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À REFRIGERAÇÃO ELECTRIC A é barata e Jlie

pj-oporciotiarábcm estar e conforto em vosso lar. Apro*.
veite nossos termos de vendai a. prazo.

x\ v >
s vi

a
V 1 \\ %4

•'*:' '•">"

¦li
N.\S

R-14

>.*•¦

Pharmacia
ífíí.»

'.•',.%¦,

igaria «POPUbAR»

>"-.-t .7",",'-, & Cia.

Importação
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mgeiras

Perfamariás tinas, instrumental cirnr$ço
e escolhidos obiectos de toticador

Serviço organizado para o totheciméplo
ímhiôdiàto, por ^aoa<tpyâ qualquer;

.% ;: $$*"ppnto.-do-.Èéiádoih]4->--0^
^^riéços sem contpeienciá ria ^íla ?

% :;>ecçãò -de V^r9j0;^,:l44f,

Deposito per-
manente de

'.4y"4;;.tQdo:s:rç'''
4 òs artigos
dW• seu ramo

Commlssfies — Representações — Consignações

Kl

>N

K

#;^Í!'ra
,»¦ • .* »'

ItilIlM M

m^L^S. •*_SSW«>3s
• -w:"

'•'>,-

IÍlÍSÍí#^^*itó •$$* -MM

iA£i

:^_à:



/•""¦'YV"

/.,,..'; ..k*.^. «' ___Í_____ 
-*r. r

**"jf _#__ÊÍ___»^^^^*___fl
v*'^' ±MMMMmí^r ~^LW

^irZu/Sjíih^ â* ms\u
( ^ m^SLXimmméí^gm

Jtr'mi- ^t_Vi« . í &s_!__ .t/_1_Kt/1Í5plf|
"I _ V/tT-ífl -

'
-

¦ '• YY«: .- iSM

.'¦¦'¦ i .-1 -•¦ . i_ * iíT

ANNO VIII
Victoria,

3 de
abril

F REDAÇÃO E OFFIC.NMV ^a
AVENIDA CAP«CHABA,28>M

BTELEPMONE 117 0 GDj-j M

Ü_ *9 22Í ¦ I
iÉ*

..i>.. ¦'. sat

i

V

vrí/.^ -

c
Atm 1930 -a CAIXA PO/TAU 5853*" |çfif]<_HfiE

jVICToaiA. EÍTAD© DO EfPIRITO fAt1TG|^^

m^^^r-UKDADAEtf 1923 -T*V A//iGnM,u..Ar:

|3^&IR£?ül/A ÁS QümTAS~FEmA<_ | V ammo 45/ I
«J REOACTC-Rl-r PROPRIETÁRIO/: | j -fM/TRE 25?" 

|

sa

:..<

•¦?teâSm'lS/wB«_B
nÜ_¥l__jfllfi

<!$£¦;.

..*' .&

II II

4k_jfS

5trW^.

I flOMEM

iii
lll

ALIMENTO
®»feis?«sr

¦Y*
;;•¦:'•".'

43âk

ESDRflS FftftIJ.5

Recife—Pernatnbuco

•II II ill íll wS>lm

Não é possível que eu viva doente,
magro, nervoso, cadaverico,

com estear insolente
de homem colérico,

que ao menor ruido que se faça
parece que o fulmina uma desgraça.

Eu passo mal, senhores! E, além disso,
além de mal que eu passo, e dos vexames

em que a vida me traz, como aos forçados,
umas comidas infames

me empurram para ahi no circulo mestiço
dos bebedores moderados. ' / %.K' -f-
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A bolsa estomacal i;$^êi§i
transforma numa chimica especial i

vitalidades mórbidas, doentias,
dês que a funcção dos órgãos prineipaes
não corresponda ao alcance do alimento.

Eu como as lavras dessas carnes frias
que mandam do estabelecimento

com os fiapos da sacca e porcarias mais.
A's vezes eu tenho nojo

do pão do diabo que mastigo e como.
Saltam-me as lagrimas dos olhos tristes,

estes meus olhos pequeninos de chorai-as!
E é como se eu comesse, no principio da creação,

as patas formidáveis è a roncar, de rojo,
amebas, moneras, num canibalesco assomo, J

^ ntins esgares animaes, ridículos e tristes,
é assim que eu como hoje o meu desgraçado pão.

E seja alegre,e seja forte, e engane o mundo!
Viva enganado, fraco, doente, com alegria!si próprio.
Nunca transparecer esse pesar profundo, ^

que é como o ópio ;!
num cérebro que foi saudável, noutro dia.

Não. Eli sou o que sou e hei de gritar, consciente,
contra esse meu destino desesperador.

Oh! quanto me doe ser uma creatura doente
com este coração bondoso e sonhador!
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SJCASÂ DE MARIBONDOsff

O quinino é um pô amargo, empregado
pelos clínicos nos tratamentos das doenças pa-
lustres. Para os homens casados a sogra náo
deixa de ser uma droga, typo quinino...
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O mercúrio pulverizado é applicavel ás do-
enças da pelle.

Para nós o mercúrio, socialmente, tem uma
$lta significação: é applicavel a certos indivi-

| duos, cuja palestra é irritante e se iguala áquella
IjÉspeeie de parasita.-
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O calomelanos é um homem que perdeu a
vergonha, e, por isso mesmo, inferior aos de-
mais. A sua fama depende, unicamente, de
uma mulher—a jalapa.
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B O óleo de ricino é um sujeito perverso e
^^rrancud0, As creanças o temem de morte.
llpdemais elle não faz graça p'ra ninguém rir...
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creoiina e irmã gêmea da creoula. Os
Jiçnes quasi se identificam. No perfume irritan?
I se igualam. E são applicaveis ao mesniò
.erviçó. \,;
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A «Água Ingleza» é a combinação do ar-
^enalcom o hydrolato de quina. Fabrica-se, de
|çferencia, no Brasil e em Portugal. «Ingleza»I^ip^ra inglez ver.,. (
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Ma, como é de dominio publico, uma certaIR-'
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incompatibilidade entre o preto e o branco. Que
rem vêr ? Juntem 1,0 de glycerina, que é branca,
a 0,50 de permanganato de potássio, que é pre-
to, e teremos o resultado—fogo.
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A cocaína é o rape da aristocracia. Na roda
dos homens tem o nome suggestivo de —pó da
illusão. Na rodinha das mulheres é conhecida
simplesmente por—poeira...

*/
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O azougue exposto ao ar tem a durabili
dade do amor das mulheres.

* *

O cloreto de sódio tem a alcunha de sai
commum. E' um moleque mettido, que em toda
parte se acha. No mar. Nas fontes. E, quasi
sempre, nas cosinhas. dando o que fazer ás po-
bres cosinheiras.

A morphina tem o poder de enlouquecer.
Possue a seducçâo das mulheres bellas sobre
os homens trouxas% que acreditam em amor...

O sal amargo é um profissional, que, erran
dó a vocação, sè tornou purgante...

* *

O enxofre, o salitre e o carvão formam, dé-
pois de triturados, a pólvora O jogòy a cacha-
ça e a mulher, juntos, perfazem a desgraça do
homem...

Edwaldo Calmon
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BORGES
Alfaiate especialista em obras de cintaè

RUA DO ORIENTE, Na 4 — VICTORIA
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como: casacas, «smockings», etc.
- ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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Náo resolveu, ainda, o problema
da sua felicidade ?

Basta adquirir um bilhete
da conceituada

Loteria do Espirito San
4_RBB V|
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PRÓXIMA EXTRACÇAO
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DIA 7DB ABRIL
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Concessionária: Cia. Loteria do Espirito Santo
Sede: Rua Duque de Caxias, 21
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Caixa posta1,3721 - End. tel: «Loteria» i I
mi$:M

VICTORIA - ESPIRITO SANTO

iilHlf As e-Ktracçôes começarão ás 15 horas
i'y -j.y.-'¦.:: \y'.',':'¦,'.',. 
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ANN/VERSARIOS
Fizeram annos

No dia 28 de março;
A graciosa e intelligente senhorinha Ame-

lia Poggi, apreciada diseuse, filha do dr. Os-
waido Poggi de Figueiredo, conceituado advo-
gado nesta capital e nosso distincto collabora-
$òr.
p-"-::\ No dia 29: 

• ' ¦

Õ intelligente e applicado gymnasiano He-
|ip de Cintra Nogueira, filho do illustro clinico

^gr.;Hilton Nogueira. . -

rA exma. sra. Eugenia Vervloit Gomes,
fiistincta esposa do sr. José Joaquim Gomes, es-
limado industrial.

iVò dia 30:
fp O interessante garoto Decio, filhinho do sr.
Flayiov Borges de Aguiar, competente thesou-
réiro da Alfândega desta capitai.

No dia 31:
A exma. sra. Laudelina Nunes Pereira, vi-

ip do saudoso jornalista, senador Cleto Nunes,
que pela distincção de suas qualidades moraes,
||nta largo e selecto circulo de amizades em
íhosso meio social.

«sx^O dr. Francisco Climaco Feu Rosa, con-
^^sijtuado advogado em S, Pedro de Itabapoana.
«^ride é geralmente estimado pelas suas excel-

íéntes qualidades.
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Montem:
Dr. Henrique Alves Cerqueira Lima. —

ppümeras foram as demonstrações de sympa-
pia è amisade que o dr. Henrique: Alves Cer-

Queira Lima Filho recebeu hontem pelo motivo
g^ seu anniversario nataiicio.

Figura de incontestável brilho entre os no-
pp espiritosantenses que mais se têm desta-

»^ádo pela intelligencia e capacidade de traba-
^p|^, no çommercio, como um dos chefes da im-
^l^rtante firma Cerqueira & Cia. e na adminis-

tração publica, como presidente da nossa ca-
pára municipal, o querido nataliciante é um

-¦liníerfeito gentlèman no trato"e na acçãò.
Espirito progressista, amando mais a vida

àctiva do que a do gabinete, s. s. deixou a
sciencia do Direito , em que é diplomado para
tomar parte saliente no movimento dynamico
dia vida actuai.

Ao illustrado compatricio saudámos affe-
ctuosamente.
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Octàcilio Lomba.—Fez annos hontem este
nosso coliega de imprensa, que emprega a sua
actividade na redacçâo do nosso confrade
«Diário da Manhã», e exerce com apreciável de-
dicação o cargo de chefe do almoxarifado da
Secretaria da Instrucção.

Entre os abraços, que lhe levaram os seus
innumeros amigos, mandamos os nossos, dese-
jandc-lhe uma vida prospera e longa.

—O sr. Vicente Lopes de Oliveira, despa-
chante da Alfândega e cavalheiro muito relaci-
onado em nosso meio.

—O sr. Moacyr Loureiro Machado, compe-
tente e conceituado auxiliar do nosso commer-
cio.

—A graciosa senhorinha Maria da Penha |
Cabral, irmã do coliega de imprensa Alarico de I
Lima Cabral, e applicàda alumna da Escola
Normal «Pedro II.»

—A talentosa senhorinha Alice Al^es de
Araújo, filha do capitalista Antônio Pinto de
Araújo, eximia pianista, muito applaudida em
nossa capital.
NOIVADOS .'X Yi^.jj

Em Juiz de Fora, onde esteve passando
longa temporada em companhia de sua extre-
mosa genitora, a exma. sra. Viuva Senador
Clets Nunes, na residência de seu iilustre eu-
nhado, dr. João Bernardinó Alves, contractou
casamento, no dia 30 do mez passado, a senho-
rinha Mariinha Nunes, elemento do mais alto
destaque no nosso mundo social, com o dr.
Gabriel Villela, conceituado advogado è acre-
ditado banqueiro, membro de uma das mais im-
portantes e tiradicionaes famílias daquella cidà-
de mineira.

Esse acontecimento teve sympathica repér-
cussão nesta capital, onde a noiva e sua di-
gnissima família tem amplo circulo das melho-
res amizades e a «Vida Capichaba», registran-
do-o, apresenta cordiaes felicitações ao jòVem»
par, desejando-lhes longa e venturosa união.

—O sr. José Quintaes Filho, competente
funecionario da Secretaria da Fazenda, contra-
ctou casamento com a gentil senhorinha Aure-
lina Falcão, distincto ornamento na sociedade
da vizinha cidade do Espirito Santo.

—Com a distineta senhorinha Maria Alair
Gonçalves, filha do sr. Anthero Gonçalves, es-
timado guarda-livros, contractou casamento o
sr. Hermann Bley, competente gerente da Àgen-
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O MELHOR _ ~w«**i
NÃO á O MAIS CARO
SUPERIOR AOS ESTRANGEIROS as**"*"-
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A' VENDA EM TODO O BRASIL
E NAS

PERFUMARIAS LOPES
RIO-S. PAULO
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oia do Banco do Espirito Santo na cidade de
Santa Leopoldina. , ^, ,tt x ,

~0 sr; dr. Ettel Nogueira de Sá, illustrado
engenheiro civil, residente em Bello Horisonte,
e a senhorita Amélia de Calazans Poggi de Fi-

guéirédo, elemento de relevo no nosso mundo
social, extremecida filha do digno e estimado
casal sra. Albertina de Calazans- dr. Oswaldo
Poggi de Figueiredo/firmaram, recentemente,
compromisso de casamento. ;

A senhorita Amélia Poggi, além de seubri-
íhahte curso de normalista, tem se distinguido
üos estudos de piano e da declatnação, com
applausos merecidos toda a vez que dá ao pu-
fcjicoo gosto de ouvila, honrando as tradições
literárias paternas. ;

Desejamos aos jovens noivos um lindo tu-
turo, cheio de felicidades.
CASAMENTO

Realizou-se na quinta-feira passada, nesta
capital, o casamento do sr. João Climaco Ma-
ciei, bemquisto commerciante nesta capital, com
a distincta senhorinha Edith Simões, filha do sr.
João Simões, activo agente commercial.

Serviram de testemunhas, no civil* os srs.
João Vieira Simões por parte da noiva, e An-
tonio Alves, por parte do noivo e, no religioso,
serviram de padrinhos, os srs. Uberaldo Almei-
da Mattos e sra. d. Anna Alves, por parte da
noiva, e por parte do noivo, o sr. Amadeu Mo-
ri e exma. senhora.

4* Os concursos
W

w

áKj><

Ha dias vem se realizando no salão da
cola Normal os concursos para as cadeiras
Historia do Brasil e Historia Universal, do G|
nasio do Espirito Santo.

Assistidos pelo sr. presidente do Está^i
Secretario da Instrucçáo e por elevado nupaé
de intellectuaes e famílias, esses torneios int
lectuaes têm despertado grande interesse e;
nosso meio. V ,

As theses têm sido galhardamente defe|p
€ás pelos seus autores, que sáo rigorosaíi^
arguidos pela commissáo examinadora.

Concorreram á cadeira de Historia dçí||
sil os srs. Nelson de Almeida, dr. Christiano Ft
ga e Robinson Castello, que foram classiffl
dos em 1-, 2' e 3- logares. ^

A de Historia Universal foi disputada |^
sr. J. C. de Almeida Cousin, que foi cláss|"
cado-

Louvamos s. exa. o sr. presidente dó:;f§§P
tado e o seu illustre auxiliar da pasta d£||j
strucção pelo zelo demonstrado em prol do e^
sino, o que tem sido causa da selecta enu|||
rosa assistência presente a todas as provas. |

E' um excellente estimulo para os que teeM
aspirações ao magistério, pois que o publico é
sempre um julgador inflexivel e exigente

m
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Mlle* leu muitas historias da carochinha.
|||íeus grandes olhos negros acreditaram na

Klfejdstencia de prinçipes encantados. Mlle., entre-
j||nÍQ, contentou se com um príncipe... não en-
Kníadó... ...

Avisamos a mlle - qüe ha príncipes e prin-

9.-f rata. Um piratão. Não dá folga, Bòtaram-Lhei
até um cognome muito engraçado. O jovem e
distineto engenheiro é mesmo um piratão...

Sites.
88 88 86
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O jovem funecionario bancário esta quasi
||gppivo. E por isso a alegria lhe transborda de
|||Çada parte do corpo. Os seus braços, a sua
ll^physionomia, as suas pernas, e tudo o mais é

^^pÍ|rç.;:'Dizem'que a sua risada é mais do que
|í ?alegre: é alegríssima. Dahi, as censuras.?...

. 'X\ ¦".' :'-,Í''ííí-X;í'i

88 88 88

Ê foi-se por água a baixo o sonho de mZ/49.1
mmm
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[ygiene e belleza
-*r

rescindivel á mulher «chie» h
f^AO ROSTO E PARA 0 CORPO

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

de armarinho.
Depositários em Victoria:

G. Roubach & C
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çalentado ha tantos annos. Toda a ternura
.(^^^?'^"-^^-^--/""^^c9u» tpdo - b seu* *'carinÍio9

I|aÉisspmudou a resolução do jovem aca*
^teó de medicinai E dizer-se que só as mu-

res são mázinhas...

88 88 88

O jovem e distineto engenheiro é um pir

¦: - ¦¦<, ¦ '¦ • Kih

H
..¦?,,¦':: 

'V-'.'
'v-:.;-v7,r ;,'v,i -„¦..

Vv.' V;"'!_

fí^':^'

'3_f*sl®Jl_llJlljm
,'-v '&

As aperturas por que e/fó passou... Nossa
Senhora! Ser apanhado pelo pae — que é üma
féra—muito unidinho á sua filha. Soubemos ter
elle dito ao pae-féra que, mesmo naquelle mo-
mento, elle acabava de ter tido um pequeno
ataque no coração... O papae teria engulido
essa?... :WEí0M':M .,..':.'
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A jovem dos cabellos loiros, que tem mes-
mo na frente da bocea um dentinho de ouro,
está resolvida a offerecer sua mão ao jovem
esculapio. Dizem que a primeira operação que
elle lhe vae fazer é tirar o dente de oür(bili
mlle... Ora, vejam só*.,
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O distineto e digno engenheiro, antes ;í$é
partir para o Rio, foi se despedir de mlle. ÍNós
os vimos juntos, em plena calçada. 0 qti^ n|s
nâq vimps—mas que: nos contaram — foram as
lagrimas que mlle. morena dos olhos verdes,
verteu no silencio do seu qwrto... ^^^^^^^ 1S

88 88 88

Aíw^s^náo .nos conta nada de no||
Depois de ^er desthronado o seu prinçipe|||
porque é?*7/* pouco conversa—não deu mais um
assumptozinho a Alfinete. Olhe, m//^*, já está
em tempo... '¦'. ¦. ,-s
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Dizem aa línguas pequeninas que o ;d|ü
tineto quartannista de direito está louco por
mlle., que é mesmo uma... gracinha... E dizem
mais que é p'ra casar!...

Acceitamos, para esta secção, quaesquer colla-
boraçoes, que, entretanto, só serão publicadas,

si convierem á redacçáo. Podem mandal-as pára a Caixa Fés-
tal 3853 ou para a Avenida Capichaba, n. 28, nesta Cidade
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USE OS PRODUCTOS= 
D0MLABORATORIO Sabão 'IPX:

SUPER-HYGIENICOS E PERFUMADOS

4aua rf. eo/on/a FLORIL - Ultra fina e concentrada.
Sabonete FLORIL o mais puro e agradável.

O segredo da Sultana — rejuvenece e embelleza a cutis.
r)1lCfto (solido e liquido) medicinal. Grande protector da pelle,

^rmmmmmmm, - f*U.3^i-g contra rheumatisino, queimaduras, iir
„„ntl1(ifiM torceduras, frieiras, golpes, talhos, rugas, comichões, espinhas, pannos, m
contusoes'torcea^^r^rda_fassaduras do sole suores fétidos. ,4í«

optados officialmente nos hospitaes do Exercito e da Policia Militar do Brasil.
A* venda em toda a. parte.
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O OCCASO
Quando do Sol o brilho desmaiado
Çrepuscüla suavissimo no Poente,
Sinto, em verdade, o coração maguado,
A* visão do scenario incandescente.

'¦•'"KtÍÍSb
Wí''^_w?3_

',

È' que o meu triste olhar, martyrizado,
Etompe, como uma lança, afoitamente»
X) çrepuacúleo véo, o véo doirado |;|||||^||f
Qüé veste o Occaso de uma forma ingente.

E posso, então, transpor aos teqjpos idos
Dos loiros sonhos, féstivaes* queridos,
Atravessando a fenda luminar,

Ecnquanto da tristeza a ave que mora
No coração, das ilíusões de oufrorà.
A ária cante, que meiaz chorar-

Porto Alegre, 189?\
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Quer V. Ex. vestir-se bem • aa
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PROCURE SEMPRE
a filial da
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Saudade é dôr que não dóe, é dôr que conforta.
Doçura de um olhar que não se pode ver ...
Choro do coração, dôr de uma illusáo morta;
Um riso que se foi... Um adeus longe a morrer

Saudade — pôr de sol, um sino soluçando.
Uni batei a singrar, do mar9 a solidão ...
Uma praeira triste o seu lenço acenando
A alguém que se vae e lhe leva o coração. •.
• : 
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Saudade — olhar de mãe ao fdhinh^ que moríe 1...
Ultimo adeus de quem se vae p'ra não voltar..
Nostalgia da tarde.. . A lagrima que corre
Dos olhos cegos de quem já não pode olhar •

Saudade — pedrarias violáceas do poente
Sombra que nos deixou a aza de uma illusáo ... ^.^¦ã^HB
Occaso do viver que a nossa alma presente ...
Saudade 1 quem a não tem, tendo coração ?

E poderá alguém yiyer sem ter saudade ?...
Oh! suave dissabor, de minhalma querida
Punge meu coração, lanceia-o sem piedade,
P'ra que eu sinta, na dôr, a alegria da vida!

Victoria i, Março de 930
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Vende boas machinas para escriptorio c

proporciona bom serviço.
A sua maior satisfação consiste em que os

seus clientes estejam satisfeitos.
Para conseguir isto, tem milhares de dolla-

res empregados em peças sobresalentes, e man-
tem em todas ás cidades importantes da Brasil

postos de serviço próprios, com méchanicos pe-
ritos e ferramenta especial.

Se algum dos seus freguezes precisar de

qualquer serviço, ou se as suas machinas preci-
sarem de exame, serão attendidos cíom presteza
e satisfação.

M

Mz}

¦¦ ' . ¦'• .'•.¦' ¦• >"*..:'...¦'>¦:¦-:¦: i.':..u- ... ¦ '¦:-,¦<.-'¦'¦'¦ ' ••''" Machinas de escrever «Remington»
Registradoras «National»

Machinas de sommar e calcular «Dalton»
Machinas de calcular «Triumphator»* Duplicador «Gestetner»

Moveis e Archivos de Aço «G. F. Allsteel»
Archivos de Registros Visíveis «Rand»

* A ddressoèf aphs»
Cofres «Standard»

Moveis modernos pára escriptorio
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Filial am Victoria:

Rua J. Monteiro, 69

feu^teriteOS amm»é»uafrd Victoria—E. Santo
Sub-agencias: Cachoeiro çíè

ítapemirim, ÇoÜãtinae
Carangola (pinas)« *•?*«. n- -
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Cü A X O

,& Para escrever sobre gatos (felis catus) pre-
^Éava ter sob a vista uma monografia comple-

'.-í.:'

!jV'Y

||i tão variados são os tipos e os aspectos por
^|é se nos apresentam eles ao estudo.

E eu não sei quem ma possa emprestar.
^f gato é a expressão máxima do egotismo !

Supôtiho que não fòi preciso domesticalo:
Kndo o laomeni das cavernas, quaternárias

^fteitèriores, construiu sua primeira habitação,
ívàménte confortável para a época, o gato

p| estabeleceu nela, e dali ninguém mais o ar-

í_ie ámá- a casa, não se importando coma
SIÉefcio seu dono. ; A;.,; iJ-Xx rrrX-xr,

ponto ou nada se lhe dá que este sofra,
JMÍS0 pOTações, adoeça, morra, e que vá para
^^jcàlid.vsparagenis onde sátanás impera.

Contanto que a casa não caia, tudo o mais
,. .$ae no melhor dos mundos.

|»|Emègoismo, acima dele, só conheço a mu-

1I
tem ...
$ft
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; qi|é o lèvá á parede com vantagem.
Cohtani que, certa vez, uma senhora fabri-

Hüns pasteis, para presentear a pessoa mui-
suas afeições.

rontos estes, ela os gardoü, numa traves-
o guarda comidas.
aè, não te ve tempo de f e çhar a por ta ao

#èl: bruscamente entraram uns homens con-
gpjdo o cadáver do marido^encontrado mor-

a tua.
A recem-viuva abandona tudo e se enscena
seu papel,

li mesmo, na sala de jantar^ arranjaram
ara ardente e depositaram o corpo. •

||undo», um gato da estima do casal, f are-
guarda-comidas, e, vendo os pasteis, su-

a prateleira e os foi devorando...
iV Viuva olhava para ele e suspirava ; >

ÍAh 1 «Mundo» I de um a um vão todos!
Que mulher amorosa! Como ela ama o

|ido! comentavam os presentes.
Apesar de suas gatafunhicès, gatunagéns e

llponias^ o gato foi, é e será sempre o me-
J|ârasita do homem. '
^dicionário mais modesto consagra pelo

nos meia página a gato êy seus derivados.
Na China ele serve do cronometro.
-Aqui no E, Santo os moradores do litoral

ffzèm do gato marémetro.
Conforme as pupilas se lhe dilatam ou re-

traem, a maré influxa ou refluxa.
Y"Y^ ¦ . "í" .¦''¦,¦"¦..».¦•.¦¦'¦.¦¦"
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A magia emprega-o como símbolo e como
instrumento de feitiçarias.

No antigo Ègipto era adorado como um
deus.

• Em Tébas o seu -culto era mais fervoroso
ainda: ágata mais esquelética chamavam A
Dama dó Céo.

Se algum gáteiro, enraivado contra o seu
gatarrão, se tornasse gatófobo, e cometesse uin
gáticidiò; os gatófilos tébanos obrigavamrno a
comer um gatôrro inteirinho. >

Bismarck apelidava a namorada--«Minha ga-
tinha.»

Em todos os tempos houve gatimaníacos.
Ha tanta historia de bichanos !

mmm
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D. Quitéria, uma Solteirona passada, tendo
perdido a esperança desencontrar quem quises-
se ajuda-la a arrastar pelo mundo o trambolho
da existência, repartia com os animaes toda a
ternura, que transbordava de sua alma, virgem

¦ rcle afestos :iÍMàçtílinps:.^ -^'iÉ^^K'
—-Bóssoria precisa comprare uma gatinha

«angorá», dizia-lhe:; «seu» Manuel» o aguadeiro.
^ ; A «moça» conhecia essa variedade de i^eli.

deos apenas pelas descrições^ que repéiidàmeií-
te ouvia a «seu» Manuel. fY

—Eu tenho uma gata que ê uma beleza
minha senhora; e a vendo. í rxX^r:r''r^:..

—Tragada que, se* me agradar, eu a cotnpro-
Na tarde do dia seguinte ela dormia á sés-

taf numa cadeira de balanço, na varanda, quan-
do cotneçpu a sonhar... ":

% Era a filha mais bela de um Nababo ori^íâlv
Um príncipe novo ç formoso, queria des.

posar a moça que gostasse das coisas qiié êle
preferia. '¦"' :;Jv';:'aY::Y

Porém, não dizia a ninguém quaes elas eram*
Nem á sua progenitora, que desejava casa-

. Io com uma primai ;y'C.';.;V 
'¦;;"¦ ;:^PIIÍÍh|'::;

^^^: Começaram a aparecer as pretendentes.
Esta gostava de jóias; aquela de riços vès-

tidos; aqueloutra de \ viajar; ainda outra dé tea-
x:X ¦¦"¦¦ tro.....-:. ,¦: . •'.;'sy,-:.^^.;y':;:';y^ ;' '•¦¦¦W; '-;•'•

Ninguém se lembrou dos animaes. v
Apenas uma disse que gostava de pássaros.

Então d. Quitéria, confiada na sua beleza,
nada ensaiou para dizer ao jovem .somente ;lé-
vou ao colo sua «angorá.»

—E' esta! exclamou, ao ve Ia, o principe-

-" '- . ti:/í ','_
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CINCO RAZÕES FORTES
da «VIDA CAPICHABA» :

por que deve mandar executar
seus impressos nas officmas
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«. — porque, desse modo, contribuirá para o seu desenwlvimentp
e, assim, lhe permittirá fazer melhor propaganda do Estadex

2? — Porque os seus preços sáo mòdicosa

3! —Porque suas machinas, typapem e material empregado sàò,
de 1? qualidade.

'.,.;..

4V~Porquè hâ 8è^

5!

w ¦ \ '-

Porquo seu corpo de Operários é dos melhores, que exialent

*m T*l^——

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

ESTIOO Da ESPIRITO SINT6
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Informações
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A perseguição religiosa na Rússia, onde o
||pviet quer implantar o atheismo, tem agitado
íp mundo contemporâneo. O Summo Pontifiçe,

íi-o XI, já se pronunciou a respeito, condem-
iudp os attentados bolshevistas, sendo, entre-

lio, a sua palavra contestada pelo Arcebis-
gergius, da Igreja Òrthodoxa, a única que

iida consegue manter-se na terra de Stalin, o
ial decerto, agiu por política, procurando con-
|iyar*se, bem como ao seu credo. Emquanto
||rincipe da pr thodoxia russa desmentia o

Padre, quasi mil synagogas e igrejas ca-
fplicàs eram fechadas e convertidas em fabri-

, clubs proletários, escolas, armazéns e offi-
™>., O numero de Sinagogas, na Rússia, an.

5? do actuai estado de cousas, era de 1.400.
Eòje, já não existe nem metade desses templos
S|t0doxo8 e ps seus fiéis, ou porque oatheis-
H vá ganhando terreno, ou porque a compres-
^Fdp"^governp'seja um facto* quasi que de-
ptaram dós seus postos de devoção. Nas ruas
fÉÉís".escolas.,.; faz-se tremenda propaganda con-

ta todas as religiões, que, no dizer dos «lea-
leis» communistas, exploram os baixos impulsos

jpduaes, nòtádamente a superstição. A propo-
í|i^;iátérVénçáp do Papa nessa grave quês-

^KÍS jornaes de Moscow atacam violenta*
J|ate o chefe da Igreja Catholica, chamando-
jllpentiroso celestial e ladrão devoto», accu-

-o de ter ganho doze milhões de libras
Jaas na Bolsa, em negócios inçonfessá-

Ppèm. como de aconselhar modéstia ás mu-
Iglpí; não inspiradp na moral, mas nos ihte-

gp$ que sustenta nas fabricas de tecidos de
^pí Como se ve vê, a inf atnia e p embuste
liem são armas da Rússia Soviética.

Wí
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^tirà questão que, dia a dia, vae tomando
#lto,é a da Independência'da índia, on-
hefé nacionalista Mahatma;: G&ndhip cph

|||gitàndo ps ânimos "contra o dominio bri-
| Ainda nos últimos dias da semana

Ba, chegava-nos um telegràmma de Bom-
o noticiando que Gandhi, apezar da prohi-
o das autoridades, falará para uma multi-

o de muitos milhares de pessoas, pregando
gèver religioso de destruir o g^" 

|ue ogprimé à índia» Òchèfè nacionalista«W»icrescentou, nessa occasião, que, para elle,*í»;
independência de sua pátria era «uma quês

fl religiápje de fé, e não de política».
':;v,. *
:* •

**%

¦«...^«tdeia-deParèJtí.-na Itália, foram des-
Jpnterradas, recentemente, trinta e duas ampho-

Ias muito bem conservadas e que datam do
quarto século, antes de Christo.

?'Í:Mr 
S^.àWM.
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A morte de Lord Balfour, occorrida em
fins de março, em Londres, consternou toda
a Inglaterra e toda a alta política internacio-
nal. Eis o que diz o sr. Poincaré a respeito do
fallecido ex-primeiro ministro britânico:—«Bal-
four era uma das mais bellas figuras que a po-
litica me deu a conhecer. Phiiosopho e homem
de Estado, idealista e realista, reunia na sua
pessoa os mais altos dotes intelleçtuaes e mo-
raes. A sua morte foi uma grande perda não
só para a Inglaterra, como também para a hu-
manidade». f

* *

Se o «box* é o «sport» preferido nos Esta-
dos Unidos, na Inglaterra a preferencia é mui-
to maior pelo «turf» do que pelo jogo do mur-
ro. Segundo lemos, os «turfmen» ingleze$ es-
tãoy íigora, com as suas atténções voltadas para
um jpyen pareíheiro de úóme «iGib», que é uma
abreviatura de Gibraltar. Gib ganhou, reòen.
temente, o seu oitavo «steéplé-chase» (corrida
com obstáculos^, derrotando o vencedor do
«Grand National die í929», Gregalaçh, ií^uíÍ|||t-
reo de três milhas^ hò Lingfiéí Park. «Gib» fííi
adquirido, a prirneira vez, por 75 dollars. Dois
annos mais tarde, foi elle vendido pela inip||l
tancia de dez mil dollares a dois proeminentes
membros da Bolsa dè Cambio de Londres. Ao
que parece, ps actuaes^
pretendem inserevél-o no «Grand National» des-
te anno, pois esperam què ellè ^
um pouco mais, tornando-se, ao seu ver^ qulôi

;.qué invencível.: ? :..::; '¦¦.:;;:p-~'.¦:;: ' \':]
:»"'í-:ií]<--*^. ¦.

A soprahp brasileira sra. Abágail Parecis
àpresentou-sé; eom grande êxito, aò publico de
J^va ¥prk, há ai
do «Herald Tribuné» disse, npticiandQá sua
tréa^ que ella «mostrara ter * confiança -!-iía3";:auà
arte» e o do^«Ne\y iòfk Times» foirde^^^âl^.
que a cantora se portou tão bem «nas càiíçõçs
do seu paiz, como nas árias e trechos de ope-
ra interpretados». Ainda b-m que b Brasil já
começa a, ser, descoberto...,, k

. •¦

¦'.,;.. .'-:.:' 
¦

WbY .

O scoüt «Giovanni delia Bandenera», quese proclama como sendo o navio mais veloz do
mundo, será lançado em Cãstellamare, no co-
meço do próximo mez. Esse scout tem 170 me-
tros de comprimento é 15 de largura. A sua
velocidade media é de 38 nós por hora.

Dr. Sabido
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Licença n. 511 de 26 de março de 1906

: LEIAM TODOS
O que diz a verdade pela penna de um acreditado clinico de Pelotas.

Dr Álvaro Drumond de Macedo, formado pela Faculdade de Medicina da Bahia etc.

Attesto que ha muitos annos emprego na minha clínica o Peitoral de Angico Pelotense,

que considero um medicamento heróico, em todas as enfermidades das vias respiratórias.

Pelotas, 10 de setembro de 1920. u.rE,nnDR. 
ÁLVARO DRUMOND DE MACEDO.

Firma reconhecida pelo notario A. E. Ficher.
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Vende-se em todas as Pharmacias e Drogaria® do

«ia

ir
— BRASIL —

Deposito : DROGARIA SEQUEIRA - Pelotas Rio Grande do SüI

*K

«1»

aaa
a
«*>
«*
<.
«'

ASS4BÜKAS SOB OS SEIOS, nas dobras de gordura da pelle do ventre,
rachas entre os dedos dos pés, eczemas iniantis, etc. saram em três tempos com

o uso do PC? 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 buila.
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| Telegr.: «PRADINHO»

§ Caixa postal, 3867
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Successores de GOMES <& BRUZZl |

FA8R.CAÇÀO ^,V^^|hl)^51ES' 
XAROPÊS^

Grande prêmio na exposição Internacional do Centenano <le
1922 e diploma de honra do Instituto-Agncola Bra^irp g

TELEPHONE, 110 — CAIXA POSTAL, 3835
End telégrafo; DISTILLAÇÀO - Código: WBEIRQ
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EXPORTADORES
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CAFÉ'
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LlBAN EM

Escriptorio:
Rua Jeronymo Monteiro, 12

1 Victoria Esiado do E. Santo
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Bichara & Saade
Fazendas, Armarinho, Chapéus, Calçados^

Artigos de ultima novidade, etc.

Especialistas em sedas e perfumadas estrangeiras

PREÇOS SEM COMPETIDOR
TEUBPHONÍE, 76

R. DERONyMO f-lONTEIRO, 9-VICTORIA
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Leia e faça com que seus !
¦i

amigos e conhecidos assi-
gnem também a «Vida Capichaba», por»
que, desse modo, nos auxiliará na propa- „======== ganda do Estado. •
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» igísíola da cidade
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.*»W.&M«.Í1'íMii4- V.''
Leu jovem amigo.

assumpto não é dos melhores para ser
olvido com tanta brevidade. Merece mais
;ela do que a própria successão presiden-

| Mas o tempo assim permittiu. Eu tenho
ffipve annos. Tu tens vinte e dois. Por con-

¦Piiie.. seria demasiado ridículo eu dar-té
||hos. Comtudo proponho-me a emittir
||ha opinião sobre o homem que vive nes-
p| d^ 8.468 548 kilometros, quadrados com

jjl^pulação de 31 milhões de almas, viven-
%', custa de literatura e fazendo literatura.
i;a vida literária no Brasil é uma coisa tão
'i-l''J >.«,4L.1-^C

H>sa como a descoberta do «moto-conti-
|ãò arriscada quanto a travessia àerea

PfAtianticoi
|| primeiro logar deva dizer-te que o

/dê letras aqui, em nossa terra; é taxado
gabundo. E o moço que faz versos é cen-
o pela corja de imbecis. Mais adeante eu

gllrei o motivo. Ambos vivem numa pe-
jgfextrema. Quão maior é o grau de intel-
|p^ maiores são os obstáculos que se lhe
ram aos olhos. Somente a vontade inque-

ível de vencer é que os ampara. Felizes
.quelles que, ainda, arranjam um logar de
^ite em algum cartório ou mesmo num

^rio de algum commerciante mal educa-
ias tu não deves trocar a tüà vida pela

que círcumstancias momentâneas o obri-

C«._ff_W
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guem. O primeiro sacrifício enfrenta-o com a tua
coragem desassombrosa. Procura resistir. Es-
creve. Prefere o gênero escandaloso. Não es-
crevas coisas serias, porque escrevendo-as tu
perderás o tempo. Escreve, sim, para a cana-
lha da rua. Dize do beijo que tu roubaste á
mulher do teu melhor amigo, galgando o ulti-
mo appartamento daquelle «arranha-ceu*. Dá a
um critico de renome uns nickeis por um elo-
gio. Continua a escrever. Quanto mais escabro-
sa a novella, melhor será o commentario. O teu
nome será pronunciado por milhares de boc-
cas. Os teus próprios inimigos hão de louvar a
tua obra. Muitos irão de encontro a policia quetalvez pretenda apprehender os exemplares do
teu livro. Melhor será se isso acontecer. O teü
nome atravessará fronteiras. A imprensa defen-
dera o teu caso, apontando a liberdade de pen-
samento. Os chronistas protestarão contra a in-
justiça da policia. Obterás amigos e admiradores.
O teu nome será indicado para prehencher algu-
ma vaga da Academia de Letras. Chegarás a
ser o modelo de-todos os escriptores da nossa
época. E se fores á cadeia terás advogado,
promptamente. Nãe gastarás nada. O povo quer
o escândalo. O escândalo produz sensações no-
vas. E, fazendo escândalo, é que se vive.

Se quizeres uma prova do que te estou di-
zendo, pergunta a Bejnjamin Costallat, o victo
rioso autor de «Mademoiselle Cinema»...

v ;V.S V^
'4.V.

Edwaldo Calmon |_¥ÍPj_lsí_t__Íx
_-_T-í^íirí?^_!
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tpas feitas --"' Casemira -, —
BScjps—Çhapéos-. Artigos

jlftós para hemens—tBijou-
0|á» -No vidadcs—Cutelaria

|^gFerfumaria--Artigos reli-
^|s<os—Relógios—Dcsper-

tadores etc.

CasaAllemã
¦"."- DE - 

'• 
4

BERNARDO BORGIDA
í^'.*''-.

Vendas por atacado, ao com
mercio varegista, com grande

abatimento.

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

serão vendidos por preços
sem competidores.

ULTIMAS NOVIDADES EM CALÇADOS PARA HOMENS E SENHORASRiiA Jeronymo Monteiro, 7—lll
-¦¦¦»¦•¦«•-• a mm^aKmmmmam B ¦ «MMrMi mSSmmmUmH

E. B. Santo
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O negociante intelligente não desconhece o valor de urna systematica campa-
nha de propaganda.

Os annuncios nas revistas do gênero da Vida Capichaba sâo de notável efii>
ciência, trazendo fartas compensações.

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

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

Amos. e Snrs. Directores da «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.

Attos. Crdos. Obr9.
G. Roubach & Comp.»

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

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

propaganda de nossos artigos, de real proveito para nossa Organisação, 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 que,
por esse meio, dispensaram ab desenvolvimenio de nossos negócios.

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

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

Clato do Almeida, gerente
Luiz Portilho, contador».

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

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

são tão sensíveis á influencia do annuncio, como o nosso. Qualquer producto an-
nunciado habilmente nesta praça tem, logo, grande procura e sahida infallivel.

Todo commerciante e industrial, que saiba tirar vantagens compensadoras da
propaganda, ha de encontrar sempre a freguesia espiritosanteme disposta a
apoiar e desenvolver suas iniciativas.
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Ww's Dura ás vexes uma
•*:'W.-ddMWfe' que refiedi o eâaab'<fohM^
& éa joven esposa. 0

jlías' a alma nâo governa a ocrrpv. (Xsç/rimen
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I ctí ias ahgriaS interiores. f
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O LOBISHOME

¦¦

Sempre que eile passava, o cel. Antônio

Fragoso, a meninada gritava :
—Lobishomem !
Fragoso xingava os nomes mais horriveis.
As familias da vrlla chamaram a attenção

da policia, pois não podiam ouvir aquelles pa-
lavrões.

i O velho Zé-Malachias, de prodigiosa me-

moria, que relatava com pormenores, as chro-
nicas mais intimas da localidade, contou:

!¦ A noticia da apparição de um lobishomem
na encruzilhada das estradas mais próximas da

casa do coronel Fabricio das Chagas, causou
calefrios de pavor em toda a população da vil-
Ia. Pessoas de inteiro credito, como o bolica-
rio Antune?, o tabellião Marcello e o sacristão
Therencio, affirmavam terem visto o estranho
animal ainda nâo catalogado nos compêndios
de zoologia.

Foram, uma noite, os três armados de es-

padas, foices e espingardas carregadas com ti-
ro de cinco dedos afora a bucha de palha ben:
ta em domingo de Ramcs. Maio vulto assomou
á sombra da enorme figueira, roncando e bu-
fando, dando pinotes como gato assanhado por
urtiga brava, fecharam os olhos, sentiram-se
elevados do solo e... quando cahiram no mun-
do, estavam na vilia, suando frio, deixando as
calç ,s penduradas na porteira do quintal...

Apenas resôavam nas quebradas as seis
badaladas vespertinas gemidas pelo sino da ca-

pellinha na lombada da collina, ninguém punha
pé por aquelles sitios malassombrados. Os mo*

ços mais intementes da localidade, que juravam
ás suas Dulcinéas trazer a pelle do bicho, ten-
taram mai9 de uma vez capturalo.

O simples roncar do monstro fazia correr
meio mundo 1

As autoridades locaes resolveram tomar co-
nhecimento do faeto. Organizou-se uma «ca-
riôa» com os melhores soldados que havia no
destacamento. Azeitaram as carabinas e lhes
metteram bons cartuchos com pedaços de cera
benta, que tem a propriedade de tirar encantos.

Quando as sombras da noite envolveram
aquelias ermas paragens, poz se a patrulha em
marcha, por picadas intransitáveis, passando
pinguelas e rompendo taquaraes cerrados.

Chegaram offegantes e deitaram sob os tu-

^*
^=5^»* *

fos quasi rasteiros de muxinga, olhos -arrega-
lado para o logar fatídico.

Era á meia noite em ponto que a assom-
bração apparecia. Na opinião das velhas bea-
tas aquillo era alma penada. Os velhos, porem,
quando em palestras intimas, diziam com um
sorriso suspeito, que aquillo era «maromba»...

O delegado Antonico Fragoso, como um ge-
neral em chefe momentos antess de uma bata-
lha importante, de pé, binóculo aos olhos, son-
dava as trevas mysteriosas.

—Onze e quarenta e cinco, balbuciou eile.
Não deve demorar. %•

Palavras eram ditas, quando foram ouvidos
estalidos de galhos seccos sob uma capoeira
densa. Momentos depois echoou um ronco hor-
rendo, atterrador, e um animai escuro, maior

que um porco e menor do que um boi, appare-
ceu, movendo os membros compassadamente.

—Lá vem eile 1 Fogo! Bradou a autoridade.
Silencio.r —Fo... o... go 1... Tornou, num berro.

^ Olhou em torno... estava sói Quiz correr e
as pernas òambearam. Sentou-se ali mesmo,
olhando o lobishomem que passava a cinco

passos da garrucha que lhe pesava na cintura.
Viu-o parar na encruzilhada, olhar para todos
os lados e encaminhar se para a casa do cel
Fabricio.

Fragoso teve immenso prazer decorrer por
um atalho para acordar o coronel. Seria uma
esplendida oceasiâo para cahir nas boas gra-
ças daquelle homem rispido, que o correra de
casa quando descobriu que eile, Fragoso, na-
morava os vinte e cinco contos de dote da

Jandyra, cujos dons de belleza não deixavam
crer que trinta e cinco soes lhe tinham beijado
a epiderme fresca. ^

Previniria ao coronel, despertaria os cania-
radas e eile, corajoso, á vista da eleita do co*
ração, avançaria para o bicho e lhe tiraria a

peile... . j
Pregado sem saber por que força ali, na*

quellas muxingas, eile vio o bicho chegar em
frente de uma das janelias da casa do coronel,
erguer-se nas pernas trazeiras, farejar o ambien
te e desapparecer para os fundos do pomar.

* *
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No dia seguinte, dois factos eram commen
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HOMENAGEM MERECIDA
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Aspecto do almoço oflerecido ao exmo. sr. dr. Mirabeau Pimentei, digno Secretario doInterior e dustiça do Estado, no dia 14 de março ultimo, em que se commemorou
so/emnemente a passagem de seu anniversario nataiicio.

tados em todos os tons pelo populacho: a as-
sombração da policia e a fuga de Bembem, mi-
moso rebento de 18 annos da arvore fecunda
do Fabricio.

—Quem «roubou ella ?»
--0 Zé violeiro...
Apenas o dia raiou, o coronel andava de

casa em casa, carabina a tiracollo, ringindo os
dentes como catitú chumbado. Sua apparencia
sinistra deixava adivinhadas as suas intenções
em nada pacificas.

Nenhuma noticia conseguiu saber da pom-ba fugitiva.
— Si os encontro, atravessava-os com a

mesma bala! Nunca darei a minha benção a tal
. casamento l

O cel. era extremosissimo para os filhos.
Educava-os convenientemente.

Em sua bella vivenda nada faltava.
Bembem estudava em Bello Horisonte. Che-

gou ao seu conhecimento que ella andava de
amores com o José Meirelles, filho do capitão
Jacintho, que o derrotara nas ultimas eleições
municipaes.

José já havia consumido uma riqueza e não
aprendera nada.

Fabricio, para dar um tiro naquelle namo-
ro, levara a filha para a fazenda.

Um mez depois o filho do cel. Jacintho che-
gava á casa paterna, com prescripções me
dicas para um grande repouso no campo. José,
que era a perfeita negação para tudo o que é
útil, largou se naquelle sitio propicio. Dias de-
pois, já sabia pontear na viola e tragar três
marlellos de geribita sem fazer careta...

Commentando o rapto da Bembem, diziam
as velhas do logar, a exemplo de factos iden-
ticos :

—Pae sempre é pae, veremos : Mais hoje,
mais amanhã elle perdoará a cabeçada da me-
nina; e o Zé ha de ser um exemplar chefe de
família.

Dito e feito. Três mezes mais tarde o casal
de pombinhos era abençoado pelo coronel, quelhe deu meios para viver foigadamente, cau-
sando inveja a todo mundo.
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Houve quem o visse, certa vez penetrar
o pomar da chácara do cel. Fabricio. Este
falou:

—E' preciso muita cautela 1 Nada de faci-
litar 1 Não sei que sympathias têm esses bichos
com o meu pomar. O que elles querem sei eu 1
São «outras» frutas 1

/ Certa madrugada ouviram se para os lados
da casa do cel., tiros, latidos de cães, gritos,
algazarra, grande tumulto.

—Desencantaram o lobishomem ! Desencan-
taram o bicho 1

Elle ia carregando a Jandyra do cel. Fa-
bricio. Ella, que foi mais ligeira, fugiu. O lobis-
homem se embaraçou no couro de boi, que
trazia nas costas, e foi pegado!

O sr. Alfredo Alves Pereira, negociante
no municipio de Domingos Martins, •

e a senhorita Argentina Maria
Simmer, no dia 2 de março ultimo,

quando se casaram.

Fragoso, cheio de inveja pela felicidade do
Zé violeiro, procurou o.

Depois de muita conversa, o felizardo con-
fessou :

—O lobishomem, daquella vez, fui eu... Com
tal artificio espantava os bisbilhoteiros e ia con-
versar com a menina. Ainda guardo, como re-
liquia, a pelle do bicho, por mim arranjada com
um couro de boi...

Fragoso ouvia, pasmo de assombro, aquel-
Ia confissão.

Comprehendendo os desejos do velho apai-
xonado, Zé violeiro disse:

—Empresto-lhe a pelle... A' meia-noite, na
encruzilhada, faça como eu. Assuste o pessoal
e furte a Jandyra...

Poucos mezes após, surgiram os mesmos
boatos da apparição de um lobishomem, á meia
noite, na encruzilhada fatidica.
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O travesso Harry, filhinho do
nosso amigo Plácido Barcellos e

3g§§f'rfe sii/t exma. esposa, sra. Sylvia
de Freitas Barcellos.

Assim, pela villa, correra, em momentos, a
noticia.

O povo em peso accorreu ao local.
Em meio do terreiro, amarrado de pés e

mãos, suandj, sujo de poeira, entre formidável,
zombaria dos presentes, estava o lobishomem
desencantado, o Fragoso, em carne e osso.

Apanhara forte tunda de umbigo de boi,
comeu depois cinco dias de cadeia, foi depor-
tado e... o que foi pior...

—A Jandyra casou com outro...

Teixeira Leite
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NOTAS LITERÁRIAS

MULHERES DE LETRAS

Escrevendo sobre um livro cTe Henriqueta
Lisboa, a suave poetisa de «Enternecimento»,
disse eu que a minha admiração pelas mulhe-
res que fazem versos ou que se dizem intelle-
ctuaes, nâo é lá das mais amplas, nem das mais
vivas.

Accrescentei, em compensação, que, quando
uma mulher revela talento de facto, merecendo,
nâo pelos seus dotes physicos ou pela benevo-
lencia devida ao seu sexo, os louvores que o
verdadeiro mérito literário inspira, sou daquel"
les que se tornam seus thuribularios, uma vez
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Senhorita Dahi/ Feu. filha do
nosso distineto amigo, cel. Manuel

Feu Subtil, vice-presidente da
Câmara muicipal do município de

Fundão.

que concordo com a velha sentença da inferi-
oridade mental feminina, até mesmo por im>
perativos de ordem physiologica.

Renovo, hoje, estes conceitos, encaminhan-
do o asssumpto deste artigo.

Espraiando um rápido olhar pelo panora-
ma litterario do Brasil, é fácil de constatar-se
a fraqueza da contribuição que a mulher pa-
tricia tem dado ás nossas letras, convindo atten-
tar-se, ainda, na pequena quantidade que se
tem podido salientar, nesse terreno, não so no
presente, como no passado.

LETRAS DE MULHERES

Não sei de nenhum livro produzido por ce-
rebração feminina brasileira, que haja adquiri-
do foros de nacionalidade, de celebridade, ain-
da que essa celebridade se circumscrevesse ás
nossas fronteiras geographicas ou idiornaticas,
como aconteceu com Machado de Assis, Josc
de Alencar e uma infinidade de outros prosa-
dores, como aconteceu com Castro Alves, Ola-
vo Bilac e uma infinidade de outros poetas.

Com a evolução social, banidos os precon-
ceitos atrazadistas que, decerto, têm contribui-
do para a abstenção intellectual do bello sexo
deste paiz; que Pedro Alvares Cabral não des-
cobriu, nota se já uma profunda modificação
e uma affluencia sempre crescente de mulheres,
que se desejam immortalizar através de escri-
ptos bons ou máos.

Basta verse a pleiade que já figura numa
espécie de primeiro «team», no Rio de Janeiro-

E' um verdadeiro «scratch» de que são
principaes componentes as senhoras Gilka Ma-
ehado, Rosalina Coelho Lisboa, Maria Eugenia
Celso, Anna Amélia, Cecilia Meirelles, Crysan-
theme, Albertina Berta, bilvia Serafim, Ormi:_
da Bastos, Laurita Lacerda Ribeiro Dias e Ira.
cema Guimarães Villela (onze) e as senhoritas
Maria Sabina, Henriqueta Lisboa, Mercedes
Dantas, Carmem Cinira, Leonor Posada, afora
o-cortejo de «declameuses» (?) —corno diria o
mestre de francez sr. Charles Lucifer, o poeta
das «Ballades Bresiliennes»—as quaes poderão
ser classificadas, futibolisticamente, <e «toice-
duras.»

Das alludidas, algumas já realizaram obras
consistentes, que ficarão, que passarão aposte,
ridade, illuminando se, com o tempo, de novos
clarões consagradores.

Mas, o que alegra a alma, alegrando a vis-
ta do observador, é o tatalar de azas novas
que se escuta através o espaço, umas vindas
de longe, outras de perto, mas todas procuran-
do atirar-se, mariposas attonitas, á luz fasci-
nante de um ideal retardado.

E' uma caravana de sonhadoras, de visio-
narias, que, depois de povoarem sonhos alheios,
entenderam de se transformar no próprio Sonho.

Eu as vejo, a todas, na revoada luminosa..-
E', lá do Extremo-Norte, o talento sereno,
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FACULDADE DE PHARMACIA E ODONTOLOGIA
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João Ftustini, Ernestno Nascimento M,lton<Feu,*e,ra Mu ^

tencourt, Milik Ferez, Aristóteles Bastos, A,P';J'l%aJr^„embros 
da Ftculdade.

se, ao centro, os srs. J. Campos e o prol. Rocha Correta, memoro

de sulcos profundos e claros, que Juanita Ma-
chado nos apresenta no seu «Terra Cabocla».

Que lindo livro 1
Lendo-o, eu recordei a minha peregrina-

ção pelo Amazonas, que ella tão bem descre-
ve em contos originaes e na reconstituição das
lendas aborígenes, e onde tive, na sua pessoa,
tudo o que se pode ter de uma boa e sincera
amisade, amisade-espírito, afinidades mentaes,
communhão de pensamentos e de sentimentos.

Do Amazonas, ainda, vem me a voz de
Eneida de Moraes, sensibilidade dirferente, es-

pecie de cigarra das mangueiras copada de Be-
lem, cantora enlevada que, nas paginas do seu
«Terra Verde», glorifica a belleza e a graça da
terra paraense:

— «Quem foi ao Pará-parou
Bebeu assahy—ficou..*»

«Terra Verde» ou «Terra Cabocla», descri-

pta por Juanita Machado ou festejada por Enei-

da de Moraes, a verdade é que a Amazônia

começa a concorrer para a festa verde da m-

tellectualidade feminina do Brasil, ella que e,

por circumstancias especiaes, o ultimo reduc o

da falta de civilização generalizada, existente

entre nós.
Deixando, porém, o estuário do «Rio-Rei»,

descemos a encontrar, em Natal, no Rio Gran-

de do Norte, que bem podia chamar-se o «Kio

Pequeno do Norte», a «Roseira Brava» do tem-

peramento de Palmyra Wanderley, que, alias,

tem muito mais de suavidade e delicadeza que
de rispidez e poder offensivo, como seria de

suppor pelo titulo do seu livro de estréa.

«Roseira Brava» é um collar de poemas que
Palmyra cingiu ao pescoço da terra potyguar.

Há nelle, afora os transbordamentos apoio-

geticos á região, versos que respondem pelo
renome que a sua autora já conquistou, den-

tro e fora do seu Estado, mostrandose uma

descendente á altura da estirpe dos Wanderley.
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GABRIEL LUIZ GABEIRA
Falleceu nesta capital, na noite

de 13 de fevereiro ultimo, o concei-
, r _t*"N9tuado cavalheiro Gabriel Luiz Gabei-

ra,victima de uma syncope cardiaca.
Era negociante e proprietário

nesta cidade, onde contava vas-
to circulo de amizades, tendo sido
por isso sentidissimo o seu desap-
parecimento.

Nascido em Ghazir— Republica
Libaneza—a 14 de dezembro de 1879,
criado no seio de antiquissima
familia, com carinho e cuidado, foi
educado no Collegio dos Jesuítas, na
Syria, onde mais tarde foi professor.

Cheio de vida, esperança e co-
ragem, veio para o Brasil em 1899,
onde fixou residência, em Passa
Três, E. do Rio.

A 1 • maio de 1900 contrahiu matri-
rnonio com d. Regina Cherem, dei-
xando seis filhos: Luiz, Amélia, Gil-
berto, Esther, Leonina e Saad. Mais
tarde fixou residência na capital da
Republica.

Foi fundador, no Rio, da Socie-
dade Beneficente Gaziriense, que
prestou relevantes serviços á colo-
nia syria domiciliada no Brasil.

Em 1914 transferiu residência
para Victoria.

Foi fundador também da Socie-
dade União Syrio Libaneza, que se
fundou no principio de 1914 e que
a ella prestou valiosos serviços pela
conflagação Européa.

Era um espirito culto,intelligente e progres-
sista, amigo do trabalho e de grandes iniciativas.

A familia Gabeira perdeu seu principal che-
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fe e a colônia syrio libaneza uma das figuras
mais representativas e intelligentes.

Era um chefe de familia exemplar e cari-
nhoso.
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Mais abaixo, naquelle Pernambuco que é
todo meu em saudade, os olhos negros de He-
loisa Chagas pousaram»se em paysagens de
simplicidade e de encantamento, e a sua pen-
na, como um pincel mágico, transportou-as para
as telas nítidas, qae são as paginas do seu livro
inicial—«O sorriso de Eva»—onde se enfeixam
lindos contos ftligranados e cheios de subtile-
zas psychologicas.

No Rio, onde é embaixatriz da intelligencia
feminina da Bahia,, Hildet Favilla presenteia-
nos com a sua «S; irabanda Uluminada», colle-
ctanea de versos que marca um passo á frente
da de esiréa, que ioi«Dôr Suave».

De Corityba, vêm-nos as «Folhas Esparsas»
que Ada Maccagi t irou aos pinheiros espetados

no espaço paranaense.
E assim, de todos os lados, rebentam as

fontes occultas da alma da mulher brasileira,
que, se não pode formar no mesmo plano que
o homem, é, pelo menos, tão talentosa como a
de qualquer outra pátria, por mais culta e ade-
antada que esta seja.

As mulheres e as letras, segundo alguns
pessimistas, têm feito a desgraça dos brasileiros.

Vamos ver, porém, se as mulheres de le-
trás transformarão para melhor a nossa vida
intellectual, ou se as letras das nossas mulhe-
res, com o rodar dos annos, obrigarão os ho-
mens a ensarilhar as suas armas literárias, for-
çados por uma concorrência victoriosa...

Oswaldo Santiago
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Tosco, á beira da grota, esfuma o rancho oblongo,

Cujo aspecto bacento é fúnebre, de tumba,

Onde, surdo, alta noite, o bate pé retumba,

Lento, no cangerê dos moambeiros do Congo.

O mestre, um negro velho, o chefe da macumba,

Chama a Cambonde—o Rei-e solta um grito longo

Faz piruêtas e ginga e, gingando, no jongo,

Bate o pemba a pedir que o inimigo succumba.

Uma cieoula, que accende a vela e urde a mandinga,

Funga e resmunga e dança e ora canta e ora xinga

E outros rezam, de roda, em voz rouca e abafada...

E, emquanto rumoreja o macabro alvoroço,

Santo Antônio é amarrado ali pelo pescoço
E enche o ar um cheiro máu de pólvora queimada

Ruy Cortes
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Grupos feitos por occasiào da inauguração da estrada de automóvel de João Neiva a
Demetrio Ribeiro, no dia 8 do corrente, com a presença de s. exa. o sr. Presidente do
Estado, dr. Aristeu Aguiar. EM CIMA ; Aspecto da chegada de s. exa. em João Neiva,

EM BAIXO : S. exa. soltando o laço symboJico,
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I A eterna vaidade
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Como pensa «miss» França

«A Noite», promotora do concurso de belle-
za internacional que se vae effectuar, em se-
tembro, no Rio de Janeiro, mal foi inaugurado
o serviço de telephone entre a capital da Re-
publica e a Europa, entrevistou por esse meio
a senhorita Yvette Labrousse, a loura «Miss
França», que se achava num hotel de Lyon.

Eis ao perguntas e respostas dessa entre-
\ista, na parte que interessa a esta secção;

—Quaes as suas idéas sobre a educação
moderna das moças, sobre a educação gênero
americano, livre, independente ?

—Sou inteiramente pela educação moder-
na, que faz da mulher um ente independente,
com os mesmos direitos dos homens.

—Que pensa do voto das mulheres ?
—Inteiramente a favor.
—Sendo moderna, é necessariamente spor-

tiva...
—Muito. Gosto de todos os sports. Pratico

a natação, o remo, e adoro o tennis.
;;;,—E a dansa ?

—Gosto immensamente das dansas e das
musicas modernas.

—Poderíamos conhecer seu pensamento a
respeito de modas feminina ?

I —-Saias curtas. A minha côr preferida é o
branco.

—Qual a sua costureira ?
—Callot Soeurs, de Paris.
E a palestra tomou outro rumo, interrom-

pendo a deliciosa futilidade de «Miss França»,
que parece ser bem mulher e bem franceza...

*
* *

Como pensa «Miss Europa»

Ouvidas as opiniões de «Miss França», o
interrogatório passou a ter como respondentei
em Paris, a senhorita Alice Diplarakou, «Miss
Grécia» e depois «Miss Europa».

Eil-o:
— Que pensa sobre as ideas modernas, so-

bre a educação feminina moderna, sobre o fe-
minismo ?

—Sou pelas ideas modernas, mas sou mo-
derada. Quanto ao voto feminino acho que as
mulheres já têm na vida, bastantes cousas com
que se occupar, mas tenho bastante educação,
bastante instrucçáo e bastante intelligencia para»chamada a votar, saber fazel-o com acerto.

-Que prefere, as dansas modernas ou an-
tigas ?

—Adoro a dansa. As dansas modernas tem
o rythmo da vida moderna, são alegres. E'
bom dansar, dá vida. Mas as dansas antigas
são mais artisticas, mais graciosas. Aquellas,
são um divertimento, estas, uma arte.

—E' sportiva, tem algum sport predilecto ?
Gosto de todos.

E da musica ?
—Sou pianista. Nunca me recuso a tocar

em concertos de caridade, o que é para mim
grande alegria. Meus auctores predilectos são
Chopin, que colloco acima de todos, Beetho-
ven, Listz e Bach.

—Dê me sua impressão sobre a moda fe-
minina. E' a favor dos vestidos longos ou curtos ?

—Para o passeio, para a cidade, é mais

m
O di st meto

moço Américo
Machado, intel-
ligente, esforça •
do e competen
te Commissario
da Policia Ci-
viL nesta Ca-
pitah que fes-
tejou seu anni-
versarionatali-
cio no dia 28
do mez passa-
do, sendo alvo

das mais ex~
pressivas de-

monstr ações de
amizade.
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commodo o vestido curto. Mas o vestido longo
dá mais graça, mais «charme», ás mulheres bel-
Ias. Para a noite, deve ser sempre escolhido o
vestido longo. A colônia grega de Paris fez-me
presente de um vestido estylo grego, como os
que cobrem as nossas estatuas antigas. Pode
crer que é uma verdadeira maravilha.

E «Miss Europa», pouco depois, encerrava
as suas declarações que, contanto revelem que
a mentalidade feminina da época é uma só, actu-
almente, na China ou na Grécia, demonstrou
ser possuidora de um espirito mais elevado,
embora mais vaidoso e convencido, resultado,
talvez, da sua vida de triumphos.

Ahi fica, portanto, para as leitoras da «Vi-
da Capichaba», a prova de que precisam se
tornar mais vaidosas, se é que já não o são...

Zito André
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VI (Para a «Vida Capichaba») U

H

Ninon sorri. Abre os braços. Gorgeia.
A sua voz, de uma doçura extrema,
óra fica velada, ora 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 l

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

Nesses momentos de egoismo profundo,
eu desejara (este ciúme é atroz!)
ser o único poeta deste mundo...
Havia de reinar sozinho, em sua voz l

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

H
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/£ HÂBOLD daltbo m

Ira (Inédito* do livro "Os poemas de Niricn") B SgA
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Sociedades agrícolas como núcleos de
dynamísmo socK>agr.cola

4 FEDERAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES RURAES-SUBVENÇÕES
(These apresentada ao F Congresso Agro-Pecuario de Cachoeiro de Itapemirim)

¦m**W* *•**+•

Dó anno transacto a esta parte, tem se ac-
centuado um forte movimento favorável á or-
ganização das sociedades agrícolas no Espirito
Santo.

; Nó norte do Estado surgiu a SOCIEDADE
AGRÍCOLA DO RIO DOCE, promissora cor-
poração alicerçada nos legítimos anseios dos
que bem comprehendem as necessidade da cias-
se agrícola.

Iniciando-se com uma actuação patriótica
sob a orientação de homens de espirito reali-
zador, a novel aggremiação teve a honra de se
ver reconhecida de utilidade publica no seio do
Congresso Estadual.

§j Em Accioly, também na zona norte, coube-
nq$ à'agradável iniciativa de fundar uma soei*
e4ád:él de lavradores. 4

|f Jfáíexistia ümá em Alegre. Em Cachoeiro de
Itapemirim, centro de uma zona prospera, que
não podia permanecer indifferente á corrente
inhòyádòrai ergueu se a1 SÓ CIEDADE RURAL,
amparada pela confiança de muitos e contando
com apoio de elementos prestigiosos.

E' desnecessário enumerarmos as vantagens
de associações dessa ordem.

Vihdo preencher exactas necessidades de
clàssfeí como órgãos representativos, essas cor-
poraçóes servem, não somente de? iutermedia-
rias dé solicitações razoáveis, corno principal-
mèntje dé núcleos disseminadores de espirito
associativo.

Por intermédio das sociedades agrícolas
grandes passos favoráveis á agricultura podem
ser conseguidos.

'.'.?;. O .::. .>"n'4';': '

arregimentaçao da lavoura nessas aggre-
mjaçoes prepara a população rural para effici*
entes movimentos de cooperação, além de des-
brayar o terreno para a melhor comprehensão
da agricultura moderna, para a implantação do
còòpèrativismo agrícola, para à orientação zòo-
technica inicial de yquetão necessitada está a pe-
cuaria espirito-santense.

Por ora temos um2< meia dúzia de socieda-
des de lavradores.

Sustentamos que deve haver, pelo menos,
um centro agrícola em cada município.

E' razoável avançarmos que aos própriostèchnicos da Secretaria da Agricultura seria

vantajoso dirigirem-se aos lavradores por inter-
médio de corporações representativas.

De certo daqui resultariam facilidades in-
discutíveis pára o êxito dos serviços de divul"
gaçao.

Temos o prazer de trazer ao conhecimento
deste Congresso quanto nos foi útil o auxilio
da Sociedade Agrícola do Rio Doce, quando
estivemos em Collatina como auxiliar dá; Secre-
taria da Agricultura, encarregado do ensino
agrícola itineránte da 4a. Região.

Em Collatina, havia absoluto indifferentis-
mo quanto á nossa humilde missão;

O bom acolhimento não foi além dá; sede
do múnicipio, por parte daquelles a .quem pouco
ou nada interessava directamentè a _2<->ssa mis-
são modestissima, envolta desde logo ho pessi-
rnismo dé nossa gente ho apreciar innovações
agronômicas para uma região, que surgira a
despeito da rotina.

, ..¦ 4 4 . ü , ¦¦¦/ - 4: .;¦ ¦¦:.v.¦••¦•.¦¦¦:¦ ;
Pedir-lhes a interferência junto á classe ru-

ral, no sentido de meíhor receber a nossa ten-
tativa, seria formar uma continuidade de obse-
quios de que nos não convinha ser devedor.

Dado o indifferentismo do meio rural» te-
riamos de ser constante na mesma solicitação
de amparo dos elementos intellectuaes e diri-
gentes. Seria um abuso.

Nessa emergência foi que encontrámos na
SOCIEDADE AGRÍCOLA DO RIO DOCE um
inestimável auxilio, mercê do prestigio, dos ele-
mentor, que lhe compõem a directoria.

E' de justiça que deixemos salientado aqui
o enthusiasmo dessa Directoria.

Convidando nos a SOCIEDADE para fizer
uma serie de conferências e demonstrações
praticas, tivemos opportunidade de falar perante
reuniões de 100, 200 e até 500 lavradores, como
se verificou em Accioly.

x O3 resultados conseguidos, positivados na
rápida circulação dos assumptos expostos, nos
induziram a tentar a fundação da Sociedade
Agrícola de Accioly, pór intermédio da qual
conseguimos reuniões de lavradores em grande
numero e com evidente proveito. -

Parece conveniente pensarmos desde já, ao
fundarmos novos núcleos, na futura Federação
das Sociedades Ruraes do Estado.

1
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Grupo da alegres foliões,em Calçado, qüa obedeciam à orientação do ar.
João Gomes, proprietário do auto movei.

Federação é união. E' conjugação de for-
ças. Significa homogeneidade na heterogenei-
dade.

Consequentemente pensando nessa federa-
<Jão, estaríamos cogitando apressar um aspecto
de força da classe rurali no futuro.... .._

Tivemos ha tempos animadas polemicas
com ò prezado collega eng. agr. Nelson Gue-
des Pereira, que se batia por que a sede da
Federação fosse em Victoria.

Éramos então por que o centro se íirmas,
se em Gollatina, situada em excellente posição
geographica relativamente á formidável força.
econômica, que ora se prepara no norte do Rio
Doce.

Não existia então a Sociedade Rural de C
de ítapemirim.

Sobretudo, contávamos com uma mentali-
dade e uma consciência de classe, no seio dos
lavradores do norte, que com o correr do
tempo não tivemos òpportunidade de verificar
favoravelmente.

Seria inércia ou vaidade a permanência no
ponto de vista primitivo.

86
i

Adoptamos, pois, a opinião do nosso citado
collega, opinião que se justifica, aindar por con-
siderações de ordem geographica.

Finalizando, pretendemos sustentar que a
SOCIEDADE RURAL DE C. DE ITAPEMÍRIM
e á SOCIEDADE AGRÍCOLA DO RIO DOCE,
uma no sul e outra nõ norte do Estado; cabe
«leaderar» a propaganda cuja necessidade es*
tamos propugnando.

O vulto da propaganda, é tão suggêstivo que
se justificaria pleitearmos uma subvenção roo.
desta para as duas corporações apontadas.

Propomos ainda que á SOCIIÍADE RURAL
de C de ÍTAPEMIRIM seja considerada de uti-
lidade publica, mediante solicitação aos poderès
competentes. fc

CONCLUSÕES:
a) Precisamos propagar as sociedades ru-

raes, de modo que haja em cada município pelo
menos uma sociedade;

b) precisamos promover opportunamente a
fundação da Federação das Associações Ruraes
do E. Santo ;
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Em cima, no grupo, Luiz César, Ruth o Léa e, em bah
xo, á esquerda, Ruth e,á direita, Luiz César, inte-

ressantes filhinhos do nosso illustre amigo, dr. Audi'
fax Aguiar, digno director dos Serviços do Defesa

do Café, no Estdao, na hera do banho de mar.

C) devemos pleitear uma subvenção para a
Sociadade A. do Rio Doce e para a S. Rural
de C. de Itapemirim ;

o d) é justo que a S. Rural de Cachoeiro seja
considerada de utilidade publica.

PARECER

uma feliz exposição do que se tem
feito e do se pode fazer em prol do
desenvolvimento do espirito asso-
ciativo na vida agricola, accentu-
ando. com especial carinho, os be-
neficios conseguidos em pouco tem-
poi mediante as sociedades existen-
tes. ¦ .:,'.¦

O autor, que é consagrado es-
pecialista, sustentou viva polemica
om o dr. Nelson Guedts Pereira a
respeito do logar mais próprio, no
Estado, para estabelecer-se o centro
da Federação das Sociedades Ru-
raes do E. Santo. Num gesto ele-
gante, que mais demonstra um es-
pirit) de requintada elevação, o dr.
Olavo Rego advoga, hoje, a these
que combatia e vota para que a ca*
pit 1 do Estado seja a sede da Fe-
deração.

Adoptando a bem elaborada
dissertação, somos de parecer que
o Congresso Agro Pecuário de Ca-
choeiro de Itapemirim vote as con-
elusões seguintes í

a) Em cada município deve
exbtir, pelo menoc, un Centro Agri-
cola.

b) Logo que haja numero razoa-
vel de Centros, será oppòrtuno fun-
dar*se a Federação das Sociedades

'Rura.es do E. Santo.
c) E' justo que o Governo do

Estado subvenciode a Sociedade
Rural de Cachoeiro de Itapemirim.

d) A Sociedade Rural de Ca*
hoeiro de Itapemirim deve ser con-
siderada de utilidade publica.

aa) — Américo Viveiros Costa
Costa Lima, presidente; Francisco
Gonçalves, lelator; Freitas Barbosa,
Brilhante Pinho Teixeira, Francisco
Ferreira Pinheiro, Anacleto Ramos,
Aristeu Portugal Neves.

~P*4èP»>é< T^PW

A dissertação do dr. Olavo Rego sobre as
sociedades agrícolas, como núcleos de dyna-
mismo socio-agricola, constitue uma excellente
contribuição do illustre engenheiro agrônomo
aos trabalhos do Congresso Agro Pecuário. E'
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Pelos cafés, pelos bars,
Seja de noite ou de dia,

Teu nome anda em toda parte
Qual café capitania...
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Senhorita Lydia Besouchet, da elite social victoriense,

fazendo o «Abat-jour» na linda fantasia scenica

da consagrada escriptora nacional Maria Euge-

nia Celso, quando aqui esteve em

fevereiro passado.
(Photo Paes)
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Dois amantes no quarto. No
quarto dj paredes cinzentas
com linhas brancas,- verdes,
vermelhas, em forma trans- fc
versai.

Ella : um lindo dia de pri-
mavera num corpo de mulher.
Elle : profissional do amor, in
veterado conquistador de vir.
gens. Ambos, moços. Haviam-
se conhecido numa corrida de
vtnnibus. Elle achou-a pob:e
e offcreceu-lhe um poucj da
sua fortuna. Na sua candidez

i virginal ella achou que isso
era a cuu&a mais natural ces
te mundo. E sentiu-se uinpou-
co assustada e medrosa qüan-
do elle lhe disse que o pro-
curasse no apartamento esque:
a»ito daquella rua esquesita.

3 Lá estava ella, portanto. Pe. |rito na arte de provocar sen%\
sações voluptuasas eití qüàl-;:
quer mulher, elle a dépoz em
seus joelhos, beijando-à.

Ella sentiu-se perdida. Quiz|
fugir. Seu coração, agora, é
que lhe suppliçou ficar. Mas,
quando ambos se iam delirante
mente possuir,do teçtò sem for<

Í ro umeacp de telha càhiu e es-
patifou se no chão. Áquellç|
simples ruido, no silencio mys
tico e divino daquelle aparta- E
mento, fel-o estremecer, Com|

na calma e a frieza que denun
ciam a raiva dos homens ver
dadeiramente valentes, elle sé|

jl lt vantou; e olhou para o tectò \
isem forro. Como duas lanterf

nas luminosas, dois enormes
olhos espiavam indiscretamen-
te o ambiente. Com um tiro
elle jogou aocháo.ensanguen-
tado, o corpo já disforme e
negro de um gato. Em segui-1
da vestiu-se e perdeu-se no
emaranhado tumultuoso das
ruas. A amante estava salva.
E como a vida humana é cheia

3 de incidentes imprevistos, ella,
banhada em lagrimas, agrade-
ceu ao Deus da sua religião, \
o imprevisto daquelle inci-
dente.

A sua virgindade fora salva
por um gato.

Jairom rã
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«Mitinée» infantil, promovida pelo «Éden Casino», de Calçado.
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Grupo S. A,, dirigido pelo competente musicista Sebastião Antunes, que fez successo
no ultimo Carnaval, em S. dose do Calçado.
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Calque a mão na banda de rodap
gem Goodyear ÂUWeath(ã\Sinta a j
adheíericia dos losangos sálieniés •
do centro da banda de rodagem.1
Isto mostra porque a banda de
roiiagem Goodyear imprime sua
marca de segurança no caminho
e porque tem tracção superior.
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Armazém *1>* i #* f^l #* 11 #» ' Ferragens gros;
seccoscmolhados J030 LsCilIcl por atacado.

)4especialista e importador lie aguardente, álcool e larque em alta escala. % I
I

)*
Endereço telèg.: DODAbbA — Caixa postal, 3961 — Telephone, 315

Rua 1* de Março, 12 —V 1CTOR1A- Estado do Espirito Santo J
^^j^^_^i2^^ ;S^^^^L:^á^^^^^È^, .»ff**##*##**##?^#*##*#^

ca de autemovois, em 25 He Mar .8 te jl
;8fttR0S PARTICULARES:

' Bli^rr;-;.: Marcas ¦ ,.*'.'' •

HEpOS DE ALUGUEL: ^

fflp$d Paige ;'•'." i i'; |$|

Clevèland
Hupmobile
Studbaker
Aiiburn FS»
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I
1

%2
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GARROS DE TRAN
%:¦ :ÔPORTE:.;::"::-;::.
Chevrolet

International &

Dodgé
Studbakér
Stwart
^illys Nígbt

GARROS OFFICÍAES:
International— transg.

tford¦ f':s ;'• v; pas%;'..:.:_;
Éord -r- Á mbulan cia
Çuick . :;...,-:g ¦": 'y?:p&.\ysW

etòvróletr^^ansporte
.Çftr^
Merry Weatér—bomb.
Hudson > pas.
;BeiÍZ^,'^
Studbakér—Ambulância
Grand Paige pafe i
Auburn; l) ^i;t!.|^|||
GÉírysler Imperial |P| W4i
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1 1
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45
40

4
2
2
2

1

IÊÍÍÉII

3

101
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1
8
5
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3

2
I
1
1
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52
Total 305 %
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Assignaturas para 1930
Pedimos aos nossos represen-

] tantes que procurem angariar
assignaturas para o corrente anno, en-
viando-nos, com a possivel brevidade,
as respectivas relações. As assignatu-

| ras tomadas agora, para 1930, terão di-
reito a prêmios valiosos. O pagamento

t será feito adeantadamente.
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sòberáhô nas MOLESTl$S.:# ESTOWAGO,
INTESTINOS, CÓRaCM e NÈRVOlS
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O uaico preparado até hoje conhecido para combater 9
exterminar\por completo a caspa, evitar a queda do ca- g

bello e combater toda e qualquer moléstia do couro J
v cabelludo. S

OLEO PRIMOR •
O melhor para amaciar e dar brilho ao cabello, de per- 5
(ume finistimo e agradável, rivalizando com os similares S

estrangeiros, nSo sendo o mais caro. S
Estes poderosos preparados sâo vendidos na •
Perfumaria FLOR DA AMERICA •

Rua Duque de Caxias, 27 Ç
E. E. SaÀNTO VICTORIA X
»MB»»»»»»m.§*9»»»*<»**»»»»B»»m+
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RUA JERONYMO MONTEIRO, 59 m
<:. VWi!

MmA-XI:

1 Duane de Caxias, 40 - C. postal, 374*

& Alves
SERVIÇO COMPLETO PARA BÁNQl||

TES, BAILES E PIC-NICS. |
Bebidas finas, conservas nacionael

e èsitangéiras I
- TELEPHONE N. 182 -

VICTORIA ESPÍRITO SANT<^
::
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Campos e searas
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[Criação de patos
mi

Cos

Os ninhos das patas devem ser feitos longe
láe gallinheiros, e não muito perto uns dos ou-

B|ííJunto a tanques, brejos e poças dágua,
Sita criação é uma garantia contra as moscas e

^Ktoosquitos, pois os patinhos são grandes ca-
Édores. Se não apanharem chuva nem sereno
KM,-.: '¦ t- ¦¦:':' ¦¦¦¦¦.'.'¦ ¦ '\- •¦' ,¦¦ ¦¦¦''¦

primeiros quinze dias* não morrem,
Bão ser raramente, durante a sua primei-
^tápa de vida. A" alimentação deve ser, de
pira e á tarde; uma pequena ração de ver-
1§ picada, feijão moido, quirera de niilhj) é
palmais. Devem passar sem comer ps dois
|rês primeiros dias. À incubaçãò dura de 20

||| dias. As patas, extremamente dóceis ere-
;nadas, criam-se melhor do que as galti-

Hs. E' prudente cortar as pennas mestras
|s patões, para què não- voem, mudarido de
ddencia. v-V-\;:^:'\^;;:^

fy attràhe asabelhas *
jjÇ*%jffti?.»v' >' " '¦¦'¦'¦•' ¦'-—,' ¦ ¦ "''¦<- v ¦ '¦;'". ¦?** ¦'¦'.'¦"¦ v ¦.¦'/¦¦ v- ¦ -vi. ¦
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A natureza andou bem avisada em dar á
jfriá dás flptés coloridos impressionantes e
|pdo perfumes agradáveis* A força prin-
que attrahe a visita dos inséetòs á flpr,
parte, a acção da eôr; mas, muito mais,

K|éü perfume. Isso tem importância capi*
{visto que os insectos são indispensáveis á
||§Bç$flu As flores, que àttráheiri pela cdrè

íf^erf tymé* têm a vanlagèái de ser serVir
^ .primeiro ipgâr. IM^ da

^^láde Real de Agricultura»» déu-se ac> tra-
^tde contar as visitáé de /ãbelhaá é ptitrps
^s ás flores de árvores f r u tif eras; Um a das

pS^ciats foi feita com ^
Iplipfeadas ttu^

m

m
WsÈm||s^
^|Eiciaes, mas ao ser oollòcadp hellas o
fci^tural, logo ;:àç;::feàíabéíéc'étf -tíBúi--xciibiame--

fitantes. A conclusão, portanto, é què as
ip^Sb attrahidas mais pelo fterfumé do

peláxè^r^dat 'flores. ¦. ¦¦v--.':?^::.;X-f :':r-:-'';''u.''.:

Wáp 4è abelhas ^M:-^:'^
mrAr / ^ - -.... ¦¦ •.. ;- . ¦.... " •

pste no bellò parque dê Directoria de In"
Bl^tinüáli departãméhto da Secretaria de

|tieiifiçip, ápparelhado para fornecer ás par-
f|rôes as abelhas rainhas, c^mo para pro:
Iftiár áosi interessados ós elementos téchni^
indispensáveis á iniciaçãp da ápicultura,

|ie-os nossos lavradores devem experimentar
Idesenvoíver como cultura auxiliar rendo-

ia. Além do resultado financeiro que a apicul-
a i: * <
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tura pode proporcionar, traz ainda outros be-
neficios, entre os quaes o de augmentar as co
lheitas. Agricultores de diversas localidades do
interior do grande Estado paulista, reconhecen-
do esses benefícios, associaram ás suas cultu-
ras de café, laranja e outras á criação de abe-
lhas, e não seria senão louvável que os seus
collegas do Espirito Santo os imitassem. O uso
do mel é muito .benéfico'. Na sua composição
entra pphosphato em bôa proporção, facilmen-
te digerivel e perfeitamente assimilável. E'.
portanto, o mel precioso reconstituinte. Além
do phosphato, contem elle, como elementos
componentes, matérias prganicas ^proteínas),
materias inorgânicas (metaés/. albuminoides,
dextrina, vitamina em abundância, etc O gran-
de consumo dó mel garante para os fazendeiros
p êxito de uma criação de abelhas.
A araruta

'¦'¦.¦;• 
¦.¦¦'¦'.¦.. ¦ 

¦¦ .. 
__ 
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A araruta planta se de seténabrp a novém
bro. Bíüme;nau e Joinville são os nossos maio-
res çélleiròsi. O^étó^
é utiv tanto solúvel na água iria ^
grude com a água quente^ çotçp ô de mandio
ça, e sim uma mucilágem transparente. Planta-
se a batata em qualquer terreno onde medre a
mandioca, tornando se praga por brotarem, os
pedaços que ficam da cPlhéita, Depois do ter-
«ceiro anno são dispensíiyeis ás limpas é qual-
quer espçcie dé tratp, Còlhém-sé com ànno e
meio, qtiaü|do começam a seccar às folhas.
Uma braça quadrada âe terreno dá uma arro-
bà de raízes, ou dpis kilp$ de polvilhp. Ás for-
migas náo a atacam. A9 raizes duram muito,
guardadas em logar seççpç arejadpy podendo
por isso esperar que p lavrador tenha tebp<ó
de cuidaradéllàs.Ó^
gmenta dia a dia, em todas as partes do mun-
dè, e os nossos agricultores não deviam des-
prezàl-o^.' -M& ¦ f:wêi íf?S;IS^
As pimentas

Bonitas, as pimenteiras enfeitam as hortas.
Plantam-se até novembro, de' semente, em vi|
veiros, ou no logar aefinitivoy á distancia de 5
palmos em quadra. O pimentão pode ser plan-
tado mais junto. Boas e repetidas regras. Para
fazer conserva, escolhem pe as maduras, tiram-
se os cabinhos, e aferventam-se ligeiramente
em salmoura. Escorrida a salmoura, põe se no
vidro com vinagre de qualidade, até encher, e
no gargalo azeite para evitar o contacto com o
ar.
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DEPOIS QUE Va. Exa. USAR
'. . VA.';-": ,-.".¦.' ¦¦'.-•

Agua de Colônia
Pó de arroz

Brilhanllna
Sabão para barba
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Talco
E PASTA PARÁ DENTES DA

Sabonetes
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Sil SABOARIA PARAHYBANA
poderá, então, dizer qual o melhor*fabricado na America do Sul.

Sáo. os melhores e nâo sâò os mais caros.

aa

Únicos vendedores:
VICTOR & COIMBRA

Rua da Concórdia, n° 188—f andar
RECIFE

iíSsSS Agente geral para o Espirito Santo

JORGE SAADE |
Rua Oéronymo Monteiro, 5Ê<||

...... - •

VSGTORIA

m;. •;

DEPÓSITOS PERMANENTES EM RECÍFE, RJOc S. PAULO

Eu adoro a?:#ülbíre8 que amam aos gatos.
No sonho d. Qüitèria abraçava, gesticulava,

ria, beijava quálqjaér cóüsa, que devia ser mui-
to linda.

Nisso acorda, e dá com a vistç em «seu»
Manuel, esperando que ela despertasse.

Roronando*lhe nos fceios» uma gatinha re-
melguenta. ^

-Boas tardes, d. Qüitéria 1 Ahi está a a«-
gord, que eu prumeti a bòssòria.

Bêjà cumo ela é mimosa I
Está a durmire em cima dus seus seios,

cumo uma criança no colo da senhora mãe 1

ÀÜL

m steco e

wJ:$msk
-*»

jsa^smsmBt

Arnulpho Neves
'**®mm>sm>
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Para lavar garrafas de crystal, corta se
uma batata e introduzèm^se os pedacinhos pelo
gargalho, deitando-se por cima um pòucõ A -a-

gua, Depois, agita-se bastante tempo e lava-se
com agua simples—O crystal ficará de uma ab-
soluta limpidez;tratando-se de vasilhas que náo
tenham de servir a bebidas, emprega-se o vi-
nagre e o sal, a que não resistem as manchas
mais densas e pegadas.
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PHOSPHATADA ¦&>&:%•

VITAMINAIS
} Silva Araújo &cM
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«^ ° commendador Rodrigues tinha acabado
Jle almoçar, estava de palito na bocaeemman-
j|as de camisa no seu escriptorio commercial,tratando de pôr em ordem alguns papeis, quan-

^6 
viu assomar, através das grades que o se-

Juravam do armazém, o rosto sympathico do
Jpitó'; do Raposo, um dos fregüezes do interior

^fe lhe dera um prejuízo de contos de réis.
Tp. O negociante conhecia o rapaz, porque fô-v
|| 

em tempo, encarregado de lhe abonar uma [
pequena mesada por conta do pae; depois disso,

píiica mais lhe puzera a vista em cima.
^fg-Dá licença, commendador ?

^Entre, s'or Raposo, entre e sente-se.
P rapaz entrou e.sentou-se, arregaçando as

¦pp*-- para evitar as joelheiras.
Tp^Como vão os seus estudos ? O senhor,
^| 

tempo, já deve estar quasi medico 1
^^Formo-oi^ este anno, commendador ; le-a minha cruz ao calvário 1

r^Brayo i..... dou-lhe os parabéns 1.,.
J Obrigado; mas não imagina qpe sacrifícios
tem custado a conquista do pergaminho 1

_MíS^^ ha conquista
iem sacrifício 1 Eu que o diga .. . aqui onde me
^,comi o pão que o diabo amassou.
é|^ estoij comenv
^| três annos vivo||sSBÍ^saaÍ:v::l ; sim

qüè ó comméndadòií béoj sabe .. .desde que¦|| fiçoiu -ejiSí^

JíEntáo íjüe tem isso ? ^ gehte, depois de
pi 

edade, nap. deye contar com o papae-
8fe a ^^ Í^M^^$[^0Mi^ de um- navio

jla*^ae^é-dis^
$a vida, no Brasil»! Não é o senhor o primei-

pim 
será o ultimo que se fôrma sem mesa-x . . Digo-lhe mais; foi melhor assim í Se dis-Í|se de recursos, talvez náo se formasse

fez caísse ha '^%ttM^00U^^ífW^ '
fclas ê inconcebível a luta que tenho tido

*ra chegar a este resultado 1 Fiz-me revisor de
j| 

vas para viver I Náo faz idéa, commendador,
l^fe *Jeyarv^ da tarde**>âs duas e três da madrugada a rever pro-

.feí1^

mm

w ^Ewtâo <lue tem isso? O marechal Fio-lano foi revisor de provas do Correio Mercatie chegou aquella posiçãol~-E mimando de tom :•YMas a que devo o prazer de sua visita?
|stou muito accupado e não tenho tempo a(perder. L
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Raposo concertou a garganta, aprumou 0corpo, passou a mão pelos olhos, e disse :—Serei breve, commendador. Trata-se daimpressão da minha these. . . E' uma despesade quinhentos mil réis para a qual não estou
preparado.
, -Não está preparado ? Pois devia estar.devia contar com ella, porque nenhum estudante de medicina recebe o gráo sem imprimi
uma these.

-Mas que queria o commendador que eufizesse ?
-Ora essa I que depositasse, todos os mezes, na Caixa Econômica, uma pequena quan!tia até perfazer a somma necessária 1~ —Ksoé bom de dizer . •¦,.'
—A impressão da these ha muito tempo de-

via figurar no seu orçamento! Mas vamos, va
mos; que deseja ?

—A' vista da censura que o commenpador
acaba de me fazer, receio dizer que vinha pedir lhe me adeantasse os quinhentos rnil réis..

^^lg;^|)>l|e; que quinhentos mil réis è dinheiro
s'or Raposo :.i

: —Pou-lhe a minha palavra de honra quejlh'os pagarei com os m^usp^
de ráedico.

Um velho guardadivroSj que estava sentadoi
Ji uma carteira próxima, e parecia alheio ao qulse passava tossiu eassoou se ruidosamente, ã
commendador^tamboriiou os dedos sobre oi
papeisí^que punha em ordem. Houve uma longái
pausa, e um longo silencio, quebrado apenas?
pelois rumores do armazém. x

—Bom I — exclamou, por fim, ó negociante
que não se achou com animo de dizer que não|
Leve este cartão da minha casa commercial |typographia, e diga lá que venha receber a im|
portancia do trabalho, com tanto que não exf
ceda dos quinhentos mil réis. I

O Raposo teve-um movimento de contraril
edade, que só o guarda-livros percebeu. 1:0^^^^0^^é^)^M typographia exige
um signal dé trinta por cento; disse me que nãôj
mandaria compor a these, sem eu lhe pagarjcento e cincoenta mil réis adeantadamente. 3—Pois tome lá os cento é cincoenta milj
reis ! Por isso não seja a duvida 1

O guarda-livros tassiu e assoou-se de novo
e com estrondo.

—O homem da typographia me faça o tra
balho, e no fim venha receber os trezentos e
cincoenta que faltam, ,|

E duas notas do Banco da Republica pas
ÀiX.'j;j-'SX;~
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SOCIEDADE DE SEGUROS DEVIDA
FUNDADA EM 1896

SEDE SOCIAL — HIO DE JANEIRO
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ACTIVO em
«c
a

1925
1926
1927
1928
1929

Rs. 40.684:952$773
45.928:586$907
51.706:733 $166
57.347:509$833
63.681:61 6$938

HAVERÁ'QUEM
A'EQUITATIVA—Exceda na presteza com que solve os seus compromissos ? Haverá quem, como

A EQUITATIVA—Offereça garantias tão efficazes na liquidação de apólices ? Haverá quem
A' EQÜITATIV A—Ultrapasse na lisura com que procede em relação ás propostas que lhe são feitas? Haverá quem, cogij|

A EQÜITATIVA—Promova de motu próprio a liquidação de suas apólices vencidas por fallecimento dos seus segura-gj
dos? Os factos demonstram á saciedade que

A EQUITATIVA—Não tem rival, nas garantias que offerece aos seus segurados.

Quereis dormir tranquillo quanto ao futuro da vossa família?

m

SEGURAI A VOSSA VIDA EM A' EQUITATIVA
Pedir prospectos e informações sobre seguros com sorteios trimestraes em dinheiro, em vida do segurado ao Supenn-

tendente da Succursal neste Estado. SR. HEBACLITO DUQUE DE FREITAS, no Edifici. do Bank of |
London & South America, Ltd., 1> andar, sala 9-Caixa postal,. 3991. ^s0":

VICTORIA E. E. SANTO zm
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CRIA ROBUSTOS BEBES
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^Distribuidores: G. Roubach & Gla.

h Rua 1* de Março, 20

porque .: •: *'V"''

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

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

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

gExpertmente^opara o seuBebég

'rrnririnrr & G. '$m®

Commlsides. consltfnaçdos, réurc-
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e conta própria |

Escriptorio e armazém: R. 1' de Março,

Telegrammas: TRINXET-Cqdieo: WBEII|§

TELEPHONE, 75-C. POSTAL, 381S

9.Victoria
•::

Espirito Santo
— ¦ — - ¦ " " B|
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g|aram das mgos do cornmendador Redrigues!,,'j^à às do Raposo.
Quanto ao senhor, opportunamente me

Ijlfíssará um titulo . . .sim porque isto é um em-
p|èstimo ...-."'

|D.e certo . . . é uma divida sagrada!
Sou pae de família: não tenho o direito

||p;fazer presentes desta natureza.
—Quanta bondade a sua !
—Qual bondade, qual nada ! Vá com Deus,

prima a sua these, e seja feliz!
ü| p Raposo.quiz beijar a máo ao commenda-

| mas este não consentiu que a gratidão do
||úro doutor se manifestasse por essa fôrma

|x_ilhanté e bateu lhe amigavelmente nas cos •
li dizendo :

—Vál vá! e seja muito feliz ! Entra como
direito na vida pratica 1...

üy Quando o rapaz saiu 6 velho guarda-livros
O se conteve, e disse ao patrão;¦00 senhor caiu com muita facilidade ... /

^BeJm o ouvi tossir é às soar-se. ^
Ç-E'; o signal que combinámos para estas oc-
poes, mas vejo que nada vale I Nunca mais
so nem me assôo !...

—Está bem, está bem...
.' ¦' ' 

amam. ¦ « "'''.'*''''.. ¦-."¦¦^Y '**¦»•><"£-'-'' •i'-;;;('^;.;iKY

J—Depois de dizer que a casa se responsa-
J^ava pelo preço da impressão da these; d
p__Òjf nenhuma necessidade tinha de dar aquel** cento e cincoenta mil réis ! Pôde rezar-lhes
rr alma !..,;.. rr xc-x'

mt,,,^áo Quero que se diga que não soccorri
f§|feò, porque ò páetnè deu prejuízo. E deixe

Jrapaz ! Quem sabe ? Está ali, talvez, um Be-'è ou um Fajardo! '
0-Póde ser, mas não tem cara disso! Aqüil;
|tiin pândego e nada mais. V^
íLfre digo ! ';¦"-'.;-"¦

m
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H conversa foí interrompida por um sujei-
lequeiiinb e màg;ro, que entrou no escripto-

Èào uma bomba. :~
jpra o Salâzár, o companheiro de infância,
Compadre, o amigo intimo do commeiídador
prigues. ¦ yy|y
í r-Meu velho, disse o recém-chegado, ve
| avisar te de que hoje és meu 1 Pertences-
de corpo e alma ! Has de jantar çommigo*

Ir queiras quer, não queiras í
| —Que foi isto ? Viste passarinho verde
I —Náo; 4ãoyi passarinho verde, más pas-ia deante aquella partida de couros com um

i_
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lucro com que não contava! Bem sabes que 0negocio esteve muito arriscado, mas felizmen-
te Deus não dorme |

—Apenas cochilla, ás vezes.
—Ao passar o recibo, ao escrever «12 deagosto» lembrei me que ha hoje quarenta an-nos que cheguei ao Brasil. . . Quero festejar

esta data! . .. Has de vir jantar commigo !—Em tua casa?
—Qual em minha casa! No Globo estare.

mos em mais liberdade. Já encommendei \Ébalthazar de dez talheres ... Vaes tu, vae o^Gouveia, vae o Andrade ... *
E oSalazar enumerou os convidados.
—Manda um telegrammá á comadre, dize*

dò-lhe que hão te espere hoje para jantar, cás seis horas apparece. Está dito ?
—Está dito! ' '. 

. 
'\ "./'

;;^':^;:^Ajp logo ! ¦ y?I
Até logo !

*

Quahido á^ 12 horas terminou Ò banquete,
um dos convivas propoz que se passasse o res-
to da noite no Casino Nacional. O Gommenda-
dor Rodrigues quiz protestar, mas não arranjod
nada, e jiá foi, com os outros, para o caíé can-
tante, qiae estava animadíssimo. Era a primei-ra vez que lá ia.

Quando os dez amigos atravessaram o jar-dim do theatro, em direcçâo á platéá, á âtten^
çâò do comxnendàdòr foi atiÉrahi^a por uth gru-\
pp de homens e mulheres, inais ruidoso quetodos 0$ Putros,ó qual em
nha redonda, esvasiava duas garrafas dCcham-
^^^^0^^$^^M^^iÊ^s 0'^r'rr, .

Qual foi a surpreza do nossa homem, quan-do reconheceuo Ilaposo na priácipalfiigura des-
s^ &riipof! «Principal», digo porque o moço agi-
tava ho ar uma nota de cincoenta mil réis, gri-tando: / . ,
;||: —Cidadão, pague-se .!:;: ¦ -x^x^r^x

roíi ò patrão com estas palavras:-—-QJhè que tórnjei informações acerca da-
quelle malandro de hontem. E* tão estudante
de medicina çpmò eu : ha muito tempo aban-
donou os estudos, e vive de morder o próximo!

¦i:* -¦*¦

E accrescentpu irritado:
—Nunca mais tusso nem me assôol;

m
m-x.
^B^f^kx ¦''

ativogado UBALDO RAMALHETE
t ^ rio, diariamente, das 9 ás 11

é ençontredo em seu escripto-
e das 15 ás 17 horas.

í!i :,."'"• ..
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YVONNE-(Victoria)—Nada tem

que agradecer. Sua lettra, finaein-
clinada para a direita, revela pes-
sôa muito sensível, emotiva, deli-
cada, fraca e de muita susceptibi-
lidade. A margem regular que dei-
xou á esquerda do papel, denota
espirito de ordem; prudência; eco
nomia; intelligente, nervosa e com
certa despreoccupaçáo ou f atalismo.
Um pouco rancorosa e vingativa;
emotividade. Por hoje, só.

J. M* J. (Goyaz) Então não acre-
dija que seja velho; pois olhe sou
ainda mais velho do xjue digo.

Actividade,tóquietaçáo, nervosis*
mo.Grande mobilidade. Voluntário-
sa* Imaginação viva e creadorav
Alegre. No momento em que escre-
veu, alguma cousa a preoccupava.

ÍNDIO BRASILEIRO — (?) — Sua
lettra revela bondade, doçura, be-
nevolencia,

Força dé vontade, clareza, leal-
da de, precisão. Econoroi co, actiyo;;
grande poder de lógica, deducção
clara e grande rapidez de assimi-
lação. Tem todas as qualidades de
um bom commerciante, não lhe fal-
tando o methodo e a paciência e
tenacidade, áf ííl^Stff

Comp deve ser ainda muito mo-
ço, espero que eôte exame lhe seja
uma espécie de ficha prevocacional:
siga a carreira commercial.

Escreva-me si acertei, pois terçi
muito prazer n'isto.

MORENA-^
revela pouca intelligencia, respeito
pelo convencional. Religiosidade
àtéao mysticismo*

Não posso lhe dár o horóscopo
das pessoas nascidas a 24 de mar-
ço, isto porque não está na minha
dependência.

E* indülgente e tem boas qualida-
des dç coração.

Economica,prudente,e despreten-
ciosa é oprototypo da bôa dona de
casa.

Gomo me escreveu muito pouco,
nada mais posso dizer-lhe.

CIGANA~(Itá)-Sua graphia in-
dica, sobretudo, a preoccupação de
apparentar o que náo é.Por outras

SERVIÇO REGULAR DE PASSAGEIROS E CARGA
COM VAPORES DE MALA

i_^_.':' __ ¦_.Navios» a. motor

General Osório - General Artigas
General San Martin

Os maiores e mais luxuosos navios de CLASSE INTER-
MEDIARIA em serviço entre a EUROPA*

AMERICA DO SUL
¦ ¦ íf-r"..*'-, .'•' -* >-' '¦

Sabidas do Rio para a EUROPA

Vapor
< ¦. » V r- 

' 
...¦;.-..\'Ç(V" ' .-ksjBHHi

44 ¦¦:-,',?-3:t-

Baden
General San Martin
Bayern
GENERAL OSÓRIO
Wuerttemberg
General Artigas
Baden
General San Martin
Bayern
GENERAL OSÓRIO
Wuerttemberg
General Artigas
Baden

de Abril
19 do Abril
29 de Abril
12 de Maio*3 dé Junh%
16 de Junho
24 de Junho

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

1 de Setembro
de Setembro

¦.-•4,
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Informações como. AGENTES
nesta Capitais

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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li Prêmios aos leite U «Ia Capichaba» em 1930
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Estamos vivendo
uma época em que o

interesse pelo ganho im*
mediato, pelo prêmio em di-

nhéito se alastra intensamente
e empolga todas as actividades.

^ f$^ÈÚ^^Í^^^S^ quisemcis fugir
f ao rigor dessa exigência da actualída-
de e, cada vez mais empenhados em le-
var para deante, victoriosa, a responsa-
íbilidàde da publicação deste semanário
—que é voz vibrante e progressista da
mentalidade espiritosântense— delibera-
mos conceder a todos os leitores da
«Vida Capichaba», no corrente anno, a
pppò^tuhidfiule de conseguiremr por nos-
$o intermédio, úm ou mais prêmios em
dinheiro. Pára beneficiarmos, não só
nossos assignantés> mas também aos
Ipmpradores de nossa venda avulsa, re-
|§vemos crear TRÊS PRÊMIOS, em
nas series rqüé correrão, os da primei-

ía seíie, em junhoí pela Loteria da Ca-
pitai Éederaí de São João, e 03 da se

*fe gunda ,• em dezétnbrov pela Loteria
do Nàjaí, correspondentes aos

TRES PRIMEIROS NÜMERQS.
dos maiores prêmios dessas

loterias. Esses prêmios se-

respectivamente, para
o 1 *, 2. e 3# lugares,

i

1

11111

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, n# minimo, com
25 NÚMEROS differentes. Começámos
a publicar os números, que darão di-
rèito a esses sorteios* desde a primeira
íju i n ta- feira de janeiro deste anno
é, aos que de se j ar e ta habilitar-se
a essas sortes, pedimòs-lhés que guardem
as revistasy que forem adquirindo, ou,
pelo o iiumero
do sorteio, para apresentar á redacçáo
aquella, cujo numero çorrespoip.da a um
àok três prettiios das duas lotèíias alluí
didas. Pes|â formai tanto no prirhei^
como no segundo semestre deste anrio,

bà» terão possibilidades de alcançar os
prêmios, que distribuiremos nas epo-
cas indicadas : : : : : : : :

GUARDEM, PORTAN-
TO, TODAS AS CAPAS í
DA *VIDA CAPICHA-
BA», QUE PODERÃO
DAR BONÉ PRÊMIOS,
EM DINHEIRO, A
QUEM AS COLLE-
ÍllOÍA^ÍÍ'v:Sl^èÍl>fÍll!31 WÊÊm

68
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NOTA | - SÓ AS RÉViSTAS
TÊÊÊÊÊÊjÊ^^í venda avulsa

E AOS ASSIGNANTES LEVAM NUMERO
PARA O SOR TEIÓ ; M. WÊÍ

I^S 
^^T^^^^^^^^^^^E __________ ifl fl___l '
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f Sc/oão de Deus Falcão

Esteve em nossa redacção, dando-nos o pra-
zer de sua visita, o distincto e brilhante jor-
nalista do «O Paiz», sr. João de Deus Falcão, en-
tretendo comnpsco amável palestra. O prezado
confrade—que nos foi apresentado pelo nosso
collaborador Jairo Leão —- esteve, por alguns
dias, em nossa cidade a serviço de sua profis-
são. Agradecémos-lhe a visita.

I" M , •

il
IHHIHII

¦ 0» **-+¦** n ¦

Dr. Milton 0'ReiUy de Souza

Antes de seu regresso ao Rio de Janeiro,
onde tem sua residência firmada, entregando-
se assiduamente aos labores do magisteHo se-
eundario é da advocacia, trouxe-nos suas des->
pedidas o nosso illustre amigo e conterrâneo,
dr. Milton 0'Reilly de Souza, que esteve nesta
cidade durante alguns dias em visita aos seus
amigos e parentes.

Gratos á sua gentileza, desejamos-lhe eon-
stantes felicidades, com votos de bôa viagem.
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OPTIMO NEGOCIO
VENDE-SE uma méchina de im-

pressão formato IA., marca Âl-
berf Frankehtal, com inotor é

:¦; correia.'/.;'/^ \ü^^
Ver e tratar na redècção da

'VIDA CAPICHABA'" -

*!

s
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Aviario Capiehaba
O sr. Aphrodisio Coelho, cujo espirito pro-

gressista e realizador, todos conhecemos e lou-
vamos, acaba de installar» um Caratoyra, na
Vilia Coelho, de suá propriedades üm avi àrio
modelo de accordo oom os preceitos da hygie-
ne, e em condições de attender ás nèceôsida-
des da nossa população.

Nesse a viário encontrar-se-ão exemplares
de todas a$ raças, de utilidade geral, de carne
e de postura, bem como serão attendidas quaés-
quer encommendas de ovos e de coelhos dè
raça.

Para mais facilidade da fregue-zia, o propri-
etário mantém uma exposição permanente de
seus produetos no mercado municipal desta ei-
dade, sito á Avenida Capiehaba.

Agradecemos-lhe a communicação* que nos
endereçou.
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ADEUS RUGAS!
A mulher em toda a edade pode rejuvenescer e embellezatô^—E' fácil obter-se a prova em vosso próprio rosto era pou^lco tempo. — Experimentae hoje mesmo o RUGOL. Cremai
scientifico preparado segundo o celebre processo da* famosa
doutora de belleza Mlle. Dort Leguy, que alcançou o primei-ro prêmio no Concurso Internacional de Produetos de Toiletíep
RHGOL °Pera em vosso rosto uma verdadeira transfortnuuvti mação, vos embelleza e vos rejuvenesce ao mes-k
mo tempo.

JP
': z

RflG 01 differe completamente dos outros cremes, sobre-UU-av/i* tudo p«la sua acção sub-cutanea, sendo absòtvM
dos pelos poros da pelle os preciosos alimentos dermicos,
que entram na sua composição. m
RUGOL evíta e Prevme as rugas precoces e pés d»iiuMWb gallinha, e faz desapparecer as sardas, pai>*àoiPespinhas, cravos, manchas, etc. '¦:•};

: 
• 

' •<¦

RHGOI nSo engordura a pelle: Não contém drogas nô»uuQVh civas. E' absolutamente inoffensivo. Até ;Ümi|§
criança recém-nascida poderá usal-o.
RHGOL dá uma vida nova á ePiderme flacida, porosa;uuuvb e fatigada, emprestando-lhe a apparencia real /:
da juventude. "
GARANTIA — Mlle. Leguy pagará mil dollares a^qoÉ

provar que ella não tirou completamente as suas!
próprias rugas com duas semanas de tratamento apenas.

Mlle. Leguy offerece mil dollares a quem provar queiella não possue oito medalhas de ouro ganhas em diversas
exposições pela, sua'maravilhosa descoberta. '•'''ír;-'-'"';^':?^8

Mlle. Leguy pagará ainda mil dollares a quem provar
que os seus attestados de cura não são espontâneos e au-
thenticos. "; • -.z. ¦;-.,¦ : ¦.-,.-¦ .. r-:z-Z:Z-:.-^z • ¦i-í«r
AVISO — Depois desta maravilhosa descoberta innumeros

imitadores têm apparecido de todas as partes do
mundo. Por isso prevenimos ao publico que não acceitf
substitutos, exigindo sempre /v

$5' w,

RUGOL fll
.-. Mme. Hary Vi-

gier escreve:
«Meu mari do,

que em sua quali-dade de ; medico é
muito descrente portodáa a sorte de re-
médios, ficou agra-
davelmente surpre-
hendido com os re
sultados que obtive
com. o uso dç RTJ-
GOL e ])6r isso
lambem assigna o
attéstado que jun-to lhe envio...» '

Mme. Souza Va-
lence escreve :Zs

fEu yivia desesperada com as i^Iditas rugas j|üe|S
afeiavaro o rosto e, depois de usar muitos cremes annun-
ciados, comecei a fazer o tratamento pelo RUGOL, obtendo «
desapparição não só das rugas eomo das manchas, modifi-
caado a minha physionomia a ponto de provocar a euriosi-
dàdé e admiração das pessoas* que me conhéciatoV

",. ^^SmÊ flflflk

flTJ^m
?fl m\W ¦• ¦

".¦'¦è'MÍ

S«
Encontra-se nas boas pharmacias, drogarias e perfumaria**!!

Únicos c ssionarios para a America do Sul;:

Escrip. Central: R; Wenceslau Braz, 22 « S, Caixa, 1379
•• S.PAULO ,,

COUPON Wm
SRS. ALVIM & FREITAS, Caixa 1379tSí Paulo 1j|

Junto remetto-lhe um vale postal da quantia de Rs........
^$000^ afim de que me seja ejaTiado pelo correio

RIum pote de RUGOL:
Nome .
Rua...
Cidade
Estado

(QUEIRAM ESCREVER COM CLAREZA)

TT"rr"*,,.,,»,iiiTTrri-ra-^^
'.'.'

• ¦ ,Vr 
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PARA O DlCCiÕNARÍO ENCYCLOPEDICO É
ILLUSTRISSIMO DE BENEVENTINO

PEQUENAS CONTRIBUIÇÕES ERUDITAS

'V' Abafar—Acio de abaixar cinco e levantar
s ou mais; «abafar o erário publico»: locu*

^i> qtíe sighifica: patriota,:. portento • descommu-
Mii defender o suor do povo; fazer uma «de-
feza»... ;

líàtâql&fà o acto dos patripr
j synonymb dé povo; quem paga o pato,;.
Abalado—O credito do paiz visto pela op-

Éção. (Nem tudo que balança caé. Ex.: o ba-
Í| dò sino dé S. JNinçIscò e outros penden*
' ' -V ¦ , '

balisado—Cheio de bàíisa; doutor compe-
lèvmediçó abalisado: quer dizer, que tem

ijado muita gente da crespa vidaí.
p^&air^aító^Chèiò dé barba; o cheie dé fa-
ília cheio de contas; barbeiro com falta de

fez e o senhorio á porta. \ :.
Abarcar-^O mundo com as pernas , ambi-
$e toda gente deante. de jQaiherias fartas

||e uma multidão de mulheres bonitas.
|^4ÍWow^«---Reducto do patriotismo dos mais
:ejados republicanos; «barriga cheia», diz-se
abdômen de quem doma. Para não dar na
a, quando está múitõ cheia, obra; isto é %
talha um pouquinho para tapear...

%&ruz--*\ • anitoãl è não o Leão; este é
16. Chama-se também Avestruz : ave de

; ave de grandes gambias: João Calazans,
nio Bruzzi e aquelle camelot das ditas de

m ^ysmo-^Buraco aberto, préctpiciò; o casa-
to..« (Ha muitos que passam pelo abysmo

!$'o fóra,..y , .'^'^^ ':•",•¦;¦-•,'
Ai>otoar--Etiliar o botão na casa ou a mão

ra de alguém a quem abotoamos pela go-
iògamos fora de casa.

recú—Nome porque também é chamado
alume, que só tem a luz. *

Felizmente, Deus Nosso Senhor Jesus Chris-
Só lhe deu a luz para abrir caminho na noi-
escura... ¦ :'v'-^7:yA^ '¦'&;K^s;..

^Lbr*u—Nome do João, que vendia bacalhau,
inha e lingüiça, ali, no Mercado, a preços mo-
|fc Chega freguez! /Não f$fx reclame : é da
ole da Hngua...) '••#-Slíll^Sl 

WÈ,
bstemio— Pau dágua de molho em dieta

osa, com a vela na mão...
Accidente—Olha os automóveis! /Ver nó ti-

Irio dos jornaes.)
Abstracto —O que não é de concreto: pare-

plàdè taipa, pinguela de madeira, esteio de
^p^amará. O que a gente sente mais não pega:

IfÇ uma mulher bonita ao braço do marido; a sor-

H|:

4^
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te grande da loteria; a presidência da republi-
ca; os cofres do Banco do Brasil...

Burro—Animal da família dos solipede9,
quer dizer: que sola nos pés pelo sertão; pa-
rente do Zé-burro-de-carga; só pega pezado.
Muitos erraram á vocação e são médicos, ad«
vogados, engenheiros, etc.

«Quanto mais burro, mais peixe», phrase
verdadeira. A intelligeneia é uma carroça en-
costada. Os burros andam de automóvel...

i5«2ma—Apparelho usado nos automóveis
para prevenir ao transennte de que elle vae
morrer sob as rodas. Business, chamam os ia-
glezes aos negócios* Hoje em dia já é negocio
um pobre mortal ser triturado por um auto.
As companhias de seguro pagam muito bem..t

Cachorro—Cidadão atrçvido, que usa colei,
ra e não paga imposto; animal que morde, ás
vezes, uma perna incauta e muitas vezes 5$,
10, 20 e mais, conforme o trouxa que queira
cahir nós dentes; todo o fornecedor, inquilino,
«cadáver» quando exige o que é seu; presa do
homem da carrocinha, que só pega os miúdos
deixando os outros á vontade, enchendo as
ruas e os caies;—cachorro-patife /irmãos ge.
meos com que os deputados muitas vezes se
presenteiam. '•'-i>\v~-./

Ca lio— Pequena excrescencia de carne cor-
nea por onde muita gente sobe a serra quan<
do lhe pisam os pés; mina para os pedicuras;
bolir no callot diz-se de quem mexe com casa
de maribondo.
Ç^ gente passa

aos trouxas, que nos dão a mercadoria ou o di-
nheiro e rezam nas contas bentas. Doe mais
do que os callos grandes.

Caloteiro—Cidadão illustre, do gr andmonde,
que se veste bem, come melhor, tem automo-
vel, vae ao cinema todas as noites, ganhando
800$ mensaes e gastando 200$ por dia.

j CÃww6is/a—Vigarista. Alta cotação. Gran-
de homem. Quanto mais chumba, mais acha...
cadáveres para matar.;. ^ ?

í; Ca/iac/ro—Povo aos pés de quem ínandi
mais; mas, quanto mais nelle limpa os pès»
mais sujo fica com o povo...

Capado—Porco cevado e gordo; o resto
hão digo...

Capadocio—Homem illustre pelo avesso. Ifl'
felizmente elles só andam pelo direito, em to-
da parte, tapeando meio mundo.

Capanga—Sacco.-¦qiíe os caipiras carregam
a tiracollo e os politicos levam atraz para em-
purral-os ás altas posições...

l^^ffifflSR^S



perfumarias, Calçados,

| Fazendas, Armarinho,
Roupas.

FbORDEMAIO Chapéos de sol e de
cabeça, etc.

Preços razoáveis
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Casa Nametalla
deF. PAULO
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Rua Jeronymo Monteiro, 1 e 3 - CAIXA. 3Ô52-Victoria -Est. do Esp. Santo

. 
' A ¦ - §a*É

á

' 
iiiini —mm~ i - i>« m"rm,mmmwm*^xxmT^m^m^l..^m.mmm

palavras: dissimulação é o seu tra-
ço principal. ilílIS::fJ:è£«

Raras pessoas poderão se gabar
de conhecei a bem.

Secretividade. Pouca affectivida-
de e algumaU. pretenção.

Denota áígúmâ intelligencia-ém-
bpra mal encaminhada—e parece
que o meio inferior qüé a rodeia
concorre para qué se julgue uma
intelligencia privilegiada^

O traço, com que firma seu nome
de familia, denota personalidade e
muito orgulho do nome.

E' uai pouco volúvel- Tém talvez
algumas qualidades de cpraçáo,mas
eátas encobertas pélá educarão de-
feituosa e falsa cultura.

Ambiciosa, autoritária está sem-
pre procurando impor aos putrpé
sua vontade. No momento em que
escreveu denota ijue soffreu reçen-

te. (Não creio qüé p abatimento se*
ja physico, pois stiãlettra revela
uma saúde de ferro 1/

Volte por favor, contestando ine;

À Todas às Senhoras
seín distincçfio de édaàe

ás iRèfeicões o ::m%í

m mmmw ^^^'^^» ^^^.^^^^^^ ¦ ^^^^^—

Que off/o aoseusabot agradável, propriedades í
notáveis nocombati? e*

TODAS AS MOLÉSTIAS 00 UTERO t DOS 0VÁRIOS.\
GOLICAS E HEMOfcRHAGIAS DUBANTE—A*
M^STQÜAÇÃO, REGBAS EXCESSIVA^ 00
INSUFFiaENTES.C0BCIMÊhT0S.CATAp05

UTEBINOl FLORES BRANCAS. ETC ||
o ELIXIR DAS DAMAS

e verdadeiro especifica de lodéi
as moléstiasdé senhoras

W/L K VENDA EM TODAS AS DHÂRMACIAS E DROGARIAS
fj DISTRIBUIDORES;

Ú * MARTINS LiBÉRATO £ COMR
™- CAIXA POSTAL 2147 WO Ü? JANE/RO

Graphologo y

PARA O pICClONARlQ
ENCICLOPÉDICO

fáçtiçlüsáti)

bOa... De Saüàe-ondè só vae a doença,
maribondos é mais respeitada ^ ^f^J
Deus,,. T ] ,

Cara—P^rié 4» frente de urna pessoa, qüe
muita gente não tem e outras têm de mais;
acarear, acto de arear a cara das testemunhas
descaradas; cara de ^$jfi^^^0ti íic;a qtiando
cheganido, á Oasa encontra a mulher ém çoilp-
quio, cara a cara, como seu melhor amigo*
acarinhando o; cara dura—entre mil, não sâo
os três ou quatro viveates que têm vergonha...
na cara...

Gasa—Quatro paredes que nos custam os
olhos da cara. Ha da sogra, de Orates, etc. A
de Correcção lamenta a falta de muita gente

âS
V r IIHT '"
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Oswaldo Poggi
ADVOGADO

Ladeira Santa Clara, 24
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A CULTURA DO AMENDOIM
¦
feO amendoim é brasileiro. Os portuguezes

;|ram-n9o para a África, de onde se irradiou
Ma,,Ásia e a Europa. Dahi a supposiçáo de
§hs tratadistas de que elle exa inteiramente
§Í$nhecido antes de Cabral descobrir essa

pátria, ainda não descoberta;.. Outra cir-
plane ia a favoi da sua nacionalidade brasi-
i, é a de serem nativas todas as outras es-

Ijàp gênero (Arachis). f
;$áo seus synonymos os vocábulos mendobi,

fêíobi, e mandobi, pelos quaes é o amen-
Conhecido em varias partes do Brasil,

s idiomas mais vulgares tomou elle os
^s nomes; arrfcÃí^ ou cacaow^/^s, no
| pea-nut h6 inglez; arachid* no italiano;
ete ou cãcahuute, no bespanhol; dieerapis-

H

mno allemáo.K
amendoim é planta da família das legu-

as,§|ub-famíliadas papillionaceas. gênero
is, comprehendo duas espécies beni dis-t
to amendwm coito

^;^ amendoim rast
í.;IJojé há muitas Variedades, quer dé um
| : putro,; taes como o v de Java, o peque-
^ppão ei o da Hespanha (eispeçié com-
í|#0'.;^^ p -do^Té^.

(espécie rasteira), variedades essas que
sültantes dá differença de clima e de so-
que sáo cultivados.
^g*-:-c;^r-:^:^c^i|lf>:-., ¦¦¦¦.¦ -.¦ ..;/;¦ ss-v;-.#••£. s :: <sss .
||pphdqim commum teça os ramos mais
lios erec^os, curtos é dá os frutos juétòé
|ípr do collo das raizes. emquanto que o

apresenta ramos mais longos (ás vezes
Ép& iatin metro dé còmpriihèiàtoytodcil

dos ou deitados sobre o solo, ex-

és ramos rasteiros se formam os fru-
gj|óré)^, t^áil numerosos nas proxi-

mmm

niuiiiiinnnxniinnijuLiJüuiuixinniinn

Np 1
llgnaturas p^ra 193Q

Pedimos aos nossos represen-
Bgi; ,;qu0:/v|>^o:^;:úr^;:m:; anga tiér

isignaturas para o corrente anno, en-
ndo-nos, com a possível brevidade,

s- respectivas relações. As assignatu-
^iòmadas agora, para 1930, terão di-

a promios valiosos. O pagamento
lÉprà"leito adeantadamente. mm

ÍIIXinsiT^TlJlTlTrrrTTTrrtTr^rtf^
JP
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T
mtdádes do collo das raizes e menos nas extre"
midades oppostas.

Em ambos os typos as folhas são alterna-
das e compostas de quatro foliolos ovaes, sen-
dó, entretanto, menores e de verde mais escu-
ro no amendoim mais rasteiro,^ delles encontram-se varieda-
des que produzem frutas grandes, médios e pe-

As variedades rasteiras, em geral, são inais
tardias do que as outras, mas para a précbei-
dade da maturação influem sensivelmente o cli-
in^-é o methodo de cultura. A floração appare-
ce |ntre quatro ou seis semanas depois de ger-
minadas as sementes. As flores são amarellas
e, ás vezes, estriadas de vermelho. Sua com-
posição, segundo analyse levada a effeito pelo
Beptóamento d^ Agricultura de Washington,'é.^ a'seguinte :'';"..-/

.1'VÍ;...
Agua ^M0iMi$^$
Matérias albuminosas, fibro-

sas e gommosas'<^sss/* ¦;.:.':',¦ "¦','¦

Ginza:\f ;-¦••;.
Residuos

Total

79,26
16,00

2 00

100,00

o seguinte resultado:
-i.iV.Oi'

Aguà g; ii ;;-2i5i;
Matérias albuminosas^^^^^^ 79 71
•Ç<^lQse-";;.^'':'T;:;'^ ::vWPWi$
Cotiza-'- ¦ |^|8?f^3fív;í ^\'sy :v''r-;l'f77'
:Gleo:;'';- ti"flíÍSf ': ;|Í6,jD0

TotaL ^,99

Como fruto oleaginoso, como comestível do
homem e para diversos outros animaes (no es-
tado crú, cosido ou torrado) o amendoim tem
grande numero dé á^píicáções é ha-d^
trâr sempre, çpm facilidade, ínéícado bastante
para o seu consumo. Nossos Iavradores, éxplo-
rando lhe p culfíyo, encontrarão justa compem-
sação aos seus esforças, ao mesmo tempo que
prestigiarão uma cultura indígena; bem brasi-
JeÍTá, é que representará contingente notável na

Sobre a cultura do aihendoim ha uma mo-
nographia escripta por um lavrador fluminense;
sr. Paulo Vieira Souto, que deve ser lida pelosinteressados.
¦' SlvMMr'v
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ESPLENDIDO LOTE DE TERRENO, NA VILLA Dl
CARIÀCICÀ. ÜFFERECIDO PELO PREFEl-

TO ADALBERTO BARBOSA 7-..>.';t-l

Cóüf ormé promme ttemos, r eà ltzpu-
se pela loteria federal de 31 :<de de-
zembro findo, o sorteio do lote de
terreno, que ^
leitores, graças a uma gentileza do
sr. Adalberto Barbosa^ esforçado
prefeito de Çariacicá, tendo sido
premiada a centena 639. }x

Como esse iiuméro não chegou
a ser listri^^ piQsé*

ÍwÍI
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guir na publicação dós coupons
realiza ndo-se ó noVó sorteio pela
loteria de S$o * João, da Capital Fè;
deral.

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

A troca de coupons por cartões
numerado s, para o interior, será fei*
ta mediante a remessa do enveloppe
seilado com endereço para resposta.

• H' Kl

i-^-i

SORTEIO W-v%\vitJVlWÊÊmmm

viI

l|^Í|^^^^§ cté ££# «àòupons* iguaés a este
ieòèbàrá^ti^

pendido lote de terreno na VILLA DE C^-
XX;::;7gM„C|'a;'. effectúar-se pela Loteria.

-^mM^  ¦_ . ... pv^^^^_^g^^|
- ¦ '¦ 
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NOTA:-- Õs pedidos pelo Correio devem ser acompanha-
dos do enveloppe seilado, com endereço, para remessa

do cartão numerado.
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jornal antlquissimo

:

professor Italiano Ouido Calza *
descobre outro fragmento do

)ta Urbis, antigo orgâo romano,
]ue revela 00 costumes doa

ínovernos e povoa deaaa era a
™mWi':- ¦
mímS-.<r:. aa' ' .¦ . '¦'¦:,-:.'¦::..a'•' '•' ''¦ \A",-<'mm

Ail

Segundo informações publica-
S mim numero recente do Êéw
)0$ World, o professor Gúido
IsBai encarregado das excavâ-

s de Ostia, acabou de descò-
||f óirn outro fragmento do «actà

s^io antigo pi^ão plficial ro-
p, que MserviM dé jornal no
||| de Jíulio Êesar, e dosí ou-
operadores. E' apenas umí

queno fragmento de uma placa'§$àfanòrè:i,vqftié. 
se encontrava

pia ás paredes de uma casa,
da qual ainda não foi de-

cpmplétà dez frâgméiitos de
|| Se inârmore, qué até a diar
m sido descobertos em Ostiá.

fessor Calza espera eiicòri-
Outros pedaços destapiaçà é

||||^etttão ;ÍI| sua forma primi-
Hois destes fragmento! con -

data '"de quarenta e tjres ^

Ç$Ü lèàtò, que^ fora publi-
pis iinpéri^dòrèsv data lo
o anno ao anno noventa e

nossa era# ^ %,.=. '*' ¦;. ü
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OUMIS IWS1ÍHIS
'ROCKFELLINA"

. nt.
Novo produeto, de incontestável

êxito na expulsão dos vermes intes-
tinaes, principalmente os denomi-
nados «a s car ides lumbricoides»
(lombrigas).

Com base de óleo de chenopo"
dium (essência de herva Santa Ma-
ria) substancia muito empregada pe-
los Exmos. Médicos da PROPHY-
LÀXIA RURAL e da humanitária
MISSÃO ROCKFELLER em todo o
mundo, é a ROCKFELLINA uma
feliz combinação dessa substancia,
com a phenolph-taleina, de forma
que, pela acçãp yermicida daquella
é purgátivá desta, se obtém fácil-
mente à expulsão d°s vermes intes-
tinaes, não necessitando de qualquer
outro purgptivo, além do que sua
acçáo «exito*secretora» assegura a
inabsorpção do chenopodium pela
mucosa intestinal, facilitando assim
o seu poder «ántihelmintico» e eyi-
tando os phenomenos da intpléran-
cia. Ás piéquenas jperplds ROCKFEL-

LINA são tomadas com prazer pélás crianças^ Encontram-se em
todas às Drogarias dé S. Paulo e ãò Rio. Pelo correio» registra-
dp, 1 ttibo 3S*)Q0~ Pedidos á Drogaria Ribeiro, ^i Ru^^
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^foiafàaho^^
fragmento que - se acabou dé

éobrir é muito pequeno para
|^èla|;:^ial^uè

éiaí e nada se deéiíraS

|^sroutros fragmentos, no
nio» sâo mais explícitos. Pro-
^ue mesmo naquelles tempos,
abitantes somente liam aquil-
Ü m governo |hes permittia

xamplo, alguns fragmen-
stram uma lista de coisas

p||p peisar deixou ao povo
lp# no iséü testamento, mas
i mencionam sobre o assas^
tp de Gèéár* que dç certo os

deveriam ter sabido tão
^^g^md os romanos, pois Ôs-
tiá dista approximadamente 26 ki-

éifbéele Roma. Encontra-se es-

ta localidade hoje seééa p éleVa-
¦Aty l^as nos dia^ ide Gésá^
;ií£^|^9^^.' bp mi^rçi^}.;:; àe,:' :í fera nde.
movimento, pertencendo os seus
habitantes ás varias nações e dé-
ji|lhin||çoés religipsls.a<\- -:^^: ,:

Estáà placas de mármore, oâ
únicos meios de informação pu-
blica que estes povos primitivos
possuíam, davam-lhes as poticias
do seu tempo;."-#qtjt||^i^v -Ii^Jjfe^^«pr^p^lé.T-¦-.:
mos na historia antigai más estes

; .tó^^i^eflOT^^-g^ m li arimeniél ;.^èp5|it:;
tados. O governo central de Ro-
noa, que sé achava debaixo do
mandato de Juíid' Cé^

v^pmmünicaya aos seu^ süííordi-
J^ípíOS dosT ie^ézès da^ legiões
romanas fias gufírçs gallicas. da
ilÉrasãO|d^ Bretanha, mas cuida*

dosamenfte accéntuava às süàs i|;-;
b#a^^oticiirip of iginava-sequa-i

si sémpi-é do departamento geral
>dp ma gistrado supremo.

Trabalho Pará os Archeologes
Será fácil para os archeologol

reconstruirèm esses fragmentos,
pois escriptores latinos, obras dos
quaes ainda possuimos hoje, fre-

quentemente mencionam estas pia-
caS|^^anasv."¦;-;

Ó noticiário era dividido em
tiréé classes: a pfitpeira continha
discursos dos magistrados supre-
mos; a sagunda—leis e mandados
dos in|perádores; a
tecimentos das actiyiÜades dp sej
nado, nascimentos é obituarios, mi-
lagres da casa imperial recepçpes;
Pf_fiéi^|S, §0i^&o de pâo áf; ^e-
beê, ]%08^hpyos pf edies e incen-
4ij||* A m^té d^f^
húífâáda áo «<açta ürbis»l como
tnatural»; no éltantòf o ftòvo -fo|
mano sempre suspeitara que o
envenenamento fora a causa. •:.

Fragmentos semelhantes têm
também sido descobertos em Ga-
by.1 açtuàltriénté uma massa de
^uinaétee em Cupra. 'I

Sstà éxpediçâp» sendo de gran-íde valor histórico e trabalhando
aspiduamente debaixo da hábil
mão do professor Cuido Calza/
espera descobrir brevemente mais \
fragmentos de mármores ou quaes^
quer -outros vestígios que indi-
quem mais detalhadamente o pas-sado destes povos antigos, cuia
historia é hoje lida com grandeinteresse por todo o mundo.
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LOMBRIGAS se conhece, algumas vezes, por esies sympfò

mas vulgares: Comichão no nariz, appeiite constante
;,./.:; f . .. I . 

' ', ' '.':\j. i ' Vfe ;
.'-V"y-.:. .

^. bafejo com mau cheiro e dores eólicas,

PARA EXTIRPAR
LOMBRIGAS e SOLITÁRIAS

S iTOME UMA DOSE DE
''\WÊ& • ..atoa-: ¦¦ • .¦•'• . '

M
i'^:\- VERM

TIRO
,!¦•¦¦ .
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PARA CRIANÇAS E ADULTOS
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Rua 1- de Março,:"'.x? n. 20' 6. Roubach — VICTORIA
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Com grande sióck dos ar-
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figos de seu ramo, fornecem
.'. •_ .. ¦ . ¦ <'y .. ¦.'¦'*''— pelos preços do Rio — ás

principaes pharmacias do
) .. Y-,:- :SxSír? :y;''' ''."y';
Inferior ewendem — aos me-
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Ih0rè^reçp5^ se-

^ cção de varejo
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Depositários dos pri n cr-
paes fabricantes na ei o-

y ,'V"- - X'"' Y X.' ' * \. ' -
naes, importam, também
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directamente, das itvetlhoH
rès fabricas estrangeiras

Escolhida secção de perfu-
, XY \ W; ::!'Í Y--Y PS :Yp ^l ^maria e artigos para pre-
sentes^ objectos de tóuca-
dor, arlefactos para "mani-

cure", etc.

Berq cuidada secção de:

tap
lisilNA.
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