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O CHORO II DESÀSSOCEGO DÀS CRIANÇAS SÃO

FREQÜENTEMENTE O INDICIO DL; LOMBHIGAS OU

SOLITÁRIA NO SYSTEMA.

FACILMENTE E SEM PERIGO
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A família d' « O Malho »
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»0 Malho» é o chefe de uma família numerosa, de uma honesta família que vive na
mais perfeita harmonia domestica.

Quaai trintagenario, a sua idade, pequena relativamente se a compararmos a dos ho-
mens, já o encheu de experiências e já lhe deu o aspecto grave desses cavalheiros que se
transformam, na vida, em cabides de responsabilidades.

Na sua infância inquieta fez algumas traquinadas notáveis, como aqueiia de que a Igre-
ja nâo gostou...

Hoje, porem, o seu espirito temperado e retemperado pelos embates das paixões e pelo
desenrolar dos acontecimentos, é mais ponderado e mais subtil, sem perda da efficíencia hu-
moristica que foi, sempre, a sua principal arma de combate.

O «Malho» tornou se, portanto, o typo clássico do verdadeiro chefe de familia.
Seus rebentos —uns crescidos subitamente, como o «Para todos», o «Cine-Arte», a illus-

tração Brasileira» e a Leitura para todos», e um eternamente garoto como o «Tico-Tico» —
vivem, conforme dissemos, num patriarchado de harmonias intimas, obediente aos princípios
e directrizes do dono da casa.

Da sua prole, até agora, somente um bebe teve existência curta—«O Papagaio.»
E por falar n'«0 Papagaio» vem-me á lembrança que foi por sua mão (aqui náo tem

propriedade o conhecido refráo—«Dé cá o pé, meu louroI») que me aggreguei, na qualidade
de parente longínquo por consaguinidade espiritual» ao cortejo familiar d*«Q Malho», Isto cm
1928, por oceasiáo da minha chegada ao Rio para tentar a vida de imprensa.

Sim, porque «O Malho» tem duas famílias distinetas, numa só verdadeira.
Ha a familia publicistica, representada pelos seus semanários, mensarios e annuarios,

e ha a familia humana, composta pelos que confeccionam e redactam esses mesmos perio-
dicos.'* 

De entre os últimos, aquelle com quem primeiro travei relações pessoaes foi o dr. Os-
waldo Souza e Silva, por intermédio do nosso inoividavei e desventurado amigo Amaury de
Medeiros, durante uma estadia que fiz no Rio, em 1926, numa viagem de mero e exclusivo
intuito literário.

(Ah ! O tempo em que a gente ainda sae da província, ancioso por entrar em eontacto
com a «intelectualidade carioca»...)

Por essa oceasiáo, conheci também o grande Álvaro Moreira, que me deu então, o pra-
zer de inserir no «Para todos...» varias coliaboraçdes minhas.

O terceiro conhecimento que fiz n'«0 Malho», este sem recommendações e sem sympa-
thias pessoaes ou intellectuaes, pois aquelle de quem me approximei ignorava quem eu fosse
sob todos os aspectos, foi, porém, o que decidiu da minha entrada para o corpo de redacto-
res avulsos da empreza.

Eaaa pessoa foi o dr. José Fabrino, que se#constituiu o Christováo Colombo da minha
veia humorística, cousa que eu nào sabia possuir e que, ainda hoje, duvido que exista, real-
mente...

(Conclue na 4a. pag.)
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D* Anna sentou-se no soíã.
Álvaro, o traquinas, pousou a cabeça no

colo da avozin> a, c pediu : — Dindinha, conte
uma historia bonita.

Não sei mais historias, meu filho 1
Tenho a memória táo fraca I...

Conte, então, a de João Feio.
—Vocôs prometem ficar quietos?

Promettemos ! gritaram todos.
Pela centésima vez. d. Anna repetiu a his*

toria de João Feio.
—ti louve uma mulher, que teve um filho

tão feio, que todos ficavam horrorizados quan-
do olhavam para ele.

A pobre mãe passava a vida chorando, por
ter um filho daquela maneira.

Ela quis baptiza lo, mas náo encontrou
quem aceitasse ser padrinho do menino.

Para que elle não crescesse sem nome, con-
vencionaram chamai-o Feio*

Em compensação, em toda a cidade e ar-
redores não existia outro menino que tivesse
inteligência igual á dele.

Na idade de dois annos sabia ler, escrever
e contar melhor que qualquer de vocês»

—Mas náo era bonito como eu I exclamou
Álvaro, cheio de si.

—Mais vale o feio inteligente do que o bo
nito estúpido, sentenciou Lili.

—Has de ser uma mulher ajuizada, disse,
profética, d. Anna, olhando a, com simpatia,
por cima dos óculos.

tFeio adivinhava o desgosto de sua mãe, e,
por isso, vivia muito tristezinho.

Um dia visitou a mãe dele uma velha, e se
ofereceu para servir de madrinha do menino.
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Feio foi baptizado, recebendo o nome de

João. Como, porém, estavam acostumados com
o nome primitivo, ficou conhecido por Joào

BPBJ »leio.
Na ocasião de partir, a velha disse á màc

de Joáo: - Comadre, nada tenho para presen-
tear meu afilhado. Sc consente que ele vá vi*
ver comigo, transmito-lhe o dom de conhecer
o futuro.

A mulher, que náo estimava o filho, con-
sentiu, e Joáo Feio acompanhou a madrinha,
sem resistência.

Passados alguns annos, o rei Silvestre XXXI
foi provocado para a guerra pelo feroz e arnbi-
cioso Matamouros VII.

Joáo Feio já era rapaz.
0 rei ficou acabrunhado quando o embai-

xador de Matamouros lhe apresentou a dccla-
raçáo belicosa.

Sabia o rival bem armado, e dispondo de
um exercito considerável.

O desanimo se apoderou de Silvestre, que
passou a viver fazendo penitencia e jejuando.

Convocou os sábios do reino, os generais,
c ninguém lhe dava esperanças de vencer.

Por desencargo de consciência, apenas ini*
ciaram alguns reparos nas fortalezas, abando-
nadas desde muito tempo, e aguardaram os
acontecimentos.

Sabedora de tudo, a madrinha de Joáo apa-
receu em palácio, pedindo uma audiência ao
rei. „ T

Admitida á presença de Silvestre XXXL
ela disse : — Grande rei, eu tenho um afilhado

que adivinhado futuro. Se V. Majestade deseja
Conclue noutra pag,
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Aviamentos de
L1 ordem

ALFAIATARIA PIMENTA
(Em frente ao Café Avenida)

Confecção
esmerada

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

meias, lenços, etc.
NILSON PIMENTA

AVENIDA CAPICHABA, E. do Santo VICTORIA
IKBíWfMH.J I#ftl*Í,MW»*C«*.,«V**«*

«Vida Capichaba», no gênero, é o periódico de maior tiragem e circulação neste Eatado.
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HABILITE - SE NA

LoteriadoEspiritoSanto
%

A QUE OFFRRECE MAIOR NUMERO

DE PRÊMIOS

Adquiram um bilhete sem demora

PRÓXIMA EXTRACÇÃO
DIA IO DE MARÇO

50:000$
i

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

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

VICTORIA - ESPIRITO SANTO
¦¦: 6

As extracções começarão ás 15 horas
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•1 FAMÍLIA D'«o malho» (Conclusão)
&em*m~m£ww.,>.

Fabríno fez me, portanto, ingressar para o elenco de collaboradores do «0 Papagaio»,
para cuja morte contribui brilhantemente com o funebrismo das minhas gtaças...

De qualquer modo, entretanto, os meus serviços nâo foram mais desprezados por eile,
passando a trabalhar para «O Malho», propriamente dito, que eile também dirige.

O dr. José Fabrino foi, pois, para mim, um dos factores da minha subsistência mate-
rial, no inicio desta luta metropolitana pela conquista do «pão nosso de cada dia», tornando-
se credor de um reconhecimento que o publico nâo tem interesse em saber, mas que eu te-
nho o dever de publicar e positivar.

Em seguida a este, o dr. Antônio Souza c Silva, ou melhor, o dr. Antonico, como todos
o chamam, que é o «homem das notas», o gerente desta grande c acreditada empreza. revê-
lou se-rne um «gentleman», um perfeito cavalheiro, muito differcnie da quasi totalidade dos
gerentes de emprezas jornalísticas do Rio de Janeiro, que, quando náo sáo analphabctos e es-
tupidos, sâo indivíduos que nunca tiveram um gesto de delicadeza e que jamais aprenderam
a ler c escrever...

Confirmando o velho adaglo de que os últimos, quasi sempre, sáo os primeiros, ou,
pela reciproca, de que os primeiros, ás vezes sáo os últimos, só vim a conhecer o chefe da-
empreza, sr. José Pimenta de Mello, depois de trabalhar na sua casa durante mezes seguidos

E, conhecendo o, pude comprehender o motivo pelo qual «O Malho» reúne tanta gente
boa, tanta gente limpa c educada.

O sr. Pimenta é um homem que pede por favor aos operários das suas officinas para
executarem um trabalho, sendo incapaz da menor aspereza para com os que delle dependem

E o seu exemplo é seguido por todos os que formam o estado-maior da casa.
Dnhi, a gente só encontrar lá dentro a um José Felix, a um Carlos Manhâes, a um Adalberto
de Mattos, a um Eustorgio Wanderley, a um Baptista Júnior e que taes,

A família d'«0 Malho», pelo que se vê, náo alimenta rusgas domesticas, e até eu, que
sou um rixento da melhor marca, até agora ainda náo achei, dentro delia, em dois annos de
convívio diário, uma só pessoa com quem brigar...

Os w a Ide Santiago
a+*aaaaa**aa*+ataaaa+* «

IllUSãO
Illusãol...
Atormentaçáo de um espirito, soffrimento

angustioso que nos dilacera o coração...
E's a mais vil, a mais duradoura, entre to-

das que se parecem a ti.
Si soubesses, quanto tu és fatídica, quanto

tu és acabrunhadora, desapparecerias para sem-
pre. afim de nos deixares em pleno goso da mo-
cidade.

Mas, náo pensas como deves... Apenas pro-
curas amortecer com a tua hypocrisia as pobres
almas, fazendo as soffrer dores cruciantes, que
só mesmo o fenecer da existência poderá ali-
vialas.

Vês quanto tu és desnecessária !..*
*

Mas, tudo em vão... Por mais que te quei-
ramos mostrar os males, que tu, indigna, andas
a praticar, fazes-te completamente desapercebi-
da,oraem gargalhadas constantes, ora demons-
trando com a tua rudez, uma falsa ingenuidade,
pois nem ao menos sabes enganar.

Tu mísera, só podes ser comparada a uma

serpente, a esse nojento animal, que só veiu ao
mundo para anniquilar a existência d'algum de
nós, que por infelicidade caia cm suas garras.

.*.«...« ...... .«««<...<».»*<•«•»«*«••..•„»,.

Si eu tivesse um certo conhecimento de «li-
teratura», mísera atormentadora, dava a conhe-
cer a todos a tua lógica, para ninguém ser vi-
ctima de ti, desprestigiosa illusáo...

Alborto da Ollvaira

CONVITE
%ímmmmmsmmmÊmm)mmmmmm aa\WÀ BBTB1 BtBBMBII m/ata*

O dr. Antônio Pereira Netto, operoso pre-
feito do município de Pau Gigante, veio á nos-
sa redacçáo convidar-nos para assistir-mos, no
próximo sabbado, á inauguração da estrada que
liga aquella vilia á florescente povoaçáo de De-
metrio Ribeiro.

Agradecendo a gentilesa do illustre edil, a
«Vida Capiehaba» se fará representar»naquella
solem nidade.
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ANNIVERSARIOS
Fixaram annos

No dia 27 de fevereiro:
A exma. sra. Marciiia Faria Espindula, di*

gna esposa do sr. Taciaao Espindula, esforça-
do secretario do Serviço do Café.

No dia 28:
A exma. sra. VVaada Lisboa, dístineta es-

posa do sr. Octavio Lisboa.
—O sr. Campio Pinha, conceituado proprie-

tario da «Alfaiataria Campio Pinha», desta ca-
pitai.

— O sr. Manoel Brandão Filho, estimado
commcrciante nesta cidade.

Â?o dia 2 de março:
O sr. Hortulano Fraga, funecionario apo-

sentado da Secretaria cio Tribunal Superior de
Justiça.

—O sr. Álvaro Pandolpho, o estimado e
popular Sinhô, contractaute do serviço de car-
nes e um dos mais denodados rowers do «Sal-
danha da Gama.»

No dta 3:
A graciosa senhorinha Ruth Maciel, filha do

estimavel cavalheiro sr. Antenor Maciel, alto
funecionario da Alfândega desta capital.

—O dr. Arnulpho Mattos, esforçado dire-
ctor da Escola Normal «Pedro II» desta capital
e conceituado advogado em noiso foro.
NOIVADO

O distineto moço AcrisioBomfira Júnior con-
tractou casamento com a gentil senhorinha Ignez
Pretti, filha da exma. viuva d. Ignez Ferrari
Pretti.

Os noivos» que sâo descendentes de distin-
ctas familias da cidade de Santa Theresa, têm
recebido innumera9 felicitações.
NASCIMENTOS

Em 23 do mez próximo passado foi enrique-
cido o lar do dr. Lauro Goulart Monteiro, con-
ceituado medico e radiologista, residente no
Rio de Janeiro, com o nascimento de Heloísa.

— Fernando Ernesto é o nome do robusto
pimpolho que veio ao mundo na cidade de Cal-
çado, de9te Estado para encher de mais alegrias
o lar dos seus distinetos progenitores dr. Emes-
to da Silva Guimarães, juiz de direito daquella
comarca, e sua esposa d. Dulce Olivier Guima-
râes.

—O dr. Theophiio Co9ta, conceituado clinico
nesta capital e sua exma. sra. d. Maria da Pe*

*#

S9*
festa»

gWg

nha Costa, tiveram a ventura de ver nascer Fer
nando, um foi te garoto.

— Foi a 26 do mez p. passado prendado com
o nascimento de robusto e interessante pimpo*
lho o lar do distineto cavalheiro sr. Antônio Pa*
gani. prestigioso elemento do alto commercio
bancário de Collatina, e de sua exma. esposa
sra. Catharina Pagani.

— Occorreu a 5 do corrente, o nascimento
da interessante menina Sirenussa, que veio en-
cher de alegrias o lar do nosso amigo tenente
Nicanor Paiva, brioso oíficial do Regimento Po-
licial Militar do Estado.

A cVida Capichaba» deseja aos novos re-
bentos farta messe de felicidade.

CASAMENTO

Enlace Vervloet-Gonçalves-Effectuouse
a 27 de fevereiro p. findo, na vislnha villa de
Cariacica, em casa dos pães da noiva, o enlace
matrimonial do estimado moço, José Jeronymo
Vervloet, do alto commercio da importante ei-
dade de Santa Leopoldina com a prendada se-
nhorinha Helena Pereira Gonçalves, filha dota-
beliiáo Heraclides Pereira Gonçalves e sua exma.
esposa d. Casterina Lopes Gonçalves. O acto
civil realizado ás 16 horas, foi paranymphado
pelo exmo. sr. dr. Romulo Finaraore, integro
juiz de direito da comarca de Santa Leopoldina
e sua exma. esposa^d. Ida Vervloet Finamore
por parte do noivo, e pelo sr. Adalberto Bar*
bosa, probidoso prefeito municipal de Cariacica
e sua exma. esposa, d. Anna Rosa Barbosa, por
parte da noiva. Após o casamento, os noivos
partiram de automóvel para a cidade de Santa
Leopoldina, onde váo fixar residência.

NECROLÓGIO

Falleceu no dia L° deste, ás 20 horas, o Snr
João Barboza da Silva, um chefe de família que
soube captivar boas amizades por onde andou, um
competente construetor de estradas rodovias*
Ultimamente estava com empreitada da estrada
de rodagem da cidade da Serra a Linhares,
neste Estado.

AGRADECIMENTO

A enlatada sta. ELZIRA BARBOZA DA SILVA
e família, agradecem a todos que acompanha-
ram os restos mortaes de seu estimado pae,
assim como as innumeras condolências enviadas,
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70Í0 F£/0 (Conclusão)

saber algo a respeito de seu rival, o rei Mata-
mouros, ele poderá dizer»

—Trazei-tDO aqui, ordenou 0 rei.

Quando a velha entrou com João, Silvestre
riu tanto, que o sreptro voou-lhe cia mâo, indo
esbarrar o nariz do primeiro ministro, que co-
chilava numa poltrona, á direita do trono.

O riso se comunicou a todos, passando das
salas á cosinha. como se. inopinadamente, o
palácio fosse Invadido por urna onda de gás
hilariante.

Ninguém mais se lembrou da guerra.
—E' esse mostrengo que tem o dom de adivi-

nhar ? perguntou o rei, rindo ainda.
—Sim, majestade, respondeu a velha*
—Se ele adivinha, por que veio tâo feio ao

mundo? Não hade fazer carreira.
•—Majestade, a sabedoria nAo é privilegio dos

formosos. Experimentai a sciencia do meu afi-
Ihado e, talvez, vosso juizo se mude.

—Entáo dizei-mc—chasqueou o rei —quando
jutgaes que Matamouros nos vem atacar.

— O rei, vosso inimigo, aguarda a vinda de
um seu aliado, com o auxilio do qual pretende
fazer-vos seu vassalo.

Se, ao envez de esperardes, sairdes ao seu
encontro, a victoria será vossa.

Do contrario, estareis irremediavelmente
perdidos, \ós co vosso povo.

Silvestre XXXI náo deu grande crédito âs
palavras do rapaz; contudo, julgou mais nobre
morrer pelejando do que entregar-se de mãos
atadas ao inimigo.

Deu ordem de avançar. Matamouros náo
cedeu.

Organizou, manhosamente, a resistência,
dando tempo á vinda do aliado.

João, adivinhando tudo, disse ao rei: —«Or-
dene V. Majestade que ataquem com energia.

As tropas do aliado náo tardam.»
Silvestre XXXI fez como ele aconselhou.
Matamouros foi aprisionado com todo o

seu exercito, o mesmo sucedendo ao seu aliado,
que chegou no dia seguinte á victoria. Os dois
reis inimigos foram obrigados a assignar um
tratado que, para sempre, os tornou vassalos
de Silvestre XXXI.

¦

Ao regressar âs suas terras, o rei adoptou
João por filho. Joáo mandou buscar sua mãe,
que foi nomeada camareira da rainha.

Convidaram a velha para ficar vivendo com
eles, no palácio.

—«Não posso, meus filhos», respondeu.
Eu tenho que andar pelo mundo, em socor-

ro dos oprimidos. Eu sou Andina, a tfada be-
fazeja.» E desapareceu.

Arnulpho Neves
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ADEUS RUGAS!
A mulher em toda a cdade pode rejuvenesser e emhellcxar.
— K' fácil obter-se a prova em vosso próprio rosto em pou-
co tempo. — Kxperimentae boje me$mo o RUGOL. Cisme
scientifíco preparado segundo o celebre processo óê famosa
doutora de beileza Mlle. Dort Leguy, que alcançou o primei-ro prêmio no Concurso Internacional'de Productos de Toíletie.

RUGOL °Pcra em ros*° rosto uma verdadeira transfor*I1UV3UL maçffo, vos embclleza e vos rejuvenesce ao mes-
mo tempo.

RÜGOL cliífere completamente dos outros cremes, sobre-
tudo p«ia sua acçSo sub-culanea, sendo absorvi-

dos pelo» poros da pelle os preciosos alimentos dermiros,
que entram na sua composição.

evita e previne as ruças urecoces e pes dei RÜGOL e prevme as rugas precoces e
gallinha, e fax desapparcccr as «tardas, panaos.espinhai, cravos, manchas, etc.

RÜGOL na0 ^nRotáxir» a pelle. Nâo contêm drogas no*iiwvjv/a-, cjvjlt £• absolutamente inofíensivo. Ate orna
criança reccm-nascida poderá usal-o.

RUGOL ** uma v'da nova Á spiderme flacida, porosaiiuyv/ia f fatig«i,|a, emprestafldo-lhe n apparmcia real
da juventude.
GARANTIA — Mlle. Leguy pagará mil dollares a quem

provar que clía nSo tirou conipletamentt as suas
próprias rugas» com duas semanas de tratamento apenas.

Mlle. Leguy ofíerece mil dollarc» a quem provar quecila nffo possue oito medalhas de ouro ganhas cm diversas
expoüírfici pela sua maravilhosa descoberta.

Mlle. Leguy pagara ainda mil dollares a quem provar
que os seu» attestados de cura nlo sâo espontâneos e au«
thenticos.
AVISO — Depot* desta maravilhosa descoberta ínnumeros

imiUdorCl tem apparecido de todas as parles do
mundo. Por isso prevenimos ao publico que nfio acceite
substitutos, exigindo sempre

RUGOL
Mmc. Hary V|.

gr cr encrave:
«Meu miri do,

que cm sua quali-dade de medico c
muito descrente por
toda a sorte de re*
médios, tirou agra-
davelmente surpre»
hendido com os re
sultadosque obtive
com o uso de RU-
GOL e por isso
lambem assigna o
attestado que jun-

to lhe envio...»
Mme. Souza Va-

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

nfeiavam o rosto e, depois de usar muitos cremes annun-
ciados, comecei a fazer o tratamento pelo RUGOL, obtendo a
desappariçâo nüo tó das rugas como das manchas, modiii-
cando a minha physionomia a ponto de provocar a curiosi*
dade c admiração das pessoas, que me conheciaas».

^H flflr
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Únicos c ssionarios para a America do Sul;
ALVIM & FREITAS

Escrip. Central: R. Wcnceslau Braz, 22 • S. Caixa, 1379
S. PAULO

COUPON (V. C.)

SRS. ALVIM A FREITAS, Caixa 1379-S. Paulo
Justo remetto-lhe um vale postal da auantra de Rs........

8$000, afim de que me seia eaviado pelo correio
um pdtc de RUGOL :

Nome ..,..?,.??...?.,..„._..-.»....,..»..
Rtlfl

Cidade # #  # # 
Estado

(QUEIRAM ESCREVER COM CLAREZA)
W ^twwrrriiiiiiiiiiiAiiMiii agagam-gi nnniimUflF
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DENTIFRICIO
IDEAL

^

VENDA EM TODO O BRASIL
E NAS

PERFUMARIAS LOPES
RIO - S. PAULO

>Httt&::^Hmtftn**ttf*tmtf
>

Água de Colônia
Pó de arroz

Brllhantlna
para barba

Talco
E PASTA PARA DENTES DA

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

Sáo os melhores e não são os mais caros.

Únicos vendedores:
VICTOR & COIMBRA

Rua da Concórdia, n° 188—1° andar
RECIFE

Agente geral para o Espirito Santo

JORGE SAADE
Rua Deronymo Monteiro, 57

VICTORIA

DEPÓSITOS PERMANENTES EM RECIFE, RIOe S. PAULO

\-^-i,..,..
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O crime do negro
velho

A cidade nos olhos do negro
parecia dansar um catôretê,

Naquella avalanche humana, ma-
glstrados e moços do commercio,
moças solteiras e senhoras casa-
das, funccionarios de banco e me
lindrosas, viuvas c novellistas,
traçavam um vae e vem continuo.

Adeante, um vendedor ambulan-
te apregoava bugigangas que ar-
rematara num leilão.

O negro velho saltou da barca.
A ânsia da vingança náo lhe per-
turbara, siquer o espirito. E o cor-
po, disposto a tudo, náo queria re-
pouso.

Nunca "ióra á cidade. E muitas
vezes quando, ainda, feliz, no ter-
reiro da casa, viola em punho,
cantando uma toada que fazia tre-
mular toda a sua alma de negro
sentimental, elle murmurara a
um amigo que não trocaria a vi-
da tranquilla do sertão pelo viver
agitado da cidade.

A luz do luar tinha mais encan-
to do que os letreiros luminosos.

Ademais, na roça, estava livre
dos escândalos, dos roubos e de
lhe tomarem a mulher a quem de-
sejava um grande bem. No sertão
todas as almas sáo boas. A gente
da cidade, que Deos lhe perdoas-
se, estava contaminada de vicios.
Parecia mesmo que tinha um pe-
daço de Demo entranhado no cor-
po. Mas de nada lhe servira a
precaução. Dizem que quando e
homem faz, a mulher desfaz. O
negro velho que tivera sido um
homem pacato e ordeiro, trans*
formára-se numa fera. Os seus
olhos lançavam chispas de fogo
quando fallavara da mulher que lhe
haviam carregado. Uma folha da
cidade, noticiando o facto, que vi-
era turbar a felicidade da chou-
pana do negro velho, disse em
ligeiro commentario onde residia
o seu algoz em companhia da mu-
lher que sempre lhe parecera ho-
nesta e bôa. Um dos amigos mos-
trára-lhe o jornal e o negro par-
tiu, desvairadamente. Havia de
encontral-os.

Vingança I Vingança, clamava

Hamburg - Ameriha- binie
SERVIÇO REGULAR DE PASSAGEIROS E CARGA

COM VAPORES DE MALA

Navios a, motor

General Osório - General Artigas
General San Martin

Os maiores e mais luxuosos navios do CLASSE INTEft

MEDIARIA em serviço entre a EUROPA •
AMERICA DO SUL

Sabidas do Rio para a EUROPA

Vapor
GENERAL OSÓRIO
Wuerttemberg
Genoral Mitre
Badan
Genoral San Martin
Bayorn
GENERAL OSÓRIO
Wuerttemberg
Genoral Artigas
Baden
General San Martin
Bayern
GENERAL OSÓRIO
Wuerttemberg
General Artigas
Baden

«
n
m
m
«

«
«

ai

de
18 de
25 de

de
19 de
29 de
12 de

3 de
16 de
24 de

de
19 de
24 de
19 de

1 de
de

Março
Março
Março
Abril
Abril
Abril
Maio
Junho
Junho
Junho
Julho
Julho
Julho
Agosto
Setembro
Setembro

Informações com os AGENTES
nesta Capital:

THEODOR WILLE & Cia,
VICTORIA - E. SANTO

Rua Primeiro de Março, n. 12
Caixa postal, 3963 — End. tel.: «WILLE»

Rio de Janeiro, Santos, S. Paulo

¦
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uma Remington
Para cada fim
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A "Remington 12"
11 ~ ' -'- ' ' ". . .!.
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A "Remington 30" com
tabulador decimal

A Remington "Noiseleps",
sem ruido

¦ i - i  .,..,- ., ii. ..,„.___^

^j____.
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____ _-_-_-K

a ————— I

II1

A "Remington Portátil"
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A "Remington
Electrica" A "Remington de

Contabilidade»

Denlre estes modelos
ha um que se adapta e-
xactamenteaoseu Ira-
balho. A Remington é
fornecida em diversos
modelos e tamanhos,
para todos os fins.
Ha uma machina para
correspondência, para
facturas, para esta-

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

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

Casa Pra tt
__ C_ ffiVi—_:

F///*/ e/n Victoria :
Rua J. Monteiro, 69

Victoria—E. Santo
Sub-agencias: Cachoeiro de

Itaperairím, Collatina e
Carangola (Minas)
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DICCIONflRlO ENCYCLOPEDICO E ILLÜSTRISS1MO
A—Primeira letra fio alphabcto nas línguas

serias. Era turco, por exemplo, cila é a ultima
porque o turco lè de traz para deante. \i% tam-
bem a letra que se encontra em todas as pa-
lavras que começam por ella. Entra na compo*
siçôo <lo vatapá, do alua, do abará e outros to-
xicos que os bahianos costumam Ingerir com
grande ardor cívico. Muito usada pelos malcrc-
dos quando descompôem o próximo : — «Va á
aquillo...»

-46a—Extremidade dos vestidos das senho-
ras. Estão hoje muito em moda os vestidos de
aba. Delicia das costureiras porque com taes
vestidos difíicilmcnte se pode ver a qualidade
da costura c também muito útil ás proprieta-
rias, porque térn opportunidade de aproveitar os
retalhos da fazenda que podem ser pregados
em torno da saia á moda cie bandeirolas. Aba
significa também a parte do chapéu de cabeça
que serve para nos preservar do sol e das eus-
paradas dos namorados de sobrados. Significa
também protecçáo :— O Getulio está na aba de
Minas. O Vital está na aba do Cattete, etc.

Abacate-Fruta muito doce quando leva as-
sucar. Serve para faser *cajuada», como dizia o
finado Cândido de Figueredoe o nâo menos fl-
nado Anthcro de Qucntal.

Abacaxi— Substantivo impróprio para ser
descascado com a máo. Fruta muito apreciada
pelos médicos porque é indigesta e é causa de
collicas horríveis que sempre dáo logar a uma
consultasinha.

Aba fadei Ia-Acto de abafar. Fulano abafou
a carteira de Sicrano quando este a puxava do
bolso. etc.

Abafado- Cidadão que fica sem a carteira
acima referida. Situação daquelle que se vê
agarrado por soldados de policia quando náo
quer entregar por bem a arma que traz.

Abano- Nome com que d. Dalbina, uma
preta velha, lavadeira, que havia em Cachoeiro
de Itapemirim, chamava o sr. Albano Custodio,
commerdante ali e portuguez.

Abalo- Choque de um cidadáo da capital
que recebe a noticia de que o compadre da ro-
ça vem com a Marocas e mais as meninas, as-
sistiro cinema falado na cidade. Abalo é tara-
Çem-ehoque, oscillaçáo muito freqüente nos ter*
renos políticos. O sobreolho carregado de um
presidente pode determinar abalos e consequen-
cias scismicas muito serias. Do mesmo modo,
um sorriso de s. exa. pode também mudar a
situação de um abalado.*

Abalisado — Cidadáo quasi sempre de am-
pios bigodes, careca, gordo e analphabeto. Dahi
o •abalisado capitalista», «abalisado commer-
cianUs dos jornaes.
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Ahatroaçtlo — Gc&io muito commum nos sa-
lòc* de dansa. Meio indirecto de. nos referidos
salões, se attrahir a attençâo de uma
«gentil senhorinha» que se nos mostra indiffe-
rente. Significa também o amplexo quasi sim-
pre violento de dois vehiculos com consequen
cias mais ou menos fragmentárias.

_4ôard-~Jguaria feita de feijão, azdte e pi-menta. Pertence ao grupo «vatapá» «munguzá»,
«alua» e outras misérias que têm, até o pre-sente, escapado á censura da Saúde Publica.
Infelicita todos os intestinos nâo bahianos. O
dr. Mello Vianna, quando foi á Bahia á possedo dr. Vital Soares, viu o diabo com «abará»,
como noticiaram os jornaes com abundância de
detalhes.

Abarcador — Cidadão que abarca. Espécie
muito florescente em nossa fauna política.

Abarrotado- Situação de quem está cheio
de alguma cousa. Ruy foi um abarrotado de
intelligeneia. O cxmo. sr. cel. Lampeâo é um
abarrotado de maldade. A Republica está abar-
rotada de parasitas.

Abastado - Adjectivo providencial c de
grande consumo nas redacções dos jornaes
quando precisam noticiar a chegada ou a partida de algum coronel burro. «Está na cidade o
abastado capitalista» tDeu nos a honra de sua
visita o abastado agricultor.» «Seguiu, hoje
para o Rio o abastado industrial», etc.

Abcdario-^Avrinho de capa amarella, multo
usado como meio infallivel de incutir no cere
bro da creança o horror á escola c ao profeator-

Abelha—Animaizinho analphabeto mas que
até hoje tem prescindido de engenhos, tachas,
fornos, canna-de-as^ucar, para fabricação de
seu mellado. Vive em aggloraerados c na mais
perfeita ordem mesmo sem guarda-civil a su-
delegados de policia. O feminismo domina en-
tre elias. Todas obedecem á mestra. Um senhor
chamado Maurice Meterlinck escreveu alguma
cousa sobre a vida que ellas passam, sua orga-
nizaçáo, seu trabalho, etc. até hoje, porém, ei-
Ias náo ligaram á menor importância nem ao
livro nem ao sr. Meterlinck.

Abelhudo -Palavra derivada de abelha c do
suffixo udo, que quer dizer cheio de. Abelhudo
portanto significa cidadáo cheio de abelha. Querdizer também curioso. Oswaldo Cruz foi um
grande abelhudo. Edson, outro Voronoff, outro.

Abençoar—Palavra que os afilhados pobres
que a gente tem, pensam que quer dizer dar
dinheiro. Dahi por que elles querem que se os
abençoe três e mais vezes por dia.

(Margem do Rio-Dôce).
Beneventíno

(Continua)
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1! — Porque, desse modo, contribuirá para o seu desenvolvimento
e, assim, lhe permittirá fazer melhor propaganda do Estado.

2! — Porque os seus preços são módicos.

3! — Porque suas machinas, typagam e material empregado séo
de r qualidade.

4! _Porque ha sempre gosto e arte nas suas execuções.

5* —Porque seu corpo de operários ó dos melhores, que existem
na cidade.

mm*

Caixa postal, 3853 - Telephone-C. t17
AVENIDA CAPICHABA, 28

- ESTIOO DO ESPIRITO SINTO
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O dr. Sheldon Shepart. pastor protestante
da Primeira Igreja Universitária, de Los Ange-
Ies, nos Estados ünídos, acaba de lançar uma

pratica sensacional que causou verdadeira revo-
luçáo nos circuloH religiosos e sociaes. Elle re-
uniu, em torno do seu púlpito, uma troupe de
bons dansarinos clássicos e ordenou lhes que
dansasscm. Um effeito especial de luz se proje-
ctou sobre os dansarinos e osjieis, entre sur*

prezos c deslumbrados, assistiram cm silencio
a um espectacuio da mais pura arte. Quando a
ctroupc» terminou, o dr. Sheldon justificou o
seu acto, dizendo: — tA dansa, caríssimos ir-
máos, è a forma mais antiga de se adorar a
DeU8 i — Mas, como isso podia nâo bastar, elle
citou uma passagem da Bíblia:—«Louva ao Se-
nhor, com a tua dansa !» - As reuniões desse
pastor são agora abrilhantadas por uma «trou-

pe» especialmente organizada por Wanda Gra-
zer, bailarina famosa. E náo se precisa dizer

que, em Los Angeles, o numero de «fieis» vae
crescendo assombrosamente...

•

O rei Oscar 2 , da Suécia, é um dos sobe-
ranos mais modestos e generosos do mundo,
amando, sinceramente, os seus subditos e sen-
do amado por elles. Ha pouco» o rei Oscar vi-
sitou uma escola publica, de surpreza. Nutural-
mente, nâo estando preparado, o professor fi-
cou em alvoroço, bem como os alumnos. Mas
o soberano, com as suas maneiras chás, logo
poz todos á vontade, e, refeita a normalidade,
pediu ao mestre escola que interrogasse os seus
alumnos sobre a historia da Suécia. O profes-
sor, desejando agradar ao rei, indagou dos me-
ninos: — Quaes os maiores soberanos da Sue
cia?... Um respondeu:—Gustavo Adolpho ! Ou-
tro;—Carlos XII. Mas uma menina, comprehen-
dendo o alcance do professor com a argúcia
do seu sexo, exclamou—Oscar 2 I O rei achou
graça, lisonjeado, mas nâo se satisfez. E pediu
á garota que citasse alguns feitos desse monar-
cha, que ella considerava entre os maiores da
sua pátria. A menina hesitou. Depois, como náo
encontrasse nada que dizer, começou a chorar.
O rei, porem, náo perdeu o seu bom humor :

r»lR

W

SR
Vp

'mm*

MMm

—tVá, nâo seja modesta...—insinuou elle bran-
damente. Diga o que sabe sem receio...» — A
menina, continuando a chorar, articulou entre
soluços :—«Náo... sei...» O rei Oscar, consolan-
do-a, exclamou sem desmanchar o seu sorriso:
—«Isto náo é novidade I Pois se nem eu mes*
mo sei !•..»

Conta-se que Leonardo da Vinci, quando te-
ve a seu serviço Monna Lisa, dava no «atelicr»
verdadeiros concertos festivos afim de manter
nos lábios do «modelo» aqueile expressivo e
celebre sorriso. Ao contrario disto, o grande
pintor francez Bougnereau insultava e chegava
a espancar, muitas vezes, os seus modelos, para
conseguir delles as expressões dolorosas e as
lagrimas, que o inspiravam na composição.

e

Um dos costumes da índia, que 6 um at-
tentado ao direito individual e uma pratica con*
demnavel e combatida, é o casamento de cre-
ancas em tenra idade, por escolha dos pães e
parentes. Essas cerimonias sáo realizadas pelos
próprios pães ou responsáveis, e, ao attingírem
os «esposos» uma idade razoável, passam a vr
ver maritalmente. Até mesmo na índia tem ha
vido um movimento de reacçáo contra esse*
costume deshumano ejá um projecto de lei está
sendo examinado, fixando em 14 annos a idade
mínima para o casamento. Já o vice-rei deu o
seu apoio ao projecto, que ainda este anno entrará
em vigor. Emquanto a lei náo è approvada.
porém, os orthodoxos estão aproveitando o
tempo e realizando matrimônios infantis em
massa, especialmente de creanças de 5 a 12
annos. Só na cidade de burat effectuaram-se
ultimamente, cerca de 2.Q0O desses casamentos

Antes de serem campeões de «box», eis o
que eram alguns astros formosos no firmamen-
to dos murros: John Sullivan era aprendiz de
latoeiro; Jim Corbett era empregado de um ban*
co; Jim Jefíries trabalhava em uma fabrica de

—-—__——___________________»___________—__________________,mmmmmltmimmmmMmammmma^
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Íl QUER VESTIR COM ELEGÂNCIA?

ni BORGES
Alfaiate especialista em obras de cintas como: casacas, «smocklngs», etc.

RUA DO ORIENTE, N° 4 - VICTORIA - ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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ESPLENDIDO LOTE DE TERRENO, NA VI1.1.A DE
CARIACICA, OI I EREC1DO PELO PREFEI-

TO ADALBERTO BARBOSA

Conforme prommcttemns, realizou-
se pela loteria federal de3l dè de-
zernbro findo, o sorteio do lote de
terreno, que c ffereccmos aos nossos
leitores, graças a urna gentileza do
sr. Adalbeno Barbosa, esforçado
prefeito de Cariacica, tendo sido
premiada a centena 639.

Como esse numero não chegou
a ser distribuído, resolvemos prose-

guir na publicação dos COUpons
realiza ndo-se o novo sorteio pela
loteria de Sáo Joáo, da Capital Fe-
deral.

Os carlòes 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
seliado com endereço para resposta.

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

receberá, na redacçào da «Vida Capichaba», um
(I) cartão com numero para o sorteio de es-
plendido lote de terreno na VILLA DE CA-

RIACICA a effcctuar-se pela Loteria.

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

do cartão numerado.
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caldeirai, Jack . ..aon carregava fardos de ai-

godáo no porto de Nova Orleaua; Bob Fitz
Simmons nunca esqueceu que fora ferreiro;

Jack Dempsey, o primeiro, era trabalhador de
minas; Jack Dempsey. o actual, era toneleiro;
Harry Wills, a «Panthera Negra», era estivador
em Oalveston; George Carpantier era trabalha-
dot em minas de carvão; Voung Stribling co-
mecou como acrobata; Jack Renault pertencia
ao corpo da Real Policia Montada do Canadá;
Peter Johnson era carpinteiro em um navio das

linhas do Pacifico; Jack Britton era vendedor
de chouriços assados; Phil Scott era bombeiro
em Londres; Genne Tunney era fuzileiro naval;
e Paulino Uscudum, lenhador. Como se vê, nem
um fidalgo fez successo entre os reis daquillo

que os americanos chamam «a nobre arte»..*

Üi
tilidade ofílcial, declarado, nem também é de
paz, mantido sob explicações e propostas que
não se definem desde o incidente da Estrada
de Ferro Oriental, verificado em julho do ao-
no passado. A guerra civil teve causa princi-
pai na revolta do general Feng, chefe do exer*
cito denominado «Kú Ming-Tang». que se op-
põe ao exercito legal, o «Ku-Ming-Chun.» Sobre
as incertezas dessa esquisita situação, troam,
de quando em quando, os canhões na fronteira
e no interior, mantendo alarmados o Occidente
e o Oriente.

", ¦-. •

A China tem-se visto ás voltas com uma
dupla guerra : a guerra com a Rússia e a guer-
ra civil, esta ultima travada por grupos de adver-
sarios do governo central, general Chang-Kai-
sek. A guerra externa náo se pode classificar
exactamente como guerra. O que tem havido é

um estado bizarro, ambíguo, que náo é de hos-

O director de um jornal allemão publicou
na sua folha o seguinte aviso :-«A minha crea-
da comprou dois kilos de assucar em uma ven-
da desta cidade e faltavam duzentas grammas.
Se náo mandarem á redacçáo deste jornal as
200 grammas que faltam, publicaremos o nome
do estabelecimento onde esse roubo se verifica
constantemente.»—Três horas depois do jornal
começara circular, o director recebeu 73 pacotes
de assucar, de 200 grammas* numero corres-
pondente ao de casas vendedoras do artigo^ na
localidade*.* ^ ^ 1&

Dr. Sabido

W'^m£.
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Estamos vivendo
uma época em que o

interesse pelo ganho im-
medi ato, pelo prêmio em di-

nheiro se alastra intensamente
e empolga todas as actividades*

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

de e, cada vez mais empenhados em le-
var para deante, victoriosa, a responsa-
bilidade da publicação deste semanário
— que é voz vibrante e progressista da
mentalidade espiritosantense— delibera-
mos conceder a todos os leitores da
«Vida Capichaba», no corrente anno, a
opportunidade de conseguirem, por nos-
so intermédio, um ou mais prêmios em
dinheiro. Para beneficiarmos, nâo sô
nossos assignantes, mas também aos
compradores de nossa venda avulsa, re-
solvemos crear TRES 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 aos

TRES PRIMEIROS NÚMEROS,
dos maiores prêmios dessas

loterias. Esses prêmios se-
rão de 500$, 300$ e 2001,

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

sendo distribuída
igual quantia em

H ¦'¦¦¦¦ . W%:£
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cada um dos sorteios*
Nossos leitores jogarão
com os números, que serão
impressos nas capas da «VI-
DA CAPICHABA», de forma
que, em cada semestre, colleccio-
nando exemplares de todas as nossas
edições, concorrerão, no minimo, com
25 NÚMEROS difíerentes. Começámos
a publicar os números, que darão di-
reito a esses sorteios, desde a primeira
quinta-feira de janeiro deste anno
e, aos que d e s e j ar e m hábilitar-s«
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 trôs prêmios das duas loterias allu-
didas. Dessa forma, tanto no primeiro,
como no segundo semestre deste anno»-
TODOS OS LEITORES da «Vida Capicha-
ba» terão possibilidades de alcançar os
prêmios, que distribuiremos nas epo-
cas indicadas ::::::::

GUARDEM, PORTAN-
TO, TODAS AS CAPAS
DA «VIDA CAPICHA-
BA», QUE PODERÃO
DAR BONS PRÊMIOS,
EM DINHEIRO, A
QUEM AS COLLE-
v-> L/1 \J JS J\ rC •

NOTA: - SÓ AS REVISTAS
DESTINADAS Á VENDA AVULSA

— E AOS ASSIGNANTES LEVAM NUMERO
PARA O SORTEIO
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Dutú ás vexes urna
„ua:~ dura emquanío permanece cr

ctírãènte que reffede o estado dalma venturcr-
étx dajoven esposa. ~** Jfc-I a alma nâcr governa o ccrpc. Lb soffnmert
tos vhpicos apagam das ptysicmcrmiaó os vesUgi-
ctí aos çkgriaà Merioreá. ,
^ semoraâ, sob a ameaça permanente af&us

_v * * Dnammodoé. nunca podem iera&iurança de nao
3ÍT&i safe a iae»tc^ oue enteiam dewdamenie< etdate-* 

cfflU quanto ao meio eficaz de combater oé *eué
mayZ&indispen&tâ.pytí.saUrM ™aáJY
WA Saúde da Mulher "é o remeauy jrtakwdáu
Mores Brancas, das Suipenâdeé, daálieyraé ue-
masiadaé, das Coiicaé

cíao a prcteccãc d% Saúde da JHulher* pode
uma lua de mel durar o que dura a mactdade, por*
que o ^eu emprego evita que aqueüaÉ doenças ve-
ihham adesencantar tão doce phase.
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NO PAI2 DA IGUALDADE

•iI
Manoel Gonçalo, mais conhecido por Sete

Mortes, acocorado junto á grade da cadêa, bus-
cando aquecer o corpo com um raio de sol,
chamcu me e se queixou dos máos tratos que
lhe infligiam na prisão,

—Por que metteram você ahi, Sete Mortes?
Na sua linguagem pittoresca de caipira,

Manoel Gonçalo contou:
-O Lourenço da Pindoba, aquelle desabu-

sado e valentão, que já mandou mais de trinta
almoçar com os anjinhos, achou de querer «me-
xer» com a minha mulher. Acostumado a esse
máo habito de furtar mulher alheia, o desaver-
gonhado propóz á Lucínda fugirem para a ei*
dade, para gosar a vida e o mundo. Luciüda
que é cabôca mais tem entendimento no «ses-
tro», deu o fora no moleque e me contou tudo.
Chamei o bicho ás falas e elle jurou me aca-
bar. Entrou na minha roça» derribou e quei-
mou a cerca, arrancou mais de cinco feixes de
mandiba plantados ha pouco, deu um tiro na
minha vacca melhor, cmfim me provocava de
todo geito para brigar. Eu, juro pela cinza de
minha mâe, nunca me arreceiei deile< Nào que-
ria me ver mais ás voltas com a justiça...

O prisioneiro baixou os olhos amarellados
pela ictiricia que lhe minava o organismo, como
recordando-se de factos tristes, e disse, apon-
tando para a céu muito azul que se arquea-
va sobre nós:

—Justiça, só Ia de cima... Mas, como ia di*
zendo. Pindoba me provocava. Fui ao delega-
do, na cidade. Nada. Fui ao Juiz, também na-
da. Lourenço era um excellente espoletar um
capanga de primeira Todas as autoridades o
prestigiavam porque precisavam dos seus ser-
viços e também porque... tinham medo do no-
roem.. Ora, um cabra começa a enfezar e a
gente vae indo, vae indo, vae se enchendo e
um din arrebenta. A mulher nâo tinha mais li-
cença de botar o pé fora do batente. Um dia,
em que estava batendo roupa no córrego, Pin-
doba avançou para ella. Descia eu do roçado
enáo perdi tempo. Descarreguei os dois canos,
de uma vez só, no bruto» que cahio no ras-
tro... E aqui estou. Trinta annos nas costa?,
sem remédio... Passo fome* soffro sede,
curto frio, ninguém tem pena de mim. O

povo, eu sei que quiz me botar na rua; mas
%
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os chefôes obrigaram os jurados a me con-
detonarem I Castiguem aquelle bandido, que é
da opposiçâo... Diziam assix.** Estor muito do-
ente. Estou muito doente. Apanbei nâo sei
quantas surras. Madrugada ainda, despertado
a coice de carabina pelo guarda, vou fazer a
faxina dos outros presos. Depois, vou capinar
as ruas. carregar água. quebrar pedras. Só ao
meio dia tomo uma canequinha de café ralo.
com rosca mofada ou páo dormido... As três
horas, um jantar desgraçado e mais nada. Por
leito, aquelle trapo de esteira, sobre este cimen-
to humido, por onde os ratos, as baratas os»
lacráus, as sauvas. passeiam a noite inteira—
Comove, já nâo tenho pingo de sangue. Náo
irei aos quatro annos.«

Dê-me um cigarro: Até fumo me negam!
Sste Mortes accendeu o cigarro, sorveu com

prazer farta fumarada. e, com um sorriso pai*
lido, de dor e de resignação, concluiu:

Um dia... um dia... tudo há de se muda*.»
Era a única esperança que vivia, na arca-

boiço do seu peito, como a candea de keroze
ne entre aquellas grossas paredes iimosas.bru-
xoiear do nas trevas das longas noites frias...

—Um dia... tudo ha de muda...
Também, Manoel Gonçalo, você foi mostrar

que tinha honra. Que mal fez voc£í Que ma|
fez tua mulher em nào ceder! Matou para nâo
ver o seu lar polluido por aquelle miserável.
Você deveria fazer como os civilizados: «náo
sabem de nada»,..

Esse negocio de honra, hoje, quasi que é...
«maquillage». Você não sabe oque é «maquil-
lage»? E' o que vocês chamam «pra)inglez vê»...

Você, um graúdão, que matasse por matar;
que mandasse para o outro mundo o marido
da sua amante ou avictima do seu roubo, que
assassinasse por enthusiasmo político, teria vida
regalada.

Uma prova:
Ainda ha pouco um poiitico eliminou com o

seu revolver, por causa de ideas, que valem
muito menos que a honra de você, um collega,
um «moção» de valor e homem como quê.

No dia seguinte a própria policia declarava
aos»jornaes que o criminoso passara muito bem
a noite no confortável quarto, que, ás pressas
lhe arranjaram na delegacia, e estava satisfeitis-
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simo com o tratamento
que lhe estavam dis-
pensando... E continua
a passar bem...

Vio ?
Você, pobre, cies

graçado Manoel < ionçalo,
quando tudo «.se muda»;
quando qualquer Lôu-
renço for apenas teu
inimigo de Idéas, sendo
voce ministro, senador
ou deputado, bala nel-
le ! Ao invés dessa sor-
ilida cellula, escura e
sem ar, onde o atiraram;
onde, como C o g U m e
Io, vem, á beira da gra-
de, receber a esmola de
um raio de sol, que Deus
lhe manda, terá fofo
leito e boia fina...

E ahi fica, você, açor-
dado a coice de fuzil,
a quebrar pedras, a roer
páo de três dias...

— Um dia... um dia tudo ha de muda!
E' a sua esperança. E ainda tem esperança,

Sete Mortesl
O chumbo da sua espingarda caipira jamais

pode igualar-se á bala aristocrática dos gran-
des. Mas criminoso tanto è você, pela sua honra,

i »ar
. ... i ¦*' «"ii' mraiiiiirTT-H—~ —— ¦<¦-' ¦¦ " ---»J

fl_l _B -11
*íp**3l*i^f' ^mM ww) flflflflflflflflflflflflflflR•rf-r *tjti£ _H _^H m^Ê _¦

¦11 I
mm^a^^mmmmmmA _B -II

—ar ^f 
'*,.'^—' -<4m____r_^__B-_P ^*^* l 3» t _b. __ —> ¦ * m "¦

1 _~«. A _L^- _* ''_t?~1Ila^F ' •f*_Btf__ I _?*¦ I a_F. _¦__ IL _L_ .X- . ...TI— ii mi r- ' _- _h_^_L i A •__p _K_A. ~L_ _Hi~¦_ —.1 v ^~r .. 1 ^~_? '¦ _P^~~__ ¦p^>>._Ma' ^¦mmb4 gm±. r^m " A_T^_>af _B' Cl K -j— 1MIT ¦_..-. _Btt —v . _É^J_a* —#?> _r_BT 1_K^_I

¦ <&_ —fl-Mu_K__ ^v——h /!a _^^^__ _Kcv •_*_ttfl_tt.fl_B_fl * 4_E___. H l^_L_r. _ ^_B_M_fl __J__H__L w.->!_pC __L__k# _^_^PBHV *W

a_» •' *• Wf~—l|-.<-.- ~__ "..* _f__r ' ] j> _H_L» «fl _P ¦_, '__&, fl _p itfl RS _1__^'!_F._É>' l«_r
**^^^' LâW^ jS >**'*$ x^w^rJ^^^^J ^mmmmw^Wr ."LflflY >*' ^^Bfl__P^^ ^B-F " -___-^._.f* ^- ___||lv^ ^\irjS -fl__ R^_fc"w&_¦ i^Vva-' t rr./ -TfTv*i>- ~* >¦ , |* ¦:¦_ «__l. ^T ..Ki.. ••>flfi -IV.>nà:_fljp ^__ _i^p #f . v_» ', ___t_r ^^ _ __¦_. _¦ mmmmf __, __. _.*í_^_i _¦¦¦ __«V_B 1 _^_^P ^^Bt» _* _n¦¦™^^ , ™_ .A c^_C- ¦_• <_t_/i 5mmW?' ** ._**'** ' _^_t. v 2_^__ _J_K*^_I_^_^_^> ^V¦ t^^__H K v____H _H _ff,_K«_B''

¦ ¦-i<f!,<—_K—t*a——n_K-.^i Ht_l>—IB ——.11^W P*^~^—I —¦¦U—B ——:^_t__~~"WBLwi t1^— —fcJ-wT~i —K—v—¦ ¦a#—V_ivi ~IK—e.'o_i l_U___l _b_1 H__ _1 H_~_C'^_i K_l K_ ^_H_KJk_ii ¦¦ ¦__Pl__H _KZiv.fla BTy-^__r.'.~| w.' ;~| _ÍM Wà^^_ _Ww'.%^^_l w^Wmst^ej w^WmÊ mu*mt.-.-^i É— <'W'...11 —Kv ™ i—BÉy^-_ —»' ^—iy ^HE_i H_H_S*Nk4 _l _¦ -_*^_v _T^_i _^_B _KV >à9 Hk_',;y.-JH ¦ »':-t|| Rdl LiWf ^^ 
_P_.^ jt/> ^H _i_i_t^-^i_J _s_Jkl ^_i __ .yW _R-

vav« __[.'>.'_k' '1 P'« K'?€r. _#' ¦ _C_-r" ? á '1 ll ft.M—«° '1 l_L ~_
- • -j-H Mk*' _K _k_^_K ^^P^^_i _^r • _v * _¦» 1 _K_a^ ¦»- ^¦•B _^k_kW_L_^ ^^_i _^Mih m#-_A_» ^H _^_^V_H _^^^^ -l^^-i••••• _F _r_H^WÉ_L _B_mT _ AT/, m K Mfm _ .____¦ ¦«'¦¦kJi _^_i _^_^_H^_rT?..'.*.—I k^A_k_É_i B _k _r ¦_i _¦ \ ã ¦».». mm_i i^-< ¦o_m^w_ _E~érMmmwm] wmwrf*m\ Wm M& m I-—i ¦ %LCr^ ~H _R.- _l _B.~_i_V ^_i _I^__^_K.''•*« __~»'iF^ Mm- V-i a kV».-_~_êi__i -I _K_I _i ¦_¦ _^_m__. .-^__<>-_l _K_V o ¦ ^_*_^r _^_^H _^_L *^_^_H ¦ ___| Ht^H [ _I_H _^m___Hfl_i _Hfl^B _^_»^^_BOCt_'_«l^^___l ^__ MÊaàmmmw*~ _^_k__ ^BH K ^H _^_r>^_l _^^___^_v ^H _^A _^P _^^^_^_^^^^^^^^^_r _^_H ^_^_l ^~P*P' V Pf^K_^ZI-L!jl _r ^_i W SBS^yM mw^ flB »: i_KM.iii_^_^_-^-^-i
79 _(_I9 Br \m 9h_v____ !_!«fl _P_S ______ _i H fl.s*íw

*mmwÊ^mmWr ' '^»fl 
_^P^VHV^ ^^fll HB_l_A'«r^^^S^^flU_^S r^^^SP~^H _¦ ^fl_| ÉÉ-M^B^H^HJ ^^P 

^^flHJ WT ^^* ^^fl-r^^^^W" ~~~~ ^ ^

9' >-'^~l BKfcriirfMÉ f' flr 'J'"" * "''Ifr^ *^Tf>'''fl ."i_ú_B_w fl i^ ¦

4 /ropj Escoteira do Grupo Escolar de Cachoeiro de Itapemirim,
organizada pelo chefe Eurlco Gomide, Instructor da

Secretaria de Instrucçâo.

como o outro, pela pai.xáo de suas id<;as. Tanto
merece o que mata atraz do toco. como o que
atira nos clubs chies ou nas assembléas.

Nunca, nunca mais isso ha de se «muda»!

Teixeira Leite.

P. S. — Pelo que tenho
lido nos jornaes, parece
que o político criminoso
vae «comer» cadéa. A
Justiça está agindo com
rigor.

Olha, você esteja sem-
pre com o presidente
da Republica...

r. l
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Aleatéa do Lobinhos do Grupo Escolar do Cachoeiro do Itapemirim,
organizada pelo Chefe Gomide, Instructor da Secretaria da

Instrucçâo, vendo-se de uniforme, a prof. Abigail Souza,
dedicada chefe daquelles lobinhos.

A pátria náo é um
systema, nem uma sei-
ta, nem um monopólio,
nem uma forma de go-
verno; é o céo, o solo,
o povo, a tradição, a
consciência, o lar, u ber.

I ro dos filhos e o túmulo
des an t ep ass a do s, a
communháo da lei, da
lingua e da liberdade.

Ruy Barbosa

ia
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Carnaval! |

De Momo eis que já vem todo o cortejo,
A rir, a gargalhar, intensamente.
De Histriâo enverga os trajes toda a gente
E em cada olho palpita um só desejo :

O de embriagar se de prazer...—Eu vejo.
orem, á meu pesar, infelizmente,

Km cada lábio que sorri : o ensejo
De entontecer um coração doente...

No meu scismar um tanto extravagante,
Ao ver essa alegria retumbante,
Esse prazer fero- do Carnaval:

Chego a suppor que o riso dos trt-s dias
E* a explosão de estupendas agonias
Que o mundo sente í— é o pranto universal!...

W~ 11-29.
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Bi ÈÈ ei miiW

O amor • *
PRAIA DE MARATAHYSES

E porque o amor tardasse um pou-
co, resolvera a ir procurai o por to-
da a cidade. Por certo elle devia
morar ali. Talvez naquelle «bun-
galow» daquella ruasinha acanhada,
OU quem sabe, acolá, naquelle ar-
ranha ceu que se ergue pedante no
começo da avenida... E os seus olhi-
nhos tristes e pequeninos fitaram
por longo tempo o hyaterismo dos
carta/es luminosos. As suas pupilas
procuraram descobrir, nnquella mui
ti<IAo attonita, O que ella tanto ai-

MS P

mejava — o ^mor... Mas o que se-
ria o amor? C) que era isso, de que
os portas tanto falavam ? E os seus
olhos brilhavam ante o reflexo ber-
rante da9 lâmpadas vermelhas...
Depois ficou pensativa. Procurou
no chão a resposta para o seu pen-
samento, E sentiu o coração pulsar-
lhe desordenadamente. Parecia que
tinha achado o amor. Agora com-
prehendia. 0 amor... o amor... era
aquelle homem de cabelleira longa,
que a fitava sempre com um ar
de nostalgia. Queria encontrai o.
Daria tudo para achalo. Queria aca-
ri ciar o seu rosto embora pallido,
com a magia dos seus dedos lon-
gos è finos. Olhou mais uma vez a
cidade com o seu manto de vícios.
Agora passavam os últimos transe-
untes. A rua ficou quieta* Sentiu-se
só, Quiz voltar. Nâo poude. Dois
braços lhe prendiam. Dois braços
possantes, museulosos. Teve um ar-
repio. Tentou gritar. O soluço suífo-
cou-lhe a voz. Um guarda nocturno
tossiu ao longe. E emquantq uma
«jazz» negra gemia um tango argenti-
no, o amor, que ella tanto almejara,
cobria lhe as faces de beijos ve-
nenosos...

Edwafdo Colmon

As pátrias sâo aggregaçües de
famílias e, quanto mais virtuosos
forem os lares, que são os elos,
mais forte será a cadeia da nacio-
oalidade*— Coelho Netio.
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Sereias seduzindo o dr. Severo. — 0 grupo
«Da gandala», com caras muito conhe-

cídas nesta capita/.- Grupo «fa/i-

iaçào», que náo teme as

mais fortes «resistências»...

mmimWm

A Loteria de Minas tem pago, com pontualidade, todos os bilhetes premiados.
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4o «//o, a ejrrn^. sra. c/o/ia Mar/a Eugenia Celso pronunciando, no salão do Magestic-

Hotel, a sua brilhante conferência «Ecloctismo», que tanto suecesso alcançou nesta

capital. Em baixo, um aspecto da selecta e numerosa assistência.
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íDcçura de reecrdar

Para viver de um coração, eu i\zt
da minha vida, uma canção de amor.
Um doido, um poeta, o príncipe feliz
de um conto persa num reinado em flor.

Um conto lindo, oriental, na cor
e mansuctude mvstiea; eu náo (juiz

do outro lado da vida. Eu, sonhador,
sigo aquillo que o coração me diz.

Eu não quiz o detalhe-eu (juiz a finança.
Eu quiz oimmaterial, diaphano e brando,
mas que essa nuança f >sse em toda parte

como uma lenda persa na lembrança,
um conto persa onde eu vivesse amando
o idolo apaixonado da minha arte.

Recife — Pernambuco.
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4 exma. sr*. dona Maria Eugenia Calso, rodaada daa gantls aanhorlta* Juraey Maoha-

do, Lydia Besouchat, Inah Figuaira a Vara Larica, qua dasampanharam ot papaia da

phaníasia «Amores da Abat-jour», da autoria da consagrada balatrlsta, na

noite de sua conferência, nesta capital.
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(Pura a «Vida Capichaba»)

M. \f%...jB.y.a&'*a$t0k%$

Ninon sorri. Abre os braços- (iorgeia.
A sua voz, de uma doçura extrema,
óra fica velada, óra se alteia,
mais sonora, mais suave que um poema...

Ella recita e eu ouço consumido,
doido de ciúme... Sinto-me infeliz
ouvindo (e finjo um ar bem distrahido . )
os nomes dos poetas que ella diz !

Nâo é que eu seja um Mouro de Veneza..
Sou bem do tempo em que vivendo estou...
Mas Ninon è o meu sonho de belleza
e eu tenho uma alma como a de Pierrot I

Nesses momentos de egoísmo profundo
eu desejara (este ciúme é atroz I)
ser o único poeta deste mundo...
Havia de reinar sosinho em sua voz !

Ah ! mas o que me acalma estas ancias secretas
é que no recital, minha alma sente,
si a sua boca diz versos de outras poetas,
seu coração repete os meus unicamente !

¦

I
m

í
I

í

í
I
¦M

8

HA R O L D
(Inédito, do livro *Os poemas de Ninon»)
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cffieeifc de coral

(J. Af. de Heredia)

Sob o mar. baniu o soldem myiteriosaaurora
o abyssinio brenhal, que, de coraes oriundo,

**

mescla, na tepidez do pelago profundo,
a florida alimaria e a viridente Hora.

È tudo quanto o sol OU 0 iodo colora,
—a alga, a anemona, o musgo, o ouriço rotundo
de purpüra sombreia, em arabesco. o fundo
alvivermicular da madrépora» em fora.

O resplendor da esc^ma esmaltada apagando,
grande peixe navega através do arvoredo.
A' translúcida sombra, erra indolente e brando,

E, brusco, a barbatana incendida desfralda,
fazendo, no crystal azul, tristonho e quedo,
um arrepio correr, de ouro, nacar e esmeralda!

Arnaldo Nunes
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A Câmara de Ar Goodyear
completa o desempenho

**< *>

í do pneu.

É macia s conserva o ar
irrdefini demente.
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DISTRIBUIDORES GERAES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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Rua Primeiro de Marco, 28
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A's vezes digo a mim mesmo : — «Sou um
monstro de maldade, de hypocrisia. Ainda te-
nho o cynismo de chamar-mc amigo dos se-
nhores V.ildeavillano, quando o que deveria fa-
zer era deitar-me aos seus pés, confessar-lhes
minha falt.i e fugir, fugir para longe, onde uin-

guem saiba de mim»; e outras vezes:—«Mas
náo; por que hei de sei o ? Amar não é um de*
licto, particularmente quando se esconde a pai-
xôoese abafa cm penosa luta, oppondo-lhe os
frios argumentos da razAo». Pensar que na mi-
nha idade, com a minha experiência do mundo
e das coisas, cahi no laço como o mais incauto
rapazelhol Bom, também é certo que a hora de
amar chega em qualquer época da vida.

Demais, jamais havia amado. Porque amar
nâo é desejar, fugazmente, o beijo de uma bo-
cca esquiva, nem offerecer myrthos a Venus
mercenária; amar é esta coisa vehemente è tris-
te, louca e divina que sinto agora, quando
meus cabellos branquejam levemente; amar é
dar-se tudo e exigir tudo. numa ânsia egoísta e
feroz. Pretender-se aos quarenta e um annos
nem um menos, por minha desgraça i - o amor
de uma criatura de quinze annos apenas, ê
tfio insensato como querer elevar nosso pesa-
do corpo, pondo-lhe azas de mariposa. Pois
bem, apezar de comprehendel-o assim, nâo
posso remedial o. Amo-a como melancolias de
adeus junto ao barco que vae partir, com a
mesma surpreza de maravilha que se experi-
menta ante o achado ditoso que vagamente
presentiamos e desejávamos com triste ardor.
Como dizelo de uma vez por todas, si me fal-
tam palavras para isso ? Só eu sei como é mi-
nha paixão, e até que ponto me dá a vida.dan-
dome a morte. Abriu-se como uma flor de sê-
da em meu caminho, quando já havia dobra-
do a encruzilhada e as sendas se abriam
em meandros fatigantes, quando já nâo es-
perava nada e desejava pouco, quando a tris-
teza do cançaço entorpecia meu passo, e avan-
cava lento, falto de curiosidade, sentindo como
os dias me levavam ás ultimas illusões* Fol
uma coisa surprehendente, semelhante a uma
visáo que me enchesse de medo, e me illumu
nasse de suave goso, ao mesmo tempo.

Ohl quando me dei conta de que estava
enamorado! Pareceu-me absurdo, louco, pueril,
mas senti que me inundava de uma alegria
transbordante, em que se misturava uma parte
de gratidão pelo dom inesperado. Enamorado!
Repeli! a idéa, julgando-a inútil e perigoso des-

4>
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vario da imaginação, mas esta volta de novo
e fez-se carne em minha consciência. Como re*
alizar se tal milagre? Para dizer verdade, nem
eu mesmo O poderia explicar.tFoi intempestivo,
súbito como a explosão de um foguete que ar-
rebenta e se desfaz em mil estrellinhas colo-
ridas. Um bello dia, eu, que até então a havia
olhado com doçura patern.nl, senti, ao vel-a,
que me estremecia todo e que meu coração se
debatia angustiado. Estávamos a sós no salão-
zinho, ella reclinada com preguiçoso abandono
no sofá, e eu a seu lado. vagamente distrahido,
folheando uma revista. Súbito, uma figura cha.
mou sua attenção, e encostou-se a mim para
ver melhor. Náo sei se foi o calor do seu cor.
po, ou a proximidade de sua cabecinha magni*
ficamente ornada de abundantes cabellos ne
gros e sedosos, mas 0 certo é que de repente
me accometteu o desejo de fundir minha bocea
entre a frescura perfumada dos seus finíssimos
lábios. Tive de fazer esforço para vencer-me,
mas nâo pude occultar minha turbaçáo, pois
ella, reparando me com estranheza, disse me.

—Que tem d. Alberto? Está pai lido. E póz-
se a tremer como se sentisse calefrios

Não pude responder immediatamente. No
fim de uns instantes, respirando com difficui-
dade, e para persuadir me de que náo havia
sido uma rajada de loucura, e que realmente
me sentia indisposto, disse-lhe:

—Nada, não é nada. Uma ligeira tortura
que passará logo. Dá-me um copo dágua, me-
nina.

Emquanto esteve ausente, reflecti sobre a
insensatez que estivera a ponto de commetter.
Depois, já mais sereno, tentei brincar com ella.
Mas já sua presença me causava um estranho
mal estar, que em vão teria querido occcultar
aos meus próprios olhos, e vi que até então
me passara inadvertida: sua delicada belleza
de moça que não deixou ainda de ser menina;
sob a seda do vestido, esbeltas curvas de uma
graça exquisita; rosto fresco, e debaixo das
pestanas finas, em arco perfeito, uns olhos
enormes que olhavam com a fLxidez descon-
certante da innocencia; bocea regular, de la-
bios ligeiramente rosados; narízinho delicado
e gracioso. Ao retrato faltam destreza e arte
na execução, mas copia os rasgos essenciaes-
Resta acerescentar a estes attractivos puramen-
te exteriores, os que emanam de um gênio
prompto e um temperamento sensível, terno, e
ardente. E* o que se pôde dizer, uma ,menina
adorável.
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Dr. CyRO CARNEIRO LEAL. f Xl vs* Xj r

MEDICO
Cirurgia da cabeça e do pescoço. Especialis-

ta em doenças dos olhos ~ nariz — gar
ganta —i e — ouvidos

CONSULTAS:
De 9..*) áa 11 horas cde II a» 17 horna

RESIDÊNCIA

CONSULTÓRIO
Edifício tio Banco In-
glex 1* andar sala 10

TcL: O 6
Praia do Soá
mim ii
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DR. AMÉRICO OLIVEIRA
MEDICO - PARTEIRO

HKSIl)i:\( ia

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

Tcleph. 19

CONSULTÓRIO

Rua I? de Março •
Por cima da Phar-

macia Pessoa. Diarii
mente d, s 8 ás 10
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Eu dr. Armando cia Silva, medica o pharmnccu
tico pela Faculdade de Medicina do Bahia»
chefe úíè Clinica Medica do Alylo de Mendict*
dade e medico da Uygíene Municipal.

Attesto que tenho empregado, na minha clint*
ca, o KUXIK DE NOGUEIRA do pharmaceuticoclinico Joa*o da Silva Silveira, obtendo «»<* melho*
rr% retuloidos em todo» o* caio* de aííecçãew
«yphilitícn»,

O que 3 í firmo cm fé de meu irraa.
Maceió. I* de Junho de J»>17.

Dr. Armando Silva.
(Firma reconhecida) A

TEIXEIRA SILVA & CIA

COMPLETO S0RTIMENT0 DE LOU-
ÇAS, PORCELLANAS, ~RYSTAES,

FERRAGENS, ARMARINHO E
DROGAS.

SECCOS E MOLHADOS
Recebem gêneros do Poiz 6 consignação

Telegrammas : JARRA

Rua Primeiro de Março, 8 e 10

Victoria E. Espirito Santo
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Padrôe» — ulilme» novidade — no
TUDO!

BUA DO ORIENTE, 4 (Esquina do «Café Ilecreio») — VICTORIA
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(SECÇÂ0 DE RECORTES)

IncUbações
*

E' costume dividir a incubaçáo cm espécies
differentes: a «incubaçáo natural», feita pela
própria ave, e a «incubaçáo artificial», execu-
tada com o auxilio de apparelhos especiaes.

Ha ainda quem estabeleça uma terceira
distineçáo: a incubaçáo semi natural ou semi-
artificial.

Temos um caso typico de incubaçáo natu-
ral, quando a ave—gailinha, perdiz, faizáo, etc
—deposita os ovos, um a um, num determina-
do recanto, geralmente bem apropriado, fora
do alcance das vistas indiscretas; aquece o pri-
meiro cmquanto põe o segundo; aquece os dois
primeiros emquanto põe o terceiro, e assim por
diante, até completar a ninhada, quando choca
constante e tranquillamente os seus próprios
ovoSi e apenas deixa o ninho para saciar a
fome ou a sede.

Por maiores que sejam, ponrn, as vanta-
gens dessa forma de incubaçáo, que é a única
a que cabe, com propriedade, o qualificativo
de natural, ha circumstancias em que ella náo
é sufficiente e ter de ser substituída pela in-
cubaçáo semi natural, ou totalmente pela arti-
ficial.

Escolha-se uma gailinha em condições de
chocar, que é, em seguida, transportada para

*aVÍC
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um ninho, previamente preparado, dentro, por
exemplo, de um caixáo ou de um cesto,

Quando a ave já se acostumou ao ninho,
coliocam-se debaixo.delia os ovos, na quantida-
de que se julgar conveniente.

Cada doze, ou cada vinte e quatro horas,
faz se uma visita ao ninho, retirando delle, mo-
mentaneamente, a gailinha, para fazei a comer
ou beber.

A essa firma <le incubaçáo dá se, também,
mas erronamente, o nome de natural, pois o
artificio é Delia evidente.

Impõe-se á ave, náo somente o lugar onde
deve chocar, as condições de arejamento e de
hygiene geral do ninho, etc*

Trata se, por conseguinte, como indicamos
anteriormente, de uma incubaçáo semi natural
ou semi artificial, expressões que, afinal, dizem
a mesma cousa.

A incubaçáo artificial é e continuará a ser
o único methodo de produeçáo intensiva e ade-
quada a todas as estações tio anno.

Somente o numero é a qualidade dos ovos
de que dispuzermos poderão limitar essa pro-
ducçáo.

A incubaçáo artificiai depende, primordial»
mente, da escolha de um chocaüeira, que cor-
responda ás condições de cada criador.

JÉIi€i!iflliftlliÊiÉ^ aWtWllBDnn«ffl IntllN nHUlI ImlUÜÉMllfflllru^ m9

I
COMPANHIA TERRITORIAL,

Capital: 3.400:000$000
Sede: COLLATINA « E. E. SANTO

Directores: Alziro V/ianna e lldefonso gritto
-??.
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INFORMAÇÕES: EM VICTORIA, COM VIVACQUA, IRMÃOS & CIA.
EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM: ARMANDO BRAGA

EM CASTELLO: ARCHILÁO VIVACQUA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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Licença n. 511 de 26 de março de 1906

ATTESTADO HONRO SISSIMO
****ll''**>»WWWM»»>»M>»»»»»»l»»»>^^

De um abalisado clínco pelotenso
Eu abaixo assignado, Doutor em medicina pela faculdade de Londres c approvado pela

do Rio de Janeiro, membro de varias sociedades scientificas da Inglaterra, presidente do
Centro Medico, medico effectivo dos hospitaes Portuguez de Beneficência Allemá e Associa-
çáo Marqucz de Ponjbol, etc.

Attesto que tenho empregado durante muitos annos na minha clinica particular e hos-
pitalar o PEITORAL de ANGICO PELOTENSE, sempre com magníficos resultados.

Conhecedor de sua formula, encontro-me habilitado para emitür acerca do mesmo e
dos seus effeitos therapeuticos opinião conscienciosa e imparcial, considerando-o, de todos os
preparados congêneres, um dos melhores e mais efílcazes para debellar as enfermidades das
vias respiratórias de tanta freqüência neste clima.

Dr. IV. F. Kopnano
Firma reconhecida pelo notório A. E. Ficher

Vende-se em tociaw as Pharmaclas e Drogarias do
— BR ASIL-

Deposito: DROGARIA SEQDEIRfl - Pelotas- Rio Grande do SM
||IÍIJII»»|IH«ÍIII ¦

ASNUHKAN 80B 08 SEIOS, nas dobras de gordura da pelle do ventre,
rachas entre os dedos dos pés, eezemas infantis, etc. saram em três tempos com
o uso do PO* PELOTENSE (Lie. 54 de 16/2/918). Caixa 2$000 rs. na Drogaria
Pacheco, 43 -47—Rua dos Andradas—Rio. E' bom e barato. Leia a bulla.
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Telegr.: «PRADINHO»

Caixa postal, 3867 / m^ ^ 1
/ * **Q,« |

EXPORTADORES
DE

CA FE'

Escriptorio:
Rua JeronYmo Monteiro, 12

i Victoria Estado do E. Santo
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BRÜZZI X^X XjL*

Successores dê GOMES ét BRÜZZI
FABRICAÇÃO DE VINAGRES. LICORES, XAROPES.

VINHOS OE FRUCTAS
e aeua congêneres pelou proceasuo mau hygieotcos.

Commercio em grosso de AOUARDENTE E ÁLCOOL
Grande prêmio na Exposição Internacional do Centena rio de

1922 e diploma de honra do Instituto Agrícola Brasileiro
TELÉPHONE, 110 - CAIXA POSTAL. 3336

Eud. telegraphico: DISTILLAÇAO - Código: RIBEIRO
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A LIBANEZA
Bichara & Saade

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

| Especialistas em sedas e perfumadas estrangeiras

PREÇOS SEM COMPETIDOR
TELE» I«Oi^í E» 78

R. 3ER0NVM0 flONTEIRO, 9-VICTORIA
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AMOR DE OUTOMNO
""* ,aSWgffi™r'"'^- M^::"-P^^S^SSS!S.f—rt^.!,!*w*r-OTí«5*i

Não sei se ha alguém capaz de compre-
hender que um homem como eu, maduro pa-
ra a vida c para os sonhos, possa enamorar-se
com febril paixão. Porque sô quem pôde com-
prchendel-o poderia julgar se com justiça, náo
com indulgência. Pensar que faz quinze an-
noa, quando eu tinha vinte e seis e havia per-
corrido uma parte do caminho, nascia uma me-
nina que me estava destinada, me estremece
de maravilha. Emquanto ella era apenas crian-
clnha, envolta em leves vcstldinhos, uma coi-
slnha pequena, leite rosas, cu já havia expe-
rimentado o amargo dos primeiros desenganos,
e olhava para trás com um pouco de mclanco-
lia. Sou um velho para cila! Ah, como me dôc
a sentença desta palavral Que Juventa mila

grosa poderia devolver me alguns annos? Ne-
nhuma, certamente. Envelheço, segura, fatal-
mente. Fina geada de annos prattia meus ca.
bellos em invasão lenta; todas as manhãs, des-
cubro novos fios brancos junto ás têmporas, e
conto novas rugas em redor dos meus olhos.
Meu aspecto é grave, repousado. Si, comtudo,
conservo certa esbeltez juvenil, é porque náo
abandono a pratica dos esportes. Porém,-ó
verdade, triste que hoje sinto mais que nunca,

já nôo é possivel que alguém se engane a res
peito da minha idade. Com a inconsciente cru-
cidade das crianças, ella me disse varias vezesj

—D. Alberto, o sr. parece mais velho que
papae.

Náo è possivel imaginar o effeito que pro-
duziu em mim esta ingênua declaração.

Sim; pareço mais velho porque sou triste;
porque minha bocea náo sabe rir com estas
frescas gargalhadas que denunciam o goso de
viver. Mas ella náo sabe, nem§ o suspeita si-
quer, que meu coraçáo se conservou menino»
e como um passarinho louco, entoa doces can-
ções de amor. Si pudesse dizer-lh'ol Mas» como
explicar, sem risco de assustar minha pequena
corça? Tremo ante a idéa de que poderá olhar-
me com alarme e receio, e com esse temor re-
fugir-me na sua amizade. Somos amigos; pas-
seamos juntos» falamos; ella me confia seus
segredinhos de collegial, emquanto lhe conto
lindas historias, onde sempre ha uma princeza

_sk
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(Continuação}

que sempre espera o paladino para Übertoi-a
do malefício da feiticeira.

Náo ha muitos diao, passando pelo parque,
estive num triz de dizer lhe tudo. Caminhava»
mos lentamente, fazendo estalar no chão as
folhas que o outomno havia segado. Apoiada
em meu braço, com a compostura de uma se*
nhorita, por momento me dava a illusáo de que
já era minha, minha pequena esposa, e cerrava
os olhos, docemente*embellezado. De repente
lhe perguntei, sem poder evitar que minha voz
tremesse:

Ella olhou-me surprehendida, e respondeu
com veracidade:

—Ora, que pergunta! Porque nâo lhe hei
de querer. E desatou o collar de pérolas de
seu riso num trino jubiloso. Senti no seu riso
como si as suas unhas arranhassem o meu co*
ração. E insisti dolorido c supplicante:

Pergunto te si me queres muito, muito, gü
Claro está que muito. O sr. é táo bom!

E, comtudo, já estava me esquecendo de agra-
deccr-lhc o vestido que me enviou hontem. E
lindíssimo. Deve ter custado uma barbaridade
Mamãe me disse que nâo quer que me faças
mais presentes, e se zanga commigo como si
eu tivesse culpa.

Diga-me, pequena, choradas si me fosse
embora para longe, muito longe?

Que coisas estás dizendo l Sim, choraria
muito. Mas náo quero que se vá, e nem que
morra. Está ouvindo?

E, com pueril enfado, bateu repetidas vezes
no cháo com o pé. Eu estava agitadissirao
Tremia'dos pésá cabeça, preso de uma emoção
deliciosa.
£_ —Alina, Alina minha, minha flor de seda,
si soubesses como te quero í

E ia continuar, !ouco. vehemente, apaixo-
nado, quando adverti em seu rosto uma ex-
pressão tal de estranheza, talvez de medo, que
me paraiysou. Depois de uns instantes, em que
sem duvida se repôz da surpresa produzida
pela minha intempestiva declaração, disse-me
em tom cie censura:

—Náo fale assim. Deu-me um susto! Cri.
que se havia tornado louco de repente! Deus

Perfumarias,Calçados,
Fazendas, Armarinho,

Roupas.
: X

FbORDEMAIO
Casa IVametalla

de F. PAULO =====

Chapéos de sol e de
cabeça, etc*

Preços razoáveis

i

Successor de NAflETAbbA, PAUbO & IRMÃO
Rua Jcronymo Monteiro, 1 c 3 —CAIXA, 3Ô52—Victoria —Est. do tisp. Santo
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soberano nas MOLÉSTIAS do ESTÔMAGO,

INTESTINOS, CORAÇÃO e NERVOS
TÔNICO DOUTERO
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O único preparado ate hoje conhecido para combater e
exterminar por completo a raspa, evitar a «queda do ca-

hello e combater toda e aualquer moléstia do couro
cabelludo.

ÓLEO PRIMOR
O melhor para amaciar e dnr brilho ao cabello, de per-
fume finisiimo e agradável, rivalizando com o» similares

estrangeiros, nlo sendo o mais caro.

:

a Estes poderosos preparados são vendidos na *
5 Perfumaria FLOR DA AMERICA *
• Rua Duque de Caxias, 27 *
» E. E. SANTO VICTORIA

*

• 0M#9#0»*»*»00»»90»99»»»»->»»C>a»«»
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;¦¦¦¦..¦¦ ''flflfll1Café Globo
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RUA JI.KONYMO MONTEIRO, 19
Haqoe de Caxias. 40 - C. postal, S74S

Trinxet & Alves
SERVIÇO COMPLETO PARA BANQUE-

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

e estrangeiras
- TELEPHONE N. 182 -

VICTORIA ESPIRITO SANTO
ü*
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VALOR DO ANNUNCIO
«VIDA CAPICHABA»
gwHfaflMHMBMMBBBflflflflflflfllflflflflflVflBflflVSSSflflfl^ I^BBBBBflflflBBS

O negociante intelligcnte nâo desconhece o valor de uma systeraatica campa-
nha de propaganda.

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

As declarações abaixo, que nos foram espontaneamente offerecidas por duas
das mais importantes firmas de Victoria, sáo attestados magníficos das vanta-

gens, que advêm para os que annunciam na Vida Capichaba:
«Victoria, 20 de dezembro de 1920,

Amos. c vSnrs. Dircctores cia «Vida Capichaba»:
Nas vésperas de encerrarmos o anno commercial de 1929, temos o grato pra-

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

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

De VV. SS.
Attos. Crdos- Onrs.

O. Roubech ê Comp.»

«Victoria, 31 de dezembro de I929
Exmos. srs. Dircctores da «Vida Capichaba*-Nesta Capital.

Amigos e senhores :
Como annunciímtes assíduos na «Vida Capichaba», onde fazemos constante

propaganda da nossos artigos, de real proveito para nossa Organisaçâo, 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 lhes os nossos agradecimentos pela cooperação quef
por esse meio, dispensaram ao desenvolvimento 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
e S. A. CASA PRATT-FILIAL DE VICTORIA

Cleto de Almeida, gerente
Luiz Portíiho, contador».

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

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

sáo táo sensíveis á influencia do an nua cio, como o nosso. Qualquer produeto an-
nunciado habilmente nesta praça tem, iogo, grande procura e sahida infallivei.

Todo commerciante e industrial, que saiba tirar vantagens compensadoras da

propaganda, ha de encontrar sempre a freguesia espiritosantense disposta a
apoiar e desenvolver suas iniciativas.
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A Todas as Senhoras
sem distincçSodecdade

Tomaras Refeições o JM-

mm DAS DAMAS
wí ( Formula do Dr. DodH|oes dos San tos;

Que a 11 Ia ao seu sabor agradável propriedadesnotáveis no com bafe a
TODAS AS MOLÉSTIAS 00 UTEQO í DOS 0VARI0S.
COLICAS E HEMORRHAGIAS DUQANTÊ- A
MENSTQUACÃO. REGRAS EXCESSIVAS OU
INSUFFICIENTES.COQQiMENTOS.CATAPROS
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incessantemente o seu coração.
O seu Intimo chorava de de-

sespero. E agora estava ali. A ei-
dade nâo o atrahira. O seu
pensamento era diverso.

Dali a dofs minutos, pensava,
estaria mostrando aos olhos de
toda gente a coragem de uma ai-
ma de negro, quando maculada a
sua honra.

Um bonde passou tiiintando.
O negro velho olhou mais uma

vez a cidade.
Tingiu com a nodoa de ódio do

seu olhar o azul do céo, que era
divino* E lá longe, quasi condem-
nando-se, uma casinha humilde
e de côr acinzentada parecia cha-
mar... chamar, incessantemente, o
negro velho...
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Policia Centrai.
—Dd licença «s*m» Douto.
Cabisbaixo, parecendo trazer o

olhar carregado de tristeza, o ne-
gro humildemente falloul

—Prompto, «s*w» douto, agora

nego veio pôde ir pré cadeia. Ne-
go veio fez o serviço. Nego veio
limpo a alma.

Mas o delegado surpreso, sem
mesmo saber do que se tratava-
inquiriu o negro.

—Mas do que se trata?
— Gra.seu delegado, eu vivia fe-

liz lá longe, dentro da minha bar-
raça, com minha viola... meus
dois filhinho e a creatura que
Sons Christo me deu.

Roubar o a minha companhêra.
Um destes homens que num sabe,
«seu Douto, quanto dóe na alma
de negro veio a dor de perder
umã creatura como aquella. Ella
era tão boa... Os meus menino
coitadinhos — o negro tinha os
olhos afogados em lagrimas—mor-
rero em abandono. Eu fiquei sôsi-
nho... A viola nunca mais cantou..,
O luar nunca foi mais bonito
como quando eu era feliz... Nego
veio nunca mais sentiu alegria...
O mato tomou conta da roça. H-
quei compretamante perdido. Be*
bi. Bebi tnunto pra esquecer de

tudo. Mas Deus não consentiu. Eu
hoje soube que ella estava aqui em
companhia do amante. Eu vim*
Nem sabia onde morava. Mas Deus
me ajudo. Eu fui direitinko lá.
Eile estava se beijando na hora
em que nego veio chegou. Eu fi~
quei tremendo. Nâo tive mais his-
tora. Saquei do meu punha §
prompto!

Eile... ella... lá estão... frios**,
mortos...

O sol morria em desmaio quan-
do o negro foi fital-o por detrás
das grades da prisão...

Edwald Calmon.

Brasilectric
Recebemos o numero de Janeiro

de «Brasilectric», revista que aa
EmprezasElectrícas Brasileirasedi-
tam para distribuição gratuita.
Com o presente numero «Brasile-
ctric» commemora o seu primeiro
anniversario e vale notar que re-
aes serviços tem prestado ao Bra-
silj uma ve2 que se torna um ve.
hiculo effícaz para a propaganda
das nossas coisas, não só no et*
trangeiro como no território na*
cional.

Recebemos
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Guia do Lloyd Nacional, bem
feita illustraçao referente ao mez
de março. *

Diário de Minas.
Diário de Pernambuco.
Mercúrio, de Aracaju.
Revista FoxfSerra9 deTimbauba*
Correio do Povo, do Rio. Boas

Estradas, de S. Paulo. Correio do
Sul, A Ordem, Muquyense, Ga*
zeta de Alegre, A Noticia e Tri-
buna do Sul, do Estado.

A redacçio da VUm Cmpl-
chaba nio se responsaWII-
za pela opinião de seus col-
laboradores, aos quaes per*
mHte plena liberdade de pen-
samento-guardadas as nor-
mas da moralidade e do ca-
valheirismo.
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Kotipa* feitas — Casemira^ —
Cafçadoa—Chapéoa—Ariiffoi
fiooi para homens-«Mijou-

terie»» - No vida des — Cutelaria
fina- Perfumaria ArtÍRon reli-

gíoaot—Helogios—Desper*
Udores etc.

Casa Allemã Vendas por atacado, ao com
mereio varcgtafa, com grande

abatimento,

- DE -

BERNARDO BORGIDA
ULTIMAS NOVIDADES EM CALÇADOS PARA HOMENS E SENHORAS

Importaçfio directa da Attama»
nha, de diversos nrtigos, que

aCrSo vendidos por preços
sem competidores.

Rua Jeronymo Monteiro, E. E. Santo
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meu, que voz I E seu rosto? Tinha os olhos sa-

hidos. Dava-me medo.
Sorri para dissimular. I"m sopro de loucu-

ra havia cruzado meu cérebro fazendo vacilar

minha razão. Que teria feito, si, em vez de con-
ter-me a tempo, tivesse dado expansão aos

meus sentimentos? Sem duvida, se teria apar-
tado de mim, estremecida de horror, com o es*

panto de um veadinho perseguido de perto
por cáes furiosos.

Em váo, tentei dar á minha voz uma ento-
nação jovial, e accommodar meus gestos ás
circumstancias. Não conseguia, de nenhum mo-
do, serenarme por completo. Continuamos o

passeio em silencio, esforçando-nos ambos por
dissimular nossa perturbação. Porque ella tâo

pouco havia logrado tranquillizar-se. Estava
assustada, nervosa. Seu instinto de mulher, an-
nunciava, senão um perigo immediato. o pre-
sentimento de uma emboscada sentimental.
Comprehendia que já náo podíamos ser ami-

gos como antes, que entre nós dois se levan-
tara uma coisa estranha, mysteriosa, invisível.
Sua expressão haviase transformado visível-
mente. Seu rosto, de ordinário risonho e infan-
tll, reflectla naqueiles momentos uma seriedade
imprópria de seus annos.

—Vamo-nos, vamo-nos, — rogou-me, obri-
gando-me a aeguiba, depois de desprender-se
do meu braço.

Uma vez chegados em casa, retirou-se pa-
ra o seu quarto e não se apresentou senão na
hora da ceia. Olheia-a cheio de angustia e vi
qua o effeito que lhe causaram minhas pala-
vraa era maior que o que havia imaginado. Fu-
glndo aos meus olhares, respondia ás pergun-
tas como se estivesse falando a seres ausentes.
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(Conclusão)

Affiigiam se enormemente vei a assim, e inquie-
tava-me a Idéa de que seus pnes chegassem
a descobrir a causa de sua attttude. Pouco de-
pois da ceia, despedi me com a firme intenção
de não voltar mais no dia seguinte. Comtudo,
vencido pela minha covardia, visitei-os na ho-
ra costumada. Alina veio receber me, com uma
neutralidade dfsconcertante, como se a scena
do parque não lhe houvesse produzido a menor
impressão.

—Sente-se, emquanto vou chamar papae.
Era a primeira vez que me recebia dessa

maneira. Jamais lhe oceorrera, antes, deixar*
me só; pelo contrario, achava gosto em falar
commigo.

Apoderou se de mim. então» uma angustia
infinita» um medo espantoso de perder, não o
seu amor, que nem siquer havia alcançado*
mas a sua amizade, sua affectuosa amizade, sua
alfectuosa ternura.

Agora não sei que fazer. A's vezes me
tenta o desejo de confessar a verdade a seus
pães; ás vezes, o de ir me embora para longe»
e ainda o desatinado propósito de matar me.
Mas, por que não pedir a sua m*o? Seria um
contraste chocante, violento. Ter uma mulher
menina como esposai Com que prazer descao
caria minha cabeça sob a cadeia fresca das.
suas máosinhas de seda í
Ella poria um arco fragrante de rosas de
paixão na entrada do meu outomno sentímen-
tal. despertando meu coração para um mundo
que jamais conheci.

E1 melhor, porém, cerrar os olhos e não
pensar em nada» deixar que o Destino resolva
o que a sua mão fez complicado e triste. Náo
pensar, dormir... Morrer!

C. Parra DEL RIECO.
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Especialista e Importador de aguardente, aleool e xarque em alta escala*

Endereço teleg.: OODAbbA — Caixa postal, 3961 — Telephone, 315
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fl Eqüitativa dos Estados unidos do Brasil
SOCIEDADE DE SEGUROS DE VIDA

FUNDADA EM 1896
SEDE SOCIAL - RIO DE JANEIRO

40.684:952$773
45.928.586S907
5 1.706:733 $166
57.347:50©$833
63.681:61 6$938

HAVERÁ* QUEM
A'EQUTTATIVA—ExCada na presteza com que solve o» «ou» aompromissos ? Haverá qucni, como
À KQl TTATIVA-Offercça garantias t;To cfíicnzci na liquidação de apólices? Haverá (juem
A' BQUÍTATiyA—UHrâpüMC oa lisura com que proceda em relação da propostas que lhe são feitas? Haverá quem, corno
A BQUtTATIVA—Promova <Jc motu próprio a liquidação de suas apólices vencidas* por fallecimento dos «eu» segura»

dos V Oh factos dcmomtram <\ saciedada que
A EQÜITATIVA—NíTo (cm rival, nas garantias que offerece aos seus segurados.

Quereis dormir tranquillo quanto ao futuro da vossa familia ?

SEGURAI A VOSSA VIDA EM A' EQÜITATIVA
Pedir prospectos e informações sobre seguros com sorteios trimestrais em dinheiro, em vida fio segurado ao Superin

tendente da Succursal neste Estado, SR. HERAC LITO DUQUE DE FREITAS, no Edifício do Bank oi
London <& South America, Ltd., I* andar, sala 9-Caixa postal, 3991.

ACTIVO em 1025 Rs
1926 «
1927 «
1928 «
1929 «

VICTORIA E. E. SANTO
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CRIA ROBUSTOS BEBES
porque :

GLAXO é tfo digestivel. limpo e nutritivo
como o leite materno.

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

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

^Experlmente-o para o seu Bebê,

LEGITIMAS SUECAS
DUtrbuldores: G. Koubtch é\ Cia*

Risa Ia de Marco* SO I

TRINXET dfc C.B
CommlsiOei, consignações, repre»

sentacôes e conta própria

Escripiorio e armazém : R. 1* de Março, 42

Telegrammas: TRINXET-Codigo : RIBEIRO

TELEPHONE, 75—C. POSTAL, 3815

Victoria Espirito Santo
_, • * « fc * t *4 »•«-»*«-*•'*•« **
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Ha muitos annos—um pouco mais de meio
século-residia, na pittoresca Villa Velha, uma
viuvlnha de vinte e dois annos, natural de
uma localidade sulina da entáo província do Ks-
plrito Santo.

Fora seu marido homem de fortuna, com-
mandante de um navio mercante.

Casara-se cedo, enviuvando tres annos de-
pois, náo deixando o marido nenhum parente
em grau succeasivel, ficando ella, portanto, em
magníficas condições pecuniárias.

Amalia nâo catara por amor, nem mesmo
por uma funda sympathia: apenas seguira os
conselhos que lhe deram pessoas amigas no
Intuito, está bem visto, de encaminhal-a para
um futuro prospero.

Pouco mais tarde fallecera seu velho pae,
perdera sua máe, quando ainda era muito cre-
anca.

Com a morte do seu marido, a qual, abem
da verdade se diga, nâo lhe causara grande
abalo, via-se sem um parente e com uma bôa
fortuna que, de resto, nâo lhe teria faltado, se
o marinheiro tivesse deixado algum dinheiro»
pois casara-se pelo regimen da communhâo de
bens*

Ao tempo em que Amalia se deixava ficar
oa tranqüila Villa Velha, chegara de S. Paulo,
bacharelado em direito, um snr. dr. Victorino
que, logo depois, foi nomeado promotor da ca-
pilai.

Tinha vinte e quatro annos. Era sympathi-
co» Inainuante, intelligencia bastante esclarecida.

Filho de um homem rústico, nascera na ei-
dade de S. Matheus e sob um bom signo, pois
tinha, como padrinho um velho officiai da guarda
nacionali sargentâo de milicias eleitoraes, mui-
to influente entre matutos muito mal r«lacio-
nados com o alphabeto.

Nâo quiz o padrinho que o afilhado se des-
approveitasse nas visinhanças dos Aymores e
do Riacho Doce.

Por isso chamou-o a si, educou o e instru-
iu-o desde a escola primaria até os bancos
acadêmicos.

Até a formatura.
Victorino tinha boas qualidades e, si ai-

gum defeito lhe manchava a reputação, era o
seu peccado o immenso desejo de ser rico.

Mas quando é que isso foi defeito?
Seu padrinho era riquíssimo, proprietário

em S. Matheus, em Linhares, em Santa Cruz
e até na Bahia, em Caravellas, e náo tinha uai
só herdeiro forçado.
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Bem podia fazer um testamentozinho, le-
gando lhe, ao menos, algumas migalhas...

Mas quem garantiria que esse ricaço, em*
bora cdoso e rheumatico, viria a morrer pri-
meiro que elle?

Esse pensamento acabava por torturar lhe
o espirito com umas pontadas de arrependi-
mento.

Era uma ingratidão pensar na morte do
bom velho que com elle gastara nababesca-
mente e de semblante alegre e nunca lhe fa-
Iara nas despesasque lhe dava.

Precisava, fosse como fosse, mudar de pen-
samento.

Para alcançar esse resultado, ahi estava a
viuvinha que, de resto, lhe mostrou bom sem.
biante.

Após alguns encontros agradáveis, elle que
vivia impacientado com a sua pobresa, falou-
lhe em casamento.

Amalia soltou-lhe uma estrondosa garga-
ihada.

«Casar? Jamaisl
Casar para que ? Náo estou tâo bem? Falta-

me alguma cousa? Náo tenho a minha liber-
dade?.

Victorino, abalado com esse desabrimento
levantou se e tomou o chapéo e a bengala, pa-
ra se retirar, mas a viuva poz-se-lhe na frente*

—«Náo saia. Solte o chapéo e sente-se.»
Victorino obedeceu.
—«Sou uma mulher, disse ella, de ideas ex-

travagantes. Casei-me uma vez, para attender
a conselhos. Nâo me caso mais. Acceito uma
união sanecionada pelas leis naturaes. Náo a
quero subordinada nem ao altar nem a ne-
nhum contracto. Convém-lhe?

Se lhe convém, também náo admito hypo-
cristas. Seremos dois amigos que se náo en-
vergonharáo de andar juntos, de 3e mostrarem
reciprocamente.»

E caiou-se.
Victorino ficou barbaramente estupefacto.
Como era que aquella mulherzinha, que nâo

passava mentalmente de uma figura commum>
professava uma idéia daquella, tâo abertamenta
revolucionarial

Como elle náo lhe respondesse logo, elle
foi ao seu encontro, sentou-lhe o braço no hom-
bro e intimou-o:

«Responda.»
Victorino fitou-a.
Notou-lhe a doçura daquelles olhos redon*
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dose nostálgicos, a alvura daquelles dentes-
aquella boquinha mimosa, aquellas sobrancelhas
esbcltas, aquellc nariz catita, aquellas máos
minúsculas, aquellc collo e braços escuipturaes,
aqueiles seios proeminentes, aquella cinturinha
delgada, a opulencia daquelles cabellos. aquel-
les pés pequeninos, aquella voz melíflua, todos
os encantos» em summa, de que era ella dota-
da e sobretudo aqueiles modos simultaneamen-
te nervosos, travessos e gentis.

Elle sentia que a cobiça pelo dinheiro cc
dia o logar a uma outra cobiça...

E disse-lhe que sim, que ella dispuzesse
delle como do mais obediente escravo...

Ficaram bons... camaradas.
No ponto de vista em que. elles collocaram

a existência, viviam felizes...
< Todavia soffriam a censura publica.

Perderam sympathias e algumas amisades
e até receberam umas três cartas anonymas.

Algumas pessoas mais audazes recrimina-
ram-lhes mesmo a condueta e até um jornal de
Vicioria chegou a dar umas piadas que causa
ram grande escândalo.

Elles, a sós, na remançosa Villa-Velha, com-
mentavam essas mexiriquices, aborrecendo-sc
umas vezes, outras nâo.

Mas, algum tempo passado, aquelle enthu-
siasmo foi» de parte á parte, esfriando e, ao
passo que arrefecia, voltava ao espirito de Vi-
etorino a preoccupaçáo de ser rico.

Ser rico como?
Um dia, Arnaita recebeu afinal o promotor*

com uma tristesa e uma mentira estudadas.
Retirava-se para a Corte, onde estabelece-

ria residência definitiva, e isso dentro de pou-
cos dias, pois soubera, mas não podia indicar

làuem lh'o dissera, pois se compromettera a
guardar segredo, que o presidente da provin-
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tia ia, por causa delia, tirar ao Victorino a
promotoria.

Victorino suspirou.
Já era tempo, realmente, de pôr termo

aquella situação.
Aconselhou lhe que fizesse, pois, com os

recursos de que ella dispunha, era um mau
gosto preferir Villa Velha pela explendida ei.
dade de S. Sebastião.

Mas só por isso, nâo pela pessoa delle que
não estava disposto a apodrecer na promotaria.

Tinha as suas aspirações muito mais altas.
E a viuvinha, passados alguns dias, m«-

dou-se para o Rio.
Um anno depois, o velho coronel, padrinho

de Victorino, faileceu, deixando-lhe em teata-
mento uma insignificante fortuna de trezentos
contos.

Estava rico, como desejava.
Mas aquelle dinheiro devia render.*.
Render onde ?
Na Vicioria? Náo. No Rio. E para lá seguiu»

tendo antes solicitado a sua exoneração.
Como chegasse ao Rio pelo estio, foi ve.

ranear em Petropolis, onde, no hotel em que
se hospedara, encontrou a ex-viuvinha, já ago-
ra casada com um fazendeiro rico de 5. Pau*
Io, a qual, em companhia do marido, ali tanr
bem fazia estação.

—«Eu soube, na Victoria, que a... senhora
se casara. Como foi isso? Já é partidária do
casamento?

—Sou partidária dos meus caprichos. Não
me casei com o senhor, porque o senhor me
propoz o casamento. Casei me com o meu actu.
ai marido, porque elle me propoz justamente
o que eu propuz ao senhor.

Comprehende ?»
Victoria, 1910.

Oswaldo Poggl
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|as hospedas alegres]
cPelo limpido azul, antes que «e

lhe esvaia de todo o ouro dos seus
átomos de luz, mas quando todo o
crepúsculo a desmaiar do seu i>rl
lho a saphira celeste, um ponto re-
tinto accentua em negro, na cúpula
do firmamooto, como se a ponta de
uma setta, desfechada perpendicu-
larmente do além, vasasse ali a re-
dondeza anilada.

Toldaram o ceu, encheram o ar,
vem-nos ondeando sobre as cabeças.»

RUY BARBOSA

Foi assim que, em linguagem pura, o inv
mortal Ruy descreveu as andorinhas da cidade
de Campinas, chamada «cidade das andorinhas»
no Estado de S. Paulo, aonde Carlos Gomes»
aquelle gênio nacional, viu pela vez primeira a
luz do dia. E' um verdadeiro encanto vel as
chegar á tardinha, primeiro uma, depois
outras e muitas váo apparccendo, cruzando se
e se recruzando em grupos para, depois, formar
um bando enorme que se estende como uma
cachoeira de ciystaes, a chilrear e baixar, de-
pois, ao aposento por elias tomado, mercê da
sua persistência, o prédio aonde funecionou o
antigo mercado da cidade, que a contra-gosto
dos seus ex-proprietarios — o Governo Munici-
pai—desistiu em retomaí-o, vencido, afinal, pela
tenacidade das intrusas... Dizem que as ando-
rinhas trazem consigo a felicidade. E' talvez,
devido a isso que Campinas, a cidade das an-
dorinhas, é uma das mais ricas e lindas do
adiantado Estado de S. Paulo, já cognominada
de «princeza do Oeste do Estado.» Campinas
já náo pode, no emtanto, ufanar-se de ser a
única terra escolhida pelas andorinhas para seu
asylo de veráo: Aqui, em Alfredo Chaves,"exis-
te, também, uma pequena Campinas pela qual
ellas provam ter predilecçào.

E* Engano 111... Este logar, pequenino mas
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cheio de encantos, tem a dita de ser preferido
pelas arribantes, iflie aqui se dáo bem devido
ao horisonte que, delle, se observa e descortina.

Hontem, quando a tarde ia a meio, olhei o
espaço e o vi, tal qual o descreveu Ruy Bar-
bosa, toldado por uma nuvem negra que se agi-
tava í Era como um enxame de fissorostos de
cauda btfida, de asas compridas e finas; eram as
andorinhas que chegavam. Desta ve2 vieram em
muito maior numero do que nos annos ante-
riores. A nossa residência, está numa planície,
o que r pouco commum no município em vir-
tude da accidentalidade do seu terreno, e creio
que essa é a causa de procurarem, as andori-
nhas, a nossa residência todos os annos. Hoje
de madrugada, bem cedo, contra minha vonta-
de e meus hábitos, fui tiespertado por seu ba
rulhento chilrear. Era uma saudação á aurora
que despontava e como que um hymno singu
lar cantando no seu antigo asylo; foi uma de-
monstrativa manifestação de contentamento a
que se entregaram, sem, comtudo, se encom-
modarem em saber se tudo aquillo me agrada-
va ou náo. Lev.uiteime. rápido, como se im-
pellido pnr estranha força, abri a janella e ü^
quei, durante alguns instantes, na contempla-
çáo dos irrequietos. Vciu me á lembrança eme
ditei, então no esbulho feito ao Governo de
Campinas pelas hospedas alegres e no factode
trazerem ellas a lelicidade e a alegria.

Adoro as andorinhas, mas temo, temo mui*
to mesmo o immediato prejuízo que um prova
vel esbulho possa causar-me no caso de uma
seria teimosia das intrigas.

Desisto de muito bom grado de ouvir hym-
nos matutinos, comtanto que o meu direito nâo
soffra solução de continuidade.

Mas estou alegre e contente porque cheg
ram as andorinhas, por isso aguardo, esperan-
coso, os dias de felicidade.,, dias que as ando*
rinhas annuuciam!. . Venha, venha a felicidade!!..

Domingos Luz

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

Rua Jeronymo Monteiro, n. 27-1- andar-(Edifício «Pan Americano»)
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Quem compra bHkelas da Laéeria de Minma tem uma perspectiva de bello futura.
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Sabão Russo
SUPER-HYGIENICOS E PERFUMADOS

^flfi/a c/e colônia FLORIL — Ultra fina a concentrada.
Sabonete FLORIL o mais puro a agradável.

O segrede da Sultana ~~ rejuvenece e embelleza a cutis.
SâbâO RllSSO (solkl° e liquido) medicinai. Grande protector da peliecontra rheumatismo» queimaduras,contusões, torceduras.friciras, golpes, talhos, rugas, comichões, espinhos, pannos,caspa, sardas, assaduras do sol e suores fétidos.

Adoptados officialmente nos hospitaes do Exercito e da Policia Militar do Brasil.A' venda em toda a parte.
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PROCURE SEMPRE
a filial da

Alfaiataria Guanabara
Rua 1* de Março,34—Victoria~E. Sanio
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Casa CENTENÁRIO
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Sedas—Armarinho—Modas-—Novidades
OS MELHORES ARTIGOS PELOS

MENORES PREÇOS.

Proprietários: N1C0LA0 flflIG & Cia.
Rua Primeiro de Março, 7

E. E. SANTO VICTORIA
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Assignaturas para 1930
Pedimos eos nossos represen-

tentes que procurem angariar
assignaturas pare o corrente anno, en*
víando-nos, com e possível brevidade,
es respectivas relações. Ae asslgnatu-
res tomadas agora, pera 1930, terào dl-
reito a prêmios valiosos. O pagamento
será feito adeentademente.

niiiiiiniiiimimmiiiinnnninmiiij

Festival de caridade
.i j _i j i -ii imnii' mtmmmmtm mm < > » ¦"

No próximo dia 7, realizar-se a no theatro
Polythearaa. em beneficio do Orphanato Chris-
to Rei9 o esperado festival promovido por uma
commissflo de senhoras, a cuja frente se encon-
tram Mmes. Ubaldo Ramalhete e Pindaro Prado.

Será levada á scena a interessante revista
Barro da T*rta% em 2 actos, original do co-
nhecido musicista J. Aymberê, tendo sido os
scenarios confeccionados pelo provecto dese-
nhista Gilberto de Bellido.

Tomam parte na representação as distin.
ctas senhoritas:

Mariinha Grijó, Fafá e Marina Ramalhete,
Dulce e Ruth Penedo, Zilda Andrade, Assi-
solina de Assis, Celisa Ribeiro, Néa Miranda,»
Jurema e Ecila Coutinho, Yracy Gonçalves
Yára e Gioconda Mathias, Zilia Gonçalves, El-
za Nascimento» Odette e Alayr Guimarães, Len*
ny e Marita Camargo, Telitza Sucupira, Alda
Sá, Bebê Jouffroi e Celita Silva e os srs. Cio-
vis Gomes, Odilon Vasconcellos, Mario e New-
ton Grijó. Hemar Fraga, Carlos Assis, Jaymc
Tovar e Affonso Celso.

Ao que soubemos, a peça é interessantissi-
ma e os ensaios estão bem apurados, prevendo-
se um brilhante successo nessa noitada de ar-
te que vae ser proporcionada ao distincto pu-
blico victoriense.

Dados os fins nobres a que se destina o pro-
dueto doespectaculo e o gosto artístico com que
a commissâo promotora sabe organizar os seus
festivaes, é de esperar uma grande concur-
rencia á representação de Barro da Terra e
um esplendido triumpho para os que nella es-
tâo empenhados. ' t

O CARNAVAL
O carnaval de rua este anno foi frio, mui-

to frio mesmo.
A crise, a conseqüente falta de dinheiro—

que é a causa da verdadeira alegria,—e a chu*
va, concorreram para o desanimo geral.

$Wn

áfew

í

O corso, sem os lindos blocos que tantos
applausoa têm conquistado, sem a garrulice das
nossas folionas, esteve monótono.

Na noite de terça-feira sempre notamos um
pouco mais de alegria, havendo regular movi-
mento de automóveis.

Nos clubes, os bailes foram animados*
O «Victoria» proporcionou á nossa socleda-

cie elegante, três noites de verdadeiro prazer.
Lindas fantasias, excellente musica, muita

concorrência, o nosso tradicional club marcou
mais uma pagina de triumpho em sua vida.

* Magníficos estiveram também os bailes do
«Democrata».

O amplo saláo estava repleto, lindamente
ornamentado e profusamente illuminado.

Admirável orchestra executava peças de
bolirem com um frade de cera...

Lá para as tantas, a sua esforçada direc-
toria offereceu uma taça de champagne á im*
prensa, tendo sido trocados amistosos brindes*
Recreio das Flores

O lindo bloco da visinha cidade do Espi-
rito Santo, conquistou mais um merecido tri-
umpho. Por onde passava, conquistava enthu*
siasticos applausos.

Ci estiveram em nossa redacçáo, enchen-
doa de alegria com os seus formosos cantos.

Um viva ao denodado Recreio das Flores.

i ¦ -
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Olinda Batalha

Acaba de ser promovido a telegraphista de
1.* classe o sr. Olindo Batalha, digno chefe
da estação telegraphica desta cidade.

Funecionario dos mais competentes e de-
dicados, em toda a sua vida publica o chefe
Batalha tem conquistado francas sympathias e
merecido dos seus superiores as mais Inequi*
vocas provas de apreço.

A sua promoção causou justo contentamen-
to náo só entre os seus collegas como entre os
seus innuméros amigos e admiradores.

A «Vida Capichaba» envia ao zeloso funccl-
onario os seus affectuosos parabéns.
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Não requer affenção, Teremos prazer cm vos fazer
uma demonstração na nossa loja.
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Pharmacia e Drogaria «POPULAR»
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G. ROUBACH & Cia.
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Importação
dírecia das
melhores fa-

bricas
estrangeiras

Perfumaria» Unas, instroaeolal cirúrgico
e escolhidos objectos de toucador

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

ponto do Estado
Preços sem competência na sua

secçâo de varejo

Deposito per- ]
manente de

todos '
os artigos

de seu ramo j

Commlssões — Representações —Consignações

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

|a>4(Q

fl/ t

íi/Jl

,^< Stó



Xt PfiflRMflCiR E DKOGftRlfl "POPULAR
 ¦¦ —-——«- li. '""'"  ¦¦'¦'^y.''*-»..1!1'!.!111. 'íttrrr___:_——l^TTI,- ,«----«----«—--

11 p-«? * ^af >

»l«H>ITl'«l'»"<»r""""""''"CT~*WW* K^IUlTr"ni~; ¦;k«w*v«»M'»* .Mi»iM)«»nMi>^<wM-»"'**** m*m-JZZmmmT«~** i.llH. li H l|B 11 »»¦ Hl llllllll Ml »¦¦»¦¦« ...» »¦ "' """¦"*"

KjBBwwCr

LrtM*
Rua 1 de Março,

n. 20 u

£> O"

•ífO.

¦¦* N

BKI

IO

ao
o_o

Com grande stock dos ar-
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Depositários dos prmci- .
"paes fabricantes nacio-

nãos», importam, também

directamente, dasmelho*
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res fabricas estrangeiras
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tiscolhida secçâo de perfu
mana e artigos para pre
sentes, objectos de louca
dor, artefactos para "mani

% Ç\ *:v cure", etc.
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