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Importação
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ponto do Estado

Preços sem competência na «ua
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I Deposito per- I
I rnanente de I

todos I
I os artigos I
I de seu ramo J

C.n,mL««e. - Hepre.e»t»ç6e. _Co~.lgn.coe»

''¦vw: '¦

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

«**¦
w^"

ÍÍV\

B^ ' /^JBmS a wPS/H

i * YvJ-i
jv - yi
WT)v/f{

Mm
L,* 1 ™ V*«f**'



VIDA
'"¦¦¦'¦ ''' . 

¦¦".:". ' 

'¦,-¦¦ ¦ 
¦ 

' 

¦ 
¦ 

' 

'.'¦"¦' ¦

Capichaba
RP VISTA IHODKRNA ILII STRAUA

FUNDADA EM 1923 - CIRCULA AS QUINTAS-FEIRAS X A^^IU^AJ Uil^iS < ZANNO VIU i
NUM. 222 :: ? iiu _çe««r #I DIRECTOR PROPRIETÁRIO: ELPIDIO PIMENTEL * MH 45$,,í *
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Nossa direcçáo

Desejoso de dedicar-se aos labores do magistério na Escola Normal do Es-
tado, consagrando o resto do tempo á profissão que abraçou, para o que pre-
tende abrir, nesta capital, sua banca de advogado, deixa a direcçáo deste sema-
nario o nosso prezado amigo, dr. M. Lopes Pimenta, que, ha sete annos, desde
a sua fundação, tem tido a seu cargo as responsabilidades da parte commer-

ciai da «Vida Capichaba».
Dessa forma, além da parte redaetorial, ficará também a cargo do co-proprieta-
rio, professor Elpidio Pimentel, toda a administração da revista, que proseguirá
a sua rota, procurando collimar as finalidades do seu objectivo, que tem sido
sempre de bem servir á terra espirito-santense, exaltando-lhe e propagando-

lhe o nome giorioso.
Levando essa noticia aos nossos amigos e clientes, nào o fazemos sem

lastimar a,deliberação do nosso velho companheiro de trabalhos, cuja hones
tidade reconhecida e experimentada prudência, a serviço de nossa modesta em-
preza graphiea, contribuíram largamente para lhe proporcionar a firmeza e credi-

to de sua situação actual.
Preso aos rigores de uma modéstia excessiva, o nosso amigo, que é

uma das mais robustas e completas mentalidades conterrâneas, sempre se es-
quivou ás evidencias do jornalismo, ás tentações da vida literária, preferindo,
durante sua benéfica passagem por esta casa, a responsabilidade de bem orien-
tar a sua secção financeira, trazendo-a galhardamente at<; este momento.

Os que ficam na «Vida Capjchaba» e que também lhe assistiram aos pri-
meiros passos duvidosos em,1923, certos de que as sympathias dos poderes pu-
blicos, o apoio do commercio e a estima dos seus amigos não os abandonarão
nesta emergência decisiva, esperam tudo fazer para que ella continue sendo,
aonde quer que chegue, o arauto eloqüente de todas as grandes e brilhantes
arrancadas do progresso capichaba, mercê das modernas e consagradas menta-
lidades contemporâneas, que o dirigem, em rumo feito aos domínios prechiros

da Civilização.I .,__„,._______,
¦'.¦'.¦ "K.'-...i '¦ 
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DICCIONARIO ENCYCLOPEDICO E 1LLÜSTR1SS1MO
(CONTINUAÇÃO)

Acarà-Q mesmo que ACARAJÉ*. -0
Acarajé-O mesmo c|ue ACARA*.
Acareação-Acto ou effeito de olhar para a

cara do próximo. Facto muito commum na Po-

licia, quando testemunhas se contradizem e que
consiste em pór uma em frente a outra para
se constatar qual das duas é a mais sem ver-

gonha.
Acariciar -Fazer caricia. Agradar, beliscar,

apertar, apalpar, tocar, beijocar e acabar apa.
nhando na cara*

,4ais0-~Pseudonymo de DEUS NOSSO SE-
NHOR. quando nos quer pregar alguma peça.
Acaso è também a exclamação daquelle que é

pegado em flagrante pelo pae de moça com

quem está a namoriscar:
— O Senhor casa ou nâo casa ?I
—«Ah i Caso», sim Senhor I
O—h —cntraahipor causa do susto do sujei

to. Aliás isto náo é novidade, porque as pala-

IOPTIMO NEGOCIO
VENDE-SE uma machina de im-

pressão formato 1 A., marca Al-
berj Erankental, com motor c
correia.

Ver e tratar na redacção da
"VIDA CAPICHABA"

vras em que entra o-h-sempre mettem medo
a gente : — phantasma, esphinge, philosophia,
philomena e outros.

Acastanhar—Acto ou acçáo de comer cas-
tanha do Pará, praticado por Yayá, frueta de
Conde.

Acastellar — Acto de residir ou morar em
Castello com o dr. Cyro.

^Acatamento-Acçáo de acatar. Quando esta
acçáo é praticada por dez homens ha necessi-
dade da Policia intervir, porque temos desaca-
mentos.

Acatar— O contrario de ATACAR, depen-
dendo da deslocaçáo do—»•*-¦

Acatholico-E* o catholico com-a— isto é,
catholico attenuado:-náo vae á Missa e quan-
do vae é para ver as meninas; nâo dá esmola
e quando dá é porque ha pessoas presentes e

$
elle precisa mostrar que náo ê miserável; con*
ta aneedotas pouco asseiadas dos Padres e
quando os ví* beija-lhes as mãos* Nós estamos
cheios destes catholico? com—a—.

Acatitur— Acto daquelle que casa cam mo-
ça chamada Titã.

Acautelar — Tomar cautela, isto é, ir ao
tPREGO» e deixar lá o relógio, ficando com o
papelzinho que o desgraçado nos dá. Esse pa-
pelzlnho é que se charama «cautela» que con*
forme a importância leva um ou dois—11.

Atava liar— Palavra composta do verbo «ca-
var» e do substantivo «lar.» Cavar um lar é por*
tanto acavallar-se. Na linguagem vulgar signi-
fica servir de burro de carga, sobretudo quan-
do se tem de trazer para casa a sogra, as eu-
nhadas, os sobrinhos, filhos da cunhada viuva,
a tia solteirona da mulher, etc etc.

Acçâo - Modo de actuar. Dabi «acçáo da
Policia», «acçáo dos gatunos», «acçáo entre
amigos» etc. Em direito «acçâo» significa atrapa-
lhaçâo, que é tanto maior quanto mai« extensa
fôr a «intelliburrencia» do causídico.

Acceder- Annuir. Etymologicamentc signi-
fica «ceder» com «ac», isto è, com acrimonia.
O sujeito quando accede em endossar uma pro-
missoria de outro o faz no sentido «etymolo-
gico.»

Acceitabilidadê - E* um polysyllabo distin*
ctissimo e figura de destacado relevo na grande
família vocabular do nosso idioma. (Muito bem)

Acceilaçâo - Acto de acceitar,
, Acceitador — Vocábulo parente de acceita*

çâo o que se pode verificar pelos seus traços
physíonomicos.

Acceitamento-Va mesma família. Irmáo do
tio de «acceitaçáo.»

Acceitante- Primo em 2° grau de «acceita-
dor»

Acceitar— Antepassado de todos esses.

Acceite—Da mesma família. Um tanto peri-
goso nas letras de cambio.

Acceleraçâo-Pressa, rapidez. Causa impôs-
sivet nas Estradas de Ferro e nas Repartições
Publicas.

Accelerador - Diz-se daquelle que torna a
dôr mais célere. Os dentistas sáo accelerado
res temíveis. Para arrancar um dente sem dôr,
dáo uma injecçáo 600 vezes mais dolorosa que
a operação.

¦ 
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¦¦ 
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Margem do Rio-Doce, 5—4-930
(Continua no próximo numero)

Beneventino
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O primeiro Inventado
para as doenças do
Senhoras e Senhoritas.
Combate os Flores Brancas,
falta da regras, regras sicas
sas. suspensâo.fluio com dòr
ou dysmenorrhóa, Colícas
üterinas, regras excessivas,
incommodos da idade critica
e ínflsmmações do Utero
Nào confundir com ou-
tros Reguladortes Imita-
çôes do (TCQULflPQIT BCIRAO

/ itctjuco bí ownuMi mc. li satt mau

"CINEARTE" ¦Faz o favor de trocar esta
mm^ímáiísm^SSà. nota ?

f 
'.!4 ¦¦¦¦! VV-'.*:

«Cinearte» publica mais um nu*
mero. Nâo seria preciso accrea-
centar uma só linha, pois o pu
blico está certo de que com esse
numero «Cinearte». a querida re*
vista cioematographica nacional,
assignala mais um grande successo.

Primorosamente editada, sur-
prehende ágradàvèimenté o seu
feitio luxuoso e artistico. Entre-
tanto» náo é apenas por esse lado
que «Cinearte» se impõe i\ profe-
rencia do publico. O mesmo.gos-
to e o mesmo cuidado se revela
no que toca â matéria editorial,
em que figuram sensaçionaes e
interessantíssimas reportagens de
Hollywood, enviadas pelo seu re-
dactor especial junto aos estúdios
«yankees», L. S. Marinho, entre
as quaes se destacam «Ker May-
nardi fan de Nita Ney». «Eu que
ro ouvir cantar Í3lues...» e «Adol-
phe Menjou é contra o cinema
talado..*»

Na capa» «Cinearte» ostentai
em maravilhosa trichromia, um re-
trato da encantadora Jean Craws-
ford e. no texto, lindos estudos
photographícos de varias celebri-
dades da tela. Adhemar Gonzaga,
que dirige «Cinearte» com tanta
dedicação e carinho, está de pa-
rabens pela optima edição ultima.

E* falsa. .
Por isso mesmo.

*Ü Tlço-TIcot. a melhor e a
mais apreciada revista infantil do
nosso paiz, brindou a Legião dos
seus pequeninos leitores com um
numero que, da primeira á ultima
pagina, é uma verdadeira mara*
vilha!

Figuram no seu texto nume-
rosas e divertidas aventuras d?
Chiqutnho, Carrapicho e outros
heróes predilectos da petizada; va-
rios contos de fábulas ülustradas,
versos» apólogos e trabalhos de

-íundojnstructivo e moral, além
das habituaes secçòes de escotis*
mo, moda infantil, concursos, etc

«*Q Tíco-Tico» ultimo vae ser
recebido com a mais viva satisfa*
çâo pelos seus milhares de leitore-
zinhos, tantos sâo os encantos
que lhes offcre.ee.

:/27Èm\wyj^A^â
^
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A Todas as Senhoras
sem distineção de edade

Tomar ás Refeições o

ELIXIP DAS DAMAS
(Formula do Dr.Rodrigacs dos San tos)

Que oliia ao seustibor agradável, propriedades
notáveis no combate a

TODAS AS MOLÉSTIAS 00 UTERO í DOS 0VAQI0S.
COLOS E HEMOBRHAGIAS DUBANTE- A
MENSTQUACÂO. &EGQAS EXCESSIVAS OU
INSUFFICIENTES.COQDIMEMTOS.CATAPPOS

UTEQINOS. FLOQES BPANCAS. ETC -

o ELIXIP DAS DAMAS
everdadaro especifico de toâàt

ar moléstia r de senti oras
ÁV$£)A EM TODAS AS DHARMACIAS E DROGARIAS

OfSTQmuiDO&ES
tfóM_f__|

APTINS LIBERATO £ COMR
CAIXA POSTAL 2/47
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fíiO OE J AN ElnO

O advogado UBALDO RAMALHETE é encontrado em seu escriplo-
rio, ^diariamente, das 9 ás 11 è das 15 és 17 horas.

k í\'.V-* >':.~ ,*:*

Rua Jeronymo Monteiro,». 27-1- andar-(Edifício «Pan Americano»).
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Augmente
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eu peso

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

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

DEPURA - FORTALECE - ENGORDA

Ai daquelies que pensam! Seu
melhor prêmio será desillusâo
maior***

Porque, na verdade, mais vaie
ser bruto do que alimentar um
Ideal, que a realidade, aos pou-
cos, ha de ir matando, para, um
dia. o'uma hora má ficarmos po-
brezinhos de esperanças, orphâos
de desejose de cabellos grisalhos,
morto o Ideal que nâo alcançamos
e que ficou longe..* looge a ace-
nar, no Passado que fugiu, com o
ultimo desejo que se tornou re-
nuncia e resignação, anniquila-
mento e duvida...

Frtnelsea Vargualra da Cru*.

10-8-930.
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NÃO

reetitulmes photegraphias;

emprestamos *cllehés»;

dovolvomoa orlglnaoa;

eontrarlamoa eollaboradoroa.

S**a*B**BS «555 '^r»'!-"1 ..'¦»-»'.' im"

• < Leitura Para Todos"
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"BesT*-.... «Illustraçào Brasileira»
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Reafíirmando as suas brilhan
tes tradições, o luxuoso mensario
de artes e letras que é a «illus-
tração Brasileira», publicação uni*
ca no seu gênero em nosso paiz,
apresenta á elite brasileira mais
uma optima ediçáo.

Como de costume, figuram no
seu texto, em primorosas trichro-
mias, reproducçôes de magnificas
telas de pintores nacionaes. des-
tacando-se na parte literária, en*
tre outros excellentes trabalhos,
a conferência do acadêmico Silva
Ramos sobre o centenário do gran-
de poeta luso Joáo de Deus; uma

pagina do brilhante escriptor Gra-
ça Aranha, sob/e o Carnaval; so-
netos inéditos de Luiz Guimarães;

«A Feira de Sorocaba», artigo de
A. de Escragnolle Taunay; «Revê-
laçáo», por Hermes Fontes; cHma
maravilha na bocea do Sertão»,
por Plínio Cavalcanti, etc.

A feitura material e artística
do grande mensario, cada vez mais
apurada, revela bem o cuidado e
os esforços dos seus editores para
fazer, como fazem, da «lilustraçáo
Brasileira» um orgáo que honra a
cultura e as artes graphicas da
Américo.

MINIATURAS

Pensar é ter no cérebro vul-
cões de angustias, hymalaias de
dòr.

Está em circulação a edição
correspondente ao me* de março,
com uma resenha completa dos
acontecimentos nacionaes e mun*
diaes destes 30 dias. da «Leitura

para Todos». O artístico e noti-
cioso magazine apresenta-senoa
com uma magnífica reportagem
do Carnaval carioca, photogra-
phias inéditas de acontecimentos
de toda ordem; chronicas, novellas
interessantíssimas e cheias de lati-
cesde emoção; relato de episódios
históricos e reconstituiçâo de ro*
teiros e acontecimentos de via-
gens; descripções de logares pi-
ttorescos; revivescencia do thea-
tro e costumes antigos c de ra-
ças differentes; experiências sei-
entificas e notáveis conquistas da
civilização-tudo linda e capricho-
samente illustrado.
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o VALOR DO ANNUNCIO NA
«VIDA CAPICHABA»

O negociante intelligente nâo desconhece o valor de uma systematica campa-
nha de propaganda. .

Os annuncioa nas revistas do gênero da Vida Capichaba sâo de notável effi-
ciência, trazendo fartas compensações.

As declarações abaixo, que nos foram espontaneamente offerecidas por duas
das mais importantes firmas de Victoria, s/ío attestados magníficos das vania
gens, que advêm para os que annunciam na Vida Capichaba:

«Victoria, 20 de dezembro de 192<>.
Amos. e Snrs. Directores da aVida Capichaba»:
Nas vésperas de encerrarmos o anno commercial de 1<>29, temos o grato pra-

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

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

De VV. SS.
Attos. Crdos. Obrs.

O. Roubach ê Comp.»
«Victoria, 31 de dezembro de 1929

Ezmos. srs. Directores da «Vida Capichabai —Nesta Capital.
Amigos e senhores :
Como annunciantes assíduos na «Vida Capichaba», onde fazemos constante

propaganda de nossos artigos, de real proveito para nossa Organisaçâo, graças á
grande procura de que gosa esse magazine capichaba, mercê dos esforços de
seus dirigentes, ao encerrarmos o nosso anno commercial de 1929, sentimo-nos na
obrigação de vir apresentar lhes os nossos agradecimentos pela cooperação que,
por esse meio, dispensaram ao desenvolvimento de nossos negercios.

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

Cloto da Almeida, gerente
Luiz Perfilho, contador».

Esses attestados, que têm o alto valor de serem subscriptos por duas das mais
importantes firmas commerciaes desta praça, entregue, 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—convém salientar como expressão de verdade—poucos centros commerciaes
são táo sensíveis á influencia do annuneio, como o nosso. Qualquer produeto an*
nunciado habilmente nesta praça tem, logo, grande procura e sabida kifallivel.

Todo commerciante e industrial, que saiba tirar vantag.ns comiiensadoras da
propaganda, ha de encontrar sempre a freguesia espiritosantençr <lisposta a
apoiar e desenvolver suas iniciativas.
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ANNIVERSARIOS

Fizeram annos
.^. 
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No dia 3;

Osr. Antônio de Oliveira Santos, bemquis-
to cavalheiro e sócio da importante firma des-
ta praça, Oliveira Santos & Filhos.

No dia ?:

Mme Senador Bernardino Monteiro -Fez
annos nesta data a exma. sra. luah Goulart
Monteiro, digníssima esposa do dr. Bernardino
Monteirot ex-presidente deste Estado e senador
reeleito.

D. Inah, cujo coração bonissimo acrysola
as mais perfeitas virtudes e cujo espirito intel-

'Hm>3*t»«_*¦«*«; "«WWVfli
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j Assignaturas para 1930
Pedimos aos nossos represen-

tantos 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
será feito adeantadamente.

~——TTTl1111t iiniiiii-ii-xn j
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ligente sabe captivar, pelo trato delicado e ame-
no. é descendente de uma das mais tradicio-
naes famílias do Espirito Santo, onde todos a
admiram e estimam.

Na sociedade do Rio, é a iliustre anniver-
sariante uma das figuras mais representativas,
pois a todos acolhe com distincçâe e afabilidatle.

A «Vida Capichaba» envia-lhe respeitosas
saudações.

Garcia de Resende—Este nosso illustrado
confrade, éscriptor apreciado e jornalista vibran-
te, fez annos* nesse dia. v V^

Cònteur imaginoso e encantador, chronista

SMS
ta

leve e satyrico, o autor da »\Nota Ligeira" è
uma das mais promissoras mentalidade* mo-
defnss.

Enviamoslhe os nossos af fectuosos saudares

No dia 8 : &¦.

G sr. Oervasio Pimentel, graduado fünccio*
nario da Secretaria da Instrucçáo.

-A interessante Maria da Penha, filhinhn
do illustrado professor Ileraclito Amancio Pe
reira, nosso apreciado collega de imprensa.

li ontem :

O travesso garoto Joscnilio» filhinho do ma-
jor Getulio Sarmento, esforçado Fiscal do He-
gimento Policial Militar.

Hoje:

A graciosa Uma, íilhinha do nosso compa-
nheiro Teixeira Leite.

NOIVADO

O dr. Arnobio Guimarães Pitanga, estima
do e competente clinico no interior, fez se noivo
da graciosa senhorinha Acely Rodrigues, filha
da exma. viuva João Rodrigues da Silva.

Esse noivado causou justo contentamento
em nosso «grand monde», onde a família da noi*
va goza de grande conceito.

VISITA

Em companhia do nosso bom amigo e col
laborador. dr. Manoel Xavier Paes Barreto Fi*
lho, deu-nos o prazer de sua visita á nossa
redacçáo o dr. Joaquim Ribeiro, brilhante figu-
ra da actual geração de intellectuacs brasileiros-

Filho do laureachrphiiologo patrício Joáo
Ribeiro, o joven éscriptor já conseguiu fixar a
sua personalidade própria e projectar se victo-
riosamente na vida literária do paiz.

Gratos á honra da visita, com que nos
distinguiu.

#* f»
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í8«-
—Senhorinha; dá licença que a resguarde?...

' —Nâo senhor #
( —Nunca pensei que com tanta água me
desse uma resposta tão secca..*•-'
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O Club de Regatas Saldanha da Gama aca-
ba de adquirir o edifício do «Trianon» para
nelle ser installada a sua sede definitiva.

Esse acontecimento despertou o mais vivo
contentamento, nâo só entre os adeptos do bra-
vo campeão do remo, como em toda a nossa
sociedade, pois será mais um grande melhora-
mento que a nossa capital vae ter para a sua
vida dé progresso.

A illustre e esforçada directoria do Club,
sob a presidência progressista e infatigavel
do dr. José Pedro Fernandes Aboudib,
animada pelo enthusiasmo dos associados em
dotal-o com uma sede condigna, nâo vacillou
em effectuar a transação vultuosa, certa de que
o esforço de cada um concorrerá para a solu-
çfio fácil dos compromissos assumidos.

Vae, assim, o Saldanha ter a sua installa-
çâo náutica luxuosa, como bem poucas capitães
do paix poderão possuir.

Além do magnifico saláo de festas, vae ser
construído um campo para tennis e mais jogos
na parte junta ao mar*

A sua ampla «garage» de cimento armado
terá a construcçâo iniciada por estes dias.

Mais um encantador ponto de reunião de
famílias teremos em breve naquelle edifício, que
vae passar por completos reparos.

A «Vida Capichaba» felicita o grande Club
nas pessoas dos seus dignos directores por esse
arrojo de progresso, bem compatível com a tra*
diçáo e o renome do glorioso alvi-rubro.

'#
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Photo «Studion

O proprietário desse elegante e procurado
atelier photographico tem sido extremamente
gentil com a nossa revista, offerecendonos sem*
pre copias dos seus melhores trabalhos, que
têm distinguido e abrilhantado as nessas pa»
ginas.

Na nossa edição anterior, na capa, estam-
pamos um lindo clichê da senhorita Vera La*
rica, gravado sobre esplendida photographia do
alludido atelier, cujas penhorantes attençòes
paracomnosco publicamente registramos e agra-
decemos.
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Bolhas de sabão.
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Será a mim somente que tu
amas ?—perguntasme sempre.

E açora eu te falo:
—Nâo me perguntes sobre es-

sas cousas—pergunta ás mulheres
que me conhecem. Pois esse amor
de que falas é a mocidade das
nossas vidas.

Náo supponhas que esse mun*
do grande, que ahi vemos cheio
de tanta cousa bonita, nos dará
tudo que nos promette. O nosso
amor é muito menor do que pa
rece.

Vamos sonhar um mundo me-
nor também.

"**%
a

Náo sei de historia que te
conte que nâo seja de mulher. E
esta ha-dc ser sempre uma histo-
ria bonita para nâo enfeiar a tua
alma.

Sv •

Diz um proloquio popular ou
frase biblica :

— Nem só de pâo vive o ho-
mero.

Imagine-se, pois, o que será
do homem educado, que tenha que
viver com uma mulher, que só
pense em pfto.

•
• a

Si! como eres feliz ! — disse-
me a cigana, só porque, lendo a
minha sorte, adivinhou que meu
amor vae ser disputado por três
mulheres.

No emtanto, uma só já é bas-
tante para me fazer soffrer tanto.

Si è isso o que se chama fe-
licidade...

Julla dAltayr

A radacçáo da Vida Caph
chaba nâo sa responsabili-
za pala opinião da teus col-
laboradores, aos quaes par-
mitie plana liberdade da pen-
samento—guardadas as nor-
mas da moralidade a do ca-
valheirismo.

Hamburg - Amerika - binie
SERVIÇO REGULAR DE PASSAGEIROS E CARGA

COM VAPORES DE MALA

Navio* *. motor

General Osório - General Artigas
General San Martin

Os maiores a mais luxuosos navios da CLASSE INTER

MEDIARIA em aerviço entre a EUROPA a .
AMERICA DO SUL

Sabidas do Rio para a EUROPA

Vapor

Badan
Ganaral San Martin
Bayarn
GENERAL OSÓRIO
Wuerttemberg
Ganaral Artigas
Baden
Ganaral San Martin
Bayarn
GENERAL OSÓRIO
Wuerttemberg
Ganaral Artigas
Badan

da Abril
da Abril
de Abril
de Maio
da Junho
da Junho
da Junho
da Julho
da Julho
da Julho
da Agosto
da Satambro
da Satambro

Informações com os AGENTES
x
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nesta Capitais

THEODOR WIL.LE & Cia.
VICTORIA - E. SANTO

Rua Primeiro de Março, n. 12
*¦¦¦"' ¦:.-'/-'xX ¦¦

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

Rio de Janeiro, Santos, S. Paulo
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Capital: 8.400t000$000
Sede : COIXATINA * E. E. SANTO
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Directores: Alziro Vianna e lldefonso (Jritto
-ririTrrn-i-|-i,Mii"n>iiaitini-iriTiif-)-ii.-'TTri-inr -0- A ' ¦» f»« .« ?--«««.

INFORMAÇÕES: EM VICTORIA, COM VIVACQUA, IRMÃOS A CIA.
EM CACHOEIRO OE ÍTAPEMIRIM: ARMANOO BRAGA

EM CASTELLO: ARCHILA0 VIVACQUA
ESTADO DO ESPIK1TO SANTO
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Divagando

Para nos esquecermos» por momentos, des-
ta continua luta da vida, cuja lahutaçáo, até
mesmo dormindo, náo cessa, porque a reper-
cussâo das fadigas em sonhos se estabelece •
para amenizar o ardor desse trabalho constan-
te, vamos, na subtileza do homem circumspe-
cto, convidar nossos amáveis leitores a visi*
tarem comnosco uma elegante drogaria, onde
teremos o prazer de nos communicar com
quatro moços insinuantes que, a par de sua
intelligente actividade therapeutica, vâo distri-
buindo gentis amabilidaáes, por todos os fre-
guezes e visitantes, que se retiram captivos do
acolhimento feito por estes bellos rapazes, táo
eguaes no seu temperamento, como eguaes sáo
as letras com que se iniciam os seus primeiros no-
mes, cuja coincidência talvez que se possa
attribuir ao doce capricho do seu faliecido pro-
genitor que, vindo de um memorável caminho
da Europa, soube, durante a sua existência,
nas teiras de Santa Cruz, reunir o útil ao agra-
davel, entregando se ao laborioso mister de
pharmaceutico e dedicando se, em tempo oppor-
tuno, ao ditoso passatempo do theatro, pelo
qual sentiu sempre manifesta paixão, ora nas
funeções de ensaiador» ora applicando a sua
aptidão á scenographia,

E assim, dentre a monótona azáfama de bo-
ticario, de parceria com a dedicação pela arte
de declamar e pintar, desappareceu desta vida.
ainda bem forte, para ir habitar eternamente,
nas regiões do raysterio, donde, sem duvida,
vai vigiando, passo a passo, esses pedaços do
seu coração que, por sua vez, aqui neste raun-
do de illusões, lhe sabem honrar a memória-
E a prova do que vimos de dizer está em um
retrato apposto na mesma drogaria. E\ naquel-
le estabelecimento, onde se procura o alivio
para os nossos incommodos, que o nosso es*

mmm\mf

*

pi

pirito se deleita, num convívio, quasi aífectivo,
entre os que estão e os que vêm. E entre oS
visitantes que apparecem e que se váo, muita
coisa nos prende a nossa vista: Agora, u'a miss
gentil que nos faz esquecer, de momento, os
traços negros da vida; d*ihi a poucj no propo-
sito de se desprender desse variável jogo de
algarismos, se vé surgir, alvo como o leite, olhos
a brilhar através dos crystaes orlados de tar-
taruga, usando toilêtte preta, ura aprumado
moço que, a dar credito ao que ouvimos,
parece que o travesso cupido qualquer inlluen*
cia ha exercido nesse coração palpitante, su.r •••••••••••• flllll, II t,rTTTTTt-TTTT-f, ||!,,,,.,,,, tIf^

Assignaturas para 1930
11 II h i.

Pedimos aos nossos represen-
tantes que procurem angariar
assignaturas para o corrente anno, en-
viando-nos, com a possível brevidade,
as respectivas relações. As assignatu-
ras tomadas agora, para 1930, teráo di-
reito a prêmios valiosos. O pagamento
será feito adeantadamente.

L» ............. riiiiiiiiiiirTTT-t J
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ppondo mesmo que celestial dilecta preso tem
o sorridente futuro do afidalgado moço, visto
que, ao tocar seihe neste fino assumpto. se lhe
rosam as faces e um sorriso delicado e expres-
sivamente significativo lhe anima o rosto
bem talhado... Náo teve máu gosto a ditosa dul
cinca e é de crer que, entre os dois. se haja
estabelecido a reciprocidade na esíhética e na
plastiqa.

E agora ficaremos por aqui, para que no
numero seguinte, outra visita façamos de náo
menor interesse.

Carloa Broda



ftUSSSSWSUUfSSftSfSSUStUUSttSS

PEITORAL DE ANGICO PELQTENSE
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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 clinica o Peitoral de Angico Pelotense,

que considero um medicamento heróico, em todas as enfermidades das vias respiratórias.
Pelotas, 10 de setembro de 1920.

DR. ÁLVARO DRCMOND DE MACEDO.
Firma reconhecida pelo notaria A. E. Fícher.

Vende-se em toda» eis Phiiarrriacias e Drogarias do
— BK A S I L, —

Deposito: DROGARIA SEQUEIRA - Pelotas- Rio Grande do Sül

ANNAIH KAS SOB OS SEIOS, nas dobras de gordura da pelle do ventre,
rachas entre os dedos dos pés, eczemas infantis, etc. saram em três tempos com
o uso do PO' PELOTENSE (Lie. 54 de 16/2/918). Caixa 2SO00 rs. na Drogaria
Pacheco, 43 -47—Rua dos Andradas—Rio. E' bom e barato. Leia a bulla.
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BRÜZZI CIA.
Successores de GOMES <& BRUZZl

FABRICAÇÃO OE VINAGRES. LICORES, XAROPES,
VINHOS OE FRUCTAS

e seai congênere» pelo» proce*u»so mau* hvgienico».
Commercio em gros»o de AGUARDENTE E ÁLCOOL

Grande prêmio na fcxpoaiçSo Internacional do Centenário de
1922 e diploma de honra do Instituto Agrícola Brasileiro

TELÉPHONE, 110 ~~ CAIXA POSTAL, 3835
Büd telegraphico: OISTILLAÇAO - Código: RIBEIRO

'ffym

FARINHA LÁCTEA
PHOSPHATADA e

YITAHIHADA
Silva Araújo ac.A

¦3H***.***-
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A L1BANEZA
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Bichara & Saade
Fazendas, Armarinho, Chapéus. Calçados,

Artigos de ultima novidade, etc.

\ Especialistas em sedas e perhtmarias estrangeiras

PREÇOS SEM COMPETIDOR
TELÉPHONE. 76

R.3ER0Ny(10 MONTEIRO, 9-VICTORIA
V %hmmm nu mi iimmnn m minmiiiini mi mi t mirai
*m* j
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AS PROEZAS DE UM SACI
n n

(Folclore capichaba)
O velho 1'ortuuato tirou uma longa bafora-

da do cachimbo de barro preto, posou o ao Ia"
doe continuou: — Vosmicc nâo acredita no
saci, meu sr. ?í Pois fique sabendo que o saci
é um bichinho duro de roer! E* levado da cas-
saia 1

01&£> uma ve/, eu tomei uma derrubada de
empreitada, num togar de nome Assombro.

Tinha comigo quatro camaradas bons, de
pegar pra sair mesmo I

Todas noites passava pelos ares um saci,
assoviando c dizendo:—Saci, saperè... San. sa-
perê...

Um dia eu fui fazer compras numa venda,
distante, e deixei os camaradas descansando.
Quando voltei já era tarde.

Subi pra cima do soteio da barraca, onde
dormia com um dos trabalhadores, porque em
baixo cjuasi nâo havia onde dormir.

Os outros faziam uma fogueira no centro da
barraca, e ali passavam a noite.

A' meia noite o saci passou.
O Manoel Boi, que era o cozinheiro da tur-

ma, e valentão, puxou o facão e gritou: —Vem
cá, saci de uma perna só! Desce cá, que eu
quero te cortar a perna, saci dos diabos !

Os companheiros disseram : — Homem, com
saci náo se brincai

Quando o saci ouviu o que dizia o Manoel,
soltou um assobio, que fez estremecer a barra-
ca e a terra em roda l

Manoel, temendo ser atacado, atirou fora o
facáo, e correu pra barraca. Lá encontrou os

• Ifra»
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outros companheiros, amontoados como frieira,
uns por cima dos outros, tremendo de medo.

Ele deitou-se com os outros e ficou quié-
tinho.

Do soteio, eu e o meu companheiro de ca-
ma viamos. por uma fresta, tudo quanto se pas
saya em baixo.

O saci entrou na barraca, sentou se em cima
do fogo, e ficou esperando que aíguem mexes-
se com ele.

Depois sahiu e foi pra um bananal, que fi~
cava perto.

De lá veio uma nuvem de mosquitos, que
escureceu tudo !..,

Com certeza se espantaram com o saci
lembrei*

Nhôr náo ! mosquito é companheiro de saci
Eu tinha uma calça de casimira velha. Bo-

tei a calça no fogo, e a fumaça espantou os
mosquitos.

Da barraca inda ouvi o saci rasgando as
folhas das bananeiras, que ficaram rendadas,
conforme nós vimos pela manhã.

E no outro dia os trabalhadores nâo pude-
ram fazer nada, porque ficaram muito tempo
empilhados uns por cima dos outros, de ma-
neira que estavam muito magoados L.*

O velho ficou muito tempo pensativo; de-
pois continuou: — Pois é ! Se vosmicê visse o.
que nós vimos, nunca mais dizia que nâo acre-
dita em saci.

Arnulpho Neves
¦asiwasmwKCHaa* sww>»ww!¥iaw« MI-flÍ_NHflV**flfl*flJflB_|
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Leia e faça com que seus!
amigos e conhecidos assi-i

gnem também a «Vida Capichaba», por- jj
| que, desse modo, nos auxiliará na propa- §

"^fljflfl™ • • %_— ¦»«— ~-m?'„*rtfj*.>>-£_^!p_ífl_^___.
-S-hflflflflflH- _f"r " » T_f T __LIJ. flflwHrftlflMaflfJlIflflWflflBM-M».à_B*_-flflflflr / '"• ' -*¦**-- ~_A À^^ ^^ T»2^íi™jSfWflPBB-fl_fc-_.

UflST l\ -.-. JT^SfJ^BtlB Kflflfl-wi_flflT uC?" " *T ~'m~*mMmaW:4ímwamia**mm Q^na
JWBJ 1r<S a ¦ *í •*,*:^,s_c^'í_B_BB_fe"íX ^^^^^flafl^
(fl. i v WiiWMm KMIfVBBJS _.L-.*;< ^aw'*(lfi--v'lV-n _fll BflSBm

afl ¦¦*-*-¦¦¦ 
^^^^fl^^^^ftüH mwfmmmmT

ganda do Estado.
MM
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Quem compra bilhetes da le«er/* era M/mi tem uma perspectiva da beJto futuro.
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soberano nas MOLÉSTIAS oo ESTÔMAGO,

INTESTINOS, CORAÇÃO e NERVOS
TÔNICO DOUTERO
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TRINXET & _____*
pW_533__5Ba5ãiSB

Com-nlssOes. oomlgnacAei, repre-

•entacoet e conta própria

Escriptorio c armazém: R. 1 ¦ de Março, 42

Telegrammas: TRINXET-Codieo: RIBEIRO

.*
TELEPHONE. 75-C POSTAL, 3815

Victoria Espirito Santo

Café Globo
RUA JERONYMO MONTEIRO. 19Uuque de Caxias, 46 - €. postal, 1741

Trlnxet & Alves
SERVIÇO COMPLETO PARA BANQUE-

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

e estrangeiras
- TELEPHONE N. 182 -

VICTORIA ESPIRITO SANTO
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CASA DE MARIBONDOS
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Noiva é uma espécie de gênero armazena
do á espera do consignatario.

a
• a

Almofadinha:-~Pequena almofada. Qualquer
moleque metido a sebo-

Carroça:-l'eminino de carro. Freguez que

jurou nâo pagar a seu credor, também é carro-
ra. Murro é O indivíduo que marcha com a
«carroça»...

«: *

Esquecimento é o modo mais singular com
o qual o velhaco consegue tapear o seu credor...

o
•

Ladrão é todo aquelle que sabe roubar. Ha
ladrões de diversas espécies. O batedor de car-
teiras, por exemplo, é trouxa. O vigarista, ím-
becil. Mas o ladrão verdadeiro merece um pre"
mio de viagem á Europa. E1 o que rouba, tra-
balhando...

Fallencia <; uma ladroagem scientifica, pro*
pria dos piratas refinados.

o a

Malandro é o homem que cansou de traba-
lhar, descobrindo melhor modo de viver.

*

Casamento é a juncçáo de dois entes, que
se querem por amor... ou por dinheiro. Cami-
nhada penosa quando a gente embarca num
bonde sem alavanca—a mulher.

of

#Bo
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Aos incautos, um conselho : «casar é bom,
náo casar é melhor»...

o
* •

O beijo v a «causa mortis» do pudor.

A victrola é uma mulher que foi homem na
época dos gramophones. *

Velha e, quasi imprestável, entendeu que
devia ser alguma coisa na vida. Quando canta
é igual a essas mulheres rechonchudas, que vâo
á casa das comadres falar da vida alheia..

Champagne é uma cachaça mambembe, que
com o rotulo da civilização se tornou perfeita
pelos cabotinos do álcool.

o

Dinheiro: —Methodo pratico de rejuvenesci*
mento physico, morai e intelleclual. Faz o feio,
bonito; o tapado, inteliigente; o estúpido edu-
cado.

Fliri é o brinquedo dos olhos que se pro
longa aos lábios e morde o coração..*

a
¦:...¦ 'v

Saudade é a resaca de uma farra cie amor

* . a

Estupidez é um defeito, que sô possuem as

pessoas pobres.
Nos ricos» diz-se nervosismo.

Edweldo Calmen

Armazém -l-A- Hollo 
F"™»~ »«¦» |

| de seccosemolhados J030 Uâllâ ESUSS^ »

Espeelaltata e Importador de a.oardeate. álcool e xarqae em alta e.eala.
Endereço teleg.: DODAbbA - Caixa posíal, 3961 - Telephone, 315

| Rua 1- de Março, 12 -VICTORIA- Estado do Espirito Saato |
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Prêmios aos leitores | «Vida Capichaha» em 1930
Estamo3 vivendo

uma época em que o
interesse pelo ganho im

mediato, pelo prêmio em di-
nheiro se alastra intensamente

e empolga todas as actividades.
Sendo assim, não quisemos fugir

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

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

TRES PRIMEIROS NÚMEROS,
dos maiores prêmios dessas

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

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

sendo distribuída
igual quantia em

cada um dos sorteios.
Nossos leitores jogarão
com os números, que serão
impressos nas capas da «VI-
DA CÁHCHABÁ», de forma
que, em cada semestre, colleccio-
nando e-xemplares de todas as nossas.
edições, concorrerão, no mínimo, com
25 NÚMEROS difíerentes- Começámos
a publicar os números, que darão di-
reito a esses sorteios, desde a primeira
quinta-feira de janeiro deste anno
e, aos que desejarem habilitar-se
a essas sortes, pedimos-lhes que guardem
as revistas, que forem adquirindo, ou,
pelo menos, as capas com o numero
do sorteio, para apresentar á redacçao
aquella, cujo numero corresponda a um
dos trôs prêmios das duas loterias allu-
didas. Dessa forma, tanto no primeiro,
como no segundo semestre deste anno,
TODOSOSLEITORESda «VidaCapicha-
ba» terão possibilidades de alcançar os
prêmios, que distribuiremos nas epo-
cas indicadas : : : » ».

# *¦
• «

GUARDEM, PORTAN-
TO, TODAS AS CAPAS
DA «VIDA CAPICHA-
BA», QUE PODERÃO
DAR BONS PRÊMIOS,
EM DINHEIRO, A
QUEM AS COLLE-
Vy Vv l \J IN -TTL .TV •

;'#

NOTA:- SÓ AS REVISTAS
DESTINADAS Á VENDA AVULSA

E AOS ASSIGNANTES LEVAM NUMERO
..--. 
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¦4. : PARA O SORTEIO é
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Nüfriòn é o melhor dos tônicos
« o mais poderoso dos fortificantes.

Jt ¦¦'-.. .V.

,. .¦'''- ¦/'

I

0 "Nutrion" combate a Fraqueza,
O Fastio e a Magreza; abre o appe-

&'.

|% 

¦

.1 _*.* S
tite e faz augmentar o peso.

i '• 
_SS 

'V'. 9

O "Nutrion"-- contendo em sua for-
a o arsênico, o ferro e o phos*

phoro é um poderoro tônico dos
t músculos, do sangue e do cérebro*:

o arsênico revigora os músculos, o
ferro enriquece o sangue e o phos-

1 phoro tonifica o cérebro e o
1? :'¦ I ¦•.»

\

***>*

systema nervoso.
Mac. *. Pi*, U. 3«t» ©vfitfMWI iM . .-. **•«-»*,

•mj* . *^
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\ | Canção de am«r í
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1

Um poeta diz que íez de suas grandes dô*
res pequenas canções. Como é possível fazer
das dores, que são lagrimas, canções que sáo
alegrias ?

Das minhas dores grandes ou
quem pôde medir o soffrimento e
tristeza e o pezar ?

De tudo quanto hei padecido,
que hei sorvido na taça que tâo alto ergui rin
busca da ventura, que nu* foi promettida e quenáo veio nunca, eu fiz. n<1o cauções que náo
sei cantar as minhas lagrima*, mm sim-o que

pequenas —
a rnagua, a

de todo fei

f v^B
BT ^IB rWÍ \W ™k\
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é talvez mais cljfficil—a sciencia profunda e gra.ve da vida 1 .. .
— ;0:—

As dÔres, que me foram chegando, rans-
formei-as em sorrisos tristes, porque tive sem-
pre pudor de occuttar a3s outros as minhas pe-.nas secretas*

Aprendi a colfocar no rosto a mascara da
serenidade, quando em meu coração rugia emrevolta a tormentaí . . .

Aprendi a calar, no mais intimo do meu $èrt
qual o ávaro que ccculta o seu thc-
«ouro, toda dolorosa amargura quea vidí, e as creaturas fizeram nascer
cm minhalma.

Aprendi a mentir, porque toda
verdade toda sinceridade que havia
em mim. alaguem, ninguém jamais
as soube comprehender I . .,

Aprendi também a náo estender
nunca a mâo para receber a esmola
de um affecto ou de um carinho,
porque bem cedo vi que é sempre
inutilmente que os mendigos do amor
estendem a nsáo . . .

Sonhorita Inah Figueira, que tez com grandesuecesso nesta capital, por oceasiâo de duas
noites de arte, o «Quadro» da linda peça «Amo-
res de abatfour», da escriptora patrícia Maria

Eugenia Celso.

* J*. m.

As minhas dores não me ensi-naram a cantar. A vida, porém, en*binou-me o quanto é váo chorar L„
—;o:~~

Náo canto, pois, alegrias que náotenho, xemuras que me roubaram*..
Mas também nau choro mais as dÔ-res profundas, amargas e cruéis quemorada escolheram em meu pobrecoração I . . .

E si a minha bocea nâo tem can-
ções. os olhos oceultam, altivos esombrios, as lagrimas que nelles vi-»vem.

Por que ?
Porque se eu quisesse, como o

poetes cantar um dia as minhas ma-
guas, todo o mundo por certo cho-
raria ao ouvil-as !...

E si eu quisesse iransformabas
em prantos, todas as lagrimas da
terra, todas as dores reunidas, nâo
bastariam para chorar toda a inft
nita amargura da minha dor 1 . ..

(De um livro inédito)

íI
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SIMPLICIDADE

• *Eü |Ò8tÒ de ser simples .

Tenho para mim que a simplicidade é uma
arte c, quiçá, a arte da felicidade.

Ux simples, que idealiza o que é simples,
modesto, possível, nâo sofre desilusões.

Ser simples, porem, entre a vaidade espan-
íosamente fanática tia humanidade, é uma arte
difícil.

Náo ha quem deixe de (er, rico ou pobre,
remediado ou miserável, uma sccnlelha de vai-
dade, um risco de capricho.

E capricho é vaidade...

Tudo que se faz, tudo que presenciamos no
turbilhão immenso da vida, é obra da vaidade.

E' ella unia forra poderosa, um mixto de
bem e de mal, de prodígios e de aberrações.

Pode-se mesmo dizer, embora pareça ab-
surdo, que a vaidade é a viga inquebrantavel

que sustenta a humanidade, fortificando a e
massacrando a num só tempo.

A vaidade organiza e desfaz. Dá e tira. E
réo e é juiz.

Á arte, a moda, a sciencia, a realização
tios grandes feitos são impulsionados pela vai-
dade.

Até mesmo no amor, que è a base da vi-
da, o ponto final dos sonhos, a junção de ai-
mas (pie se estimam e de corpos que se deli-
ciam, encontramos a força procreadora da vai-
dade.

Mas, se a vaidade é a força que sustenta
e anima a vida, também c ella, a mesma vai-
dade, a eterna realizadora de grandezas e de
mediocridades, que nos leva á pratica de lou-
curas que nos arrastam ao pelourinho da ra-
záo e da consciência.

O que a vaidade dá com grande esforço
nosso pôde, um dia, cobrar com juros tripli-
cados . . .

Spencer, que conhecia talvez mais o mundo

. mBB **-~Mwi*fewiii<w
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que a si próprio, no seu excellente trabalho
«Da Educação», mostra-nos, á luz dos estudos
e das pesquizas. a quanto pode chegar a vai-
dade humana, desde os mais remotos tempos
ab- a nossa época, de civilização mais accen-
tuada.

Apreciando os conceitos «lesse sábio in-
comparável, desse espirito fecundo que nos cn
sina a vida pelo lado bom e nos aponta o ca-
minho certo a trilhar, é que podemos ver. sem
meios termos, o que representa, na vida de to-
das as raças, esta algema com que nos pren-
demos voluntariamente.

Por isso, por ser a vaidade uma força de
bem e de mal, de glorias e desilusões, eu pre-
firo ser simples, porquer ser simples é preca-
verse contra os desenganos da vaidade e, por
consegninte, da vida.

A simplicidade quando não dá, nâo tira, e
quando dá, nào espera retribuição.

Pena é que a humanidade confunda a sim,
plicidade com a prepotência, com a descorte-
zia e com o orgulho.

Para muitos, ser simples c ser déspota,
orgulhoso, pedante , *.

Mas não ê. Ser simples, sendo comprehen-
dido, é um acto de educação beihssima, uma
forma de vida sem desperdícios de qualquer
espécie e sem macular a ninguém.

Se a humanidade deixar de lado um dia a
miragem da vaidade para troed-a pela realida-
de da simplicidade, taremos melhor mundo,
para melhor vida.

A simplicidade é bella.

Se todos fossem simples, a vida simples
seria et destarte, melhor, mais suave.

Assim parece, pelo menos, para mim.

Eu gosto de ser simples. . *

Coilatina, 20-2-93o.
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Floreal Martins
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Troeho da graciosa VHL? de Itapemirim, é margem do rio desse nome, nesíe Estado.
O ESPIRITO SANTO PITTORESCO
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Era uma vez uma viuva que tinha uma
filhinha muito linda, a quem adorava sobre to-
das as cousas.

Náo se separava delia um só momento,
mas um dia a pobre pequcrrucha começou a
soffrer, adoeceu e morreu.

A desditosa mâe, que tinha passado as noi-
tes e os dias sem repousar um momento, á ca-
beceira da filho, julgou se endoidecer de magua
e de saudades.

Náo comia, nâo fazia senão chorar c la-
mcntar-se.

Uma noite em que estava acabrunhada, eho-

^—m—t—gÊ^^S^kmammm^
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4 menina Maria da Penha -«Filhinha»
no dia de seu primeiro anniversario

em 18 de julho ultimo, filha do snr.
Semme Chequer, cemmatciante em

João Meiva.

rando no mesmo sitio em que tinin a filha,
abriu-se de repente a porta do quarto e veio a
ella, a sua querida íilha, sorrindo com uma ex
pressão angélica e trazendo nas mãos uma ur
na, que vinha cheia até as bordas:

«Oh! minha querida mãe, disse lhe. náo
chores mais. Olha, o anjo das lagrimas reco-
lheu as tuas nesta urna. Se choraresmais, trans-
bordará, e as tuas lagrimas correrão sobre
mim, inquietando me no túmulo e perturbando
minha felicidade no paraiso».

A pequenina desappareceu, e a mãe nâo
tornou a chorar para não a affligir.

Guerra Junqueiro.

O silencio
As almas avaliam se no silencio, como na

água pura se pesam o ouro e a prata. As pa-
lavras que pronunciamos não tem sentido, se-
náo graças ao silencio que as cerca. Se a ai-
guem confesso amor, esse alguém nâo compre-
henderá o mesmo que outros já comprehende-
ram, e o silencio que se seguir á confissão é
que ha de mostrar se amo sinceramente, até
onde penetram as raizes desse amor- e é elle
(jue o fará nascer numa certeza também silen-
ciosa. E esse silencio e essa certeza não serão
iguaes duas vezes na vida.

Nâo é realmente o silencio que determina
e lixa o calor do amor 1 Sem o silencio, o amor
nâo teria gosto nem perfumes eternos. Qual
de nós nâo conheceu ainda esses segundos de
mudez. que separam os lábios para reunir as
almas? Procuremoí-os de novo c sem cessar.
Não ha silencio coaig dócil do que O do amor,
e esse é o único que somente a nós pertence.
Os outros grandes silêncios, o da morte, o da
dôr, o do destino, vêm ao nosso encontro, do
pelago dos acontecimentos, na hora que esco-
lheram.

Podemos, po-
r»*m. ir ao en-
contro dos si-
leactos do amor.
Noite e dia, á
nossa uorta.es
peram, e sâo
tâu bellos quatv
to os seus ir
mãos» Sâo elles
que fazem con
hecer aos feli-
zes a intimida-
de das ülmas,

igualando os,
assim, aos des*
graçados; sâo
elles que revê-
lammvsteriosüs*w

segredos áquel
ies que muito
amam.
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4 menina Elzirs, cem 10 ma-
zes de Idade, filhinha do

sr. Francisco Senna.
•

No que calam os lábios da amisade c do
amor, quando verdadeiros e pre fundos, existem
milharese milhares de pensamentos que outros

lábios nâo poderiam calar jamais.

Maurice Maeterlinck
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Revolução na physica moderna
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Tem sido extraordinária a evoluçáo daphy
s»ca moderna para uma unidade cada vez mais
nccentuada. Antigamente estudavam se a Gra«
vidade. o Calor, a Luz. o Magnetismo e a Ele-
ctricldade.

Hoje. todas essas formas de aeçáo estáo
subordinadas a uma commum medida e tudo
se reduz finalmente a um só elemento, a Ener-
gia» a um único capitulo da sciencia, a Bôer-
getiea.

Todoa os phenomenos sáo transmittidos
pela irradiaçáo da energia.

A exploração deste immenso domínio das
radiações Começou pelo estudo de nossas sen-
sações luminosas» Néwlon foi o primeiro a en-
sinar que a luz, que nos vem do Sol. é comple-
xa e formando, pelos raios vermelhos, alaranja-
dos. amarellos, etc, as sete core.) até a violeta.

Yung e Fressel demonstraram que náo dif-
feriam uns dos outros sendo pela diversa ex-
tensáo das suas ondas, isto é, pela extensão
d* seus passos sobre as suas trajectorias.

Bem pequenos sáo esses passos medidos
por uma unidade chamada micron, igual a um
millesimo de millimetro.

Do vermelho ao violeta, a extensão de on-
da varia de 8 a 4 décimos de micron.

Ora, em breve se descobriu que, além do
violeta (falamos do ultra violeta), existem ain-
da radiações que o nosso olho já náo distingue,
mas que a chapa photographica vê por nós. O
exame desta chapa revelou que as extensões
das ondas destes raios decrescem rapidamente,
até se tornarem iguaes a um centésimo do
micron.

Serão então necessárias cem mil por mil-
limetro.

Quando já se julgava de mais nada poder
se encontrado para além, appareceram um dia
os raios X. que náo sáo mais que um prolon-
gamento do que era conhecido por hvper-ultra
violeta.

*A extensão das ondas tornava-se agora du-
ma brevidade desconcertante para a imagina-,
çáo mais exaltada : os raios das ampolas Rn*n-
tgen, que os especialistas chamam duros, têm
um comprimento táo insignificante, que se ava-

«-•ii-. J__«á,i:.~ a_ii(t-—-'-W

lia em duzentos milho»* de ondas por rnillime-
tro. E isto ainda náo é tudo, porque os raios
gama correspondem a ondas, que sáo ainda cem
vezes mais curtas.

Em todo o caminho, que acabamos de per-
correr no prolongamento do espectro, do lado
violeta, ha continuidade perfeita, excepto em
um rurto espaço, precedendo a zona do raio X»
E' neste espaço que se julga constatar uma Ia»
(tina: pode ahi haver raios desconhecidos.

Façamos o mesmo estudo do outro lado do
espectro, pira lá di extremidade vermelha, no
infra-vermelho invisível.

Sigamosa analyie : o comprimento da onda
do vermelho é de oito dezenas de micros; a
impressa) produzida nos nossos sentidos é de
calor e é pelo therrnometro que se revelam es*
sas ondas. O seu comprimento alonga se pro-
gressivamente quanto mais nos afastamos do
limite dos raios vermelhos. Mediu-se até duzen-
tos micros, o que quer dizer dois millimetros»

Náo se deve acreditar que estejamos nos
limites do dominio da sciencia : este continua-
se, a alguma distancia, é verdade, pelas ondas
hertzianas, isto é, os raios da T. S» I«\, cujo
comprimento se estende até 30.000 metros ou
ainda mais.

A mesma continuidade, por conseguinte,
no iníra-vermelho como no ultra violeta» sem-
pre com o mesmo reconhecimento da existência
duma lacuna adiante das ondas da T. S. F.

Consideramos até aqui unicamente as irra-
diações transmittidas pelo éther; ora náo exis-
tem somente estas. Em acústica, estudamos as
ondas sonoras, que se propagam através da
massa dos corpos elásticos; o ar, a água, os
metaes, os metaes, os sólidos de toda a natu-
reza sáo ainda irradiações que transportam
energia. Náo ha outro? meios capazes de a
transportar? Ninguém ousaria afíírroalo. Náo
obstante, as formas pelas quaes a energia pode
ser transportada sáo diversas.

Numa palavra : náo ousaríamos ter a pre-
tensão de conhecermos todos os raios» cuja
existência seja possível, e a sciencia pode ain-
da revelar-nos muitos phenomenos, dos quaes
náo temos a menor suspeita.
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MOTIVOS OO BRASIL MODERNO

ATTILIO VIVACQUA Ed. MARCONDES & Cia. VICTORIA

Mãos amigas foram colher no olvido dos an-
naes parlamentares uma dúzia de trabalhes mo-
mentosos. inspirados na clara intuição da jus«tfçá, plasmados em cultura opulenta e decor-
rentes das convicções doutrinárias de uma ee«
rebraçâo serenamente Formada*

Reuniram a matéria esparsa na exteriorida-
de mais estável de um livro, livro que, antes
de tudo, resulta num documento de trabalho•
de cogitação nacionalista, de idealização reno-
vadora é fecunda,

Particularizando problemas e factos espiri-
to-sante uses, á orientação do livro náo presideuma prédeçupação estreitamente regional, mas
uma esplendida apotheosè de brasílídade. a cujo
encontro no3 cabe irt orgulhosos da vanguarda,

Muito mais orgulhosoSi porém! de corres-
poinlermos, qüàntd antes e quanto i>ossiveI, 80
ideal eommum. no secior gcographico com que
participamos da totalidade i«drrativa brasileira.

O titulo da obra confirma o assei to.
T1V0S DO BRASIL MODERNO éhvigorosamente do que esse volume contém fie

idealismo exeqüível, de intenção generosa e de
comprehensáo raciocinada de frias objectivida-
des sociaeáá

Apresentadas que foram essas suggestóes
em forma rutila e lapidada por mão de mestre,
ellas valem principalmente como revelação de
cultura, de senso jurídico, de auscultaçáo inteN
ligênte ê original da força evoiuciõnista, queimpulsiona as expressões or^mv^ da sociedade
moderna.

Ahi se define, em diamantes de talento,
uma convicção forte de nacionalismo sadio, for-
jado na analyse das imposições biológicas do
meio político brasileiro.

A critica de aluguel de terras e o usoca-
pião dos terrenos do domínio publico são excel-
lentes theses, que nos convencem do erro da
primeira instituição e nos fazem pensar na la-
mentavel inexistência do segundo instituto rela-
tivamente á acquisiçào da propriedade pela pos-se prolongada dos bens do domínio patrimo-niai do Estado, como pessoa jurídica de direito
publico.

A vehemencia com que o autor faz a reha-
bilitnçáo dos chamados posseiros cri>ni>iosos e*
uma pagina de bondade, de raciocínio sereno
e de exhaltaçáo aos bandeirantes, que plasmam
na matta tropical as cellulas novas do organis-
mo pátrio, num soberbo movimento expansio*
nista da intimidade pira a peripheria.

O capitulo sobre o SYSTEMA TOKMíENS
significa uma tentativa seduetora para uma me'
lhor phase assecuratoria da propriedade, em
bases jurídicas mais amplas, pela publicidade,
pelas possibilidades creditorias do titulo de
transferencia e pela segurança inherente a este
instituto, protegido por um systema especialis.
sinio de defesa jurídica fbxivel e de uma sim
plieidade compatível rom as graves imposições
do momento dvnamicr i que vivemos.

O enthusiasmo optimista com que nos apon.
ta medidas de assistência social e com que o
autor se revela um paladino da moderna vita-
lidáde inlellectual, documenta um temperamen-
to vibratil, com uma potencialidade reformadora
igualmente distante do exagero e do pessimis-mo, em lados oppostos.

O livro de Attilio Vivacqua. por outro lado,
deixa vér, através da phrase ervstalina e do
pensamento fecundo do literato jurista, uma
solida estruetura individual, livre do seepticis-
mo amargo de nossa geração, crente nos íun-
dameritos metaphysicos e na positividade de
suas idéas, aífeito â observação das realidades,
sem surpresas.

Revela, ainda, a tolerância irônica dos que
sabem orientar-se em meio á confusão ou a in-
justiça ou ao desacerto das convicções alheias.

Andaram bem os amigos que enfeixaram
em volume as paginas que dormiam no «jazigo
dos anttaes pariamentares.»

ss

Estão de parabéns pela lembrança, pois vi-
eram mostrar um exemplo de trabalho numa
passagem scintillante pela tribuna do Legisla-
tivo.

E Attilio Vivacqua faz jús ao nosso preitode admiração, conscios que somos do seu va-
lor como legitima positivaçáo da intellectuali-
dade pujante da mocidade brasileira, que re-
fulge nesta hora de sonho fecundo e realizador.

I
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DESEMBARGADOR SANTOS NEVES
Vem de ser novamente eleito

presidente do nosso Tribunal Supé*
rior de Justiça o illustre desembar-

gado. Manoel dos Santos Neves.
O seu retorno á mais elevada

posição da nossa magistratura diz
bem do conceito em que é tido o
egrégio jurista, que sempr* soube
dar ao seu alto cargo uma orienta-

ção firme e consentanea cnti os
dietames da Justiça.

Intelligeneia esclarecida e moça.
apesar dos muitos annos de conti*
nuos labores forenses, é s. exa as-
siduonoseu posto trabalhando sem

fadigas, com o grande interesse

somente de servir ao direito de

cada um que recorra ao julgamen-
to do Egrégio Tribunal.

Grandemente estimado pelo seu
delicado cavatheirlsmo, a sua recon>
ducçáo áqüelle posto honroso cau

sou, em tedos os seus amigos e

admiradores, a verdadeira satisfação
causar os actos justiceiros.
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(/m« das muitas fabricas primitivas (quitungos)

do farinha, que existem no interior
do Estado.
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melhores
a Subser-
fama uni-

A política —essa desequilibrada avaliadora
de talentos —nunca me seduziu.

No banquete cia política têm os
lugares a Ambição, a Insinecridade,
viencla» e outras entidades de má
versai.

Tive boa pçeastâo de ingressar na política:
foi quando um mandão da roça me acenou com
o cargo de inspector de quarteirão» Isso ha
annos.

Se tivesse aceitado, actualmente, a poder

o
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0 sr. Clovis Borges Miguel, dedí-
ca do prefeito da vizinha cidade
da Serra, a cujo progresso tem
dedicado toda a sua actividade.

de dedicações e perseverança, estaria guindado
a subdelegado ou cousa mais rendosa.

Honraria minha família, até â quinta gera-
çào. Mas eu sempre fui inimigo de culmi
nancias.

Já o cel. Totõ, rico negociante e fazendei-
ro sertanejo, pensava de maneira diferente,

Táo diferente que acabou servindo de bes-
ta de sela a um tenente de policia, como ade-

n
ante se verá, caso me acompanhem até o íim
ílesta verídica historia.

Quando houve a ultima SUCCessãO presiden-
ciai, o dr. Lacerdinba» deputado de fim de le*
gislatura, cahduiáíóü se á presidência do Es-
tado»

Ele contava com valioso apoio á sua am*
biçáo.

Acontece, porém, que o presidente em ex-
ercicio desconfiou do Lacerda, e resolveu deri*
var a simpadiia do centro em favor de um ou-
tro, mais sincero.

Lacerdinha estrilou I
Correu ao interior, prometendo aos basba-

quês mundos e fundos, se 0 apoiassem na pre-
tenção.

Totó, que sempre aspirou á chefia municipal,
abraçou a idéia do deputado.

Tomou-o, logo, por compadre, e combina-
ram a aliciar jogunços, para fazer carantonhas
ao presidente.

Correram as eleições, e, como sempre acon
tece nas democracias' modelos, Lacerda obteve
maioria de votos, mas o congresso depurou o.

Que fez o homem? Em vez de se coníor.
mar com o facío consumado, grita revolução I

Mandou um emissário ao Totó, cem
insirucções para se armar, que ele pretendia
tomar o poder á força.

Totó, desejoso de fazer o sermão melhor
do que a encomenda, reuniu mais de trezentos
cangaceiros, vestiu os, armou-os e os municiou
á sua custa, e, por cumulo de cretinice, man-
dou fotografa-los de chapéo grande e carabi-
na a tiracolo» e enviou a fotografia ao presi-
sidente do Estado.

Este, que sabia como se fazem as cousas,
propôs accordo ao Lacerda pela seguinte forma:
Lacerda receberia dez contos de réis como in-
denizaçáo, e seria reeleito deputado.

Habituado a náo deixar o passarinho, que
tem á mão pelo que está voando, Lacerda acet-
tou, sem maior consideração pela sorte de seus
correligionários do interior.

Foi um correspondente comercial do Totó

que teve a lembrança de avisaLo da partida
de uma força de cincoenta praças, comandadas

1
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Primeira tropa do Orupo S. José, em Calçado, vendo-se ao lado o dr. Peixoto Fontoura,
cheio nacional da Federação dos Escoteiros Catholicos do Brasil, e o dr.

Ernesto Guimarães, instruetor o cheio local.

por um tenente, e uma metralhadora, para a
captura dos rebeldes.

Totó leú a carta et ficou pasmado I
Era lã possível o Lacerdinha cometer ta-

manha vilania !?!!..
Tocou uma buzina, com a qual costumava

convocar a jagunçada, e logo o terreiro ficou
repleto !

—«Meus amigos! falou Totó — tenho lagri-
mas na garganta ao vos dar uma tristíssima
noticia 1 0 Lacerdinha. àquele tratante, fez
acordo com o governo; e ahi vem uma força
de cincoenta praças, com uma metralhadora,
para nos exterminar 1 Fugi, meus amigos ! Pe-
gáe no que puderdes e correi ! Eu daqui nâo
saio. Morro no meu lugar de honra! Ide, meus
amigos 1 Correi í Adeus 1. ..

Era noite. Pela manha, dos trezentos e tan
tos jagunços que havia em armas, apenas três
disputavam a posse de um burro velho. Os
outros fugiram em todas as direcçóes, nos nu-
merosos animaes que tinham furtado ou to-
mado á força dos roceiros. *

Quando a força se aproximou. Totó reco-
nheceu no comandante o seu antigo condispu-
Io Amaro Maranhão.

Ele respirou.

Posta a casa em cerco, Totó assomou á
janela e gritou para baixo, ao tenente:

-Suba, Amaro! A casa é sua, meu amigo.
-Eu quero»' que você venha para cá, gri-

tou, arrogante, o tenente.
Desejo ver sua cara de perto I
Julgando que aquilo fosse brincadeira, To-

tó desceu.
Prendam esse homem ! ordenou Amaro.

Mas, tenente, eu náo cometi nenhum cri-
meí implorou o preso. O snr. não se Lembra
mais do Totó, que foi seu colega na escola
do professor Manoel Maria?!

-O meu colega Totó era um rapaz inte-
ligente, e você é um burro. Quem mandou vo-
c& se meter em política Vi

Ordenança» tire a sela de minha besta e

ponha no lombo deste burro.»
Emquanto o ordenança executava a ordem,

Amaro subiu ao sobrado, e obrigou a esposa e
as filhas do antigo colega a preparem uma
ceia para ele e os graduados.

A soldadesca banqueteou se no armazém-
Ao descer, julgando o Totó bem castigado.

mandou tirar-lhe a séia e, algemado, fe-lo con
duzir á capital.

Amulpho Neves
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Quem escreveu a patente de bampeáo
¦Bjiamm,ai.itHÉiMiÉ)i *^-^

.11

PARA A HISTORIA DO CANGACEIRISMO NORDETISNO

Foi nos primeiros dias do anno passado*
quando me Internei tios sertões de Pernambu-
co. Náo sei como, naquella calçada de hotel em
Caruaru a palestra começou a gyrar em torno
do Padre Cieero, do Juazeiro. Kramos poucos,
mas tudo gente esfarinhada nos sertões dos
listados nordestinas

Alguém temhrou que, de uma feita, ouvira
um romeiro dizer ao thaumaturgo juazeirense :

Meu l\tilrim, eu queria que o sr. me dis-
sesse si, este atino, o so/ ineriza. Lhe pergunto
pOfg[H$ eu estou COM uma filha pra casar,
tuas ella diz (juc st o sol itu ri:ur este atina,
élla náo se casa,..

o padre, que já havia lido as folhinhas do
anno. respondeu que a moço podia se casar,
pois naquélle anno nAo haveria eclipse do sol...

«Certos milagres que o Padre Cícero faz
eu também façol» — ajuntou outro. E exempli-
ficou :

«Chega um beato e lhe diz : —
Meu Padrinit vim tomar sua beriça e lhe

peço também que me diga onde é que eu posso
encontrar um burro meu que se sumiu,

Donde você é? indaga o Padre.
Eu sou de Ikitballia.

E o seu burro de onde era ?
Comprei eile perto do Crato.
Pois procure de Barbalha para o Crato

que vocõ o encontra . . ?
Com effeito, o burro, saudoso dos velhos

pastos, para Ia se escapulira. Isso era de fácil
previsão que pra onde era pasteiro prá ali é
que o burro foge. Mas ninguém tira àh cabeça
do fanático que o Padre Cícero fez o milagre
de adivinhar onde o animal estava,

Ora, assim lambem até eu sou milagroso ..
E um terceiro companheiro de prosa re-

memora :
—«Uma vez, o Padre Cícero estava lendo

uns jornaes, á noite, ã luz duma stearina.
Começou a cochilar e a chamma da vela

attingiu lhe a manga da batina, queimando lhe
bastante o braço. No outro dia, ao saberem do
accidente, os romeiros fizerem serias peniten-
cias, porque acereditavam que o Padre Cieero.
como Jesus Christo, estava a soffrer pelos pe-
ceados da humanidade.

Você conhece as peripécias da perma-
nencia de Lampeâo em Juazeiro, quando foi in-
corporado ás tropas legalistas em perseguição
á Columna Prestes ? —inlerpcllou me o velho
agrônomo Pedro de Albuquerque Uchôa, que,
aquelle tempo, exercia na IVÍéca sertaneja do
Ceará as funcçôes fio cargo de tnspectoi Agri-
eola.

—Conheço. Tanto que as descrevo em pro-
sa é verso num úcs meus livros.

Mas aposto que nâo sabe quem escreveu
a nomeação de Yirgolino para, no posto de
capitão, combater os revoltosos.

— Não, isso não sei- E ignorava até < ue do
faeto tivesse havido um documento eSCfiptó*

Pois foi este seu eriado que lhe está fa
lando quem escreveu a patente de l.ampcão...

E* possível ? diga, diga. por ravor, como
foi qtic isso se deu S

E o agrônomo Uchôa nâo se fez de rogado:
«Como você sabe, porque varias vezes

lá me viu. residi oito annos no Juazeiro. Quan-
do o Pr. Floro Bartholoraeu foi incumbido, pelo
governo da Republica, de dar caça aos revoi*
tosos no Nordeste, aggravaram-se sobremodo
os padecimentos cardíacos do referido depu-
tado. Tenho lido que foi no quasi deliquio de
sua razão epie o Dr. Floro se lembrou dos pres-
timos guerreiros de Lampeão O seu bando,
attraindo-os no quartel general de Juazeiro. De
faeto não acredito «pie Yirgolino tivesse o ar-
rojo de ir a uma cidade então excepcionalraen*
te armada, sem que um chamamento amistoso
a tanto o autorizasse. 0 que sei lambem, en*
tretanto, é que o Dr. Floro já se achava no
Rio onde foi morrer tom honras de General,
quando o Padre Cícero, uma noite, me mandou
chamar á sua presença, para eu lavrar a pa-
tente de Lampeão. Pedi que eile dictasse e
pensei que eu estivesse apenas a servir de
secretario ou coisa que o valha. Suppuz que
quem assignaria o documento compro m et tedor
seria eile mesmo, Padre Cícero. Mas este, quan*
do acabou de dictar, me disse :

—Agora, assigne. O Floro, que é Deputado
Federal, não está aqui e eu nâo exerço ne-
nhum cargo. Você, porém, como Inspector Agri-
cola, é uma autoridade federal.,.
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Achei de bem não discutir e não tive du-
vidas: firmei meu jamegão...»

Eu estava radiante com a interessantissu
ma informação inédita, assim inesperadamente
colhida. O agrônomo Pedrj IVhôa sempre foi
pessoa respeitável, de conceito, e a sua scnsa-
cional revelação se impunha como fidedigna-
Nâo se deteve, todavia, meu valioso informara
te e accrescentou :

f~'*QÚ6õí me íóra chamar em casa. a man*
dado do Padre Cícero, tinha sido o celebre
bandido Sabino Gomes, acompanhado de An
tonio Ferreira, irmão e também comparsa de
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Orufa c/a áf. Senhora de Lourdes, con-
struida recentemente nos baixos da
escadaria da Santa Casa de Miseri-
cordla, sob a escrupulosa e dedicada

direcçâo do dr. Eurico Borges de
Aguiar, seu actual provedor.

Lampeão. Na presença delles é que eu achara
prudente não hesitar em assignar a patente.»

E, com um risozinho significativo :
— «Naquella hora eu assignava até a de*

missão do Bernardes, quanto mais a nomeação
do Virgolino... Cumprida minha missão, os dois
bandoleiros, que me haviam ido buscar, se
promptificaram a me fazer companhia no re*
gresso á minha residência. Eram quasi onze
horas da noite. Eu tinha na cabeça um mundo
de apprehensões a respeito daquillo a que, mo-
ralmente constrangido, acabara de emprestar

meu nome. A caminho de casa, enchi-me de
coragem e fiz ver a Sabino e Antônio Ferreira
que aquella nomeação, por mim a*signada, nâo
tinha valor algum, pois eu nâo passava de sim-
pies funecionario subalterno do Ministério da
Agricultura. Mas o mano de Lampeáo resmun-
gou seccamente que si o Padre dissera que era
eu quem devia assignar a patente, era porque
era eu mesmo.

De novo me calei, conformado, resignado
com os altos poderes cie que a sorte naquella
noite me investia... E a patente foi ter ao em-
bornal de Virgolino, que estava pernoitando
no sobradinho era que raorava ,„, seu contra-
parente, o cantador João Mendes de Oliveira.»

Uchõa, e o Padre não lhe disse nada a
respeito de Lampeão ?

—«Disse. Elle me disse que Lampeão era
um menino bom mas doido, que Lampeão que-
ria brigar ao lado do (inverno, que Lampeáo
jurara por Nossa Senhora cias Dores em como,
d'ali pnr diante, havia de ser um homem, um
cidadão e não um cangaceiro» ...

E que é que você dizia na patente ?
-«Como já expliquei, o Padre foi quem di

tou- Náo guardei copia não. mas me lembro
que a nomeação era feita ,EM NOME DO GO-
VERNO DA REPUBLICA DOS ESTADOSLNL
DOS DO BRASIL" e servia também de salvo-
condueto, p is reconhecia ao senhor Capitão
Virgolino Ferreira da Silva o direito de se le-
comover livremente, transpondo as fronteiras
dè qualquer Estado, com o* patriotas quearre-
gimentasse.»

E o sr. Pedro Uchôa rematou as suas de-
cia rações:

«Lampeão e sua cabroeira passearam á
vontade pelas ruas de Juazeiro, tiraram retra
to, beberam. dansaram, foram visitados pelos
romeiros du Padre, municiaram se fartamente e
trocaram seus rifles velhos por esplendidas ca-
rabinas e fuzis do Exercito, ultimo modelo, tu
do no vinho da Silva... Mas, tinha bastado uma
palavrinha do Padre e Lampeáo nunca mais se-
ria gente. Na ) faltou quem se offerecesse para
unhalo. O sargento cearense Josó Antônio até
chorava de raiva»...

H

Leonardo Moita

0 amor que você me tem,
Maior do que todo o mundo,

No Banco cio coração
E* cheque que não tem fundo

i

i

i
i
I

i

I
ai aa MM u ta n§ Eli



II .JB MB__>isil II 11 II II ¦ Sn mu " m\

NOSSAS ESCOLAS

*' ¦'m\/-f7'f-'--> .*''¦¦¦ .,....., w m.i , . .... ^"*..<-»;m*J I ,'

¦^B v' ^¦Hãk. - .Jftv-flBttfM. >•"/•¦'«^•¦-,"--^1 w ,;• *2HE*i££ Bvamv' '¦>mW^¦:- Mk ' ¦*» <J***^k *bvBbv ** ¦ ¦¦ ^" ¦ ¦ "v*F
f*****ffff*B ^.BBB B^BTa. s> ********BB. ¦ vuínwj^fauKvA* ¦, ¦ BMBBBgi ¦ BaBaBa .m m^a Biü^BB ,^^^ S*********.1'*£& :>-'-. ' '™ 

A. ^k. • ^m^^&mmm%2&mmmmW ¦XmmaWir ^t-^Mk 
^ ^Hr^P^A _| ¦_ BABjr &:¦:•'..'¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ '-bW-¦•>*•'•'"' ¦¦'••¦¦^M^-.

afc»'.li?M.^:,>:uE W* mmmm%7AW% BVBVBaà ÀmY^ 
'''' 

^^mmr^^mW^m. ; 
'^ 

b1 BM 
^^'' 

l*.1'. BB ^LbI BbB?íJ8«Í:-

mmmmW^mr^mm^mK^Êa^^^mmmmw '' ¦&aamm~ '^B ¦ Wm\ \\\fa **' 
"¦"' 

jj JB ^K^W^^^Lu\mÁm\\ ^mmm\ •¦ *^^ '^^w^*' 
""' 

.^Atatat^. bv :^;--|^' Wfl ^F^

R.-';:-'.\'':'B '*'¦ ftk B¥F I» M::l Pty***l ¦>*' ¦* fc ¦<*"» : VH B-A ar ' "-íJèF ¦¦¦•-"' ^isF^^Wi^

*A .^ Aa *aASMbs AA ¦ ¦^bA-w*bAb**?!"^I^^ fl B,*Bfc9, ^ wm*. TI mt^jJMr^ ^ ^L^j m\*AVJ ^^A . ^^B WB BWB^^ J BlBWB^^ ÀmmmW VAI BaB< 
^^^Ç-' 'BJI^IP^ WB ^^L aB¥Bm^^ _BW ^Jb¥Bh .^B BbB^^^I 

"^^"*™"3j*-*"**•"'1^^ • u^l |^K'-"<("'" '

'|^W l^v'*«BwÉBm iil^''' ".f '''A B 
' 

BB m\\\\\\\\\\\mm\\\w*^ "'"* Xj^^^^^^i^^mif'""'"'"'''':'V'"" 
" ': ' '

B^R. '' ^bmÜ^I B^A ¦"' Vb Br;"''^B7 'í^' ^!HaJB^? HMa^^^âHr

mpnnp ^k 2^^^í aj ^r kmba ik ¦"¦"•

, í°£* <%^^P *&. 
TaJ BbBS |T'- |l m\WI^!^^^^'^^^^a^m^mmm^mí IP B íwiA^íS^A''•'' ¦ '* *|

í.V&vfr #18Hl B\ ^1 l^aa*^^"ÍtaMr^:' "sbT^bP .¦;£»* b fff *A••«ras^^ '-; ¦•ís&^-fflW.BTí ¦ ¦• iBl BaÉB RiuPfpS5F7?*íí. ¦;***¦' . - ¦^mW j.. •,•¦¦•¦¦ m- .? m ...a\ jfR^fe>!$i^^Hfl3 V A H iíffr^ -^JHwbIk -£JL ¦ I• .s^^^SPfra^^BW^^SaaH B^. \ tAt vÊzSffâ'?'''''^* -AB ^^mB*Éb\ 
"-¦"¦'¦ 

| •
^f^^^^K^^^)g^°|^^^|^**9**P**S|M*B| *jk ^Jfcv. WAJfrf «. B| K^a p v

Alumnos do grupo Escolar «Bernardino Monteiro», que concluíram o curso complemen-
tar, em companhia da prof. Maria Rattes. e do prol. Jocarly Chagas, director interino

desse estabelecimento.
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BUSCA-PÉS
Mulher — mysterio humano que a ^ente |)re-

cisa amar para eomprehender e nâo compre-
hender para amar . . .

mmm

Quando a aeção de um nosso semelhante é
humana de mais, falamos •

—Que deshumanidade I

mmm
Pessimismo —imposto que o homem paga á

intelligencia.

858888

Não ha livros bem e mal escriptos
vros bem é mal lidos.

ha li
y

88 88 88

0 melhor meio de alguém provar que pos-
sue miolos é estourai os com um bala.

88 88 88

Não vá o leitor acceitar como verdade o que
ficou dito acima. IV um pensamento que tive
em uma noite de... dôr de cabeça.

88 88 68

Quem nasce para dez reis nunca chega a
vintém—diz o ditado melaneholico.

lia muita moeda de dois mil réis falsa nes-
te mundo !

co 88 oo

Paradoxo é uma verdade de pernas para
o ar. Não parece uma verdade. Mas é, sim...

Rubem Braga.

í
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POMBAL VAZIO

Kram ticis pombos (urgidos e lindo*»
tfm dia, por acaso, lobriguei-os.
Era âe seria o ninho, era de rendaíf
A folhagem e os pombos —os teus seios.

Só para vê los, disfarçando inínidos
Cuidados, escondido, namorei os ...

(Dona delles, perdoa ! Nilo te offendas
Destes meus pobres e mortaes enieios . • .)

Mas—como as aves buscam outros grêmios,
Numa revoada, n is manhãs serenas.
Prevendo o outono» a tempestade, os frios.

— Assim fugiram meus dois pombos gêmeos í
Ficou-me na alma endulorida, apenas,
Toda a tristeza dos pombaes vazios. . *

CELEO
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FLAGRANTES ...
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Estavam namorando. Havia um anuo.
quando muito. Elle, pela primeira vez*
Era Um rapaz que tinha um coração tão
puro como 0 coração dos moços, que fio-
gem ser deshonestos. Ella, moça de fa-
milia. estava amando pela vigésima ou
trigesima vez. l'>a a mulher que já se
apaixonara, com o mesmo grau de inten-
sidade, pelos louros e pelos morenos, pe-
los magros e pelos gordos, pelos intel
ligentes e pelos imbecis* Num dia quen-
te, em que o inicio do crepúsculo dava
sonolencias lascivas ao corpo, ella lhe dis-
se que queria ver a sua bocca sangran
do ao contado de um beijo. Elle horro
rizou-se com o calor daquella phrase e
fugiu. Eugíu para não voltar mais. Por
toda a parte, pelos cafés, pelos bars, pe-
los cinemas, pelos clubs familiares, ella
o procurou, embalde. Lembrou-se, então,
de certo recanto solitário, onde elle ens
tomava conversar coisas ingênuas com
D. Lua, sobre as areias da praia.

A ingenuidade daquelle homem lhe
havia tocado o coração. E nem bem che-
gára ao local, reparou num vulto de ra-
paz, olhando as pequeninas ondas, que
iam e vinham, como a aífumnr gloriosa-
mente a verdade shak-peareana do to be
or not to be. Com a voz cheia de sua-
ves emoções ella lhe falou do seu amor
intenso e puro, pedindo lhe que voltasse.
Mas, o amor é um sentimento complexo,
que nasce c morre de causas pequeninas
ou, as mais das vozes, sem causa alguma.

Elle lhe deu a entender que não Volta-
ria. Durante alguns meztS ella scffreu,
silenciosamente, a tortura de indifíerença
daquelle homem, para sentir se vencida
logo após.

E tempos depois, de cidade em cida-
de, com louros e morenos, magros e gor-
dos, intelligentes c imbecis, ella fazia
commercio do seu corpo.

H

fcbTTTTITTirr-TT-TirTTTn:

Jairo Leão
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Igreja deS. Gonçalo
.^'.kjh.?jwm-, -.ViauawaaaatK^t

jé se encontram em vias de conclusão as*
obras ela igreja de S. Gonçalo.

Completamente reformada em sua parte in-
terna, o legendário templo offerece um aspecto
attrahnite, de arte e gosto.

Oá altares, de desenhos caprichosos e solt-
da construeçáo, os púlpitos de cimento armado,
a pintura simples, mas de grande « ffeitò, tudo
executado por babéis mãos de verdadeiros ar-
ii>t»s m* patenteia numa harmonia de motivos
architectonícos e cores esbatidas e suaves.

Do velho templo *ó existe o arcabouço. A
nave está totalmente remoçada» cheia de ale-
gria e belleza. sem mais aquellas pesadonas
obras de entalhe em eslylo colonial, que serviam
de molduras aos nichos.

A distineta commissâo organizadora está
de parabéns.

Ninguém julgaria que, em tão pouco tempo
e dispondo de tão pequenos recursos, executas
se obra daquella monta, tornando o velho tem-
pio, quasi em minas, já condemnado» naquillo
que ali está. causando pasmo a quem o vè.

O nosso photographo apanhou vario** aspe-
ctos. <}ue serão estampados cm nossa próxima
edição.

Em breves dias serão as obras inaugura.
das em meio as mais animadas e justas festas.

A «Vida Capichaba» felicita com enthusias*
mo.ua pessoa da exma. sra. Nair Barbosa de
Aguiar, sua digna e esíorçadissima presidente»
a commissáo encarregada daquellas obras
pelo grande beneficio que prestou á religião
catholica e á nossa capital, dotando-a de um
templo que a honra.

> «».<• <

«Espirito S#nto Medico»

O nosso distincto amigo» dr. Pio Azevedo»
qúè ha pouco tempo se fixou nesta cidade, iu-
stallando um de seus mais modernos e com-
pletos consultórios médicos, é um espirito mo-
demo, accionado por trepidante dynaraismo,
que não o deixa repousar sobre os louros das
victorias conquistadas. E. assim, já ovemos an*
nunciado, para o fim do segundo trimestre des
te anno. com a cooperação de outro moço bri-
lhante, cheio de reservas construclivas, sr. Je~
nas Neves Filho, a publicação de um periódico
— Espirito Sartto Medico — consagrado aos in-
teresses e assumptos dessa classe.

Desejamos lhe os melhores êxitos possíveis.

:.
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Lindo aspecto da bahia de
Victoria, numa noite

de luar.
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L/m gfaío amigo

Kroumir, o gato favorito de Henrique Ro-
chefort, morreu dez dias depois do dono,

Nunca o celebre polemista se separava des
se animai. Viajava com elle. losse para onde
fosse. E ou ic quer que Rocheíort esiivesse»
Kroumir era, de qualquer modo, o dono da casa.

Desde que deixou de ver o homem adora-
do, o seu deus, Kroumir eahiu no mais sombrio
e melancólico desanimo. 0 pobre animai va~
«^ueava aíílicto pelos eompariimentos da casa

procurando, sem duvida, o seu dono. e soltando
repetidos queixumes Recusava se acceilar qual
quer alimento: nem água bebia. K a dor cjue
inteiramente o possuia, sem cessar o alanceíJ*
va e dia a dia o ia definhando, aité que o prós
trou, afinal. Na décima manhau do seu deses-

pero, Kroumir deitou-se ••,v,.,.$?
a um canto e alli ficou Sta. Eracyr Gonçalves,
até morrer. na reviste «Barro da

Quem nos drá tudo Terra», na qual se
o que se passa na alma salientou com app/au-
obscura dos aoimaes sos do publico.
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SI ainda crês na compaixão
humana,
estende a tua magra não
na via-urbana :
— verás em breve, ao vivo, assim.
deante dos olhos, triste caravana,
em catla homem um Gafa .

Entre o Ódio e o Amor. prefiras
o Ódio. — O Amor é uma serie de mentiras , . .

Da mulheri
por orgulhoi nunca esjperes
uma paixão sequer I
Foge, foge das mulheres ,. .
sua boca amarga e è travo.
Amando n como queres
num crescendo,
acabas—:ú que és rei—acabas sendo
escravo.

Só é perfeito o coração que é rude
e pela dor alheia indiferente passa
e ri.
O Egoísmo ê a mais alta virtude
do homem Sê roâo, Esearne da Desgraça.
—Vive por ti !

i
¦
¦
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j Si as forçis já te fóg**m para a luta |
j a que te entregas, j
i dia a dia em ti iste lida, :

ás cegas, n i
i H escuta: Q J
! —teu esboço é vão í| j

Nu tablado da Vnla, l
fl o homem é um fantoche pela ináu m
El da 5orte [r
II em frente lk
ia de um publico exigente: SL
Zfl —a Morte.,, W\
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Os pneus Pathfinder a^ora sâo
dignos dos dois nomes que trasern

«aaa^fiíA____wtutee
Nelles poderemos descobrir uma
nova potencialidade de valor a um
preçp bastante rcdusido, Sim, ne-
nhor.é CÜÍficÜ encontrar mais barato,
listes Panthíinders - superiores a
muitos pneus de preço elevado - sâo
vendidos, aqui, por pouco dinheiro
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Troque os pneus duvidosos do seu carro por A//»
Weaf/iers ou Doublc Eagks, todos Goodyear.

A producçáo Goodyear é maior que a de

quaesquer outras marcas. Obtendo um

custo menor, Goodyear entrega um pro*
dueto melhor. Use Goodvears, agora, e

elles ainda parecerão novos, quando a

data da compra já esüver esquecida.

DUMANS & CIA.
Rua Primeiro de Março, 28-Victoria
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AUTOGRAPHO SAGRADO*

Moço, muito moço. concluir., o Leopoldo
<•*»,-,.,,«. o curso acadêmico, cm 3. Paulo, c se
Campos o curso Republica com es-
estabelecera na capuai aa ™.y

criptorlo de advocacia.
Tivera a felicidade de. rap.damente se re

.acionar, no Rio. com os mais impor an es »o

Lns políticos da época e. como •jggjrt!

o dotasse de um bello talento oro^Uco, nâo

tardou em apparecer como collaborador de .1

guns jornaes cariocas de entre os mais alama-

dos de então.
Leopoldo era também poeta.
Publicara dois livros de versos, den ro do

mesmo anno. três annos após a conclusão do seu

curso jurídico, que elle finalizara em 1890.
Estamos, porem, no anno de 1897.
Sáo passados seis annos e mezes após a

formatura.
Vamos achai-o em sua aprazível vivenda

no Morro de Santa Theresa. em mangas de ca-

tnlsa, a procurar com ânsia uma qualquer cou-

Ta entre papeis antigos, pelas gavetas, pelas

pastas, pelos armários, por toda parte.
«Ah 1 vâo ver- reflectiu-que o puz no meu

tthesouro das cousas intimas.»
Era o seu «thesouro das cousas intimas»

um gavetào que elle reservara para as cousas

a que dava grande estima.
Tinha sido eleito, pela primeira vez, depu-

tado federal pela capital da União e era justa-

mente o seu diploma nâo contestado que lhe

ia assegurar uma cadeira de repreaentante da

nação o que elle irrequietamente procurava.
Leopoldo correu, entào. para o seu thesouro.

Mas este, uma vez aberto, deu-lhe uma pan-
cada terrível no coração.

10go em cima, no volume considerável de

papeis que enchiam a gaveta, pegou casual-

mente um autographo e examinou-o.
Era o seu «autographo sagrado», como elle

o denominava: a primeira poesia que elle. no

. ias* dedicara á sua saudosa finada,
anno de 18Í56. dedicara uatorze an
que, naquella data, contava apenasquaio

009 
Era um soneto, dedicado a Ouiomar. com

a qual viera a casar em_ 1895. seu
Mas Guiornar, que tanto desejava m
¦L Vi*«*e a ser, um dia. deputado federai,

mando viesse a ser, j
-<_„ t.»crmra oôr os o hos no diploma que
nfto lograra por recordacâo aquella
poldo procurava e que em rec d

morta adorável, ella puzera no «thesouro

cousas intimas.» el.
Ella seguira, havia seis «•««;£« 

J^a-
Ia mansão Ue silencio e de preces. P

TH m f iitumi

OPTIMO NEGOCIO
VENDE-SE uma machina de im-

pressão formaio 1 A., marca Al-

ber. .ranken.al, com motor e

correia.
Ver e tratar na redacção da

"VIDA CAPICHABA"

mente suspensa, num ca ixao funerário, por mãos

deu com a calça preta e com o.
, i *,. nn#» lhe fechavam a camisa...de luto, que lhe teena . 

sagrado» que
E fechou, cam o «autograpno :wms

i _.-,?* encontrara- o seu «thesouro», e»
casualmente enconirara, coro tanta
quecendo o diploma que procurava com

anciedade»».
Victoria, 1907.

Oswaldo Peggl
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Roupas feitas — Casemiras -

Calçados-Chapéos- Artigos
finos para h»mcn»-«Bijoa-

teries» -Novidadei-Cutelaria
fina-Perfumaria-Artigos reli-

giosos—Relógios- Desper-
tadoras etc.

Casa Allemá
Vendas por atacado, ao cem

OTcrcio varegiata, com grande
abatimento.

i
Importação directa da Alterna-

n nha, de diversos artigos, que
- Dfc "? «crSo 

vendidos por preço»

BERNARDO BORGIDA «. competidor-..

- .... oai r-At-ioc PARA HOMENS E SENHORAS
ULTIMAS NOVIDADES EM CALÇADOS PARA «u Vlctort^

RU-_ Jeronymo Monteiro. * 
E. ««***-
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FLATULENCIAS
FERMENTAÇÕES

DYSPEPSIAS
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DR. AMÉRICO OLIVEIRA 1
MEDICO - PARTEIRO

RESIDÊNCIA

Rua Washington Pes-
— sôa, 22 —

(antiga Rua do Norte)
Teleph. 19

fcfcnmmr

CONSULTÓRIO

Rua 1? de Março,
Por cima da Phar-

macia Pessoa. Diária
mente das 8 ás 10

I CONSIDERO O PRIMEIRO!
-j-MWte-M-aaiiiiiiw*, i tmw>m+~: mmymmm.Sto*
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TEIXEIRA SILVA & CIA.

COMPLETO SORTIMENTO DE LOU-
ÇAS, PORCELLANAS, ~RYSTAFS,

FERRAGENS, ARMARINHO E
DROGAS.

SECCOS E MOLHADOS
Recebem gêneros do Paiz á consignação

Telegrammas : JARRA

Rua Primeiro de Março, 8 e 10

Victoria E. Espirito Santo

tm
O Iilustre dr. Carlos Lopes

ÀMftSto que tenho empregado cm minha clinica
o conhecido BLDÜR DE KOGUEIEA.do phflrms.ceutteo chimico Joâ*o da Silva Silveira, em Iodou
os caso* de oiaajfesuiçSes iypbiÜUcss; oí »eu»
eííeitos níio se fazem esperar, ainda mésms na»
phases m.ií» adiantadas e considero-o» portanto,como o primeiro depurativo»

Bahia. 5 de março de l$léa

Dr. Carlos Lopes

d
§. 
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COMPREM NA

Casa CENTENÁRIO
^

Sedas—Armarinho—Modas—Novidades
OS MELHORES ARTIGOS PELOS

MENORES 

PREÇOS.

Proprietários: NICOLAO HfllG & Cia.
Rua Primeiro de Março. 7

E. E. SANTO VICTORIA
&ÍTTTTTT1 IIIIIIlUlflIlllirTTTTTTIIIIIIIIIItniIlS-J

A

a

mm\

CORTE ELEGANTE E TUDO!
PcádrAes - ultima novidade - no . ^^BBorges Alfaiate

RUA DO ORIENTE, 4 (Esquina do «Café Recreio») — VICTORIA
%_I_Wtffl»MMIIttMIM^

-':¦¦%

A Loteria de Minas tem paço, com pontualidade, todos os bilhetes premiados.
w
i
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listrar cte informações
Em òttugart, na Ailemanha. morreram seis

pessoas e trinta e nove ficaram gravemente en-
fermos, por haverem comido carne de urso po-
lar envenenada por trichino9e. O urso foi ser-
vido num restaurante local, cujo proprietário,
antes de servir a carne, offereceua ao exame
das autoridades locaes. E9se exame, entretan-
ta, náo foi feito, por terem as victimas o con-
siderado desnecessário, com o que as autorida-
des condescenderam. Verificado o envenena-
mento, váo ser processados por negligencia os
médicos a quem estava affecto o serviço do
exame. •

O astrônomo italiano Bendandi annunciou,
ha poucos dias, haver descoberto quatro novo9
planetas. O primeiro está a sete kilometros do
sol e tem um volume cincoenta vezes maior
que o da terra, completando a sua evolução em
360 annos. O segundo tem o volume gigantesco
de quinhentas vezes maior que a terra e dista
dez bilhões de kilometros dj sol, fazendo a sua
revolução em torno desse a9tro em setecentos
annos. O9 outros dois estão sendo submettidos
a novos estudos. Bendandi declarou que já ha-
via feito essas descobertas ha mais de seis me-
zes, mas nâo tivera permissão para revelai as
antes de haver concluído 09 estudos a respeito,
chegando ás conclusões de que aqui tratamos.

Foi lido, perante o Papa Pio XI e os pre-
lados da Congregação dos Sagrados Ritos, o
decreto que approva dois milagres para a ca-
nonizaçâo do bemaventurado Theophilo Da
Corte, frauciscano menor. A sua canonização
está marcada para o próximo mez de junho
e vem se processando no Vaticano ha já cen-
tenas de annos.

¦4?

•

que foi um brasileiro o descobridor da filtra-
bilidade do germen da tuberculose ? Pois foi.
Foi o professor Antônio Pontes, que, após lon-
gos estudo?, conseguiu filtrar, isto é, reduzir á
inoffensibilidade o bacillo de Koch, tirando-lhe
as energias maléficas. Nesse estado, quando in
jectado em creanças recém-nascidas e em ani-
mães durante os primeiros dias de existência,
o micróbio filtrado realiza o seu ataque ao cr-
ganismo, provocando a mobilização de todos
os meios de defesa, que este possue. Dá se, en-
tâo, um phenomeno curiosissimo: o organismo
resiste facilmente, dada a fraqueza do ataean
le, e fica apparelhado para fazei o sempre que
haja necessidade, mesmo depois de adulto, pois
para isso se exercitou convenientemente no
tempo mais perigoso. E como, geralmente, o
germen da tuberculose se aloja nas cavidades
orgânicas no periodo de formação, esperando
annos para agir com suecesso, a descoberta do
medico brasileiro permitte garantir que os in-
jectados, de accordo com os dados acima, es-
tão livres do perigo de contrahir a tuberculose,
mesmo quando procedam de paiz de tuberculosos
e o seu estado de fraqueza para tanto contri*
búa. 0 dr. Antônio Fontes foi convidado, ha
dias, pelo celebre professor allemáo dr. Bauer,
para visitar o Instituto de Investigações sobre
a Tuberculose, de Hamburgo, e realizar na Al
lemanha varias conferências.

A companhia de navegação tNorddeutsrher
Lloyd Bremen» conquistou, pela quarta vez, a
«fita azul» da travessia do Adantico, com a vi-
ctoria do gigantesco paquete «Europa» sobre
o seu irmão, o «Bremen», na recente viagem
de Cherburgo a Nova York. O «Europa» bateu
o «retord» da velocidade nessa travessia, con-
servando sempre em reserva uma força de
2.000 cavallos.

Continua em estudos o projectode reforma
do kalendarlo soviético. O governo já decretou
a adopção do quadro do kalendarlo industrial,
uniforme para todas as emprezas e estabeleci-
mentos onde será applicada a semana de cinco
dias. O anno comprehenderá 3è0 dias de tra-
balho e cinco consagrados ás festas revolucio-
narias. Os dias da sema_na industrial serão de-
signados por números de um a cinco. Os em-
pregados nas industrias serão igualmente repar.
tidos em cinco grupos de numero idêntico de
operários e a cada grupo será concedido um
dia fixo de repouso.

Já sabem os leitores da «Vida Capichaba»

Causou sensação universal o facto de haver
o inventor Nfarconi conseguido illuminar o re-
cinto da Exposição Eiectro-lechnica de Sidney,
na Austrália, por intermédio do radio, de bordo
do seu hyate «Eiectra», que se encontrava an-
corado no porto de Gênova, a uma distanciai
portanto* de dez mil milhas! Marconi serviu-
se de nove estações de transformação. Em se-
guida ao êxito da prova, o genial inventor
transmittíu uma saudação, também pelo radio,
ao povo e ao governo australiano, que foi ou-
vida com impeccave! nitidez no recinto da Ex-
posição de Sidney.

Dr. Sabido

. . ' :.; 
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todos leitores
aV/ida Capichaba ff

ESPLENDIDO LOTE DE TERRENO, NA VILLA DE
CARIACICA, OEFERECIDO PELO PRELEI-

TO ADAL5ERTO 5ARBOSA

k^ A /_

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

Como case numero náo chegou
a ser distribuído, resolvemos prose-

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

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

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

:<?;»>;

<:>>.

SORTEIO 5x1

O portador de (5) «coupons» iguaes a este
receberá, na redacçào da «Vida Capichaba», um
(1) cartão com numero para o sorteio de es-
plendido lote de terreno na VILLA DE CA-

RIACICA a effectuar-se pela Loteria.

XM>_

f

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

do cartão numerado.

£?__ 89
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f%|Cpi|DCA DE PARANINFO DA CLASSE GRADUANDA DO
UlJtUnJU COLÉGIO AMERICANO DE VICTORIA, PROFERI-

DO PELO PASTOR DR. ACHILES BARBOSA, EM NOVEMBRO DE 1927.
i üni-f ¦»<a •*»•*¦? •
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Por mais que perscrute e sonde, náo consi-

go atinar com o móvel, que vos levou a arran-
car me do meu isolamento para, ante assem-
bléa táo selecta, cm perplexidade, náo saber
como entrar nem sair. Porque, valha me ao me-
008 Isso, log<* de principio, fui eliminando a hi-

potese da possibilidade de terdes visto em
mim, nâo obstante toda a vossa benevolência,
qualquer mérito literário, autoridade pedago-
gica ou filosófica, á altura dessa solenidade.
Nâo posso saber a vossa consciente intenção,
ao se vos aflorar aos lábios o meu obscuro no-
me; mas admito e creio admitireis também ter
havido, intencionalmente, um motivo de ordem
moral, que pesou, sem o saberdes, na indica-
çáo da minha humilima pessoa para essa invés-
tidura honrosa. E* que tenho para comvosco
uma divida irremissivel e ha uma força inco-
gnita de justiça, que requer e ordena que eu
faça reiulgir, em publico, algo da imensa gra-
tidâo, que, no intimo da minha alma, tenho

pela clarividencia com que me apontastes rotei-
ro seguro, pelo caminho paternol e amigo com

que me amparastes, em horas de vacilaçáo e
angustia, lá nas remotas plagas, sob ceu di-
verso, servindo vos do cérebro e coraçáo do
vosso director.

Se é esse, como cuido, o objectivo da Jus*
tiça, que move os corações, sem auxilio dosT
sentidos, sem os cálculos da razão humana, por
vias imperserutaveis e misteriosas, permiti-me
apenas vos assevere a existência dessa inaba-
lavei gratidão, sem vos dizer a sua altura e pro-
fundidade, o ueu comprimento e a sua largura,

- porque, como a sonda nâo atinge os abismos
do oceano e os telescópios nâo alcançam o sem
fim do infinito, igualmente acho impossível re-

I alçar, em rudes palavras e em frases desprimo-
radas, tudo que por vós sinto, nos arcanos da
alma*

Ha outro motivo tácito e plausível de me
aqui trazerdes. Ainda essa opportunidade, me-
nos devo á vossa iniciativa, cortada por exces-
siva modéstia, que á sabia e pródiga Provi-
dencia. E' que, hoje, já se nào permite, aos que
curam do bem das almas e sonham com o bem
dà Pátria, fiquem só distanciados dessa obra
humanitária e grande, que iniciastes e levais

por diante, com intelligencia, trabalho e ingen-
tes sacrifícios, nesta formosa Victoria, coração
de uma das mais futurosas unidades da Fede
ração, de cuja grandeza e prosperidade, dire-
cta e indirectamente, sois notáveis cooperado-
res. O Espirito Santo, pela sua posição privi-
leglada, pela continua feracidade do seu solo,

W

~IB

4ía

4c.
mi

pela inteligência e ardor da sua gente, está ta-
lhado e invejável porvir; mas o penhor desse
fastigio nâo se escuda só na excelência da gle-
ba e na fortitude da raça; ha outro factor in-
dispensável: a instrucçâo difundida, náo só en*
tre os que a podem comprar, com dinheiro e
com empenhos, mas também entre os humildes
e desprotegidos, donde surgem os mais fulgen-
tes talentos. Aqui, esse ministério abençoado e
santo, como alhures, nâo se exerce á custa tâo
somente de um pugilo de heróis anônimos, que
enriquecem as almas, vivendo na penúria, mas
dum esforço collectivo, porque todos querem
compensar o labor dos que a ele se consagram.
E essa orientação das massas e essa ajuizada
acçâo dos governos, ébnseoti que eu diga, sem
melindrar a vossa modéstia, tiveram o berço e
íoram-se emplumando no seio dos Baptistas,
dentre os quais o sr. L. M. Reno, herdeiro da
nobre estirpe que, através da historia, tem com-
prado a instrução e a liberdade com sacrifícios
e com sangue, c lidimo paladino. Talhada ao
molde dos gigantes que a graça ha levantado
entre os christáol, desmesurados reservatórios
de luz e de energia, que iluminam e que am-
param a vesga e vacilante Humanidade, a fi-
gura de mister Reno, (empregue-se o termo
inglês na acjpçáo de Mestre), è muito grande
para ser encarada na época em que vive : den-
tro dum século lhe náo medra a coroa..

jovens normalistas I felicito-vos vivamente
por atingirdes o término feliz desse áureo c en-
cantador período de preparação, dessa campa-
nha escolar, ora cheia de agruras e desfaieci-
ment.s, e, muitas vezes, povoada de sonhos
grandiosos e de fagueiras esperanças, para en-
trardes ao campo definitivo e rude das reali-
zações.

Já fizestes muito; as coroas de louro que
vos engrinaldam as frontes sâo significativas e
bem merecidas. Lançastes os alicerces, em que
se assentará a superstruetura, afiastes as es-

padas e aguçastes as lanças para o futuro pre-
lio, subistes mais um degrau da aspiração, de
onde contemplais o amplo horizonte do porvir.

Esse marco devia ficar bem assinalado, táo
memorável se fazia mister esta cerenronia, que
fosse como um prêmio do vosso labor passa*
do, poderoso e duradouro incentivo da carrei-
ra proposta.

Mas ai de mim ! Com o meu linguajar se-
diçp, náo posso emprestar o brilho indispensa-
vel a esta festa dé risos e flores, na qual dis-
cretos suspiros e etérias lagrimas de saudade

(Continua noutra pag)
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como o leite materno*
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Walter De Biase da Silva

Com 21 annos, apenas, e já c literato de real
merecimento.

Walter De Hia.se da Silva, o «Pãozinho»,
como o conhecemos na intimidade, ha de ven-
cer na vida a golpes do seu talento, do seu cs-
forço e da sua inteligência privilegiada I

Sente-se no seu versejar espontâneo, algo
de sublime, de magnífico, que nos extasia e
enleva a alma!

A sua Musa é miraculosa e meiga* como
um olhar e um sorriso de uma mulher divinal
mente linda I

Sabe ser poeta o nosso Walter l

Quando lemos algumas das suas poesias
inspiradissimas, sentimos que a nossa alma se
eleva e passeia no ceu,por entre cherubins for-
mosos.

i*l_5f«S

^
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A leitura dos seus sonetos magniíicamente
encantadores nos dá a impressão de pisai mos
canteiros ricamente tapisados de flores, que
exhalam perfumes suaves c inebriantes.

Tudo isso, sentimos, embriagadoramente,
lia Musa do nosso Walter.

O seu versejar penetra, suavemente, no nos-
so tcoraçâo, no nosso sentimento, na nossa
alma.

A leitura dos seus versos nos dá a visão
de um minúsculo e canoro Irapurú gorgeando,
magniíicamente, aos nossos ouvidos.

4fr

Muito moço ainda, e já soffre angustias e
illubôes, domo todòl os poetas primorosos e im'
mortaes I

Jandyra era a divínal rtôr dos seus sonhos,
«que se finou em pleno desabrochar.»

li o jovem poeta canta a sua magua. a sua
sentida queixa, a sua expressiva saudade, as-
sim... suavemente... assim... delicadamente...

«Nunca mais a verei I... Oh! nunca mais I»
Dizem m< us olhos baços, lacrimosos.
Efnquanto os IdbiOS meus frios, nervosos
Murmuram em desalento—oh! não jamais l...

K fala o coraçáo em frágeis ais.
Que se perdem no espaço azul, chorosos;
«Como eram bellos, pallidos, bondosos
Os olhos delia, que não verás mais!»...

E nesta dor immensa, interminável
Fala minha alma, num soluço iníindot
Em voz de choro, numa voz amável ;

«O seu sorriso nunca mais verás,
Nem seu cabello, nem seu rosto lindo...
Mas, delia nunca mais te esquecerás í». .

Foi assim, com uma angustia desse jaez,
que muitos dos nossos bardos firmara.n o seu
nome na fina Horda intellectualidade brasileira.

Estão, portanto, do p a rabeca as letras ca-
pichabas, com mais uma promissora gloria, que
se levanta. l

Üemdita mocidade triumphante I...

Claudionor Ribeiro
aaaaaaaaa-aaaaa-a--_---M_-----_----M_M------^^
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DISCURSO

sâo brisa que a9 agita e orvalho que as rocia.
Já vos eu disse que me náo pedis sazona-

dos frutos do cérebro, farta mésse de prolun-
dos estudos; trago vos apenas sinceros acenos
do coração que vos aplaude a primeira etapa
terminada, que se regosija com a vossa arro-
iada e nobre orientação da vida.

Como a peça bem assestada ao alvo tem
probabilidade de atingir o ponto visado, esses
anos proveitosos, em que vos prodigalizavam
lições substanciosas mestres solícitos, em que
vos replenava os minutos de exemplos, de es-
forço e de altruísmo o que é a «alma mater»
dessa instituição, são o penhor do vosso triunfo.

Todavia, jovens argonautas, o velocinio que
demandais, já o sabeis, fica além de obstáculos,
muito maiores e mais íngremes do que imagi-
nais. As montanhas lisas e azuladas, que avia-
tais, teem despenhadeiros e pedrouços; o mar,
que supondes lago sereno, também se encape-
Ia e brame. mais agudos serão os espinhos,
mais cruciantes as feridas, mais freqüentes os
combates, mais duras as canseiras; nâo raros
os que se reclinam sob o zimbro, os que tom-
bam para nâo mais erguer, os que recuam, os
que se acovardam, os que se destrilham, os que
se somem na voragem...

Deixai falar-vos um que já tem escutado o
canto tentador e traiçoeiro de falazes sereias,
um que já sofreu, temeroso ou enraivecido, os
escarnios de arrogantes Golias, monstro» es-
ses que perpassam na scena precipitada e pun-
geqte das tenções do Senhor.

Quanto mais vivo fôr o vosso desejo de
beneficiar as almas e de glorificar a Deus, tanto
mais se aprimorarão em subtilezas e em argu-
cias, mirando o vosso ponto fraco, no momen-
to mais azado»

Os vossos apetites! Contemplai essa multi-
dão de iiliputianos, que vos prendem ao solo
pelos fios dos aabelos, essa aura amena e bran-
da. que vos afasta da rota, essa fome de bens
e de prazeres, que é hoje centelha e amanhã
vulcão, que requererá, para a sua satisfação,
um monte feito de pães, levando vos a olvidar
que a vossa melhor parte se alimenta com o
que vem de Deus e a felicidade própria se en-
tretece com os serviços que se prestam aos
outros.

Os apetites sâo constantes desafios ás nos-
sas capacidades. Esses suntuosos palácios, por
que nâo serão nossos; esses milhões coruscan-
test por que os nâo grangeamos; os prazere3
mais requintadost por que os nâo compramos?

Sâo mais freqüentes os fracassos dos jo-
vens altruístas, que sâo solicitados a emprega-
remas actividades em proveito próprio, que
por falta de capacidade. Se fordes amanhã ia-
zendeirosou industriais, artífices ou coraercian-

_Érc

Continuação

tes, scientistas ou atletas, tereis falhado, se tu*
do nâo fôr submetido ao vosso ideal de servi*
ço abnegado.

O desejo de notoriedade ! Eis outro formi»
dando estorvo de brilhantes carreiras de bons
servos de Deus. A ânsia de aparecer, de bri-
lhar, de ser o primeiro, de encher as folhas,
de andar de boca em boca, de correr mundo»
de ter fama universal, tudo isso nos faz menos*
prezar as pequeninas cousas, de que se fazem
grandes, a desprezar os minutos fugidios, que
enchem os séculos, a procurar êxitos momen*
tantos, tais como os dos profissionais dos des-
portos, ao env«'»s de se contentarem com a te*
nacidade dos obscuros operários, que erigem
perenes monumentos.

O desejo da notoriedade tem alentado os
braços de generais, que matam, que arrasam.
que depredam, só para serem famosos; tem im-
pelido desgovernadores a conquistar, com quan-
tas vilanias, posições para as quais nâo sâo di-
gnos, tem guiado a pena de multidão de escra-
vinhadores, que seriam mais úteis, se condu-
zis9em as charrúas...

O instinto mau de dominar oferecevos os
reinos do mundo e a sua gloria ao preço de
assassinios e de guerras, de intrigas e de stt-
bornos, sob o pretexto de perfunctorias e infun-
dadas diferenças. Os que confundem o serviço
devido aos semelhantes, a razão única dos seus
dons naturais, com a ânsia de reinar, obrigam-
se a fossar baixezas, sem jamais erguer os
olhos ao Alto, donde provém toda sabedoria e
imutabilidade, toda justiça e clemência, bases
daquele Trono, que é eterno; e de tão obtusos,
impossível lhes é divisar o axioma divino §
«Todos os homens sâo irmãos»

O', quantos séculos de Cristianismo serão
ainda precisos para ensinar aos homens a ma*
xima cristã fundamental — «o maior seja servo
de todos»? Os povos da África, da Ásia e das
ilhas longínquas, os retardatarios da civilização
e victimas dos civilizados, clamam : «Senhor, os
meus irmãos não me vêem servir, vêem meex>
torquir!» Ai 1 são aqueles os tributários; e nos,
que nos dizemos livres, qne entoamos hinos á
liberdade, nos dias festivos, quantos vemos as-
cender ao poder, de bom ou de máu grado,
que se locupletam á custa da honra è da mise-
ria nacional L».

Mas, alegra nos ao lembra-lo, além d'Aquê-
le que preferiu a coroa de espinhos á coroa de
rei, a cruz ignominiosa ao trono esplendido,
houve um varão altivo e nobre, em nossa Ter-
ra, que em momento critico de Portugal e pro-
picio da Colônia, recusou o scetro, que lhe
ofertavam, para nAo ser deslial ao seu sobera*
no. Amador Bueno é exemplo único da hiato*
ria humana.

Continua noutra pag.
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D* «Diário da Manhã", de hontem:

Ante-hontera, ás 12 horas, na sede da Fa-
culdade de Pharir.acía e Odontologia, realizou-
8e a solennidade da inauguração official dos
cursos technicos da referida Faculdade.

* A essa solennidade compareceram o repre-
sentante de 8. exa., o sr. presidente Aristcu
Aguiar, o sr. dr. Attilio Vivacqua, Secretario da
lnstrucção, s. exa. revdma. o sr. Bispo Dioce-
sano, representantes dos srs. secretários da IV
zenda, Interior, Agricultura e da Presidência'
do sr. dr. Presidente do Tribunal, do sr. Pre-
feito Municipal, Presidente da Câmara, delega-
do geral e do director da Escola Normal Pe-
dro II.

Convidado para presidir a solennidade o
dr. Attilio Vivacqua, este pediu a s. exa.
revdma. d. Benedicto que presidisse a cerimo-
nia.

Em seguida o dr. Costa Gama, director em
exercício, lê um breve discurso, historiando a
fundação da Faculdade. O prof. Costa Maia em
norne da «Congregação da Faculdade», saúda o
sr. Presidente do Estado e o Governo da Nação.
nas pessoas dos seus representantes. .

Para terminar a sessão o exmo. revnio. d'
Benedicto abençoa a Faculdade e concede a
palavra ao dr. Attilio Vivacqua.

O iilustre Secretario da Instrucçâo pronun-
ciou um bello discurso, felicitando o Estado
pela inauguração da Faculdade e promettendo

xo seu apoio ao novo estabelecimento.
Servido o champagne e brindadas as auto-

ridades do Estado e da Nação, os dircctores
convidaram todos os presentes para uma visita
ás dependências da Faculdade, sendo a visita
mais demorada ao Laboratório de Pesquizas e

*ao Gabinete de Cirurgia e Clinica Odontologica.
Após as photographias em que figuram as

autoridades presentes foi pela directoria con-
vocada uma sessão solenne da Congregação
para dar posse ao dr. Arlindo Sodré no cargo
de director, para o qual foi eleito na ultima re-
união electiva.

O dr. Costa Gama, em nome da Congrega-
çáo, deu posse ao dr. Arlindo Sodré e saudou
o novo director.

O prof. Rocha Corrêa, em nome dos seus
collegas de directoria, num bello improviso, fe-
licitou o dr. Costa Gama pela sua brilhante
administração, saudando por fim o novo dirctor.e

A's 8 horas da noite no saião nobre da Fa
culdade foi pelo Centro Acadêmico «Vital Bra
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(Ao distincto amiguinho Dar-
cy /?. Castro, como recordação de
nossos tempos que jd tá vâe (lis
lantes...)

** (' 'A

Saudades I... fenecer da luz da mocidade.
Recordações sentida* de um prazer falaz...
Despetalar de vidas sem felicidade,
Manhãs primaveris que voltarão jamais I

a

Saudades!... folhas seccas que á eternidade
....-'

Revoiteiam e rolam com os vendavaes;

Desarvorada nau entregue á tempestade

Dos desenganos negros que o soffrer nos traz

Saudades!... ninhos sem aves e abandonados;

Fscarpados rochedos, sem cipós nem ramos.

Espedaçadas lyras em íestins finados I

Saudades L, dores, maguas, desillusáo atroz,

Üecaso entristecido; bem que relembramos,

Aurora dá velhice que nos ergue a voz l...

a»

22-3-930.
Veterano

.

Prêmio de um esforço

Tivemos o prazer da visita do nosso amigo
Olavo Rego, que nos communicou haver o sr.
Carlos Taroni adquirido patente da invenção

para a sua machina de beneficiar café.
A patente tem o numero 18.225, de 17 de

fevereiro do corrente anno.
O novo invento importa no preenchimento de

uma lacuna industrial.
A machina do sr. Taroni, que tem a deno*

minação de «Electra*f funeciona com adapta
ção e dispositivos novos, que permittem grande
economia de tempo e de trabalho.

'"';.3£3X ''i^^r.'

sil» offerecido á sociedade de Victoria um ma-
gnifico baile, que terminou ás 2 horas da ma.
drugada, num ambiente de grande enthusiasmo
e cordialidade».
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Sonhei um dia, que entre mil riquezas
Do reino formidável das sereias
Kaustoso ali me achei. Nas redondezas
De um lago crystalino eu encontreia-as.

Cma orchestra triumphal, velas accesas,
Mulheres semi-núas entre teias
De platina finíssima e turquezas,
Bailavam nas escadas quasi cheias.

Dellas me approximei. Bem junto aos lumes
Senti seus lábios quentes, seus perfumes
Tornarem-me feliz, bello, rísonho,

Neptuno me fitou sempre sorrindo,
E cu então continuei usufruindo
A delicia soberba do meu sonho.

NAUFRÁGIO

Haloiçando por sobre ondas bravias,
Em continuo vae-vem horripilante.
Um barco errante próprio a pescarias
Joga tenaz nas fúrias do gigante.
A marujada, em brados, correrias,
Corre da popa ao posto commandante,
Já transpondo terríveis travessias
Em desafio ao monstro avassalante.

Cada marujo é fera ao envez de homem.
Mastros que cahem, redes se consomem,
A proa num rochedo se arrebenta.

Estoura-se a caldeira. Vai ao fundo,
Deixando suas conquistas deste mundo
No furor formidável da tormenta.

* 
Victoria, 1930.

Dose Maria Morgade Miranda
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Bemdito seja o vosso programma 1 Pena é
que, ao envés de menos de meia dúzia, náo
fosseis milhares de jovens com o mesmo santo
ideal de lustrar, a Pátria, de servir as almas,
de glorificar a Deus 1

A pátria, por amor da qual vemos» no Li-
vro, que é o vosso escudo e lança, o vosso ro-
£tíro e luz, o vosso incentivo e fanal de espe-
ranças, os Isrpelistas, no exillo, dependurando
as harpas nos salgueiros; Nemias a chorar, na
çputencia, por ver o seu país em oprobrlo; Je-
sus triunfante e em pranto convulsivo, diante
de Jerusalém indiferente para com o que lhe
oferecia paz verdadeira e eterna. Por ela, quan-
tai gotas vertidas de suor, de lagrima e de
sangue; por ela, quantas sinfonias e poemas
inspirados l O nosso cantor máximo, na fase fi-
nal da sua vida, exaltou a numa jóia de beleza :

«Pátria, latejo em ti, no teu lenho, por onde
Circulo I e sou perfume e sombra, e sol, e orvalho!
E, em seiva, ao teu clamor a minha voz responde,
E subo do teu cerne ao ceu de galho em galho I

Dos teus liquens, dos teus cipós, da tua fronde,
Do ninho que gorgeia em teu doce agasalho,
Do fruto a amadurar que em teu seio se esconde,
De ti—rebento em luz e em cânticos me espalho I

Vivo, choro em teu pranto; e em teus dias felizes,
No alto, como uma flor, em ti, pompeio e exulto l
E eu, morto—sendo tu cheia de cicatrizes,

Tu golpeada e insultada- eu tremerei sepulto:
E os meus ossos no cháo, como as tuas raizes,
Se eatorceráo de dôr, sofrendo o golpee o insulto!»

O serviço da pátria, que, na sua lata ex-
tensão, abrange o das almas e o de Deus, pra-
tica-se triplamente pelo estudo da historia, pela
cultura da lingua e pela unificação do credo
nacional.

Os Hebreus, com tais elementos, foram o
caso único da historia, que, sâm a continuida-
de do solo ou mesmo sem êUs perseguidos até
á morte pelo mundo inteiro, através de séculos
e vicissitudes, conservaram a integridade pátria-

Vemos que eles náo distinguem entre data
nacional e festa religiosa; os feriados sáo tanv
bem dias santif cados : glorificam juntamente os
seus heróis e o seu Deus; ha perfeita fusão de
ambos os elementos* A alegre festa da inde-
pendência e gênese da sua nação, pela saída
do Egypto, da opressão para a liberdade, é,
outrosim, uma solenidade de gratidão a Deus.
Grande povo l

E' triste que a massa popular da nossa ter*
ra, que ê pais de emigração, náo tenha maior
familiaridade com os notáveis eventos e os vul
tos gloriosos do nosso passado, para que, pela
entranhavel afeição ás nossas tradições, trans
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Continuação

mita um pouco do seu ardor aos forasteiros que
aqui aportam, afim de náo fazerem do nosso
país um campo de exploração, mas possam achar
neste recanto ameno do globo, a paz e a liber*
dade, o lar e o amor. Nunca o governo agiu
com tanta prudência, como quando mandou en*
sinar aos colonos do sul a nossa lingua e a
nossa historia; a lingua e a historia naturali
zaram n os brasileiros !.**

Os filões aurificos, as íaiscantes pedrarias,
o sussurro e brilho das cascatas formidáveis, a
exuberância das matas tropicais, a vastidão dos
campos ondulados, a serenidade dos mares ver*
des, a placidez do ceu estrelado, o mavioso
cantar das aves, o rugido temeroso das feras,
o gênio e as aspirações do povo, tudo Isso e
muito mais, doirado pela poesia excelsa, tereis
no thesouro farto e esplendoroso da Lingua
Portugueza. Entrai por êle 1 Joerai-o de elemen*
tos estranhos, dái-lhe novo polimento, ajustai o
falar antigo ás expressões modernas, submetei
as trovas e anexins populares ás regras da gra-
matica, baixai vos ao profundo com os poetas,
alcandorai-vos aos pincaros com os gênios; se.
gui os termos, desde a sua nascente humilde á
maior largueza do seu estuário; ressurgi os que
dormem, fazei a lingua procriar, segundo a sua
espécie, os que se tornam necessários; exami-
nai as mutações dos sons e a metamorfose dos
sentidos... Bastai Empreendei essa viagem ma*
ravilhosa e voltareis repletos de riquezas, mais
cheios de amor e devoçáo á Pátria.

Os que elevam e eternizam a Pátria só as-
sim se exprimem sobre ela, a nossa lingua:

«Ultima flor do Lacio, inculta e bela,
E's a um tempo esplendor e sepultura,
Ouro nativo, que na ganga impura,
A bruta mina entre os cascalhos vela.

Amo-te assim, desconhecida e obscura,
Tuba de alto clangor, lira singela,
Que tens o tom e o silvo da procela,
E o arrolar da saudade e da ternura 1

Amo o teu viço agreste e o teu aroma
De virgens selvas e de oceano largo l
Araote, 6 rude e doloroso idioma,

Em que da voz materna ouvi .* «meu filho 1»
Em que Camões chorou, no exilio amargo,
O gênio sem ventura e o amor sem brilho!»

¦:¦;¦;•¦

Não estranheis que eu fale de unificação
da credo nacional, quando, aparentemente, fa-
zemo-lo protestante contra as suas tradições
católicas. Náo, senhores! Náo nos referimos a
um ou a outro credo. Náo pretendemos faze-lo
católico ou protestante* As diferenças de no-
mes têm pouca importância ao lado da essen-

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

Caixa postal, 3721 - End. tal: «Loteria»
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A nova moda feminina, inncgavelmcnte, faz

a mulher mais bella. mais graciosa, irais ori

glnal e-aeduciora. Agora «7tes s<H diferentes

de antigamente.
Têm a cintura mais longa, sâo ma.s eabel-

taa e Tingem que cobrem as pernas, que anda-

vam esdandalo.same.nle affrontando o aexo feio-

Antea assim. Agora W/as sáo diífercnte,., ma.s

Interessantes, ao menos pela nova moda do ves-

tido novo...
8BHB82

Uma destas noites do concurso que o Gynv

nasio vae realizando na liacola Normal, e tjucj

MmamWmUnimSmljnml^

Hyglene e belleza
n«~«o*iw*>.tt«í<*«»»"n-
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Imprescindível á mulher «chie»»

PARA O ROSTO E PARA O CORPO
•

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

de armarinho.

Depositários em Victoria :

G. Roubada & C.
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tem feito ir ali um numero elevado de intelle-
ctuaes e estudiosos, mademoiselle teve mais
uma desillusão.

Fazia sua defesa de these um sympathico
candidato, desconhecido da platéa, que olhava
mesmo durante a prova, ameudadamente para
o grupo em que ella estava. Elle o fazia me*
chanicamente, e ella, que náo sabia que elle é
casado, ficou radiante. Mas quando veio a co-
nhecer a realidade...

88 88 83

O idylüo delles dois recomeçou no carna-
nal. Ella, ingênua, ainda com a alma dolorida

pelo ultimo golpe que soKrera, e elle dizendo-
se arrependido-. Quantas semanas seráo pre*

• __»".

mim
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cisas para elle provar o seu arrependimento e
o seu desejo de regeneração ?

888B88
Aqueile pharmaceutico está verdadeiramen-

te desolado com a altitude de mademoiselle,

que apesar dos pezares, indo ao Uio, se esque-
ceu dclle ficando noiva ou compromettida com

outro. Entretanto, o jovem apaixonado parece
nunca ter vivido. O amor, nos tempos actuacs»
deve ser, e è assim mesmo. E ademais, ella

tem o direito de uma vingançazinha, pela peça

que o antecessor do jo^em pharmaceutico lhe

pregou..* ,
88 8B88

Depois (pie a nos,a mignonnc amiguinha des-

manchou o seu ultimo noivado. xcolheuse
completamente, fugindo ao convívio náo só das

amiguinhas. como da sociedade. Nem no eme-

ma, aquella interessante figurinha apparece.

Mas nâo deve ser assim, mademoiselle. Nâo de-

ve desanimar assim da vida, e ficar descrendo
dos homene. porque, realmente, uns e outros,

sáo feitos do mesmo barro-.
00 53

Ella tem fibra espanhola. Residia para os

lados da Praia Comprida. Hoje, é uma das

beldades da praça do quartel. Náo sabemos si

a causa foi a repentina mudança. O certo é que
ftiile. está num namoro seríssimo com o jovem
irmà) do distineto causídico-, que nâo advoga...

88 88 cB
Aquella gracinha, que eslá encantando os

olhos do sympathico quartannista de Direito, G.

cou zangada com Alfineta por motivo da ulti-

ma alfinetada. Ora. mlte-, nóa só lhe havia-
mos desejado as maiores felicidades...

988888
A formosa morena da avenida José Carlos

está em coiloquios interessantes com o moço
acadêmico. Alfinete sabe de certa loirinha, que
a inveja muito...

CD 00 00

Dizem que está para se ferir uma grande
batalha com certo moço brasileiro e um filho
das Ilhas Britannicas. Qual será o vencedor em
táo temerosa peleja?... Alfineto

Accetiamos.para esta secçilo, quaesquer eólia-

WmWmmm' boraçoes, que, entretanto, só serão publicadas,
si convierero á redacçiío. Podem ma o d ai» as para a Caixa l*os-
*«!' 3853 ou para a Avenida Capichaba, n. 28» nesta Cidade
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Já foi iniciado o fabrico de dois anneis para
o dirigivel gigante ZRS-4 que a GoodyerZep-
pelin Corporation está construindo em Akron.
A gravura mostra o interior do hangar-estalei-
ro, vendo-se, em primeiro plano, o anel mes-
tre, no quai taitam, «i^cua», «a» sec^vesi uuut
serão fixadas as câmaras dos motores. Próximo

Terreno na P. Comprida
l ta. não desejava possuir um ter-
reno na Praia

_

Comprida ? Pois chegou

?

a soa .ez!..
Vende-se um ewellente, (para construir! na rua

itapemirim, próximo ao mar, livre e tem-
bancado e com algumas bemíeitorias.

Trata-se nesta redacção, ou na Secretaria da Fazenda
com o sr. imitiu OBitin.

Z

r»UTr

ao anneí mestre, e justamente á sua esquerda
vemos um annel intermediário em assentamento

O hangar estaleiro está praticamente termi
nado, faltando, unicamente, uma pequena par*
te da cobertura e poucas secçôes das portas
em forma de quartos de laranja»

. i n«s «»w*,Híw*c ¦<«.-¦*. -

Já se fala do Rio de janeiro para quasi to*
da a Europa por tetephone radiophonico¦! As
maravilhas cia sciencia moderna começam, as-
sim, a positivar se entre nós, que desta, por
exemplo, só tiuhamos a noticia, até agora. Lo-
go que foi inaugurada a comoaumcaçâo. o ves-
pertino «»\ Noite», promotor do concurso de
belleza internacional que se effectuarâ breve*
mente ao Rio, entrevistou a senhorita Yvette
Labrousse, «Miss França», que ficou tão emo*
cionada a ponto de poder manter a conversa-
ção com o jornalista patrício com quem falava.
«A Noite» entrevistou, ainda, a senhorita Alice
Diplarakou, «Miss Europa», ex*Miss ürecia.»
O que é peor para os cariocas, entretanto, ao
se tornarem públicos semelhantes progressos, é
que elies, apezar de já poderem falar para Ber-
lira, Paris, etc nâo consigam uma ligaçâosi-
nha com Cascadura ou Copacabana, por inter
médio da Companhia Telephonica Brasileira.»

A Loteria de Minas tem pago, com pontualidade, todos os bilhetes premiados.
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cia. O nosso intuito, náo é dar lhe uma religião,
mas dar lhe a Religião.

Dardhe um sentimento vivo do Deus, que
premeia a virtude e castiga o vício; a crença
que coloca o Deus sábio, justo e paternal,como
o Dirigente de todo o universo; a crença para
a qual nâo halatalisrao nem determinismo abso*
luto, mas providencia santa e sabia. A crença
que unifica os povos e fortifica os indivíduos,
pela noção do Deus único e comum origem da
raça. A religião que tem como padrão máximo
de moralidade, do qual a doutrina deve ser
mera ancila, o serviço altruísta á Humanidade.

•

Knfadei-vos muito. E' urgente nào vos rou-
be mais o tempo rjrccioso com a minha deslus-
trada oração. Antes, porém, de vos deixar, per-
mití que vos diga uma palavra sincera Sois
hoje revestidos em novo encargo tal como o de
Josué, de levar o rebanho do deserto da igno-
rancia á Canaan do saber, do carrascal mani-
nho da descrença ao horto florido do conheci-
mento e do amor de Deus. Tereis de transpor
Jordôes e Jericóey, de enfrentar gigantes, de
sofrer revezes e fadigas. Duas cousas sáo im-

prescindiveis e bastantes: esforço e coragem.
Após baldada tentativa, outra investida mais
ousada e eficaz, nunca, nunca suponhais que um
Insucesso foi oriundo de vossa incapacidade —

ha, por certo, outra razáo qualquer, que é forço-
ao derimir. Arrojai vos aos mais difíceis tenta-
mens a que vos solicitarem a vossa imaginação
eo vosso coração, sem olhar para os embara-
ços, vasculejando forças, onde só encontrardes
desfalecimentos, e algo de útil ficará feito.

No limiar da vida e dos sonhos, escolhas de-
finitivas ha mister fazerdes: um lado, riquezas
e honras; de outro, sabedoria. Aquelas são o

iflff

Conclusão
»

fruto de orientação egoísta; esta é o meio indis*

pensavel de cumprirdes a vossa missão, o vos-
so propósito de servir aos outros. Náo titubieis
era tomar o partido de Salomão. .

.. *

«Porque etsao honras vás, esse ouro puro
Verdadeiro valor náo dáo á gente.
Melhore merece-los sem os ter,
Que posuidos sem os merecer.»

Nunca será demais* lembrar que aparecerão
obstáculos de toda a casta para vos deter a
marcha, para náo atingirdes a vossa meta. Se-

ja, portanto, a vossa atitude igual á do após-
tolo Paulo; «De nenhu .a cousa faço caso, nem
a minha vida tenho como preciosa, contanto

que cumpra. COM ALEGRIA, a carreira que
me está proposta.»

Amigos I Tendes agora tudo preparado. Ides,

presto, iniciar ou reencetar a marcha* Longa c
difícil será a jornada vossa. Se vos assaltar o
desanimo e cansaço, ponde as mãos trementes
nestas palavras: «Nâo sabes, náo ouviste que o
eterno DettS, o Senhor, o Criador dos fins da
terra, nem se cansa nem sefatiga?*.. Dá esíor

ço ao cansado, e multiplica as forças ao que
náo tem nenhum vigor. Os jovens cansarão e
se fatigarâoeos mancebos certamente cairáo.
Mas os que esperam no Senhor renovarão as
forças, subiráo com asas como águias»..*

Se vos ameaçar a fome, se a roupa, que
vo* compõe e vos agasalha, fôr escassa e es-

qualtda, levantai 03 olhos para as aves e para
os lirios. que Deus alimenta e veste» e o Deus
dele é mais que o vosso Deus, é o vosso Pai.

Nada ha, pois, que temer Com esforço e
fé, com perseverança e alegria, cumpri o vos-
so encargo. Deus, do alto, vos contempla e a
Pátria tem em vós a maior esperança*
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amigos e conhecidos assi- j
Jgnem também a «Vida Capichaba»», por-j
[ que, desse modo, nos auxiliará na propa- a

ganda do Estado. —
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Quem compra bilhetes da LaÊarla do Mlnao tom um. par.p.c»v. d. bailo futuro.
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CINCO RAZOES FORTES
da «VIDA CAPICHABA» :

por que deve mandar executar
seus impressos nas officinas

;-**<¦¦¦¦• , ,»s

1* Pnrmio Hoq-a mnHn rnntrihuirá nara o seu desenvolvimento

e, assim, lhe permittirá fazer melhor propaganda do Estado.

«

Cl

i- |l i
I [S^TIro-s-
? 1__-11
KI

2* Porque os seus preços sáo módicos.

3! — Porque suas machinas, íypagem e material empregado sao
de V qualidade.

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

5!— Porque seu corpo de operários e dos melhores, que existem
na cidade.

WH&to&Oto&a *i0)*mv.;r::-*is' x :*vk

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

VICTORIA - ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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Rua H. Março, g R0Ubach. & Cia
VICTORIA
E. E Santo

Com grnnde slock dos ar-

figos de seu ramo, fornecem
— pelos preços do Rio — ás

principaes pharmacias do

Inlerior r vendem — aos me-

lhores preços —em sua se-

cção de vareio

., , i^.* "*>"•***$
'"%;

-«•> *«

Depositários dos princi-

paes fabricantes nacio-
m X:".-. . •*i . •

naes, importam, também

directamente, das melho-
.^«w*«*a»W«WÍ«M*^

%¦" ree-fabricas estrangeiras * *

F.scolhida secçêo de perfu
maria e artigos para pre

.. .... > .

senles, objectos de louca
dor, arfefucfos para "mani

cure", etc.

*
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Bem cuidada secçáo de:
>,..
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