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SALÃO MUNICIPAL
As linhas de hoje sáo endereçadas ao dr. Moacyr Ávidos, brilhante e esforçado Prefei*

to desta Capital
Nossa linda cidade de Victoria vem progredindo sempre numa jornada, serena e firme,

de quem sabe para aonde vae»
O conforto e o encantamento» que se desfrutam nas grandes metrópoles, já principiam a

nos ser familiares. E dentro em poucos annos, extinetos os últimos vestígios do nosso previa*
cianismo, seremos, no maravilhoso Brasil, quando lhe ficar nas máos o sceptro da civiliza-
çáo universal, uma de suas cidades principaes-

Nessa marcha gloriosa, entre os chefes de fila da vanguarda, tora sempre evidencia sin*
guiar quem tiver a responsabilidade de ser o governador da cidade, o orientador dos seus
magnos destinos.

E já ttflo é desculpavel que, CIO ponto de adeantamento em que nos encontramos, ainda
haja obstáculos ás manifestações radiosas da intelligencia e da cultura humanas, que sáo a
origem immortal de todas as conquistas dá civilização. Porque Victoria é linda e prospera, os
touristes. os artistas, os inteliectuaes que sulcam os ares, rasgam os oceanos e retalham os
continentes, distribuindo e colhendo emoções, vulgarizando e constituindo motivos de arte.de
belleza e de esthesia, freqüentemente nos visitam.

Todos elles querem apresentar-nos logo as suas eredenciaes. o testemunho concreto de
seu valor mental, como musieistas, pintores, conferencistas e ahi. então, principia a serie de
difüculdades com que se defrontam para conseguir um salão, onde possam evidenciar-nos as
suas qualidades artísticas.

Precisamos, positivamente, libertarmos dessa falta, que pode malquístar nos com pessoas
de mérito real e ás quaes, todos nós, desejaríamos proporcionar as melhores e mais gratas
impressões.

E o mal parece-me fácil de remediar se. Basta que o distincto amigo, que vae realizando
tantos emprehendimentos louváveis na sua profícua administração municipal, queira conjurai o.

Um grande «salão municipal», provido do que fôr necessário, sem gastos sumptuaríos,
sem luxos excusaveis, com a sobriedade nipponica do conforto, para alugar ou ceder gratui-
tamente, em accordo com as circumstancias e qualidades do solicitante» resolveria definiu-
vãmente esse imistente problema.

Exposição de quadros, conferências* banquetes, concertos—tudo se realizaria ahi. num
«ponto fixo», náo havendo mais a serie de empenhos, que hoje custa a obtenção de uma saia
para qualquer daquellas finalidades.

Vamos, dr. Moacyr. preste mais esse serviço, que, parecendo pequeno, será de grandes e
consideráveis vantagens, á nossa cidade

Victoria,- 12-2-1930.
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O Dr, Capistrano tentou suiridar-sr num

CãYrOt em plèaà rua, servindo sr de uma lance-

ta com que trabalhara numa operação cirúrgica,

O Dr. Capistrano era casado e tinha filhos;

era medico c operador è linha clientela.
Com praser laborava na sua profissão e

nao recusava á íamilia oh cuidados que se re-

quisitamde um bom chefe de famiha.
Chamava se Eugenia a sua mulher.

Quando ainda solteira e antes de vir a co*

nhecer o Dr. Capistrano, fora ijuasi noiva ofíi-

ciai do Jucá, com quem estivera mesmo com-

promettida,
Mas o Jucá nâo pensava resolutamente em

casar com ella»
Eugenia náo suspeitava tias suas intenções

das quaes se foi inteirando aos poucos com a
attitude que foi elle gradativamente assumindo,
recuando mais e mais, até que cila náo mais
nenhuma duvida teve de que. da parte delle,
estava sem effcito o compromisso.

Eugenia chorou durante alguns dias, mas
sem barulho; teve umas duas semanas de im-
coensa tristesa; deixou cahirem os cabellos em
signal de grande pesar.

Mas isso, afinal, passou.
Appareceu. pouco drpois, o Dr. Capistrano

* que nao ficava em nada abaixo do outro, a náo
ser, —o que, de resto, para ella não tinha im-

portancia-o facto de ser um pouco mais velho.
Além do mais, a candidatura do Dr. Capis-

trano vinha a propósito a satisfazer nella o or-

gulho offendido.
Jucá, moro rico, capitalista, vivendo dos

seusrendimentos.no mais completo abandono
por qualquer outra occupáçáo que náo fosse
contar juros, embolsar alugueis, retirar dos
bancos quantias altas, fazer negociações lucra-
uvas, ao sabor do seu capricho, sahiu, afinal.
numa excursão pela Europa.

Em Lisboa, encontrando se com um patri-
cio recentemente chegado, soubera que a Eu-

Igenia se tinha casadp com o Dr. Capistrano.
«E que união explendida, meu amigo!
O pae tem muitos prédios é uma fazenda

emMacahé e o marido tem prédios e uma cli-
nica colossal 1

São duas íortunas que possivelmente tam-
bem mais tarde se hão de consorciar!»

Jucá náo deu ao caso attençào de maior.
Demorou se bastante.
Depois de conhecer osprincipaes paizes eu-

ropeus, teve desejos de ir ao Egypto e foi.
Lembrou lhe ir á Palestina e dahi correu a

Ásia até a China e o Japão.
Desejou seguidamente ir a Austrália e viu-
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se na Austrália para onde embarcara, de um
dos portos japonezes, num navio inglez.

Dahi seguiu para os Estados Cnidos e dos
Estados Unidos empreheodeu uma excursão
pelos paizes das Américas Central e Meridional,
até o Uruguay.

Dahi, finalmente, passou se para o Rio de
Janeiro.

Só passados alguns annos veio Jucá a en-
contrar Eugenia e bastou lhe esse encontro pa-
ra que definisse a posição moral em que ella
se collocara.

Foi numa dessas casas onde a volúpia canv

peia c as libertinagens e os amores criminosos
dia a dia fomentara.

Reconheceram se. Paliaram se. A casa tinha
o nome d** «Castello Maldito.»

Mezes depois, numa outra casa, destina
da aos mesmos fins, passou-se uma dessas co-
incidências muito simples que entretanto deci-
dem, ás vezes, do bom ou do mau destino de
um homem.

Desta vez entrou em scena a «Valia da
Perdição.*>

O Dr. Capistranüi nos seus labores ciiní-
cos, entrara um dia, distrahidamente, na «Vai-
Ia», suppondo entrar na casa visinha de um cli-
ente.

Ahi, falando no equivoco, foi informado
pelo cliente, um solteirão e um gosador, que
espécie de casa era aquella.

Ao sahir.o clinico parou de chofre: vira sua
mulher e Jucá sahirem da tal casa peccaminosa
e tomarem um bonde que parará para es re-
ceber.

Os dois nâo o viram.
A surpresa o deixou por minutos perplexo»

como que sentindo fugir lhe o chão aos pés.
Depois, recobrando algum animo, seguiu pa-

ra a residência, afim de immediatamente tomar
uma resolução compatível com a própria honra,

Ao chegar em casa encontrou a mulher
despreoecupada, a tirar ao piano os accordes
de uma valsa.

Pela parar. Viu-o assustada com um as-

pecto sinistro e ouviu lhe aterrosisada as pa-
lavras que elle mal poude articular.

Naquelle homem, desde que lhe vira sahir
a mulher com o Jucá, daquella casa abomina-
vel. só dominavam os efeitos de uma surpre-
sa tâo rudimente dolorosa que elle só mui fran-
camente combatia a tentação de procurar um
abysmo para despedaçar nelle a existência.

Nada mais.
Engenia chorou copiosamente.
Mais ainda do que quando se convencera,

¦í



f$8

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

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

VICTORIA - ESPIRITO SANTO
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De Fevereiro em deante as ejdracçóes
começarão ás 15 horas
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QUER VESTIR COM ELEGÂNCIA?

ems Vá ao BORGES
Alfaiate especialista em obras de cintas

RUA DO ORIENTE, N* 4 - VICTORIA
como: casacas, «smockings», etc. ^

- ESTADO DO ESPIRITO SANTO I
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annos antes, de que o Jucá a não queria desposar.
Pediu lhe que a perdoasse, por amor aos

filhinhos.
Fora uma tentação, uma fatalidade.
Elle a perdoaria, e.omtanto que se tratasse

immedíatamente do divorcio.
Repartiria a fortuna ao meio. Ella levaria

uma metade, comtanto que elle ficasse com os
filhos. Ella os veria uma vez por semana, em
dio preestabelecido. 0 mesmo portador que os
levasse a vel-a, voltaria com elles.

Eugenia, vendo que as conseqüências da
sua COnducta não iriam produzir um escândalo
de maior, nem grandes trabalhos, acalmou-se.

Pediu ao marido que llv desse, antes de
cuidar definitivamente do divorcio, uns dias de
ausência. As creanças podiam ficar com elle.
Depois voltaria. Precisava entender-se com o
pae e com outras pessoas.

E sahiu.
Emquanto isso, Capistrano ia numa progres-

síva superexcitaçáo, alimentando-se mal e dor-
rnindo mal, sobresakando-se alta noite com
pesadellos em que elle matava a mulher a pu-
nhaladas ou era envenenado por ella; esque-
ceado se dos seus .deveres clínicos, deixando
de attender immediatameente a chamados que
os clientes reiteravam, por não quererem outro
medico; de ir, ás vezes, ao escriptorio e de
voltar ás casas dos doentes; descambando pa-
ra uma certa reiaxação no vestuário; de ca-
bcllos e barbas crescidas; sombrio e sóbrio de
palavras. Era fácil conjecturar que estava pro-
ximo um grande desastre.

De facto. Uma manhã dirigiu se eü ?, a car-
rp, á casa de um cliente que se. deveria sul>-
rnetter a uma operação simplissima, Parecia
tranqüilo.

Com uma calma apparente realisou a ope-
raçáo e retirou-se para o carro cuja portioho-
Ia o cocheiro fechou, fazendo um ruido seme-
lhante ao da tampa de um caixão mortuario,
que se deixasse cahir sobre o defunto.

Dentro, no carro, gritou para o cocheiro:
«A* desparada.*

...
E o carro partiu vertiginosamente.
Então, o clinico lançou para um lado o cha-

péu e o guarda-sol, tirou nervosamente os pu-
nhos, a gravata e o collarinho, tomou de uma
lanceta, abriu-a e ficou a vel a... tâo branca...
afiada... Era um mimo... Ficou depois a olhar*
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atravéz das portinholas. a rapidez com que« *
carro seguia... e golpeou o pescosso, preten-
dendo cortar as artérias carótidas, mas a mâo
tremeu, conseguiu rio apenas dar um golpe de
pequena gravidade.

Ao alarme que o acontecimento causou, se-
guiranvse os cuidados que lhe foram logo mi-
nistrados pelos seus muitos amigos.

No dia seguinte, o seu medico assistente, o-
Dr. Trancoso, ao visitai-o na chácara das La-
ranjeiras, onde elle residia, falou-lhe nestes
termos:

c—Meu amigo, você está salvo. Commetteu
um acto de loucura, é certo, mas deu uma gran-
de prova do amor que lhe merecia a sua es-
posa.»

Duas supresas abalaram profundamente o
espirito do enfermo que, entretanto, nada res-
pondeur

Como era possivel que o seu desastre do-
mestiço já fosse conhecido, si era tào recente e
ainda nem se tinha iniciado o divorcio, e como
era que o seu collega e amigo tinha o deslate
de lhe fazer allusão a respeito, eommettendo
a gravíssima injuria de dizei que equeila mu-
lher lhe era digna?

Mas, emlim, o Dr. Trancoso retirou se, ten-
do antes entregue ao collega enfermo um mas-
so de jornaes, para que, como disse, se fosse
destrahindo.

Justamente, num desses jornaes, tinha o
Dr. Capistrano de colher mais uma surpresa.

Na Central do Brasil oceorrera um grande
desastre, para lã de uma das ultimas estações
do subúrbio, morrendo varias pessoas e fican-
do outras feridas e, no final, citando as pesso*
as faliecidas, dizia: t

«Podemos também affirmar que entre as
pessoas feridas e immedíatamente soecorridas»
que pouco sobreviveram á catastrophe, achava-
se a Exma. Sra. D Eugenia Fragoso, ornamen-
to da sociedade carioca e digna esposa do co
nhecido clinico Dr. Capistrano Fragoso que,
profundamente impressionado com o desastre
suecedido á sua consorte tentou hontero con-
tra a própria existência, num carro, tentando
degolar-se cora o próprio instrumento de que
se utilisara, pouco antes, numa operação cí-
rurgica.»

«—Antes pensem isso»... rosnou o Dr. Ca-
pisirano.

Os wa/do Poggi
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Os srs. drs. José Maria Pacheco,
Nestor Lobo Leal e Epaminondas
Amaral agradeceram-nos noticias,
que publicámos a seu respeito.

Almir S. Gonçalves
„jemtmmmmi'-

¦

Realizou se soiemnemente, no
dia 11» ás 19 horas, na géde da
Igreja Baptista desta Capital, a
cerimonia fia posse do pastor Al
mir S. Gonçalves, nosso prezado
e brilhante conterrâneo, no pas
torado dessa Igreja.

¦ Foi uma solemniflade, que se
revestiu de merecido brilho, da-
cias as exemplares qualidades pes-
soaes do homenageado.

Agradecemos o convite, que nos
foi endereçado, felicitando a Igre-
ja Baptista por essa feliz acquisi-
ÇâO.

«Doutor» na tesoura
it«Mirt*M|gÉifK«!me^^ ¦ ¦
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Acha-se entre nós o sr. Joáo
Borges, estimado contra mestre da
conhecida e conceituada Alfaia-
taria Nagib. do Rio de Janeiro,
e irmáo do Sr. José Borges, pro-
prietario da acreditada Alfaiata-
ria Borges* desta capital, á qual
vae, de agora em deante, prestar
o seu concurso como sócio da fir-
ma, que tomará o nome deJ.Bor-
ges <& Irmão.

Estão, pois, de parabéns os ele.
gantes de Victoria.

DcpUrC seu sangue
BBBBmmmBBmmWBmmmmmBmmmmBBwm ia

Fortaleça seu organismo
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Augmenk..up.,o
Com o tratamento pelo Elixir de

Inhame, o doente experimenta logo uma
transformação no seu estado geral; o
appetite augmenta, a digestão se faz com
facilidade (devido ao arsênico), a cor
torna-se rosada, o rosto mais fresco,
melhor disposição para o trabalho, mais
força nos músculos, mais resistência á
fadiga e respiração fácil.

O doente torna-se florescente, mais
gordo, sente uma sensação de bem estar
muito notável. O Elixir de Inhamc é o
único depurativo-tonico, em cuja formula
tri-iodada, entram o arsênico e o hydrar-
girio e é tão saboroso como qualquer ü-
cor de mesa.
DEPURA - FORTALECE - ENGORDA

:if*

,mypaiiyf^BDTtf^ • •¦¦wpwntfjB'ittmtjwnvtmtiwttMP.itttmt

¦ r ¦•nirn--i  i i i ...|...-¦¦*¦¦¦ ..¦¦¦—.-———
!««MMnmt«_~Mfwi~M(rt^:^. ¦¦¦ ¦¦¦ it.»j"H*aw™ií(' ¦•&vs*m*>émhv,¦*>¦¦ s¦—-rj'm-nnái<.-ihwwwc;MNw»r.w:'-^ii;"-"nraas»mwm*¦¦: immm

0*} IITTTTTTTTT TTTTr rTTTT ITT rTTTTTTI ZJJOLXJTÍ I_X.IXÍI IX2XIXX1 Qflk

8 Oswaldo Poggi

LEGITIMAS SUECAS
Distribuidores: G. Koubach & Cia.

Rua I* de Marco. 20
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AUVOGAUO

Ladeira Santa Clara, 24
A
¦
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V Perfumarias,Calçados,
" 

Fazendas, Armarinho,
Roupas.

ás.
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FLOR DE MAIO
Casa Nametalla

de F. PAULO

Chapéos de sol e de á
cabeça, etc»

Preços razoáveis
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Successor de NAflETAbbA, PAUbO & IRMÃO
Rua JeronYmo Monteiro, 1 e 3 -CAIXA, 3Ô52-Victorki —Est do Esp- Santo
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ANNIVERSARIOS

Fizeram annos
No dia 8;

A exma. sr. Oiga Barbosa Avancini, di-
gnissima esposa do capitalista .sr Carlos Avan-
cini, prefeito do futuroso município de Santa
Leopoldína.

A graciosa senhorinha ZUka Braga Fur-
tàdo, filha do sr. Pedro Furtado, graduado fun-
ccionario da Secretaria da Fazenda e cava-
lheiro muito estimado em nosso meio.

0 dr. Suetonio Peixoto, talentoso e pro-
vectoadvogado nesta capital.

No dia 9:
Pietrangelo De Biase Fez annos nessa

data o estimavel cavalheiro sr. Pietrangelo De
Biase, sócio da importante firma deste Estado
Vivacqua, Irmãos & Cia.

Muito conceituado, tanto em nosso mundo
commercial como social, onde todos lhe acimi*
ram as qualidades de Inteiügencía e de bonda-
de» o .distincto anniversariante recebeu in-
números cumprimentos pelo feliz acontecimento.

Felicitamol o cordealmente.
A distineta senhorinha Adilia (iuimarães,

filha do sr. Albercio Guir_oaràes, competente
guarda livros nesta capitai,

No ilia 10 :
A exma. sra. Nephtalina de Freitas Bruzzi,

amantisslma consorte do sr. Agostinho Bruzzi,
conceituado industrial nesta capital e progeni-
tora do brilhante poeta e nosso collaborador
Dr. Nilo Bruzzi.

Senhora L. M. Reno—Segunda-feira ulti-
ma, dia 10, passou mais um anniversario nata"
licio a digníssima consorte do rev. L. M. Reno,
d. Alice Reno. A conceituada educadora, que
se dedica, desde a fundação do Collegio
Americano, em 1908, á educação da juven-
tude patrícia, tem se revelado verdadeiramente
amiga, nâo só da causa de educação, como do
povo, em cujo meio convive ha 25 annos, tendo
criado e educado suas filhas como brasileiras.

A*s muitas felicitações, já recebidas pela il*
lustre anniversariante, juntamos as nossas.

No dia 11:
A exma. sra. Consuelo Salgueiro, extremo-

sa esposa do dr. Ivo Felisberto, competente
advogado nesta capital, e nossa antiga e que-
rida collaboradora.

É
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I!ontem :
A exma. sra. Leonor Pereira, distineta es-

posa do sr. Pedro Américo Pereira, esforçado
escrivão do Tribunal Superior de Justiça.

O sr. Hugo Petroni, activo funecionario
do Serviço do Café.

A gentilissima senhorinha Mariamalia
Coutinho, uma das figura9 mais queridas da
nossa sociedade, e uma fias mais proveitosas
alumnas fio curso de Pedagogia para a Esco-
Ia Activta. nesta capital.

O travesso Rubens Teixeira Leite, que
recebeu muitos beijos de seus pães, nosso bri-
lhante collaborador Teixeira Leite e d. Adalgisa
Setúbal Leite.

A interessante Nancy, ftlhinha do cel Se-
raphim Deren/.i, hábil construetor nesta capital

NOIVADO

O distincto moço Nelson Abel de Almeida.
lente do (.iymnasio do Espirito Santo, contra-
ctou casamento com a prendada senhorinha
Maria Isabel Saiies, (ilha do sr. Manoel Salles,
estimado funecionario do Eatado e professora
da Escola Normal «Pedro II».

NASCIMENTO

Therezinha é o lindo nome da robusta cre-
anca, que veio ao mundo para encher de gran-
de alegria o íar do nosso illustrado conterra-
neo dr. José Pedro Fernandes Aboudib. depu-
tado estadual e candidato a uma cadeira na
Câmara Federal.

Aos seus estimaços progenitores enviamos
cordeaes felicitações e muitos votos por que a
recém nata tenha uma vida toda de felicidades.

BAPTIZADOS
No santuário da Penha foi baptizado. no dia

9 do corrente, o galante João, filho do sr. Joào
Malta e de d. Amerilda Pimentei Malta, sendo
padrinhos o dr. Mirabeau Pimentei, iilustre Se*
cretario do Interior, e sua graciosa filhínha
Glecy Pimentei.

—Commeraorando o natalicio de Elgiza, Olga
foi â pia baptismal, razào por que esteve festi-
vo o lar do nosso companheiro Teixeira Leite
e de sua exma. esposa d. Adalgisa Setúbal
Leite, no dia 9 do corrente.

Foram padrinhos o sr, Manoel Ranuipho
Leite, representado pelo sr. Brasilitaio Foratti-
ni e a exma. sra. Faravídes Alves, •>•
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De uma folha local extrahímos
o segnínte trecho* finai de um ai-

«Do exposto verifica se que a
attracçáo e a repulsão, ou seja a
sympathia e antipathia na socie
dade humana tem uma cousa ma-
nileatamental que a simples pra
daas&o Auromatica da epíderme,
que por conseqüência ha sem con
ta de descendentes <ic cham at
tractivos porque das almas fran
cas e bem formadas, C innumrros
âryanos. atr de puro sangue, que
repugnantes, porque de «auras»
hediondos e nigerrimos fazem cor
rer até Satan, se Satan ainda
existe.»

A quem decifrar o cni^m* offe-
recemos, como presente, uma JO
sephina Baker... de papel Ao.

C.

A rodacçáo da Vida Capi-
chaba não se responsabili-
za pela opinião de seus col-
laboradores, aos quaes per-
mltte plena liberdade de pen-
samento—guardadas as nor-
mas da moralidade e do ca-
valheirismo.i

Uma linda festa
Na pittoresca e confortável re

sidencla do sr. Gentil Manoel Te-
norio, em Praia Comprida, reali-
zou-se, no ultimo domingo, uma
linda festa literotheatral, em be-
neficio da construcçào da igreja
de N. S. dos Navegantes.

Organizada por distinetas senho-
ras e senhorinhas da nossa socie
dade, foi uma hora de encanto e
de graça, que mereceu muitos ap-
plausos da numerosa e selecta as-
sistencia.

Todos os números sobremodo
agradaram, sahindo-se os intelii-
gentes amadores com garbo e de-
sembaraço.

Excellente musica, o «jazz» da
Policia e o grupo «Cucuia» deram
aquelle recanto bucólico uma no-
ta vibrante de"alegria.

Felicitamos a comnaissáo promo-
tora pelo suecesso do interessan
te festival.

*

Hamburg - Ameriha - binie
SERVIÇO REGULAR DE PASSAGEIROS E CARGA

COM VAPORES DE MALA

Navios «• motor

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

Sahidas do IIIo para a EUROPA

Vapor
Bayern
General Belgrano
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

n
m
m
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m
*

m
at
m
at

m
m
m
m

*

11 de Fevereiro
25 de Fevereiro

4 de Março
18 de Março

25 de Março
8 de Abril

19 da Abril
29 de Abril
12 de Maio

3 de Junho
16 de Junho
24 de Junho

5 de Julho
19 de Julho
24 de Julho
19 de Agosto

1 de Setembro
9 de Setembro

Informações com oi AGENTES

nesta Capitai :

THEODOR WIJLLE & Cia*
VICTORIA - E. SANTO

Rua Primeiro de Março, n. 12

Caixa postal, 3963 - End. iel.: «WILLE»

Rio de Janeiro, s, S. Paulo
fl
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Capital : 3.400:000$000
Sede: COLLATINA ~ E. E SANTO
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Directores : Alziro Vianna e lldefonso Britto
•HM
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INFORMAÇÕES: EM VICTORIA. COM VIVACQUA. IRMÀOS A CIA
EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM: ARMANDO BRAGA

EM CASTELLO: ARCHILÀO VIVACQUA
DO KSPIltlTO SANTO

flWWWIM^

KIaL í

ü

Saul de Navarro

Tivemos recentemente o prazer
da visita desse nosso brilhante e
antigo collaborador, que é uma das
mais radiosas expressões do Ura-
síl intellectual moderno.

O illustre homem de letras ron-
terraneo trouxe nos diversas su-
ggestóes de ordem artística e li-
teraria, que servirão para um tra
balho impressionante e eíficaz de
propaganda do nosso Estado.

Para alegria dos nossos leito
res, podemos assegurar-lhes que,
do próximo numero em deante, pu-
blicaremos, com o destaque mere-
cido, os formosos artigos de sua
lavra, da serie 7erra de Chanaan,
iniciados no matutino diário desta
Capital.

Gratos á preferencia com que
nos distingue o consagrado chro-
nista patrício, pômos-lhe á dispo-
siçáo nossas paginas-

-.?.-

Dr. Carlos Porto

Transferiu sua residência para o
Rio de Janeiro esse distincto en-
genheiro patrício, que, durante ai-
guns mezes, residiu nesta capital,
prestando seus serviços á Com-
missão de Melhoramentos.

Deixou um grupo considerável
de amigos, feitos pela gentileza
captivante do seu trato.

Desejamos-lhe as melhores feli-
cidades no Rio de laneiro.

Co mmun i cações

Dos sr*. secretários da Liga
Sportiva Espirito ^antense, do
America Foot Bali Club e do Çtub
Recreativo Collatinense recebemos
communicaçues da ekiçáo e posse
de suas novas direetorias, para
este anno.

Gratos.

Nascimento

LIA foi o nome que tomou a ublímogenita de nosso eminente ami-
go, dr. M Xavier P. Barreto, integro Juiz Federal em Manáos, noAmazonas, nascida em 6 de janei-ro deste anno.

Desejamos á recém nascida todas
as boas alegrias da vida para ven-
turadeseus pães extremosissimos.

lüíl: i faaaatíasÊüÊik -**-.,_.
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Senhora:
| Tomar ar (/?c/c
^r- •'¦mu ^LwsELIXIR
DAS DAMAS

DÁ SAÚDE. REGULARISA
AS FUNCCOES UTERINAS
E EVITA OS SOFFRIMENTOS

__ >***& _

F
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c o crpecifico de todor
cr i orror incommodor.

A' VENDA NAS PHAPMACIASE DROGARIAS
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onôo U 5 for o um lheofro obaerv/e Quf É?S
60*/. dos esp^rioOorpí» 500 roíwos

PI coiutric. em geral, prouem õo mou iroio *
desleixo ôe muitQS, poro com o cobello E tudo
quanto e mal iraiodo^ caminlta a passos lar-
gos paro o ôegenera^aa.

O cabello e aiacoôo consianiemente por Innu-
meras moléstias, que nrecisam -*er rnmhnn.
ôos. sob peno ôv alastrorem.se por toda o
couro cabelludo. eMerrninanda-o por completo.

fís cospos soo um dos maiores inimigos dd
cabello. Essas cospas que U. 5 ue hoje no
seu cabello. seroo com certeza, o <.ausa do
suo futura caluicie

!

mm in coMiaifi ocsof ji 1 mu?
PI Loção Brilhante é abscíutamente tnoftensi
va podendo, portanto ser usado diorfamen:*
* por tempo Indeterminado, porque a sua ac
coo e sempre benéfica.

Usando o Loção Brilhante U S combofe ou ratxllo»
broncon t i»rô o cobtco wmprf ?tmpo ? frenca, £ o
i8.?..^,:3,„. ,»,»ww c -ícuuTkc cvitarc5 os raspai», a
queoa% ôo cobtíto c o caMcie

fl Loçôo Brilhanrt nôo manrho a pefi? nCm qunmoos cabelos, como acontece com alguns remédios quecontem nlirato de proio e outros soes nociuos. E' re
commenôoda peto» prtnctpaes insnfutos Samiorto»
do extrongetro e onolvsaáa pelo Oeoonomenio de
Hvgjene do &ro*mH.

S: CUIDADO COM AS IMITAÇÕES

coisrt roac-se re« a<*m/es e«ou»2üs ro« c«us« 00* suesnruros txnn semeie
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PRECE DE NATAL

Mysterio divino, em cujo seio.ha mil e no-
veccntos annos, se desenvolva a civilização hu*
mana perdoa aos que deste logâf de fraque-
zas e paixõss ousam èslíòrar com 0 pensamen •

to a lua pureza, Os moldes da única t-U quen-
cia, capaz de te não profanar, qucbraram-se
com a ultima inspiração dos teus livros s^gra-
dos- Desde então, de cada vez que o homem
se desengana do homem, e a alma precisa do
ideal eterno, na melancolia das épocas agita-
dase tenebrosas, deanie da injustiça ou da du
vida, da oppressio ou da miséria, é no crystal
das tuas fontes que se vae saciar a nossa sede.
Deixasie as abertas na rocha da tua verdade,
e ha dezenove séculos que borbotam com o
mesmo frescor sempre das primeiras lagrimas
díquella, cuja maternidade yírgina! desabotoa*
va hoje na flor da redempçáo christft.

Tamanha é a tua grandeza, que excede to-
das as do universo e da razác; o espaço, o tem-
po, o infinito, acima dos quaes a cruz da tua
tragédia espantosa parece maior que os ven*
tos da mctaphysica, as immensidades do cal*
culo e as hypotheses do sonho. Dahi a pala-
vra e a imaginação recuam assombradas, bal
buciando. A creatura sente o teu amor, mas
tremendo. Vê-se alvorecer a eternidade da ma-
gnlfkencia de um abysmo, que se rasga no céo;
mas nas suas arestas alguma coisa ha de som
bra e ameaça. De onde, porém, tu penetras no
coração de tidos, coma doçura de unia cari-
cia uüiversal, é daquelle presepe, onde a tua
bondade nos amanheceu um dia no sorriso de
uma creança.

Emquanto César cuidava do império, e Ro*
ma dominava o mundo, assemavas tu ao canto
de uma província c na vtlleza de um estabulo sem
que Roma nem o império, nem César te perce-
bessem, para ficará posteridade a lição indcle-
vel de que a política ignora í-empre o& seus mais
formidáveis interesses. Tiveste por berço as

palhas de um curral. A ultima dos má s sen-
tir-se-ia humilhada, .se houvesse cie n clionr o
frueto do seu regaço no sitio abjeeto onde n-
cebesle os primeiros da tua. Mas a mangedou-
ra, ondesoabriste os olhos á primeira luz. res
cendeu até hoje o perfume da mais esquisita

poeda, e o dia c\o teu natal fez se para a
christandade o mais formoso dia da terra, o
dia azulado e côr de rosa entre todos, como o

céo da manha e o rosto das creanças. t
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Elias, de geração rm geração ficaram sa-
bendo, para todo osenpre, a historia do teu
nascimento, li nessas lestas do seu contenta-
mento e da sua innocentia, tene, ó Deus dos
mansos e dos fracos, do* humildes e dos pe-
qncnlnoe, a parle mais bmoida do teu culto, o
raio mais meigo da tua influencia ben.íazrja.
Esses ritos infanta estrellam de alegria as ne*
ves polares orvalham tfc tUAve humildade os
fulgores tropícies, csíetfiem 0 íirnnmento de
biixo do nosso tecto, c dentro do nosso espU
rito mortifie ido» inquieto, triste, põem uma m>
ra de alvorada feliz.

Chriato, como le sentimos bom. quando te
remos entre as creanças, quando as creanças
te encontram entrevi, despindo atua mogesta
de toda para caberes num seio de mulher e no
tamanho de um pequenito, assentado sobre as
almas um império subül e irreslstivt 1 por onde
a espontaneidade da nossa adoração continua-
mente se renova e embatsama nas origens da
vida. Todos aqudles, pa^% irmãos ou bemfei*
tores, a quem concedeste a benção de amar
um menino, e o tèm nos braços, ou o perde-
ram vèm nelle u tua imagem, a cópia, ideali-
zada pela fé è pelo amor, do eterno typo do
beifo* Divinizand» a infância» nascendo e fio-
reacendo como ell^,deixaste á espécie homafià
a remlntscencia mala imavel e celeste da tua
misericórdia para comnosco.

De cada cim, úüúc permitttsle que gor
geie c piplíe esta manhã um desses ninhos te-
cidos pela providencia das mães no meio das
nossas agonias, se estão exhalando para ti ás
supplicas e os hymnos âo nosso alvoroço. Por
essas efeaturinhas. Senhor, é que o nosso e§-
pinto se peja de cuidados, e a nossa previsão,
agora mesmo, anoiteceria de ago.ros
funestos, si te náo víssemos de permeio en-
tre eltns. e o futuro carregado e temeroso.
Deus benigno e piedoso, que em cada uma
dellas nos deixasie a miniatura da tua face det*-
nublada, poupa as á expiaçâo úm nossas cui*
pas. Multiplica os nossos soffrimentos em des-
conto dos seus. Doiia-lhes o porvir de teu riso
compassivo, Cura a nossa pátria cia aridez de
alma que a mata, semeando a tua semente ne£-
ta geração que desponta. Permittc, t mfinv que
os nossos filhos possam celebrar et m os seus,
em dias mais dítOSOS, a alegria de teu natal.

Ruy Barbosa

__&_':
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A "Remington
Electrica-;'

A "Remingtpo de
GoütàbUidade»

Dentre estes modelos
ha uni que se cidaptüc*
xaçtamenteaosfeutra-
brilho. A Remington é
fornecida em diversos
modelos e táihonhoSi
parei todos os fins.
Ha uma machina para
correspondência, pao
facturas, para esta-

tistica, para contabili-
dade, para uso pesso-
ai, etc.

Peçam uma demon-
stração, sem compre-

mieso de compra, á

/^SJ^)s Casa Pratt
Rua <fe Ouvidar. CS h*$ò € a S*ltHS

Filial em Victori?i :

Rua J. Monteiro, 69
Vxtoria -E* Sanío

Sub agenciai: Cachoeiro de
ítapemirim» Collatina e

Carangoía (Minas)
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¦de informações
Em torno da origem do espiritismo, assim

se manifestou o professor J Levy Valensi, por
occasiAo de um curso feito no A\vlo Clinico
de Paris:—«Desde que a Humanidade existe,
08 homens tentam explorar 08 mysterios do
Alem» 0 espiritismo, como todas as outras sei-
lát, não data de hontem- Todo aquelle que
mergulhar no passado, no estudo das religiões
antigas, encontrar se há fatalmente com a re-
ligiáo — sciencia que Allan Kardec concatenou
e*-explanou através de vários livros e folhetos.
O espiritismo, segundo as mais recentes in
vesíigações, appareceu em 1747 no Estado cie
Nova York Ali vivia um cavalheiro, sr, Veuck-
rnann, o qu«d, certo dia, se apercebeu de phe-
nomenos estranhos, toes como signaes, pança-
das sobre a mesa, mudança de objectofl do lo-
gar, etc. Homem timorato, Veckmann recorreu
ao dr. John Fox, medico e analystn, cujas fi-
lhas vinham Igualmente se apercebendo dos
mesmos phenomenos. E, procurando investigar,
principiaram por se reunir á roda de uma me
sã, onde os sfgoaes se tòían. sentir. Em poü«
co, ante a concentração de todos, uma das f\
has do sr. Fox enhiu em transe e principiou

a falar, com voz estranha, explicando a natu*
reza do phenomeno que ali se produzia. Outras
experiências vieram confirmar as primitivas e
dahi nasceu b espiritismo* Nada se sabe da
|dysôéa dessas jovens, m an .das peripécias da
divulgação da doutrina pelo mundo, nem mes-
mo se conhecem detalhes dai experiências lo-
go após realizadas. O certo é que até a scien-
cia delia se oecupa, fazendo com que sábios,
como Flamm irion, William CrOoltes e muitos
outros lhe dediquem attençâo. A diffusâo da
doutrina espirita foi de tal ordem, que em 1906,
cm uma these, primeiro trabalho fdãncéz do
governo» o sr. Duhem computou em 47 (XX) o
numero de adeptos dessa seita »

Muitas sfto as espécies de forma c cor exis-
\entes entre aa orchidéas, mas nenhuma è tAo
curiosa como a que a botânica designa com o
nome de «Plogotis PorthyrophyiiÒ|« A flor des-
sa parasita é amareilo limão c verde amarella-
do. Nunca ostenta a orchidéa mais de uma flor,
apesar de produzir até v50. que se vào suece
dendo durante os três mezes do período de
floração. Ao chegar a noite, a «Piogòtia Por-
tjhyròphy'ia» fica com as pétalas táo retorcidas
e entrelaçadas, que forma uma espécie de
gaiola, na corolla, á qual a pétala superior serve
de porta. Ao menor contacto, essa pétala se
levanta produzindo pequenos disparos, dando
a impressão de explosões suecessivas. O con»
tactu é estabelecido por minúsculos infectos

'aÇfa»

» B *v
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que nella se váo pousar è que são feitos pri
sioneiroa pela corolla transformada em gaiola.
Bruscamente encerrados nesse floreo cárcere,
os prisioneiros se. agitam e fazem esforços pn-
ra recobrar a liberdade. Ao revolverem se po*
rem, cobrcnvse de pollen, do qual alguns grãos
penetram o ova rio da flor, bxundando-a desse
modo.

a •

Roosevelt chamou a John \\ anamakcr de o
«maior negociante do mundo». Os grandes "rna#
gazines" de sua pr priedade em Nova York e
PhÜadelphia vendem todos os artigos, excepto
cartas de baralho, cumprindo, assim, uma pro
messa feita â sua pregmitora. Sua casa em
Nova York iem 16 andares e occupn uma su*
perficie de 150 000 metros quadrados. Foi elle
quem primeiro se utilizou da luz electrica. Des*
de 1880 creou os dias de vendas especiaes pa
ra as creançaa. A 4 de Julho de 1886 resolveu
que as suas casas de negócios fecha^st m aos
sabbados ás treze horap. Organizou em 1904,
umá exposição de radio e foi o primeiro a ado-
ptar o serviço telephonico, permanente, duran-
te o dia ea noite, instailou peites do *ystc
ma Marconi em seus armazéns e encarregou se
de transmittir mensagens. Wanamaker éo «pae
da reclame» nos jornaes. Foi quem, pela pri
meira vez, com IntelUgencla e habilidade, íeas
inserir paginas inteiras com informações sobre
os seus artigos, nos principaes diários e revis-
tas dos Estados Unidos.

Um medico inglez. celebre pela meticulosp
dade profissional e pela iouçania da sua velhí-
ce, pregava as seguintes regras para a econo-
mia do organismo, e, portanto, para o prolon-
gamento da vida:—t.- — o optimismt; 2.—as re-
feições com a base de leite, frutas cruas e co-
sidas, legumes verdes sobretudo feculentos.
massas e pouca carne; 3.--o somno antes da
meia noite, quasi que o único reparador; 4/-a
gymnastica ou os trabalhos caseiros bem com-
binados; e 5 —a hydrotherapia e as massagens
ou fricções.

Outro medico inglez sentenciava, por sua
vez:-«Gera!rnente. gasta se mais do que seria
necessário com as refeições. Mande embora a
sua cozinheira e prometto-ihe um novo esto*
mago. Os molhos são nocivos ao organismo.
Deveríamos contentar-nos em comer carne só
quatro vezes por semana e apenas ao almoço.
Para uma pessoa no vigor da edade e cora boa
saúde, 125 gramraas de carne sâo suffirientes
para cada refeição. Esta completar se há com
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ESPLENDIDO LOTE DE TERRENO, NA VILLA DE

CAPJACICA, OEEERECIDO PELO PREFEl-

TO ADALBERTO BARBOSA

Conforme prommettcmos. realizou*
se pela loteria federal de 31 de de-
zerabre lindo, o sorteio do lote dè
terreno, que ofíerecemos aos nossos
leitores, graças a uma gentileza do
sr. Adalberto Barbosa, esforçado
prefeito de Cariaciea, tendo sido
premiada a centena 639-

Corno e»se numero nâo ChegOU
a ser distribuído* resolvamos prose-

guír nn publicação dos coupons
realizando.se O novo Sorteio pela
loteria de Sáo Jufto, da Capital Fe-
deral.

0$ cartões numerados já dís*
tribuidoa. continuam em vigor.

A troca de coupons por cartões
numerados, para o interior, será fei-
ta mediame a remessa do enveloppe
sellado com endereço para resposta*

tmm<m'-"»> 4 •* tsMm m

SORTEIO 5x1

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

receberá, na redacçôo da «Vida Capichaba», um

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

plendido lote de terreno na VILLA DE CA-

RIACICA a effectuar-sc pela Loteria.

^^¦¦:M:=:M::3Ci^»»^^ CSKSSXrI

NOTA:— Os pedidos pelo Correio devem ser acompanha-

dos do enveloppe sellado, com endereço, para remessa

do cartão numerado.
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IMPRESSÕES DA MODA

0 ALTO: Nâo vejo n menor linha cstheíica nossa moda.

0 BAIXO: Pois, eu, vejo todas as linhas c chtgo a ficar cxtacticc

••?•frâa-Sa" ? **• »* ??><,*»; »??#*?????? a* ??«*«•?» a* ?« «*«?##•? (IMHHHt ¦*•*•<¦ M ???• *??*

sobremesa í« ita com leite, farinhas, âssucar,
ovos, fruetaé cruas bem maduras e Bolos. Áo
jantar, pnra appetitès masculinos, uma sopa
espessa de massa* que pode ser engrossada
com farinha, legumes, um ovo ou uma fatia de
presunto um prato de arroz ou de batátn, e»
em seguida* uma sobremesa. Para uma mulher
ou creanças em pleno crescimento, sopa, fecu-
Ias, compota de frutas c alguns bolos. A ve
Ibice deve contentar-se com uma sopa e a so*
•bremeza composta de fruetas ou cremes e bo-
los seccos.»

áà
ftw*

a
•

O costume cios sacrifícios humanos, entre
os povos incultos, persiste desde a Idade da
Pedra. Uma reminiscencia desse costume en-

áSS
0

Contra se, por exemplo, em Tahití. Ahi. quando
se cuida de sacrificar alguma creatura para
appiacar as coleras divinas, um sacerdote apre*
senta ao rei um pedaço cio corpo ên vicuma*
que o monatcha leva á bocea* num gesto sym*
bolico. como se pretendesse c^mel o Os imiíos
de Tezcatltpoca» no México, elegiam um jovem
da tribu vencida, tratfrvanvn'o durante um an~
no á mtm do reLad mimio-o como a um Deus.
Findo o prazo, sacrificavam r/o com grande çé"
rimonial, e* a seguir, devoravam n'o. 0> «eonds»
da índia Central mantiveram, até bem pouco,
esse habito primitivo e bárbaro, e» entre alguns
povos dá Qceaaia eda Ásia, ainda se amputam
os dedos das máos para offertal os aos Deuses*

Dr. Sabido
mu^9'^mrrt~'XSE3s^s.

A Loteria de Minas tem pago, com pontualidade, todos os bilhetes premiados. «
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soberamonas MOLÉSTIAS do ESTÔMAGO,

INTESTINOS, CORAÇÃO e NERVOS
TÔNICO DOUTERO
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SÃO FCITAS MAASAVIANN.
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ANTÔNIO 5EPULVEDA
Te/epl. farte-£567
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O Oftlco preparado até hoje conhecido para combater e
exterminar por completo a caspa, evitar a queda do ca-

bello e combater toda e qualquer moléstia do couro
cabelludo.

ÓLEO PRIMOR
O melhor para amacinr e dar brilho ao cabello, de per-
fume fimasimo e agradável, rivalttondo com oi similarea

eatrangeiros, nlo sendo o mais caro,

Estes podaroaos preparados sáo vendldoa na
Perfumaria FLOR DA AMERICA

Rua Duque de Caxias, 27
E. E. SANTO VICTORIA
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Café Globo
__.^_____—____._^_^_M——

RUA JERONYMO MONTEIRO, *»
Dvqae d© ta-lan- 40 - C. postal* «4*

\000p*9WP»******m*w****m*

Trinxet & Alves
SEKVIÇO COMPLETO PARA BANQUE-

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

e estrangeiras
- TELEPHONE N. 182 -

VICTORIA ESPIRITO SANTO
¦f-p

.«
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Senhorita Mariinha Nunes, filha da exma. sra. viuva Senador Cleto Nunes, e uma das

mais legitimas e evidentes expressões de Belieza, entre as nossas oonterraneas.
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MARIA EUGENIA CELSO
rea^rawijjgiw^ j2_E_S22
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E O BRILHANTISMO DA SUA FESTA LITERÁRIA

Antchontem, á noite, conforme se annun-
ciara, realizou-se, no salão do Magestic Hotel,
o lindo e encantador serão literário, que essa
consagrada escriptora nacional, nossa collabo-
radora offereceu á elite social victoriense.

O salão estava literalmente cheio, destacan-
dose. na selecta assistência, o exmo. sr. Pre-
sidente do Estado, dr. Aristeu Aguiar, e sua
cxma esposa, sra. Nair Barbosa de Aguiar, que,
num penhorante requinte de gentileza, compa-
receram pessoalmente â formosa serata literária.

Recebida em scena por vibrante salva de

palmas, a illustre conferencista leu em minutos,
que foram velozes pela seducçáo musical de
sua voz e primorosa elegância de seus concei
tos, originalissima palestra, que é um conjunto
delicado e gracioso de lindas molduras em pro-
sa lapidar, dentro das quaes, desde o soneto
immortal até a singeleza espontânea das trovas,
no gênero matuto, se guardam e realçam harmo-
niosos versos de sua lavra, todos elles com di.
reito incontestável de figurarem entre os me-
lhores de nossa lingua.

Dicção perfeita, expressão magistral, imagi-
nação opulenta, sensibilidade evidente — sâo as

qualidades que mais destacam o mérito intelle-
ctual dessa brilhante escriptora de raça, tornam
do-a figura exponencial, do mais alto grão,
como representante de seu sexo, nas letras bra.
sileiras.

Si, como prosadora, é grande o valor lite-
rario de Maria Eugenia Celso, afigura se nos
que, como poetiza, esse valor attinge máxima
grandeza, porque ella, quando se entrega aos
sonhos e deslumbramentos de sua musa, sem
artifícios, sem esforço, sem constrangimento,
nos dá bem a certeza do esplendor e opuiencia
a que chegam sua intelligencia e fantasia, glo-
riíicando seu temperamento de artista.

Doce mal—Suprema aspiração — Eu tenho
medo de vecê—Je passais—A reza da Canuta—
Terra da Gente, etc. são versos, que não se es-

quecem mais, e constituíram os aspectos mais
seduetores do encantador eclectismo em que
se desdobrou sua brilhante palestra, que pu-
blicaremos na integra em nossa próxima edição.

Depois da palestra, que foi applaudida com

palmas vibrantes e demoradas de toda a nu-
merosa assistência, as senhoritas Jurrcy Ma
chado (Al mofada), Lydia Besouchet ( Ahatjour),
Vera Larica (Chiffoptette), Inah figueira (o
Retrato) representaram, com a graça, intelli
gencia e brilho de sua mocidade e belleza, o
mimoso lever de rideau -«AMORES DE ABAT-
JOTR», renovando o êxito famoso que alcança
ram nesta cidade em dezembro ultimo, quando
o levaram pela vez primeira, por solicitação des-
ta revista.

Em criações theatraes, esse lindo conjunto
constitue, para os que tiveram a ventura de
admiral-o, inesquecível recordação artística.

Terminada a representação, que o audito-
rio fechou com vibrante apotheose de applau-
sos, a sra. Maria Eugenia Celso leu ainda as
seguintes phrases de agradecimento:

cUm momento ainda, minhas senhoras e
senhores.

Não é, naturalmente, mais uma confeien-
cia. Sâo apenas algumas palavras de expansão.

Para os imaginativos de minha espécie,
para todo poeta, para todo artista, para todos
aquelies aos quaes, em meio á aspereza com-
pressora da vida pratica, o sonho proporciona
a evasão necessária e tonificante. ha uma ale
gria rara entre as raras alegrias que a proíis
são nos concede: a de se verem, de quando em
vez, integralmente comprthendidos e interpre-
todos.

Esta alegria o poeta, que mora em mim,
acaba de encantadamente a saborear.

A interpretação tão fina, tão intelligcnte,
tão comprehensiva do formoso pequeno elen*
coque acabais de applaudir. mais uma vez, ti-
rou das sombras da fantasia escripta as perso-
nagens de meu sonho, insuflando-lhes a vida
triumphante desses curtos momentos de reali-
dade.

Inah Figueira, Juracy Machado.. Lydia Be-
souchet e Vera Larica emprestaram á immobi-
lidade dos meus objectos de ficção a graça de
sua linda mocidade e a vibração personalissi-
ma de sua arte perfeita.

Por estes instantes de tão delicado prazer
esthetieo e intellectual era natural, portanto,

I
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que eu Ui_s quisesse trazer em publico, nào só
os meus cornmoviíios parabéns, como um agra-
decimento particular pela significação de ea:i
nhosa homenagem desta bella representação,
assim tão especialmente, por minha intenção,
levada a effeito.

E, desde que me acho no capitulo dos a

gradecimentos náo me é licito deixar de tor-
nal-os extensivos aos dois gentiiissimos amigos,

que. tio captivaniemente, me íi/.cram as honras
da vossa bonita Victoria; esse culto espir to de
magistrado e (íc erudito, que é o Dcscmbargadcr
Carlos Xavier Paes Barreto eo brilhante homrm
de lettras, f >rrado de táo acatada competência

pedagógica, que e Klpidio Pimentel, o querido e

popular director da «Vida Capichaba». Cm obri-

gada também ás infatigaveis animadoras do
meu «Abatjour», d. Santa Pimentel e d. Es-
lher Besouchet. cuja bondosa aciividadc táo

efficientemente contribuiu para a improvisação
desta festa a que os irmãos Miranda presta
ram todo o prestimoso concurso da sua valio
sissima collaboração. Quando escolhi Victoria

para marco inicial da minha excursão literária

pelo norte do paiz, foi ícoágíoando que. coila-
boradora de vossa revista, membro do jury
que escolheu a nova letra do vosso hymno,
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S José K. Simões, actívo representante com
marcial nesta praça.

em contacto, portanto, sempre convosco.nâo po-
dia ser para vós uma desconhecida, podendo
mesmo fazer jüs á benevolência de vossa iym-

pathia.
Esta esperança vós nâo a desmentisles. A

affabilidade fie vossa acolhida, as attcnçóes cie

que fui objecto da parte das autoridades, a im-

pressão de me encontrar num ambiente amigo
durante os dias em que aqui passei, observan-
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Senhorita Alice Caldeira, appllca-

da alumna do Collegio do

Carmo, nesta capital.

do, não só o surto de vosso progresso e a eífi
ciência de vosso adeantamento, como sentindo
a generosidade tão cordeal e tão simples da
vossa hospitalidade, deram plenamente razão
a subtil intuição que ao Espirito Santo me cha-
mava,

Impelliu me também, mais do que tudo, tal-
vez, a vir, a lembrança de uma de vossas
mais puras glorias literárias modernas, cujo
livro tem por epigraphe versos meus e de quem
me desvaneço de ter sido a grande amiga es-

piritual: Maria Antonieta Tatagiba. Tenho a
certeza que, se os fados não a houvessem tão

prematuramente roubado ao carinho de nossa
admiração, ella estaria hoje a meu lado, aqui,
na alegria desse encontro por ambas sempre
desejado, E', por conseguinte, no preito saudo-
so desta evocação á luminosa artista da Frau
ta agreste que, neste momento, quero synthe-
tizar todo o meu apreço de escriptora e de
artista pelo brilho e a pujança das letras ca*

pichabas»*
— As senhoritas, que representaram Amo

res de ahat-jour, e os directores desta revista
offereceram â conferenjista duas lindas cestas
de flores naturaes.

—Nosso photographo tirou algumas chapas,
cujos clichês publicaremos brevemente.

»

mm



00 'ZmmSmXImmlm. W W MM §Ê *ê III ^T^^^^Z II %W

li

II

Cachoeiro- terra de gente bôa...

4 o Paulo de Freitas

u

r I!
Eu fui, outro dia, a Cachoeiro de Itapemi

rim. Vocês sabem o que é Cachoeiro de Ita-
pemirimV Náo sabem*.* Pois Cachoeiro é uma
terra encantadora, civilizada e gentil, cheia de
mulheres formosas e fie pessoas que convidam
a sente para almoçar e jantar. E* uma terra
que tem uma porção de gente «pie escreve bem
e cujas moças náo respondem que teem espe-
lho cm casa, quando a gente as chama de bo-
nitas... Vocês nâo sabem, por exemplo, que lá
ha dois cinemas» automóveis, palacetes,
trens diários á porta e uma infinidade de COÍ-
sas mais. Náo sabem que lá existe o «Correio
do Sul», jornal pelo qual, de boa vontade, a
gente dá um nickel de 200 réis. Vocês desço*
nhecem que Deus lá deixou 0 seu dedo mais
bonito, erguido pira a ímmensidade mystica
do ceUi como a affirmar que aquelle logar será
cada vez mais formoso e mais prospero. Náo
sabem que aquelle pessoal está a toda hora

»»????< »?•—•??<

no Rio e que. por isso mesmo, tem alguma
coisa da gentileza hHlenica do carioca. PoÍ8
Cachoeiro é isso tudo e mais alguma coisa. O
seu rio, o Itapemirim. que lhe deu o nome, é
uma grossa e comprida lagrima, que anda e
corre e salta, em risadas de espuma, e vai, en-
raivecida, de encontro a infinid de de pedras,
para depois humilde, beijar, com reverencia,
as encostas mtrginaes. esverdeadas. Escreveu*
do uma chromca, ha cousa de três mezes, para
o «Correio do Sul», eu disse, com toda a sim
ceridade que Cachoeiro de Itapemirim era o
mais lindo sorriso de Deus. no Espirito Santo.
Havia, na verdade, naquella época, ra/.ôes po-
derosas para tal affirmar. Mas náo adeanta eu
estar dizendo isso tudo, por (pie vocês podem
nâo acreditar. Dêem um s iliinho lá. que é me
lhor...

Jairo Leáo
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Senhorinhas
Stellina Boa-

morte Pereira,
filha do ce/.

Aristides
Barbosa Pe-
reira, alto

funecionario
da ReceJícdo-
ria da Capital
Federal e Os-
carina Marlins
da Mo¥a, filha
do sr. Amaro

Martins da
Nove, que con-
cluiram, com
brilhantismo,
collando grau
em dezembro,

o curso da
Escola Normal
«Wenceslau

Braz», na Ca-
pitai Federal.
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A Loteria de Minas tem pago, com pontualidade, todos os bilhetes premiados.
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Vôdc-o. Mais um que o álcool desvirtua
Constantemente vive embriagado,
Cambaleando, sujo, esfarrapado,

Victima da desgraça que o extenua t

E* sempre escarnecido, desprezado,
Pelo povo que, ao vel o, tumultua.
As crianças, que o seguem, no povoado,
VAo jogando lhe pedras, pela rua.
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Talvez direis: «Mal que o destino traça.»
Mentira! 0 eogéfiho humano é que é estupendo
Olhai, olhos do Bem, quanta ironia

Esse bèbédo fez sua desgraça
Com copos de álcool, qtie outro está vendendo,
Para ganhar 0 pão de cada dia.

bâ 8888

SONETO
Dentro do «bar», em torno de uma mesa,
Oá bohemios bebem, pândegos, risoohos,
Destituidos da sorte, com certeza,
Esquecendo os momentos enfadonhos.

E eu, perto, ao peso atroz desta tristeza,
Vendo ruir o castello dos meus sonhos,
Sinto--orphào de alegria e de belleza —
Só desgostos interminos, medonhos i

Então, os bohemios torpes, sorridentes,
Que de bebedos, falam inconscientes,
Parecenvme ridiculos humanos.

Mas, de súbito, vejo com surpreza,
Que estou muito peior, na minha mesa,
Bebendo a taça cruel dos desenganos!
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Na sessão da Câmara Municipal do f do

corrente, sob a presidência do dr. Henrique
Cerqueira Lima e com a presença de todos os
vereadores, representante de s. exa. o sr. pre-
sidente fio Estado, representantes de todos os
Secretários, altas autoridades iederaes, esta-

duaes e municípaes, representantes das nossas
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magnífica estrada de concreto para a Praia

Comprida; abertura de ruas e aterros nas prin-
cipaes avenidas da Praia.

A leitura da mensagem deixou no espirito
de todos, que a assistiram, a plena confiança na

execução de maiores serviços futuros, que fa-

râo da nossa linda capital uma das mais bef

Ias e modernas cidades do paiz.
S. exa , após a solennidade, foi muito cum-

primentado, tendo sido offertada aos presentes
uma farta merenda.

A «Vida Caplchaba». que esteve presente
na pessoa do seu antigo collaborador dr. Os-
waldo Poggi de Figueiredo, envia ao conspicuo

prefeito dr. Moacyr Monteiro Ávidos o seu vi-

brante abraço á sua fecunda e brilhante admi-
nistração na nossa edilidade e faz votos por

que a sua permanência seja prolongada e cheia
de prosperidades.

¦«.

<*,*3*~jkJ.^-r$£X.

Dr. Moacyr Ávidos

principaes firmas commerciaes, dos Bancos e
da imprensa e grande numero de pessoa* gradas,
o iilustre prefeito dr. Moacvr Monteiro Ávidos

procedeu á leitura da sua mensagem.
O valioso documento publico é um vasto

repositório de extraordinários serviços execu-
tados em tâo fecunda administração.

Mais de uma vez o sr. prefeito patenteou
aos seus municipes o valor do seu infatigavel
espirito, amante do progresso e a lisura do seu
caracter, prestando contas detalhadamente dos

dinheiros públicos.
Da mensagem se concilie que a situação da

Prefeitura é de excellente desafogo, tendo tido
as suas rendas considerável augmento.

Contra a cifra de 1.65O:024$693 em 1928, te-
remos este anno uma receita approximadamen-
te de 2.20O:ÜÜO$tXK).

O que tem sido de trabalho a honrada
administração do prefeito Moacyr, basta ennu-
raerar, além de muitos outros, os seguintes me-

lhoramentos: a construcçáo do Matadouro Mu-

nicipal, solidamente edificado- amplo e dotado

de todos os requesitos de hyfjiene; calçamento

da rua Barão de Monjartlim. construcçáo da

«na* | |

Çlovis Nunes Pereira
A ephemeride de 11

do corrente assignalou
o anniversario natalicio
do nosso prezado con-
terraneo Clovis Nunes
Pereira, criterioso e de-
d i ca d o presidente da
Bolsa de Café e nosso
b ílhante collabonnbr.

Intelligencia culta, no-
bre caracter e coração
dos mais franos, Cio-
vis Nunes é figura das
mais radiosas e que-
ridas da nova geração
capichaba.

Desde muito moço ingressando na vida pu-
biica do Estado, demonstrou o distineto anni-

versariante dedicação e competência para o de-

sempenho de quaesquer cargos públicos de res-

ponsabilidade-
Na imprensa, a sua penna amestrada vem

sempre ao serviço do desenvolvimento do Es-

pirito Santo, ventilando e discutindo as causas

que affectam o bem estar publico.
Ao nosso distineto companheiro, nosso cor-

deai abraço.

fl -íxffl

_______E^fllY -M V^mi _H_tTrfl

I _L à_p* ' !_¦__________¦L^a I
_C~^ ::-'-'^_i

Wâa^êt *a _|

A strichnina íci isolada, pela primeira vez,

por Peíletier e Caventon, em 1818, sendo que,

quinze annos após, foi tombem isolado o qui-
nino. A insufliciencia aortica foi estudada e des-

cripta por Corrignan, ex 1832-
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A parábola do homem feliz
(INÉDITO)

Encontrei, á tardinha, sob uma arvore, sentado num banco de
praça publica, um velho mendigo em repouso, quasi em êxtase.

Escurecia. 0 sol já se sumira. 0 crepúsculo envolvia suavemen-
te todas as cousas.

Sentei-me ao seu lado, para saber do mysterio daquella vida e
sondar o abysmo de uma alma...

Absorto, olhos no espaço, ouvidos á escuta dos pardaes que ta-
garellavam os seus gorgeios, não deu pela minha presença.

Bati lhe levemente no hombro. E o velho estremeceu, como se
tivesse despertado de um sonho: olhou me com doçura infinita e sor-
riu toda a graça dos humildes.

—E's feliz ?
Elle fixou me demoradamente e serenamente me respondeu, com

a sua voz mansa e pausada:
—Sou muito feliz, muitíssimo feliz!
—Em que consiste a tua felicidade?
—Não sei explicar: nada tenho; de nada me recordo; vivo sem

destino, sem pouso certo, ignorando o que me acontecerá amanhan;
estendo a mão á caridade publica...

—E julgas-te feliz, ainda assim ?
—Talvez seja por isso.
—Não te lembras do passado 2
—Não.
—Não tens saudades?
—Esqueci tudo.
—Por que?
—Perdi a memória...

Rio, maio de 1929.
Saul de Navarro
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Bailada á «Dama das Camelias»
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A coherencia, em literatura, é um habito
burguez condemnavel e passadistà*

Em política, a coherencia é uma hvpothose
absurdai que ninguém admitte, nem mesmo por
hvpotheae...

Em religião, só ha uma coherencia : a in-
coherencia do milagre a justificar impossíveis.
09 poJeres phenomenaes das divindades, etc.

Üm homem medíocre pode ser coherente a
vicia inteira.

ÜtÚ homem de talento, nâo.
Este pode e deve variar, evoluindo ou in-

voluinclo, mudando de Opinião sempre que as
contingências a isto obriguem, sempre que os
seus raciocínios exijam a gymnastica espiritual
da transformação.

A humanidade representada pelas suas eli-
tes mentaes, tem vivido, até hoje, em constam
tes avanços e retrocessos, movimentos esses
ora prestigiados pelas massas numerosas, ora
repudiados por cilas.

...»
•

Apesar de professar as idéas acima expen-
didas e de julgar me (vanitas vanitatem !) um
talento espontâneo, uma imaginação ardente e
creadora, tenho alimentado o vicio pernicioso
da coherencia.

Conceito que uma vez externasse, era, para
mim, uma taboa de Moysés, indicando os man-
(lamentos da sã moral ideológica.

Felizmente, porém, os acontecimentos da
vida mais ou monos literária que vou levando,
se encarregam, elles próprios, de livrar-me das
algemas com que a rotina eo preconceito vi-
nham apertando os meus pulsos, desejosos de
livre gesticulaçâo, ávidos de desembaraço e li-
berdade.

Náo pensem os leitores da «Vida Capicha-
ba» que isto seja mais uma «blague» das mui-
tas que tenho escripto para ahi.

Nâo l
Isto é a expressão de uma verdade tão au-

thentica como a mais prodigiosa das mentiras
— como diriam Antônio Ferro, Wilde ou qual-
quer outro clássico do paradoxo'»**

. *

Dito isto, recapitulemos, mais uma vez, o
incidente oceorrido entre a minha pessoa e se-

nhores Carlos Madeira Mamoré —Paschoal Carlos
Magno,evocadores dos pares sentimentaes marca
Paulo e Virgínia, Alonso e Marina, Romeu e
Julieta, «et caterva.»

Tudo proveio de um artigo em que tratei
dos cabotinos da actualidade literária brasilei-
ra, atacando alguns fortemente e fazendo ao
poeta de «Chagas de Sola apenas a seguinte ai
lusáo: — «o meu querido amigo Paschoal Car-
los Magno, organizador de festivaes de carida-
de* menino bonito e faceiro que se confunde,
facilmente, com o chlorotismo donzellicio dos
saldes cariocas, orgulha se, e com justíssimas
razões- de também já ser «um nome nacional.»
—¦Vê se. portanto, que não houve nenhuma in-
tençfio depreciativa rio valor da mimosa «Dama
das Camelias» da nossa poesia, que, entretan
to. por intermédio do Duval capichaba, sr. Car
los Madeira Mamoré, veio a campo numa pre-
tensa de fesa» forç.ando-me a esclarecer que náo
punha em duvida os seus méritos inte'lectuaes.

Apenas—accentuei— considerava exaggera-
da a aureola que lhe rodeia o «nome nacional»
e estendi-me em considerações sobre o presti-
gio das saias na imprensa do Rio, aceusando-
me, logo, de ser ura dos favorecidos por esse
prestigio, apesar de não procurar alicerçai o,
dada a sua inutilidade para a vida pratica que
levo.

Inclui, portanto, a Paschoal Carlos Magno
somente entre os «leaders» do cabotinismo na-
Cional, e, se não citei o meu nome, foi tão só
por modéstia e acanhamento...

a
• ?

Vamos, agora, ao artigo que no numero de
30 de janeiro ultimo da «Vida Capichaba», escre*
veu a Margarida Gauthier italiana, filha do ai-
íaiate da rua r de março, n* HO, primeiro andar.

Diz ella que <• a primeira vez que escreve
sobre mim, publicamente, e que eu, para incluir
o seu nome entre os que me elogiaram, publi-
quei, no meu livro «Rio-Rei», uma phrase da
dedicatória que me fizera no seu «Chagas de
Sol», procurando, assim, dar «a impressão de
um trecho de artigo».-

Ora, positivamente, Paschoal Carlos Magno
esta levando a cousa por outro lado...

» Onde, como, de que maneira pretendi eu
dar essa impressão ?

I
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Ahi está uma conclusão inédita, digna do
cérebro de quem a íirou I

Nunca me constou que fosse prohibido tran*
screver uma phrase c!e dedicatória cie um livro,
ou que a sua trénseripçáo, pura c simples, íi
zesse suppór ser ella «um trecho de artigo»,
como quer esse moço delicioso.

Quanto ás aecusações do que sou cabotino
e de que também me vali do patrocínio femini-
no para apparecer no Rio, nâo vejo razão para
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Senhorinhas Ophelia, Yedda e Inah Soer3tes
do Nascimento, respectivamente directora

e professoras do Grupo Escolar da
capital de Ooyaz.

oppõr nenhuma palavra de contradicta, uma
vez que ellas representam factos reaes. inso-
phismaveis, que fui o primeiro a relatar e
confirmar-

Quanto ás cartas que Paschoal afíirma se-
rem minhas, acho que elle fez muito bem em
publical-as, e isto por três motivos:— primeiro,
porque livrou-me da pecha de coherente; se-
gundo, porque extranhou a «minha coragem»
publicando uma phrase da dedicatória do seu
«Chagas de Sol» e nâo extranhou a coragem
própria, recorrendo ao exemplo do sr. Washin-

gton Luiz, no caso da carta dosr. Getulio Var-

gas; e terceiro, porque revelou que o seu «ta-

lento» (talento com «t» minúsculo, em caixa
baixa), é uma cousa de que só se pode falar
ás escondidas .*

?.
m é

Agora, aqui váo umas cousinhas que talvez
nâo agradem á nova copia da «Dama das Ca-
mel ias.»

Lembro me de haver recebido, cm Recife,
uma dúzia de «Chagas de Sol» para distribui!-
a entre os intellectuaes da torra e pedir lhes
um cartão, uma nota, qualquer cousa, emlim.
secusando o recebimento, e. consequentemen
te... elogiando o autor.

Alguns desses exemplares iam com ama-
ve*s dedicatórias assignadas, mas t ndo em
branco o n< me daquelles a quem se destina-
vam. para que eu enchesse com o de qualquer
PingÔ OU J-iearandá que perambulasse pelas
ruas de Recife.

Era, como se vè« o regimen do elogio mu
Um, do compadrio literário: eu, de Pernambuco,
mandava livros meus para Paschoal elogiar, e
Paschoal, aqui do Rio. insatisfeito com os «ca-
melots» metropolitanos, queria louvores meus e
dos meus o mterrancos.

Lembro me. também, de uma caria de Pas-
choal dizendo me estar em vésperas de garan
tir o seu futuro, pois ia casar-se com uma pe
qüena riquisMma, irmádeuma poetisa notável,
e que, dentro em breve, sahiria do collegio.

Depois, já no Rio, soube que o sm enlace
havia gorado devido ao apparecimento de um
rival mais feliz (tratava-se de mulheres) de
cuja masculinidade náo se tinha razão para du-
vidar...

Conclusão :
Apesai de Paschoal Carlos Magno conside-

rar-se um excedente assumpto para os meus
artigos remunerados nesta revista, estou dis*
posto a encerrar esta polemica, que já vae to-
mando um aspecto censurável, principalmente
da minha parte-

Caso, porém, o meu ex*querido amigo vol-
te á carga, directa ou indirectamente, publica-
rei, na seeçâo de *A pedidos» de qualquer jor-
pai aqui do Rio, um resumo do caso, nâo mees-
quecendu de citar o norne da senhorita visada
pelo seu interesse matrimonial.

E estivesse eu tão livre da morte, depois
desta ameaça, como de receber uma nova res-
posta de Paschoal ou de seus prepostos...

Ora, viva !
Rio, 3-2-930.

Oswaldo Santiago
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| Dr. Xenocrates Calmon
Fez annos, no dia 9 do corrente, o illustre

dr. Xenocrates Joáo Calmon de Aguiar, presi-
dente do Congresso Legislativo do Estado e
candidato a deputado federal.

Esse acontecimento foi motivo de grande
contentamento para os seus innumeros amigos
e admiradores, que prestaram ao conspieuo na-
taliciante as mais francas e sinceras homena-
gens de amizade e apreço.

Na vida publica do Espirito Santo vem s. S*

M ¦Bt^^ürBB RÜ ¦'¦Ayam WÊW¥ b

Dr. Xenocrates Calmon

desde muito moço, actuando com verdadeiro
zelo patriótico, chefiando um dos mais prospe*
ros municípios do Estado e propugnando, no
Congresso, pelos problemas que mais interes-
sam á collectividade.

Advogado de innegavel competência, jorna-
lista dos mais vibrantes, nos domínios do pen-
9amento escripto Xenocrates Calmon tem se inv
posto como uma mentalidade robusta e traque-
jada.

A «Vida Capiehaba» envia a s. s. as suas
amistosas saudações.

> «»•«• i

NÃO:
restituimos photographias ;
emprestamos «clichês»;
devolvemos orlginaea;
contrariamos collaboradores.

NOTAS BIOGRAPHICAS
Carvalho da Fonseca
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Nasceu em ítapemirim. em 1890.
Aos 6 annos já sabia ler e escrever, sob

os auspícios dos professores Francisco L< bo e
João de Almeida Coelho.

Aos 12 annos era typographo, sendo seu
mestre A Ibérico Lima, tendo nessa idade íun-
dado na vilia um jornalzinho semanário, em
companhia de José Moreira da Silva, hoje com-
mercíante em Castello.

Militando na typographia do «Commercio
do Espirito Santo», onde ingressou apresentado
pelo cel. Duarte Amarante, fez-se em pouco
tempo jornalista combatente, admirado por quan-
tos o conheceram, pela sua primorosa intelli-
gencia, casada á altivez de seu temperamento
irrequieto.

Era filho adoptivo do capitão João Fonseca
da Silva, antigo funecionario da câmara muni-
cipal tia vilia de ítapemirim, que o creou com
carinho e zelo pela sua educação.

Contando 26 annos, apenas, falleceu, em
Argolas, aos 30 de maio de 191o.

Era casado com d. Maria das Dores Bar-
cellos Carvalho e náo deixou filhos.

O dr. Narciso Araújo, certa vez, referindo-se
a Manoel Carvalho, disse que «se eile não mor-
resse. seria o príncipe dos jornalistas capicha-
bas.>

tg^SBSS ¦ ¦



*

¦
N

¦
¦
N

«

¦
¦

¦
*
«

V

r
M
M
M-
M

«
¦

. *¦

At

##» %- «#tS*

nrfFr",,"i',w 111 imiiiiii*

©* Utegredadcs
wvm^mxm^toH-KYr-w-.-m^-f-"*-^'^-^--*-

:' ._

U partida dos fnconfulentes Mineiros
para o degredo d'África)

Rindo, lampeja o mar. Festa azul. Tudo é brilho!
Que immcnsa agitação vac pelo tombadilhol
Largam, voltando á terra, em torno, os canoeiros.
Grila o commando e. em grita, \ct\ix\ os marinheiros
Vetas grandes, estais, gatas, liohos de proa...
Enfuna-se a galera e sobre as ondas vôa...

Silenciosos, á popa, uns homens soluçantes
Volvem o triste olhar para os moi ros distantes...
E* a pátria que lá fica, é o amor, é a Família»..
Tanta amargura na alma—c este sol como brilhai
Que impassível e cega é toda a natureza!...
Por que ostentar, assim, tanto luxo e belleza
Para os que vâo morrer sem lar e sem carinhos.
Num exilio de infâmia, algemados, mesquinhos?!

Mas, quando a náu se afasta, aquelles homens cresce»
Crescem mais!... inda mais!... Sâo gigantes. Parecem
Pouco a pouco avultar maiores do que as velas,
Oo que as nuvens do céu. quando ajuntam procellas,
Maiores do que o mar!... numa auréola celeste,
Expandindose, e enchendo os vapores de leste

E cobrem o hor" onte e abraçam, sobrehumanos,
Todo o céu do Brasil, dos lados africanos

..*....*.•..*.••••••

¦¦

Í i

«

;

I ¦*

El A L M E I: D A
li {Fragmento do

t^ »\.

i-^« ~\BE\t^aC*r^^y*}^^ *^Jm\^A\*mm+GAmmmmmm*mmWmm
I _ gr i íM_hV-» * - *"*> **-"*ê
1 -- A» mmmWmmmmmWmmmWgÊr^-' •*»"%mmmammmW^*wm*wm^mw^ «-»

í>«

»#**'*'?*

C O U S I X

mu 111

TA
I ¦I $

¦B
Km
tj\ I

xj[ lf^— *a^-Ci _>»^ / I 9

poema «ítamonte)

ir



% '4-„_*-&'• %*#&

II *S ——— & 9 BMMB ——• II II II II

I ESCOLA «TEIXEIRA SOARES»
•-• I \ \ / /

11 - — _~

Secundando a actividade patrtotica de ai-
gumas estradas de ferro do Rio Grande do
Sul. inaugurou a E. F. Victoria a Minas, 25 de
junho de 1 c>24, em Porto Velho, a escola tTei-
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Dr. Joào Teixeira Soares, uma gloria da
engenharia nacional a saudoso

patrono da escola.

xeira Soares» por iniciativa do dr. Ceciliano
Abel de Almeida, illustre e conhecido enge-
nheiro conterrâneo, apaixonado das letras.

Essa escola, fundada para alphabetizar os
seus operários, é mantida pela Companhia; fun-
cciona das 18,30 ás 20,30 e tem tido, desde o
seu inicio, a media de freqüência de 12 alumnos.

Náo em táo alto grão, como o curso do
Professor Deodato—é claro, mas ao alcance
do meio e dos alumnos, ahi também se minis-
tra um pouco de escola activa ; assim é que,
além da noção elementar das primeiras letras,
que constitue o objectivo essencial do curso, a

=^*0^

escola reserva o sabbado para explicações minu-
ciosas e interpretação dos Regulamentos e cir-
culares da Companhia, systema de serviços, no-
çôesde historia pátria, organização política, etc-

Afim de melhorar as condições da «Teixei
ra Soares» já pensa a (ia. em edificar uma ca-
sa própria, para a mesma, em Porto Velho.

Actualmente. está a escola dos ferrovia-
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Dr. Ceciliano Abel de Almeida, d lati neto
a il/uatra engenheiro patrício,

representante da Cia. Victoria a Minas,
fundador da escola «Teixeira Soares»

rios sob os cuidados do distincto moço Age-
nor Santos, 1* escripturario cio Trafego, e que
tem pela mesma o zelo merecido.

Desnecessário se torna, portanto, enaltecer
os benefícios que essa escola trás, náo só aos
ferroviários, mas, também á Instrucção Estadual
e á Pátria, e só nos resta, por esse motivo, dar
á Cia. Victoria a Minas, que é uma das estra-
das mais bem administradas e ao dr. Cecilia-
no de Almeida, os nossos parabéns.
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/| i»í';<s filhos

Esta luz destes teus olhos
delia eu nunca me esqueci,
foi tão pura. foi tão bclla,
que em outros, jamais eu vi

Embora eu esteja distante
dos teus olhos de bondade,
esta luz pura e brilhante
tem a mesma claridade.

Pelo caminho da vida,
vejoa sempre me seguindo,
como o meu Anjo da Guarda,
que assim me vae conduzindo.

E' uma luz que a saudade,
cada vez, dá-lhe mais brilhos :
Ella nasceu desse amor,
que tenho para meus filhos.

E assim, espero poder,
tel a como eterno guia
na minha vida brilrr ndo,
como os olhos de Maria.

N o wtoaa W A \K )S

Janeiro de 1930
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PRA TIRAR RAÇA »

Sempre que o coração cruel de Lnmpeão
se abrandava num gesto çompasjivo, Sabino
Gomes, seu lugar —tenente, resmungava, con-
trariado. Quando foi. por exemplo, da oecupa»
çáo da cidade cearense de Limoeiro, Lampeâo
rendeu-se ás supplicas do vigário local para
náo saquear as casas de commercio. Sabino*
este, irritado, mandava o padre rezar c cuidar
da igreja, não se mettendo em coisas que não
eram de sua conta.

Sabino foi morto pelo próprio Lampeâo,
que sempre o temeu e se tornou cubiçoso dos
cincoenta e tantos contos, que elle trazia sob a
cartucheira.

Antes que elle me queira jantar, eu o ai-
moço! decidiu Limpeão, suspeitoso de que Sa-
bino. mais hoje, mais amanhã, o abatesse com
um tiro para se apoderar da centena de paço-
tes que também elle, Virgolino, acarinhava cie
encontro á cinta.

Uma das preoecupações de Sabino, na vi-
da de crimes a que se entregou, era vingar a
morte dum seu irmão, o Gregorio, rapaz paca-

«o e bem quisto, morto numa emboscada pelo
Zé FaVeila. Nunca se poude saber a causa des-
se assassinio.

Um dia, casualmente chegando a uma fa-
zenda* Sabino e seus camaradas encontraram
o Zé Favella desarmado. Keconhecelo e arras-
tal-o para o terreiro, afim de ser sangrado»
foram coisas simultâneas. Antes, porém, que a
vingança se consummasse, a dona da casa im
piorou do sicario, com um Crucifixo á mão:

* —Seu Sabino, lhe peço por esta image: nâo
mate o homef E' o premera pedido que lhe faço e
se alembre que o sr. nunca chegou nesta casa
que não tivesse comidoria e artancho, e a gen-
te nâo lhe ensinasse o roteiro da poliça! Me Ju-
ça isso, seu Sabino: nâo mate o homef

Sabino quedou um instante e falou pró Zé
Favella:

Cabra tú v.ie me dizer uma coisa: por que
foi que tíi matou meu irmão?

Zé Favelb, sobranceiro como um nobre
condemnado que altivamente aguardasse a
morte, respondeu, sem pestenejar:

Seu Sabino eu matei seu irmão, enga-
nado.

Enganado como cabra mentiroso ?
Cabra mentiroso nâo, seu Sabino! Eu ma-

tei seu irmão, enganado! Matei elle, enganado.
porqw EU IA MATAR ERA O SR!

A confissão era verdadeira, mas brutal. Os
companheiros de Sabino sentiram que o Fa-
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A graciosa Zulma, lilhlnha do nosso
boníssimo amigo, dr. Newton Vlei-

ra Ramos, clinico em Cachoeiro de
Itapemirim, no dia de sua

Ia communháo.

velb< não seria poupado. Mas o interrogatório
proseguia:

—Me matar por que cabra, si eu nunca te
fiz mal?

Eu ia matar o sr pra ganhar cincoenta
mil reis do Joaquim Manduca, que mora na
*lioa Esperança».

Bem! deliberou Sabino. Você agora vai
nos mostrar o caminho daqui pra «Bòa Espe-
rança*.

De novo a mulher, implorou:
—Seu Sabino. lhe vem uma raiva em ca

minho e o sr. faz é matar este home numa
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Um'grupo de alumnos da Escola «Teixeira Soares», presentes por
occasiâo do encerramento das aulas, a 20 de dezembro ultimo.

os rogos da dona tia
casa. 0 home SÔ morre
quando a hora e chega-
da. Quem morre de ves-
pera é p>rco ou peru.
Vambóra. seu Sabino!

E saiu, resoluto, a
guiar o grupo de canga
ceiros.

Quando avistavam
a «Bòa Esperança», Zé
Faveüa pediu-

— Seu Sabino. me de
um rife que o SER\'I
ÇO no Joaquim Mandu
ca quem juz sou eu. Si o
sr. me acedia, eu entro
na rida da espingarda
debaixo de suas orde.
íJte prometto nâo lhe fa-
zervcegonha, porque eu
cá sou um cabra ditri-
minado e tanto me faz
morrer hoje como na se

' 
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Volte
arte-

mana que vem!
Sibino esteve a refleclir por momentos e lo-

go. com firoicza:
—Nâo! eu não posso me esquecer ttuncu que

foi roce que ma/ou meu irmão. Ma* lhe per-
dôo. Lhe perdôo! Agorat puxe por alií
para traze depressa si nâo quer que me
penda!

Zé Favella rodou nos calcanhares.
E aos seus cabras, estupefactos ante aquel-

le gesto de clemência, Sabino explicou, accen-
dendo um cigarro:

Eu nà ) perdoei este peste, devido ao diabo
de rÒgàtiVQS da mulher, nâo! Perdoei, porque
elle teve a coragem de me dizer a verdade. Ca-
bra macho de todos os seissentos: tudo quanto
era de faca fora das bainhast elle me disse, de
cara e sem tremer o beiço, que matou meu ir-
mão, enganado— ia matar era a mim! Xuma
apertada hora daqueltas, pra um home me di-
zer o quê esse cabra me disse, precisa não sa-
ber que diabo é medo ..

E soltando uma baforada do cigarro:
Cm cabra destes nâo se mata! ÍJeixa /$?

so viver, pra tirar raça!

Leonardo Motta
Quatro alumnos que mala ao distinguiram

por optimo aproveitamento.

vorta de estrada. Seu Sabino, me attenda, seu
Sabino..,

—Ora. larguemo de mamonzada!aborreceu-
se o próprio Zé Favella, em favor de quem eram

Viver só de esperança é como querer aque-
cer se com o fumo; mas ninguém deve ador-
mecer hoje sem ter comsigo alguma esperança
para amanhã e para depois de amanha.

Mantegazza.
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Dynamos da Usina Hydrooloctrica, do Força e Luz, da
Barra do Calçado.
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RENUNCIA
Falam muito de nós. Do amor que prendeua minha alma á tua alma. Que imporia que toda

essa gente fale e reprove'-que fui ingrato quando toste, ou melàor,rhostraste ser. demasiada-
ménté sincera para mim, Passo hoje por si e
nos teus olhos, ainda, v< j > a reminiscencia de
um pasmado feliz!

Mas tudo está extincto para nós Recom.
pôr um amoi findo ô o mesmo que tentar emén-
dar um c ystal em estilhaços. O tempo tudo
consome, affirmwu uni philosopho vendo a mo-
cidade se lhe fugir. Depois que perdera a mo-
cidade veio a velhice nevar lhe a cabellèira
longa. Eile acceitou a. conformado. Recebeu a
como se fora um presente de Deus. A historia
do philosopho é, portanto, igual a minha vida.
Tu me sorriste numa manhã alegre de sol, tra-
zendo na serenidade do teu olhar a alegria

para a minha alma Era a mocidade que se ap-
proximava por.» vivificar com o seu calor o
meu ( oraçâ > d íscrente de affectos Povoaste o
de alegrias. Fel o. muitas vezes cantar, Ivrica
mérite, um cântico de amor. Coração de moço
sempre bimbalhou o prenuncio de um futuro
radioso- Sonhos miraculosos embalavam no.
Eile dormia feliz Esperava o dia feliz (pie ha-
via d»* vir. M is um dia tu odeixaste. Deixastc-
o para sempre, affirmaste. Para nunca mais...
Elie recebeu a tua resolução, resignadamente.
Caiou*se- Preferiu o silencio ao commentario
vulgar. Arrependida voliaste. Tentaste rehavel-
o. Era vã). Choraste, entretanto, nâo conseguis.
te emocional o. O amor é sempre bom no co-
meço. Depois é idêntico aos demais. Sonhos...
Desillusões.

A tua renuncia, eu. acecitei a como o phi-iosopho acceitara a velhice.
Um presente de Deus!...

Edwaldo Calmon
&w**miviimtuv/m*-iw&m&r*: **"^v*í»^^ík^-^Íwks

Quem compra bilhetes da Loteria de Minas tem uma perspectiva de bello futuro.
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O Primeiro Super Pneu do Mundo foi fabri-
cado por Goodyear. j
Relativamente, e mais econômico, porque
dura mais que outro qualquer
Equipe o seu carro com Pneus Goodvear
Double Eagle.
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Ili mais ou menos uma dezena de qpnos* uma
eral comoção de .ealKuáiascnâ percüikta meda-

lÉ"do colosso Brasil, transpôs as fronteiras, o
Atlântico, tudo! e fez pro&teroar-Be ante ru»ssa
gloria n nação mais progressista da Àsfá I

Durante muito tempo os diários e as revis-
tas tiveram matéria farta e Inflamada para man-
ter de pé o nosso orgulho, garantindo lhes iam-
bem grandes e inteligentes tiragens...

Ciriaco. alentado crioulo nacional, derrota-
ta, estrondosamente, no palco dum teatro do
Rio, um arrogante professor japonês de jiu-
jitsu

Ess>" tal professor abalará de sita «erra ps*a
demonstrar aos pacatos e atrasados brasis a
Superioridade da dextresa sobre a força.

Ignorava o homenzính-» que es nossos com*
palricios dos bairros turbulentos da capitei da
Republica cultivavam jogo acima do dele, como
exuberantemente ficou provado.

Se nâo fossemos um povo doido por exo*
tismos, aproveitaríamos a oportunidade para
dar á nossa capoeiragem as honras de espor-
te, tligno de ser praticado pelos jovens das me-
lhores camadas sociaes-

* Ao invés disso, abrimos as portas ao anti-
pático, Ineslélico e grotesco jogo breul a—o lute-
bólí»

Numa terra onde se transpira até dormin-
do á sombra, um esporte como o fute bul deve
ser prescrito dos nossos hábitos de vida.

* Dizem os que não sabem fazer ponderações
sobre as diferenças de raças e de meios que o
füte-bòl promove o revigoramento da espécie
humana.

Sg&Se procuramos uma regeneração fisica re-
gressivai no sentido de aumentar o numero de
cardíacos, então deixemo-lo em paz.

- «O futebol foi inventado pelos e para os ho-
mens que precisam de exercidos violentos,afim

i. H*mivmmim ....»-ji a-W mmmmlmnmmm
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de f icílitarem o friecionamento das articulações^
entorpecidas pelo gélido vizlnhar dos pólos.

Os nossos esportes preferidos devem ser:
•-íiegata*. natafâo, corrida, p< teca o capoei-
rism '.

DemosMhe 0sse nome, porque nossa gente
repele tudo que recorda vclh irias, e capoeira-
gem é termo antigo.

Se algum dia eu éhegar a ser chefe muni-
cipal...

fNâo julguem que me esteja ir.culeando á
câmara murücipil d<- Pau Gigante,

Meus nulos merecimentos rne impí dem ai-
eandorar a tanto)-

Como ia dizendo: Se algum dia se lembra-
rem de me confiara guarda e USO dos cobres
de qualquer município, em todos os orçamen
tos reservarei uma verbaziuha destinada á erec-
çáo e custeio de uma rinha de c:«poeirismo.

Encarregarei um amigo pernambucano, que
se mela p >r ser chef • político deste munici[>io,
de ir á sua terra contractar um perito capoei-
ra; darei ao j »go base scientifiea, com nomen-
cintura dentro do gênio da no-»sa língua» elevou-
do-a ao lugar que lhe compete.

Oficializado o cnpoeirismo no meu munici-
pio, forçosamente se irradiará peiu pais inteiro

Faremos depois o governo adoptalo nas
forças de terra e mar, e teremos um exercito
invencivel nas occaMões de usar arma tranca t

Üm batalhão de soldados capoeiras fácil-
mente dominará um regimento de pesados lu-
tadores da força bruta I

Estou ancioso para ver cm que pára a actu-
ai política para aderir ao que ficar cie cima,
afim de levar avante minha patriótica idéa, que
daqui por deante será minha idéa fixa.

,.*Os srs. que a aprovarem queiram levan-
tar a..* rrào: levmuem o pé.

Arnulpho Naves

Armazém
mM—ã j

_ft/

_!_¦£¦-1
Doáo Dalla Ferragens grossas |por atacado. *¦L^de seccose molhados

i i

Especialista e Importador de aguardente/álcool e xarque c?m alta escala.

Endereço teleg.: DODAbbA — Caixa postal, 3961 — Telephone, 315
* Rua i* de Março, 12 —V 1CTOR1 A— Estado do Espirito Santo *
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O VALOR DO ANNUNCIO
——
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NA SI
¦ V ' a\ aTT-flPa

áfl^V _a\0««VIDA CAPICHABA»
0 negociante ituclligente nâo desconhece o valor de uma syalemattóa rimpa.

nha de propaganda.
Oi aimuncios nas revistas do gênero da Vida Capichaba são de notável efficiência, trazendo farias compensações.
As d-claraçõen abaixo, que rtos foram espontâneamerítç offerecldaa por duaadas mais impoFtMirs íirmas ce Victoria, hí\o auestados rèagnificós das vama

gens, que advêm para os que annunciam na Vida Capichaba:
«Victoria, 20 de dezembro ãh 1929.

Amos, c Snrs, Din.ctorea tia *Vida Capichaba»;
Nas vésperas de encerrarmos o anuo commercial Üe 1929, temos o grato pra-ser de levar a.» conhecimento doa pre/ados amfgos que estamos satisfeitos coma campanha de propagam!.,, que vimos fazendo em sua Conceituada revista poispoderooa assegura, lhe que vários negócios nos foram encaminhados de diversas

praças por Intermédio de anouncios, que publicámos na .Vida Capichaba»,importando num acto de jusiiç* reconhecer aa vantug.-ns de propaganda nasua preciosa revista, felicitamoS os por esse auspicioso resultado e apresentamoslhes i.s noásos votos de constante prosperidade* d« vy. ss
A tios. Crdos Onrs.

G. ftoubach ã Comp.»
«Victoria, 31 de dezembro de 1929

Kxmos. srs. Dlrectores da «Vida Capichaba»-Nesta Capital.
Amigos e senhores :
Como nnnuncfantes assíduos na «Vida Capichaba», onde faicmos constante

propaganda de nossos artigos, de real proveito para nossa Organisaçâo, graçaa d
grande procura de que gosa ease magazine capichaba, mercê dos esforços deseus dirigentes, ao encerrarmos o nosso anno commercial de 1929, sentimo nos naobrigação de vir apresentar-lhes os nossos agradecimentos pelo coopçraçâo que,por esse meio, dispensaram ao drsenvolvimenio de nossos negócios.

Com os nossos protestos de alta estima e consideração, os nossos melhoresvotos de Hôas Festas e muitas prosderidadea no decorrer do anno Novo de i(í3<>
Cordiaes saudações

S. A. CASA PRATT- FILIAL DE VICTORIA
Cleto de Almeida, gerente
Luiz Portilho, contador».

Ksses atteslados, que têm o alto valor de serem subscriptos per duas das mais
importantes firmas commerciaes desta praça, entregues, constantementecom vantagens innegaveis. á faina rompensadora de annunciar sempre para ven-'der cada vez mais, vaiem pelo maia efficaz louvor á eíficienda dos nossos lar
gos recursos de publicidade.

E-convem salientar como expressão de verdnde-poucos centros commerciaessao tâo sensíveis á influencia do annuncio, como o nosso. Qualquer produeto an-nunc.ado habilmente nesta praça tem. logo. grande procura e sahida infallivellodo commerciantc e industrial, que saiba tirar vantagens compensadoras da
propaganda, ha de encontrar sempre a freguesia espirhosantense disposta aapoiar e desenvolver suas iniciativas.
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CACHOEIRO "TÊNIS CLUB'
'/.'<'.¦.¦'-:. 
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Transcrevemos, data vcnia, </o
•Correio do 5n7», as seguintes con-
siderações acerca dessa nova $ prós
per a aggremiaçâo que tem a diri
gir-IJie o% destinos o entitusiusmo e

a experiência d») sr. Dati Mi
Tikhomirofj

«cÊa* um grato prfzer not*r-se o vivo in erca-
se com o qual a nossa sociedade ac< lh< u a no-
tícia da organização do «Cachoeiro Tennis Club »
O unanime apoio que os fundadores dessa so*
ciedade esportiva e educativa receberam de to-
doa os elementos de nossa mais alta roda me-
rece elogios. E' indispensável realçar-se o in-
teresse e apoio do illustre sr. Prefeito Munici-
pai ao ouvir o projecto da conotitulçâo da dita
sociedade. E os organizadores náe dormiram;
immcdiatamente começaram a propagar r co-
lher sócios para o Club.

Logo após, em 27 de setembro p. p , houve
a primeira reunião c escolhida a directoria pro-
visoria, recebeu approvaçáo unanime para pro-
ceder ao trabalho de organização, assim como
á procura do terreno adequado ao campo e
construcçâo do mesmo, (irnças á bôa vontade
doa governadores da cidade* foi approvado o
requerimento referente á cessôo do terreno que
te julgasse conveniente para o club, pelo prazo
mínimo de 5 annos. Mais uma etapa vencida.
Já estavam preparando tudo para começar a
construcçâo do campo no terreno indicado (Pra-
ça do Mercado^, quando surgiu outra idea me-
lhor e mais grandiosa : a de se utilizarem do
terreno adjacente ao do Collegio Pedro Pala-
cios, ao longo da rua Moreira c em frente ao
actual cemitério da cidade. E, de facto, um lo-
cal mais apropriado seria difficii encontrar.
Embora o terreno da Praça do Mercado servis-
se para um campo de tennis, apesar de um
tanto apertado e de fugir ao tamanho exigido
pelos regulamentos do jogo de tennis, náo da-
ria, entretanto, folga alguma para outra qualquer
construcçâo. O terreno projectado actuaimente
dá, náo somente para um campo de medidas
intcrnorionaes, como lambem proporciona es-
paço bastante para a construcçâo da futura
sede do Club, e deixa uma ampla área para a
construcçâo dum jardim de infância, também do
programma da organização do Club. Jardim de
Infância, de que a nossa cidade tanto precisa,
para poder proporcionar ás nossas crianças urn
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passatempo de saúde e alegria, ao ar livre, en-
tre Rpparelhos de gy amas ti ca, jogos e brinque*
dos I Jardim de iof meia que vae «lotar a nossa
bellâ Cidade dé mais um significativo melhora»
mento, tanto em embHIczamento como em eul
tura pbyaical Dizer-se que a idóa é bôa, é
pouco. E* maravilhosa, é magnífica. E é tudo do
programma das realizações do Club. Náo é ne
cessario dizer se que a bôa nova foi acolhida
com enthusia^mo sem igual por todos os sócios
do Club e despertou novo e ainda mais vivo
interesse entre os ainda náo pertencentes ao
Club que, sem perda de tempo, apressaram-se
a se alistar nas fileiras desse grêmio de | to-
gresso. A prova deste interesse está na impor-
tancia subscripta dos sócios presentes á ultima
reunião, no dia 17 do corrente, quando, em me-
nos de 5 minutos, a pedido do sr. presidente,
foram recebidos perto de 4KXX)$000, a titulo de
empréstimo in ter social, para organização econ-
struceáo do campo e dependências do Club.

Porquanto o terreno em questão pertença
ao Governo do Estado, o presidente CÍO Club,
de aecordo com o entendimento com o sr. Pre-
feito, aproveitando a presença do sr. dr. Berut-
to, illustre iáspector das Estradas do Estado,
entregou lhe um requerimento para que interce
desse junto ao dr. Ormaodo Aguiar, illustre titu
lar da Pasta dé Agricultura, pedindo um despa-
cho urgente no sentido de que fosse o terreno
cedido para os fins acima expostos. Náo temos
a menor duvida em aííirmar que o mesmo será
feito com toda a presteza, pois somos conhe*
cedores do espirito culto e progressista do pre-
sidente dr. Aristeu Aguiar e de todos os seus
auxiliares.

Desejamos frisar ainda que, nas duas ulti*
mas reuniões, em \4 C 17 do corrente, notava-
se sempre crescente enthusiasmo nos associa*
dos e vivo e intelligente interesse nos trabalhos
tomados pelas nossas gentis conterrâneas. O in-
teress í das mesmas é sempre agradável, mas
em tennis é positivamente indispensável. Lem*
brem-se de Suzan Lengren, Hellen Wills e Betiy
NathalJ

Uma nova: ouvimos do sr. presidente que
a directoria está planejando uma festa em be-
riefldo do Club, em melados de fevereiro. Máos
á obra 1»

O advogado UBALDO RAMALHETE é encontrado em seu escripto
rio, diariamente, das 9 ás 11 e das 15 ás 17 horas.
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Prêmios aos leitores da «Vida Capichaba» em 1
Estamos V i v en do

uma época em que o
interesse pelo ganho im

—- media to j pelo prêmio em di-
tiheiro se alastra intensamente

e empolga todas as actividadcs.
Sendo assim, nào 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 deste1 semanário
— que é voz vibrante e progressista da
mentalidade espiritòsanténse— delibera-
mos conceder a todos os leitores da
«Vida Capichaba», no corrente anno, a
opportunidade de conseguirem, por nos*
so intermédio, um ou mais prêmios em
dinheiro. Para beneficiarmos, nào só
nossos assignanteS; mas também aos
compradores de nossa venda avulsa, re-
sol vemos crear TRÊS PRÊMIOS, em
duas series, que correrão, os da primei-
ra serie, em junho, pela Loteria da Ca-
pitai Federal d0 Sao João, e os da se

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

TRES PRIMEIROS NÚMEROS,
dos maiores prêmios dessas

loterias. Esses prêmios se-
rão de 5(X)S, 300* e 2Q0$,

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

sendo distribuída
igual quantia em

cada um dos sorteios.
Xossos leitores jogarão
com os números, que serão
impressos nas capas da *YI-
DA CAPICHABA», de forma
que, em cada semestre, rolleccio-
nando exemplares de todas as nossas
edições, concorrerão, no mínimo, com
25 NÚMEROS diffcrentes. Começámos
a publicar os números, que daráo di-
reito a esses sorteios, desde a primeira
quinta-feira de janeiro deste anno
e, aos que d e s e j ar e m 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 redacçao
aquella, cujo numero corresponda a um
dos tr^s prêmios das duas loterias allu*
didas. Dessa forma, tanto no primeiro,
como no segundo semestre deste anno,
TODOS OS LEITOR ES da «VidaCapicha-
ba» terão possibilidades de alcançar os
prêmios, que distribuiremos nas epo-
cas indicadas ;- : ; » #. *

» # *

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

NOTA : - SO AS REVISTAS
DESTINADAS A VENDA AVULSA

E AOS ASSIGNANTES LEVAM NUMERO
: : : ; PARA O SORTEIO : . 
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Móis um anno findo c, com eile, quantas
iJÉusóes também findam, quantas alegrias se
apagam, quantas glorias sé èsqucc|na quantas
grandezas se diminuam...

Ao passo alquebrado ão Anno Velho, que-
hontcm se despediu segli£ lhe o vigoroso pas-
so do Anno Novo, que a humanidade vè sem-
pre com bons olhos vê sempre com uma agra-
davel sensação de caunhq, enthusiasmada e es-

perançosa por dias melhores, por mais feliz
Anno.

Todos têm as suai esperanças.**
Ai daquelle que tentar viver sem ella Sem

esperança nAo ha vida possível. Seria um mar-
tyrio a vida, sem a consolmlora providencia da
Esperança.

E agora que entramos em mais um anno —
1930-temos que olhar sempre mais convictos.
mais alegres, á espera dos dias que estâ*> re-
servados. que sempre imaginamos melhores.

Anno Novo, Vida Nova, já disse alguém.
O anno findo, que partiu hontem entre OS

gritos enthusiasticos dos povos, pela vinda de
1930, deu-nos muita eousa. trouxe nos muitas
novidades e, fora a crise que atravessamos,
náo foi um anno mau. Podia ser melhor, mas
também... podia ser peior, como dizem os phi-
losophoa,

Em 1930 teremos lambem, por certo, mui-
tlssimns novidades pois, caminhando como ca-
minha, culi dia m.is sibíá a sciencía irmana-
se ao progresso cada vez mais forte cada vez
mais brilhante, mais orientada pela íxperieaçia
do tempo, que, entre 09 grandes mestre;-, ain
da é o melhor mestre.

No anno defunto já tivemos da sciencia,
sempre incansav< I, o melhodo de Asuero. o
rejuvenescimento de Javortskl, o cinema feda
do, os grandes raids aéreos, que já é um en
saio para 0 futuro meio de. transporte, etc-,
etc.

Caminhamos assim, cada vez mais, porá uma
vida melhor, mais sujive. mais animadora.

* 
¦

Se é txaeio que o progresso augmenta ca
da vez mais ns alnbulações da vida, pelo des-
djubnimento crescente dos povos no trabalho
que se avoluma dia a dia, seguud > a theoria
chineza. nâo podemos, todavia, ir de encontro
a eile, considerando o com > inimigo, porquanto
é a eile que devemos as alegrias, os prazeres.
os divertimentos que se vão mel hora tido e aper-
feiçoando sem desanimos, num incontido e cs-

pantoso labor.
* i Assim, pois, despedindo se^hontem o anno
dèj.92?i que náo#nqs guarda mais nenhum se:
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gredo. esperamos confiantes no porvir de 1930.
que hoje se inicia.

Que 0 Anno Novo. o Anno Bom, como o
baptisaram os optimistas. seja nos mais prodi-
go e venturoso sáo os desejos de todos nós,
quee-peramos sempre com Intraoquillídade dias
melhoresi para melhor Vida, para melhor Pa*»
tria. para melhor iVfundó.v*

Que o anno infante, que hoje vemos, Sejk
abetlÇOado por Deus, seja haptizado com o no-
me grato de Esperança, ms águas límpidas
da Verdade e úa Justiça*»*

Anno BomL,
De quanto ainda carecemos para termos

um nnno Bom, um anno cheio de felicidades!.*
Como poderemos ter um anno bom se ain

da e cada vez mais impera a inveja, 0 ódio, a
cubiça c a Intriga entre os povo^ de todas áê
raças?.*.

Vivemos como selvagens, apegar da nossa
pretençAn de civilizados.

A civilização ainda nâo chegou até nós*
Ainda náo a conhecemos, porque nâo a prati-
camos.

A guerra, a grande guerra, a faina exaus-
tiva th* ve:cer o mais fraco, a posse de terras
alheias, a inveja pelo mais forte, o orgulho*
emfim, todas estas misérias serão obras tia ei-
vtlizaçâo?.-

Certamente» náo»..
Precisamos, sem duvida, praticar o bem

nã i iovrjdr, nít > menosprezar, náo abusar nem
corromper bto ou aquillo, aquelle ou este, pa
ra podermos, então desfruetar um Anno Bom.
un Anno Novo, um anno que será Amor* Fra*
temi dade, igual lade Bondade. Pureza...

Ahi então sim, nà^j teremos receios nem
aprehCnsôeiL com a vinda de novos dias, de
novos annos porqu s já nos acostumamos a ser
felizes, probos, amigos, sem vatdaclef, sem or*
gulhos e sem pretençues

Só teremos* emâ*% Annos Bons» Annos No
vos* Annos Santos Annos de Graças, Annos
que trarão sempre a Bençáo do Céor

Quando imperar entre os povos a \% nlade
e a justiça, o Amor e o sentimemo de fratetnh
dade que devem ser a divisa e apanágio de to*
das as raças, teremps*. certamente» um anno
man sábio» mais ju^to» mais grandioso, que
tornará por este modo os povos felizes, porque
váo desconhecer as ambições pessoaes para
dar ao muedo sem o preconceito tolo do vai-
dade, todo o amor, toda a verdade toda a jus*
liça, toda a misericórdia que se tornem pre-
cises»

Et quando chegarem^ a tal grau de d*

Sra
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Eqüilaíiva dos Estados unidos do Brasil
SOCIEDADE DE SEGUROS DE VIDA

FUNDADA EM 1896

SEDE SOCIAL — RIO DE JANEIRO

riVO em 1925
1926
1927
1928
1929

R S.
«

«
m

40.684:9523773
45.928:586$907
5 1.706:733 $166
57.347:5093833
63.68 1:616$938

HAVERÁ'QUEM
A*EQUITATÍVÀ—Excada na prettcxa com que. aolve o» scuü «omproramfto» ? Haverá quem, como
A RQUn A 1 HA --Offercça gan*ríiia§ í&o effícatea na liquidação de abolirei?'Haver* quem
A'EQUÍTATIVA—Ullrapaase na Ifautà com que procedo em relação áa proposta» que lhe »lo íeitoa? Haverá quem» como
A EQCITATrVA -Promova de moiu próprio a liquidaçílo de mias apólices vencidas por fallecimnoo dou #cu# segura-

do»? O* facto» demonstram â «acíedade que
A EQUITATIVA-Nffo tem rival, no» garantia» que offcrcce ao» seu» segurado».

Quereis dormir tranquillo quanto ao futuro da vossa familia ?
»

SEGURM A VOSSA VIDA EM A' EQUITATIVA

Pedir protpeclOi c informações sobre seguros com sorteios trimeatrat* cm dính«iro, em viaa do segurado ao Superin*
tendente da Succursa! neste Entodo, SR. HEISAtXITO DIQUE DK FREITAS, no Edifício do Baok of

Loadon é Soolh America, Lld . V andar, sala 9-Caixxi postal. 3991.

VICTORIA L~*« 1«#* x_J/"A l N 1 V_y
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feição, quando comprehenderraos que devemos
repartir com o mendigo um pouco do nosso
parco rendimento» quando sentirmos as dores
de outrem para ulivial-aar, quando chegarmos»
pois, a um tio Invejável grata de perfeição» de
civilizará >', poderemos, sem reeeíof, sem duvi-
da alguma, sem noa pesar a consdeocia» le
vantar as mãos para o Céo e pedir, et m om
filho bom pede, um Anno Novo, um anno que
nos ensine mais que nos aperfeiçoe na Igual
dadei na Justiça e no Amor.

Tenhamos essas três armas e teremos sem-
pre um Anno Bdrft*;.

Salve 19301...
Collatina, 1/ de Janeiro de 1930*- ....

GIL DUVÂL
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OPTIMO NEGOCIO
VENDIí-Sl: uma ma china cie ínv

pressão formato 1 A , marca Al-
bert Frankenial, com motor e
correia.
Ver e tratar na redacção da

"VIDA CAPICHABA"
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Â tuberculose no fado
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0 Instituto Biológico está preparando pnra
fornecer aos criadores, a vaccina B. C. G. que,
•ppiicada aos bezerros retem-naseid>s, evita
que elles contraíam a tuberculose, mesmo quan-
do nascidos de mãe tuberculosa.

A vaccinaçâopelo B. C G.é boje, no campo
das campanhas anti tuberculosas,'o assumptoquc
maior attençáo e mais vivo interesse desperta.

A sua applícaçfto tem trazido immensos be*
neficios a vários pai/es europeus, pode o seu
emprego já entrou na pratica corrente,

E' tâo útil para os animaes como pari o
homem, resguardando a ambos dia terriv» l m
fermidadr, que tantas victimas abate em lodo
o universo.

Após muitos annos de continuo trabalho,
os bacteriologistas francezes Capnette e Gue*
rln conseguiram obter uma raça especial de
micróbios da tuberculose, de origem bovina.
que, enfraquecida por meio de processos suem
tificos, durante tres annos, náo é mais capaz de
produzir a tuberculose em nenhum dos animaes,
que possam contrahir essa moléstia,

Introduzido num organismo novo, de ho-
mera ou irracional, esse micróbio se conserva
vivo cerca de um anno, dando ao mesmo orga-
nisroo um estado especial de defesa, que im*
pede que elle seja atacado por uma infecção lü
berculosa.

Esse estado especial de defesa è o que se
chama «inrmunidade.»

Repctindo-se a infecçáo, prolonga-se á von
tade o estado acima referido, sem nenhum pre*
juiz> para a saúde do animal injectado.

Os estudos feitos sobre a tuberculose de%
monstraram cabalmente que. de ordinário, a pe-
netraçáo do seu micróbio no organismo, se fr*z
nos primeiros annos de vida, quando o indi-
viduo ainda náo tem o vigor necessário para
resistir, ficando escondido em certos pontos do
corpo, para se manifestar na oceasiáo em
que o animal completa o seu desenvolvimento.

Na idade adulta, verificou se que é muito
diíficil contrahir a moléstia.

Assim sendo, a protecçáo durante a idade
que se pode denominar de «perigosa», defende
o animal para o resto da vida.

A vaccina B. C G. ê um liquido turvo con
tendo em suspensão os micróbios da raça es-
pecial obtida pelos dois scientistas francezes,
estando os baccilos vivos na vaccina, mas, de
tal modo enfraquecidos, que sáo incapazes de
protluzir a tuberculose.

!__
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RECORTES)
Assim. injectados no animal, elles provo*

cam a reacçâo natural do organismo, formando
ímmediatamentc as defesas do mesmo, como
se elle tivesse deante da moléstia, e, por esse
mecanismo, fica immunisado contra o contagio-

Quando se applica o B. C G. quasi sem
píe se observa uma inflarnmaçáo nos arrrdo-
res do local em que se ífz a applicaçao.

Isto,porém, Oáo tem importância alguma,
pois a inflam maçã > ou resolve ou vasa um
pouco de ptH, curandose espontaneamente.
Modos de applicar

A directoria de publicidade da Seeret iria
de Agricultura fie Sáo Paulo ensina os modos
de administrar a B C. G-. os quaes reprodu
zimos adeante :

«—Os animaei devem ser vaccinados quan»
to antes, Quanto mais novo íór o bezerro, me
ibor o resultado, poique quasi todas as vaccas
tuberculofís eliminam híuiiios pHo leite, de
modo que o filho está recebendo, desde os pri
meiros dias, os causadores da tuberculose. Além
disso as outras vaccas, pela tosse e pelas ex
creçòes orgânicas está) também passando para
o bezerrinho a sua doença, de maneira que
quanto mais tarde fôr applicatia a vaccina, me-
noites as probabilidades de bom êxito.

Injecta se a vaccina em qualquer parte do
corpo, debaixo da pelle. Deve se repetir a vae*
cinaçâo um ou mais annos seguidos, eté que o
animal acabe de crescer. Nos animaes de crês-
cimento rápido, como cabras, carneiros, etc.»
basta uma única veccinaçáo Para os de crês-
cimento vagaroso con o os bovinos, deve se re-
petir a vaccinaçáo por deis ou três annos se*
g oi dos.

Corno medida complementar para que a vae-
cinaçâo dè bom resultado, é indispensável a
separação completa dos bezerros nascidos de
vaccas tuberculosas, pelo menos durante os
dois primeiros mezes de vida. Isso é ab9oJuta-
mente necessário, porque os animaes doentes
sempre eliminaram os micróbios pelo leite, uri-
na, fezes, tosse, etc. os quaes iriam contami
nar os bezerros antes que a vaccina tivesse
tido tempo de formar nelles esse estado refra*
etário á moléstia, que se chama immuoidadf.
Durante o tempo da separação, os bezerros se-
râo alimentados com leite esterilizado.

A mesma regra se applica aos outros aní-
mães.

A applicaçáo da vaccina deve ser feita de
preferencia na primeira semana de vida do
animai.»
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Tudo acabado. Pára *//#! essa phase pare
ce a mais irrisória tias mentiras Ha tanto tem-
po que se namoravam ! E agora mesmo no
meiado deste anno feio de 1930, ia ser o deli-
cioso pedido... E tudo porque ambos são geni-
090S. Incapazes de ceder, de parte aparte.

Oh, o amor próprio a quanto chega!...
88 98 dB

O sonho de mlle. era casar. Sempre disse
com o seu temperamento arrebatado, que náo
faria questão do homem. Baixo ou alto, magro
ou gordo, bonito ou feio, serviria. E o que a-
conteceu? Mlle. casou e hoje se julga, talvez
com razão, a mais infeliz das mulheres.*»

Aquelle beijo na máo de mlle. tornou-se lhe
a mais grata das recordações. Foi na gare da
Leopoldina, ha pouco tempo Mlle. confessou
isso a uma sua omiguinha intima, dizendo lhe
que o motivo íoi elle a ter respeitado sempre,
demasiadamente, até!

88 BB 88
Elle pediu a mlle. para, neste ultimo do-

mingo, ir á Igreja toda fie branco. Náo é pre-
ciso dizer, entretanto, que mlle. lá compareceu
com a mais escura das suas toilettes. Dahi o
afastamento delle...

Parece pequeno o motivo...
88$ 88

Mlle. funccionaria de uma das nossas se-
cretarias disseque detesta Alfinete- Disse mais

rITlllIll.i.rrrry

Hyglene e belleza %

ãsVitcíteKpsaj&r—J
Imprescindível á mulher «chie

PARA 0 ROSTO E PARA 0 CORPO

»

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

de armarinho.
Depositários em Victoria :

G. Roubada & C.
•••••*•••••••••?•••»••-»• :mrTmnin,....iiTTii t-S-P

íTÍlr

SIS
Jtz

*
•>wB

mMSm

que a uhima afirmativa de mlle a seu respeito
éa mais pura das mentiras. Ora. mlle. Alfine*
t* não meafe E para lhe provar que nâo men-te avisa que mlle. é sua intima amiguinha, coa-siderando o muito. até...

Veja, mlte. se descobre...
08 88 86

Aqueda piada o «lesconrertou. 80 br emanei-ra. Desconcertou o tanto que elle levou 2 diassem sahir de casa. Tambon, o que mlte. dissedelle foi coisa muito feia...
—Náo era para menos...
_ BB 89 8RO jovem e novato funecionario do B. B es*tá soffrend, de amores por mlle., que residena cidade alta. Os seus collegas dizem queelle mal esta dormindo. CJue nâo trabalha. <t>ue

não fala. quasi. Ora, para Que havia de darelle!.,,
83888B

Sem mais nem menos foi Í3to o que acon-teceu: elle. funecionario do banco do Estadonuma attitude pouco masculina, disse que iase suicidar por causa de mlle. MUe. disse quecasaria com outro e. destarte, e!fe adiou a resolução fatal...
388P98

Mesdemoiselles estão formando um bloco
interessante para o próximo carnaval. Bloco«cucuia». Fomos averiguar a causa de tal deno-
mmação e soubemos que as formadoras do
bloco sáo pretendentes aos formadores da ou*
tra «cucuia».*«

Ora, vejan» sói*..
88 88 98

Quando mademoiselle, já ha algum tempo,
entrou para auxiliar daqueiie templo de sabe-
doria, falou-se insistentemente no noivado dal-
Ia com o celibatario da casa. Os tempos pas-sarara-se, e elle construiu linda vivenda, o
que fez augmentar o numero' dos que acredi-
tavam que daquella vez elle quebraria o seu
celibato de tantos e tantos annos. Mas... sem-
pre o «mas» das cousas. Elle acha muito diffícü
um casamento, pelas despezas que acarreta...

SB8B 86
Elias parecem duas conchas de um mexil-

IfiO, unidas, muito unidinhas, identificadas uma
á outra. Em toda parte sâo vistos assim, e
quando dansara, então, é preciso muito bôa vis-
ta para distinguir-duas pessoas, naquelle partão agarradinho...
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«Caríssima», meu amigo, «caríssima»!...
»«aaa***aaaaaaa»
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O carnaval está próximo, muito próximo,
mesmo e muita gente se prepara para gozal-o
muito â vontade. Ao que sabemos, certo pro-

prietario de linda vivenda em um bairro dls-

tante e pittoresco, tem sido assed.adissimo pa-
ra ceder sua casa este anno...

88*86

Madame, quando chega a época carnava-
lesca. fica muito tristr e nervosa. E' que moda
me nâo gosta que o seu innocente maridinho
cabia na gandaia e elle, pirata de lacto, nem-

pre arranja um pretexto para se divertir. Este
anno, que fará elle ?

Alfinete
Arccitarnos,paro esta sccç3o, qaaesquer colla-

wmummmmr boraç3es, que, entretanto, s«S serSo publicada**
si cõnvieTem a redacçao. rodem manda!-as para o < aixa _*•_-

tal 3853 ou para a Avenida Capichoba. n. 26, nesta Cid«d.

Leonardo Moita

A sua próxima palestra
m

Na noite de 15 do corrente, sabbado, no Po*

iMtheama, fará a sua palestra literária o corne-

•JBa.

cido e popular escriptor Leonardo Motta, des-
crevendo-nos as farinhas do tenebroso Lam-

peão.
Conhecedor profundo do nosso interior, es*

tando sempre em convivência com a nossa

gente simples, estudando-lhe os hábitos e a
linguagem característica, colhendo aneedotas e
historias, Leonardo Motta sabe. como bem pou~
cos, transmudar para as palestras a alma vir*

trem do Brasil, no esplendor de sua incompa-
ravel poesia.

O seu modo simples de dizer, o chiste com

que coordena os vários assumptos sertanistaa.
agrada sobremodo. Elle conversa tanto para os

que sáo letrados como para os de mediana ou

de nenhuma cultura, a todos prendendo e en-
cantando.

Ha annos ouvirnol-o aqui; ainda muita gen-
te se recorda da excellente hora, que passou,
escutando o embaixador do sertão.

Com o seu repertório fartissimo de novos
episódios e que Leonardo Motta nos vae pro-
porcionar uma conversa, que náo é... fiada...
Todos podem «morrer» com o cobre para res-

suscitar com gargalhadas francas, no popular
Polytheama, naqueila noite, já táo anciosamen-
te esperada.
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í*,u dr. AfmtMdú d.t Silva, rnedtro <* phâfmacta
tieu prlíi Faculdade «If M** ftclvtfl da Bahia,
rhçfe da CHníc.1 Medica fio AJylo 4f Memfici*
dada r medira da Hygicnc Municipal.

Aü€*to que lenho empregado, na minha -unia
caf o ELIXIR DE NO<;ri IRA «Io pharraacautfcaclítüca Jo,*»n d-i Silva Silveira, ohtmdo aa melhor
r*** resultados cm todoa oa <%ihos de tíTecçffitti
ayphitfiica*.

•B

t
0

O qü« aíítrmo cm Fé ,}c meu gráa.
Maceió, l* dç Junho da 1917, > fcl

Dr. Armando Sili^a.
(firma reconhecida)
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TEIXEIRA SILVA & CIA.
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COMPLETO SORTIMENTO DE LOU-
CAS, PORCELLANAS, '^YSTAES,

FERRAGENS, ARMARINHO E
DROGAS.

SECCOS E MOLHADOS
Recebem gêneros do Poiz ó consignação

TelGgramnias : JARRA

Rua Primeiro de Março, 8 e 10

Victoria — E. Espirito Santo
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I ü31 CORTK EI>EGANTE É TUDO!
y. < Padrões — ulílma novidade — noBorges Al£caÍ£ale
RüA DO ORIENTE, 4 (Esquina do «Café tiecreio») — VICTORIA ãsfl

Nossas publicações são gratuitas, em vista dos exceilentes negócios, que proporcionam.
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LIGA VICT0RIEN5E PRO' TEMPERANÇA
PALESTRA proferida na sede dessa Liga, em uma das suas sessões do mez passado,

pelo nosso Illustre conterrâneo, professor Placidino Passos.

Illustrada e distincta directoria da Liga
Victoriense Pró Temperança.

Consocios, srs. e sras.
Distinguido com o convite dos membros da

Directoria desta utilissima Associação, que em
me tendo cm seu seio muita honra me traz e
uma gratíssima satisfação, tendo em vista os
elevados e importantíssimos fins da sua admira-
vel organização e do seu inspirado programma
— o combate vehemente a perniciosos e prejudi-
ciaes vícios, que degeneram a humanidade — eis
a razão de aqui nesfhora eu estar em vossa
presença.

Desta tribuna ja se tem verberado, numa
campanha gloriosa e acção constante, os
detestáveis e repugnantes vícios que rebaixam
e degradam quem, creado em condições supe-
riores pelo Altíssimo, tem um dever sacratissi-
mo a cumprir neste mundo. E as vantagens
desta luta teem sido confirmadas, sem duvida,
pelos factos e êxitos verosimeis e em prova.
Haja vista a diffusáo dos bons propósitos desta
Liga e o augmento progressivo do rol dos seus
associados.

Como dizia: desta tribuna teem sido inoon-
taveis as vezes que sâo feridos os monstros he-
diondos, que tlagellam a humanidade : o álcool,
o fumo e o jogo de azar, pela palavra enérgica
e vibrante de oradores mui illustres e esclaré-
cidos.

Assim estão quasi esgotados os meios para
focalizar, ainda pela palavra, o mesmo assam-
pto, parece-me a mim que me sinto bastante
embaraçado aqui me encontrando para corres-
ponder penhorado á consideração com que fui
distinguido. Porém, certo de que encerra uma
verdade ihsophismavel a grande máxima --»
«Água molle em pedra dura tanto dá até que
fura* — dando-lhe eu outro transumpto para,
além de significar a repetição, representar a
mudança numa ordem de factos, o que quer
dizer: ornamentando, como me é possível, os
elementos da minha desataviada e bem simples
palestra—a temperança— conservarei o mesmo
sentido e irei ao mesmo fim que ao referido
thema teem dado os que melhormente e com
fácil desempenho já defenderam aqui táo nobre
causa.

Venho, pois, como a menor das gotas de
água, que cahem sobre a dura pedra, pingar o
meu assumpto nesta reunião.

Começarei por fazer uma citaçáo alheia,
certo também de que « a repetição ê a mãe do
saber», o que já sentenciou alguém.

Disse Fawell Buxton \ «Quanto mais vivo.
$fc tanto mais profundamente me convenço de que
K o que faz a differença entre o homem e outro ho-

mem, entre o fraco e o poderoso, entre o intel-
ligente e o insignificante, e a energia, uma de-
terminação invencível, uma decisão tomada e

; mantida até a victoria ou a morte »
Na verdade, pois quem pensa e q«er de uma

maneira resoluta e firme, pode realizar satisfa-
ctoramente o que intenta ou deseja.

— «O capitão Berrv, maravilhado, pergun-
tava ao audaz e maravilhoso marinheiro Nelson,
que acabava de lhe explicar os seus planos a
respeito da batalha do Nilo: Se triumpharmos,

$fc (lue ííír(* ° tnundo .'-Replicou o grande Nelson :~
yk? Náo ha «se». Havemos de triumphar com cer-

teza> e acerescentava — Amanhã, a esta mesma
hora devo ter ganho 0 panato oti a Abadia de
Westminster. E' que o seu poder de visão pe-
netrante e a sua viva inteiligencia haviam pre-
visto a oceasião de uma victoria, no momento
em que outros apenas teriam adivinhado um
fracasso provável.»

—«/:' possível transpor esse desfiladeiro ?
perguntava Napoleáo aos engenheiros por elle
incumbidos de explorar a passagem de S. Bcr*
nardo. Responderam hesitando : Talvez, está
HO limite das cousas possiveis. Exclamou, pois,
o intrépido e grande soldado: Então, para a
frente! sem olhar as difficuldades que pare-
ciam insuperáveis. E' que a energia e a deci-
são que Bonaparte possuía, encorajavam-no
perante qualquer difficuldade, por maior que
fosse. Elle aproveitava toda ocasião, assenho-
reando se delia dominadoramente.»

O que acabo de vos citar é do precioso li-
vro de Marden— 0 suecesso pela vontade. E
não é sem propósito que vos trago semelhantes
factos. Apreciamos neiles o poder da vontade,
vencendo os maiores obstáculos e destruindo
os «imposeiveis».

E devemos desde já ficar scientes de que
o impossível jamais existiu, lia o diffkil. Porém
o esforço é o seu enérgico dissolvente. Sim, a
vontade, em que se resume todas as qualída-
des que exornam o indivíduo, è a força por
exceliencia. A vontade é a acção do próprio
indivíduo: portanto, caracterizemol-a: a vontade
é a creatura em sua própria forma. Que essa
íorça seja o nosso apanágio e nos caracterize
sempre uma creatura enérgica, batalhadora, re-

4í- alizadora e sá. para que assim possamos influir
tj? poderosamente junto áquelles indecisos, incau-

tos e pusilânimes. Os que sáo dominados pelas

4
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T - Porque, desse modo, contribuirá para o seu desenvolvimento
e, assim, Ih-e permittirá fazer melhor propaganda do Estado.

2* —Porque os seus preços sáo módicos,

3* -Porque suas machinas, typagem e material empregado sáo
de T 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 - ESTIDO DO ESPIRITO SINTO
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Já tens uma barata ! Â cousa vae bem !...
Fui obrigado a isso pelas vendedoras de

pode fugir.
flores, das quaes, só mesmo de automóvel, se

•?«««a ??•??<
••«••••«**•••«»•»???????•?«•???• >???»»??

vis paixões e pelos degradantes vicies. Os que
assim se tornam indignos de si mesmos, mas
merecedores da nossa compaixão, pois enver-

gonham a familia, desbriam e infelicitam os h*
íhos- sâo o ridículo do meio etn que vivem, o

pavor dos que gozam a paz, os causadores env
íim de muitos males, senão de todos que aííli-

gem o mundo, por que assim não p dizer se
estudarmos attentamente, com agudeza de es*

pirito e meditando profundamente o problema
da vida, que é um eomlnte renhido do tn.ba-
lho contra a oceiosidade- a causa de todos os
vícios— da intelligencia contra a ignorância — o
entrave do progresso

Das treze virtudes, que dictaram a Benjamin
a norrm» do seu proceder, destacamos duas des-
dobradas nas seguintes máximas :

«Temperança-Em oceasião nenhuma comas
por tal modo que chegues a st n ir te íncommo
dado; nem bebas a ponto de perder a razão »

«Economia-Nâo gastes o teu dinheiro senão
em cousas de utilidade tua ou alheia, isto é,

goza, mas náo desperdices»
. Exemplificando levemos o nosso conselho

amigo aos que se deixam anniquilar pela sen
sação de prazeres e gostos repugnantes e que
deshonram. Mostremos a estes escravos de tão
repelientes vicios as suas funestissimas conse

quencias»

iim

ll

Já ouvi dizer que um bom conselho vale
por cécn castigos. Comprehendamos, porém,
como o devemos dictar. B- exemplificando. Ha-
vemos de encontrar recalcitrantes e duvidosos

a

Nâo é razão ainda para esmorecimentos Quem
emprega toda a sua força de vontade e toda a
sua constância em avançar sempre para um ftm,
]á triumphou. «Hei é o homem que pode» disse
Cariyle. «A vlcioria pertence aos mais perse-
verantes» dictou Napoleâo.

E alicerçado neste fundamento é que vejo
de h* muito a regeneração de duas creatura9
que foram alcoolatias inveterados. Sào meus
conhecidos. Hojç trabalham honradamente.

Poderia remorar agora os funestos effeitos
do álcool, as conseqüências íataes do fumo e
todos os horrores que causa o jogo. hábitos e
defeitos que dominam tambem determinados in-
dividuos—os que dissimulam — sob o pretexto
de serem iuins as agu^s da localidade, de es-
tar, ora escaldante, ora fria, a temperatura; de
abrir o appetite; de avivar a memória, desen-
volver a attenção, acalmar o temperamento irrl
tado, aguçar a lucidez; distrahir o espirito, agra-
dar o ócio, e mil razões futeis e sem cabimen-
to, quando, ao contrario, debaixo de maus e per-
niciosos a-pectos se apresenta o que esperam
sentir.

Poderia rememorar agora os horripilantes
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Licença n. 511 de 26 de março de 1906

UM HABILISSIMO MEDICO
POSSUIDOR DE UMA DAS MAIS VASTAS CLIENTELAS DE PELOTAS, FALA

SOBRE O «PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE-

Ku abaixo aSSigOBdO, doutor em .cicnci.a médicas cirúrgica* pda Faculdade de Medi-

cina do Kio de Oneiro, .ttcsto que o «Peitoral de Aogico Folo.ense, olícrcc. v.nt.Ren. .obre

outros simdares no tratamento de moléstias em que seu emprefO encontra .nd.caçfto.

DR BAI.HINO MASCAKENHAS.

¦

9—9—1921

Vende-se em todas» as Fharmaclas e Uronarlas do

— BK ASIL-

Deposito: DROGARIA SEQUEIRA - Pelotas- Rio Grande do Sül
MIH.ÍOIM imWM ¦¦—'¦-

jw- •«*. ¦ MÜHW w*»^
.i*i,.-..-.t-t.**—•*¦

AáHAnmiAS SOE 08 SKI08, nas dobras de gordura da pelle do ventre,

PaSco? 4Í047-Ru0JdosSIÁn(^Cda?-R,o. V bon, e barato. Leia a buüa.
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Successores dê GOMES <& fíRUZZl

FABR,CAÇAO ^NH^s*ORES.RuL^ORES. 
XAROPES.

1Q22 «diploma de honra do Instit JJ«o 
A|çcola Brwileiro

TELÉPHONE, 110 ¦- CAIXA POSTAL. 3835
Fudidegr.ph.co: DISTILLAÇÀO - i,odigo: RIBEIRO
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tscripiono:
Rua Jeronymo Monteiro, 12

Vidoria Estado do E. Santo
li

1 A L1BAN EJSA
Bichara & Saadé

Fazendas, Armarinho, Chapéus, Calçados,
Artigos de ultima novidade, etc.

Especialistas em sedas e perfumadas estrangeiras

PREÇOS SEM COMPETIDOR
TELEPHONE, 76

R.DERONVMO (MONTEIRO, 9-VICTOR1A
A, ¦¦ i irBnrrrnnTifirfSxxxzzxxxzinimitiinii innini
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Leia e faça com que seus 1
amigos e conhecidos assi-

gnem também a «Vida Capichaba», por-
que, desse modo, nos auxiliará na propa- J
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males, que causam estes terríveis inimigos do
homem, mas me excuso de o fâ_cer certo de que
vos lembrais ainda dos coníerencistas que, mais
illustres e esclarecidos, já dietaram pára as
vossas observações e conseqüentes conselhos
aos qne se sentem incapazes de um esforço
para subjugar o vieio, que os avilta. Todavia
náo deixarei de demonstrar com asserções exa-
ctas que o álcool, tido até como alimento su-
bstituindo rações alimentares de que o nosso
organismo necessita, segundo alguns IJ> ppocra-
tes, e sendo isso mais uma justificativa para o
seu uso, resultando sempre a intoxicação lenta
ou violenta —o álcool tido até como alimento é
um erro perigoso, pois, apegados a esta affir-
maçáo, e já vimos errônea, encontram os vici-
osos e fracos de vontade um motivo para se sa-
ciarem.

Eis a asserção de Chaveau, sábio medico
írancez :

«O álcool náo é alimento de 1 >rçtn; a sua in-
troducção na ração do trabalho apresenta ap-
parencias de um erro phvsiologico.»

E affirmou também o grande medico brasi-
leiss Afranio Peixoto : «() álcool no organismo
produz estados deprimidos e nocivos »

Como veneno, mata na dose de 100 granv
mas, uma creança e um adulto se ingerir um
litro. Depois de causar numerosas perturbações
no indívidu » produz o deliriumjremcns ou low
cura alcoólica. A propósito cito-vos uma lenda
árabe, quem sabe se do vosso conhecimento :
(Leia-se a lenda —2- livro de F. de Carvalho).

Do fumo e do jogo, dois cancros tambémisv .uniu c viu jvguj uois cancros tamhem <wk*
malignos, poderia igualmente vos suscitar aigu- W

W

_&

mas lendas, m.es se passam, sob oa nossos
olhares, os factOS que envergonham e merecem
compaixão.

Combatamos, pois, seriamente o terrível lia-
gello. que é o álcool, o fumo e ojogo de azar.

E* bem verdade que a propaganda por meio
de discursos e conselhos é lento e de resulta-
dos poucos effieazes, mas já é meio caminho an
dado. Deveria cuidar-se, no emtanto. da crea-
çáo de leis prohibitivas, taxando elevadamente
todas hs bebidas alcoólicas; impedindo a vem
da destes nocivos elementos depois das 18 ho-
ras ('ni diante, sob pena de multa rigorosa; fis-
calizando os que abusam vendendo o álcool aos
que já se encontram em estado lastimável de
embriaguez, punin-ic-os de accordo com o Co-
digo Penal; diminuindo os impostos das bebidas
nâo alcoólicas, restringindo de metade ao me-
nos a entrada no paiz de semelhantes tóxicos»
o que seria uma medida de elevado alcance. E
cuidar se também da creaçâo de Abrigos para
a cura de alcoólicos pobres, a exemplo de di-
versos paizes e do Estado de S« Paulo, onde
existe um Dispensado, prestando relevantissimos
serviços.

Intensifiquemos assim, vivamente, esta cam-
panha modificadora e dé regeneração, porque
ha necessidade urgente de uma repressão se-
vira contra estes grandes males, que infestam
assustadoramente todas as classes sociaes. Ba-
talhemos que as medidas effectivas e effieazes
surgirão dentro em breve.

Agradecendo penhorado a delicada atten
çáo e a generosidade com que me enviastes,
aqui finalizo.

\
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Roupas feitas — Casem iras —
Calçados— Chapeos — Artigos
finos para homens - *Bijou-

tericá» Novitlades—Culelaría
lina Perfumaria - Artigos reli

giosos — Relógios—Dcspcr-
tatlores etc

Casa Allemã \fcndas por atacado, ao com
mercio vare^J-Hia, com grande

abatimento.

- DE -

BERNARDO BORGIDA
ULTIMAS NOVIDADES EM CALÇADOS PARA HOMENS E SENHORAS

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

serfo vendidos por preços
strn competidores.

Rua Jeronymo Monteiro, 7 E. 1S. Santo Vlciorl«-m
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Pharmacia e Drogaria «POPULAR»

G. ROUBACH & Cia
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Importação
directa das
melhores fa-

bricas
estrangeiras

Perium.uias íínas, instrumental cirúrgico
e escolhidos objcctos de loucador

Serviço organizado para o fornecimento
immodiato, 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

CommlSsOes — ptepresentiâçôes — Consitf nações

*~\? _

Rua 1o de Março, n. 20 Victoria—E. E. Santo

PROTEJEI lA \ \IQ//k SAÚDE

i __«'X.-
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Nâo requer ajfenção* Teremos prazer cm vos fazer
uma demonstração na nossa loja.

./CRVIMOlrO COM'PRAZER

Clft.CENTRfll BRfl/ILEIRR
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PHflRMRClR E DROGftRIft "POPULAR^

Rua V de Março,
n. 20 G. Roubadl & Cia VICTORIA

E. E. Santo

Com grande stock dos ar-
tigos de seu ramo, fornecem
~~~ pelos preços do Rio — ás

principaes pharrnacias do
Interior e vendem — aos me-
lhores preços —ern sua se-

cçao de vareio

Depositários dos princi-

paos fabricantes nacio-

naes, importam, também

directamente, das melho-

ros fabricas estrangeiras
¦'H s,

Escolhida secçâo de períu-
raiaria e artigos para pre-
semes, obiectos de touca-
dor, arlefactos para "rnani-

cure", etc.

Bem cuidada secçâo de:

Comissões •• Reiremtniis
Consignações
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