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A VIDA CAPICHABA é a unlea revista do Estado, ondo tom larga circulação, quo se

oatondo por uma longa tona minoira, sorvida pala Estrada de Forro Victoria a Minas.

O Espirito Sonto é um dos mais prósperos Estados do Brasil; o seu inferior, ondo

ha varia* cidades Importantes, é todo atravessado de estradas de rodagem e ser-

vido par seis vias térreas.
Annunciar na VIDA CAPICHABA é ter possibilidade do grandes lucros.

Siga o exemplo das grandes firmas, que lhe dão preferencia ha sete annos seguidos.

Aa tarifas de annuncios da «Vida Capichaba» são demasiadamente módicas em re-

laçâo ás suas congêneres.

0 annuncio nas revistas é méis proveitoso que nos jornaes

A VIDA CAPICHABA, pubiicando-se semanalmente, já se approxlma do seu oitavo

anno de circulação ininterrupta.

A VIDA CAPICHABA tem aasignantes em quase todos os Estados do BrasiL

Ha multo poucas revistas, no Brasil, o só no /l/o do J»neiro, melhores do quo etli

Mande, hoje mesmo, a sua reclama para a
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VIDA CAPICHABA
Avenida Capichaba, 28-Telephone, 117

Caixa postal, 3853
VICTORIA ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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A lingua nacional
Entendo ainda como Lingua nacional a portuguesa—esse mesmo opulento idioma cm

qúe Camões fuatiiu, para a eternidade, pci bronzeo engaste de suas rimas, a epopéa aluUr

quente dos Lusíadas.
A diferenciação regional do brasileiro pode valer lhe, por emquanto, a posse de um j

dialecto em formação; mas dahi ao extremo de nos vangloriarmos de uma lingua brasileira

definitivamente caracterizada.com a sua lexiologia e syntaxe fundamente modificadas, embo-

ra, na essência, nas raízes, na estructura orgânica, presas á Índole imperativa da língua ge*
ratriz-como aos meneios da latina se escravizam as romanicas-parece-me demasiado arrojo.

E, assim, respeitosamente» me insurjo contra os votos minervaes de Joáo Rtbeiro, de

Monteiro Lobato, de Assis Cintra e de Gilberto Amado. que. paladinos de uma utopia, dão-

elles proprios-nos seus escripto*. múltiplos ensejos para duvidarmos .Ia perfèçtibilidade de

suas convicções-
0 indianismo romântico do Alencar, o caboclismo assertanejado dos nossos dias. 08 vo.

cabulados esquisitos dos nossos praianos, cauchçiroa boiadeiros. jangadeiros, 
taharéos, moco-

rongos, caipiras e gaúchos sâo alterações sensíveis da formação dialectai.a que já me referi

mas náo bastam ainda para marcar uma phase glottica. um período de linguagem distlncto.

capaz de corporificar autonomicamente uma lingua.
Emquanto náo conseguirmos um tvpo racial integraiizado, manifestamente definido, te-

remos que nos sujeitar á inferioridade dos povos, que manejam idiomas alheios, generosa-
mente emprestados, até que, obtida a emancipação sonhada, possamos ter, garantindo as

obrigações de nossa alforria, uma lingua indiscutivelmente nossa.
E para os que, na distribuição das famílias literárias, obedecem ao critério pmlologico.

náo temos a honra de ostentar uma literatura própria, incontestaveimente nossa. Nesse terre-

no. marcamos uma feição especial da literatura lusitana, transferida, por intermédio de sua

lingua. para o meio exuberante, tropical e grandioso da natureza americana.
i - Deixando â margem a discussão desse assumpto. que aliás é bem interessante, capaci-

temo-nos do dever que nos cabe, a todos nós, mais ou menos plumitivos, de z lar pela lio.

gua em que nos exprimimos, dando lhe possível correcçào
Confesso que. no meu entender, a lingua portuguesa r muito mais difícil de ser bem fa~

lada do que esmeradamente escripta.
Si um purista se desse â tarefa caprichosa de registar, num só dia, os dislates, que

escapam aos lábios dos mais conspicuos representantes da cultura nacionai, bem cedo lhe do

eria o pulso de apontar as cincas, que o desgostassem.
Falando, não podemos fugir, muitas vezes» âs involuntárias eacopbonias, cacucpias,

assonancias. cacophatos. solecismos, que sâo de uso freqüente e. substituídos systematsea-

mente por expressões castigadas dão A linguagem um tom apedantado e censurável.
" 

Escrevendo, imprimindo á, nossas idéas e pensamentos a forma fixa da representação

graphica, nâo nos é düfil moldar os enganos e asperezas mais rebarbativ*os, obrigando as

phrases á cadência auditiva do estylo.
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Si ningaem goza do privilegio de escrever porfoga« .rreprth.ns.ve.me

nos o alcançara buscando falai o com inteira P«^,_ , ,erá s,mpre passi-
Convencido*:poto, de que? noaaaopacidade ^^gjgJJ" nos „prim.mo.

vel de censuras, sol, o olhar ex.gente dos cxçgetas da «»^& 
nó» perigo, te-

em phrases curtas, incisivas, lapidares a 
^«J^J^R^fSU_ a nossa llng«.
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PSVCHOLOGIA A VAPOR

AXTAMIRO

Altamiro era. e ÍS90 náo sofíre a menor du-

vida, um rapaz que tinha na mais alta conta o

apuro d€ vestir. Conheci-o na época em que
mais brilhava, e era figura obrigada nas festas,

onde seu esmerado dandysmo se expunha aos

olhares, como um objecto curioso. Desde a ho-

tina de polimento. elegante e talhada pelo ul-

timo molde Qt Paris, até a gravata vistosa, re-

velando na escolha educado gosto, Altamiro
mantinha a linha escorreita do seu typo boule-

vardiano. Nada lhe prejudicava a correcta ap-

parentia varonil: nem leves defeitos physicos.
nem gesto? sestrosos.

Muitas e muitas vezes tive oceasiáo de admi-

rar, quando percorria as casas de modas, á

cata de objectos de luxo, os seus vastos conhe-

cimentos na matéria.
Senhor de um negro e fino bigode, tratado

com carinho, jamais o vi que nâo tivesse nos

lábios carnudos um riso inexpressivo.
E apezar de o conhecer bastante, de lhe

ter falado mais de uma vez, nunca lhe ouvi

uma só opinião, uma só idéa, limitando-se nas

palestras em que, pof acaso, ora pilhado, a me-

near compassadamente a cabeça, a faier ges-
tos medidos de boneco automático e, nos lábios,

o seu infallivel e tedioso sorriso.
Só muito depois é que eu pude compreender

este curioso Altamiro. e saber-lhe o motivo dos

seus gestos regulares de potichinelo de enga-

no e de seu riso imperturbável. E' que o ra-

paz era de uma bo<;alidadc de fazer dó, e, in-

capaz de dizer quatro palavras em que náo <flT

sesae outras tantas asneiradas.
Comecei, então, a ter compaixão delle. por

prejulgar as torturas que passava na sua eiegan-

te vida fie homem de elite.
E confesso, tive difíiculdade em harmo-

nizar'aqueile typo, que possuh o chie especial

de vestir, com o despropósito de um homem in-

capaz de coordenar duas idéas.
A* força de o ver, de o mirar, na immobi-

lidade do seu riso, nos movimentos regulares

dos seus gestos, no aprumo immutavel de sua

linha de elegante, acabei por esquecei o como

homem, para velo apenas na inanimação de um

adorno, como um desses herculezinhos de bron-

ze com que enfeitamos as nossas mesas.

Jamais me esqueci do seu torturado riso,

que era uma espécie de taboa de salvação

para o vazio de sua personalidade. Sempre que
o mirava, vinha-me â lembrança a phrase de

escoiroado mestre de uma ironia amarga: «Li-

vro de encardenaçáo luxuosa, mas de péssimo
texto.»

Joio Metta
Psychotogia a vapor, III parte do livro a

sahir: Cachoeiro galante.
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Quer possuir um, palacete na

Praia Conprida?
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Compre um bilhete na
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Loteria do Espirito Santo
PRÓXIMA BXTRACCÃO

DIA 11

50:000$
*¦¦¦¦.

Concessionária: Cia. Loteria do Espírito Santo
Sede : Rua Duque de Caxias, 21

Caixa postal, 3721 - End. tel: «Loteria»

VICTORIA - ESPIRITO SANTO
¦'-«F %,
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De Fevereiro em deante as extracçóes
começarão ás 15 horas
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O PROGRESSO Dfl SIMPLIFICAÇÃO DO CALENDÁRIO
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O Comitê Nacionai da Simplificação do Ca-

lendário, num relatório oífieia! impresso, de 120

paginas apresentado ao Secretario do interior
Stimson. encontra um «rupo avultado c bem
distribuído da opinião publica americana, que
favorece a adopçâo do novo calendário e a par-
ticipaçâo dos Estados ( nidos numa conferência
internacional para encontrar o melhor meio de

simplificação.
As conclusões a que chegou o Comitê SôO

basadas nas sindicâncias feitas durante um am
no. sendo incluídas no relatório apresentado ao
Secretario StimsdjJ para seu governo ao formu-
lar a resposta a uma consulta, que sobre o as-
sumpto recebeu da Liga das Nações o Governo
Americano em 1927, Tenciona a Liga convocar
uma conferência internacional sobre a reforma
do calendário logo que haja bastantes nações,

que tenham manifestado o seu interesse em as-
sistir a ella.

O sr. George Eastman de Rocheiter, N.
y„ Chefe do Comitê, apresentou o relatório ao
sr. Stimson recentemente, junto com uma carta
oficial de transmissão do Secretario Hyde do
Departamento de Agricultura, o qual por reco-
mendação do State Departament (Departamento
do Exterior,) no anno passado, auxiliou o sr.
Eastman a obter a cooperação, como membros
nâo ofíieiaes do comite, de representantes das
repartições do governo, que teem interesse na
simplificação do calendário.

«Após um anno de investigações, o Comitê
Nacional de Simplificação do Calendário nos Es-
tados Unidos opina que existem as condições
requisitas para justificarem a participação deste
governo numa conferência internacional para
encetar a simplificação do calendário», diz ore-
latorio do Comite. «Estas condições sâo :

«l • — A prevalência do desejo de se aper-
feiçoar o calendário num grupo iroportan-
te e bem distribuído da opinião publica,
nos Estados Unidos.

2"—O conhecimento cada vez maior que
o publico em geral tem dos grandes de-
feitos que tem o calendário actuai, um in-

¦a»_fw

teresse vivo nos meios de eliminar esses
defeitos e um conhecimento intelligente
dos principio» de reforma do calendário.

;V~A experiência practica de muitas ca-
sas cornmerciaes no emprego de calenda-
rios particulares simplificados para maior

precisão na contabilidade dos seus nego-
cios e o seu critério quasi unanimemente
cm favor âa simplificação do calendário
civil.

Em vista do que precede, e tendo em con-
ta 0 proximidade do anno de 1933 (quando o
dia primeiro de janeiro cahe em domingo), o an-
no mais conveniente até 1930 para pôr em vi-

gor o novo calendário, o Comitê ousa esperar

que se tenha em breve convocado uma Confe-
rencia Internacional e que antes de muito tempo
o nosso governo tenha manifestado ás outras
nações que está disposto a tomar parte nessa
conferência»

Segundo consta no relatório, teem-se for-

mado comitês nacionaes correspondentes ou

estào-se formando na Ailemanha, França Hol-
landa, Hungria, Peru, Equador, Costa Rica. Pa-
namá e Salvador.

«Actualmente», diz ainda o relatório, cha

ainda em uso em differentes partes do mundo
muitos outros calendários differentes do nosso
e náo menos defeituosos que náo somente cau-
sam difficuidade áquelles que os usam como
também trazem complicações e confusão nas
relações internacionaes. Que grande bem será

para toda a humanidade haver em uso univer-
sal um systema commum e simples na di-
visào do tempo em dias, semanas e mezes !

«Estamos tâo acostumados 3o calendário
actuai, que aturamos o trabalho desnecessário

que nos dá quasi como se fosse motivado por
uma ordem immutavei da natureza. Trata se,

porém, dum systema creado pelo homem, e a
náo ser pelo comprimento dos dias e do anno,
nâo é baseado era cyclos astronômicos. Quando
o povo desejar, pode-se mudal-o como já se tem

mudado o calendário em tempos passados,

', I I 22 3 3^~*"~™X5 M 9

Roupas feitas — Cascmiras —
Calçados—Chapèos—Artigos

finos para homens-«Mijou-
teries» - Novidades—Cuidaria
fina-Per fuma ria-Artigos reli-

giosos —Relógios—Desper-
tadores etc.

Casa Allemã
DE

BERNARDO BORGIDA

• 
.fll BBJBVMBJBBBB*-• BM •
¦ X-mS ml

Vendas por atacado, ao com
mercío varegiata, com grande

abatimento.

Importação directa da Allema-
nha, de diversos artigos, que

tcrSo vendidos por preço»
sem competidores.

ULTIMAS NOVIDADES EM CALÇADOS PARA HOMENS E SENHORAS

Rua Jeronymo Monteiro, E. E. Saanlo -  Victorla
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Uma Remington
Para cada fim
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Dentre estes modelos
haumqueseadaptae-
xaclamenteaoseutra-
balho. A Remington é

com fornecida em diversos
modelos é tamanhos,

A Remington "Noiseless .
sem ruido A "Remington Portátilitfi
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A "Remington
Electrica"

A "Remington de
Contabilidade»

para todos os fins.
Ha uma machina para
correspondência, para

facturas, para esta-
i

tistica, para contabili-
dade, para uso pesso-
ai, etc.
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Peçam uma demon-
stração, sem compro-
misso de compra, á
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CasaPratt
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F/7/a/ «ffl Victoria:

Rua J. Monteiro, 69
Victoria—E. Santo

Sub-agencias: Cachoeiro de
Itapemirim, Collatina e

Carangola (Minas)
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Armazém
« de seccos e molhados Doão Dalla Ferragens grossos

por atacado*

Kftpeclall«tu «* Importador «1«* ai* u ardeu te, álcool e larqae em alta encala.

Endereço teleg.: DODAbbA — Caixa postal, 3961 — Telephonç, 315

Rua V dcí Março, 12 -VICTORIA-

Â

a «-.„« . »-, .^v», -  Estado do Espirito Santo 
jj

«O transtorno temporário causado pelo cam-
bío deve ser considerado so em comparação
com a conveniência e as vantagens permane-
tes d'um calendário melhor para esta geração
e as gerações fucturas. No breve prazo que
tem decorrido desde a Guerra, as vastas po-
pulações da Rússia, tia lurpuia e d'ou*ros pai-
zes da Europa Oriental acceitaram sem trans-
tornos importantes o cambio de datas motiva*
do pela aceeitaçáo do calendoiio gregoriano.
Os nossos próprios antepassados acceitaram
um cambl > como esse em 1752, um facto histo-
rico que ai ás causou tâo pouco transtorno que
apenas se fala fíVlle e poucos estudantes o
conhecem.

«Qs dias de anniversarios, de festa, etc.
mudariam mais ou menos, conforme 0 piano
adoptado. Esta perspectiva causa alguma prè;
oceupação 0 algumas pessoas por motivos sen-
timentaes ou adversos â ionovação- Náo dei-
xanlode ser natural, esta objeeção á mudança
de calendário, crê o Comitê, nâo terá muita
insistência se encarar a questão sob um

ponto de vista mais altruísta, tendo em e< nta

que o melhoramento de calendário, náo sómen-
te deve trazer benefícios á geração actual, mas
também ás do futuro, que nâo se oecupariam
de mudanças de anniversarios havidas em tem-

po já passado da mesma forma que nâo nos
oecupamos das mudanças que houve em gera-
ções precedentes á nossa».

No relatório dedicam-se muitas paginas a
descrever os defeitos e os transtornos causa-
dos pelo calendário e o effeito que produzem
em todas as phases da actividade humana» es-
pecialmente nos negócios, nas investigações sei-
entiücas, na instrueção, na agricultura, no tra-
balho, no lar e nos assumptos particulares e
nos assumptos relacionados com o governo,
judiciaes e legislativos.

* Os primeiros deíeitos apontados são:
1.- A desigualdade do comprimento dos

mezes* ^
2/ Ò facto que os mezes não

numero de semanas inteiro.
3,' O facto que cada anno os

mana passam a datas diíferentes.
^ «Os transtornos causados por defeitos do

conteem um
.,».

dias da se-
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caiendario», continua o relatório, «teem se mui
tiplicado com o progresso da civilização aU*
ao estado actual. notando se isso especialmen-
te com o rápido desenvolvimento ecoupiico.
quvtcm havido nos últimos cem annos. Sen-
tem-se cada vez mais. Um defeito que tem che-
gado a causar transtornos importantes é fica-
rem as semanas divididas no principio e no.fim
dos mezes e dos annos. A falta de eqüivaleu-
cia das divisões corresdondentes do anno, es-
pecialmente nos mezes. é um dos deíeitos mais
importantes tornando inexacto e expostos cau*
sar erros um dos instrumentos mais importan*
tes de todos os agentes da civilização—o com
merrfo, a scieneía, a educação, a agricultura
o trabalho—para medir o pn gresso e regular
as suas actividade», que são as estatísticas.

«Na regulamentação e administração dps ne-
gocios. a comparação das estatísticas tem urna
importância fundamental. Como prova disso
ha o grande numero de associações commer-
ciaes e indtistriaes, grupos de trabalho, scieu
tiíkos e de mstrueçâu que manteem estahele*
ctmentos para reunir e analizar estatísticas re*
.acionadas com as suas actividades. A forma-
çào de relatórios estatísticos do commercio, do
trabalho, da agricultura, dos transportes» da
educação e d\>utras phases da actividade na-
cia uai é uma das funeções principaes dos de-
partamentos do Governo, formados para auxi-
liar esses trabalhos*

«O tempo que se perde e a energia physi-
ca e mental que se g£S a inutilmente em cônsul*
tar calendários para averiguar o dia fia sema-
na ou a data do mez é incalculável»» diz o re.
[atorio em referencia ao eífWto das diíficulda-
des do calendário na vida particular. «O Irans-
torno que isso causa diariamente é conhecido
por todos. Os erros que freqüentemente se
commetern nos cálculos mtmtaes das «latas sa-
hem caros algumas vezes.»

O Comitê expressa a opinião que «as quês-
toes religiosas só podem s<k resolvidas quan-
do se reunir a Conferência internacional com
a assistência das respectivas autoridades reli-
glosas ou tomando em conta devida qualquer
accordo previamente estabelecido entre as en*
tidades religiosas.»

*. X.
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A Loteria de Minas tem pago, com pontualidade, todos os bilhetes premiados.
.*-*- (m- - mu mmmr***- * ¦¦-' *#'am»:-M ¦! +¦ ~k - 09" * ¦* * ¦* mrnW*-» ¦ --, l( :mK~ - „ nuT 'li jn ' -***¦¦* '**f ¦*»>'¦ WW»a **» '*a*mt m\m •**»¦ ¦>¦***•>



A lei suprema
A lei verdadeira <; a recta ra-

zâo, a natureza correspondente,
a todos inspirada, constante, sem
piterna; que chama ao dever, man-
dando; que, entretanto, náo man-
da nem piohibe em váo aos pio
boa, nem, mandando ou prohibin-
do, move os improbos. Essa lei
nem é permittido substituir, nem
privar-se delia é licito, nem é pos
sivel destruil-a. Nem senado nem
povo podem insentar-me delia. Nem
de commentadorcs ou interpretes
estranhos precisa. Nem haverá
uma lei em Roma e outra em Athe
nas; hoje uma, outra amanha, mas
a todos, em todos os tempos,
abrangerá uma lei só, eterna, im-
mutável. E todos teráo um só
como mestre e soberano : Deus,
autor dessa lei, juiz doador. Os
seus conlravcntores fugiráo de si
próprios e, ultrajando a natureza
humana, padecerão, por isso mes*
mo, as maiores penas; ainda quan-
do se evadirem, teráo todos os
imagináveis supplicios.

Marco Tullio Cícero
¦?•?•?'

Liga Victoriense "Pro-
Temperança"

No salão nobre da Escola Nor-
mal, gentilmente cedido pelo seu
illustre director, dr. Arnulpho Ma-
ttos, a Liga Victoriense Pró-Tem-
perança realizou, 2: feira á noite,
mais uma das suas animadas ses
soes, constante de relatórios das
Commissões, admissão de novos
sócios, vários números de piano
pela intelligente menina Lael Ne-
vês, canto pela senhorita Marga-
rida Reno e uma palestra profe-
rida pelo professor Almir S. Gon-
çalves, subordinada ao tópico:
Cresce ou decresce o movimento
mundial prô*temperança?

Todos os números do program-
ma foram calorosamente applau-
didos pelo auditório. Dirigiu a
sessão a Exma. Sara. D. Noemi
Neves, Presidente da Liga. «

SERVIÇO REGULAR OE PASSAGEIROS E CARGA
COM VAPORES DE MALA

Ntivlos a motor
m

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.

Sahldas do Rio para a EUROPA

Vapor
Bayern
General Befgrano
GENERAL OSÓRIO
Wuerttemberg
General Mitre
Baden
General San Martin
Bayern
GENERAL OSÓRIO
Wuerttemberg
General Artigas
Baden
General San Martin
Bayern
GENERAL OSÓRIO
Wuerttemberg
General Artigas
Baden

tr

Fevereiro
Fevereiro
Mirço
Março
Março
Abril
Abril
Abril
Maio
Junho
Junho

i Junho
i Julho

Julho
i Julho
í Agosto

Setembro
Setembro

Informações com os AGENTES
nesta Capital:

THEODOR WILLE & Cia.
VICTORIA - E- SANTO

1-
siRua Primeiro de Março, n. 12

£v'.%:,;¦ 
'¦¦¦_M;': 

\l^'t:'r.'!';¦': ./VV:.'^'-,': :"Í "*>. '"':X &&XJX--XXXX. ;"'C

Caixa postal, 3963 - End. te!.: «WILLE»

Rio de Janeiro, Santos. S. Paulo
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O VALOR DO ANNUNCIO NA
—_

«VIDA CAPICHABA»
O negociante intellígente nao desconhece o valor de uma systematica campa*

nha fie propaganda.
Os annuncios ms revistas do gênero da Vida Capichaba sáo de notável effi

ciência, trazendo bulas compensações.
As declarações abaixo, que nos foram espontaneamente offereeidas por êtim

das mais importantes firmas de Victoria, são attestados magníficos das vama*

gens, que advêm para os que annuncinm na Vida Capíçhabát
«Victoria. 20 de dezembro de 1929*

Amos. e Snrs, Directores da «Vida Capichaba»:
Nas vésperas fie encerrarmos o anno commercíal fie 1929. temos o grato pra-

ser de levar ao conhecimento âo$* prezados amigos que estamos satisfeitos com

a campanha fie propaganda, que vimos fazendo em sua conceituada revista, pe-is
podemos assegurai lhe que vários negócios nos foram encaminhados de diversos

praças por intermédio de annuncios, que publicámos na «Vida Capichaba».
Importando num acto de justiça reconhecer as vantagens de propaganda na

sua preciosa revista, íelicitamol os por esse auspicioso resultado e apresentamos
lhes os nossos votos de constante prosperidade.

De VV. SS.
Attos. Crdos. <)r>rs.

G. Roubach Á Comp.»

' «Victoria, 31 de dezembro de 1929
Exmos. srs. Directores fia «Vida Capichaba»—Nesta Capital.

Amigos e senhores :
Como annuneiantes assíduos na «Vida Capichaba», ontle fazemos constante

propaganda de nossos artigos, de real proveito para nossa Organisação, graças â

grande procura de que gosa esse magazine capichaba, mercê dos esforços de
seus dirigentes, ao encerrarmos 0 nosso anno commercíal de 1929, sentimo nos na
obrigação de vir apresentar lhes os nossos agradecimentos pela cooperação que.
por esse meio, dispensaram ao desenvolvimenio de nossos negócios.

Com os nossos protestos de alta estima é consideração, os nossos melhores
votos de Boas Festas e muitas prosderidacles no decorrer do 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 pta~ fluas fias mais

importantes firmas commerciaes desta praça, entregues, constantemente,
com vantagens innegaveis. á faina compensadora de annunciar sempre pira ven-

der cada vez mais, valem pelo mais efficaz louvor á efflcièncfa dos nossos lar-

gos recursos de publicidade.
EV-COnvem salientar como expressão de venlade-p'.ueos centros commerciaes

são táo sensíveis á influencia do annuncio, como o nosso. Qualquer produeto an
nunciado habilmente nesta praça tem, logo, grande procura e sahida infailivel. ;

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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A todos os leitores
da "Vida Capichaba

------^^--^^-------¦~^^,^

ESPLENDIDO LOTE DE TERRENO, NA VI1XA DE

CARIACICA, OFFERECIDO PELO PREI El-

TO ADALBERTO BARBOSA
a *

Conforme prommcttemos, realizou-

se pela loteria federal d|31 de de-

zembre findo, o aorleto do lote de

terreno, que offereoerrros aos nossos
leitores, graças a uma gentileza do

sr. Adalberto Barbosa, esforçado

prefeito de Cariacica, tendo sido

premiada a centena 659;
Como esse numero náo chegou

a ser distribuído, resolvemos prose-

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

Os cartões numerados já dis-
tribuidos. continuam em vigor.

A troca de coupons por cartões
numerados, para o interior, será fei-
ta mediante a remessa do enveloppe
sedado com endereço para resposta.

y-^—_-^^r ^ a tsi-afcà»a*áiB* -^^»g*=»r--^ir^r^.--uj^

SORTEIO 5x1

O portador de (5) «coupons» iguaes a este

receberá, na redacçáo da «Vida 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.

--.^^^^^MMiaMr--.»^^ i~^n í^W

NOTA:- Os pedidos pelo Correio devem ser acompanha-

dos do enveloppe sellado, com endereço, para remessa

do cartão numerado.
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historia do
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No discurso dos 65 annos da sua existcn
cia, a Wasbburn Crosby Companv, produtora

iii da farinha marca Gold Medal, tem adquirido
uma extensa biblioteca. Alguns destes livros
8âo dum caracter sumamente técnico, ernquan-
to que outros, que tratam da origem e historia
da moagem da farinha e da panificaçáo, sáo
extremamente interessantes. Na secçâo histó-
rica desta rica biblioteca é revelada a fascinam
te crônica do pão.

A panificaçáo é talvez uma das artes mais
antigas, datando a sua oriegem para além dos
primeiros documentos históricos. Relíquias pre-
históricas desenterradas por arqueólogos revê-
Iam os primitivos métodos da moagem e pani
ficaçâo. O moleiro dos tempos antigos, que des-
empenhava também o papel de padeiro, esma-
gava o grão entre pedras, obtendo assim uma
farinha que éle misturava com água. A massa
era entào cozida sobre cinzas quentes ou la-
ges aquecidas para este fim, transformando-se
por este meio em pães chatos, duma aparência
tosca.

Os antigos Egípcios legaram-nos muitos
documentos pictoriais e caligráficos sobre os
seus métodos de moagem e panificaçáo, còit*
tribuindo também para os nossos conhecimen-
tos dessa época, vários utensilios desenterra-
dos nas regiões que eles habitaram. Rste po-
vo, a quem devemos os primeiros aperfeiçoa-
mentos nos métodos da moagem e panificaçáo»
esmagava o grão de trigo e cevada em almo-
farlzeü, sendo eles talvez os primeiros a ado-
ptarem a pratica de peneirar o roláo para pro-
duzirem uma farinha muito fim. Devia ser ca-
ríssimo nesses tempos o pão feito desta fa-
rinha, visto as crônicas indicarem que este era
usado principalmente para cumprir promessas
religiosas e só era consumido em casas muito
ricas. Encontram se na bíblia muitas alusões
que levam a supor que os antigos Egípcios
U9avam também, dum modo geral, o processo
de fermentação da massa por meio da levedura.

Partindo do veltio Egipto, a arte da paniíi-
cação foi introduzida na Grécia e em Roma, é
peias longínquas conquistas dos exércitos ro-
manos, tornou se conhecida por toda a Europa.
Na qualidade de padeiros, os Gregos eram mui-
to apreciados, tendo eles aperfeiçoado os me*
todos dos seus próprios mestres, os Egípcios.
Os escravos Gregos, capturados pelos Romanost
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pão ^
fabricavam, para estes, pães de oitenta e duas
variedades distinctas.

Durante as primeiras épocas do império
romano, o grão era moldo pela mão do homem
sendo assim que se fazia girar as pedras dos
moinhos. Cora o tempo foi construído o moi-
nho operado por força animal, e mais tarde o
moinho mov do a força hidráulica. Nesses tem-
pos os fornos eram construídos ao ar livre e
tinham uma forma cónica com compartimentos
para o páo. dispostos em ordem Vertical.

Durante a Idade Média a indústria da pa-
nificação adquiriu um caracter de grande di-
gnidade. mediante a formação de grêmios de
padeiros. Estes grêmios eram poderosas orga
nizações mercantis, que funccionavam sob um
rigoroso regime, admittindo como membros úni-
camente aqueles candidatos que tivessem ser-
vido um longo período de aprendizagem.

Chegou até nó9 a história singular dum
heróico padeiro da Idade Média, que livrou a
sua cidade do inimigo, mediante um engenho*
so expediente. Foi em 1505 na época em que
os Turcos sitiaram a cidade de Viena. Tortu-
rados pela fome, os Vienense9 estavam pron*
tos a entregar se ao inimigo, quando um he«
róico padeiro pediu licença para experimentar
um audacioso estratagem. Retirando dos celei-
ros do rei alguma da pouca farinha que lá res-
tava, ele amassou uns pãezínhos de fina qua*
lidade, e arriscando a própria vida, através*
sou os portais da cidade para ir vende los en-
tre os sitiadores. Ao ver esta exibição de a-
bundancia. os Turcos supuzeram que os Vie-
nenses tinham viveres para dar e vender, e
que, nestas condições, Viena nunca se entre*
garia ás suas mãos. Abandonando, pois, os
portais da cidade, o inimigo voltou para as
suas terras, desanimado de sua má sorte. Des-
de esta data os Vienenses têm fabricado pâe-
zinhos em forma de crescente para comemorar
o venturoso estratagema dé«*te heróico padeiro,
que conseguiu libertara sua cidade das roáos
dos Turcos.

Desde a Idade Média os métodos de moa-
gem e panificaçáo tém sido constantemente a-
perfeiçoados. No século dezanove foi inventado
o sistema da moagem entre rolos. Reconheceu-
do imediatamente a importância desta nova
invenção, a Washburn-Crosby foi a primeira

jfife^fcBjtaaflJI
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soberano has MOLÉSTIAS do ESTÔMAGO,
INTESTINOS, CORAÇÃO e NERVOS

TÔNICO DO'UTERO
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TODAS AS
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IMPRESSAS NESTA REVISTA
SÂO FEITAS WAASAYIANN

- ^ANTIGA CASA BRUN ) I
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0 uoico preparado ate hoje conhecido para combater •
exterminar por completo a caspa, evitar a queda U« ca- •
belto e combater ioda e (inalquei moléstia do couro J*

cabcltuilo. S
ÓLEO PRIMOR *

O melhor para amaciar r dar brilho ao cabello, úr per- Jlü fume finíssimo e agradável, rivalizando com os similares Jestrangeiros, não sendo o mais caro. ff

Estes poderosos preparados sào vendidos na J
Perfumaria FLOR DA AMERICA *

Rua Duque de Caxias, 27 *
E. E. SANTO VICTORIA •

bV

RUA JEaRONYMO WOIbTBIRO. a;
Duque de Caxias, 40 - C. pontal, 3742

Trinxet & Alves
SERVIÇO COMPLETO PARA BANQUE-

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

e estrangeiras
- TELEPHONE N. 182 -

VICTORIA ESPIRITO SANTO
8».
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Foí feita recentemente, pelo «Volunteer», da
Companhia Goodyear, uma demonstração da
facilidade com que 08 dirigiveis prestam relê.
vantes serviços, trabalhando em conjunto com
as estradas de ferro.

O «Volunteer» aterra durante a parada de
um trem; toma os passageiros que saltam do
do mesmo e vôa graciosamente, levando-os ao
destino, gastando muito menos tempo.

Explica-se este factò, a[)esar da grande ve.
locidade do trem, porque o dirigiyel vôa em
linha recta e nâo para, obrigatoriamente, em
todas as estações, desde que nâo haja passa-
geiros para as mesmas.

O Sr. John Mapple. Presidente da Good-
year na Califórnia, sua esposa e o Sr. E. J.

II Mm

Thomas, Superintendente Geral da Fabrica da
Goodyear na Califórnia, saltaram do trem que
os conduziu até San Bernardino, tomando, em
seguida, o tVolunteer», que os transportou
até Los Angeles, onde chegaram com sensível
vantagem sobre o trem. E' esta a scena repro.
duzida na pbotographia.

O «Volunteer», actualmente a serviço da
Goodyear da Califórnia, é companheiro de qua.
tro outros, mais ou menos do mesmo tamanho
que sáo: o «Pilgrim», o «Puritan» e o «Vigi-
lant», operando em Akron e o «May Flower»,
actualmente em New Bedfrod, a serviço do
Instituto de Thechnologia, Radio e Meteorologia
de Massachusetts, nas pesquisas de navegação
e nevoeiro.
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empresa de moagem nos Estados Unidos a
adoptá-la, substituindo nos seus moinhos as
velhas pedras pelos novos rolos de aço. Em
1880, na Exposição Internacional de Moleiros, a
Washburn Crosby Company conquistou todos
OS três pr£mio9 que ali se ofereceram, em vir-
tude da excellente qualidade da sua farinha.
Foi este sucesso que sugeriu aos fabricantes a
idéia de usar as palavras Gold Medal para
designar uma" marca de farinha que tem ad-
quirido desde es9a data, uma fama internaci-
onal. Cincoenta mil padeiros em todas as par-
tes do mundo dependem da qualidade desta
farinha para produzirem os saborosos e atraen-
tes pães, que fabricam todos os dias.

O páo moderno, o nosso melhor e mais
w
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OPTIMO NEGOCIO
3 VENDE-SE uma machina de im-

pressão formato 1 A., marca Al-
bert Frankental, com. motor c
correia.

Ver e tratar na redacção da
"VIDA CAPICHAbA"

barato alimento, é nutritivo, apetitoso e econó
mico. Pode bem chamar«se — «Unia dádiva di
vina»,

i
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Licença n. S\\ de 26 de março de 1CHK>

UM HAB1LISSIMQ MEDICO
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POSSUIDOR DE UMA DAS MAIS VASTAS CLIENTELAS DE PELOTAS. FALA

SOBRE O -PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE.
tf-,,. „i

Eu abaixo assignado, doutor em scienciaa médicas cirúrgicas pela Faculdade de Medi-

cina do Rio de Janeiro, attesto que o «Peitoral de Angico Pclotense» offerec vantagens sobre

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

DR. BALÜINO MASOARENHAS.

a*

9-9-1921.

Vende-se em todas _s Pharmacias e Drogarias do
— BK A S I I. —

Debosito: DROGARIA SEQUEIRA - Pelotas- Rio Grande do Sül
' ..  ,.,„_, .,,,.,„,,— ..,. —-^---i^^^.^»»»»"»»»"»;'—'fW»H«,WWfeitWWKW*^- i^W.J*ÍH*lgl ¦
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ASSADUItAS SOB OS SKIOS, nas dobras de gordura da pelle do ventre,
rachas entre os dedos dos pés, eezemas inlantis, etc. saram em três tempos com
0 usodoPO' PELOTENSE (Lie. 54 de 16/2/918). Caixa 2S000 rs. na Drogaria
Pacheco, 43 -47—Rua dos Andradas—Rio. E* bom e barato. Leia a bulla.
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BRÜZZI V-^' X J\. fj

Successores </« GOMES ú BRÜZZI

FABRICAÇÃO DE VINAGRES, LICORES, XAROPES,
VINHOS DE FRUCTAS

e aetií congênere» pelo» processo tpa» t>*ÇfíiS?i:.
Comraercto em çro»Ho de AÒUARDENTE E ÁLCOOL

Grande prêmio na KxposiçSo Internacional do Centtnano de
1922 e diploma de honra do Instituto A^ncoia J»**»»** â

TELÉPHONE, HO - CAIXA POSTAL, 3835 1
Eud. telegraphico: DISTILLAÇÀO - Código: RIBEIRO

—:
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EXPORTADORES I
DE

CAFÉ'

Escriptorio:
Rua JeronYmo Monteiro, 12

Victoria Estado do E. Santo
i
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A L1BANEZA
•* ~'"""" "'"—* 
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Bichara & Saadé
Fazendas, Armarinho, Chapéus, Calçados,

Artigos de ultima novidade, etc.

Especialistas em sedas e perimnarias estrangeiras

PREÇOS SEM COMPETIDOR
TELÉPHONE, 70

R.DERONyMO nONTEIRO, 9-VICTORIA
l_^.,r,.,,1,Mr.r.......»I.IMIIIIIlllllTTTTTTTIIIIIIIIIIiaX
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Abd-cr Rhaman 2 , no século X, foi um dos

mais poderosos senhores da terra, e 0 seu rei-
nado foi motivo de admiração e respeito. Cora*
joso e intelligente, o califado de Cordoba ref*
plandeceu sob o seu domínio. Entretanto, mor-
to o rei, ent e os seus papeis UA encontrada,
escripta por seu próprio punho, a seguinte de-
elsraçáo, (pie eonstitue uma lição admirável so-
bre a felicidade e a riqueza .-«Reinei 50 annos
e meu reinado foi sempre pacifico e triumphan-
te. Amado rios meus subditos, temido pelos
meus inimigos e respeitado pelos meus allia-
dos, tive tudo quanto poderia desejar : riquezas,
honras, prazeres. Mas contei escrupulosamente
os dias que hei gosado de verdadeira felicidade,
sem desgostos nem amarguras, e %6 encontrei

quatorze em minha longa vida » Como se vê,
Abd-er Rhaman 2 ofio tinha muito de que se

queixar... Quantos homens poderão fazer iden
tica affirmativa ?

^

,.r 
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Em artigo recente, o senador Millard &
Tydings, de Madylaml. aceusa o governo ame-
ricano de estar ©ceultando os assassinios de
vários cidadãos, commettiflos por funecionarios
federaes encarregados de velarem pela rigoro-
sa execução úa famosa «lei secca». Para pro-
var que náo estava phantasiando, enumerou 51
assassinios que nâo constam de nenhum tela-
torio official. entre os quaes figuram l& prali-
cados pelo «Bureau de Prohibição» e 7 pelos
guarda-costas. Nessas condições, é fora de du-
vida que excede de tresentas, nos 9 annos u\-
timos, o numero de victimas da «lei secca». em-
bora officialmente só se saibam de 24H. Ora,
alem das mortes praticadas por funecionarios
federaes, ha também as de autoria de funecio
narios estaduaes e municipaes, calculadas em
cerca de 500. concluindo-se, deste modo, que
nada menos de 800 pessoas perderam a vida
em conseqüência das medidas prohibitivas*
Ainda assim, os casos de infracçâo vêm au-
gmentando de anno para anno. o que mostra a
impraticabilidade da lei, que serve, apenas,
para enriquecer alguns grupos de contrabaq-
distas e criminosos, organizados em todos os
recantos do Paiz, Vê-se, eífectivamente, por um
relatório do Departamento de Justiça, que o
numero de processos instaurados no anno fis-
cal encerrado em 30 de junho ultimo, excedeu
o de qualquer outro anno anterior, sendo de no*
tar que esses processos representam mais de
50 *|. de todos os crimes havidos em todo o

paiz, naquelle espaço de tempo l E conclue o
senador Millard por affirmar que o governo,
com a sua attencçáò concentrada na «ie? sec-
ca», vae pondo á margem os principaes proble*

?7*
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mas econômicos, políticos e internacionaes, o

que explica certos desastres, como. por exem
pio, o que acaba de verificar se em relação ao
mercado de títulos.

Um pensamento de Darcher:-«A mulher é
uma santa na igreja, um anjo na rua e um dia-
bo em casa.»

Na antiga Carthrgo. a mulher adultera era
castigada ferozmente. Eram queimadas vivas,
assim como os filhos nascidos do adultério Se-

gundo o testemunho de Valerio Máximo, as car-
theginezas que commettessem a falta gravissi-
ma de enganar o marido, e a que o fazia com ai-
gum estrangeiro, eram submettidas ao «sacrifício
do navio», que consistia em atai as ao fianCO do
barco, afim de que fossem esmagadas entre o
casco e o fundo, ao sahir o navio para o mar.
üue acham : náo seria bom adoptarmos, entre
nós, os costumes «ie Carthago?

As arvores que crescem do lado sul de uma
collina dao madeira mais durável que as que
se criam no lado norte.

A freqüência dos desastres de automóveis,
em todas £S partes do mundo, tem suscitado
medidas preventivas e repressivas de varias na-
turezas. Em certas rodovias franeezas, por exem-

pio, ha diversas eaculpturas representando de-
sastres de auto, as quaes, collocadas nas encru-
zilhadas e curvas, suggerem prudência aos mo-
toristas. Em Bucarest, ha um costume policial
recente para os «chauííeurs» culposos em mais
de um accidente, que consiste em exhibilo
escoltado, pelas ruas, trazendo ao peito um car.
taz, que o denuncia ao publico como péssimo
profissional

•

As communicações do 7 anniversario úa
marcha sobre Roma, que é a do advento do
fascismo, tiveram, na Itália, um caracter de

grandeza verdadeiramente empolgante. Entre
as manifestações de aspecto pratico, figurou a
inauguração, no território do paiz, de lO.QÜO
obras de utilidade publica, comprehendendo o
emprego de 4 milhões de liras. Nessa data, em
Roma, inaugurou se também a estatua eques-
tre de Mussojini. trabalho do professor Oinsep
pe Eragiosi, de Florença, a qual ficou deante
do estádio «Dittoriale a

Dr. Sabido

Wa 
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Sabão Russo!
;naWlia_SESB-5^ti3c^âs_skssl

USE OS PRODUCTOS
DO LABORATÓRIO

 , || ¦ ¦„^T*T——B»?l—^^^i*^S_—S£J_?:- WW—WW»-

SUPER-HYOIENICOS E PERFUMADOS

¦' *}l

SabâoRusso

i

Água da colônia FLORIL - Ultra «na •• co"c«nlr.«l«.
•*rftSSr* s&K~- ysSKf. .«ib.«.«i. eu,,..

(solido e liquido)medicinal. Grande protector da pelle
3£IDau _c*a_awa# «_»--* contra rheumatismo, queimaduras," 

, -..«nrcedurastrieiras. golpes, talhos, rugas, comichoes. esp.nhas, pannos.
contusões, torceduras,Jnejrj^g 

fiRÜÍ^ Brasil"^^ ti - :»_»- r!n Fxercito e da Policia Militar fio iirasu.
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CRIA ROBUSTOS BEBES
porque z

GLAXO é tfto digesUvel. limpo e nutritivo
como o leite materno.

GLAXO nao tem micróbios nocivos e até os
recém-nascidos o assimilam.

GLAXO é puramente leite, quèse dissolve «n
agua acabada de ferver.

Experimente^ para o ™****$

. : ,.
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Qger V. Ex. vestir-se bem g com

oouco dinheiro?
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PROCURE SEMPRE

¦ » mlal da

Alfaiataria Guanabara
¦¦¦'*¦:.*¦' ...

Rua ! de Março,34—Victoria-E. Santo
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e arme a zon/s;
floresce apenaó urna ve%.*

Jf mocidadc c uma só - o esto mesmo pôde ser abreviada pelosestragos cia saúde ^
íOcfcndcr a saúde e prolongar a propria tnòtíd-fe. e dar aocorpo uma graça duradoura que resiste ate á velhice.
^ fotitc perenne de conservação para o sexo feminino em lo-cia^ aâ phaseó da vida e

?t MULHER
cTavorcce as JtlocinliaS,
porque nonnalisa o a p pareci me ato das regrai, toruficando

n„, *7,C 
°S - fT neS5a "^ Perigosa emquctacs órgãos.oindatraco*.sao facilmente attmgidos por grandes perturbações.cTavorece a$ ò en horast

as tn^iif,Wn'a í0^ preservando-as de soffrimentos qu*
fttíSd? ÍS^i"»' W Í^Pr«sa tae* co.no Flores Brancas .raitasck Regras. Regras Demasiadas. Regras Dolorosas.Javonsce as cfe/i/ioras mais edosos^
n,l,m?,Te ?,"lbflle ,üdos °s ,aaít* & kdadeCriHca.priiKi-
paimeitte o Rheumaüsmo eas Colicas Uterinas.
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L FARPAS...
'i

Estamos vivendo táo indiffercntes um para o outro.., jDepois qut estudaste philosophia, quebraste todo o encanto que eu tinha
por ti.

Náo me quererás dar mais o encanto da felicidade?
i

Quantas vezes penso em viver a teu lado, ouvindo a lua voz, pam eu ser
feliz. Mas a voz dos teus pedidos me irritam e me tiram toda a alegria de viver.

Quantas palavras amáveis náo sahem das nossas bocas! As palavras dos
namorados sâo como pétalas de rosas... Mas os corações esláo, ás vezes, como as
roseiras—cheios de espinhos.

Por que náo te isolas commigo, neste castello, para commungarmos no mes-
mo ideal, com a serenidade de viver e o amor comprehendido em toda a exten-
sâo da Natureza ?

Ahi náo. Tu gostas mais das rodas de fogo de artificio dos mentirosos.

Nada do que falo te serve. Approximei me de ti e quiz ouvir a tua alma. Mas
só tu estavas perto de mim : a tua alma estava fazendo o tfooting» pelas ruas da
Futiliéa le...

Nesta época do dollar, felicidade existe?
Qual! Si a felicidade se comprasse, o homem de uma camisa só teria ficado

rico, ma9 infeliz.

Júlio d' Altayr

L_^____al^____j
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Os nossos representantes
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no Senado e
na Câmara federaes
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Em reunião da Commissão Executiva do
Partido K. E. E. S., na noite de V do correr»-
te, foram indicados os candidatos á renovação
do terço do Senado è para deputados federaes,
os srs. dr. Bernardino de Souza Monteiro, se-
nador; e drs. Abner Mnuráo, José Gomes Pi-
nheiro Júnior, Xenocrates João Calmon fie
Aguiar e José Pedro Fernandes Aboudib para
deputados.

A escolha desses Ulustrea espirito-santensea
para representarem o nosso Estado nas cama-
ras altas do paiz foi muito bem acertada, pois
em todos elles vemos qualidades que os tornam
aptos ao fiel desempenho do mandato, que o
povo lhes vae outorgar.

Dr. Bernardino de Souza Monteiro, ex pre-
sidente ,1o Espirito Santo, cidadão austero e de
elevados sentimentos patrióticos, ereeu fundas
sympathias no coração do povo do seu Estado.
desde a sua profícua e honrada administrarão.

Vinha a política de empenhar-se em tre-
mendas lutas; 6. sahindo victorioso o partido
que o indicara, logo os seus primeiros actos go-
vernamentaes Foram de pacificar os ânimos ain
da exaltados, procurando, por todos os meio*»
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Dr. Bernardino Monteiro
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garantir a vida e a prosperidade dos adversa
rio*, incentivando o congraçamento ílos nossos
compatricios.

Eleito senador, estava, apesar de sua ida
de e das enfermidades que o assaltaram, pres-
tando á sua terra os mais relevantes serviços.
Reconduzido ao mesmo posto, recebe 8* exa.
merecido prêmio á sua dedicação e ao seu es"
forço em prol do progresso do Estado.

Dr. Abner Mourão é essa intelligencia fulgu-
rante, que todos nõ? admiramos através da sua
impressionante actuaçáo no jornalismo e no pnr-
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Dr. Abner Mourão

lamento, pugnando sempre pelos sagrados inte-
resses do paiz e especialmente do seu berço.

A sua solida cultura e o seu modo elegan
te de attitudes, escrevendo e dizendo, sem sub
teiftgios. o que sente e o que pensa, grange-
aram-lhe o titulo de uma das nessas mais po
tentes e esperançosas mentabdades con tempo-
raneas.

O seu retorno ao posto de deputado foi
muito do agrado dos seus innúmeros admira-
dores.

Dr. José Gomes Pinheiro Júnior, velho po-
litico. cidadão de raros sentimentos democra-
ticos, é um nome popular em nosso Estado.
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Dr. Pinheiro Júnior

No s*il onde gosa
e prestigio, s. exm.

flencJe a mocidade,
vem*sc empenhando
em pr e I ios m^mo-
r&veis» empregando
iodas as suas ener»
gias e t dos os seus
recursos em prol dos
seus idcaçs

Em diversos postos
de elèiçi > o preclaro
espirito santense dèu
sempre mostras do
seu zelo pela causa
das conectividades*

acuriindo*a em suas necessidades e procurando.
por todos os meios, osni bem estar.

Reeleito para o mesmo posto, que vinha
occupnndo, o venerando compatrício ha de dar
airid i ao seu Estado a efficiencia de sua intel
ligencia e de sua aetividade*

Dr. Xenocraíei Calmon de Aguiar ê outro
rutilo espirito, que avutta e se fixa promissora-
mente no scenario da
política acusai.

Advogado de grande
conceito tribuno elo-
quente, jornalista dou
trinario e parlamentar de
renome», a sua indica-
çáo para oecupar um lo-
gar na Cam.ira Federal
veio despertar o mais
justo contentamento em
nosso Estado, por ter,
assim, mais unia oppor«
tuntdade de patentear.
fora daqui, uma d is mais
formosas expressões dos
nossos modernos valo-
res mentaes.

Deputado estadual
por varias legislaturas,
tendo chegado ao honra-
do posto de presidente
do Congresso, deve lhe o nosso E-tado ines
timaveis serviços, pois onde se faz mister a
sua coliaboraçáo em prol do nosso engrandeci-
mento, Xenocrates Calmon tem sempre a ms
pira lhe o mais genuíno sentimento patriótico.
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0/\ Xenocrates Calmon

Chefe político de
vasto prestigio no
prospero município
de-Collaiina, conhece*
dor das nossas grau
dragas naiumes e sa*
bendo as nossas ne>
cessddades, o Espirito
Santo confiante, pela
voz do seu maior
partidj vae lhe en*
tregir uma cadeira
de deputado federal,
porque muito espera
do seu filho, que até
aqui trm sido uma
das mais ae/ivas sentinellas do nosso renome
de Estado culto e progressista.

Dr, José Pedro Fernandes Aboudib, depu-
tado estadual advogado dos mais distinetos»
intelligencia moça e vigorosa, apesar <le muito
jovem ainda, tem*se demonstrado, na diííicil
e espinhosa carreira política, um espirito equi-
librado e sereno, visando as culminancias tios

mais perfeitos icleaes ei"
vicos.

Empolgado pelo amor
que vota ao seu rin*
cáo natal, estudioso das
nossas possibilidades,
para o futuro por elle
sonhado para o seu Es-
tado converge toda sua
actividade.

Em nosso Congresso
Legislativo, José Pe*
dro Aboudib é uma das
figuras mais estimadas
pela sua excellente ca-
maradagemi pela sua le-
aldade e pelos seus gran-
des predicados de co*
ração e de intdlígcncia.

O seu espirito pon-
derado nao !h2 pertnitte
situações equívocas e

Jamais vactilou em tomar urna ttilude definitiva
em qualquer raso, havendo se sempre com hom-
bridade e elegância, indicado deputado fede-
ral» temoillusirc espirito santensemais um justo
titulo do seu valor, merecídameute premiado-

»?<<»?« •?••->< *»?•»??«•??•••*?•?*???•?•»?«••*•

Igreja Baptista

Por motivo de força maior, foi transferida
para a próxima terça feira, dia II. a sessão de

posse do prefessor Almir S* Gonçalves no pas
torado dessa Igreja.

Fica, assim, rectiticada a noticia que publi-
cámos em ediçáo anterior.

1
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Praça na povoação de Virgínia, da Leopotdina Railwey, neste Estado, vendo-se o
prédio em que luncciona a aua agencia postai.
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As obras de S. Gonçalo
De nosso amigo e conterrâneo, rir. Oswaldo

Poggi. recebemos as seguintes linhas:

«Caros rcdactores.
Saudações.

Considero de grande alcance a propagan-
da que a Vida Capichaba vem desenvolvendo
em favor da remodelação da nossa Matriz.

Realmente, numa capital onde a população
por circumstaneias varias que, neste momento,
náo discutimos, augmenta dia e dia, nâo se ex-
plica estarmos reduzidos a (rês igrejas peque-
nas —duas deilas (Rosário e S. Francisco) em
estado de dcerepitude.

Somente o Carmo cfferece um aspecto novo,
risonho e, a bem dizer, è o que abre as portas
á religiosidade, porque as outras comportam
diminuto numero de fieis.

Foi sob a influencia dessa notória falta que
uma dLstincta capichaba tomou a iniciativa de
promover a remodelação da igreja de S; Gon-
ç.alo, cathedral provisória e matriz.

Precisamos ter em consideração que, sendo o
catholicismo professado pela maioria da popula-
ção, não devem, nem mesmo os que lhe são
contrários, censurar que se intensifiquem todos
os esforços para que tenhí mos mais igrejas,
pois sáo poucas as que possuímos.

E assim é justo que se prosigam os esfor-

ços e trabalhos para que continuem as obras
introduzidas na velha S. < ionçalo.

infelizmente, nâo é com pouco dinheiro que
se levará avante a remodelação daquella igreja.

O seu estado de ruina exige muito, para
que a tenhamos regularmente remodelada.

S. Gonçalo, todos o sabem, ê uma igreja
modesta.

Além das reformas úteis—soalho, forro, ai-
tares, etc—é preciso adaptai a a nossa época,
dar-lhe uma architectura condigna da actuali-
dade e adequada a uma cathedral pro visor ia.

Assim o coro, a escada que lhe dá accesso,
o baptisteriOj etc* têm de ser modificados.

E assim como o coro, o baptísterio e outras
cousas que nos dispensamos de apontar, ne-
cessitam de reformas, faz-se necessária uma
torrezinha, a qual, entretanto, segundo já nos
constou, vem augmentar bastante as despezas
com os melhoramentos.

E' justo, pois, meus amigos, que todos se-
cundemos os esforços da nossa virtuosa conter-
ranea, táo digna do iilustre esposo, que admi-
nistra esta terra.

E* justo que se promovam festas, que animem
os desanimados, que se proclame.bem alto a ne-
cessidade que ha na remodelação da velha igre-
ja de S« Gonçalo.

u

3 l—l— 1030.

amigo e admirador
O. Poggi.»
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Encerramento dã% àuUs ca escc/a de S. Miguel, scb a regi nem da

professora Getu/ina Vianna.
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Aiumnos, que compareceram á missa rezada em acçào de graças, por occatiào do
encerramento das aulas da professora Geiulina Víãnna.
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I
A DUPLA ESTRÉA DE HORACIO CARTIER

lioracio Cartier é uma tígtira de jormd sta
completo, que se transfigura na afirmação de
uni poeta audacioso e movimentado.

A minha admiração por esse fidalgo ner-
vosista mental vem de Recife, onde me che-

gavam constantemente rhronieas e verso.s seus,
chronieas e versos que eu ia transcrevendo
na «Rua Nova»-um semanário que ali manii
ve cerca de í annos.

Depois, com a minha transposição para o
Rio, ao contrario do que era de Mippór. per-
di de vista, se assim posso dizer, a aclividade
de Horacio Cartier. passando a entreter, ape
nas. um contacto apressado, vertiginoso mes-
mo, com aaUrácçâo pessoal que nelle se fes-
teja.

Redaetor destacado d'«0 Globo», sempre

que o eabotinismo alheio ou mm proi)rio assim
o exige, vou t>at--r á sua porta, solicitando no-
tidas e publicações.

Mas, deixando de parte essas considera-

çÕes secundarias, estranhas ao assutnpto~on«
gem destas linhas, passemos a falar na dupla
estréa que lioracio Cartier acaba de fazer, pu-
blicando, de uma feita, o livro de contos «O
Concertador de Bonecas» e o livro de poemas
«A Mulher do [ilusionista»—elle que nunca re-
unira em volume os seus trabalhos admiráveis.

Abi estáo dois livros que a gente, para elo-

giar, náo precisa dar se ao trabalho de ler,
como è da praxe entre os burocratas da criti*
ca universal.

Náo se precisa ler - esclareçamos - por-
que os contos do Cartier, muitos delles pu-
blicados no «Para Todos . », e os poemas, mui-
tos publ.cados no «Fon-Fon», e, uns e outros,
divulgados, ora pelos jornaes e magazines cario-
cas, ora pelos diários e periódicos estaduaes,
já reservaram pwara o seu actor um conceito,
que lhe outorga uma situação privilegiada, no
mundo actua) das letras brasileiras.

Dos contos, é claro, não é possivel, nestes
commentarios ligeiros, dar aos leitores uma im-

pressào bastante.
Quanto aos poemas, porém, uma vez que

o permitte o espaço physico que elles oecupam
nos domínios da palavra impressa, poderei fa-
zer uma reproducção integral, escolhendo a-

quelles em que a bellefcO se vas* u de uma for-
ma mais symhetica.

Por isto aqui transcrevemos «O disco e as
agulhas»:

«Teve a plasticidade da argilla
e foi fusível como a cera virgem,
meu coração.que éhoje uma grande* chapa sonora
o disco que nâo pára de rodar.
desde que nelle se gravou tua yô%*

Esconde a caixinha de agulhas da minha saudade,
deixa esse disco socegar!»

Feita a transenpçâo acima, é preciso que
eu registre o fado de haver alguém -um dos
muitos inimigos que me sobram, graças* n Deus!
—me inculcado de aproveitar o thenoa fxploi%do
por lioracio Cartier. mimo poesia publicada
na revista «Phono-Arte» sob o titulo de «Pho-
nographo», em junho de 1929.

Por sua vez. segundo o autor d\<A Mulher
do [Ilusionista* me participou, outro alguém
o oceusou de se ter suggestionado por a que!-
Ia minha poesia ao compor >Q disco e fcS agu-
lhas».

Eu mesmo, quando me chamaram a rtlen-

çâo para o facto, achei que o desdobramento
das imagens dos meus versos era vagamente
análogo ao do poema de Cartier, e, num ex
cesso de zelo, cheguei a procurar salvaguardar
as appar.-ncias, que me Fossem contrarias.

Aqui segue, porem, para o necessário con*
fronto, a minha poesia «Phonographe», cujo ti-
tuio, aliás, era «Victrola» e foi modificado pela
direceâo da revista «Phono Arte.» por motivo
que ignoro*

«O disco dü minha Vida
travado no «studio» do Soffrimento.
rodou sobre o feltro da circumferencia
e incidiu sobre elle
a Agulha Nova do Destino...

E tu toste a canção! Que suavidade
na musica da tua voz en; serenata I
Que luar de prata
escorreu como um liquido siienie
por entre as ramaria; do arvoredo,
que ensombrava a minh/alma I

IM

SUS
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Mas tu íindaste, logo apus...
E o disco da minha Vida triste e inealma,
gravado no «siudio» do Sofírimento
e da 1 [umildade,
mal tua vóz sumiu-se è consumiu-se,
começou a chiar de Tédio e de Saudade»

Apurando qual fora publicada ou confecci-
onada antes, disse-me o Cartier que escrevera
a sua, há quasJ dois enuos. num álbum perten-
cente ã declamadora uruguaya Ema Soler, e

que Silvio Júlio já a havia traduzido e envia-
do para urna publicação estrangeira.

Deante disto, embora fosse provável que
eu nâo conhecesse o álbum particular alludido
e que, mais provável ainda, nâo conhecesse a
revista estrangeira <Jüé deve ter publicado a
traducçâo (Cartier nâo sabe se foi publicada,
effectivamente) o certo ó que eu, por causa
das duvidas, obedecendo ab meu impulso
inicial — que íoi 0 de encontrar certa se*
roeihança entre ns duas composições—resolvi,
de mim para mim, retirar do meu elenco poe-
tico e^sa estrella «mambembe», especialista
em imitar, caricaturando, altitudes alheias, mes-
mo de personalidades desconhecidas»

Mas, encerrando a narrativa, vejo, entretan-
to, que ella nâo só desviou ó curso natural dos
louvores merecidos pelos dois filhos xipopha-

gos de Horacio Cartier. eomo também roubou
um espaço precioso que poderia ter sido pre-
enchido com a reproducçâo de outros dòus po*
emas encantadores.

Descancem, porém, os leitores da "Vida

Capiehaba".
Afim dè terminar de maneira mais sympa.

thica a minha arenga desta semana, conduzi-
rei para esta pagina mais uma pérola das que
Horacio Cartier íoi buscar no fundo do mar da
sua esthesia:

«BEIJO NA SOMBRA...

Vencendo a estrada real do meu destino»
Mal te avistei íui pressuroso e crente
Beijar de joelhos, como um peregrino,
A sombra do teu vulto e o chào ardente.

Tonto da luz do teu olhar ardente
A custo vislumbrava a estrada ea gente.
Que impetuosa corria, entoando um hymno
De esperanças, cóm um labaro á frente.

Foram todos atrás dos vàos thesouros
Da gloria e do esplendor; mas ao meu 4-ado
Háo de voltar sem palmas e sem louros.

E hão de invejar-me, porque humilde e oceulto.
Em ve/. de proseguir, fiquei parado *
Para beijar a sombra do teu vulto.»

Oswaldo Santiago.

Maria Eugenia Celso
mimiiiiiiMiiiiwiiwffWtmr .¦¦
JSawmSawmSmmuf-,»^^:'- ¦**¦> "

Desde o dia 4 acha-se, entre nós, o extna.
sra. Maria Eugenia Ceho. distineta literata, col-

laboradora actíva dop mais conceituados jornaes
è revistas que se publicam no Brasil e em ai-

guns paizes estrangeiros.
A nossa illustre visitante já ê demasiada-

mente conhecida em 0 nosso meio.
A Vida Capiehaba pode, com justo motivo,

regosijar se de incluiba entre os seus collabo*
radores e é de data recente a representação de
sua linda phantasia - Amores dê Ahat jaut\ de

_Bi Blk.

,mamrmmm\ asmmW^v'¦ ¦:' ¦''¦M. JmW'à&Mm amamWi'*"--'-^''
mmm ^sm^m. WsÊ?.'Myr

. 
^^**9B| "'^'

que é autora essa notável senhora e que foi á
scena, por oceasiâo de uma festividade promo-
vida pelo nosso periódico» em favor das obras

para o remodelamento da matriz de S. Gonçalo.
Maria Eugenia Celso, além de artista, é uma

senhora de qualidades pessoaes muito notáveis.
Tem ella, em grande apreço, as suas irmãs

em letras, do que deu prova, não ha muito

tempo, por oceasiâo do prematuro passamento
da nossa insigne coestaduana Maria Antonieta
Tatagiba, fazendo as melhores referencias ao

belio espirito desta saudosa e jovem espirito-
santense. ... .. ,_iUtl

E' descendente de duas individualidades
de destaque :líthã" do sr. Cond-í de Afionso
Celso, homem-de letras que militou distmeta

menina politick nos últimos annos do antigo

regimen. e nete do Visconde de Ouro Preto,

memorável estadista, na monarchia, e jurista e

advogado de nota nos dois regimens.
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Versos que eu fiz para você

Tenho tanta saudade de vocr...
Que se vocr soubesse...

Que eu tenho o coração cheio de magnas,
Talvez vocr tivesse

Seus olhinhos castanhos cheios dágua
E soluçasse até... Sabe por que?.,*

Eu gosto muito... muito de você!..
Ah I Si você me visse

Sonhando tanto, toda a noite, tanto...
Talvez vocr pedisse,

Fitando o ceu com seu olhar tão santo.
Que eu 6Ó sonhasse com vocr!... Por que?...

Quero sempre pensar só em você...
Em mais ninguém !

Oh!... Si você julgasse, meu amor,
Como é triste também

Viver táo longe assim, cheio de dòr,
Chorando me dizia: —«Juro que...

Eu só tenho saudade de você,.*
Que si você soubesse...»

Rio—929,

Walter De friase da Silva
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Vista panorami-

ca da cidade

de Calçado

Praça Coronel

Pedro vieira.

Trecho de rua na

alljiida cidade.
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A CANTIGA CHRONICA DA TARDE

A Praça grande, bonita, risonha.
cheia de rosas, hortencias, angélicas,
com rrpuxo, crepúsculo, tudo...
todo material indispensável á poesia lyricemente
chronica das tardes.
Nâo faltou nem mesmo a saudade:
emprestei a minha, grande, á paysogem passadista.
E a tarde ficou quasi porticamrnte completa.
Até vocr, que esta tão longe,
eu trouxe em alma para se sentar
ao meu lado, no fim da alameda.
—Si você estivesse de verdade sentada
ali perto de mim, eu nâo via rra Praça,
nem crepúsculo, nem reptlXO, nem flores, nem nada :
só via você... você só é que eu via...

POEMETO

• 1

/M N E \\

A minha iuazinha triste
está toda escura hoje.
Sem uma luz nos postes.
Mas o povo alegremente conformado
da minha ruazmha triste, nâo se incomoda muito, não.
1 Ia no cru uma loa batuta.
maior e mais bonita, que todas as luas*
de todos os poetas, de todos os tempos.
O parzinho ali da esquina—dois em um—
acha que sem luz é melhor...
Eu também, pra pensar em vocr, preciso de luz?

Preciso nada...
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ou/ro aspeoto da

cachoeira da-

quelle rio e o

serviço de capta-

çào de força para
a Usina, com fé-

de em Bom Jesus

do Norte. — A

cachoeira do rio

Calçado.

f^prue »*'**¦ - y^Af^fA^^^* *<* ¦¦ >»
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Usina hydro-clc'

ctric.i do Força

e LuzItabapoana,

na sua parto

posterior, mos-

trando um trecho

encachooirado

do rio Calçado.--

Barra do rio Cal-

çadot mostrando
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)/ Cantilcna \v
// Rompe a lua. Na campina, \\
// na maltai na serrania \\

/ CVOla doce perfume , \\
/ ao fremir da ,'rondaria. \\

/ O céu tem olhos de fogo \\>T
/ l\ scintillántes e Fagueiros, t^Kxli \

J IA como Argos, chammejantes V_S*vJ^_TIl
l \\\ com (luc espreita os [)egureiros, f^j/lxK

I V\^\ ílue- felizes, nesse instante, Í^/Í\\r
\\ ^^^ na sombra das alam colas ^*S_ 1 J
\\ ^V em oaristo se br jam, m
\\ \\ trocando promessas ledas, H

II \\ A lua, além, irradia II

11 \ no céu uma luz dolente; If t
II II \\ derrama tanta harmonia II
11 II 1\ sobre a campina dormente!... //

\ \ V^v li Procuro em todo o universo ,. //
\ >^V 11 resquícios da dôr, em vao!... II
\ ^^^^^^XAJ pois toda ella énjaulaste /^J II
\ P^^^^OV dentro de num coração. / //

\V jj Por isto as cordas da Ivra / //
\V J/ eu vou tangendo erradio, / //
\^"/| pelas campinas dormentes, //
\ \s^ uo luar pallido e frio. //

I 1 y Epaminondas Martins. //

B_ ^_^__a_H_«MMHMMaHHa__t__t__< .______a_vftaa. ^^^^*^*^___- Jr
^¦^^ _______^ "¦--"-"-'"-"-BB-BJBB-J-BB BBBJBBBBB---,~¦ ^^muJmm^ÊmmmiM^mMl~m^^mmPW~B.V .,_ _ ™'¦"¦^¦B^-



Pelas praias
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O irfljf Sereia», na linda praia da Costa, um dos pontos mais freqüentados, para ba

nhos do mar e passeios, pelos victoriense e villa-velhanos. Em baixo : Um

aspecto do movimento de banhistas na praia.
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O penteado moderno

O penteado moderno deve ser pratico, an*
tes de tudo.

Cabellos curtos, sim. mas arranjados com
gosto, harmoniosamente dispostos em torno do
rosto, conservando, cada qual, d seu encanto
peculiar, próprio, tirando vantagens e evitando
desvantagens.

As mulheres começam agora, a recuperar
a «coquetterie» da sua cabeça, e, doravante» é
de crer que as mais requintadas combinem os
seus penteados com as circunstancias das suas
existências, e as differentes horas do dia.

Em Paris, onde as nucas raspadas vâo des-
apparecendo, jã* ha um esiylo para a manhã.
outro para a tarde e ouffo para a noite.

Ò penteado da manhã é simples e regeita
a com]-licacão, que pfto combinaria cem os cha-

_^_T í ' ift! ' i/W-.J:- ¦''¦!% jfiSmA_^_i mmW 'Í^H

li m% 1

B^B^B^H '' I ' ^3-^B^bH
IBH I__H __^_F ¦' '^b1 bW 13hII fli I

Jl _P)I^I
BHb^,'" >*^__| Ej B Bh-^B^BbjH Hl

Bt H^BMÉÉBL. ai BT_fl I
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4 menina Célia Duque Pimentel,
filha do dr. Agenor Pimentel, nosso i/lustre
conterrâneo, e de sud esposa, sra. idéa Duque

Pimentel, residentes no Rio de Janeiro.

peus singelos, que se usam para o «foòting» e
os «sports,»

Uma lista bem desenhada divide os cabel-
los em largas ondas.

O penteado da tarde pede mais apuro : fa
Èm\ Wm m e

ceiru, elle deve combinar com os vestidos le-
ves, as «capeíífíes» floridas e as adoráveis «fam
freluches *

0 penteado da noite, como 6 de prever, é
muito decorativo, com «bouclettes» e ondula-
ções. nao havendo, por bem dizer, gênero e ty*
po, sendo a moda essencialmente edeetica e
phvsionomista,

O segredo está na seducção de cada rosto
e na arte com que se conjuguem as afinidades
«leste com o penteado,

xA/aquillage»

— Náo transiji, minha amiga.
Reaja!
Não faça,pelo amor dr DeÜS, a mínima con-

cessão ao gosto do meio. Posso garantir-lhe
que você fica lindíssima com essas «toilettes»
singelas, sóbrias e graciosas. Os vestidos das
«jeunes filies», minha amiga, devem ser sempre
assim-ingênuos, simples e claros. «Maquiliage»?
Mas para que? Se náo a pode dispensar, de
todo. hçan da maneira mais discreta, que lhe
fôr possível. Nada de exaggero. Uma moça ex»
cessivamente pintada parece porta de tintura-
ria... E' horrível í

Eu sei que as moças do Rio gostam de aru
dar nas ruas e nos saldes vestidascomo se-fos*
sem senhoras casadas, o que na > está direito
nem é eleginte, pois cada uma deve vestirse
segundo as suas condições, segundo o seu es»
tado civil.

Se as cousas continuam deste modo» daqui
a pouco seiu difficil distinguir a avó das no-
linhas, dislincção essa já qua-i impossível nos
salões de baile metropolitanos.

Vestem, velhas e moças, da mesma forma,
usam os mesmos rhapeus. pintam se com as
mesmas tintas !

Ora, minha amiga, isso positivamrnte é las-
timavei.

Mais ainda : é doloroso ver um rostinho jo-
vem como o seu, tão cheio de frescura, df* ale-
gria e mocidade, estiolando se sob compactas

ii
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Trecho da praça Cel. Theophilo Lobo, na cidade de Calçado.

catastrophes de creme, de «rouge», e de outras
drogas nocivas e—0 que é peior — inute":s. Na
sua idade, o artificio è um engodo, que nâo tem
razão de ser. Deixe essas cousas pira mais
tarde.

Quando a mocidade"começar a abaridonal-a,
ahi, sim, recorra no « m a q u i 1 1 a g e »,
appelle para a bella dona. faça tudo o que pu-
der para defender a sua formosura, luete com
todos os recursos da sua imaginação contra as
insidias da idade. vSerá justo e será humano —

para não dizer feminino. Mas agora, não! Ain-
da é cedo, minha amiga...

Ainda as saias compridas

Um chronista elegante, commentando ha
dias. o suecesso que as saias compridas estão
fazendo nos circulós de elegância feminina, di-
zia que a nova moda está causando um verda*
deiro escândalo...

Ivffectivamente, depois da gente acostumar-
se, annos e annos, a ver pernas, ligas e «otras co-

sitas más», não deixa de ser alarmante o facto
de se passar por uma rua e encontrar-se uma
mulher vestida decentemente...

Mas. nâo contemos victoria antes de tempo.
Esperemos mais um pouco.
Cá por mim. sou capaz dfi jurar que dentro

em breve o império da saia curta será restau
rado, mesmo porque a saia comprida está em
V0ga,nÔ0 por uma questão de morai, e sim por
um dispositivo ephemero e convencional, for-

jado pelas modistas sempre dispostas a invem
tar novidades e explorar a freguezia.

Esta, porém, apezar de saber disto tanto
como nós, não se mostra zangada.

Pelo contrario.
Todas as innovaçòes. até mesmo as decen-

tes, são bem acceitas e acatadas pela incon-
stancia borbolcteantr das filhas de Kva, que, ao

que parece, nào puxaram á sua mamãe, senho
ra de costumes pacatos, apesar de muito dilía-
mada pela humanidade...

Zona ide
xi-r^^wm-^WB**^^

A Loteria de Minas tem pago, com pontualidade, todos os bilhetes premiados,
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NOVIDADES MUSICAES

Com o concurso promovido pela «Casa
EdUon» para escolha das musicas do Cama*
vai de I930j parece nos que ficou decidido a
que composição vae caber o sceptro, este anno,
da pteíerencia dos foliões cariocas.

O publico que encheu o «Theatro Lyrico»
para votar nas musicas que lhe agradasssern,
desde o primeiro momento manifestou-se a fa-
vor da marcha «Dá nella! ..», fazendo com que
a orchestra a repetisse cerca de oito vezes e
applaudindo-â com um calor, que antecipava a
sua victoria.

E esta, com effeito, coroou a interessante
peça, dando-lhe o primeiro logar no «certa-
men» por compacta maioria.

«Dá nella!...». musica e letra de Ary Dar-
roso, náo ê uma producçáo de grande inferes-
se melódico nem technico, mas possúe esta
qualidade essencial, para o caso: espirito car-
navalesco, c, o que ainda é mais, espirito car-
navalesco carioca.

. j^^t^^yy^oifLM^^^ME—^_B_^_.
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¦II Yedda o Gracinha, filhinhas do cel. Francisco
de Carvalho Braga, tabelliào do V offiei cio,

em Cachoeiro de Itapemirim.

Um refrão bem lançado e duas ou tres
phrases a contornalo — eis o seu aspecto cara-
cteristico.

Logo que «Dá nella!...» foi declarada trium-
phante, a «Casa Edison» fel-a gravar no disco
«Odeon» n. 10 558, tendo no verso a marcha
«No Reinado da Alegria», musica de Eduardo
Santos e letra de Üswaldo Santiago, que foi a
composição mais applaudida, no «Theatro Ly-
rico», apezar de não ter concorrido ao torneio
já referido.

O suecesso da peça de Ary Barroso, en-
Uetanto, teve a sua consagração máxima no
facto de haver o seu titulo baptizado a re-
vista de Marques Porto e Luiz Peixoto, que o
«Theatro Recreio» está representando, actual-
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Co/. José
Olestas,

prestigioso
chata

político do
Importante
município

da Affonso
Cláudio,

nesta Esta-
de.
í_ra
^

mente, e que permanecerá no cartaz até ás
vésperas dos tres dias dedicados a Momo.

Como «reclame», portanto, náo poderia ser
melhor.

Em «Dá nella !», revista, figura também a
marcha «No reinado da Alegria», á qual fize-
mos referencia linhas atraz, bem como o sam-
ba «Na Pavuna», cujo suecesso absoluto está
sendo agora seriamente ameaçado.

«Na Pavuna» ia de vento em popa, mas
Já está decrescendo.

O que se ouve, neste momento, em todas
as casas de Victrolas e em todos os salões par-
ticulares, é «Dá nella!» ou no «Reinado da
Alegria», que formam, conforme dissemos, um
só disco, e que, por esse motivo, estào se im-
pondo ao mesmo tempo, com igual intensidade.

Vamos ver se o Carnaval de .930 ainda
nos tem alguma surpreza a dar, nesse gênero.

Zito André

í
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m O NAVARRO**
n

«Eis ahi? em traços gcraes, o homem que,
longe dl pátria, na gloriosa França, na edeni-
ca ParisMataba de Buccumbir.

Espirito altaneiro como os Andes, percor-
reu a existência como quem caminha através
uma vasta campina de horizontes indefinidos.

Foram lhe extranhos os caminhos sinuosos,
os altos e baixos da ventura e da desdita, os
revezamentos fia má com a bôa sorte, ou, en-
tAo, si no que respeitava a sua vida intima, soí-
freu, durante a sua nâo prolongada existência,
os revezes que decidem dos destinos de um
homem e o relegam de uma suprema desven*
tura, nós o ignoramos.

Era, na grandeza de seu espirito, como um
castanheiro sacudido por vendavais: um cere-
bro irrequieto.'

Todavia morreu francamente filiado ao ca-
tholicismo e de tal sorte e com nma convicção
tal que se acreditou, viesse ainda a trocar a
casaca pela botina, recebendo ordens sacras».

\.# #:»»»•?»»•*#••**••* »*?»#•»«••••.»»*»***»*•
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Foi assim que terminou o elogio póstumo,
publicado sobre o dr. Arthur Navarro, no for-
ttal do CommerciOy Districto Federal, em fins
de 1892.

Natural do Estado de S. Paulo, Navarro
nascera em 1649.

Intelligencia fulgurante, ávido de saber e
com a ajuda de excellentes recursos pecunia-
rios de que dispunham seus pães, bem cedo,
aos vinte annos, conseguiu Navarro tirar o seu
titulo de bacharel pela Faculdade de Direito da
sua entáo província natal.

A sua existência, da infância á puberdade,
dahi á edade viril, não soffreu — pode se dizer—
solução de continuidade.

Navarro so tinha, na sua sóbria existência,
dois ideaes: a penna e o livro.

Dois ideaes qne se fundiam num só ideal;
a notoriedade.

Estudar e escrever.
Não se fatigou de espalhar obras que publi-

cava duas vezes em cada anno» uma vez em
cada semestre, quando nâo divulgava três ou
quatro num anno.

Era elle um grande rival de compatriotas
celebres.

Podiam com elle hombrear o gigante Ruy
Barbosa, o insigne Sylvio Romero, o notável
Tobias Barreto, o grande José Hygino, o estu-

Al

TT
pendo Joaquim Nabvico, o extraordinário Jo-
sé do Patrocinío. o incomparavel Silva Jardim
c tantos outros notáveis da época.

E assim seguiu elle a rota batida da noto-
riedade, sem olhar para traz, sem ter saúda-
tles. ou sem ter tempo de as ter, dos dias pas-
sados.

Quando, porém, um dia, ao terminar um
artigo, refutando umas theorias de Derwin, o ia
datar, recebeu de assalto uma corrente de
ifleias associadas em que o n. 20 macabreou-
á vontade, torturando lhe o cérebro.

20 de Dezembro de 1889. Vinte annos ao*
tes, naquella mesma data, tendo elle apenas
vinte annos, recebera o grau de bacharel, e
era nas vésperas fios quarenta c um annos
que a figura seraphica de Alice, com vinte ao-,
nos de edade e com vinte annos menos que
elle, com os seus olhos muito azues, com os
seus cabellos ondeados e louros e com as suas
faces de carmina, lhe vinham perturbar o or,
ganismo, oecupar lhe o espirito e provocar-lhe
uma solução de continuidade na existencial

Navarro soltou a pena, ergueu-se e foi á
alctwa mirar se a um espelho grande.

Sim, era justo que a Aticinha o náo qui-
zesse. Era justo que ella, a filha de um grande
amigo seu, commerciante, preíerisse o sócio
do pae, o Pedro Rodrigues Cruz, com vinte e
cinco annos embora amareliento c chupado
e com ares de quem é candidato a uma tuber-
culose, si é que a tuberculose jâ náo o tioha
apanhado

Estava velho, cheio de rugas e de cabellos
brancos...

Alice tinha a metade da sua edade.
Do que lhe servia, sem o amor, aquella for*

midavel bagagem de conhecimentos?
Do que lhe serviam as suas obras?
Do que lhe servia a semelhança. do seu

destino com os fracassos amorosos de Augusto
Comte e a meia semelhança com a figura res-
peitavel do Dr. Páscoa!, da novella de Emilio
Zoia?

Navarro voltou a secretária e assignou o
artigo.

Que bom emprehender uma viagem á Eu-
ropa!

Que bom sentir de perto Portugal ainda
envolto nas roupagens românticas de Pinheiro
Chagas, Guerra Junqueiro, Macedo Papança e
outros:

Que bom gosar o ambiente de sangue que

i—. •*'•' *«
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^Dr.CyRO CARNEIRO LEAL-
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Cirurgia da cabeça ê dó pescoço. Espectahs-

ta em doenças dos olhos -~ nariz - gar
gania — e — ouvidos
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CONSULTAS: CONSULTÓRIO
Eitilicio «Io Banco In-
atas l* andar «ala 10

Tel*í C 6
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DR. AMÉRICO OblVEIR|T*

De 9. ri iU U hora* 0
dfi li ái 17 hor/i»

RESIDÊNCIA : Praia *lo Sua
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MEDICO
RESIDÊNCIA

Rua Washington Pes-
— sõa i 2,2, •—

(antiga Rua do Norte)
Telrph. 1c»tb

PARTEIRO
CONBÜLTOBIO

Rua í? de Março,
Por cima da Phar-

macia Pessoa. Diária
. mente das 8 ás 10
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Dr. HcrmoRrnrü Pinheiro, medico pela Kaeulds«le
de Medicina <lo Btí« de Jaüalro» etc,

Nilo tem lláo pequeno o numero Út docnlea
portadores de aypbma, aoa quaea tenho aconss-
fhado o uso dn vosso excellenta prejwir.vio dano-
mioado ELIXIR DE NOGUEIRA, do Pharmareu-
noo chimica |o£ò da Silva Silveira e sempre com
renultado. E* o depurahvo que de preferencia em-
pre«o no* caa*» mdkàdos e, por ter pteoa éonsci
encía d'ease reauliado, c que attcMo *oh te de
meu gráo.

t
S. LuU de Mar.mh.1o, 12 de marco «le

Dr. flennogenes Pinheiro. i
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I.» —. InHaminaçio do Ütaro;
%• — Catarrho do ütfefo;
%• _ CoiTtmftnioa do tKaaar,
4* —Cottcaa do Ütoro;
|P~HomcnTBa*_taa do Utafo; ,
4* — Djramenojt&éa (regraa doluraasa,
t^-^AaaenorrBaa (falta da rograa);
t*~l*ocoiraéa (ílorss brancas);
%«*^*HiirbBÇòaa da Pabardada;

g%*-— r*«oT»cft os pbanoaaaos da OiatlÉBi,
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Combata oa aojôoa a voaatKoa da QiailÉwaj,

• — àWita os Abortos a «trás Partnrfeasaas;
||«<*»FscffiU o Parto;
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H? — Tontftca o ütaro
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TEIXEIRA SILVA & CIA.

COMPLETO S0HTIMENT0 DE LOU-
CAS POkCELLANAS, CRYSTAES,

FJERRAGENS, ARMARINHO E
DROGAS.

SECCOS E MOLHADOS

Recebem gêneros do Paiz á consignação |
Telegrammas : JARRA

Rua Primeiro de Março, 8 e 10

— E. Espirito SantoVictoria

mmatmmm^mmmmmmm
CORTF. ELEGANTE É TUDO

Padrões - ultima novidade - no
lUM

SC Borges Alfcaí£àle
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-4 Oabriella já tem «vm nenen.

Z°E?*.7J.ÍÍ E°."llV"eltl entalada,porgue a avó ou.r b.ptizal-o com o nom. do pao.
—E que mal ha nisso ?
-Nenhum. Mas, ella não se lembra mais do nome detie...

tinge, na Hespanha, as scenas trágicas dos dra.
mas nacionaes e as arenas dos campos de
touradas1

Que bom admirar na Itália os prodígios
de arte que por toda a parte se ostentam !

E a elegante Françal E a conquistadora In-
glaterra, rainha poderosa nos mares! E a or-
deira e progressista llollanda! E a maravilhosa
Belgical E a admirável Suissal E a agitadora
Rússia! E a arrebatadora Allemanha!

/ Seguiria para a Europa.
1£ seguiu.
Lá, então, pelos jornaes e revistas que re-

cebia do Brasil, teve noticia do casamento do
Pedro Cruz com Alice, apesar de que o pae
desta não lhe era favorável, devido ás condi-
ções suspeitamente pathologicas do preten-
dente»

Passado algum tempo, estava em Londres,
onde com a chegada de outra remessa de jor-
naes e revistas, veio a saber que o marido de

SKs
W

Alice morrera, em Minas, na cidade de Cam-

panha, onde fora á busca de melhoras.
Ü casamento encurtara-lhe a existência, já

naturalmente condemnada pela moléstia.
E ainda que espiritualmente estivesse a ver

a joven viuva, no deslumbramento das suas
vestes de luto, pallida e loura, desgrenhada e
em soluços, com os seus lindos olhos azues ma-

guados pelo pranto, curvada sobre aquelle hor-
rendo defunto, náo pensou em regressar im-
mediatamente para o fim especial de tentar
uma approximiçáo.

Na sua opinião, casar com viuva, obtendo
um triumpho de segunda máo, náo era uma
empresa convidativa e, no seu caso especial,
seria um attentado á própria dignidade, ao
amor próprio vencido quando, em competição
com o outro, apesar da tuberculose de que
apresentava os signaes, fora preterido.

Victoria, 1-1930.
Oawalde Peggi
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Estamos vivendo
uma época em que o

interesse pelo ganho im
mediato, pelo prêmio em di-

nheiro se alastra Intensamente
e empolga todas as actividades.

Sendo assim, náo quisemos fugir
ao rigor dessa exigência da actualida-

de e, cada vez mais empenhados em le-
var para deante, victoriosa, a responsa-
bilidade da publicação deste semanário
-que é voz vibrante e progressista da
mentalidade espiritosantense- delibera-
mos conceder a todos os leitores da
«Vida Capichaba», no corrente anno, a

ppportunidade de conseguirem, por nos
so intermédio, um ou mais prêmios em
dinheiro. Para beneficiarmos, nâo só
nossos assignantes, mas também aos
compradores de nossa venda avulsa, re-
solvemos crear TRÊS PRÊMIOS, em
duas series, que correrão, os da primei-
ra serie, em junho, pela Loteria da Ca-

pitai Federal dn São João, e os da se

gunda, em dezembro, pela Loteria
do Natal, correspondentes aos

TRÊS PRIMEIROS NÚMEROS,
dos maiores prêmios dessas

loterias. Esses prêmios se-
D de 500$, 300$ e 200$,
respectivamente, para

o 1,2. e 3-lugares,
sendo distribuída

igual quantia em

¦'¦¦'' '^ , ¦'''"' li

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 NÚMEROS diííerentes. Começámos
a publicar os números, que darão di-
reito acesses sorteios, desde a primeira
quinta feira de janeiro deste anno
e, aos que desejarem habilitar-se
a essas sortes, pedimos-lhes que guardem
as revistas, que forem adquirindo, ou,
pelo menos, as capas com o numero
do sorteio, para apresentar á redacçâo
aquella, cujo numero corresponda a um
dos três prêmios das duas loterias allu-
didas. Dessa forma, tanto no primeiro,
como no segundo semestre deste anno,
TODOS OS LEITORES da «VidaCapicha-
ba» terão possibilidades de alcançar os
prêmios, que distribuiremos nas epo-
cas indicadas : :::::::
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GUARDEM, PORTAN
TO, TODAS AS CAPAS
DA «VIDA CAPICHA-
BA», QUE PODERÃO
DAR BONS PRÊMIOS,
EM DINHEIRO, A
QUEM AS COLLE-
CCIONAR.

¦¦>'£¦¦, &&»; 
':4^:'''::¦'*¦¦¦
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NOTA: — SÓ AS REVISTAS

DESTINADAS Á VENDA AVULSA

E AOS ASSIGNANTES LEVAM NUMERO

; ; ; ; PARA O SORTEIO :•'#•
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Especialmente para a «Vida Capichaba»

Um arrepio febril agita a moral, todas as ve*
zes que um paladino do divorcio sae a campo
para defendelo e apregoar lhe as vantagens.

Dizem esses propagandistaa que o divorcio
é um bem, urna salvação para a socieda !e e
deve ser introduzido sem demora em nossa le*
gislaçâo, náo como um preservativo, porém
como um rcgenerador da nossa periclitante so-
ciedatle.

Será urn libertador do sexo frágil, conti-
nuam clles, que virá quebrar as algemas do
matrimônio Indissolúvel, quando essas prende*
rem uma esposa virtuosa a um marido indigno.
Será um moraliza dor, em fim, que corrigirá os
erros de uma péssima escolha, concorrendo
ainda para reduzir e annulor o numero das li-
gaçóes illicitas! Todo esse soido de belleza e
de bondade surge, entretanto, sempre que a
sociedade é ferida em sua dignidade por algum
grave escândalo.

E então parece aos mais sinceros e aos
mais simples que o divorcio, longe de ser uma
lei coerciva de moral decadente, será antes um
irrefreado meio de satisfação plena de vis pai*
xôes; antes uma espécie d: ópio para uma so-
ciedade que náo está de todo insensivel e pode
ainda estremecer ao embate dos escândalos.

Entra a mulher, talvez, nessa questão como
Pilatos no Credo: legisla O homem, e bem
natural é que. na organização das leis, queira
elle atténder mais especialmente ás suas incli-
nações. _

Demais, que vantagem poderá trazer o dl*
vareio á mulher que se consorcia para a rea
lizaçào dl um ideal, e vê ruir fragoro* amente
todo o castello das suas esperanças ?b. Estará
ella disposta a tentar de novo a sorte, corno
fazem os inveterados amantes do jogo de az*^r?

E' bem possível que náo, mesmo faltando
filhos ao casal.

D a daí porém a aflirmativa, estes por si sés
constituiriam um embaraço senão um obUacu
lo, ante o qual a boa mãe, prazerosamente, sa>
Crificaria o sou amor próprio pela felicidade
dos filhos.

Allegam seus defensores que os grandes
paizes que o introduziram em sua lei básica es-
tão muito mais adeantados que nós : industrial,
commercíal c financeiramente, é certo.

Em relação ao desenvolvimento dá raça,
nào o afíirmam os que, dentro de taes paizes,
estudam estas questões; quanto ao desenvolvi-
mento moral, positivamente não lhes devemos
invejar o progresso.
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Pois Roma a paga, divorcista, onde se pas
saram séculos sem divórcios» nâo descambou
para a corrupção dos costumes, que só a Igre-
ja Catholica, com a commuòháo, o culto, a mo-
nogamia, exclusiva-e indissolúvel, conseguiu,
depois» recompor e salvar, reorganizando o
mundo espiritualmente falando? A iilusáo do
modelo aaericano e do figurino francez náo po*
dera ciurar muito; náo tardará muito que se
perceba a tendência que ali já notou mme. Th.
Benizon («Revue des Deux-Mondes*)—<de uma
volta a uma mais sâ concepção da funeção fe'
mi nina *

Já uma nobre e immortai figura de mulh r
narrando a sua trágica aventura de mulher ca-
sada com um homem infame, teve a nobreza
dalma de escrever as paginas mais calorosas
contra o.divorcio* ella que tinha todas as ra-
zões para ser a favor desse regimen, exclamou-
do, mais ou menos» que «é indigno fios gran-
des corações espalhar as perturbações por eiles
amargadas»! Ainda agora outra iliustre es-
crrptora Andrée Violli* faSeule en Russie»).
que viajou durante três mezes do Baltico ao
Mar Ca&ptOi narra que uma moça divorciada
lhe dissera que «a principio, nós outras, jovens,
ficamos embriagadas de liberdade, mas muitas
logo reconheceram» como eu. que a felicidade
nào está na mudança. Para a mulher, o lar é
uma couta da natureza, tal qual um ninho. As
seguro vos. os divórcios sâo muito menos nu-
cnerosos,»

A tendência é, pois» para a íixidez. apesar
da evidente inconstância, da instabilidade, do
desejo de mudança que provoca o divorcio,
como se iè da luminosa carta de Paul Bour^et
sobre o ^divorcio, publicada pelo «Matin»» de
Paris e cuja argumentação perman ce de pé> a
despeito da inepta e grosseira resfosta que
lhe deu H. Hardain- Paul B >urget drz, nessa
missiva, em substancia: a eellula social é a fa-
milia, nâo o indivíduo. O divorcio náo diminuiu
com> se tem feito crer, «mgmentou considera-
velmentc» os crimes passionaes. p adultério,
todas as desordens que se attribuem á indisso-
lubiüdade das unides mal ajustadas.

O divorcio multiplicou os maus casamentos,
porque a idéa da mudança estimula a sua ex*
perimentaçáo»

Emfim, o divorcio é propriamente um re-
gresso para a promiscuidade gregaria»

Casos se têm registrado na America do
Norte de indivíduos que em pouco mais de um
anno casam-se e descasam-se doze vezes, para,
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na ultima destas, voltarem á primitiva esposa!
Onde, pois, está o critério do divorcio?
Apenas parece reinar nelle uma enorme

confusão.
E assim, o bem que dizem trazer náo está

nem no progresso da raça, nem na moralidade
social e sim num exclusivo interesse de indi-
viduos.

As leis brasileiras sobre esta importante
questão sao prudentes e sabias, e como taes
devem ser respeitadas e conservadas.

Divorcio só pode favorecer aos que mudam
de pensar e de critério como o tempo e as mo
das; mas estes constituem a minoria, e por isso
náo podem pesar na balança da collrctividade.

Acautelados nas sabias leis dos seus maio-
res e blindados que estão pela moral pura pre-
gada pelo Divino Jesus, compele aos catholicos
organizar a resistência na oceasiâo opportuna
e combater o insidioso inimigo da sociedade e
da moral.

A mãe catholica, especialmente, terá por
escopo evitar que a pérfida idéa viaje no seu
lar, aíim de que, no futuro, a Historia nâo es-
tigmatize a mulher brasileira, como o le% ás
divorciadas da Roma paga.

Rio de Janeiro, lô de janeiro de 1930.
Saint Just
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Terreno na P. Comprida
K. En. não desejava possuir em to-
reno na Praia Comprida ? Pois chegou

a sua jezL
Vende-se um excellente. (para construir] na ma

llapemirim, próximo ao mar, livre e desem-
baraçado e com algumas tafeiiurias.

Trata-se nesta redaccão, ou na Secretaria da Fazenda
com o sr. Emílio Oliveira.
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ADEUS RUGAS!
!1

A mulher em toda a edade pode rejuvenescer e embelfetar-
»K4 fácil obter se « prova em vosso próprio ra«*to em pou»

CO tempo» — Expertrnentae hoje mesmo o RUGOL Creme
acientiAco preparado segundo o celebre processo da famosa
doutora de bclleza Mlle, Dort Leguy, que alcançou o primei*
ro prêmio no Concurso Internacional de Productos efe Totlctte.

opera em vosso ro«to uma verdadeira transíor-
marao, vos embriiexü e vou rejuvenesce ao me*-RÜGOL

mo tempo.

RÜGOL
dos pelos
qu^ entran

RÜGOL

dtffere completamente dou outro* creme», sobre*
tudo pela sua ftCçSo sub-cutânea, sendo absorvi-

poros «Li ppilr o* precioso* alimento» dermico»,

inoíícmuvo. Até uma

que filtram na sua composição.
evita e prevtne »h regas precoce» e pês de
galhnha, c faz desappareeer a* tarda*, panno»,

espinhas, cravo», manrbai, etc.

RMfíni nâo engordara o pello. SMo contém droga* n«v
rVUvjUL eiva». K' absolutamente
criança recém-nascida poderá u»*l*o,

RÍIiTjI W uma vida nova à epidermr flacida, peroaaIvUuUL c fatsg^.jíi^ emprestando-lhe a apparencia real
(ia juveniude.
GARANTIA — Mlle. Leguy pagara mil doilarrs a quem

provar que ella mio tirou completamente as suas
próprias rugas com duas semana* de tratamento a pena».

Mlle. Leguy oííerece mil dollarcs a quem provar que
ella n.To possue oito medalhas de ouro ganhas em diverias
exposições pela sua maravilhosa descoberta.

Mlle. Leguy pagará ainda mil dollarcs a quem provar
que o» seu» attestados de cura nílo s;To c»pontaneo» c au»
thcntieos.
AVISO — Depois desta maravilhosa descoberta innumero»

imitadores tôm apparecido de todas a» partes do
mundo Por isso prevenimos ao publico que mio accerte
substituto», exigindo sempre

RUGOL
Mme. Harv Vi

mt

gier escreve s
«Meu m a r i do,

que cm sua quali-
dade de medico ê.
muito descrente por
toda a sorte de re-
médios, tirou agra-
da v rime ri te surpre-
hendido com o» re
sultadosque obtive
com o uso de Ri-
GO L c por i | ü o
também assigna o
attestatio que jun-

to lhe envio. »
Mmc. Souza Va-

jence escreve :
«Eu vivia desesperada com as malditas rugas que me

afetavam o rosto e, depois de usar muitos cremea annun-
riados, comecei a fazer o tratamento pelo RCGOL, obtendo a
dcsappançilo mio *6 das rugas como das mancha», modííi-
cando a minha phyaionomia a ponfo de provocar a euriost-
dade c admiração da» pessoa», que me conheciam».
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Encontra-sc na» boas pharmactas, drogarias e perfumariam,

tfíúcos ••acionários para a America do Sul :
ALVIM & FREITAS

Escrip« Centrall H. Wcnceslau Brax» 22 * S* Caixa,

COÜFOÍN (V. o
SHS. ALVIM & FHKITAS. Caixa i3r,>TS. Paulo

Jühío rrmetio-lhe um vale postal da quantia de Rs,
8$00O, afim de que me sejj enviado pelo correio

um pote »le RUGOL :

Nornc
Rua.. .
Cidade
Estado

* *. *• #. **¦ *.

. .,. » ...» »«#*,,.?» .. *¦'* *¦** * *'* *.**?•***•¦
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(QCEIRAM ESCREVER COM CLAREZA)
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CatiK-pos e searas
(SECÇAO DE RECORTES) ^>

Combate d saíwa

Recentemente consultado acerca dos me*
thodos que emprega para combater a formiga
saúva. o director do serviç > de ex'incçAo dos
formigueiros do Rio de* J meiro assim respondeu:

«Usamos foifes portáteis que no commcr*
cio custam 40$000 a 50$fjfX) cada um.

Temos desse apparelhoa em serviço cons-
tante ha mais de um anno e ainda estão em
excelien tes co n d i ções.

SftO de fácil reparo além disto.
Sendo de pequeno volum * e pesando pou«

co, sA > fáceis de ser transportados,' até per um
menino de dez ou doze annos.

Uma vez no formigueiro, remove se, com
uma pá ou enxadão.a terra que estiver soltaf
ameaçando obstruir o canal que vae ser atacado.

Enche-se o fornilbo do folie com carváo de
madeira, fazendo se uma fogueira.

Depois de carreg do p íomiíboj faz-se fun-
ccionar o folie devagar, para «espertar» as
brazas, que devem ficar sem re em cima do
carvão e náo no fundo do fornilbo.

Verificado que as brazm estáo bem acce-
sas, põe-se a carga do ingrediente, cerca de
duas colheres de sopa mais ou menos 50 gram-
mas da seguinte mistnra :

Arsênico bronco verdadeiro 10 kíios
: Enxofre québradfhho em quirere 10 «

Serragem seeca ou estrumo de
gado esfarinhádo â «

Não convém pôr no fornilho a mistura sem
embrulhar cada dose de 50 grammas em pa-
pel, formando pacotinhos, pois evita-se que o
ingrediente abafe as brasas accesas emquanto
se fecha o fornilho.

Convém comprar saquinhos de papel já
promptos.romo esses que servem para bombons.

De todos os ingredientes que temos expe-
rimentado em grande escala, este é o mais ba-
rato e cujo preparo está ao alcance de todos,
náo sendo inflammavH nem se estragando com
o tempo ou com a humidade. nem se evapo
rando. *

Náo se precisa dizer que é venenoso.
Outros esclarecimentos: uma vez posta a

dose sobre as brasas accesas, embica-se o furo
do fornilho no olheiro, cem cuidado, para não
desbarrancar terra para dentro, e toca se o folie
bem devagar.

E* contraproducente tocar se o folie de-
-ressa.
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A penetração dos gazes deve ser teatff, para
ir invadindo todos os canaes e pane lias. náo
arrastando muito ar.

Não é para matar de chôfre as formigas
que se insuflam os formigueiros; é. principal-
mente para impedir a continuação da multi*
píicaçâo das mesmas, envrnenarulo o fungo do
qual ellas se alimentam, ao mesmo tempo que
s* envenena, também, toda a população.

Todos os olheiros por onde sahir fumaça
devem logo aer soecados e todos que não fu
megarem devem ser insuflados.

Assim fazendo, náo escapam os formiguei-
ros novos intercalados nas praças dos grandes,
pois. quando nos esquecemos doa incipientes,
acreditamos, mais tarde que o ataque não re*
sultou ídftcaz.

Em meia hora um trabalhador e um meni-
no espertos, dáo conta de um grande formi-
g~e-rD«

As formigas que ficam vivas, quer dentro
quer fora, morrem no espaço de poucos dias.

Há formigueiros que, apezar de bom fume
gados, ainda abrem novos olheiros, mas aca-
bam por desapparecer inteiramente, uma vez

que perderam a içá poedeira dos ovos».

Mandamentos para os criadordores de gallinJias

I.'—Construa um gaiímheiro decente e con*
serve o sempre limpo, pois sem hygiene nada
presta.

2.*—Mate todos os piolhos e parasitas que
atacarem as suas gallinhas.

3' — Alimente-as bem e com substancias de-
ficadas, para que eilas possam produzir grande
quantidade de ovos, e de ovos bons-

4* —Mande ao mercado somente ovos fres*
cos e limpos, embora com pequeno prejuízo pa-
ra a sua bolsa, mas com satisfação para a sua
consciência*

5/— 'Só incube para o Ixm de reproducçàp
os melhores ovos que as suas gaUiohas houve-
rem dado. pois do contrario os pintos s-nhirâo
sem saúde.

7/-Cuide dos seus pintos com u mesmo
carinho com que cuida das crianças.

bV— Seleccione sempre.
9.* —Náo deixe que as suas gallínhas se vi-

ciem a comer os próprios ovos ou os ovos
alheios, e, se isto acontecer combata o vicio
com as medidas que os technicos recommendam.

10.*—Revogue todas as disposições em coo-
traiio.

__i
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O CHORO K DESASSOCEOO DAS CRIANÇAS SÃO

FREQÜENTEMENTE O INDICIO DE LOMBRUiAS OU

SOLITÁRIA NO SYSTEM A.

FACILMENTE E SEM PERIGO

SE PODEM EXPELLIR

«il

I
COM UMA DOSE DE

ifa VERMIFUGO
TIRO SEGURO

l«(vl Ulua OU i/UoC uaoia rat|s
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O joven alagoano partiu para a capital íe-
deral. E deixou no roraeão de mlle. uma por-
ção de saudades, ialase que, na sua volta, o

joven alagoano a pedirá em casamento...

88 88 m
A noticia de que elle tinha voltado encheu

o coração de mlle. de grande contentamento.
E isso pela razão de que mlle julgava que ja-
mais elle pisaria esta deliciosa terra de Maria
Ortiz...

88 88S8
O jovem acadêmico de Direito está se ati-

rando para os lados de mlle morena, que é re-
almente, um partido. Para «jiit* daria elle, San-
to Deus ! ..

4t*

w

Hygiene e belleza

I
^eifed^!^

Imprescindível á mulher «chie»

PARA 0 ROSTO E PARA 0 CORPO

CO fiO GQCD 00 to

Mlle Mignonne partiu para o Rio. Elle, o
elegante mancebo, levou a até a estação.

Dizem que, á ultima hora, quasi elle com-
prou também, uma ida...

93 86 m
O joven funecionario do D. B. vae pedir

mlle em casamento. Até que emfim, Deus do
cépL

96 HR oR

O noivo de cabellos alourados é um flir-
tista de marca. Haja vista aquella sua historia
de domingo com unia das nossas mais interes-
santes figurinhas...

Saí.. IXICO CO

1///V. ex princeza está esperançada. E isso
pela razão única de uma conversa que teve
com monsiêur Adoiphe Menjou. Nessa conversa
elle prometteu fazer um breve pedidozinho...

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

de armarinho.

1 Depositários em Victoria :

G. Roubach & C.
t*
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Mlle., funecionaria de uma das nossas se-
rretarias, anda cheia de olhares para o jovem
esculapio. lille, entretanto, náo se apercebeu
ainda, do interesse de mlle...

flQflttCB
CD CD CO

O elegante filho das alterosas estrillou com
Alfinete.

Ora, meu raro, isso não adianta. Malan-
dro não estrilla...

Alfinete

Aeceitamos, para cata sccçiío, qaaesquer colU-
borações, que, entretanto, só serão publicadas,

ai convierem à redacçao. Podem mandal-a» para a ( aíxa f'••-
tal 13153 ou para a .Avenida Oapichaha, a. 28, ntata Cidt4«

Aviamentos de
I.3 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

-«^¦¦'¦^f%l'-Hi '¦'*. -HWBO %¦» »»'—".—-»»—¦ hv» — i'.Ni

«Viria Capichaba», no gênero, é o periódico de maior tiragem * circulação neste Estado.

*
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NOTAS
M

f

£• da gramniattca. que os verbos termina-
dos éra eàr sôo írçegalàres»

A irregularidade desses verbos eooáiste em
lhe intercalar um i euphonico. todas as vezes

que a syliaba tônica, a syllaba predominante
seja a ultima da radical.

Tomemos para exemplo o verbo pontear,
eonjuguemo Io no modo indicativo presente ~-

Ponteio, Ponteias, ponteia, puniríamos, punir
Q0S, ponteiam.

A intercalarão do i SÓ nâo se dá nas duas

primeiras pessoas 00 plural; em todas as mais

ella se verificai òorque, nestas a tõnicfdade
do vocábulo iqfiíáé na ultima ayllâba do radi-

Cal, quando o mesmo ja nâo suecede com

aquellas.
Abre excepçâo a esta régrjl o verbo crear

e seus compostos. Tal força tem a supra citada

determinação grammatícál que, ao nosso fraco
entender, atttnge até os substantivos, os adje-
ctivos e os advérbios cognatos tios verbos ter-

minados em èaf*
Ponteiro, ponteiro, ponteada, salterru* sal-

teadamente; espinguardeiro espin^uardeira. es-

pinguardeamtnto, sobrançeiro} sohranceira. so-

branceado; rodeio. roãeiro% rodeira. ladeira, la-
de a meu to.

Parece-me ser este o motivo que dictou
Cândido de Figueiredo mandar escrever idéia,
em vez de idèa - unira palavra que se afasta
do seguimeatõ geral.

A intcrcalação do /só se dá no presente
do indicativo, subjunetivo, com excepçáo da ia.
e 2a. pessoa tio plural, e na 2a. pessoa do sin-

guiar do imperativo.
Nos outros modos e tempos, como a toni-

cidade não recahe na ultima syllaba do radical,
nâo se intercala o i*

Ponteava, ponteavas; ponteei, ponteaste;
ponteara, pontear as; pontearei, pontearás, pofi-
téaria* poniearias;. ponteasse* poníeasses; pon
tear. pontear es; ponteando, ponteado.

; Quer isto dizer que. afora os casos da in-
tercalação tio /, os verbos em ear acompanham
o paradigma da primeira conjugação.

Certo descuido tem havido, a este respeito,
até da parte de bons escriptores.

Também uma das cousas primordiaes des-

«+*«???• <???????? »*?????«

J. C. Almeida Cousin

_,Esteve nesta cidade ligeiramente, em dias
da semana passada, esse nosso apreciado e

¦aüWBE&ais***!*»
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ses descuidos é a intercalarão que, muita vez,
fazemos tio / no infinito dos verbos em ear.

aBssa modo de frasrar, alem cie esteiar-
Sê,.,» P. A, Pinto.

«... neste esteiar se em dados geometrb
cos.» K. da Cunha.

«...num desencadeiar dr tufões violentos...»
E« da Cunha.

Todos os exemplos seguintes sáo rir E. tia
Cunha.

*.?* o desencadeiar tias energias adormi-
das.» ,

«E* impossível ideiar se cavalleiro-..»
a... aiém de lhes alteiar o animo.. »

Todos estes verbos que se encontram nos
exemplos acima, escrevem-se: estear se, desen
cadear, idear-se, e náo esteiar se, desencadeiar
e ideiar se. como escrev* ram os muito illustres
e competentes srs. P A. Pinto e K. da Cunha.

Por estes e outros exemplos verificaremos
qne É da Cunha baralhou a questão, interca
latido o i, onde nâo o tlevia, e vice-versa.

* ... abarreirando-a, alteiando a, provo
cando lhe o resfriamento...»

E. da Cunha, na pag. 35 d' Os Sertâes, ás-
sim escreve, e na 39 "

«... e alteando se presos mais aos raios
tio sol que aos troncos seculares...»

«...o íirmamento golpea-se de relâmpagos
precipites...»

«... intermeiadás de convalles...»
«... que pleiteiavam parelhas com os ban-

deirantes do sul...»
* finca H de ia ram as torrentes...»
mideiou no Brasil, ali estáo francas...»
«... se delineiam nas horas suecessivas de

um só dia...»
«.*, encadeiados em serie...»

Poderíamos apresentar muitos outros eicm-
pios que sâo encontradiços na sublime obra de
Euclydes da Cunha- Os Sertões; porém, basta
por hoje.

Quanto aos erros do grande escriptor, re-
dictamos sobre a que nos pondera Horacio:
quandoque bônus dormitat Homerus.

Perobas, Pt-1-930.

Prof. Neves

scintillante collaborador. artista com persona-
lidade definida nos primores do verso e na
harmonia da prosa.

Nossos agradecimentos á visita, que nos fez

'$WÊÊÊ
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Perfumarias.Calçados,

Fazendas, Armarinho,

Roupas.

«

FLOR DE MAIO
Casa Nametalla

de F. PAULO

Chapèos de sol e de
cabeça, etc.

Preços razoáveis

i

• Succcssor de NAfOETAbhA, PAULO & IRMÃO
Rua leronvmo Monteiro, 1 e 3 -CAIXA, :VÔ52-Victoria — r.st. do lísp. Santo I

¦«¦¦¦¦¦¦¦^

Dr. Rubens Mesquita

Entre os jovens médicos espírito-santenses,

que eollaram gfáò em dezembro passado, des-
taça se o dr. Rubens Mesquita, filho do exmo.
sr. dr. Teixeira de Mesquita, illustre e eminen-
te Vice Presidente do Estado.

0 talentoso conterrâneo fez um curso bri-
lhante e, já em exercício de sua bella profis-
sâo, foi fixar se em Uâgjuassús neste Estado, on-
de, de certo, em pouco tempo, pelas suasapre
ciaveis qualidades pessoaes e pr<>fissionacs,
desfruetará as melhores sympathias e amizades-

Desejamos lhe as mais brilhantes victorias
na sua carreira.

Iii
iii

IViappa agrícola do Estado

O dr. Paulo Américo Silvado, distineto e
competente ínspector Agrícola neste Estado,
do Ministério da Agricultura. Industria e Com
mercio, offereceu-nos dois exemplares da in-
teressante carta agrícola do Espirito Santo,
organizada pelo Serviço de Fomento Agrícola
daquelle ministério, com a colaboração zelo*
sa da Inspectoria espiritosantense.

E' um trabalho de grande importância e
náo deve passar despercebido aos que se in-
teressam verdadeiramente pelos destinos de
nossa terra, de que elle faz expressiva e efíicaz
propaganda.

Nossos agradecimentos f\ amabilidade da
offerta.

IIm
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Casa CENTENÁRIO
Sedas—Armarinho—Modas—Novidades

OS MELHORES ARTIGOS PELOS
MENORES PREÇOS.

. 
'•-,-'"¦9%

Proprietários: N1C0LRU flflIG 5 Cia.
Rua Primeiro de Março, 7

E. E. SANTO VICTORIA
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Publicações

0 Comitê Republicano de Publicidade, de
Sáo Paulo, offereceu-nos alguns exemplares
dos muitos folhetos publicados, com farta do*
cumentacáo, em torno da successào presiden*
ciai da Republica.

Agradecidos.

Dr. Sampaio Barrctto

Trouxe-nos suas despedidas, pelo motivo
de ter sido transferido para a guarda-moria da
Alfândega de Nictheroy. esse illustre cavalhei-
ro, que, durante algum tempo, residiu nesta ei-
dade, fazendo largo e distineto circulo de re*
Iaçoes.

Gratos, desejamos lhe muitas felicidades no
seu novo posto.

Pelo commercio

Os sr. A. de Queiroz & Cia. participaram-
nos a reinstallação de seu escriptorio nesta

praça, onde já negociaram em larga escala.
Estão fixados á rua Jeronymo Monteiro, 27

— 1* andar (edifício Pau-Americano), e, entre as
suas representações, destaca se a da poderosa
Companhia Alliança Rio (rrandevse, de segu-
ros geraes.

(.ratos á participação, desejamos lhe prós-
perldades.

trxxcnxnixxiiixj et * ? * * »?#*••*#?••?•»#*#*'***•'*¦*#*
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Assignaturas para 1930
Pedimos aos nossos represen-

tantes que procurem angariar
assignaturas para o corrente 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 adeantadamente.
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O MELHOR _
NÂO É O MAIS CARO
SUPERIOR AOS ESTRANGEIROS ,

«j

A' VENDA EM TODO O BRASIL
CL 1^1 r\ %J

#» PERFUMARIAS LOPES
RIO - S. PAULO
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fl Eqüitaíiua dos Estados unidos do Brasil
mamimmmammmmmMmaammmemmmmmeemmmemmmawaamaamammmmmammM*mmamaimem

SOCIEDADE DE SEGUROS DE VIDA
FUNDADA EM 1896

SEDE SOCIAL - RIO DE JANEIRO

ACTIVO em 1925
1926
1927
1928
1929

Rs

«

«

40.684:952$773
45.928:586$907
5 L706:733 $166
57.347:509$833
63.68 1:61 6$938

HAVERÁ' QUEM
A* KQITTATIVA — Excoda na presteza com que solve os seus compromissos? Haverá qutm, como
A EQÜTTÀ^IVA -Üfíereça garantias tao rffnazes na liquidação de apólices.- Haverá quem
A' KgriTATlVA—ritrapassc na lisura com tjue procede cm relação Áa.propiosiaa que lhe sHo (etUaV Haverá quem, como

A EQUITATrVA-Promova de motu próprio a liquitlaçto de suas apólices vencidas por falfccimcnto dos seu» segura-

dos? Os factos demonstram á saciedade que
A EQriTATIVA — N3o tem rival, nas garantias que offeirce aos seus segurados.

a

Quereis dormir tranquillo quanto ao futuro da vossa família ?

SEGURAI A VOSSA VIDA EM A' EQUITATIVA

Pedir prospectos c informações sobre seguros com sorteios Iriracatraejj cm dinheiro, em viéfk do segurado no Suparin*

tendente da Succuraal neste Estado. SR. HERAÍ I ITO DUQUE DE FREITAS, M Editicia do B*i,kof
London & South America. Líú , I' andar, sala 9M'Çatxa postal, 391*1.

VICTORIA E. E. SANTO
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ANNIVERSARIOS
Fixaram annos

No dia 30:
A exma. sra. Orlv de Azevedo Fundão, dl«

gnissima esposa do sr. Francisco Fundão, sócio
da conceituada firma desta praça, Duarte Fun-
dáo & Cia.

No dia 31:
0 sr. Alexandre Moniz Freire, competente

funccionario da Secretaria da Agricultura e ca-
valheiro muito relacionado em nossa capital.

A graciosa senhorinha fita Finamore,
irmã do ;'08So collega de imprensa Amuüo Fi-
namore e distincto ornamento da sociedade de
Cachoeiro de Uapemirim.

A distincta senhorinha Alda Athavde (iui-
maráes, dedicada escripturaria da Secretaria do
Interior.

No dia /' de fevereiro:
O dr. Octavlo Soares, fiscal do imposto do

consumo, muito estimado pelos seus predicados
de intclligcncia c bondade.

No dia 2:
Moema, a interessante menina, que é uma

das alegrias do lar do nosso prezado director
professor Elpidio Pimentel, recebeu muitos hei*
jos e muitos mimos nesse dia em que viu pas-
sar mais uma radiosa data do seu natalicio.

-—Esteve em festas o lar do dr. Wlademiro
da Silva Santos, distincto tabellião e escrivão
dos Feitos da Fazenda Estadual, pela passagem
do anniversario do seu travesso Fenelon.

No dia 3:
Senhora Maria Batalha Ribeiro.- Fez an

nos nessa data a exma. sra. Maria Batalha Ki-
beiro, virtuosa esposa do illustrado dezembar-
gador José Espindula Batalha Ribeiro, digno
presidente do Tribunal Superior de Justiça des-
te Estado.

Estimadissima em nossa sociedade, onde 6
muito admirada pelas suas magnânimas quali-
dades de coração, a distincta anniversariante
foi mais uma vez alvo das justas homenagens
dos seus admiradores, ás quaes homenagens
juntamos os nossos respeitosos cumprimentos.

No dia 4:
Dr. Archlmimo Mattos- — Assignalou essa

data o natalicio desse nosso prezado e disti:;cto
conterrâneo, medico de elevado conceito e bel-
letrista dos mais apreciados da moderna men-
talidade capichaba.

Modesto è affavel, senhor de esmerada cui-
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tura e de uai espirito sempre affeito aos ideaes
mais perfeitos, 0 distincto anniversariante gosa
em nessa (apitai de grande numero de since-
ras affeiçôes.

Jornalista vibrante, chronista elegante, sa-
bendj alliar a um suave humorismo os aspectos
vários da vida, dr. Archimimo, desde muito mo-
ço, vem multando na Imprensa e no magistério,
prestando ao seu Estado bem revelantes ser-
viços.

Nosso companheiro nesta revista, é com
grande contentamento que lhe mandamos o nos
so cordeal abraço de velhos e leaes camaradas.

—O menino Wander, que enche de eOcata-
tos o lar do sr. Almir Moniz Freire e de sua
etma- esposa sra. Antonitta Mon-z Freire, com
pletou mais um anno nesse dia»

— A exma, sra Da*gmar Carneiro da Cunha;
digníssima esposa do dr. Claudiano Carneiro da
Cunha. Inspeetor da Alfândega da Bahia.

fí ontem:
O sr. major José Carlos de I.yrio, contador

da Delegacia Fiscal deste Estado, que é um dos
decanos dos funceionarios da Fazendo, grande*
mente estimado em nossa capital.

Hoje:
o dr. Edson Cavalcanti, chefe da íirma E

Cavalcanti, desta praç% onde gosa de excel*
lente conceito.

Amanhã
Sra. Nelson Monteiro. — A data de ama-

nhá assignalará a passagem do natalicio da
exma. sra. /ai da Pessoa Monteiro, virtuosíssima
consorte do dr. Nelson Monteiro, iílustre Se-
cretario da Presidência do listado.

Estimadissima em nossa capital, onde todos
lhe admiram os seus dotes de coração e intel*
ligencia, a distincta anniversariante é* descen-
dente de uma das tradicionaes e conceituadas
famílias capichabas.

Amanhã, muitas serão as homenagens que
a nossa sociedade prestará á bondosa senhora
e ao seu extreraoso esposo por esse feliz ácoh-
tecimento.

A Vida Capichaba, prazerosamente, «e as*
soeia a todas eilas, enviando lhe, antecipada-
mente, as suas respeitosas'saudações e since-
ros votos de constantes venturas.
NOIVADOS

O distincto moço Nicanor Neves, dedicado
auxiliar cia firma Arens & Langen, desta capi-
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DEPOIS QUE Va. Exa. USAR
Agua

Pó
Colônia Brllr_antina

Sabão para barbaarroz
Talco

*

E PASTA PARA DENTES DA
Sabonetes

SABOARIA FAKAHYBANA
poderá, então, dizer qual o melhor fabricado na America do Sul.

São os melhores e náo sáo os mais caros.
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Únicos vendedores:

VICTOR & COIMBRA
Rua da Concórdia, n° 188—1" andar

RECIFE

Agente geral para o Espirito 5anto

JORGE SAADE
Rua Deronymo Monteiro, 57

VICTORIA

DEPÓSITOS PERMANENTES EM RECIEE. RIOe S.PAULO
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tal, contractou casamento com a prendada se-
nhorinha, normalista Àélea Piovezzan, filha do
sr.Joáo Piovezzan, competente gunrda-livros
da firma Oliveira SàntpS $ Filhos-

Aos queridos noivos, a «Vida Capichaba» en-
via cordeaes votos fie felicidade.

— O sr. Zulmiro domes, competente pro-
fessor fio Grupo Escolar «(«ornes Cardim», nes-
ta cidade, contractou casamento com a senho-
rita Durvalina Barbosa, da sociedade matheen
se, filha do sr. Manuel Avelino Barbosa.

Desejamos feliz união ao jovem casal.

Mr. Dan M. Tikhomiroff

Esteve nesta Capital, onde veio a serviço
da Companhia Central Brasileira de Força Kle-
ctrica, de que é esforçado gerente em Cacho-
eiro de Itapemirim, esse nosso digno amigo.

Aproveitando essa opportunidade mr. Dan

procurou entender-se com so srs. drs. Mirabeau
Pimentel e Attilio Vivacqua. Secretários do In-
terior e da Instrucção, a respeito fia próxima
inauguração do «Cachoeiro Tennis Club», que
se está organizando sob os seus cuidados in-
cessantes e de que daremos melhor noticia no

próximo numeto.
Gratos á sua visita.
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Garaqe Yankee

Os srs. Mario Arnal & Filhos, estabele-

ceram se» recentemente nesta capital, com

uma moderna officiua de vnleanizaçâo, na Ga*4V

ge Yankee, situada no Porte de Sáo João.
Servidos por machina aperfeiçoada, única

em Victoria. com technicos conscientemente

instruídos e utilizando os processos mais mo-

demos, essa oíficina garante a reforma de

pneus ou câmaras de ar de qualquer tamanho,
ficando invisíveis os concertos.

Desejamos lhe bons negócios.

Festa na Praia Comprida m
¦•¦;

Em beneficio da igreja, que se vae construir
brevemente nesse lindo bairro de nossa eapt-

tal, realizar-se -a. no domingo próximo, grande
festa na chácara do sr. (".entil Tenorio.

A' tarde será levada a effeito animada ker-

messe* com variados brindes, e, á noite, far-se-
á interessante representação theatral.

Já estão á venda os respectivos ingressos

e tem sido animadora s sua procura.
A exma. sra. dr Luiz Derenzi e a senhori-

ta M irietta Cerqueira Lima tiveram a gentite-
za de vir convidar a \'ida Capichaba para as-

Bi.Stir â encantadora festa.
Gratos, compareceremos.

j
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DOUTOR: -Si tomar mais um gole de álcool, nâo respondo peta sua vida !

DOENTE:-Nâo tenho medo de morrer. E a prova é que mandei chamai o.
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Maldição
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Vai pela vida com esses teus olhos traiço-
eiros mendigar aos homens um pouco de amor
para a tua alma desolada...

Dize lhes tudo que me disseste. Com aquel-
Ia graça de cigana, que seduz e atraiçòa. Dize-
lhes as mesmas phrases de amor que sussur-
raste, desvairadamente, aos meus ouvidos.

Conta lhes os mesmos motivos com os
quaes conquistasse a minha amizade. Pede lhes
udo em troca de um beijo. Em paga de uma

noite de amor exige-lhes dinheiro. Vende-te
toda. Teu corpo c tualma. Entrega te ao pri-
meiro que encontrares. Dá lhe a volúpia da tua
carne. E o teu beijo de cocainomana, também.
Depois de offertar-lhe o beijo, fala lhe de um
passado triste. Narra-lhe um presente cheio de
attribulaçôes. e.xactamente igual ao teu ! Cho-
rat se preciso íôr. Talvez ante as luas lagri"
mas elle se commova.

Depois que verteres as lagrimas que, eer-
to, arrancarás á força do teu «eu», ri, ri, ri
para ser-lhe agradável. As lagrimas da mu-

?
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lher emocionam 08 homens a ponto de impor-
tunal-OS.

E* necessário, pois. que chores moihodiea-
mente. Depois do pranto, o riso. 0 riso claro,
crystalino a banhar-te os lábios e pelo qual
elle dar-te ha o qtie exigires. ApÓH arrancar lhe
o ultimo real da algibeira, leva a jóia que, cer-
tamente, trará no bolso minúsculo do collete-
Se for casado,'arranca lhe do anneliar a allian-
t; i. A esposa moderna não descobre a gravi-
dade desses pequenos incidentes. E se desço*
bríri acaso sendo ciumenta, rirós do escanda-
Io que occasionará o divorcio, em nossos dias
tão em voga.

Nada tens a perder*»*
Á tua felicidade depende da desgraça de

outrem.
Vae...
Vae, repito, pelo mundo implorando a um

e a outro um pouco de amor para a tua alma
desolada-

E quando não puderes arrojar aos teus pés
—escuta bem —o homem que desejas, sorri,
mesmo porque a mulher, rindo, sempre engana...

Edwaido Calmon.
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Pharmacia e Drogaria «POPULAR»

G. ROUBACH & Cia.
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Importação
directa das
melhores fa-

brícas
estrangeiras

Periumarías iinas, instrumental cirúrgico
e escolhidos objectos 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

t ommissões — Representações — ConsIgnaçOes

Rua 1o de Março, n. 20
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À insfaUaçao do Lar não é completa sem um RfcJhRU
GERADOR ELECTRICO, Visite nossa loja c fero
mos prazer em vos explicar mais sobre este apparelho.
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CINCO RAZOES FORTES
da «VIDA CAPICHABA» :
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por que deve mandar executar
seus impressos nas officinas
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1a - Porque, desse modo, contribuirá para o seu desenvolvimento
e, assim, lhe permittirá fazer melhor propaganda do Estado.

2? — Porque os seus preços sáo módicos.

3« _ Porque suas machinas, íypagem e material empregado sáo
de 1' qualidade.

4? — Porque ha sempre gosto e arte nas suas execuções.

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

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

VICTORIA - ESTUDO DO ESPIRITO SANTO
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