto de Almeida encontrou Santa de

Alcmqurr, naquella tarde sereníssima de verão,

banhada em lagrimas. Santa, crealurinha de

olhos verde escuros c de bocea mundan.ssm.n,
chegou-se a elle, de bo muito seu amigo e «o-

nbecido, e encostou no seu liond.ro a sua ca-

beclnha volúvel e linda. De encontro ao seu

peito elle sentiu as palpitaçóes apressadas do

seu COraçftO e viu molharem lhe O corpo algu-

mas de suas lagrimas. Sürprebendeu-o proíun-
«lamente aquellé choro. Rorque Santa, em pie
no roso e sentido dos seus deaesetc annos,

era a crealura, por assim dizer, mais travessa

e pilherica qw pife conhecia.
No bairro aristocrático de Copacabana, VI

vendo a vida elegantíssima dos que sabem dis-

tribuir o dinheiro que possuem Santa era apon-

tada como a rainha da alegria, e, embora re-

questada pela rapaziada sadia e rica, jamais
dera importância, jamais ligara ao que ella

chamava «tolices dò coração».
As suas amigas, românticas cheias de rouge

e de oeccado, invejavam lhe o temperamento.

E tinham razão para isso. Por.pie as victimas

das «tolices do coração» perlürbam-se frequen-

temente na vida, as mais das vezes sofírcndo

torturas pouco amáveis, causas de dolorosos

desatinos.

Santa de Alemqucr era, pois, uma manha
radiosa de eco azul, cheirosa, innocmtc; uma

manhã primavera! cm Copacabana. Mas.aquH-
le choro? Era de desconfiar, da verdade. Em

pleno desesélé annos, quaado a vida só se apre
senta pelo prisma da cÔr e da belteza. naoera
crivei que, sem razão, uma m< ça bonita e rica

assimchorassse- Augusto de Almeida conservou-
se no mais absoluto silencio. E derramou so-

bre ella a belleza viril dos seus olhos negro»!
nada podendo penetrar. Depois, usando da sua

intimidade de quatro aunos. buscou, sem resul-

tado, descobrir o motivo daquelle pranto. Ella

nada lhe disse. Somente, por alguns instantes-
emquanlo as suas mãos se despediam, elle no-

tou que os olhos verde escuros de Santa pene-
traram com íixidez desusada os seus olhos nc-
"ros, de belleza viril.

E até hoje, numa creduüdade perfeitamete
admissível, Augusto de Almeida desconhece

que aquellas lagrimas ardentíssimas de Santa

de Alemquer, foram derramadas por metivo do

grande amor que ella sempre lhe teve e que
elle jamais pudera comprehenden

•••••••«???????••??????
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Jairo Leão.

melhor do que Pascoal Carlos Magno, que de-

ve tanto áquella senhorita como eu, pois foi

ella quem primeiro declamou versos seus; en-

tretanto, elle hoje a critica nas rodinhas de

maldizentes da Avenida, esquecendo-se, alé,

por oceasião da coroaçSo da Rainha dos Estu-

dantes, de enviar-lhe um cotvite para assistir

á solemnidade de que foi organizador.

O notável e rijo sr. Carlos Madeira nfio de-

ve fiar-se na pulchritude de to Ias as donzellas.
Lembre-se que as mulheres.se nos propor-

cionam, nesta vida, os maiores prazeres e vo-

lupias, também nos fazem provar o lei das

suas traições c das suas perfidias. muitas vc-

zes depois de impeUir-nos a todos os desatinos

e ...conseqüências, ridículos e parvoices.
E dou por encerrado este incidente, que

já se"vae alongando demasiado, para aborre-
cimento dos leitores da «Vida Capichaba», que,
de certo, nào desçam tomar conhecimento dos

desvarios de todos os Quixotes espalhados

pelo mundo e das faceirices de todas as Uulci-

néas existentes sobre a terra.
Bastem se uns aos outros.

Oswaldo Santiago.

.....

A Loteria de Minas tem pago, com po atualidade, todos os bilhetes premiados.
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O Primeiro Super Pneu do Mundo foi fabn-
cado por Goodyear. --•¦» •- ^
Relativamente, e mais econômico, porque
dura mais que outro qualquer
Equipe o seu carro com Pneus Goodvear
Double Eagle.
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Alua, pallidae merencorea, estendia seus
raios sobre a terra, envolvendo-a num manto
suave de prata lavrada.

Fatigados pelos labores do dia, Belchior,
Gaspar e Balthasai reuniram se no alto de
uma collina e trocavam ideas sobre OS destinos
dos povos.

Seus rebanhos repousavam lá ao longe e.
antes de se entregarem ao repeusu. falavam
sobre as ultimas prophecias feitas, invocando
sempre o nome Ahura Mazda —o Deus Bom,
para que as suis consciências, sempie esclare*
cidas, pudessem guiar os reis e melhor pene-
trar o futuro, de lá trazendo os doutos ensi-
namentos para a humanidade soffred? ra.

Já haviam falado sobre os graves aconle*
cimentos que se desenrolavam no planeta de*
tendo-se demoradamente em todos os factos
em que o material!smo, imperando sobre os
homens, transformava-os ettí verdadeiras feras.

A noite avançava cada vez mais.
Em melo da animada palestra. Belchior er-

gue os olhos e, buscando o infinito, procura
descobrir de onde partia o clarão que, inespe-
radamente, se espalhara por toda a collina.

Movidos por um só desejo, os três sábios
procuraram no horizonte o astro que sobre éítes
derramava a sua luz turifulgente.

Debalde prescrutaram o infinito.
Sobre as suas cabeças continuavam a sen

ür o banho tepido de luz.
Surpresos, entreolham-se é, como se fos*

sem tocados por uma só mola. disseram : «E
tu Bethleem, terra de Judá,

v Nâo és de modo algum o menor entre os
ogares principaes de Judá;

¦ ¦ ¦f
Porque de ti sahirá o conduetor Que ha

de pastorear o meu povo de Israel».
Repetindo as palavras do prcpheta, procu-

raram as suas montarias e, acondicionando as
riquezas que possuíam, partiram em busca do
'?conduetor'*.

Atravessaram os áridos desertos e. sempre
guiados pelo esplender de um astro que náo
podiam contemplar, chegaram á choça, onde,
entre as palhas de uma mangedoura, dormia o
futuro Messias.

Ao transpor o pórtico da mesma, sentirarrt
que náo mais illuminava as suas consciências
o astro que os conduzira ao berço do filho de
Maria. %

Abi, cotuempjando a silhueta angelical de
Jesus, prosiraram-se em verdadeira adoração
oíferecendu lhe ouro. incenso c mirra.

Sublime lição! No berço que a sua humilda*
de lhe uíferecia, já o futuro Mestre calcava,
com a grandeza dos seus sentimentos
a ambição, o orgulho e a vaidade que assola
vam a humanidade.

Conduzidos pela fé, a doce filha do ecu —
pharol acceso nos seus corações-os Magos—
representantes das raças e da sabedoria terre-
na, vieram se prostrar deante do foco luminoso
que, despréndeodo-se do Todo, baixara á terra
para ensinar aos homens o caminho da verda-
deira felicidade.

Quasi vinte séculos sâo passados e tu, hu-
manidade ingrata, apezar das proveitosas li-
ções de Jesus, continuas na mesma vereda dos
erros e das iniquidades. #

Ayrton Machado
V

Aviamentos de
l.a ordem ALFAIATARIA PIMENTA

(Em frente ao Café Avenida)

Confecção
esmerada

%

Grande variedade em casemiras, brins e palm-beachs.
Optima secçáo de artigos finos para homens: Casemiras, gravatas,

meias, lenços, etc.
NILSON PIMENTA

AVENIDA CAPICHABA, E. do Santo VICTORIA

A Loteria de Minas tem pago, com pontualidade, todos os biihetes premiados.
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tífotfSULTÀS:
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cie l X *;» 17 hora*
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CONSWtTwwO
EiUficio «lo Banco Iii«
gíex I' andar tala (0

Teí*j C, 6
Praia do Stti

<P

'1'" iiirTTT-T-lt-_-_--3--IX-XI-t---XIIl

___ Wm\ ^"•¦0*^*1 ^-_w _^y I

a ¦» _ _F 1 nPC_^_É^^^_»

^_^^^^^^^^^^^^^"™lli,*-l|IIBIfcaaa%t55',flfl^ÍJ •tij^T^^

mm«„ f iwtoiapftRftW-i mg siminrn übc •.

_*

__t«:

DR. AMÉRICO OblVEIRfT|
MEDICO PARTEIRO

RBSIDENCIA

Rua Washington Pes-
— sôa, 22 —

3 (antiga Rua do Norte)
Teh ph. V*

*
1 ONNUI.TORIO

Rua I? de Março,
Por Êima da Phar-

j macia Pessoa. Diária
mente das 6* ás 10
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UM OPERADOR
O abaixo áSSlgoadOi doutor em Medicina pela

Faculdade do Rio de Janeiro, clinico ne*ta .,
Capital. Cirurgião e parteiro do Hospital da |J
Santa r*asa de Misericórdia, ele.

ciue tenho empregado em minha cli-
hospitalar o KÍ.IXIH DE NOC.t MIRA,

Attento
nica civil e hosp..
do pharmarrutieo chimiro Joiío da StSva Silveira,
m\ »n mamirMaçoe.* da lyphilif,COthendo sempre
resultado* muiío satfafaotorlos.

Por ser verdade, aííiraio c me .i**igno,

Dr. /. Hardman.

Parahyba, 20 de julho de l?lh «I
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IníUmmaçlo do Utart;
CaUrTho do ÜUra;
Oorrtattntoa do Utam
Cottaaa do Ule.ro;
Hemorrfc_gi*i do TTtaro;
pjramenonchéa (rtfraa doi<
Aaaanorrbéa (falta, d» regrai);
J*ttcorrya (tloras brasoaa);

arfaafoaa da Pabardada;
Fa-orac* oa pbaaaaasaa da Omflfli,
Combata oa anjtaa a -earitoa da Ofaffcflfl;
Evita aa Abortai a eatoa
Faculta o Parto;
Acalma aa Daraa da Oabaça,
laalabalaoa a appaUla;
Ta&fcfka o Utar*
S4 MtHN6t; 0*-tflE SaOM. MJWA S TÜÜ*

MaTDICAMEMTO DA UXADfl OUT10A
ttAB PflâUfâlBÉ-l 1
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TEIXEIRA SILVA & CIA.

COMPLETO SORTIMENTO DE LOU-
ÇAS. PORCELLANAS, CRYSTAES,

FERRAGENS, ARMARINHO E
DROGAS.

SECCOS E MOLHADOS

Recebem gêneros do Paiz á consignação
Telegrammas : JARRA

Rua Primeiro de Março, 8 e 10

Victoria E. Espirito Santo
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IüM CORTE ELEGANTE É TUDO!
- ultima novidade - no

ss Borges Al-c_i£.ie
m

RUA 1)0 ORIENTE, 4 (Esquina do «Café Recreio»») — VICTORIA
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A Loteria de Minas tem pago, com pontualidade, todos os bilhetes premiados,
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A madutaçâo das frutas e hortaliças

Num dos ensaios da Estação Experiment
da Universidade de Minnesota, nos Estados
Unidos, foi permittido estabelecer que o gaz
acctílenio possue propriedades de accelerar a
maduraçáo de muitas frutas é hortaliças, enm-
municandolhes excellentés sabores, coloridos
sadios e apparencia táo aggradavel. romo quan-
do amadurecem nos próprios ramos e galhos.

Ficou provado que submettendo productos
de horta ou de. arvore sob a ãcçftò dos calori-
ficos de gazes acetilenios, < hega-se a fazer des-
apparecer a excessiva aeidrz de algumas va-
riedades de tomates, dotando-os de um harmo-
nioso tom eseariate e de um sabor extrema*
mente delicado. •

Também algumas variedades de melões,
pelo processo indicado, ganham doçura e me-
lhoram muito mais do que quando amadurecem
de modo natural.

O gaz acetilenio ponnitte ainda, branquear
certas verduras.

Submettendo se ao seu effeito, bastam fie
três aseis dias para que possa transformar as
suas cores.

O tratamento feito por intermédio desegaz
se pratica em ambientes espeeiaes, hermeti-
camente fechados, utilizando-se, de preferencia.
adegas e outros locaes análogos, devendo a
sua temperatura ser mantida a 18°.

A destribuiçâo dos gazes se faz á razão de
um metro cúbico por cada mil metros de espa-
ço livre.

O receptaculo, ou melhor, o apparelho que
produz os gazes inflammados requer disposi
ções esoeciaes, para evitar accidentes.

Aos produetores e negociantes de fruetas e
hortaliças, especialmente tratando-se de íruetas
temperadas, é bastante proveitoso utilizar o
gaz acetilenio, com o qual logram antecipar o
amadurecimento e atenuar a acidez das mesmas.

Outras particularidades desse elemento chi-
mico tôm sido comprovadas, como seja a re-
ducçâo do tanino das fruetas que o contem
em quantidade demasiada.

O abacaxi e o seu cultivo
,"¦.. .'¦ ¦¦ -1,

No cultivo do abacaxi, o solo, alern das
constantes limpas, deve estar sempre movei,
para melhor conservar a humidade, principal*
mente na época das seceas,

Dessa maneira consegue-se melhor absor-
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pçáo das águas na estação chuvosa bem como
melhor evaporação na quadra ensolarada.

A eliminação de brotes das plantas em fru-
ctificaçâo melhora de muito os fruetos, que se
apresentam mais desenvolvidos.

E* conveniente, em certos casos, auxiliar-
se as plantas com forquilhas, para náo verga-
rem ao peso dos fruetos.

O abacaxi, ao segundo anno, floresce e fru
ctifíca, levando ao amadurecimento mais ou
menos quatro mezes, e a sua proJueçâo é va-
riavel com o clima e a terra em que è cultiva-
do, oscillando entre fÒ-OÜO a 15.000 fruetos, por
hectare, com o peso approximado de 12 000 a
15.000 kilos.

A colheita do abacaxi pode ser considera-
da a operação mais delicada, pois qualquer eon-
tusSo degenera em apodrecimento.

Deve-se colhei o cortando, com um podão
o pedunculo que Jhe dá melhor aspecto e mai
or tempo de conservação»

O acondicionamento é a mais importante
e completa das operações a resolver na expor-
taçáo do abacaxi.

Uma das formas mais aconselháveis, en-
tretanto, julgamos ser a seguinte; collocar o
abacaxi em pequenas caixas (com gavetas) de
modo que elle fique preso nas suas duas extre*
midades, o que evitará o contacto com outros
corpos e conseguentes tcsües nocivas.

Consumo r COtnntêrciO da batatinha

Avulta o consumo da batata americana, em
nosso meio, mormente nos centros, onde se
adensa a população. Os dados estatísticos re-
velam que elle cresce parallelamente com a
importação do produeto, signal evidente de que
a cultura nâo toma a expansão proporcionai ás
necessidades dos nossos mercados. Opaiz que
fornece maior quantidade de batatinha para o
Brasil é a Argentina, de quem somos tributa-
rios, tanto desse produeto como de outros de
maior importância, tal como o trigo. Em pro
porção muito menor que a Argentina, a Itália,
a França e o Uruguay concorrem igualmente
para o fornecimento da batata ao Brasil. Accen-
tuando-se a disparidade da producçáo e do
consumo, aquelle estacionario e este em franco
desenvolvimento, vê se bem o recurso á im-
portaçào tem de se fazer em escala cada vez
maior, naturalmente com prejuízos para os in-
teresses nacionaes. E? medida de sabida pre-
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O único preparado att* hoje conhecido para combater c
exterminar por completo u caspa, evitar a queda do ca*

bello e combater toda é quatquCf moUstíã do couro
cahelludo.

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

estrangeiros, nffó sendo o mais caro.

Estes poderosos preparados são vendidos na

Perfumaria FLOR DA AMERICA
Rua Duque de Caxias, 27

E. E. SANTO VICTORIA
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Café Globo
Ht A .ÍKRONYMO MONTEIRO, 39^

Duque de Cailas, 40 — O. pontal. 3742

Trinxet & Alves
SERVIÇO COMPLETO PARA BANQUE-

TES, BAELES E PIC-NICS.
Bebidas finas, conservas nacionaes

e estrangeiras
- TELEPHONE N. 182 -

VICTORIA ESPIRITO SANTOL 1
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Leia e faça com que seus
amigos e conhecidos assi-

gnem também a «Vida Capichaba», por-1
que, desse modo, nos auxiliará na propa-

WmWÊIAmm^áWmÊmmmiámmlmmlf^^ ¦ wMHU ganda do Estado i;*r..,..-.a,; .f .1 . ¦ «M,afc>:»«iHw_i
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vi leucia cogitar de dar expansão á cultura da
batatinha em nosso paiz, mormente nas vizi-
nhanças das grandes cidades, onde o seu con-
Sumo ê certo e cada vez mais intenso, ao mes-
mo tempo que os meios de transportes sào
mais rápidos, mais abundantes e mais baratos.
Dada a importância enorme que tem a batati-
nha como artigo de uso forçado, o estimu'o á
sua produção náo deve passar, por mais tempo,
despercebido aos governos, bem como deve
attrahir as attenções dos particulares. E* unia
necessidade imperiosa crear facilidades para
o transporte da3 safras, do local onde se pro-
duz para o em que se consome, podendo o
governo influir na modificação das tarifas das
estradas de ferro, que precisam ser diminuídas.
A batata, como artigo de preço barato e tendo
de competir com productos similares, proceden-
tes dos portos do sul, transportados por via
marítima, e, portanto, pagando fretes exíguos,
náo pode supportar o ônus de trarifas altas,
como sâo as das nossas estradas de ferro. Re-
presenta, por isso mesmo, um grande auxilio
para os cultivadores de batata, a reducçâo dos
preços de transportes, por via terrestre, para
a su:i producçáo, FactUtandoa sua chegada aos
mercados consumidores. O custo de producçáo
da batatinha, accrescido das despezas de trans-
porte, deve ser de tal modo que o nosso produ
cto possa concorrer vantajosamente, nos mer-
cados internos, com pro dueto importado. Além
das tarifas protectoras os productos da lavou-
ra de fac.l deterioração deveriam gosar de pre-
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ferencia p ra uma cooducção immediata ei 0
barateam nrtd do custo adviri i também da ado*
pçáo de novos processos de cultura, como o
emprego de machinas agrícolas c uma adubação
adequada. Ima propaganda intelligente em tor-
no da intensificação da cultura dessa legumi-
nosa deveria ser levada a effeiio, e isto com a
amplitude e intensidade de que só o governo
seria capaz, com os seus recursos financeiros
e moraes. Providencia de g*ande alcance, seria
facilitar o desenvolvimento da pequena lavou
ra na vizinhança, como já fizemos sentir, dos
centros populosos, para assegurar o abasteci
mento dos mesmos, creando novas fontes de
actívidade e barateando o custo da vida com
a abundância dos gêneros de primeira neces-
sidade. i*m dos aspectos do problema quetam
bem tem grande importância é o que se refere
ao cuidado na preferencia de sementes selecci-
onadas para o plantio, tendo em consideração
as exigências do mercado, os rendimentos com-
pensadores, a resistência ás pregas e o praso
alongado de con-iervaçá * do redueto nos arma
zens. Esse conjoncto de providencias acerta-
das, umns da competência dos poderes publí-
cos, outras da competência dos produ cto res e
particulares, impulsionará a cultura da bata-
tinha, concorrendo assim para evitar o escoa
mento de uma s» mma bem apreciável da-nos
sa economia e tornando mais accessivel aos
consumidores a acquisiçâo de um gênero de
alimentação, por todos os títulos, recommenda-
veb ... *

I
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Perfumadas, Calçados,

Fazendas, Armarinho,

Roupas.

mm>

FLOR DE MAIO
Casa Xamctalla

i

Eii " DE F- PAULO ^^^

Chapéos de sol e
cabeça, etc.

Preços razoáveis

de

Successor de NAMETAbbA, PAULO 4 IRMÃO
Rua Jeronynio Monteiro, 1 e 3 —CAIXA, 3ô52—Victoria —Est. do t;sp. Santo
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Num Theatro 607o sáo Calvos!
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Q uonôo U 5 ?nr G um m^Otro oOSCrví' QUP

60*/, ciob esptfcioüorcí-* soo coíuo^.

a colulcie em qprai. prouem ôo mau iroip <r

òeiflébtb òp muitos, poro com o cabcllo E tuôo

quanto r mn\ trotado, caminha a passos for-

goíj paro a 0cgeneroc,00.

O cabello c atocoõo constantemente por^innu-
meros moléstias, que precisam, ser combati-
das. sob peno ôe alastrarem-se por todo o
couro cabelludo. eMerminanda-o por completo.

Rs cospas soo um dos maiores inimigos óô
cabello. £ssas cuspas qu« U 5 UÔ note no
seu cabello serão com certeza, o tausa da
Sua futura calutne.
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J • > P0R0ü( KflO COMBATER QESBC lá I Mil?
R Loçoo Sníhonte ê absolutamente InoHens»
uo, podendo, parlanto ser usado dioriomente
e por tempo indeterminado, porque a tjua ac

^ çqq ê sempre benéfico

U^anôo o CaçOo Bnlhonfe- u S comOofir chi cat>«i»Of»
brancas <f fffrô a CObCÇQ eurmprtr limpo t frsrnco. G o
cobeilo.jtorti». ^Hnôo I -aüéono £w»taró a?» fa»pa», u

Queòa"ôo cobeflo t a caiutrie

R í.o<0o BrfTbar.!» ndo monctio a p<lte nsrm queima
o*\ CCtbClIOftT corno ocontec* com aíguri!» rfmeòio?» que
comem nitrofo ai' prara | outron iofíi ntxiuoi». £' ipÉ"
cornmtfnòodo pelo» prirtcipae*) InOlttOtOtl Sonitano»
tJo exfrangeiro ? ar*iiv»-ada pelo Qeoortom^nfo 0«
Hyg,i*n<f ôo aram».

CUIDADO COM AS IMITAÇÕES
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DE VICTORIA A HOLLYWOOD
A voz d a a Estreitas

Constatou-se nos «studios» da Metro, que,
praticamente, todos os artistas dali se achavam
em condições de trabalhar no fílm falado ou
careciam, apenas, de ligeiros reparos. E isto
consistia, na maior parte dos casos, na corre
cçáo de uns tantos vicies de linguagem, ou,
tratando se de artistas estrangeiros, na corre-
cçáo do sotaque. Anita Page resolveu o proble*
ma, na parte que lhe tocava, tomando um cur*
so cie elocuçáo com dois professores da Uni-
versity of Southern Califórnia e. verificando
que possuía vóz perfeita, mas entrecortada de
defeitos de pronunciaçáo, principalmente quan-
to á respiraçác durante o discurso, Mlle, Astor,
artista sueca, viu-se deante do problema éter.
no dos extraogeíros: o accento idiomatico úU
fferente. O seu vocabulário inglês era bom e
perfeita a voz. Norma Shearér, cuja esplendida
vóz em «The trial of Mary Dungao» e «The
Last of Mrs. Cheney» é um dos poderosos Br»'
gumentos de que os artistas ds íèla podem sa-
hir se táo bem como os do palco, também se
preparou para os trabalhos por meio de estu-
dos. Logo que o film falado entrou em execu-
çâo, Norma entregou se aos exercidos que de*
veriam acostumai a ao microphone. Nessa ceca-
siAo. também, Lionel Barrymore entendeu de
prevenir os artistas da tela contra a altura da
vóz, professores e escolas de declamaçáo que
começaram a surgir como que por encanto em
Hollywood. «A voz tem pouca significação, dis-
se elle, o que Importa é a massa cinzenta e a
personalidade que se encontram por traz delia*
Lincoln possuía a peor das vozes, mas era su-
fficiente para o que elle precisava títeé-c». A
predição de Barrymore tinha a mais conclu»
dente confirmação, pouco depois, quando ou-
tros artistas <l) «screen» começaram a falar
para o microphone. John Giibett, por exemplo,
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nâo se submetteu a preparação absolutamente
nenhuma para o seu fílm falado de estréa»
«RedempHon», e verificou logo que esta nâo
lhe era em nada necessária. «O principal-diz
Gllbert—«: combinar a voz com a mimica. As
sim, por exemplo, temos o caso de uma soe*
na que eu sabia perfeitamente como interpre*
tar na acena rnud^, mas que a introdueçâo da
palavra vinha modificar a minha concepção no
modo de realizal-a. Ba me via, pois. constan-
temente na necessidade de imaginar uma nova
forma de interpretação que me*permittissc tirar
a melhor vantagem dos dois elementos conju-
gados—imagem visual e som-pequenas infle
xôes no discurso e pequenas gesticulaçôes
combinadatnenle. «Nem Lionel Barrymore, nem
Conrad Nagfl fizeram qualquer aprendisado
para trabalhar no cinema falado. Maricn Da-
vis lambem evitou as preliminares de utn eô
tudo anterior, entrando em «Mariannei com a
sua vòz nâo modificada por nenhum exercício
e grande parte desse film, affirmao o seu di-
rector, que foi Roberi Leonards, foi devido a
sua vóz ser absolutamente natural. Joan Craw
jfords igualmente foi para a scena vocalizada
com a sua voz *au natureU. Bessíe Love foi
talvez, de todas as artistas» a que possuia me-
Ihor preparo, pois representou em «vaudevil-
les» e «sáetches», tomou lições de dansa e mo»
dtficou toda a sua personalidade da tela. E*
evidente que todos os artistas devem instruir -
se acerca das particularidades referentes ao
falar para o microphone» tal como foi preciso
lamiüarisar se com os ângulos da camera no
drama mudo, mas isso não é trabalho penoso.
Em muitos casos, os exercícios de respiração
e outras pequenas correcçõea só podem bene^
ficiar oa artistas, mas a verdade é que o bom
actor é sempre o irje*mo. quer no palco, quer
na tela. quer no cinema silencioso, quer no
cinema sonoro.
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Sedas- Armarinho Modas- Novidades

OS MELHORES ARTIGOS PELOS
MENORES PREÇOS. §

Proprietários: NICOLflü flfllG S Ciai
Rua Primeiro de Março. I

B E. E. SANTO VICTORIA §
A, A
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Assignaturas para 1930
Pedimos aos nossos representar*-

tes que procurem, desde já. angariar
assignaturas para o czrrenie anno, en-
viando-nos, com a possível brevidade,
as respectivas relações. As assignatu-
ras tomadas agora, para 1930, terào di-
reito-a prêmios valiosos. O pagamento
será feito adeantadarnento.
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Major /- rthur Batalha
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Deu-nos a satisfação de sua vi
sita, para n<s agradecer a noticia,
que estampámos a s<u respeito, o
o nosso prezado conterrâneo, jst,
major A thur B uaiha alto fuoc< lo-
nario na Alfândega do Rio de Ja-
neiro.

WBWigtfaaWiiWI

Prof. Pd u l o Ca rd i m

De regresso a esta cidade, onde
vae continuar dando desempenho
á Importante rnissâo de organizar
os nossos coros orpheonicos esco-
lares, esteve em nossa redacçáo.
proporcionando-nos o gratíssimo
prazer dè sua visita, nosso distin-
cto e querido amigo, prof. Paulo
Cardim.

Gratos.
n»#'l i #+¦ flUt«üiMisti«»waií

Folhinha
..-.-¦¦

0 sr. Antônio Teixeira, residente
nesta cidade, onde representa a
íirma portuguesa Amorim & Pífa-
to, que administra grande fabrica
de rolhas e artefaetos de cortiça,
pffereceu*n'o8 uma de suas origi
naes folhinhas para este anno.
toda feita de cortiça.

Gratos á sua attençâo.
JUUtóJ^iU >«v.!«* 4 » ?, -j*t í¦-.**¦**—"¦**¦

Dr. Henrique Cerqüeira
% Li ri a

Esteve em nossa redacçáo, agra-
decendo nos as justas referencias,
que lhe fizemos por occasião de
noticiar a sua reconducçâo á pre-
sidencia da Câmara desta Capital,
o sr. dr. Henrique Cerqüeira Li-
ma, nosso iliustre conterrâneo e
um dos melhores amigos da nossa
revista.

Delicioso brinde
O sr. Abel Lemos, esforçado é

bemquisto representante da Com-
panhia Cervejaria Brahma, nesta
cidade, offereceu-nos. como boas-
festas, algumas garrafas do acre-
ditado e delicioso Guaranét dessa
fabrica.

Produeto já definitivamente vi-
ctorioso nos mercados consumido
res, pelo esmero e excellencia do
9eu fabrico, náo teme a con eu r-
rencia dos seus melhores similares.

Gratos á gentileza do sr. Lemos.

Hd TI bP1
Cia. Hamburgueza-Sul-Amerícana

de Navegação
Excursão de LUXO aos pontos mais pittorescos do

MEDITERRÂNEO

pelo rápido e luxuoso transatlântico

CAP POLÔNIO
a sahir do porto de SANTOS em 17 do JANEIRO de

1930, 8 fazendo escalas nos seguintes portos:

RIO DE JANEIRO, CADIZ. BARCELONA. VILLEFRAN-

CHE, MESSINA, MALTA. ALEXANDRIA (CAIRO), HA1FA

(TERRA SANTA), CONSTANTINOPLA, ATHENAS, PAL-

MA DE MÂLLORCA. ARGÉLIA. CEUTA, CADIZ, LISBOA,

BOULOGNE S|MER e HAMBURGO.

"*^* '^^^** ^p

Mais de 45 DIAS de viagem de prazer
PREÇOS Dft PASSAGEM PflRfi O CRUZEIRO,

DESDE RS. 5:200$000

Uma classe somente: - PRIMEIRA

Informações eom os AGENTES
nesta Capital :

THEODOR WILLE & Cia.
VICTORIA - E. SANTO

Rua Primeiro de Março, n. 12 ¦

Caixa postal, 3963 — End. tel.: «WILLE»

Rio de Janeiro, Santos, S. Paulo

«í***
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O VALOR DO ANNUNCIQ NA
—————.—^____________ _..._. ______,

«VIDA CAPICHABA»
^¦¦IHBBBBBB]^Bi^BBiaaHMvaaB^BHnHBBiVHB^^BM^BaBHaHS^B^^^^^^^^_^^_^_^_^_^^

O negociante intelligentc náo desconhece o valor de uma svstematica campa-
nha de propaganda.

Os annuncios nas revistas do gênero da Vida Capicliaha Sáo de notável effi
ciência, trazendo fartas compensações-

As declarações abaixo, que nos foram espontaneamente offerecidas por duas
das mais importantes firmas de Victoria, sáo attestados magníficos das vanta-
gens, que advem para os que nnnunciam na Vida Captchaha .

«Victoria, 20 de dezembro de 1929.
Amos. e Snrs. Directores da *Vida Capichaba»:
Nas véspera a de encerrarmos o anno eommercia! de 1929» temos o grato pra-

ser de levar ao conhecimento dou prezados amigos que estamos satisfeitos com
a campanha de propaganda, que vimos fazendo em sua conceituada revista, pois
podemos assegurar-lhe que vários negócios nos foram encaminhados de diversas
praças por intermédio de annuncios, que publicámos na «Vida Capichaba».

Importando num acto de justiça reconhecer as vantagens de propaganda na
sua preciosa revista, felicitamol-os por esse auspicioso resultado e apresentamos-
lhes 08 009809 votos de constante prosperidade.

De VV. SS.
Altos. Crdos Onrs*

G. Roubach d Comp.»

«Victoria. 31 de dezembro de 1029
Kxmos. srs. Directores da «Vida Capichabaa—Nesta Capital.

Amigos e senhores :
Como nnnunciantes assiduos na «Vida Capichaba». onde fazemos constante

propaganda de nossos artigos, de real proveito para nossa Ürganisaçáo, graças ú
grande procura de que gosa esse magazine capichaba» merco dos esforços de
seus dirigentes, ao encerrarmos o nosso anno commercial de 1929, sentimo-nos na
obrigação de vir apresentar lhes os nossos agradecimentos pela cooperação que,
por esse meio, dispensaram ao desenvolvimento de nossos negócios.

Com os nossos protestos de alta estima e consideração, os nossos melhores
votos de Bôaa Festas e muitas prosderidades no decorrer fio anno Novo de 1930.

Cordiaes saudações
S, A. CASA PRATT-FILIAL DE VICTORIA

Cleto de Almeida gerente
Luiz Portilho, contador».

Esses attestados, que têm o alto valor de serem subscriptos por duas das mais
importantes firmas commerciaes desta praça, entregues, constantemente,
com vantagens innegaveis. á faina compensadora de annunciar sempre para ven-
der cada vez mais, valem pelo mais efficaz louvor á efficiencia dos nossos lar-
gos recursos de publicidade.

E — convém salientar como expressão de verdade—poucos centros commerciaes
são tão sensíveis á influencia do annuucio, como o nosso. Qualquer produeto an-
nunciado habilmente nesta praça tem, logo. grande procura e sahida inFalliveL

Todo commerciante e industrial, que saiba tirar vantagens compensadoras da
propaganda, ha de encontrar sempre a freguesia espiritosantense disposta a
apoiar e desenvolver suas iniciativas. ^
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USE OS PRODUCTOS"do 
LABORATÓRIO Sabão Russo!

A

SUPER-HYG1ENICOS E PERFUMADOS

4gu£i c/o colônia FLORIL ~- Ultra fina o concentrada.
Sabonete FLORIL o mais puro e agradável.

O segredo da Suitana — rejuvenece e embeüeza a cutis.

RlJSSO Colido e liquido) medicinal. Grande protector da pelle*** contra rheumatbmo. queimaduras,
contusões torcedoras, fneiras, golpes, talhos, rugas» comichôes, espinhas, pannos,caspo, 

sardas, assaduras do sol e suores fétidos*
dopta.los offlclalmente no» hospítMS do Exercito e da Policia Militar do Brasil.

A' venda em toda a parle.

Sabão
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CRIA ROBUSTOS BEBES
porque :

GLAXO é tâo digestivcl, limpo e nutritivo
como o leite materno.

GLAXO não tem micróbios nocivo* e até os
recém-nascidos o assimilam-

GLAXO é puramente leite, que se dissolve em
asua acabada de ferver.

lExperlmente-o para o seu Bebé^

*

aPSio o o « o i .3 2 3 S o ; l 3 1
-tt-SB oi *^ ° - ~ B 1
H_E3 P-X^SiõSõScEg «I
gfcl > c £ * _.2 «; ;'Dl;2° s 1

ül * _dÉ3 í/I - <" r- CC» i: !T3 J -^ xj P3 ¦

P»-»^-^ (U <S) J< S? ~, v " r> í1 r OI lrt ¦mha. Êí 1\ ^ Q ® - - *~ Ji n • 7Í ¦BL_?JÍ pnJ^o-QEtn-OcoüJOill
1^| E O «(Dco^cEbUQ:^ 3|¦L^Jj l^dd 2 ^ E E ~ 

n m o) « 1
Pterl ^«J<Do^2-i2o-«i3p ,0 -I I
JH O cfJ) u « S o 3 £ * Z i u- § I
^H V-P I _^_ /''¦ t '*njK. H^¦^L^ ^_^_B_w-»—»-*á __ ¦¦'¦ T/vzy __¦ • ^l

I I B' miHí^L^Í H
^T -^ ____^Hr'iT' ."¦ "í^i/SF^^v^vl#vll^_P^—^ _¦I & .««sjMf r -*w- \^*m J**- ¦
» i__y. * . ^-v"^ Owfmín1* ¦ ¦K*5_n_>scsi •¦ ^ iJà^MlF -»-r"! IIIPiK ; ^ •,U_Mr^' ^-^^•*r^í

mWmmmmmtXÚ^'^' í ál È ^^^s*^5^^^1^»
K ^^^^^H B_^_B I^bk. &_^ _^_i _A ^B

H^í ->• 9l 5^__a£^B^__ __^_. _¦H___w_ iE^fll _|_ta____ ¦r^fl HflnRfl ^_l ^. I

em . m \ _tr-.g LÉFM _^^~ ^^ S

w^^^jSffÊ^^- __]_h I

B. ,>>>-mI.-,»—^—#—#—é—j—_r"^^i^rcji£rryir^^

si ^^^^K ufl _r _| __

i | --M^_»_»»M>_»_«W_»^i_M8»_g«i«»»MiaiMM^IMB^ illIIW¦¦ iBM_wpMM_pww_BWW_PWi9afmWÊÊWmll*ÊWUM

Quer V. Ex. vestir-se bem e com

poueo dinheiro ?

PROCURE SEMPRE
a filial da

Alfaiataria Guanabara
Rua 1- de Março,34—Victoria-E. Santo

i "i
Ç •



/

____r ^P BB__W YB_ ___r T___- ___P BB vf-_ __________ ^^É__. _____r a. ____r _¦»' ? ?Um**»* \f \ _^ ______^_r ^_^_l _^É^T ^_^_. _^_F ^BB_ _^_^r _^_L_A BB. __^H _^B ^B_^__ __^_^r _^_^___^_^r _^^ *^ » ¦" ¦J*N* ^^A _^__r ^^^^^^_i

ANNIVERSAR/OS

Fizeram annos
No dia 19;
PIETRANGELO DE BIASE - Fez annos

nesse dia o sr. Pietrangelo de Biase, sócio da
importante firma deste Estado Yivaequn, Irmãos
& Cia., e cavalheiro largamente estimado.

De trato Ihano e aífavcl, simples e com*
municativo, o distincto anniversariante é uma
fias figuras mais em evidencia no nosso alto
mundo commercial e social.

Naquella data teve o sr. Pietrangelo
mais uma opportunidade de ver o grande nu-
mero de amigos, que o cercam, recebendo in-
numeras demonstrados de affecto,

Enviamos lhe o nosso abraço cordeal e vo-
tos de constante felicidade.

PROFESSOR PLACIDÍNO PASSOS -
Também, no mesmo dia, fez annos o distincto
preceptor da i.ifaneia professor Placidino Las-
sos, esforçado director do Grupo Escolar Go*
mes Cardim, desta capital.

Muito conceituado entre os seus coliegas e
em nossa sociedade, o ioteüigente anniversa-
riante tornou-se credor de justa e merecida
sympathia.

A «Vida Capichaba» saúda o cordealmente.
— A exma. sra. Anua Ramalhete Maia. um

dos vultos mais respeitáveis do nosso meio, e
pertencente a numerosa e d ÍS ti neta família da
qual tantos membros se tem destacado na vida
do nosso Estado.

Aro dia 10:
O jovem Olegario Lellis Ramalhete, appli-

cado estudante e filho do sr. José Ramalhete
Maia» director do Expediente da vSecretaria da
Fazenda deste Estado.

—A exma. sra. Paulina Finamore, dignissi-
ma esposa do dr. Francisco Finamore e mãe
do dr. Romulo Finamore. illustrado Juiz de Di-
reito da comarca de Santa Leopoldina.

No dia 12;
A exma. sra. Adelaide Maciel. amantissL

ma esposa do sr. Antenor Maciel, graduado
funecionario da Alfândega desta capital.

—O sr. José Ramalhete Maia. competente
director do Expediente da Secretaria da Fazen-
da, tendo por esse motivo sitio alvo das mais
carinhosas provas de sympathias dos seus col~
legas e de quantos lhe apreciam os nobres
predicados de coração e caracter.
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No dia 13:
O sr. Catlos Lindenberg, sócio da impor-

tante firma Duarte, Fundáo & Cia. desta praça,
e cavalheiro geralmente bemquisto.

-O sr. Adhemar Alves de Araújo, do nos-

so commertío, onde gosa de gerai estima.

No dta li:
MADAME ELPIDIO PIMENTEL- Tez íinnos
nessa data a exma. sra. Orminda Pimentel, vir
tuosissima esposa do nosso caro director, pro-
fessor Elpidio Pimentel

Dona Santa, COtUO é geralmente conhecida,
senhora de elevados dotes de espirito, esposa
devotada, mãe desvelada, fez de seu lar um
recesso de felicidade. <mde vive cercada dos

carinhos do seu extremoso companheiro e das

carieias do* seus idolatrados ftlhinhos-
Figura das mais distinetas do nosso mundo

social, quem quer que a conheça, torna se ca-

ptivo no seu modo acolhedor, espontâneo e
sincero, tendo para todos uma gentileza, um

gesto de sympathia, uma phrase de bondade.
O seu natalicio foi motivo para que a sua

confortável residência se enchesse do que ha
de maisselecto em nosso meio. afim dé lhe le-
var expressões de amizade.

A* dona Santa saudámos respeitosamente e
formulamos os mais verdadeiros votos por que
a sua vida tfn útil se prolongue por muitos an
nos. para completa ventura do seu digno espo-
so e dos seus filhos e alegria de todos, que a
estimam.

NECROLÓGIOS :

Em Santa Leopoldina, falieceu no dia 10,
o interessante João Francisco, idolatrado filhi-
nho do dr. Romulo Finamore. integro Juiz de
Direito da Comarca e de d. Ida Vervloet Fina-
more.

João Francisco, que era um menino de ra-
ra intelligencia e sadio, vivaz e desembaraça-
do, apesar da sua p.uca edade, enchia o cora-

çíio dos seus extremosos pães das mais encan*
tadoras esperanças. *¦

Infelizmente a morte, autora sempre de
amargas surpresas, nâo quiz que tantos sonhos
Fe realizassem para felicidade do distincto ca
sal. E aquella alma em botão, que mal se des-

petalava para a vida, foi arrastada pela fatali-
dade.

A «Vida Capichaba» lamenta sinceramen'
te esse táo rude golpe, que fere os corações do
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Terreno na P. Comprida

a sua vez!..
Vende-se um excellente. tpara consíruírl na rua

Itapemirim, próximo ao mar, livre e (lesem-
baraçado e com algumas bemleiturias.

Trata-se nesta reúacçao, o» na Secretaria ria fazenda
com o sr. Emílio Oliveira. I
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dr, Romulo Fínamore e de sua exma. esposa

envia o seu pczar.
BRAULIO DE MIRANDA FRANCO-No

dia 13 faljeceu nesta cidade, quasi que repen-

tinameute. o professor Braülio de Miranda
Franco.

MUItaodo ha muitos an nos no magistério, o

extineto sempre se revelou um dedicado e es-

forçado, náo sendo pequeno o numero dos que
lhe devem o saber,»

Actualmentc estava como professor da Es*

cola Regimental do Regimento Indiciai e Miü-
tar ilo Kstado.

Exemplar chefe de familia. deixa viuva e

quatro filhinhas. aos quaes apresentamos os

nossos profundos sentimentos.

ARY LINDENBERG-Km Collatina, onde

empregava a sua aetividade, foi. ha pouco, as-

sassinado o distincto moço Ary Lindenberg, fi-

lho da exma. viuva D Barbara Monteiro I.iu-

denberg.
tnielligeóte, expansivo, o extineto era ge*

ralmente estimado por quantos com elle pri-
vavarn.

Como todo moço de idéas alevantadas,

Arv era sempre um eternu revoltado contra

a prepotência, e, pela imprensa e em comidos,

sabia externar com desasso nbro os seus ide-

aes. Sobre tudj, era urna grande alma, amiga

e companheira em qualquer emergência da

:A sua morte, e por ser em condições táo

I trágicas, causou em nossa capital profundo pe-
zart onde o morto tinha innumeros camaradas

e admiradores.
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A festa dos solteirões
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O Cluh Victorta, por iniciativa de seus
sócios, que vâo resistindo por epicurismo
ás seducçdes do casamento, vae offerecer,

no sabbado próximo, á sociedade vicio-

ríéose, que o freqüenta, a festa dos Sol

teirões. que constituirá, pelo sou inedius-

mo. OKI dos maiores suecessos soctaes do

club, neste anno.
Todas as providencias para que sejam

infalliveis o esplendor e 0 êxito da gfaftr
de festa foram tomadas a tempo c desse

modo. é justa a animado, que reina nos

nossos centros de refinada elegância, á

espera dessa noite esplendida.
Muitas surprezas. lindos números de

musica pelas orchestras, que nâo darào

armistício aos bailarinos, encantadores
cattillons — podemos affirmarque isso ha-

verá com abundância, para todos os gos~
tos e idades.

E ainda, como originalidade a caracter

da festa, a Commissâo, que a está ôrg*

nizando, pretende conseguir, como

obrigatório, nessa noite, que o bu/Jet for-

neça exclusivamente, aos BOlttírõefl no-

menageádoa, 08 seguintes doces: baba

de moça (em vez de sorvete), colchão de \
noiva e olhos de sogra.

Assim, talvez eiles quebrem depressa o

voto de cclibata.ios, para ventura de mui

tos, coracâozinhos femininos, cansados

de amarrar S. Antônio...
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A' distineta família Undenberg,
sentidas condolências.

NOIVADO

enviamos

Contractou casamento, nesta cidade, o sr,

Djalma Borges, brioso tenente do R P Militar

do Estado, e. a senhorita Sebastiana Hooper da

Silva, proíessoranda. querida filha da sra. Li*

Ha Hooper da Silva. .
Fazemos votos pela felicidade dessa uniào*

levando aos noivos nossas felicitações.
-Com a gentiüssima senhorinha Josma

Bustamante.de nossa sociedade- contractou ca'

samento. em 2ia úa semana passada, o dis-

ticto mico Kisieri Modenesi. graduado funcci-

onario da Estrada de Ferro Victoria a Min fg

Wda Capichaba». no genoro. é o periódico de maior tiragem e circulação



O theatro japonez
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Hamburg - Amerika- binie
SERVIÇO REGULAR DE PASSAGEIROS E CARGA

COM VAPORES DE MALA

Navios o molor

General Osório - General Artigas
General San Martin

Os maiores e mais luxuosos navios de CLASSE INTER-

MEDIARIA em serviço entre a EUROPA e

AMERICA DO SUL.

Sahirias rio Rio para

Vapor General Mitre
« Baden
m Bayern
« General Beigrano

GENERAL ÒSORIO
« Wuerttemberg
« General Mitre
u Baden
« General San Martin
- Bayern

GENERAL OSÓRIO
« Wuerttemberg
« General Artigas* ai Baden
« General San Martin
« Bayern

GENERAL OSÓRIO
« Wuerttemberg
« General Artigas
« Baden

a EUROPA

28 de Janeiro-30
21 de Janeiro

ar 11 de Fevereiro
25 de Fevereiro
4 de Mirço

18 de Março
25 de Março
8 de Abril

19 d > Abril
29 de Abril
12 de Maio
3 de Junho

16 de Junho
24 de Junho

« 5 de Julho
19 de Julho
24 de Julho
19 de Agosto
1 de Setembro
9 de Setembro

Informações com os AííKNTKS
nesta Capital :

THEODOR WILUE & Cia.
VICTORIA - E. SANTO

Rua Primeiro de Março, n. 12

Caixa postal, 3963 End. tel.: «WiLLE»

Rio de Janeiro, Santos, S. Paulo

0 theatro japonês, tâo pouco co-
nhectdo fora (Jó oriente, é extraor»
dinariamente earacteristico e lio-
pressiona sobremodo áquelles que.
de civilização diversa, o assistem.

A morie é o th ema predilècto.
a inspiração constante paira por
quasi lodosos dramas nipponicos.

Uma escriptora hespanhola, que
viu representações em T( kio. Osa-
ka, Nagasaki e outras cidades do, *
[mperío ei i Sol Nascente, escreveu
as suas impressões, que vâo a
seguir»

«A mímica, mais do que as pa-
lavras, frisa a acçào com admira-
vol realidade-

As sombras, os phantasmas, os
eftVuos de luz que acompanham 

*

os personagens, graças a reflecto
res especiaes, jogados com extra-
nha maestria alternando com o
coro de vozes ou com a orches-
tra, emprestam aos olhos vilões
surprehendentes*

Embora desconhecido o idioma,
senti grande emoçáo ante o de-
senrolar da peça.

A primeira que assisti, foi a tra*
gedia da «SamuraL»

O cavalheiro rodeado dos seus,
jovem, formoso, rico. adorado por
sua esposa, que, prostrada aos seus
péj, o acaricia — manifesta o seu
desejo de morrer.

Deve morrer e quer que a sua
morte seja nobre e cavalheiresca
como fora a sua vida.

Prepara se, impassível, expéri-
mentando o sabre em differentes
partes do próprio corpo, á pro-
cura do ponto justo e mortal em
que deve cravai o.

Todos os seus movimentos sáo
rythmicos. dentro de um doloroso
cunho de human dade, producto,
todos elles. de um estudo em que
a esthetica entra como factor pre~
ponderam o*

O caracie isüco do theatro japo-
nez é.a sua espantosa sobriedade.

Os actores parecem ter estyli-
zado o gesto á força de elimina-
çâo, nada excedendo nem ialtan*
do nas expressões precisas, ma*
thematicas, principalmente quan-
do procuram retratar as paixões.

Quanto á decoração é de poly-
chromia deslumbrante.

.. ¦ ¦ Ü/i: •¦¦:.:'- !



Os trajos de um luxo estupendo
nem sempre eáp apropriados: ha
mendigos vestindo riquíssimas se-
das, pois 0 publico prefere a .^unv
ptosidade ã propriedade»

A sobriedade esta na obra c nos
actores.

Quasi todo o theatro japonez^e
inspira no suicídio —o «Hara-Kiri *

Até as damas se ofíerecem em
holocausto e se matam, o mesmo
acontecendo c em as crcanças,
como no drama »Haiké Monoga-
tari», em que o príncipe, infante
de nove annos, se suicida.

O «Castello de Osaka». drama
histórico muito popular,é pungente.

Trata se da rendição da formi-
davel fortaleza de Oseka por ( bra
de um trahidor.

Apparece em scena a esposa
que, por defender o castello, tudo
sacrificara, inclusive os filhos.

Assaltada por pesadelos, alluci-
nações e phantasmas, cem elles
dialoga como no theaíro grego e
shakspeareano, mas tâd ínpida-
mente que mal se concebe.

E' uma fúria de emoções.
A actriz. de enorme sensibilida-

de, agita-se» retorce-se, vocifera.
Cinco scenos seguidas, de appa-

riçôcs diferente*; mostram aspha*
ses da rendição, ora vendo-se a
figura da esposa, ora dos filhos,
que marcam altitudes patheticasi
e depois é o trahidor que suscita

__s
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A Todas as Senhoras
sem distinecao dcedade &Tomar dr 'Refeições o '

ELIXIR. DAS DAMAS
( formula do Dr. Rodrijaes dos SantosJ

Que qIHü ao reurabor agradável*propriedades
noleweis no combate n

TODAS AS MOLÉSTIAS DOUTERO _ D0S0VARI0S.
COLOS E HEMORRHAGIAS DURANTE- A
MENSTRUAÇÃO. REGQAS EXCESSIVAS OU
INSUFFICIENTES.COQQIMENTOS.CATARQOS

UTERINOS. FLORES BRANCAS. ETC.
o ELIXIR DAS DAMAS

everdadeiro especifico de lóâét
asmolcrtiri ç de svuiiornr
A'VENDA EM TODAS AS DHAQMACIAS E DROGARIAS'

0!SrQ!8U>'D0P£S

MARTINS LIBERATO £ COMR
CAIXA POSTAL 2/47 RIO DE JANEIRO
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exclamações chromaticas da actriz,
E, assim, compenetrados dos

seus papeis, alheios a toda outra
qualquer idéa que não'seja a arte»

os interpretes parecem ignorar
até a presença do publico que,
entre espantado e deslumbrado,
os ouve e contempla.»
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O problema vital da educação
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A questão activa da democracia 6 inte-
ressar o maior numero de cidadãos no pro»
blema vital da educação e conseguir que
todos ajudem a resolvei o. Nas cidades e nas
aldeias ha centos ou milhares de milhares de
creança que, para ser bons cidadãos, necessi*
tam, e nao têm meios de consegui] 6, de conhe*
cimentos rudimentares dos princípios de gover-
no e das responsabilidades e direitos dos cida-
dãos, e alguma concepção das qualidades, que
formam o caracter. Na actualidade estâo sub-
stancialmente sem guia moral e sern vigilância
educativa. Tem-se que compellir os cidadãos
Hlustrados a executar todo o seu valor civico.
A poderosa causa da educação é que prepara
para a cidadania, rnas é claramente impossi-
yel preparar a juventude para a cidadania, se
lhe damos o exemplo diário de um governo
justo, efficiente, limpo e econômico; se não lhe
fazemos comprehender os princípios em que

QMS
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descansa o bom governo e se não a preparar-
mos para receber a carga commum da demo-
cracía, quando chegue á virilidade.

O primeiro dever da communidade e esta
belecer um governo genuinamente democrático.

A segunda serie de devores da communi-
dade, essencial a uma educação genuína, r.efe-
resc á base da vida cívica e moral, isto c, á
família.

O ideal e alvo náo é a sciencia do livro
para o indivíduo, mas a vida social e moral
para a communidade.

Monroe
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restituimos photographias;
emprestamos «clichês»;
devolvemos originaes;
contrariamos coilaboradores.
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Caso interessante, aquelle. /;7«V, um em*
pregado commereiol. Ellü filha de capitalista.
O cárto é que Colidi iremos o apparecimento,
muito em breve, de msh um H mveau riche,
nesta capital...

OD OQ 00oo ofS 00-

Alfinete dcsçubriu que o papae de mlle.
morena jurou matar o seu namorado. Só ago**
ra, pois, é que podemos descobrir a causa do
rompimento delles. Mas que papac !.?.

88*88
E por falar em papaes tfiie scismam de se

zangar dessa maneirai vamos fazer com que
termine o namoro complicado da jovem more-
na com o sympathico moreno.*»

88 BB 88
Tanto elle insistiu que conseguiu. O ele*

gante jovem confirmou, assim, o antigo pro*
verbio de que «agu i molle em pedra dura tan-
to bate atõ que fura » E, hoje, vemolos juntos,
como pessoas que já se namorassem ha muito
tempo...

838B8R
Náo houve rompimento algum entre o poe-

ta louro é mlle. Bíbeloí. Atè pelo contrario.
Temol-os visto lyricamcnte juntos, passeando
a sua felicidade nas ruas da nossa cidade e de
certo bairro, mais apaixonados dõ que nunra...

88 88 93
Soubemos que mlle.. de olhos v«rdcs, re-

n,iixiniiTTriTTnTrnTi-__i_Lii_arxxixirx]

g Imprescindível á mulher «chie»
PARA O ROSTO E PARA O CORPO

Hygiene e belle^a
*_

rTZ_

»w WbM .manw.

Vende-se em todas as boas drogarias,
, pharmacias, perfumarias e casas

de armarinho.
Depositários em Victoria :

G. Roubach & C.
^^OTTTmininrnTTTiTn

$
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centernente chegada á nossa capital, dissera
que nâo namorará ninguém em Victoria. E isso
pelo motivo único de mlle. ser noiva, no Rio.
Ora, mlle., Ique certa, nâõ será a primeira...

88 88 88
Elle está alagado de felicidade. Náo se o

vê mais, até tarde da noite, no3 cafes. E ai»
tem se transformado. Por que? Alfinete sabe,
mas náo dirá, 9ó para náo lhe dar este gostb
nho .?

Mlle. disse que nâo sabe a razão de ser
sempre alfinetada. Mllc. náo devia se admirar.

*'atMW£.v- ¦¦¦¦'¦

CASA M4THIZ
Rua Jeronymo Monteiro, 5

Jóias
Metaos

Estojos

%i

Óptica
Crystaes

Relógios

CASA FILIAL
Praça Costa P e B

„í^M_»«Nta«^'-j!*i«_«_íi««>i*'

pois Alfinete êò existe para descobrir caso-
zinhos amorosos-.. E mlle. náo terá algum?*.*

_8 88 98

A .ex-noiva da rua Henrique Coutinho pre-
cisa prestar mais attençáo á sua amiguinha.
Temos observado que, quando estáo as duas
acompanhadas do jovem nortista louro, a aml-
guinha, que mora em bello palacete da Ave-
nida da Republica, captiva mais a attençáo ao
jovem, que mesmo a própria interessada,

Cuidado, mile.»

88888
Em um dos últimos nocturnos, partiu para

0 Rio a bella e jovem loura Apesar de noiva,
dispensava muitas attençóes a certo jovem
seu camarada de jogo*, no Ritik.

Tivemos opportunidade de presenciar a sua
despedida. Que dirá sobre tudo isto, o esguio
funecionario bancário?... Aguardemos os acon-
tecímentos...

Alfinete
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QUANDO HA

LOMBRIGAS ou SOLITÁRIAS

O MEDICO NUNCA

VACILLA EM RECOMMENDAR O
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VERMIFUGO
TIRO SEGURO

Uma Só Dose Basta
PARA CRIANÇAS E ADULTOS
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4 W04 CAPICHABA é a única revista do Estado, onde tem larga circulação, que se
estende por uma longa zona mineira, sorvida pela Estrada de Ferro Vlctoria a Minas.

0 Espirito Santo é um dos mais prósperos Estados do Brasil; o seu interior, onde
ha varias cidades importantes, é todo atravessado de estradas de rodagem e ser-
vido por seis vias férreas.
Annunciar na VIDA CAPICHABA é ter possibilidade de grandes lucros.
Siga o exemplo das grandes firmasf que lhe dào preferencia ha sete annos seguidos.

As tarifas de annuncios da «Vida Capichaba» são demasiadamente módicas em re-
/ação ás suas congêneres.

0 annuncio nas revistas é mais proveitoso que nos jornaes.
A VIDA CAPICHABA, pubi/cindo-sc semanalmente, já se apprexlma do seu oitavo
anno de circulação ininterrupta.

A VIDA CAPICHABA tem assignantes em quase todos os Estados do Brasil.

Ha muito poucas revistas, no Brasil, e só no Rio de Janeiro, melhores do que ella

Mande, hoje mesmo, a sua reclame para a
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VIDA (1APICHABA
Avenida Capichaba, 28— Telephone, 117

Caixa postal, 3853
VICTORIA ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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