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O CHORO E DE-SASSOCEGO DAS CRIANÇAS SAO

FREQÜENTEMENTE O INDICIO DE L0MBBI6AS OU

SOI.li.VKIA NO SVSTIMA.
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• ,. FACILMENTE E SEM PERIGO

SE PODEM flXPELLIR
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COM UMA DOSE DE

VBRMIFUGO
TIRO SEGURO

Uma Só Dose Basta
PARA ( Ri ANCAS E ADUI/
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«Peixe verde»
Sáo varias e bem interessantes as tradições do nos9o Estado.
Pena é que ninguém se entregue á faina de colher os frutos dessa seara opulenta c in*

explorada, com que formaria livro curiosissimo.
«Peixe verde» náo è. á justa, uma tradição: é, porém, um vulto lendário e popular de

nossa»terra, cabendo lhe, assim, quando se organizar, ao menos, um lembrete íoclorico capi-
chaba, o direito a uma pagina elucidativa e attrahente.

E, de hoje a mais alguns annos, seus feitos se Ljitegralizarão, desfigurados, augmentados
e divulgados pelo povo, nas fontes tradicionaes de nossa historia.

Quem lhe destrlnçará, então, as origens obscuras *¦
Seria algum remoto herdeiro do mossacás «Piráogyb», cujas bravuras bellicosas aterro^

riiaram o sul desta capitania, nos dois últimos quartéis do século XVI ?
Deixando sem resposta essas interrogações, direi, em largos traços, quem foi esse fami-

gerado feiticeiro, cujo nome, no seu tempo se fez conhecido em todo o Estado—das mais ser-
tanejas grotas ás mais afastadas regiões praianas.

Era uma creatura repugnante.
Typo perfeito da raça tupica, acobreado, cabellos hirtos, andrajoso, meiào de altura e

regular de carnes—mostrava, como gilvazes, fundas rugas no rosto, significativas dos milha-
res de soes, que lhe requeimavam a epiderme glabra e resistente.

Na sua isba ou tejupar, coberta de palha de «indaiá», com as beiras varrendo o chão,
e as paredes internas feitas de esteiras espipadas, vivia numa incorrigivei promiscuidade com
cobras seccas, ossos descarnados, muito brancos, hervas separadas em pequenos molhos, gar-
rafas com as mais immundas beberagens, distribuindo e curando disparatadas feitiçarias, com
que a crendice supersticiosa do povo se enfarta.
x Era um alcoólatra inveterado e insolente.

Todo o dinheiro, que lhe davam em troca dos ensalmos, benzeduras e filtros, com que
suppunha attender ás mazellas humanas, se dissolvia em aguardente, nas bodegas e vendas»
que freqüentava de tempos a tempos.

Temiam-no por esse atavismo inconsciente, que subjuga o nosso mesclado grupo ethnico,
como lembrança vivaz dos mandingueiros africanos e pagés selvagens, vulgares na época
distante do nosso primeiro estado de organização social. Era, pois, um epígono ridículo e pa-
lurdio daquellas entidades exdruxulas.

Viveu nos mesmos sitios em que—quando Santa Cruz era a «Aldeia velha» jesuitica —
troaram as inubias sanhudas dos indios de «Maracaiá-guaçú», concitando os companheiros
para a tremenda luta contra as valentes hostes franco-tamoyas, nas terras longínquas e uber-
tosas de Guanabara.

De longe vinham buscar lhe a cabana tosca peregrinos de varias condições sociaes, es-
cravos da mais lamentável ignorância, na grata esperança de se curarem, ou á pessoa queri-

{Conclue na 4a. pag.)
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Forçados pelos nossos compromissos mate-
riaes a um pequeno estagio, temos a grata sa«
tiefaçào de communicar aos nossos presidas
leitores que» novamente, cheios de fervor, aqui
estamos possuídos da mesma IV — força lüdomi-
ta que vence todos os obstáculos da nossa exis-
tencía.

Sim, caros leitores» aqui estamos para fa-
lar ainda uma vez de Jesus, dos seus ensina-
mantos, das suas parábolas e, sobretudo, dos
seus act08—grandioso pedestal de sua doutrina.

Aqui estamos acompanhando o Mestre na
sua peregrinação, participando ora da immensa
satisfação do seu espirito e, ora das dores agu*
das, que, por innumeras vezes, feriam o seu co-
ração.

Apresentando a máxima serenidade, acaba*
ra eile de orar, exprimindo na grandeza dos
seus sentimentos a dor que lhe causara a in-
gratidão daquelies por quem se batia, mostram
do-lhes o caminho da verdadeira felicidade.

Approximava-se a hora em que o calix da
amargura devia ser inge:ido.

Accordara os discípulos que o haviam acom-
panhada a Gethsemani, prevenindo-os de que
a hora estava próxima.

Ainda náo havia dado os primeiros passos,
e, na sua frente, surgiu a figura de Judas, gui-
ando os soldados e uma grande multidão arma-
da de espadas e varapaus.

Jesus é, então, reconhecido pelo beijo de
gratidão que Judas, um dos doze discípulos,

^lhe imprimiu na face.
? , —«Salve, Mestre»! foi a phrase que no mo-
mento escapou dos lábios de Judas.

Entre os companheiros de Jesus alguém,
náo se conformando com tal infâmia* lavado
pelo sentimento de gratidão, arranca da espa-
da éj dando ura golpe num servo do summo
sacerdote, decepoulhe uma orelha.

No momento, foi o gesto impensado do dis-
cipulo de Jesus a manifestação sincera da sua
revolta.

Jesus, porem, que pregara o amor a Deus
sobre todas as cousas; Jesus que na parábola
do Samaritano ensinara o amor do próximo;
Jesus que a todos curara, sente diante da fúria
dos seus inimigos, invadir-lhe o coração a pie-
dade pelos mesmos.

Numa censura quasi paternal, disse: «Em-
bainha a tua espada; pois todos os que amam

4t*

*J?

SMM

a espada, morrerão à espada». S. (Matheus cap.
26: v .<$).

Nem mesmo para defendei-o o discípulo
teve o seu apoio ao gesto que praticara.

Colhendo na passagem acima o «espirito»
que vivifica» o Espiritismo, terceira revelação
de Deus aos homens, procura cada vez mais
esclarecer o espirito daquelies que, na sua íon-
te, buscam a água que os dessendentará para
sempre.

Falando ao discípulo que transgrediu os
seus ensinamentos, o Mestre, visando sempre a
melhoria da humanidade, dava á mesma uma
das suas mais proveitosas lições.

Náo deveria o discípulo ferir oeseu inimi*
go a espada para que o seu gume afiado náo
viesse cahir sobre o seu corpo.

Generalizando diremos: não devemos offen*
der o nosso próximo para que a offensa não
venha nos attingir; náo devemos perseguir
aquelles que nos rodeiam para que, no futuro,
náo venhamos a passar pelos mesmos golpes
que sobre os mesmos desfechámos; emfim, fa-
çamos aos outros somente aquülo que deseja*
mos que nos seja feito.

Comprehendendo a liçào de Jesus é que
num esforço supremo, os adeptos do Espiritis-
mo procuram, cada vez mais, a melhoria dos
seus espíritos.

Admittindo pelas provas scientificas a re*
incarnação, cornprehendemos que, muito em,
hora os dias actuaes sejam de apparente feiscí
dade, um dia, em uma outra existência, aqu
ingressaremos novamente, trazendo sobre oa
nossos hombros os golpes profundos produzi-
dos pela mesma espada com que ferimos os
nossos semelhantes.

Eis como cornprehendemos a liçáo de Jesus
e como justificamos a desigualdade de condi-
ções physicas e moraes dos que habitam o nos-
so planeta.

Coxos, estropiados e paralyticos de hoje,
outra cousa não representam senào déspotas*,^
orgulhosos e tyrannos de hontem.

Acompanhando a miséria moral vem a mi-
seria material, concluindo assim um cortejo si-
nistro de dores e soffrimentos necessários á-
quelles que, esquecidos do futuro, náo poupam
as fraquezas do próximo.

Aylouma.
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VALOR DO ANNUNCIO
«VIDA CAPICHABA» •****
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0 negociante inteliigente nâo desconhece o valor de uma systematica campa
nha de propaganda.

Os annunciòs nas revistas do gênero da Vida Capichaha sáo de notável elfi-
ciência, trazendo fartas compensações.

As declarações abaixo, que nos foram espontaneamente offcrecidas por nuas
das mais importantes firmas de Victoria, sâó attestados magníficos das vama-,

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

Amos. e Sara, Directores da «Vida Capichaba»:
Nas vésperas de encerrarmos o anno commercial de 192% temos o grato pra-

ser de levar ao conhecimento do* prezados amigos que estamos satisfeitos com
a campanha de propaganda, que vimos fazendo em sua conceituada revista, pois
podemos assegurarlhe que vários negócios nos foram encaminhados de diversas

praças por intermédio de annunciòs, que publicámos ça «Vida Capichaba».
# Importando num acto de justiça reconhecer as vantagens de propaganda na
sua preciosa revista, felicitamol-os por esse auspicioso resultado e apresentamos
lhes os nossos votos de constante prosperidade.

De YY. bb.
Attos. Crdos. Onrs. ê

G. Roubach £ Comp.»

«Victoria, 31 de dezembro de 1929
Exmos. srs. Directores da «Vida Capichaba»-Nesta Capital-

Amigos e senhores
Como annunciantes assíduos na «Vida Capichaba», onde fazrmos constante

propaganda de nossos artigos, de real proveito para nossa Ürganisaçâo, graças á

grande procura de que gosa esse magazine capichaba, mercê dos esforços de

seus dirigentes, ao encerrarmos o nosso anno commercial de 1929, sentimo-nos na

obrigação de vir apresentar-Ihrs os nossos agradecimentos pela cooperação que,
por esse meio, dispensaram ao desenvolvimenio de nossos negócios.

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

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

Cleto de Almeida, gerente
Luiz Partilho, contador».

Esses attestados, que tem o alto valor de serem sybscriptos por duas .Ias mais

importantes firmas coramerciaes desta praça, entregues, constantemente,
com vantagens innegaveis, á faina compensadora de annunciar sempre para ven-

der cada vez mais, valem pelo mais efíicaz louvor á efficiencia dos nossos lar-

gos recursos de publicidade.
E-convem salientar como expressão de verdade—poucos centros commerciaes

sâo tào sensíveis á influencia do Ainuncio, como o nosso. Qualquer produeto an-

nunciado habilmente nesta praça tem, logo, grande procura e sabida infallivel.
Todo commerciante e industrial, que saiba tirar vantagens compensadoras da

propaganda, ha de encontrar sempre a freguesia espiritosantense disposta a

apoiar e desenvolver suas iniciativas. <*
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das, dos malefícios, que perversos inimigos lhes irrogavam, atormentando-lhes, de um mo*
mento para o outro, a existência prospera e tranquilla.

, Mastigando phrases cabalisticas, cuspilhando o solo mal varrido da palboça, o rude ca-
bodo, de sobrolhos arrugados e olhar ameaçador, concentrava-se alguns instantes ou mira"
va uma pouca de água no fundo limoso de uma cuia, e affirmava, depois, conhecer a doença
e saber quem a pusera, prompto—se lhe pagassem—a melhorar a situação do enfermo e a
castigar, por diabólicos processos, a maldade do inimigo descoberto.

Recordando o nome desse tuchaua da feitiçaria indígena, convencemo-ços de como es*
sas crenças, ainda bem enraigad^s, em sortilegios e feitiçarias, falam alto do nosso atoaso»
da nossa ignorância, das superstições vergonhosas, que nos arredam da peripheria, em
cujo centro progridem os povos cultos, sabiamente instruídos e cuidadosamente educados!

O Centenário da Independência, que commemorámos, foi incompleto: significou apenas
nossa emancipação política da tutella lusitana, que nos opprimia c vexava.

A verdadeira liberdade só a festejaremos, quando nos libertarmos pelo espirito, pela
vontade, pela intelligencia amestrada, das abusões e preconceitos, que nos encadeiam aos
costumes fio passado, retrogrado e indefensável.

Só celebraremos verdadeiramente a independência nacional, quando todos os braiiiei*
ros — dos mais aristocratizados aos mais humildes—alumiados pelos reverberos da verdade,
que se irradiam das escolas, se convencerem que todos os nossos «Peixes verdes» sáo ca
runchados restos do feiticismo deprimente c ridículo, que ainda nos humilha e algema, desde
as grimpas sociaes até as palhoças dos mais modestos roceiros.
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LEGITIMAS 5UECA5
Dlstrbuldores x G. Roubach A Cia.Rua 1* de Março, SO

Por lamentável esquecimento de paginaçào,
náo entrou neste numero a noticia, que escre-
vemos a respeito da magnífica e appiaudidis-
sima palestra desse insigne folclorista brasileL
ro—falta que corrigiremos em nossa próxima
edição*
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ANIVERSÁRIOS
Filaram annos '

No dia 11:
Festejou mais um anno de primorosa exis-

tencia, a gentil senhorinha Ignez Contaríne, filha
dilecta do nosso prezado amigo sr. Romano
Contaríne, e da fina elite cachoeiiense, onde
reside.

No dia 13:
O talentoso artista do lapis^Leobaido Bem

to, que por muito tempo abrilhantou as paginas
desta revista com as suas charges de fino hu-
morismo.

—A gentil senhorinha Aleyda Gonçalves
Ferreira, filha do sr. Archimimo Gonçalves, íns-
pector Escolar.

U No dia 15 ;
O sr. Letvegildo Patrocínio, antigo e zelo-

so funecionario da Fazenda.
No dia 16;

Fez annos, nesse dia, o talentoso jovem
Alarico Cláudio de Freitas, escripturario da E.
F. Victoria a Minas, e um dos melhores elemen-
tos da sociedade serrana-

O sr. professor Antônio da Costa Maia, com-
petente director da Academia de Commercio
desta capital e professor de línguas, muito re.
lacionado em nosso meio.

No dia 17;
Dr. Manoel SilvinoMonjardim.—Fez annos

nesse dia o nosso distineto conterrâneo dr. Ma-
noelSilvino Monjardim, nosso representante no
Senado Federal.

Figura das mais prestigiadas em nosso raun-
do político, pelo seu feitio moral e pelo seus
sentimentos democráticos soube o iliustrado
anniversatiante captar a justa sympathia, que
cerca o seu nome.

Aos muitos abraços que lhe levaram na-
quella data os seus amigos e admiradores, jun-
tamos os nossos.

—O intelligente moço Edgard Queiroz,
funecionario da nossa Policia, e um dos nossos
mais devotados desportistas.

—A graciosa senhorinha Lycia De Biase,
filha do sr. Pietrangelo de Biase, um doi
mais admirados elementos do nosso mundo so-
ciai. »

Hontem: *
.dalberto Barbosa e Exma. Esposa-Fi

zeram annos hontem o sr. Adalberto Barbosa,
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operoso prefeito do vizinho municipio de Carta-*
cica. e sua exma. esposa, d. Anna Rosa Bar-
bosa.

O distineto casal que, tanto na villa de Ca-'
riacica, onde patentemente reside, como nesta
capital, desfruta de elevada estima, teve mata
uma opportunidade de receber innumeras ma*
nifestações de apreço.

A «Vida Capichaba» sauda-os cordealmente
e lhes envia muitos votos de contante ventura*
NOIVADO

Adelso-van de Kamp-Xa cidade de San-
ta Leopoldina, fizeram-se noivos o distineto
moço Adelson Gonçalves, filho do sr. Heracli-
des Gonçalves, antigo e conceituado tabelltácn
e a prendada senhorinha Frna van de Kamp»
filha da exma. viuva Norberto van de Kamp.

O noivo, que 6 um dos mais graduados au-
xiliares da importante firma daquella ei*
dade, Vervloet & Irmãos, e a noiva, descendente
de tradicional e conceituada família, gozam na-
quella culta sociedade de merecida estima, razáo
por que o seu contracto de casamento causou
geral contentamento.

Aos noivos enviamos os nossos eumprimen-
tos e votos de felicidade.

m

NASCIMENTO * "

O lar do sr. dr. Mirabeau da Rocha Piruen-
tel, illustre Secretario do Interior e d. Tilda
Barbosa Fomentei, sua amantissima e virtuosa
esposa, está enriquecido com o nascimento de
Eliana, uma robusta menina que veio ao mundo
no dia 13 do corrente.

Aos seus extremosos progenitores enviai
mos os nossos parabéns e muitos votos de fe*
licidade á recem-nata.

NECROLÓGIOS
Gabriel Luiz Gabeira-Na noite de 13 faL

eceu nesta cidade, victima de um collapso car-
diaco, o sr. Gabriel Luiz Gabeira> antigo com-
merciante nesta capital.

j O extineto era grandemente relacionado,
tendo o seu passamento causado grande cons-
ternaçáo em nossa capital.

Elzlra Kül Ferraz — Victima dos acon-
tecimentos da noite de 13 do corrente, falle-
ceu a intelligente e graciosa senhorinha Elzi-
ra Kili Ferraz, filha do sr. Galdino Ferraz.
Pelos seus dotes decoraçàD soubera a mailogra-
da extineta grangear innumeras amisades, dea-
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£//* é engenheiro. Forte e elegante. Usa
bigodinho. Pertence ao numero dos nossos
athletas. Gosta, entretanto, de distrahir o seu
-coração com uns tantos namoros. E por signal
está num Jlirt formidável com certa morena de
olhos verdes, que é realmente muito interes-
sante.,, i

0

Brigou V Então depois de seis annos de
quasi-noivado è assim que se procede ? Elle
fez lhe tantas promessas, disse lhe tanta coisa,
para acabar depois agindo dessa maneira?

Alfinete protesta...

88 88 88

Vlmol-os na igreja, domingo. Ambos riso-
nhos, felizes. Depois, como enamorado! da Fe-
lícidade, ambos sahiram e tomaram um bond
para certo bairro próximo. Sabemos que sáo
habitues da missa das 8? &1& t|m a carinha
mais bonita de Victoria. Elle escreve versos
? ..a diversas.

Temos desconfiança delle, portanto...
¦%¦>¦
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\/ A loura da praia disse que jamais gostará
de homem algum. Disse mais que vae íicar sol-
teirona e se internará, muito breve, num con-
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Hygiene e belleza

| Imprescindível á mulher «chie»
PARA 0 ROSTO E PARA 0 CORPO
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Vende-se em todas as boas drogarias,
pharmacias, perfumadas e casas

.de armarinho.
Depositários em Vicioria :

G. Roubach & C.
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vento. Ora, mlte., essas coisas sâo muito fáceis
de dizer... .

8898$
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E dizer-se que mlle. o amava. Que blai-
phemia S Então, mlle., svmbolo da volubilidade,
apontada como a mais inconstante das creatu-
ras. seria capaz cie amar alguém ? E mlle., por
fim, sentiu se tão offendida com isso, que dis-
se áquella sua ultima victima—o jovem bacha
rei— que fosse dar um passeio ao Rio e não
voltasse mais... $
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O desejo delle, segundo soubemos, foi de
estrangulal-a em plena rua. E quasi que o fez.
Entretanto, a sua fina educação impediu o de
proceder de maneira tão violenta. E elle con-
tentou-se em dar, em pleno rosto de w/iV., a
mais sarcástica de suas risadas...

Descubra o leitor «o caso»...

SOB hQ00 cr

A victoria delle foi mesmo triumphal. Agiu
tanto, falou tanto, tanto gesticulou, que mlte.
acabou cedendo. Nós sempre julgamos isso...

86 8P88

Vem ahi o (arnaval. Está chegando... O
carnaval é a época da brincadeira, da pilhéria.
da volubilidade, da inconstância na mais alto
grau, emíím. E* a quadra em que náo se pensa
em cousas serias. Em que tudo tem a durabi*
lidade de um perfume. Época de contra-sen*
sos... Ha muita gente que é igualzinha ao car-
naval...

88SS88

Vimol os juntos. E admiramo-nos. E porque
nos admiramos fomos saber e razão daqueiie
colloquio. Soubemos, então, que era uma sim-
pies explicação que ella tomava...

Al fInata
Acccitamos, para eaU ãecçâo, qaaesqucr colla-
boraçôes, que, entretanto, só strio publicadas,

si convierem á redacçâo. Podem mandal-as para a Caixa Pas-
tal 3853 ou para a Avenida Capichaba, n. 28, ntsta Cidad e
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Loteria do Espirito Santo
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Adquiri um bilhete sem demora

PRÓXIMA BXTRACÇÃO
DIA 25

100:000$
Concessionária: Cia. Loteria do Espirito Santo

Sede: Rua Duque de Caxias, 21
i?

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

VICTORIA - ESPIRITO SANTO

As etfracçóes começarão ás 15 horas
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O DENTIFRICIO
IDEAL

A' VENDA EM TODO O BRASIL
E NAS

PERFUMARIAS LOPES
RIO - S. PAULO
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tacando-se entre as demais pela sua simplici-
dade e captivante gentilesa. #

Cursava com brilhantismo o 4' anno gym-
nasiai, cheia de esperança e confiante nos aeus
esforços.

Tenente Pedro Gonçalves-Tambem em
conseqn«ncia daqueUes factos tombou sem vida
o tenente Pedro Gonçalves, ajudante de ordens
cio sr. Secretario do Interior e um dos mais
estimados officiaes do Regimento Policial Mi-
Iitar.

A sua morte causou grande pezar naqueila
corporação e aos seus superiores, que o esti-
mavam pelo seu exceilente comportamento e
disciplina.

D. Sophia Salloker —Victima de uma syn-
cope cardíaca succumbiu na noite de 13 a
exma. sra Sophia Salloker, muito relacionada
em nossa capital.

A veneranda senhora era viuva do saudo*
so político no município de Santa Izabel, cel.
Joáo Maximiano Salloker,

Sully Bernardes—No dia 17 falleceu, no
Rio de Janeiro, a prendada senhorinha Sully
Borges Bernardes, filha do dr. Bernardes So-
brinbo, deputado Federai por este Estado.

Muito joven ainda, contando apenas 15 an-
nos, Sully foi victima de insidiosa moléstia
para a debellaçüo da qual nâo foram peque-
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nos os esforços e os carinhos dos seus extre-
mosos pães.

A todas as famílias enlutadas, a «Vida Ca-
pichaba» envia os seus sentidos pezares.

¦ ií

Terreno na P. Comprida
II. ba. não desejava possuir w ter-
reno na Praia Comprida? Pois ctepu

a saa Dez!..
Vende-se um exceilente, (para construir) na rua
Jiapemirim, próximo ao mar, livre e dcsem-

baraçado e com algumas bemíeiturias.
Trata-se nesta redacçáo. ou na Secretaria da fazenda

com o sr. Emílio Oliveira.

i
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uma Remington
Para cada fim
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A "Remington 12" A 'Remington 30** com
tahulador decimal
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"* *¦*¦ £7Z£S*~ *1"> ^

h -Nrt-iMÍ fV^Iflf
m &f * *"* ( I

'-•-¦ jljlj ¦r^.J«J.,.,„,,. ^

..-rr

A "Remington
Electrica'»* A "Remington de

Contabilidade»

Dentre estes modelos
ha um que se adapta e«
xaçtameiiteaoseuira-
balho. Â Remington é •
forneci da em diversos
modelos e tamanhos,

para todos os fins.
Ha uma machina para
correspondência, para
facturas, para esta-

ti st i ca, para contabili-
dade, para uso pesso-
ai, etc.

Peçam uma demon-
stração, sem compro-
misso de compra, á

Casa Pratt
Rua 4ô Ouvidor. IS tltftça fo S^ 1B-18
C»i»tÜZ5-TiUU2tt CibiiaS^t vzai

Rhxftlhnctro & PhoAo

Filiai em 'fictoria :

Rua J. Monteiro, 69
V»ctoria —E. Santo

>ub agencias: Cachoeiro de
ítapemirim» Collatina e

Carangola (Minas)
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1
-4 cultura do figo

Muito embora a figueira cresça em uma
grande variedade de solos, os solos que a ella
mais convém são: — 1.* — os bem drenados; 2.*~-
os bem supprídos de humidade; 3.- — os que se«
jam razoalvelmente férteis. Sáo essas as pri-
meíras condições a serem observadas. A mui-
tiplicaçâo da figueira dá se por meio de «gar-
fos», aliás um methodo táo simples e tão ge.
ralmente empregado, que dispensa fazer consi-
deraçôes especiaes aos outros methodos indi-
cados. Os «garfos» devem ser cortados duran*
te o periodo dormente, de arvojes de cresci-
mento da estaçáo anterior e nâo convém em-
pregar nunca os rebentos compridos, delgados
e cheios de seiva, qne, ás vezes, nascem do
chão. O centro dos galhos usados para «garfos»,
é oecupado por um grande vâó ÓCO* Ordinária-
mente, os «garfos» se cortam com um compri-
mento de íi a 10 pollegadas, mis o eomprimen-
to é determinado, geralmente, pelo vigor do
crescimento e pela distancia entre os nós ou
borbulhas. *

Os «garfos» podem ser cortados no outom
no, em princípios do inverno ou da primavera-
Os que forem cortados no outonno devem ser
acondicionados em musgo molhado, areia humi-
da ou de qualquer outro modo, contanto que
fiquem dormentes ate o tempo próprio do plan-
tio- Os cortados á chegada da primavera, plan.
tartvse logo em carreiras de viveiros. A praxe
antiga, que dá logar ao callejamento dos «gar-
fos», é preferida por alguns lavradores, pois
acreditam obter assim melhores resultado?. Ao
plantar-se os «garfos» nos viveiros abrem se re-
gos de 6 a 8 pollegadas de profundidade, nos
.quaes se coltocam aquelles em posição vertical,
cora intervallos de 8 10 pollegadas, na carrei-
ra. A cultura da figueira, pouco dessiminada
ainda no Brasil, só poderia dar grandes v^ta*
gens financeiras aquelles que a cila se dedi-
caosem.

..* *

Piolhos e pulgões das larangeiras

As formigas que procuram as laranjeiras
(geralmente chamadas «lava-pés») são attrahi-
das pelas excreções dos pulgões, que infestam
as folhas, ramos e fruetas. Tentar eliminai as
das raizes das arvores, sem cuidar da destrui-
ção dos piolhos» é tempo perdido. Contra os
piolhos a formula mais conhecida e também a
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mais efficiente é a seguinte:-sabáo 500 graro-
mas; kerosene 5 litros; e água 4 litros. Prepa
ração:—o sabão é cortado em fatias bem finas e
posto em água (I litros n*uma lata ou vasilha,
e esta levada ao fogo até que o sabão se dis-
solva completamente. Feito isto. retira-se a va-
si lha do fogo e, aos poucos, despeja-se o ke-
rosene (8 litros) misturando tudo muito bem»
A mistura deverá ficar com a côr e a consis-
tencia da nata, conservando se assim sem que
se deteriore. Toda a vez que se deseje fazer
pulveris^çôes contra os piolhos, bastará empre*
gar uma parte dessa emulsáo para 10 partes
d'agua. E' preciso agitar muito bem a mistura
para applical-a ás larangeiras. produzindo um
nevoeiro fino. o que se consegue por meio de
um pulverisador (por exemplo o Vermorel) e,
na falta deste, um irrigador de furos finos. As
applicações (às folhas de tronco) de# preferen
cia devem ser feitas em dias claros, de sol bem
quente, que sáo os melhores. O tratamento»
sendo necessário, poderá ser repetido 20 ou 30
dias depois. Decorrido algum tempo, faltando
ás formigas as excreções dos piolhos, que sâo
o seu alimento prediiecto, ellas mudam de ha-
bitaçâo.

a a

Quando o fumo está maduro?

Conhece-se que o fumo está maduro, ou
em condições de ser colhido, quando, ao pene-
trar-mos no fumai, sentirmos cheiro activo de
fumo, e, alem disso, notarmos as folhas salpi-
cadas de manchas amarellas. Colhe-se tirando
folha por folha, ou cortando-se os pés inteiros,
sendo o produeto recolhido em cestos e levado
para casa, onde se faz a «dependura* do fumo
e se procedera ás operações subsequentes.

A utilidade dos gatos caseiros

Em conseqüência de communicaçâo do dr.
Palier, a Academia de Medicina de Paris está
prevenindo ás donas de casa de que devem
possuir gatos em casa, visto como está verifir
cado que os ratos sáo vehicuios de vários mi*
crobios pathogenicos, particularmente dos da
pneumonia. O dr. Palier, que fez ura longo cs-
tudo sobre a matéria, diz que os ratos espa-
lhacn a pneumonia, dispersando enorme quanti-dade de pneumococus que acompanham os pel-los cabidos das suas pernas.
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Dr. CyRO CARNEIRO bEAb
MEDICO

trurgia da cabeça e do pescoço. Especialis-
ta em doenças das olhos — nariz — gar>

ganta — e — ouvidos

-

CONSULTAS:

De 9,jQ ás II iiur;i<f e
<te II ái 17 horas

«JRBSIDENCIA

CONSCl.TOKtO
Bdificiò fio Banco In
glex r andar unia 10

Tcl.: C b
Praía do Sui
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DR. AMÉRICO OLIVEIRA
a

MEDICO - PARTEIRO i
Hl SII>FN< IA

Rua Washington Pes-
— sôa, 22 —

ü (antiga Rua do Norte)
d^ Teieph, 19
fl-uxiri iinuinnini uixiii:

CON8I i.TOKro

Rua I! tie Março#
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Eu dr. Armando da Silv., ....-...„ j;..1S!;..,t ,u
Oco pela Faculdade dr Medicina da fiahia.chefe da Clinica .Medica doAlylo de Mcmltci*dade e medico da Hyg.ene Municipal,
AÜcOto cjue tenho empregado, na minha eliru-ca, o KIJXII. DE NOGUKIRA do pharmaasOtlcoclinico Joa*o rlfi .Silva Silveira, obiendo «* melho.res resultados em lodo*» os casos de alTeeçJjea¦yphitiücas,
O «jue aíôrmo cm ft* de meu grtlo,

Maeeio, |« de Junho de l<>J7.
.*

.Dr. Armando Silva.
(Firma reconhecida)
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TEIXEIRA SILVA & CIA
O

COaMPLETO SORTIMENTO DE LOU-
CAS, PORCELLANAS, "RYSTAES,

FERRAGENS, ARaMARINHO E
DROGAS.

SECCOS E MOLHADOS
Recebem gêneros do Paiz á consignaçáo

Telegrammas : JARRA

Rua Primeiro de Março, 8 e 10
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VIetorla E. Espirito Santo

jjplllffllllllM* DM COKTK ELEGANTE É TUDO!»
Padrões - ulílma novidade - no

Alfaiate ssstBorcpes
MA 1)0 ORIENTE, 4 (Esquina do «Cate Ueereio») — VICTORIA.

ALoleria de Minas tem pago, com pontualidade, todos oa bilhetes premiados.
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B£t_eaj* de informações
¦... : Os príncipes da Europa andam, mesmo, com

,; vontade de casar. íh pouco, Humberto, da ha-
lia, e'Maria José, da Bélgica, celebraram os
seus esponsaes pomposos esolennes, attrahin-

* 
^do á Roma cinco reis e mais de setenta prin-
f,cipes. Agora, annuncia-se para breve o noivado
>da princeza Juliana, herdeira da co:ôa da Hol-

landa, com o príncipe de Erbach Schoenberg.
Fala-Se, também, que a princeza Giovanna, da
Italja, está com um hymineu em vista. E em-
.jguanto os jovens casadoirós das famílias reaes
europóas vâo tratando de arranjar os seus pa-
res, o estroina do príncipe de Gaites não acha
geito de encontrar o seu ideal, desapontando
jái a clássica íleugma britânica, que deseja, ar-
denternente, ver casado o substituto de Jorge V.
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Segundo as estatísticas ultimamente publi-
câdas, verifica-se existir na Itália, actualmente,
§08.746 homens desempregados. Onde está a
excellencia da organização mussolinesca?

Noticias de Pueblâi México, dizem que um
grupo de bandoleiros escalou a famosa pyra-
mide azteca de Cholula e despojou por complc-
to a estatua da Virgem dos Remédios, (pie se
ergue no cimo do velho monumento. Tanto a
Coroa de ouro, que cobria a cabeça da imagem*
precioso e celebre exemplar da arte religiosa
do século XVI, como as riquíssimas vestes e
jotas que a adornavam, passaram para as mãos
dos assaltantes, que, nâo contentes ainda, car-
regaram também com o Menino Jesus, que a
^Virgem sustentava ao collo.

Ha na Cathedral de Zagoeb, na Bélgica,
um triptyco vindo dos tempos antigos, que era
alvo das attenções geraes dos colleccionadores
de raridades artísticas. Recentemente, esse tri-

jg ptyco desappareceu mysteriosamente, usando,
quem o levou, o «truc» de fazei o substituirxior

1 uma grosseira imitação, produzida por um pin-
tor qualquer. Essa substituição só foi notada
muito tempo depois, quando alguém verificou,
por accaso, que a «bella obra de arte» começa-
ya a descolorir-se, deteriorando-se. Vieram os
peritos e confirmou se, então, que o triptyco ori-
guiai fora roubado. A obra de arte em questão
era estimada em alguns milhões de francos.

*
• *
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A mascara só
Si

é permittida. hoje, nos fes-
tejos carnavalescos. Durante séculos, entretan-
í|0» foi accessorio normal de «toilette.» No rei-
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do de Luiz Xlll a mascara servia para prote.
g'kr a tez delicada das mulheres elegantes nos
passeios, nos bailes, nas visitas è até mesmo
089 igrejas. A burguesia disputava-a á nobreza.
Para evitar o frio cortante no rosto, durante as
viagens de trenó, foi também muito usada na
Rússia. Na corte cios Valois, o (seu papel era
dissimular a camada de cosmético com que as
mulheres e os homens cobriam a| faces e thi
a mascara era um simples quadrado de panno
que se adaptava ao capuz. O mysterio cia mas-
cara serviu, também, aos planos tenebrosos de
Catharina de Medida, que dominou numa época
em que as damas da nobreza usavam um «loupa
retido por um fio de crystal.

Receita para se fazer «biscoitos á rainha» :
—três claras de ovos, três gemmas, sessenta e
cinco grammas de assucar branco, um pouco
de raspa da casca do limão, um sacco de pan-
no com um tubo na extremidade.

Batem-st^as claras nté formarei certa,
espessura c juntam se-lhe as gemmas, a farinha
o assucar e a raspa; tudo isto se amassa muito
bem. Logo que estiver prompto. deita-se a
massa no sacco e, pelo tubo, faz se ella sahir
aos bocados, comprimindose o sacco e deixan-
do que os bocados caiam em foüias de papel
forte. Os biscoitos devem ter 10 centímetros de
comprido, 3 de largura e meio de altura, tendo
os extremos arredondados. Cozem se no forno,
polvilhandoos com assucar pile, deixando que
elles fiquem corados. E depois, é claro, caso se
tenha vontade e se «esteja com água na bocea,
pode-se comelos gostosamente*..

• a

O palácio de Veneza, cuidadosamente res-
taurado, acaba de ser convertido em residen-
cia ofíicial de Mussolini, alma do fascismo que
empolgou o grande reino peninsular banhado
pelas águas do Adriático e do Mediterrâneo.
Trata se de um velho solar da «Itália terceira»,
situado no coração de Roma e construído em
meades do século XV pelo papa Paulo II, que
o preferia ao Vaticano pela sua austera simplt-
cidade. Antes da guerra, o Palácio de Veneza
serviu de sede á Embaixada Austrica. Musso-
lini, em 1924, ordenou a sua restauração e com-
petentes architect^s e artífices restituiram á
«Sala do Mappamundi» todo o seu antigo es-
plendor, demolindo as subdivisões feita pelos
oecupantes anteriores. Agora, as suas columnas,
de finos e coloridos mármores, fazem resaltar
toda a sua riqueza. Mussolini escolheu para
seu gabinete de tiabalho a «Saia do Mappa-
mundi.» '.¦ '•
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Sabão Russo r*

• SUPER-HYGIENICOS E PERFUMADOS

401/0 de colônia FLORIL — Ultra fina e concentrada.
Sabonete FLORIL o mais puro e agradável.

O segredo da Sultana *- rejuvenece e embelleza a cutis.

SâbdO RUSSO (B(>\\do e liquido) medicinai. Grande protector da pclle
«a contra rheumatismo. queimaduras,
contusões, torccdurns, friciras, golpes, talhos, rugas, comichôcs, espinhas, pnnnos,

caspn. snrdas, assadirras do sol e suores fétidos.
Adoptados offlcialmente DOS hospitacs do Exercito e òa Policia Militar do Brasil.

A' venda cm Iodei t* parte.
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CRIA ROBUSTOS BEBES
porque :

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

GLAXO náo tem micróbios nocivo* e ató os
recém-nascidos o assimilam.

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

ftb
Experimente-o para o seu Bebê
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pouco dinheiro ?
i

PROCURE SEMPRE
a filial da

:¦-'>¦¦¦

Alfaiataria Guanabara
#

Rua 1* de Março,34—Victoria-E. Santo
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4 Joaquina nào é tão feia como dizem.
Gumo nào é, cumpadre ?!
£*' muito mais feia ainda.»

•???????

a *

A primeira operação cesariana praticaria em
pessoa viva foi feita com todo êxito por Jacob
Nufer, em 1500. Essa operação tem, portanto, a
mesma idade do Brasil...

mmwWMMw*-''

Os allemàes, com aqueile espirito pratico,
que os distingue na actividade mundial, lança-

iram uma nova modalidade de utilidade publi
ca nos grandes centros:— o «café escriptorio.»
Nos logares de grande movimento e circulação,
o café desse gênero tem um compartimento es*
pecial, separado da turbulência da sala de con-
sumo rápido, onde o transeunte pode, ao mes-
mo tempo que toma a sua chavena de café,
fazer a sua correspondência ou qualquer outro
serviço. A estadia é inteiramente gratuita, des
de que o cliente consuma qualquer cousa da
casa.
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Nova York e Londres sáo as duas capitães
que apresentam menor porcentagem de óbitos
pela febre typhoide. *

Um medico inglez descobriu esta cousa in-
teressante ; a3 cores actuam sobre a circula-
çào no corpo humano. Sob a acção de cada
uma das sete core-, o pulso do homem bate
com rythmo differente, u que significa que ellas
influem poderosamente sobre os nossos nervos,
e, portanto, sobre a nossa saúde. A luz verme-
lha, por exemplo, augmenta a actividade, mas
augmenta, também, a nervosidade e a irritação
de caracter da creatura. O amarello facilita a
emoção. O azul dá calma e serenidade de es-
pirite O verde exita o cérebro, mas não irrita
os nervos.

Dr. Sabido
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IODO-KOLA
soberano nas MOLÉSTIAS oo ESTÔMAGO,

INTESTINOS, CORAÇÃO £ NERVOS
TÔNICO DO' UTERÜ
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MÜLLÜDOLINA
O único preparado atè hoje conhecido para combater e
exterminar por completo a caspa, evitar a queda do ca-

bello e combater toda c qualquer moléstia do couro
cabcíludo.

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

estrangeiros, não sendo o mais caro.

Estes poderosos preparados são vendidos na
Perfumaria FLOR DÂ AMERICA

Rua Duque de Caxias, 27
E. E. SANTO VICTORIA
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Café Globo
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RUA JKRONYNO MONTEIRO, 8»
Duque de Cailu», 40 — C . postal, 3742

Trinxet & Alves
SERVIÇO COMPLETO PARA BANQUE-1

TES RATT FS F PIP-NirS
Bebidas finas, conservas nacionaes

e estrangeiras
- TELEPHONE N. 182 -

VICTORIA ESPIRITO SANTO
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O "Nutrion" é o melhor dos tonicds
e q mais poderoso dos fortificantes.

"Nutrion" comi 6Zcl
o Fastio e a Magreza; abre o appe-

i . * tite e
"Sr :*

augmentar o peso
.» 5 M:'.

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

• : ¦- ti ¦¦¦ -te mW.

A.

(M â 
'*"

phoro tonifica o cérebro e o

..j*â|

systema nervoso.
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Naquelle dia a venda de Manoel da Feira,

vulgo Mane Gallego, regorgitava da fina flor
da sua fregue/.ia domingueira.

Houvera missa na capellinha, que se erguia,
muito branca e muito simples, na lombada ver-'de do oiteiro. O pequenino campanário, depen-
durado fora, sobre duas estacas de garaina, en-
chia o ar sereno da manhã dos mais alegres
repiques. Pelo caminho, que como serpente ala-
ranjada ia zig/agueando desde o sapo até a
porta do templo, descia a dous a dous e a um
de fundo, no seu passo mollengo de sertanejos
polychromada de vestes berrantes a chusma
dos beatos.

Quasi por ultimo, calças brancas e paletot
preto, amplo lenço ramalhudo ao pescoço, pre-
so por um anel de latáo, largo chapéo de cipó
quebrado no alto do frontal, por onde escorriam
grossas mechas de cabello negro e lustroso,
vinha o Joséíiama, o Zé cabôco das parochi-
anas, que o disputavam em intrincados prelios
amorosos. Ponteador eximio de viola, cuera no
desafio, só por estes dous poderia conquistar o
coração das morenas. O seu physico era de
homem que náo faz fé, de estatura mediana,
franzino, mas rijo de músculos.

Fora á missa em paga de promessa. Desde
a ultima enchente, o raio da tremedeira lhe
invadira o rancho. Mãe e irmãos» sem mais pin-
ga de sangue, o roçado quasi em abandono,
todos de pança inchada como mandyuba de
molho, nâo podiam fazer vintém. Três sexta-
feiras já que o Chico curandeiro lhes «cortara»
o baço e lhes benzera a casa. Nada. A terça
estava ahi...

Zé cabôco vinha alegre, cantarolando uma
chula. Nossa Senhora lhe dera saúde e aos
seus. Levara-lhe uma cabeça de cera. Estava
paga a promessa. Agora, era aproveitar o do-
mingo, começando por bôa pinga.

Todos que se achavam na venda recebe-
ram-no com alegria e gritaram, quasi que a um
tempo.

—Viva cabôco! Paga pra gente!
—Pois nâo — Viva! Gritou o novo freguez.
Os copos se enchiam e eram tragados cm

pouco.
—Desça cerveja! Hoje é meu dia! Bradou

José, cheio de grande júbilo.
A pândega estava no auge, quando, lá fura,

no terreiro banhado pelo sol a pino, levantan
do um turbilhão de poeira avermelhada, esta
cando ardego macho ruço queimado, chegara
alguém.

Miguel João, o mascate! Disse um delles.
Com tal noticia, Cabôco empallideceu. No seu
olhar faiscante de mameluco, como que uma
sombra negra de tristeza se alojou.

Pagou a despeza e ficou» immovel. absor-
to, a um canto.

João Mascate, turco robustíssimo, de uma
força e coragem respeitadas vinte legoas em
de redor, arrastando no piso de tabatinga as
grandes rosetas estrelladas das chilenas, berrou:

—Bom dia bra océs!
Todos responderam, meio respeitosos, com

excepçâo de José.
Olhando-o na extrema do balcão, o turco

arriando, ligeiro, a caixa cheia de bugigangas,
(jue trouxera a tiracollo, approximou se de Ca-
bôeo e. dando-lhe pequeno empurrão, segredou :

Prasileira bórca!
Tma onda de sangue tingiu o rosto do ra

paz. Seus olhos reaccenderam para, logo após,
se tornarem sombrios.

Miguel Joáo se celebrizara desde muito, como
o bicho tutu daquellas paragens. Sabidáo de
marca, trapaceiro habilissimo, ia enchendo o
pé de meia a olhos vistos. Valente, bons mus-
culos para derribarem quatro de um soco, já
era eleitor, amigo de cama e mesa do chefão
p.litico, com promessa de ser vereador muni-
cipal. Eleição intrincada, eile lá estava, cerbe-
ro, arrogante, á beira da urna, espantando meio
mundo.

A sua rixa com Cabôco foi porque este re*
cebera delle* uma nota falsa e tivera coragem
de denunciabo, quando nâo achara troco para
o dinheiro.

A policia, âs mãos do regulete político, de*
tivera o queixoso três dias, por infâmia.

João Mascate era um homem honrado!
Virando-se para o vendeiro, bradou-lhe:
Pota cachaça, cobo cheia!
Manoel Gallego obedeceria.

Agora, Capôco cirfincunha, pépe tuda!
—Nâo quero, muito obrigado, já bebi.

Pépe!
—Náo posso, respondeu José.
—Antâo juga na cara!

tu
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O sr. Synval Fllguelras de Moraes,
de Calçado, neste Estado, que, em novembro
ultimo, recebeu o diploma de bacharel em
Theologia, no Seminário Theologice da Egreja
Presbyteriana do Brasil, com sede em Cam-

pinas, Estado de São Paulo.

Juntando o gesto á phrase, Mascate atirou
toda aguardente á face do Cabôco.

Todos os frcguezcs {oram sahindo, receio-
sos. 0 turco, impondo arrogoncia, sorria, vi-
ctorioso, retorcendo os fartos bigodes de pel-
los grossos. Approximando-sc mais da victima
das suas bravatas, gritou, dando-lhe forniida-
vel pescoçâo, que o atirou de encontro á pa-
rede:

— Prasileira num bresta!
Alguém, lâ de fora, bradou: #
—7,é, isso é demais! Brasileiro náo engole

desafôrol
Como despertado por bruscas forças estra-

nhas, José sorriu, espumando ódio aos cantos
da bocea, ergeu-se, rápido, e com mais brilho
nos olhos negros, gritou para o negociante:

—Encha o copo de kerozene!
O vendeiro vacillou.
—Encha já disse.
Na imminencia da briga, o Gallego fugira

pelos fundos do negocio. Como um gato, José
saltou o balcão, encheu o copasio de kerozene
e ordenou ao turco:

¦ ¦=?

— Engula f
O turco avança, erguendo o braço para

prostrar o ousado, quando recebe, em pleno
rosto, todo o contido no copo.

A esse tempo Zé saltara para o terreiro e
gritava:

-Para fora, Mascate do cáo! Você vae ver
para quanto um brasileiro presta!

0 povo debandou. Todos lamentavam a
sorte do pobre Cabo CO, que seria triturado pe-
Ia força do outro, como cabrito ás unhas afia-
das da sussuarana. O turco pula, como um
touro bufando, levando a mAj á cintura. José
mergulha sob o mascate e salta de lado, em.
punhando uma faca já tinta de sangue. 0
estrangeiro, seruindose ferido, corre, piram-
beira abaixo, em demanda do arraial. José to-
ma lhe a frente, com ar sinistro. Os dois ro«
Iam pela muxinga, como duas feras rosnando-

Jurandyr

Oliveira,

filho do
exmo. sr.
Director

da Ssude

Publica,

Dr. Ameri-

co Oliveira,

e estudante

no Collegio

Americano
Baptlsta, onde completou brilhante-

mente o segundo anno offlcial.

Mais três vezes a lamina íaiscou ao sol e se
embebeu toda no tronco hercúleo do mascate-
que em pouco náo era senào um monte de car*
ne inerme...

Ao encontro de Cabôco já vinha a sua ve-
lha mâe, afflictissima:

—Meu filho! Hoje você é mais meu filho,
porque não envergonhou a memória de seu
pae!

José como um raio, galgou a sua montada
e sumiu na volta de baixo do caminho.

A pobre mameluca ajoelhou se e, abenço-
ando, com um gesto em cruz. a sombra do B-
•ho amado, disse!

—Nossa Senhora te acompanhe!
Duas lagrimas lhe banharam, nos lábios

murchos, um sorriso de angustia e de orgulho.
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A voz do sino... do Carmo

Quando a tarde o sino tange,
Do Mosteiro a vibração,
vSinto a magua que nVabrangc
Tristemente o coração.

QUandÒ a noite o solitário
E tristonho bronze gemer,
Vac o dobre funerário
Longe, bem longe, morrer.

ggc-<=i

^§^=1

Nesfhora (iue me constrange
Baixo meus olhos ao chão...
E' que o sino triste plangc
Saudade e recordação...

Victoria-1929*

R. ALBUQUERQUE

Do a Exilado do Nordeste»
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No isolamento triste deste castello, dia e noite penso em ti, conversando

com o silencio.

O silencio fala. Mas as mulheres nunca aprenderam o seu idioma: por isso

que náo gostam clelle.

• •

Os pensadores sâo os únicos que aprendem a divina linguagem do silencio

por isso, sâo os martyres das mulheres.

a a

Si a metade das mulheres mudasse para a lua. seria preciso fazer canhões

que jogassem balas até la-porque logo a lua havia de querer guerrear com a

terra.

a a

A mulher é como um relógio que marca as horas em que o homem tem que

chegar para fazer as suas obrigações.
•

a

O povo tem ogerisa aos animaes de unhas compridas. No cmtanto, as mu-

lheres de hoje» por elegância, deixam as unhas crescer.

a a

Quando um apaixonado nâo consegue o que deseja, chamam no de louco. E

está certo : porque hoje quem é sincero ÍÊ louco.

a
a

...e eu ando muito mal em emittir estes conceitos. Tu gostas mais de «ma

quillage»...

Júlio d'AltaYt"
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cí que não viveu...
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Era táo fina, táo esguia,
Quasi immaterial.
Tâo esguia e tão fina, dir-ae ia
Espiritualizada,
Immaterializada.
Uma illusâo visual.

Mais leve do que o vento,
Ia levada pelo vento
Assim como se fosse a leve pluma
Do seu chapéu cinzento.

È táo leve, táo fina, tâo esguia,
Quasi immaterial,
0 espirito das lendas parecia
No seu encanto sobrenatural.

Esguia, fiüá, leve delicada;
Quasi immaterial
Teve a vida da QÔr arrebatada
Do roseiral.

E esguia, fina e leve,
Espiritualizada!
Uma illusáo visual,
Foi mais discreta e breve
Do que um floco de neve...

Dissipou-se ao calor de um desejo.
Desfoihou se á caricia de um beijo.

(Inédito) #
Victoria, 8—2-~930*
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Í II Cb AUDIO MANOEL DA COSTA f
! 
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I

>egundocommunícação procedente de Paris,
acaba de ser encontrado ali, numa antiga venda
de hvros, um manuscripto do grande poeta e
pensador brasileiro, dr. Cláudio Manoel da
Costa.

A importância do facto é tanto maior quantomais se sabe o muito falhos que sáo os nossos
Arehivos, no que diz respeito ao magnífico
acervo literário nçm que os escri-
piores .Io século XVIII, illuminados,
entre outros, pelo da Escola Minei-
ra, lançaram, no Brasil, a semente
fecunda da liberdade política, social
é artística.

Cláudio Manoel da Costa, desap-
parecido na íugubre e mysteriosa
noite de :í para i de julho de 1789,
num quarto transformado cm cala
bouço Da Casa do Real Contracto
de Entradas (depois ('asa dos Cou-
tos) em Vilia Rica* deixou quasiocculta sua historia, atraz de raros
e contradictorios documentos, quenos tem trazido o esforço de muitos
biographos, empenltados em escla-
recer os traços bcllos de sua vida
e o enygma doloroso de seu fim.
Ainda nos é occulto este, que as
devassas regias enrolaram nos de-
poimentos mais torpes que a men-
tira poude architectar. E é occulta
até a sua sepultura... Ahi culmina
o desprezo que lhe votaram- ao ré0
de lesa majestade — «por haver co-
partilhado a nobilbsima aspiração
da liberdade e independência de
sua terra natal »

E a sua historia, «alvos os logi-
cos e irrefutáveis resultados a que
chegou Xavier úa Veiga, nas Ephê-
merides Mineira, vol. 3*, pg. 29, de
pois de dilatados estudos e invés-
tigações, continua á espera de do-
cumentos que, elucidardo-a, possam
ractifical os como certos e comple-
tos repositórios da vida do immor-
tal cantor de Vilia Rica, harmonio-
sissimo poeta, advogado ou juiz re-
ctos, vigoroso escripOr e homem
cuja existência, feita n.o brilho das

idéas e na honra das attitudes firmes, as au-
torídades da Capitania apagaram no enforca-
pnento por suas próprias pnâos, «como denotava
a figura e posição em que o dito cadáver se
achava», e cuja honradez mancharam na calda
da infâmia — a negação de sua responsábilida-
de na existência da Conspiração.

Mas voltemos ao que, nesse momento, nos
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O sr. T. Kamiaski, amável commandante do 'Buenos
Aires Maria», que esteve fundeado em nosso porte

em fins de Janeiro ultimo.
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Animado «jezzband», que abrilhantou a festa da inauguração do Orupo Escolar £J |J|
naquella prospera vil/a. S

••«•«?««»??•?••»

interessa.
Seja um grande manuscripto, de obra que

muito venha estender, ao nosso conhecimento,
a já quasi extincta mala literária de Glauceste
Saturnino; seja o que fôr, será para nos outro9,
que o veneramos e guardamos no cofre im-
menso dos talismans da pátria, uma grande
acquisieáo, que muito dignificará aquelle a quem
toca o papel honroso de trazer a preciosidade
desapparecida.

Razão não temos para descrer da veraci-
dade da communicação telegraphica.

Resta agora que o Archivo Publico do Es-
tado, no seu papel de depositário e perpetua-
dor de nossas melhores fontes históricas e li-
terarias, busque para si esse, de certo, impor-
tante manuscripto do inolvidavel mineiro Clau-
dio Manoel da Costa, que se suicidou minutos
depois de terem sido substituídos os guardas
da Cavallaria de Minas pelos esbirros da poli-
cia da Capitania...

E quem sabe se, com essa descoberta, po-
derão ser esclarecidos os pontos obscuros da
vida do inditoso poeta, fornecendo-se também

occasiâo a que possam tratar da reedição de
Villa Rica, o poema da terra em cujos penhas-
cos fez a natureza o berro do grande cantor,
que disse :

«Aquelle que enfermou de desgraçado,
Não espere encontrar ventura alguma :
Que o ceu ninguém consente que presuma
Que possa dominar seu duro fado.

Por mais que gire o espirito cançado
Atraz de algum prazer, por mais, em summa,
Que porfie* trabalho e se consuma
Mudança não verá do triste estado.

Não basta algum valor, arte ou engenho
A suspender o ardor, com que se move
A infausta roda do Fatal despenho.

E bem que o peito humano as forças prove,
Que ha de fazer o temerário empenho
Onde o raio é do ceu, a mão de Jove?»

Mutunt. Minas, 7—2—930*

Carlos Magalhães
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A moda *barbada» ,.

O sr. Mauricc de Waleffe, conhecido jor-
nalista e critico dos costumes francezes, é um
dos que expressam a opinião de que os seus
compatriotas, dia a dia, apparecem mais «ame-
rícanizados». Já condemncu severamente os
óculos de tartaruga á maneira «yankee», mas
reconhece que perdeu o seu tempo e o seu...
trances. E a verdade é que montparmasse vae
succumbindo á «amcricanizaçâo», parecendo que
se ausentaram, definitivamente, os seus lypos
representativos. O phenomeno. porem, è menos
superficial do que se imagina, pois os processos
de «amerieanisaçáo» invadem e transformam até
as tradições da pátria de Anatole. Já nâo é so.
mente a apparencia pessoal, a adopçâo do
«jazz» e do «music hall». Agora, até o typico
bar americano já se converteu em necessidade
parisiense, havendo a câmara dos Deputados
instíillado um onde09 seus representantes «ma-
tam» alguma cousa mais que a sede. Mas o
que é incrível é que as próprias modas fran-
cezis, quando esquecidas, voltam a imperar lo-
go que os americanos se lembram de restau
ralas a seu modo. A barbai por exemplo, era
um additamento capillar masculino visivelmen-
te francesa. Os americanos, porem, apparecendo
de barba raspada e bigode também, foram se
guidos pelos elegantes dos «boulivard», Cança-
dósí entretanto, desse uso, e precisando apre-
sentar uma novidade, urna modificação qual-
quer, os patrícios dé líerbert lloover resolve-
ram imitar os russos e deixar crescer uma bar-
binha um tanto ou quanto communista.

E os francezes, m^is uma vez. acompanham
os sobrinhos do Tio Sara, obedecendo aos di~
ctames da elegância destes, que eram. antiga-
mente, seus subditos na matéria.

Está claro, porem, que não sáo os trance*
zes somente que se submettem á soberania dos
costumes americanos, e sim o mundo inteiro
inclusive o Brasil, que segundo nos parece, tanv
bem tem o direito da fazer parte do globo. Na
avenida, de quando em quando, a gente es-
barra no «arame farpado» de uma barba pro*
phetica. Ora é o «leader» mineiro José Bonifa~
cio, ora é o «leader» bahiano Simões Filha, ora
c o Jornalista Caio Monteiro de Barros, ora é
o jornalista José Felix. e assim por deante.

E ainda há um «barbado» que a gente dif-
ficilmente encontra: o sr. Washington Luiz, a-
ctualmente comendo «lingüiça com farofia» —

seu prato predilecto, segundo o «Diário Girio-
ca» —entre as hortencias de Petropolis...

A moda, a política e 0 carnaval

As casa vendedoras e confeccionadoras de
phantasias carnavalescas, estão, expondo, este
anno, lindas phantasias de gaúchos com as
suas bombachas, os seus chapéos enormes e
os seus revolvers á cinta. Aproveitam ellas,
assim, o momento político, tirando um partido
iútelligeote e... que nâo pode ser vetado pela
policia. E* de crer, mesmo, que durante as
próximas festas de Momo seja o gancho a phan-
tasia preferida pelos homens, e até mesmo pe.
Ias mulheres que apreciam os «travestis» E
ainda há quem duvide d» que os civallos sejam
amarrados no obelisco da Avenida...

Manchas de tinta em seda

Uma senhora perguntou-me. ha din«, como
poderia tirar manchas de tinta de um vestido
de sé Ia Ora, todo mundo sabe que vestido
de sêdí», onde cae tinta, é vestido perdido, a
menos que o caso se revista de circumstan
cias especiaes. Depende da qualidade e da côr
da seda, bem como da qualidade e da cõr da
tinta. Se é um vestido claro e sobre elle inci-
d.u um pingo de tinta escura, consistente, está
visto que tie maneira alguma se conseguirá re*
mediar. Só se pode obter algum êxito havendo
coincidência de cores e nâo sendo forte a tu.*
ta que sujou o tecido. Nesse caso, o sal de a-
zedas pode actuar com relativo resultado, mas
é quasi certo que o colorido do vestido nao
permanecerá o mesmo. A finura e a leveza da
seda prejudicam a operação. Ás tinturarias»
principalmente as que tratam, apenas, de rx-

piorar a freguezia— o que sáo quasi todas —
apregoam a infallibilidade dos seus processos,
mas quem quizer que os experimente para ver
se elles valem alguma cousa. Enfim, como a
senhora que me fez a pergunta era muito mi
nha amiga, eu resolvi revelar lhe um segredo
a propósito do assumpto. dando lhe duas for-
mulas por cujo suecesso garanto e juro. A pri-
meira é a seguinta: não deixe que cata tinta
nos seus vestidos de seda, se é que deseja
conservai-os limpos; e a segunda é esta: com-
pre outros vestidos iguaes, se é que náo pou
de evitar que os outros se manchassem...

Zíto André
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Todo pobre diabo, nortista ou sulista, que
vem para o Rio tentar a vida de imprensa, atrr-
vessa, quasi que inevitavelmente, as situações
mais penosas e diHiceis, no sentido financeira

Eu, como tantos outros, náo fugi ã regra.
Dotado de um temperamento irritadiço. sem-

pre disposto a dizer as verdades mais cruas,
convencido, pretcncioso, e pouco insinuante, a
minha carreira, ainda insipiente no jornalismo
carioca, vae se processando com uma lentidão
que seria injusta, caso valesse eu. nessa profis-
gfiOi uma décima mdlionesíma parte do QUè jul*
go valer...

Deixemos porem, de dívrgações pouco in-

OS QUE SE FORMAM
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Nosso ealorçado conterrâneo, dr* Epaminon-
das Amaral, recem-formado distinctamente
pela Universidade do Rio de Janeiro, e já

no exercido do cargo de promotor publico
da comarca de S. Theresa, neste Estado.

—--*-^

teressantes e passemos ao assumpto que origi-
na estas linhas.

Esss assumpto nâo é mais do que um ho-
mem e esse homem nâo e mais que um cida-
dão chamado Cartório — Cartório de Sestre, ou
jornalisticamente. Sertorio de Castro.

Relacionando os períodos iniciaes desta
arenga, <; preciso que eu esclareça, entretanto,
haver sido, lego que cheguei ao Rio. um dos
auxdiares da surcursal aqui. do grande órgão
«0 Estado cie Sáo Paulo», da qual è o índigi
tado Sèttorío o director responsável, porque ir-
responsável já é um trocadilho muito gasio.

Foi, pois, tendo cm contaeto diário e em
posi«;ão de subalternidade, que tive occasiâo de
conhecer esse personagem celebre nos annaes
do sabugismo naoional. •

Sertorio passava, ontáo, horas e horas em
collcquios telephonicos com o sr. Mello Vi a nau
e outros proceres do siluacionismo, explorando
em proveito próprio, o conceito e o prestigio
daquelle matutino— honra da imprensa paulista
e orgulho do jornalismo brasileiro.

De uma feita, ouvi-o dizer ao citado sr.
Mello Vianna que havia escripto um artigo em
sua defesa, atacando o bispo de Campinas, por
motivo da censura feita ao casamento do sr.
vice-presidente da Republica, artigo esse que o
«Estado de São Paulo» vetou, percebendo os
intuitos bajula to rios do esc riba, que, em váo,
por telephonadas insistentes e por mim ouvidas
varias vezes appellou para o sr. Júlio de Mes-
quita Filho» director d**0 Estado de Sáo Pau-
Io», afim de nâo ficar mal perante o actual dis-
sidente do P, R. ML

Não me surprehenderam, assim, as noticias
de que Cartório de Séstro seria um dos candi-
datos do grupo Mello Vianna- Carvalho Britto
á deputarão federal por Minas Geraes, uma vez
que conhecia, táo de perto, as relações existen-
tes entre elles,

Com effeito, nada mais justo que essa can-
didatura.

As virtudes negativas dos políticos brasi-
leiros é que sempre os conduzem aos mais ai-
tos postos do paiz.

Sertorio de Castro, a meu ver, ha muito
que jã deveria estar sentado numa poltrona do

I
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Palácio Tiradentes ou do Monroe, dados os seus
títulos e credenciaes.

Mesquinho, u^urario, capaz de surripiar..*.
I0$0Q0 de um dia de trabalho de um auxiliar,
como o fez commigo no mez cm que, apesar
de necessitar, nâo consegui continuar a suppor-
talo, pedindo dispensa no dia 31 e recebendo
o meu ordenado com o desconto relativo -pas-
me o leitor I—ao dia em que me demittira e no
qual me apresentei ao trabalho para completar
o mcz, ouvindo, cntáo, de Cartório de Sestro,
a delaraçáO de que já nâo precisava dos meus
serviço?, naquelle dia.

Mas, como ia dizendo, mesquinho, usurario,
grosseiro para com os que delle dependem,
mau para a íamilia a que deve a sua origem,
pois abandonou-a em Sâo João d'EI Rey, onde,
tempos depois, deu-se um caso que nâo relato
para nâo enveredar demasiado por esse cami-
nhq, rastejando aos pés de todos os poderosos
do momento, exhibicionista e mediocre, Serto-
rio adquiriu fama de excellente caracter e até
de homem de talento!...

Paiz de lendas, este nosso l
Os calores, entre DÓS, sâo resultantes de

conceitos convencionaes, de ante mão arceitos
e proclamados!

Quanto cretino, quanto intrujáo, quanto Ser-
torio de Castro espalhado por estes nove mi-
Ihões de kilometros quadrados (quadrados, sim!)
gosando reputações de honestidade c intelli-
gencia l

A candidatura de Cartório de Sestro ia ser,
pois, um corrolario aos seus méritos retroa-
ctivos.

Mas, infelizmente, não sei porque injunc-
ções partidárias, se por prophylaxia moral ou
por quaesquer outras razões, a verdade é que
o seu nome náo consta da lista que vem de
ser apresentada pelos proceres da «Concentra-
çâo Conservedora»I

Francamente !
Eu, que nâo me espanto de cousa alguma,

neste nosso adorável paiz, confesso que ainda
náo me refiz da surpreza que o facto me cau-
sou, e continuo sem saber a que attribuir a sua
exclusão imprevista e immerecida.

Sim, porque Sertorio tem serviços presta-
dos ao sr. Mello Vianna.

Serviços de creado de quarto, de copeiro,
de moleque de levar recados jornalísticos, mas
serviços dignos de recompensa, dignos, pelo
menos, da gorgeta de uma cadeira de depu-
tadol

E dizer-se que o pobre do Cartório de Sés*
tro, durante a sua vicia, só tivera dois desejos
ardentes, duas aspirações definitivas, uma das

quaes era poder sentar se, um dia, numa pol-
trona do Palácio Tiradentes. na qualidade de
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Lourdes, com 5 meies de Idade, filhlnha do
sr. João Faustino e de sua esposa, sra.

Yolanda Modenesi Faustini, e Ennio, com 3
meies, filhinho do sr. Lúcio Pereira e do

sua esposa, sra. Helena Modenesi Pereira,
de Fundão.

representante do pernosticismo. da miséria, da
degeneresencia brasileira, da falta de vergonha
nacional i

0 outro dos seus desejos, era este que
Emilio de Menezes revelou, lia já muito tempo
num dos seus versos satyricos, assim conce-
bidos :
«Clama o Ifeite :—«Ceboiorio !
Para a íamilia é um desdoiro I
Esse meu genro Ser... torio
tem vontade de Ser... toiro !...»

Este, porem, Deus permittiu que elle o con*
seguisse com relativa brevidade.*.

Rio, 14-2-930.
Oswaldo Santiago
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Quem compra bilhetes da Lotaria do Minas tem uma perspectiva de bello futuro.
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MARINHA JAPONEZA
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Orupo de repreeentantes da imprensa local, com suas esposas, tirado a bordo do «Bue-

nos Aires Marú, vendo-se o sr. commandante T. Kamisaski, sentado ao centro e o
representante da firma Hsrd, Rand â Cia., que é agente da «Osaka Shoren Kaishs», sr.

#

Bruno Waldbach, acompanhado também de sua esposa.
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Um dia eu parti... E as casinhas Q^i i/^^^j^ doce e linda encontrei um pouco
brancas, do meu sonho, iam se des- ^H-i 

\^... ^ felicidade... lá sorri a vida. . e
fazendo, pouco a pouco, numa sau-
dade ultima... num adeus triste...

...E senti entáo, pela vez primeira, a dôrde
uma saudade...

O dia da minha partida foi um dia assim...
de chuva... um dia de neblina com uma tarde
vestida de cinzento e uma garoa cahíndo de
mansinho... imperceptivelmente na minha alma
como a saudade branca e triste de um partir...

Fui, como as pombas do poeta, em busca
de novos horizontes e lá vivi longo tempo...

E hoje voltei...
E voltei triste... Porque lá na minha ilha

quasi esqueci a villa, que era minha
esperança...

E emquanto o mar calmo chorava na areia
alva da praia, uma pérola silente rolava, de
mansinho, das minhas palpebras, em toda pie-
nitude de uma dur... dôr de uma saudade.»*

Era esta lagrima o desejo de partir, e a
vontade de ficar...

A saudade nào passa de uma lagrima, que
se desfaz num sonho de menina...

Ju/ieta Cola
(Da Tribuna do Sul )

t.^mr^miw» ssssae

Quem compra bilhetes da Loteria de Minas tem uma perspectiva de beiio futuro.
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O IDEAL
wy#timm*wa,*"**iX*-->&*

—Anjo ou phantasma ?... Quem és tu.emíim?

Demônio ou deus, ó sombra fugidia ?l

l**eiticeiro Ideal, tanta magia U.

Por que seduzes fascinando assim ?

Se te busco, por que foges de mim

E me acenas com tanta covardia?

E'g0 sonho? o amor V a phantasia?
Gloria? riqueza ? um deus? um seraphim?

-Sou a illusâo.-Sempre na minha estrada

Tua voz d'uuro na queda madrugada ..

Meu ser errante indiffercnte ao norte...

H

a

m
Onde me levas? ao triumpho? á gloria?
Ao lar de Piuto ? ao Pantheon da Historia?

E a voz solenne respondeu me :.—À' morte.

EPAM1NONDAS MARTINS
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DE VICTORIA A HOLLYWOOD

i &gãaxúiía*amw**i**m*>«x*k

Casar è bopn.tt

As estrellas do cinema têm usado c abusa-
do do divorcio, e tanto que já correm mundo
censuras mais ou menos delicadas sobre o as-
sumpto. A titulo de curiosidade, damos a lista
de algumas aetrizes famosas, que têm con-
corrido para nquellas censuras. < doria Swan-
son já está no terceiro marido, o marquez La
Ealaisc de Ia Coudrnv, affirmando, porém, que
este será o ultimo. Constonce Talmadge tam-
bem figura na casa dos três, a saber: John Pia-
•oglu, grego americanizado, Alaistair Mac ín-
osh, capitão inglez, c Towtisend Netcher, seu
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Gumercindo Saraiva Leal, querido
pupillo do sr. cel. Joào Alarico

Leal, nosso esforçado represen-
tanto em S Felippe, em companhia

de seu inseparável «O/cAr».

patricio. May Murray, quando era pobrezinha
e se chamava Maria Adriana Koening, casou-se
com um vago sr. Williams Sehwencker. Delle
se separou logo que chegou em Hollywood,
desposando, então, outro vago cavalheiro: o
sr. Jay O' Brien. No momento critico da sua
carreira, aquelle que decide da queda ou da
ascensão, ella abandonou a sua inclinação pe-
los maridos anonymos e trocou Jay pelo gran-
de director Robert Lconard. que a levou á glo-
ria. Fatigada e millionaria, May Murray divor-
ciou-se e elegeu favorito um irmão do princi
pe Serge Mdivani — ex-esposo de Pola Negri. O

«record» de divórcios entre as «estrellas» do
«écran» continua, entretanto, pertencendo a
Barbara Ea Marr, que morreu em Passadena a
30 de Janeiro de 1**26, quando já contava a
bella somma de dez maridos! Há, também, um
«record» interessante, do qual é detentora Ma-
dge Bellamy: - o da velocidade. Vinte e quatro
horas depois de casada com o commerciante
Logao Metcolt, requereu divorcio sob a allega-
çáo de que o seu marido era um homem ba-
nal... isto quer dizer que, em Hollywood, entre
as rainhas da tela, casar é muito bom... mas
divorciar ainda é melhor.

Movimento c colorido

Ema novidade de grande importância te-
chnica cm cinema colorido é a filmagem a
grande velocidade, que os peritos da «Para-
raount» acabam de realizar, trabalharão em
comrnum com os especialistas da cTechnicolor
Corporation», detentora das patentes do proces-
so de cinema a cores. Até agora, pelo syáte-
ma usado, só se conseguiam photographar sce#
nas coloridas com uma velocidade miuima, cai
Cülada* Pelo novo processo, porém, ó possive
a filmagem na velocidade máxima do cinema
comrnum, podendo-se photographar dansas c
bailados sem que os executantes modifiquem o
compasso natural. O primeiro «film» em que
apparecem scenas tomadas a cores pelo novo
processo é «Pointed Hells», em cujo elenco ft*
guram William Power, Eay W ray e Helena Ka-
ne, sem contar com o grande numero de da-
mas e cavalheiros, que entram incidentemente,
no entrecho da película.

1
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Nomes... e nomes

Os artistas de cinema trocam sempre os
nomes, sendo raros os que náo se dispõem
a escolher um pseudonymo. Pola Negri, por
exemplo, chama se Apolonia Chapulez. Os lei-
tores acham que, se ella conservasse o seu no-
me originário, conseguiria a fama e a fortuna
de que se cerca? Nós pensamos que náo. E
tanto assim é que os [demais astros do cinema
procedem da mesma maneira, muitas vezes
até por injuncções das fabricas, que vêm logo
os inconvenientes de certos nomes impróprios
para os cartazes. Rosa Veleti, por exemplo, ao
chegar em Hollywood, foi transformada em
Greta (iarbo, Amalia Yanke em Lya de Putti,
e assim muitas outras.
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oí vida do quem ama
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A vida <le quem ama é uma sythcse do mundo:
E' uma vida igual á vida do universo.
0 coração que ama é um circulo
Onde se encerram alegrias e torturas,
Ao clarão rutilo do sol,
Na anciã dos seres em busca das alturas.

A vida de quem ama é uma synthesc do mundo :
É* uma vida igual á vida do universo.

Quem ama tem, dentro daltna,
Todos os reflexos dos lagos encantados,
Todas as cores divinas do arco iris,
Todas as paisagens evocadoras,
Todas as syllabas sonoras de um poema,
Toda a bondade e harmonia de um santo,
Todo o desejo estúpido de um bárbaro.

Por tua causa, a minha vida
E* uma vida igual â vida do universo.
Mas, si nâo vieres, o mundo da minha vida.
t^ue é teu, vae se acabar.
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A Câmara de Ar Goodyear

completa o desempenho

efficiente do pneu.

É macia m conserva o ar

indefinidamente.
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A tarde vinha chegando. O ceu pumbleo es-
tava carregado de nuvens pesadas, que pare-
ciam mensageiras de grande temporal.

Por uma estrada larga, porém aecidentada*
meu animai caminhava a passo, procurando ven-
cer mais uma légua, pois um viandante nos ha-
via informado que a essa distancia eu poderia
achar um pouso. Os viajantes do interior náo
Bâo loquazes. As informações sáo lacônicas; sáo
breves. A chuva que cahira de véspera havia
inundado os caminhos, tornando assim difficil a
marcha do paciente, esguio macho — Dourado.
Já a noite principiava a estender o seu manto
negro de crepe por sobre as montanhas e suas
sombras esuras espalhavam-se no valle, onde
um riosito de águas crystallinas dolentemente ia
carpindo, fazendo, sua eterna evolução por
entre as tábuas.

Aqui e ali as cotias ligeiras soltavam os
assobios finos, acordando a natureza em repou-
80. Após as 5 horas cie marcha em plena noite a
ouvir o grito estridente do Urutáo com o seu
triste chamar — minha mulher foi... foi. . foi...
escutei como que o badalar de uma sineta
rouquenha. Parei e lançando um olhar
prescrutador ao longe divizei um vulto
branco. Era a madrinha da tropa que pasta-
va- Fiquei animado. Mais algumas braças dis-
tantes estava uma casa e fincando a roseta
cheguei e falei alto: Ohl de casa? De súbito

V vi na minha frente um vulto alto, negro, segu-
rar as rédeas do animal e responder: Quem e?
E aa raâo direita luzia uma arma de fogo.

Numa nesga de ceu a lua pallida apparecia
jtristt, fazendo*me ver um perigo imminente.
E' de paz—respondi aos três homens todo* do
rancho dos tropeiros.

—Vem de cima ou de baixo, patrão ?
\ —Venho décima e sendo possível poderei

&jar.
3aC

«jra
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ainda viajar algumas horas até vir o dia. A
estrada é bôa ?

—Ehl patrão, na terra de mineiro nâo se
nega pousada, bem se vê que não é das nos-
sas bandas. O patrão bem podia ter ficado no
rancho do pé da serra, porque lá está a tropa
do Zeca Felicio, nâo a viu ?

—Náo—respondi-lhe eu. Era... noite.
— Eh patrão 1 apeia e vem descalçar, Mas

nós nâo crê que passasse no pé do burro e
náo visse o rancho dos Taquaras na beirada do
caminho...

O patrão 6 viajuio, disse uma voz forte no
escuro da casa. #

—Tive medo, emquanto accendiam um can
dinht iro de cuja torcida sahiu uma labareda
intensa em forma de punhal. No centro do ran-
cho estavam as sobrecargas e, finalmente, as
cangalhas mineiras e todas centro a centro ar*
rumadas. Pendente das paredes viam-se os em-
bornaes sujos e cabrestos. No portal pendia a.
cabeçada de prata luzente com o indispensa-
vel peitoral cheio de eampanhias, que fazem OS
orgulhos dos tropeiros ao tilintar pelas estradas
francas e devezas. A um lado um fogo mor-
tico parecia dormir a mais de 3 horas, c sobre
elle umatripeça de madeira estendia as pernas
tendo pendente no seu centro um calderâo.
Tudo isto simples, porém, digno de attençâo. A
um lado dormiam dois homens, que ao meu
chegar nâo se moveram.

—Senta patrão. Nós náo temos tamboretes
nem camarinha mas para onde va que vamos
temos o couro, cobertor e o rancho largo para
descançar duma marcha de 4 ou cinco léguas.
O patrão fica até o raiar do dia, hora em que
nós temos que seguir viagem e será nosso
companheiro de onde tiver de nos deixar.

a: Zéca Francisco, você náo está ven-

Armaypm *1 f^oUs-l Ferr0genS gr055a5 * ¦?.

Armazém
de seccos e molhados por atacado.

Especialista e Importador de aguardente, álcool e marque em alta escala.

Endereço teleg.: DODAbbA — Cai:<a postal, 3961 - Telephone, 315

8 Rua V de Março, 12 -VICTORIA- Estado do Espirito Santo |

ate. . ¦



.

y

do que o patrão náo vae pra baixo e sim pra _&
___ _?_ me^SXW

Elle estd pensando que nos engana. ~
—Ta com medo? Faz bem patrão, nestas ai*

turas nâo ha que fiar. Quando a gente pensa
que está em socego, de uma hora pra outra fica
atrapaiado. O patrão diga logo, sou viajnnte
levo dinheiro e estou entre desconfiados. As
11 horas ou meia noifl é preciso de estar tran-
quillo. Náo seja desconfiado, nem mateiro. Tudo
aqui é gente bôa apesar de ser tropeiros.

—Sim» è verdade camaradas.
—Olha patrão, uma caneca de água doce,

que está quentinha.
—Mais animado com o acolhimento offe-

reci de minha frasqueira um pouco de cognac,
que sorveram com água.

Manoel Antônio P. Moraea
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Manoel Antônio Paula Moraes nasceu em 27
de julho de 1868. ^

Filho de Júlio Paula Cezar Moraes. Nasceu IaJ
na cidade de Vianna, Estado do Espiriro Santo, 

™

cursando o Atheneu e diplomandose como nor-
malista. Fez parte do Grêmio Literário como
orador ofíkíal e foi um dos propagandistas dfà
Republica Brasileira.

No anno de 1889, foi nomeado professor de i
Vianna, sendo depois removido para Lama
Preta; em 1890, por decreto dolioverno do Es-
tado, foi removido para reger a escola publica
da cidade de Barra de São Matheus; em 1895»
casou-se com d. Ventina Penha, filha do coro-
nel Bernardino de Oliveira, chefe político da-
quclla localidade. Deste matrimônio teve os se-
guintes filhos: Henedino, Julia, Manoel, Anto-
nio e José.

Em 1905, por decreto do Governo Federal
foi novamente nomeado para agente do correio
daquella cidade; em 1918, por decreto do Go-
verno Federal foi nomeado professor do núcleo
de Affonso Penna; em 1920 por decreto do Go-
verno Estadual foi nomeado para reger a es-
cola de Santa Maria de Jequitibá, município de
Santa Leopoldina; era 1923, foi removido para
reger a escola da cidade de Guarapary; em
1924 por jdecreto do Governo Estadual foi apo- ^5SK

fiS)
IP

sentado.
Foi colleccionador dosjornaes desta terra

nos tempos do Grêmio Literário.
H?

NÃO
restltuímos photographias;
emprestamos «clichês»;
devolvamos orlginaes;
contrariamos epllaboradoroa.

ROGOL
espinha*, ei

ROGOL

ADEUS RUGAS!
A mulher em toda a t«ji«lr pode rejuvenesacr e embellezar.
—E* fácil obter-se a prova em vosso próprio ro*to em pou*
co tempo. — Experimenta» hoje mesmo o RUGOL. Crame
«científico preparado «rgundo o celebre processo da famosa
doutora de bcíle*» Mlle. Dort Leguy, que alcançou o primei-
ro prêmio no Concurso Internacional de Produeto* de Toiletle.

opera em vossa roato uma verdadeira trsnsfor-
maçao, vos embclleza e vos rejuvenesça ao me*-

mo* tempo.
Rfirni tifíéré completamente dos outro» crame». «obre-
l\UI3UL tudo ptla sua aeçfto subeutanea, sendo absorvi-
do» pelos poro* da pelle o» preciosos alimento* dermicos,
que entram na sua composiçSo.

evita c previne as rugas precoce* e p*s de
galltnha, e faz desapparecer as «tardas, panaos,

espinhas, cravos, manchas, etc.
nâo engordura a pelle. Não contam droga» no*
eiva*. E" ab«olutameat» inoffcn»ivo. Ate uma

criança recem^naacida poderá usal-o.
PflfZjni (,á uma vi<íl nova * epiderme flacida, porosaIlUuV/L t fangada, emprcstaadolbc a apparencta real
da juventude.
GARANTIA — Mlle. Leguy pagará mil dollare» a quem

provar que ella nfo tirou completamente a» sua*
próprias rugas com duas semanas de tratamento apenas.

Mlle. Leguy offercce mil dollare* a quem provar que
rlla mio pontue oito medalhas de ouro ganha* em diversas
exposições peta sua maravilhosa descoberta.

Mlle. Leguy pagará ainda mil dollare* a quem provar<iue os seus attestados de cura nio sSo espontâneo» e ou-
thentico».
AVISO «- Depois desta maravilhosa descoberta innumeros

imitadores têm apparecido de toda» as parles do
mundo. Por isso prevenimos ao publica que não acceite
substitutos, exigindo sempre

RUGOL
Mmc. Hary Vi* *

gicr escreve :
«Meu marido,

que em sua tjuali-
dade de medico e
muito descrente por
toda a sorte de re«
médios, ficou agra*
davelmente surpre»
hendido com os re
sultadosque obtive
com o uso de RU-
GOL e por isso
também assigna o
attestado que juu-

to lhe envio...»
Mme. Souza Va-

lencc escreve :
«Eu vivia desesperada com as maldita» ruga» que me

afetavam o rosto e, depoi» de usar muito» crença annun»
ciados, comecei a fazer o tratamento pelo RUGOL,obtendo a
dcsiíppariçao nao só das rugas como da» mancha», modu>
cando a minha phyaionomia a ponto de provocar a curtoai-
dade e admiração da» pessoa», que me conheciam».
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Encontra-se na» bôa» pharmacias, drogaria» c perfumaria».

Únicos c saionario» para a America do Sul:
ALVIM â FREITAS

Escrtp. Central: R. Wenceslau Braz, 22 • S. Caixa, 1379
S. PAULO

COUPON (v Ç

SRS. ALVIM & FREITAS, Caixa I379--S* Paufo
Juato remetto-lhe um vale postal da quantia de Ra»

8900% afim de que me seia caviado pelo correio
um pote de RUGOL :

?Nome .,.,.,,,...,„.......••«•>• *"# # • *.*'* • * *.#.•.*
Rua ••••••••
Cidade ,....*»**<
Estado, ,...

>

(QUEIRAM 

ESCREVER COM CLAREZA)
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Cheios de curiosas minuciosidades, os nos-
809 velhos Inventários sâo os mais completos
repositórios de dados para a reconstituição da
vida econômica de outrora. Ainda ha poucos
dias, tive em mãos um inventario de noventa
annos atraz, cujo detalhado arrolamento per-
rnltte que se faça uma idéa exacta do que en-
tfto custavam as grandes propriedades cos mais
insignificantes haveres. B? o do brigadeiro José
Pedro Galvâo de Moura Lacerda, fallecido a 22
de março de 1838 e sepultado na antiga Igreja
da Sé, que desappareceu para dar logar á nova
Cathedral de S. Paulo.

Nota se, logo ás primeiras folhas, que a
moeda, embora já bem desvalorizada em rela-
çâo aos tempos coloniaes, tinha um enorme va-
lor acquisitivo. Assim, uma baixella de prata,
pesando quasi sete mil oitavas, mal conseguia
attingir, na respectiva avaliação, a quantia de
um conto de réis. Hoje, seguramente, o seu va-
lor seria vinte vezes maior.

Outra observação, que também náo se tar-
da em fazer, é a da disparidade existente entre
o preço dos immoveis e dos objectos manufa-
cturados, principalmente quando de proceden-
cia estrangeira. Um terreno situado na parte
chamada «cidade nova», «na rua que segue
pelo Campo Redondo» agora Campo dos Guay-
anazesi fazendo frente para quatro ruas e oc-
cupando uma área de cerca de dez mil metros
quadrados, foi avaliado em cem mil réis, im~
portancia igua! á alcançada por um «piano for-
te». E' fácil de se verificar que esse terreno foi
calculado na base de dez réis o metro quadra-
do, quando actualmente vale uns duzentos mil
réis, ou sejam vinte vezes mais! Computando-
se o piano em três contos, máximo que hoje se
costuma pagar por um piano usado, vê se que
a proporção é apenas de trinta vezes mais. Mais
caro cu9tava uma sege, pois apparece uma «de

. quatro rodas, com vidraças e seus competen-
te9 arreios e pertences», por 150$000.

Irrisória a avaliação de uma «rpontdfcha de
casas na rua BÔa Vista, de dois lanços, firma-
dos em paredes de Püào». cujos quintaes se
estendiam até o rio Tamanduateby, que lhes
servia de limite. Tudo isso, que em nossos dias
representaria uma respeitável fortuna, orçado
em um conto de réis I

Uma chácara immensa, denominada do «Pa-
caembú», que abrangia os actuaes bairros de
Perdizes, Pacaembú e parte dos de Barra-Fun-
da eLapa. apesar de tanta extensão, chegava
apenas a 2;400$()0O.
Escravos velhosou crianças, eram vendidos por
muito menos. Os exemplos seguintes, extrahi-
dos do inventario citado, são typicos:

mmi

SKg

Escravos *
Faustino, 35 annos, alf.iiate, mulato — 600$.
Domingos 34 annos, çyeoulo, comprado cinco

aonos antes por um conto de réis.
Os preços dos escravos variavam de accor-

do com o sexo. a idade, a habilitação e a raça.
Escravo de trinta annos. que tivesse officio e
fosse mulato claro, era o mais bem pago. A es-
crava sem profissão— 400$;

Anua, creoula, de 25 annos. solteira —350$;
Theodoro, 50 annos, creoulo. pedreiro-300$;
Diogenes. 8 annos, mulato—200$
Creoula, 5 annos-120$;
José, 60 annos, congo, 64$;
Maria, 00 annos, Benguela —
Tanto quanto um escravo velho custava

uma besta pangaré mansa (64$). Bois, havia os
de doze a quinze mil réis. Novilhas, a cinco
mil n:is cada uma,

j * Os moveis adquiriam se baratissimos. ao
Üpntrario dos objectos de mesa, casinha e hy«
giene. Cadeiras de assento de couro a 300 rs.,
cama de casado a 4$ e mesa grande de jantar
a i$250;ao passo que uma simples compoteira
de vidro custava 1$600, um tacho 3$440 e uma
bacia de C0br^50$800l Emfim, uma longa se-
rie de coisas, que hoje parecem disparatadas e
absurdas.

Vem depois, também com interessantes por-
menores, a relação das despesas tidas com os
funeraes. Uma exhorbitancia, attendendo se á
barateza que caracterizava a vida naquella epo-
ca. Verdade que os funeraes se faziam então
com extraordinária pompa.

Só o Deposito Solenne e officio de Corpo
Presente na Cathedral custaram 425$Ô20, assim
distribuídos: «21$ para osineiro, 21 badaladas
a 1$ cada uma; 70$, para os conegos, capei
lães, moços do coro e organistas; 6$72o, tochas
para o Bispo e o Presidente; 180$, para rnusi-
ca. tanto em casa como na igreja, constando de
todos os músicos da cidade; 134.$620, para a
cera comprada na loja do Paiva; 10$240. para
16 padres que acompanharam o Deposito;....
10$240, para 16 missas de Corpo Presente; 20$,
para armação da Igreja.» Dessa importância ío-
ram deduzidos 9$ 150, porque seis padres fize-
rara grátis o officio. Ao todo, acerescentando-
se as despesas com o caixão, catacumba, recom-
mendaçào, tochas, etc, veiu-se a gastar com
os funeraes a quantia de 666$262.

Em compensação, a conta do medico foi
modestíssima : 75 \isitas a 640 réis-48$000; 34
diárias para curativos a 1$280 - 43$520; total
91 $520.

(E.xi.)

*
J. Bç Souza Filho.
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ESPLENDIDO LOTE DE TERRENO, NA VILLA DE

CARIACICA, OFFERECIDO PELO PREEE1-
TO ADALBERTO BARBOSA
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^Conforme prommettcmos, realizou-

se pela loteria federal de 31 de de-
zembre findo, o sorteio do lote de
terreno, que offerecemos aos nossos
leitores, graças a uma gentileza do
sr. Adalberto Barbosa, esforçado
prefeito de Cariaciea, tendo sido
premiada a centena 639.

Como e»se numero náo chegou
a ser distribuído, resolvemos prose-

guir *na publicação dos coupons
realizandose o novo sorteio pela
loteria de Sáo João, da Capital Fe-
deral. ?

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

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

*

SORTEIO 5x1
O portador de (5) «coupons» iguaes a este

receberá, na rcdacçào da «Vida Capichaba», um
(1) cartão com numero para o sorteio de es-
pl.ndido 0ê de terreno n* VILLA DE CA-

RIACICA a effectuar-se pela Loteria.

NOTA:— Os pedidos pelo Correio devem ser acompanha-
dos do enveloppe sellado, com endereço, para remessa

do cartão numerado.
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SINHA
«£' o que lhe affírmo, collega—dixia me o

advogado Dias Mello, numa viagem ferroviária,
emquanto o trem varria velozmente a estrada
comprehendida enire as estações de Ar golas c
Cariacica-nem sempre o homem é ínstrumen-
Io dos caprichos de uma mulher e ai deites si
não fosse assim.

A propósito ouça um caso:
Quando estudante, morava eu. no Rio de

Janeiro, com uns parentes, numa chácara em
Viila Iaabel.* Diariamente, pela manhã, tomava o bonde
num locai próximo á chácara e seguia para a Fa-
culdade Livre de Direito onde cursava o E-
anno.

Voltava pelas cinco horas —desesete horas
dizemos hoje—após as aulas e alguns estudos e
leituras na Bibliotheca Nacional,

Durante certo tempo, a minha existência de
estudante correu normalmente. #

Nada me preoecupava, além dos meus de-
verea escolares, com a esperança de, formado
Um dia, encarreirar-me na advocacia e também
na política, alcançando, si Deus assim o per-
mittisse, o mandato de deputado federai, ou
mesmo o de senador da republica.

Uma novidade, porém, veio substrahiu me
aquelle viver invariável.

Forneceu m'a uma visinha de uns deseseis
annos, pequenita, ruiva, magrinha, olhos ama-
rellados, levemente estrábica.

Residia bem em frente â chácara onde eu
me hospedava, emquanto as ferias náo me res-
titulam ao seio da família, em Campos.

Indo eu, uma manhã, muito cedo, ate o
portão, avistei, na horta .fronteira, a visinha
ruiva.

Mal me viu, correu como uma menina tra
vessa ao gradil de pau que separava a horta
da rua, apoiou-se ao gradil com ambas as máost
fez um elegante meneio de cabeça para#sacu
dir os cabellos, pois lhe desciam pelos hom-
bros e estavam totalmente soltos, e atirou-os
cem elegância para as costas, e dirigiu me, nu-
ma mesura muito gentil, acompanhada de um
sorriso cândido, um cumprimento que eu longe
estava de esperar.

Respondi-lhe com uma outra mesura,acom-
panhada de um sorriso de agradecimento e
Voltei para o interior da chácara.

Réflecti, logo em seguida, que aquelias
saudações vinham, de certo modo, alterar os
meus hábitos.

Tinha, de ahi em deante, de ficar cortejan.
do a ruiva e as pessoas da casa, pois náo era
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rasoavel que eu BÒ a cortejasse quando a visse
só, nem que negasse cumprimento ás outras
pessoas, quando a ruiva nâo estivesse presente.Todavia, durante alguns dias tudo se pas-sou sem incidente. -

As minhas relações na casa náo iam além
de cortejos serimoniosos a que o meu chapéo
servia de instrumento, e nâo esperava que a
cousa fosse além, apesar do agrado com que a
menina ruiva recebia as minhas saudações.

Viviam, naquella casa, a ruiva, uma outra
senhora, um senhor de uns trinta c cinco an-
nos, um velho que cuidava da horta, uma ca-
boclinha, gorducha e baixinha, de uns quator*
ze annos, e uma creança de dois ou três an
nos que 4 caboclinha trazia constantemente aos
braços.

Um dia, porém, mal transpuz o portão, veio
a caboclinha, correndo como ftexa, ao meu en-
contro, entregar-me ura pequeno re%ialhetc de
flores naturaes caprichosamente feito.

«E* D. Sinhá que manda»— disse me a ra-
pariguinha arrastando a voz e com um sorriso
atoleimado.

A ruiva estava, como de costume, ao gradil-
Já eu a tinha-saudado. Eiz lhe uma nova

mesura com o chapéo, agradecendo lhe a gen-
tilesa.

Ella, em resposta, sahiu correndo, como
uma creança travessa, para os fundos da horta-
levando nos lábios um sorriso de satisfação.

Segui o meu caminho com o ramalhete na
mào.

Mas inútil premente.
Como entrar na Faculdade com aquelle ra

maihete?
Evitei o ridículo, deixando-o no bonde, so

bre o banco, e com muito pesar o fiz, porque#
na verdade, o ramalhete era um mimo, bem di.
gno de ser conservado.

No dia seguinte, com surpresa, nâo a vi ao
gradil, pela manha, ao seguir para a cidade»
mas com maior surpresa a fui encontrar no
ponto dos bondes.

Tanto que me viu, abeirou se de mim, deu-
me a mão a apertar que náo largou durante
uns quinze minutos em que esperei a condução-

Felizmente pouco durou.
—«Que ingratidão a sua disse-me com voz

maguada. Porque não me paga com a mesma
moeda? Náo vé como o estimo? Nâo seja mau.

—Tudo vem com o tempo, D. Sinhá. Acre-
dite que eu a aprecio immensamente. Verá. As
opportunidades se háo de manifestar.

Emquanto ella insistia nas suas sentimen-
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Licença n. 511 de 26 de março de 1906

UM HABILISSIMO MEDICO
.;¦

POSSUIDOR DE UMA OAS MAIS VASTAS CLIENTELAS DE PELOTAS, FALA
SOBRE O -PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE»

% sã*

Eu abaixoassignado, doutor em sciencias médicas cirúrgicas pela Faculdade de Medi-
cina do Rio de Janeiro, attesto que o «Peitoral de Angico Pclotensc» oíferece vantagens sobre
outros similares no tratamento de moléstias cm que seu emprego encontra indicação.

DR. BALBINO MASCAKENHAS.
9-9-1921.

Vende-se ein todas eis Pharmaclas e Drogarias do
-BRASI-L-

Deposito: DROGARIA SEQOEIRfl - Pelotas— Rio Grande do Sül
mt^:-<^^&U$<tm^*eu^Hvi*&x*>»--*-^.

A8SADUKAS 80H OS SEIOS, nas dobras de gordura da pelle do ventre,
rachas entre os dedos dos pés, eezemas infantis, etc. saram em três tempos com
o \iS9 do PO' PELOTENSE (Lie. 54 de 16/2/918). Caixa 2S000 rs. na Drogaria
Pacheco, 43 -47—Rua dos Andradas—Rio. E' bom e barato. Leia a bulla.
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Telegr.: «PRADINHO»

Caixa pstal, 3867
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Escriptorio: 1
Rua leronymo Monteiro, 12 |

Victoria Estado do E. Santo SS3
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Swc^ssorfs da GOMES A BRÜZZl
FABRICAÇÃO DE VINAGRES, LICORES, XAROPES»

VINHOS DE FRUCTAS

e sem congêneres pelo» tirocenno mais hvgienicos.
Cotnmercio em grosso de AGUARDENTE E ÁLCOOL

Grande prêmio na hipo»içffo Internacional do Centenário de
1922 e diploma de honra do Instituto Agrícola Brasileiro

TELEPHONE, HO - CAIXA POSTAL, 3836
E*id. telegraphico: DISTILLAÇAO - » odlgo: RIBEIRO
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A LIBANEZA
Bichara & Saadé _•¦¦

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

Especialistas ea sedas e ptrfaaarias estraageiras

PREÇOS SEM. COMPETIDOR
TELEPHONE, 76

R.OERONVMO MONTEIRO, 9-VICTORIA
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COMPREM NA

Casa CENTENÁRIO
p- uí *awuin*« ¦ BI i-*» MMbW MM ¦ ¦

Sedas- Àrmarlnho-Modaa—Novidades

OS MELHORES ARTIGOS PELOS
MENORES PREÇOS.

Proprietários: NICOLMJ HfllG 5 Cia
Rua Primeiro de Março, 7

E. E. SANTO VICTORIA

a
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taes declarações, perseguia me o receio de que
•pparecesse o meu lio que costumava seguir

para a cidade áquellas mesmas horas.
Meu tio náo se mettia com a minha vida e

me olhava um tanto á distancia, posto fosse eu

seu hospede, de modo que nâo me era agra-
davel ser por elle colhido naquella palestra a

que me via forçado.
Afinal chegou o bonde e segui para as

aulas.
Eu tinha promcttido a outros parentes e

amigos, residentes no Rio Comprido, passar
com elles uma temporada.

A opportunidadc era magnífica.
A náo dar uma , fugida, corria o risco de

ver D. Sinhá intrometter se na chácara ou de
ser constrangido a entrar em casa delia, ou
de vela tomar o bonde commigo. pois nâo me
restava duvida de que dispunha ella aberta'
mente da sua pessoa, sem encontrar o menor
entrave.

Por isso, na tarde daqueiie dia. em vez de
seguir para Viila Isabel, tomei o bonde para
O Rio Comprido.

De lâ escrevi para Villa Izabel, solicitando
que me remettessem os meus trens.

Passado pouco mais de um mez, decidi co*
rajosamente, um dia, irá minha antiga n\si-
dencia.

Achei fechada a casa visinha e, mal dou ai-

guns passos dentro da chácara, encontro me
com. o velho que cuidava âa horta e que* tan-
to que me avistou, deu uma grande gargalhada-

«Estou agora aqui empregado. SabeV Você
sahiu fugindo de 1). Sinhá. Náo foi? Que fez
das flores-que ella juntou para lhe mandar? A
minha filha tão tola, coitadinha! foi quem me
informou que ella lhe tinha feito aquelle pre-
sente.

—Mas então... porque os deixou?—pergun-
teilhe um pouco embaraçado.

—Era preciso que as deixasse. Sõo Zeferi-
no—coitado!—cahiu numa grande miséria, Es-
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Assignaturas para 1930
Pedimos aos nossos represen-

tarifes que procurem angariar
assignaturas para o corrente anno, en-
viando-nos, com a possível brevidade,
as respectivas relações. As assignatu-
ras tomada» agora, para 1930* terào dl-
reito a prêmios valiosos. O pagamento
será feito adeantadamente.
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tava ultimamente desempregado e devia a Deus
e ao mundo, sem ter com que pagar.

A mim ficou a dever trt^s mezes o serviço
da horta Minha íilha que tinha por obrigação
cuidar da r.reauça. nunca viu um real dos seus
salários- Ao quitandeiro ficou devendo uma for-
tuna

A cosinheira e a lavadeira também, ha
muito, não pescavam vintém. Afinal, o senho-
rio náo andou com voltas. Veio a Justiça € poz*
lhe os trastes na rua. Está agora na rua Ria-
choelo, em casa do sogro.

—JE sua filha? Onde está?
Em companhia da minha irmã. Nâo

quero mais empregada em casas onde as
moradas mandam florrs aos namorados.

E... e D. Sinhá?
—Está casada-

NP—Casada?
Sim. Casadinha da silva...

Era uma doidinha.
Namorava você, namorava o Antônio das

Nev s, namorava o Chico da Trindade. Namo-
morava o Zequinba, caixeiro do pae delia que
vinha todos os dias, á noite, conversar com
ella, ao portão e nhi ficava at<* meia noite, ás

¦}

vezes até mais tarde.
Sêo Zefer ino levou o facto ao conhecímen-

to do sogro e ò velho que 6 um homem seve*
ro em questões de família, como todos nós de*
vemos ser, chamou o rapaz, disse-lhe que da*
va um interesse na casa de negocio, comtan-
to que elle casasse immediatamente com D.
Sinhá.

O rapaz acceitou e fez se o casamento.
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Dhs Mello, levantando se immediatamente,
bateu-me amavelvente no hombro:

«Estamos em Cariacica, collega.
Vamos ao cair* da estação.»
Victoria, 2-1930.

Oswaldo Poggi

> , ; 
'• 
v A Lotorla do Minas tem pago, com pontualidade, todo» os bilhetes premiados.
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Encontra ae nesta capital, após
seis annos de ausência, o nosso
distineto amigo e conterrâneo, dr.
Milton OHeilIy de Souza, que, no
Rio de Janeiro, onde reside, advo-
ga e exerce com proficiência o
magistério secundário.

O illustre coestaduano veio em
visita aos seus prezados parentes,
residentes nesta cidade, e encon-
tra-se hospedado na residência da
exma. doutora Eurydice 0'Reilly
de Souza, sua irmô, á praça da
Independência, onde tem sido mui-
to vftltado pelos seu amigos.

Desejamos-ihe feliz estadia en-
tre nós*

Amável agradecimento
%ãr _________taa-*KMto-ftN«wi«#ia*Ni^^
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Do nosso brilhante e prezado
conterrâneo e amigo, dr. Abner
Mourâo, laader da bancada espiri-
to-santense na Câmara Federal, re-
cebemos o seguinte telegramma
de agradecimento ás justas refe-
rendas, que lhe fizemos ultima-
mente:

«Sâo Paulo, 14 — Sou extrema-
mente grato expressões amabilis-
simas com que brilhante revista
«Vida Capichaba» registrou minha
estadia nossa terra. Affectuosog
abraços.—Abner Mourâo.»

iIOi.0>«Oi

Participação

No dia 9 do corrente foi funda-
do na Cidade da Serra o Grêmio
Dramático «Lourenço Bra2», sen-
do muito concorrida a sua inau-
guraçáo.

Da sua directoria recebemos a
communicaçáo da existência des-
te grêmio com grande prazer e
felicitamos aos srs. Hermenegildo
Pereira, Ordeciiio Antunes, Odi-
lon Castello, Sancho Pereira, José
Cancio, Affonso Rodrigues e Ger-
son Loureiro pela louvável inici-
ativa.
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Hamburg - Ameriha - binie
SERVIÇO REGULAR DE PASSAGEIROS E CARGA

COM VAPORES DE MALA
;

V;. ¦¦¦

Navios a 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.
¦i ¦

Sabidas do Rio 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
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11 de Fevereiro
25 de Fevereiro

de Março
18 de Março
£5 de Março

de Abril
19 de Abril

29 de Abril
12 de Maio

3 de Junho
16 de Junho
24 de Junho

de Julho
19 de Julho
24 da Julho
19 de Agosto

1 de Setembro
da Setembro
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Informações com os AGENTES

nesta Capital:

THOEODOR WILIJE & Cia.
VICTORIA - E. S-VNTO

Rua Primeiro de Março, n. 12

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

Rio de Janeiro, Santos, S. Paulo
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—Barba ou cabello, cavalheiro ?.
—Nào soja atrevido, moço. Olho que ou podia aor suê màe, ' ¦ 

¦ -."¦

Depois da guerra européa, <juando se ini-
ciou ura período de surprehendentes transfor-
coações e a onda .vermelha, que destruirá a
•bra de Kerenski, na Rússia, ameaçava toda a
Europa occidental, os patriotas, que nunca pen-
saram em tirar partido da confusão reinante.
se prepararam para resistir, defendendo a ra-

i ça e a nacionalidade contra as tnsidias do boi-
shevismo. Na França, destacou se a figura de
Leoo Daudet, que, embora inimigo do regimen
republicano, constituiu-se logo uma barreira
desesperada ás pretensões de Moscow, através
as columnas de «L* Action Françalse». Certo
dia» porém, o seu filho Ernesto Daudet, jppa-lK: receu morto no interior de um coche. O chefe
dos «Camelots du Roi» accusa os extremistas e
O governo republieano de haverem, por vingan-
çai assassinado o seu filho. De accordo com
as investigações feitas, ficou evidenciado, en-
tretanto, que Ernesto Daudet se suicidara de-
pois de violenta discussão com seu pae, que
considerava uma deshonra para elle, como che-
ie do monarchismo, ter um filho adepto do
anarchismo. Isto deu logar a grande agitação
política, terminando com a condemnaçáo de
______-_-_.

:...-¦.

SR

Leon Daudet. Mas o chefe dos «Camelots du
Roi». que, em nome do Ministro da Justiça, te*
lephonaram ao Director da prisáo, mandando
soltai o. Uma vez na rua, Leon Daudet tornou
o primeiro expresso paia a Bélgica, onde vi-
veu três annos. Agora, perdoado pelo actual
governo, acaba de regressar á França disposto
a continuar lutando pela monarchla e comba*
tendo o anarchismo, segundo declarações ca-
tegoricas que fez á imprensa. Daudet, indiscu-
tivelmente, é um homem feito de uma fibra,
qtie já vae se tornando absurda na humanida-
de hodierna.

SR

Maurice Dekobra, actor de «Madarae aux
slepings» e de outros romances de sensação e
escândalo, esteve ultimamente na índia, onde
foi buscar assumpto para as suas obras. Entre
encantado e disiiludido, verificou Dekobra a
impossibilidade de fixar, a seu modo, o aspecto
de um paiz tão complexo, cujos habitantes sáo
vulgarmente chamados hindus quando, na rea-
lidade, são de varias raças: Penjabis, Bengalis,
Dravidinos, Parsis, Matarates. Malabares, etc.

A Lotaria) do Minas tem pago, com pontualidade, todos os bilhetes premiados.
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SOCÍEDADE DE SEGUROS DE VIDA
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P FUNDADA EM 1896 ,
SEDE SOCIAL - RIO DE JANEIRO

ACTIVO em 1925 Rs.
1926 «
1927 *
1928 «

«ar ai 1929 •

40.684:952*773
45.928:586*007
51.706:733 $ 166
57.347:500*833
63.681:61 6$938

HAVERÁ' QUEM
A' EQUITATIVA—Exceda na presteza com que solve os seus compromisso* 7 Haverá quem* como ^
A EQflTATIVA-Offereça garantias tilo efficazc* na liquidação de apólices? Haverá* quem
A'EQLITATIVA—Ultrapasse na lisura com que procede em relaçiio as propostas que lhe I&0 feita»? Haverá quem, como

A EQUITATKA—1'romova de motu próprio a liquidação de suas apólice* vencidas por fallccimento do* seus segura*
dot?Oi factos demonstram á saciedade que

A EQUITATIVA—Wto tem rival, nas garantias que oíferece aos «eus segurados.

Querei* dormir tranquillo quanto ao futuro da vossa familia ?

SEGURAI A VOSSA VIDA EM A' EQUITATIVA

Pedir prospectOH e informações sobre neguro* com sorteio» trimestrais em dinheiro, em vide do segurado ao Superin*

imdenie da Succurs.l neste Estado, !SH. HERACLITO DUQUE l»E FREITAS, no E.l.íic. do Bank oi
l.ondon 6 South America, Ltd., I* andar, sala 9— Caixa postal, 3991,

VICTORIA -

Csia vida... iíi
—| u..»i». uuiHM»»»::»"»»*»»* V
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E9ta vida nostálgica invejável,
Repleta de chiméra e phantasia,
E* para uns ódio e tédio intolerável,
E* para outros amor, bem, alegria.

Traiçoeira, risonha, insuperável,
A vida nos vae dando, dia a dia,
A esperança da morte lastimável,
Horrível, triste, dolorida, fria.

Esta vida em bem pouco se resume.
E, embora que assassina, é incólume.
Perante a mào de Deus que tudo faz.

iii

Esta vida é tristeza e encantamento,
E' alegria fatal, é soffrimento,
Eata vida... é angustia e nada mais.

Victoria.

José Maria Morgade Miranda

¦ ¦(¦-^

* fl

E. E. SANTO |

!ae_  . M* *

______________________</„ if^^^^^^^^B
B__s_k.^^V. I4B___.*">' "**__l_^^_

K^_>il -fW^C-t^-r C ri I
_^^I5^^_¦£. % /^i* eT^mÈjmP9^^mm+M mm
\\\W^mj »^^_^a^C^__~^Ai ^___^_n_^____^^V ^_______________________

¦"aij.iSf*----^ T^^__^m I I• _. . _^___^_T >. _^^* H «H
4^fl ____n ¦"¦¦•-•.¦*¦ V __________J_____T1| // ^_ ~% _—_l '______________________¦

*__________Ft^_**~—-**^' •* flL i/l _S H_dl
_______ Mi '¦______
^B ^^^"fl __r_r ^__I '_¦__. *_í _H I -________________________i!¦ ¦ ~^^# ¦_-l-% ^ a _H -_l ¦
*¦ I__^___! wiSkvIÍ
^_| _L' V_Sh tr^WHl _E_B_k ¦
^_H _________ * ^^r __i ______ta__^^i <i fl Hp t-__l __i

¦ ^_fi_^1 ¦ _¦ _! B51 I

s^l ^^ w AR HA wmwm m HB ^1 ^B ^V _> I ¦ km _¦ a ¦ ___l _¦_¦• _ . JH-flB ^V â ^1 m ^a ¦ a V ~I ã» J» a ¦¦¦¦¦¦
Ékmr'- L:%^^_fl
f~~ _____ —^__——————————————————————————————————————————————————————_—___r<•_ ««_^ ^HH^B^* _HRIfflàl • W •! ___T5_T-VÍ_—_¦a^sl m\\\. M ___r __ « _ _T__ l fl* M^flaL^a^Jfl^ J—^*"V____fl

¦'lá ^^
**___ y'-. *

'V*'*'«W*»V _gí-t ¦¦''"¦¦'",íK-.'j>-'

•__-_Í_-_a_H---



iiuuas ue uii'igiueis para o Dfasu
1—Charles Xinábergh e

Hugo Eckener cncon-
tram-se no Concurso

Aéreo de Cleveland e
trocam amáveis cumpri*

mentos.
2 — Da esquerda para a
direita: J. C. Hunsaker,
P. V. Litchfield, respe-
ctivamente, Vice-presi-

dente e Presidente da
Goodyear Zcppeün Cor-

poration e cír. Hugo
Eckener.
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•O dr. Eckener falando ao radio, no Concurso Aéreo de Cleveland. 4-0 dr. Eckener assiste interessado
ao desenrolar das provas aviatorias. 5— 0 traçado das linhas de navegação commercial aérea,

agora em estudos, entre as Américas e a Europa. >N;-;'.\V¦¦¦:" . 
"'';' '¦¦'*¦¦:,

A recente viagem do Graf Zeppelín á vol-
I ta do mundo foi o incentivo dos gigantescos

planos no sentido de ligar os continentes por
linhas de dirigiveis.

As linhas entre a America do Norte e«a do
Sul, entre a Europa e as duas Américas e o
Oriente têm sido estudadas sob todos os pon-
tos de vistas technicos e financeiros.

Uma viagem de Nova York a Buenos Aires
em quatro dias, em contraposição aos vinte dias
gastos pelos transatlânticos; de Los Angeles a
Honolulu em 18 horas, em vez de quatro dias;
deSeviiha, na Hespanha, á costa do Brasil em
quatro dias, são perspectivas, que, indubitavel-

j; mente, estão attraindo a attençáo des Gover-
| nos, dos technicos da Navegação e dos capita-

istas.

4> 0 facto de estarem as companhias de Na-
vegação interessadas no desenvolvimento da
aviação, prova que ellas não vèm ao serviço
aéreo como rival, mas como supplemento á ra-
pidez do transporte de passageiros ou correspon-
dencia, que, com urgência, precisam chegar
ao destino.

Os projectos da primeira destas linhas de
dirigiveis têráo, provavelmente, como pontos
terminaes a cidade de Friedrichshafen, na Al-
lemanha, berço dos famosos Zeppelins e a d-
dade de Akron, na America do Norte, que actui-
mente concretiza formidáveis actividades na in-
dustria dos mais-leves-que-o-ar.

A localização centrai destas cidades, per-
mitte aos passageiros, que demandam pontos
longínquos, uma viagem muito mais rápida que

^
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Capital: 3.400:O00$OOO
Sede: COLLATINA _- E- E. SANTO
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Directores: Alziro V/ianna e lldefonso Qritto
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INFORMAÇÕES: EM VICTORIA, COM VIVACQUA. IRMÃOS & CIA.
EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM: ARMANDO BRAÇA

EM CASTELLO: ARCHILÁO VIVACQUA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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por outro meio qualquer.
A cidade allerná, pode-se dizer, equidista

de todos os pontos da Europa.
Rio de Janeiro e Buenos Aires na costada

America do#Sul. Monolulu, Toldo, Singapura e
Munilha, no Pacifico são as cidades mais fre-

quentemente mencionadas nas discussões das
rotas.

Acredita-se que vários planos, antes pouco
estudados, sobre as linhas de navegação aérea,
foram esclarecidos em Akron, na recente con-
ferencia entre o dr. Eckener e sr. Paulo Litch-
field, presidente da Goodyear Zeppelin Corpo-
ration, logo após ao grande vôo do Graf Zep-

pelin.
O dr. Eckener lembrou, seria útil que as

companhias attemás e americanas formassem
uma união para o maior desenvoivimecto dos
vôos sobre os oceanos Pacifico e AtlanticOr
até que ssja possível uma consolidação própria
de cada grupo e que a corporação mais com-
pleta tenha assentado bases sólidas para poder
trabalhar isoladamente.

Tal Importância emprestou o dr. Eckener á
collaboraçáo americana que, depois da volta á
Lakehurst, terminando seu memorável vôo mun-
dial. entregou a direcçáo do (irai Zeppelin ao
capt. E. A. Lehmann, seu immediato, afim de
que o reconduzisse á Europa, emquanto ficava
em Akron, pelo espaço #e trê$ dias, em confe-
íyncias com o sr. Lttchfield e outros directo-
res da Goodyear Zeppelin Corporation.

A Goodyear Zeppelin Corporation oceupa,
na America, um lugar comparável ao da Com-
panhia Alleraâ de Zeppelins, na AUemanba. O
interesse da Goodyear nos apparelhos mais-le*
ves-que-o-ar data de 1912, quando o, sr. Litch-
field,ent ão vice-presidente da companhia Good-
year, organizou um departamento de aeronau-
tica e installou os machinismos necessários á
construeção de dirigiveis e balões.
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A Goodyear, dessa data para cá, já con
struiu mais de cem dirigiveis e mais ãã mil
balões, incluindo balões de experiência e ou*
tros typos, usados durante a guerra para obser-
vaçáo e direcçáo da artilharia pesada. Depois
de adquirir os direitos da Zeppelin para o con-
tinente americano, foi firmado o contracto da
construcção de dois immensos dirigiveis para
a Marinha dos Estados Tnidos. tendo cada um
delles 6.5O0.00O pés cúbicos de capacidade, isto
é, quasi duas vezes o tamanho do Graf Zcppe*
lin. Foi ha pouco inaugurado em Akron o*ban*
gar, para esses gigantescos dirigiveis.

E' uma importante obra de engenharia,
que, por si só. diz do esforço empregado para
o desenvolvimento da Aeronáutica.

• . :
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O dr. Karl Arnstein, ex chefe % dos enge^
nheiros da Comp. Allemá de Zeppelin e, elle
próprio, constructor de 68 dirigiveis do typo
rigido, aiiiou-se á Goodyear Zeppelin Coroora-
tion em 1924 e, actuaimente, oceupa os cargos
de vice-presidente e chefe dos engenheiros da
mesma»

Goidyear póssue a única frota commerciat
de dirigiveis do mundo, composta de seis, de
typo não rigido, um delles estacionado em Los
Angeles e os outros operando na parte leste
dos Estados Unidos.

No maior de todos» o Defender, de 180.000
pés cúbicos, foi que o dr. Eckener voou da
Cieveland á Akron, depois de assistir ao Con-
curso Aéreo, logo em seguida á sua memora-
vel viagem de circumnavegaçâo. O cel. Char-
jes Lindbergh, que também tomou parte nas
aciividades do Concurso Aéreo, veío, em meio
da multidão, cumprimentar o dr. Eckener a
bordo do Defender e desejar-lhe as maiores
felicidades na realização dos seus planos*

y
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Antônio Caetano
Annunciando os grande diass

do reinado de MOMO, íoi nesta
localidade levado á sua brilhante
realização uorapreciadissimo «Bai-
Ie a Fantasia» por iniciativa de se
nhorinhas do nosso escol e com
o concurso de diversos rapazes da
melhor sociedade. Reunião essa
que teve lugar no dia 1- do cor-
rente na casa de residência do
provecto e estimadissimo guarda
livros Antônio de Souza Mello, que
com a sua distineta es popa, Snra-
Elisa Mello, suas gentilissimas fi
lhas Ditinha—Caçuleta e filhos Chi-
quito e Jambinho, partes salientes
dessa feliz organisaeão, mais re-
saltaram a harmonia festiva com
o accumulo de gentilezas ciispen*
sadas aos convidados.

Duas salas caprichosamente en-
feitadas figuravam o terno fan
tastico de um verdadeiro «Éden».
Os pares dançavam ao som das
estonteantes musicas executadas
pelo «jazz vS. Geraldo», incansável
e caprichoso no seu rico repertório.

A9 custo&as, quão symbolicas
fantisias, deixavam patente o ca-
pricho de bom tom.

Á par da mais perfeita e cor.
deal alegria reinava o mais vivo
enthusiasmo, mas esse enthosias-
mo communicativo, pela sua leaj
expansão. J£m um dos intervallos
foi organizado o concurso da mais
bella fantasia e a de mais graça>
sendo vencedoras e vencedores os
fantasiados abaixo nomeados, com
as suas respectivas e symbolicas
fantasias.

SENHORINHAS - Carmita Cas.
tio (I' lugar de fantasia e 1 lugar

*»»»a»»M»»a^»»»»»»»»»»9»a»»»»a»0»»j»a»»»««««»»»«
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"ROCKFELLINA"
\wm: uNHit». mm, vmm\ m.

Novo produeto, de incontestável
êxito na expulsão dos vermes intes-
tinaes, principalmente os denotrâ-
nados «as car ides lumbricoides»
(lombrigas). j

Com base de óleo de chenopo*
dium (essência de herva Santa Ma-
ria) substancia muito empregada pe*los Exmos. Médicos da PkOPHY-
LAXIA RURAL e da humanitária
MISSÃO ROCKFELLER em todo o
mundo, é a ROCKFELLINA uma
feiiz combinação dessa substancia»
com a phenolph-taleina, de forma
que» pela acçâo vermicida daquella
e purgativa desta, se obtém fácil*
mente a expulsão dos vermes intes-
tinaes, nâo necessitando de qualquer
outro purgativo, além do que sua
acçâo «exito-secretora» assegura a
inabsorpção do chenopodium pelamucosa intestinal, facilitando assim
o seu poder «antihelmintico» e evi-
tando os phenomenos da intoleran-
cia. As pequenas pérolas ROCKFEL-

a LINA são tomadas com prazer pelas crianças. Encontram-se emtodas as Drogarias de S. Paulo e do Rio. Pelo correio, registra-
J do, 1 tubo 3$000- Pedidos á Drogaria Ribeiro, Menezes & Cia.—

Rua Uruguayana, n, 91.—Rio de Janeiro.
••4««««««e«««««a««««««««««««««««««««««««««««««
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de graça) - PAPOULA - Ditinha
Mello (2* lugar de fantasia e 2 de
graça) - CORAÇÕES CARBONI-
ZADOS-Caçuleta Mello e Ruth
Castro-ROSAS DO ORIENTE-
Edir Firmo—muito graciosa e re-
velando bom gosto -BAILARINA
DAS SELVAS -—Hilda Menezes—
BONECA -Maria J. de Castro-
CIGANA— Zlzinha e Santa Fer-
reira - MARIA ANTONIETA — e
Emilia Bessa-PORTUGIEZA.

RAPAZES —Ventura Delcore —
MARINHEIRO ()• lugar de fanta-
sia,-»Bié Silveira ARLEQt'IM-(2-
lugar de fantasia),—Waldir Firmo

DIPLOMATA-0- lugar da graça,
—Walter Castro» Figueiredo—MA-
RlNHEIRO-(2- lugar de graça)-
Chiquito Mello, Vicente Roço e
João Pimentei-PIERROTS-Zézi-
nho Fernandea-CAMPONEZ-An-
tonio Ramos e José Busquei— SOL-
DADOS DESCONHECIDOS. Em
parte saliente aqui fica a fantasia
do jovem pae, Tâoziaho Teixeira
-ZE' ROCEIRO-Almofadinha.

fl
ff

Foi uma festa que deixou opti
ma e eterna recordação.

Antônio Caetano, 3—2—1930.

Carmata
üíiíi**, «.v^rmnta#W*s>'MHV ¦

NMkfe ALFAIATARIA PIMENTA Wecçãi
I. OlOem ( Em frente ao Café Avenida) taWSm

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

meias, lenços, etc.
NILSON PIMENTA

AVENIDA CAPICHABA, E. do Santo VICTORIA
¦-m>**~*

«Vida Capichaba», no gênero, é o periódico de maior tiragem e circulaçio neste Estado*

*
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Prêmios aos leitores da «Vida Capichaba» em 1930

¦:'""¦¦ ¦ '•"?:-;''¦¦:'

Estamos v i v en do
uma época em que o

interesse pelo ganho inv
mediato, pelo prêmio em di-

nheiro se alastra intensamente
e empolga todas as actividades.

Sendo assirâ, não quisemos fugir
ao rigor dessa exigência da actualida-

de e, cada vez mais empenhados emle-
var para deante, victoriosa, a responsa-
bilidade da publicação deste semanário
— que é voz vibrante e progressista da
mentalidade espiritosantense— delibera-
mos <ynceder a todos os leitores da
«Vida Capichaba», no corrente anno, a
opportunidadc de conseguirem, por nos-
so intermédio, um ou mais prêmios em
dinheiro. Para beneficiarmos, não só
nossos assignantes, mas também aos
compradores de nossa venda avulsa, re-
solvemos crear TRÊS PRÊMIOS, em
duas» series, que correrão, os da primei-
ra serie, em junho, pela Loteria da Ca-
pitai Federal de São João, e os da se

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

TRES PRIMEIROS NÚMEROS,
dos maiores prêmios dessas

loterias. Esses prêmios se-
rão de 500$, 300* e 200*.

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

sendo distribuída
igual quantia em

•x.;

cada um dos sorteios.
Nossos leitores jogarão
com os números, que serão
impressos nas capas da «VI-
DA CAPICHABA», de forma
que, em cada semestre, colleccio-
nando exemplares de todas as nossas
edições, concorrerão, no mínimo/ com
25 NÚMEROS differentes. Começámos
a publicar os números, que darão di-* areito 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 redacção
aquella, cujo numero corresponda a um
dos tr^s prêmios das duas loterias allu-
didas. Dessa fôrma, tanto no primeiro,
como no segundo semestre deste anno,
TODOS OSLEITORESda «VidaCapicha-
ba» terão possibilidades de alcançar os
prêmios, que distribuiremos nas epo-
cas indicadas :::::::;

i
GUARDEM, PORTAN-

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

. . .-.. _ . _

NOTA:— SÓ AS REVISTAS
DESTINADAS Á VENDA AVULSA

E AOS ASSIGNANTES LEVAM NUMERO
.» %f- PARA O SORTEIO
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Leia e faça com que seus!

amigos e conhecidos assi-
¦ gnem também a «Vida Capichaba», por-
§ que, desse modo, nos auxiliará na propa-
i ganda do Estado.

in * 11 SSS B II lll!
H-^fc^W^^^Mc-ii' M»»«»JW»gWlgWjt__2*'HWM>. «NMnHM iL j,_i tiri.ji.il li.' i* i ¦mÍp.i IiVt ¦ lii «»¦*'*»**»¦»

^

A Todas as Senhoras
sem distincçfio de edade

Tomar às <Refeições o
ELIXIP DAS DAMAS

í Formula do Dr.Rodrigues dos Santos)

Que ali ia ao seu sabor agradável, propriedadesnotáveis'no combate a.
TODAS AS MOLÉSTIAS 00 UTERO í DOS 0VAQI0S.
COLOS E HEMO&RHAGIAS DUQANTt- A
MENSTDUACÂO. REGQAÇ EXCESSIVAS OU
INSUFFICIENTES.CODDIMEhTOS.CATAPQOS

UTEftINOS. FLORES BRANCAS. ETC.
o ELIXIR DAS DAMAS"" ' ' ' . evcrdadeiro especifico de loãiis

ar moléstia f de senh oras.
A'VENDA EM TODAS AS PHAQMACiAS E DQOGADlAS

OlSTfííQUIOQBES :
fr MARTINS LIBERATO £ COMR

CAIXA POSTAL 2147 fí/O DE JANEIRO
TÀm\ *

Serviço Social da Missão Ba*
ptista de Uiçtorta

Relatório da Enfermeira Maria
Moreira durante o mèa da

Janeiro de 1930

Casas visitadas * 516
*Curativos 142

Injecções 94
Conselhos 188
Conversas Evangélicas 477
Folhetos 542

SERVIÇO SOCIAL

Relatório da Enfermiera Inah
Britto Santiago no mei de

Janeiro
. * .

Casas visitadas
Injecções
Conselhos
Conversas
Folhetos Evangélicos

¦/¦¦<- 
;.,, ¦; , .

430
19

230
217
546

Folhetos do Serviço Social 288
*-í*-«*-í-'.*- i.l*tM-WJkb.li ,-»*a-H«woi

I Perlumarias, Calçados,
Fazendas, Armarinho,

Roupas.

d

FLOR DE MAIO
Casa Nametalla

e de F. PAULO

Chapéos de sol e de
cabeça, etc.

Preços razoáveis

•r

Successor de NAtfETAbbA, PAULO & IRMA0
Rua Jeronymo Monteiro, 1 c 3 —CAIXA, 3Ô52-Victoria —Est. do Esp. Santo

A Loteria de Minas tem pago, com pontualidade, todos os bilhetes premiados. •;;
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Pharmacia e Drogaria «POPULAR»
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G. ROUIIACH&Cia.

xtpa
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Importação
dirccta das
melhores fa*

bricas
estrangeiras

Fcriumarias Unas, instrumental cirúrgico
c escolhidos objectos de toucador

—-

Sorviço organÍ73do para o fornecimento
ímmediato, por atacado, a qualquet

ponto do Estado

Preços sem competência na sua
secçao do varejo

Deposito per-
manente de

todos
os artigos

de seu ramo

í ommlssíWs - K*>proseiituvrt<*s -< onsitfiinvcles
:\

Rua 1o de Março, n. 20 Victoria—E. E. Santo
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PROTE JEI A VO//A /AUDE

-«;$

A saúde vale ouro. Compre um REFRIGERADOR
ELECTRICO hoje mesmo. Aproveite nossas condicçoes

de vendas a prazo

^4
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ytRVIMOL-0 COM PRAZER
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Oft. CENTRAL BRfl/llEIRF. DE FORÇPl ilECTRICPl
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PHARMACIR E DROGARIA a i O PI ,<*# Inw—. ! \
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Rua 1 de Março,
n. 20

i\ oubaçh & Ci VICTOK1A
E. E. Santo

Com grande stock dos <h-

fiyos dr seu ramo, fornecem
— pdos preços (io Rio — ás

prjncipacs pharmocias do
Interior e vendem—-aos me-

Ihorcs preços —cm siui se-

ccâü de vareio

-»?••?*

Depositários dos princi-

pães fabricantes nacio-

naes, importam, também

directamente, des melho-

ros fabricas estrangeiras

Mr»~*» +

P*sc:oJlu(iei 5ÇCÇÔ0 de pcrlu

marici e artigos para pre
sentes, obiectos de touca

dor, artefactos para "mani

cureM, elc\
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