
>

A
m~

n

4: • \

1

?**'*?*•.
>, ¦ * ...'.:.'

•í. . **'

;•<?•%*'».•
v

* #

.*» * * * ,;»

«

;if

#

¦ m

Fi
¦v »te*^**

* «r.v

k ~B|

. i J IA i•*i> / • . /¦ ÜÇr ^

•¦¦¦''¦' àWkW
¦ .Jg5Smm%mmmmmmYW^M

%

' 1S&,:-V': '

¦!V:".;-'r»;''*

*

Bm.. ¦». '. ¦ ¦¦¦:'Wwmmmmmsm%t..

Bat i 'v* íW '

:^f:
';. 

¦¦*

j? ¦'/.

"íí''"-.I

I

sjjpf-sj

''*¦¦,

1 ,:S '

*

. V.

>;,'^-:;%^;--

 .

.«"

*•

*

<;.

ANNO Vlil
i~r';

NUMERO 226

Victoria, 8 de maio de 1930VIDA (oAPlCHARA
^"* * •» «Tal mXy^mPf m

————————  ^* **"»*

< 
¦*



L

m

r

âhmõrc para scrtoic m ltH)66
'-__*"*j»iiil*ri1 "" 

,f_^ lL_r_. •'' -áO^vr^
jr^^fa/^ ^^~X_^* ^«an*! •%*iw*«ii-aa^ ^ _ ^ ¦*..-». ** J^~%

"*4 
^

—mm* i liÜW -i '¦'-"¦*• "<_| fy1 W*""« > "—'" *>a»* * '» , /Vflft *"" <*Q

flfl, I VÃ ÊÊ'm\PBOTE JEI IA: VOaW /AUDE
ffflT

'•>f

: v^s_

Os REFRIGERADORES ELECTRICOS s.io ven*
didos ai prestações. Aproveite esta oíferta especial c

visite nossa loja hoje.
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Importação
dtrecta das
melhores fa-

bricas
estrangeiras

Pcrlmnarias finas, inslrurocnlal círargíco
e escolhidos objectos de toucador

Serviço organi/^do para o fornecimento
immediato, por atacado, a qurdquet

ponto do Estado

Preços sem competência na suo
secção de varejo

Deposito per-
manente de

todos
os artigos

de seu ramo
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Emquanto aguardávamos o inicio da sessão
do Polytheama, comprimidos na calçada, como
sardinhas em lata ou passageiros nos trens da
Leopoldína, commentavamos certos factos pito-
rescos da vida de Victoria.

Enorme, gordo, suando em jactos, mettendo
08 dedos pelo collarinho, que lhe apertava a
papada, postou-se. um pouco distante do nosso
grupo, um cavalheiro, que, sem mais aquella
nos dirigiu a palavra :

Veja vocês qui calo disgramadoI Uto iate
eseangaia a gente! Num ha sorvete nem nada.

t»Puxa í#Vi
E bufou como machina em pressão eleva-

da. Náo podendo resistir aos epertuchos da mui
tidâo, zeloso das suas bânhaças fofas, o gentil
cavalheiro deu o fora,

—Quem 6 es$e ? —indagou o Almeida Cousin.
—Ef o cirurgiâo-dentista Argenario Pureza.

—disse o Pimenta.
—Cirurgiào-flenrista, assim ? inquiriu ainda

o Cousin»
—-Então V Hoje em dia para um cabra ser

dentista ê bastante ter pratica de tapar broca
em birril de vinho. Ha por ahi centenas dei-
les que dariam mais para brocar pedra do que
obturar panellas... respondeu o dr. Costa (ia
ma, um dos mais acerrimos defensores da ver-
dadeira classe.

Sabem de uma bôa do Argenario ? — per-
guntou o Nilo Bruzzi. Eu lhes conto.

O interessante causeur, endireitando o laço
impeccavel da gravata, disse :

O Maneies PYeira, aquelle mocinho muito
mettido a sebo, que entende de namorar todas
as moças, tinha um profundo desgosto na vida.
Por mais que se ensaboasse, por mais que usas-
se esponja, das boas, no banho; por mais que
desse massagens de água da colônia, dos per-
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fumes mais celebres, nâo conseguia acabar com
o cheirinho característico dos pés e o hálito es-
panta-mundo das axillas. As moças, quandoviam o Maneies, tratavam logo de tirar os len-
cinhos cheirosos, num instinetivo acto de defe-
sa. Ora, o cheiro do Preira já era cousa noto-
ria aqui cn Victoria. Desconfiado das «latas» quesempre levava, quando tirava qualquer dama
para dansar, Maneies perguntou a um amigo o
motivo daquella prevenção. O rapaz, meio ve-
xado. falou com franqueza:

— E\ Maneies, que você tem um fedor des-
graçado! Quando faz calor, você quasi mata a
gente com o fartura que se exhala !

-Pois é isso? Ora ! Nâo sabia que oa narí-
zes das brasileiras eram táo dlicados, caraor
ba! Dansei muito em Lisvôa. no Porto, em Cia,
tra, em Vraga, com as altas damas, e nunca
ninguém reclamou! Ora essa 1 Eu a federei

No dia seguinte procurou um facultativo á
cata de um remédio para o horrível mal. O
medico receitou lhe pomadas, loções» depurati-
vos, diuréticos, purgativos, e a catinga estava
ahi. Percorreu diversos consultórios de especi-
alistas no comer oa cobres dos incautos, e o
Maneies a federe! Desanimado, estava resolvi-
do a abandonar a sociedade, essa sociedade
exigente, que o queria trescalando a begonia
e a rosmaninho...

Andava, um dia, o pobre, muito triste, na
Praça da Independência, quando encontrou o
cirurgião Argenario. f

-Qui você tâ pensando ?-indagou o scien-
tista.

— No raio da bida, respondeu o P'reira.
Quando aquelle se aproximou deste, foi logo

dizendo:
—Sebo, que você tá tresandando í
-E* ?urdade, dotoire; isto é que me faz
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pensar tanto. Náo ha geito de por este demo-

nio deate cheiro pVoB ralos que o partam 1
- Cheiro isto ? Você tá muito enganado.

Aqui no Brasl nois chametno fedô ..
-Cheiro ou fedoire, o diabo que o diga,

mas o que quero é um remédio para isto.
-Ahn... é muito fácil. Eu sei um batuta, e

muito simples. Você panha um pouco de arco

e esfregue o mais que pude nos péis e no su-

baco.
-Arco de varril ?-inquiriu o Maneies, satis-

leito.
-Antào? Onde é que vem arco a num se

em barril ?
Maneies foi para o quarto e esfregou, es-

fregou, esfregou, até que o sangue começou a

borborejar. Mas o ralo do cheiro estava ahi

mesmo... Repetiu a operação uma. cinco vezes.

Com os pts em carne viva e as axillas esfola*

das, o paciente foi ao consultório do cirurgião.
Náo andou cá com meias medidas; foi en-

irando e abotoando o homtm pela gola, espu-

mando de ódio:
—Seu Argenario, vim cá disposto a partir-

lhe a cara 1
Assustado, tremulo, o cirurgião falou sup-

piicante: . ,
-Mais seu Manei, que é isso, acaime-se,

tenha paciência, que aconteceu?
«»B<b

—O nr. entáo foi brincar commigo ?
-Eu? Quando? Cumo V
—Lembra-se do remédio que me ensinou ?

Pois veja, olhe em que estado estou !
E mostrou as feridas, que ainda sangravam.
-Mais que é isso? Quem lhe leis esse es-

trago ?
—O raio do seu remédio. Pois ná# me en,

stnou que eu esfregasse arco de varril ? Cá está
o diabo do pedaço de arco com que fiz o ser-
viço...

E exibiu aos olhos atônitos do dentista um

pedaço de ferro, ensangüentado.
—Seu Manei, eu num mandei o «inhô es-

, 
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Filhinhoa do tr. Tlolano.Oava, no»«»

aselgnante om Vargom Alta.

fregá ferro nos péis e no subaoo. Mandei es-

fregá arco, arco, que vem em barri ..

-Pois entáo? Donde é este arco senáo de

um raio dum varril ut
—Náo. é arco. arco que a gente mata o bl-

cho... Isto aqui...
E mostrou um litro coro álcool...

a
«. *

Depois das risadas que o caso provocou, o

Antônio Feu, que até entáo se conservara ca-

lado. tomou a palavra e. batendo palmas satis-

feito, disse:
-Viu ? Elle Lem que me ensinou esse re-

médio, mas náo fui besta...

João Bohomlo
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Leia e faça com que seus I
amigos e conhecidos assi- j

jgnem também a «Vida Capichaba», por-j
s que. desse modo. nos auxiliará na propa- §I » flMflflflflBflBa ganda do Estado.
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Paul 3. Christoph Company £
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Folgamos em registrar a presença, nesta
cidade, do snr. N. Brunet, viajante de Paul J.
Christoph Company, do alto commercio do Rio-
New York e Sâo Paulo, fircna essa já larga
mente conhecida entre nós através os afama-
dos artigos «Víctor» (victrolas e discos), machi-
nade escrever Underwood, artigos Ronco, para
escriptorfo e outros afamados productos de
sua exclusividade.

Ficamos também iníormados de que essa
modelar empreza é ainda concessionária única
no Brasil dos excellentes preparados pharma.
ceuticos, que passamos a enumerar e que con-
tam com solida reputação no meio clinico, como
sejam : «Leite de Magnesia de Phillips»—anti-
ácido; «Kolyoos»—o dentifricio por excellencia;
«VinoU—preparado de fígado de bacalhau, sem
óleo; «Leite Maltado de Horlick»—a alimenta-
çào das crianças; «Sal Hepathica»—dissolveu
te do ácido urico e correctivo intestinal; «He*
maboloids-^productor de hemoglobina, recons
tituinte scientifico e da máxima efficiencia;
«Kola Cardinette»-tônico magnífico para se«
nhoras; «Lar.topeptine» — digestivo completo;

rimmiMinmmiini
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Jacques Rochwerger
- NO-

PHOTO STÜIDO
á rua r de Março, 19 ~ pho~

ne, 104 - attende aos seus
clientes todos os dias, inclu-

sive feriados e domingos.
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«Sueco de Mvas Welchs-refrigerante vitami-
noso; «Mentholatum»—para astaduras, íriciras-
defluxos, etc; «Phosphagon»-~tonico nervino;
«Borolyptol»— antiseptico interno e externo;
«Piridium»~novo meio chemo-therapeutico do
tratamento das affecçnes do apparelho genito-
urinario; «Petrolagar» - regulador intestinal,
contra a prisão de ventre nâo sendo purgatlvo
«Murie»-~preservativo das affecçòes oceulares
e para o embellezaraento da vista; «Creme
Hindes* — para a renovaçAo da cutis.

Como esses, assim sâo todos os artigos da
casa, sempre excellentes e por isso mui repu*
tados. *

Ao distincto viajante.que também se empe
nha em activa e intelligente propaganda dos
productos citados, agradecemos a visita que
nos fez e lhe auguramos optimos negócios.

A «Faculdade de Pharmacia e
&',:W-H-|l*-.*-(«.-l "• K^-*«H>B/,t«S«

Odontologia de Victoria», vP
sitou a «Fazenda Maruhvve*,

.¦"^.w»w^-*'--^^,f^^^^>.¦.¦..*.•^t^^-¦•i.¦.^•te^^¦|.¦•.^.^¦¦:..i¦.^-^.¦¦:..^-^*>^1»/r''^;'-^«K>''-;i-..*ft^>.'*!'B

No dia 1- de maio, ás 7 horas da manha, o
corpo docente e discente da Faculdade de Phar-
macia e Odontologia chegaram â Fazenda Ma*
ruhype, onde foram recebidos gentilmente»

Os professores percorreram com os alum-
nos todos os laboratórios e mais dependências
da importante fazenda do Estado. ;*

Eram 9 horas, quando o acadêmico Hothero
Barreto, ladeado pelos professores e orientado
pelo dr. Àrlindo Sodré, *$anccionoun &o prin-
cipal vaso sangüíneo^ de um carneiro. Sempre
guiado pelos professores o acadêmico Barreto,
abriu o carneiro sendo pelo dr. Oliveira Panta-
jo extraido o coração e pelo prof. Rocha Cor-
rêa extraido o pulmão, cabendo ao dr. Costa
Gama, o cérebro do animal. Após es prelec-
ções feitas pelos respectivos professores sobre
os orgâos da sua especialidade os acadêmicos
«churrasquearam» o carneiro è fizelram alegre
«pic-nic»

«si
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IL.
LA VERITÀ SUL BEL PAESE

TI
Mio caríssimo Nilo Bruzzi:
La veritíi vera. non te Ia dirò qui su due

piedl. Essa è bella, smagliante. maestosa. pro-
fonda, ma, delle volte micidiale addiritura. Ti
dirc% Invece quella verita che tutti credono di
aver raggiunto e che sembra poi un mostrua-
rio di commesso viagglatore.

Un ca&pione, dunque: Pltalia è paese, è
arte sopratutto; è storia (con i lúoghi communi
che ti fanno venire Ia pelle d'oca)c letteratura,
ê politica, è scienza. ecc. ecc.

Come paese. non ne parliamo; se ti metti
sulPuscio airora delFuscita dei visitatori che ei
vanno. come per verdere un mostricciatolo di
museo anatômico ambulante, sentirai delle bel-
line i rimbrotti contro gli albergatori e i carne-
rieri, bestemmie contro le vetture e il selciato,
insomma, Ia rassegna di tutte le qualitá cattive
di un allogio che non si prende in afütto.

Arte... (sarebbe bene star zitti ve*) ma che
vuoi che si faccia quando ti menano addosso
il Buonarrotti e il Kaffaello. Al pondo di questi
nomi ti pieghi in due e si chiude 1'affare ; non
si va oltre. Tanto piü che i Winkelmann mo-
derni hanno molto da fare; non possono per
dere un tempo prezioso con gli altri sfaccen-
dati che hanno germogliato in tutti gli angoli
delia penisola; bisogna pur* andare ai cabaret o
ai foot-balt.

. La storia, si, piace. Cosa sommaria e con
dei giudizi belli e fatti in fonclo ai capitou; sic-
che li vedrai indossati cose fossero degli abiti
a coda di rondini e smerciati ad ogni pie sos-
pinto. Ma, sai, Ia Storia. maestra di umanità,
pare che oggi prenda Ia cocaína, epperò ti scon-
siglio di andarei insiemeibada alia questura.

Quando senti parlar letteratura ti puoi as-
pettare—noblesse oblige— il palamidone di bab
bo Alighieri (bello spauraechio per i bimbi ca
prieciosi). E siceome è stato fecondissimo, non
si può*conoscere tutta Ia prole. Ogni tanto, a
guisa di goeciol in eti citano il íamelico conte
Ugolino Ia sdolcinata Francesca, o Ia Pia piena
di smancerie. Ma cen è altri; per fala breve
scattano su con Io Stecchetti feiao Olindo) il
brevitore di birra, giocatore di briscola e facb
tori di versi alia grassa Bologna. I secoli sono
divorati come delia crema e inflne compare il
biondo D'Annunzto. Provero Üabrielino telo
conciano per le feste. É vero che Io leggono

TT
tradotto e modernizzato futurizzato. addiritura,
alia moda dei franciosi, piú spiccla e di minore
responsabtlitè. alia lettura, tanto piú che Io si
indovina facilmente, tanto chi Io ha tradotto
come chi Io legge*

Ma che volete, quei coso, bisogna purê ri-
nunciare a leggerlo come ha scritto davverot
perchè è tanto discosto dal linguaggio dei lus-
trascarpe ed erbivendoli!

...(facciamo presto che si chiude Io smercio
e ho da fare spese^...

Di politica, due paroline e una divisione: Ia
politica quasi medievale e Ia contemporânea; lâ
jl furbaechione dei Macchiavello impera; qui Ia
palia di bigliardo dei signor Mussolini spadro-
neggia.

Di questo ultimo signore si fa oggi uno
spaccio su pei giornali da non credersi. Lo des-
crivono, Io dipingono» lo analizzano, lo digeris-
cono, ilnanco. con tutti gli onori inerenti air
alta posizione che oecupa.

Nel giornale vi trovi tutta Ia vita e miracoli
e anche il nome dei fidanzato delia sua cuoca.

Che dici ? Ia scienza ? ma si che c è*

E* ritrosa, cerca le stiade solinghe e non
saluta mai nessuno. E capace di passare una
giornata intera a guardare un fuscell| e non
parla mai. In casa va su e giú in uno ptanzone
cupo e pieno di cose alia rinfusa. Sempre zitta,
scartabellando degli scartafacci polverosi e pi
eni di segni misteriosi. Se mai dice qualche
parola, si rivolge verso il muro o *agli oggeuí
che Ia circondano.

Tutte le mattine viene a vederla un uomo
tutto sporco, con delle carte anch'esse
sporche. Chi sia non »1 sa; lo cbiamano il pro-
to...

Ma le dicerie sono molte... Si dice períino
che sia una strga...

Che ? Non basta ? ma che volevi, un grat*
tacielo o il finimondo?

Senti, facciamo di meglio. Andiamo ai cíne-
ma, cosi rimarremo zitti tutti e due e godremo
il film delia Philbín che è cosa dell^ltro mon-
do*.*

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

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

VICTORIA - ESPIRITO SANTO
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0 se Carlos Hreda pediu nos a publicação
das seguintes linhas _ :\

«Sendo o desenho e pintura uma prenda de
incontestável utilidade, por isso que fazem parte
integrante da educação pedagógica, resol-
veu o pintor Caslos Brt da abrir um curso de
desenho modelar e pintura, entendendo se, para
tal.fim, com o muito distineto Secretario da
Instrucçáo deste Estado, que attenciosamente o
ouviu, dignando-se de lhe dar instrucçòes ne-
cessadas sobre a sua pretençáo,

Assim, pojs, ôchase aberta a respectiva
matricula, na rua Duque dé Cajias, n» 45. das
8 ás 12 horaii, ftard o referido Ttarso, que será
freqüentado pel<> sexo feminino. ^

Este curso será regisíráfio^ na Secretaria
da Instruççíd; para que seja fiscalizado pelos
poderes superiores, e assim será este;um dos
mativosifáíf qiie haja mais estimulo da parte
das alumnas, para o seu desenvolvimento, no
dito estuda» ;;

Em suas aulas, existirá ç maior respeita
e se trçnsmittiráo todos os princípios e regras
de arte* usando-se da mais carinhosa affabili-
dade, procurando se incutir nos espíritos das
alumnas, por meios dareis ésáes princípios é
regras que a ap.tid&o e Imeliigencia „ das que
se dedicarem a este estudo completarão o de-
se j oa que^aspíram. $. §

Determinar-se ha a remuneração mensal,
em face do numero de alumnas que compare»
cerem pois quanto maior fõr a freqüência, mais
módica lhes poderá ser a mensalidode»

As aulas funectonaráo 3 vezes por sema
na, respeitando se os dias feriados.»

«Para Todos...»

_ w

,. 
¦

\ r'- /

Quem quizer experimentar agradáveis mo-
mentos de deleite espiritual leia o ultimo nu-
mero da elegante revista tPara todos», a pu-
bücaçâo que reflecte todos os acontecimentos
de relevo do alto mundanismo e do raovimen*
to literário e artístico nacional.

Magnificamente elaborada, finamente illus-
trada por esse requintado artista que é J. Car-
los, «Para todos...» estampa nas suas paginas
exceilentes trabalhos literários de festejados
escriptores e publica desenvolvidas e interes-
santes reportagens photographicas»

A egreat sensation» desse numero da en-
cantadora «Para todos...» é constituída, porém,
pelas paginas das «Misses», em que, como nos
números precedentes, figuram as mais lidimas
expressões da belleza nacional e estrangeira,
eleitas para o grande certamen internacional
de 1930. l

Nâo faltam, como se vê, ao ultimo numero
de «Para todos»..», os elementos garantidores
dos verdadeiros êxitos jornalísticos.
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Dr. «José Marta Pacheco
Com a exoneração, a pedido, do

illustrado dr. Ivo Felisberto, foi
nomeado secretario interino do
Tribunal Superior de Justiça o
nosso talentoso amigo, dr* José
Maria Pachecfo.

No novo posto, estamos certos
de que o recem-nomeado ha de
mais uma vez confirmar a sua
competência e dedicação, tendo
sido applaudido por todo*? os seus
admiradores o acto de justiça do
sr. desembargador presidente do
Conselho Disciplinar.distinguindo o
dr. José M. Pacheco com aquella
nomeação.

Felicitamoi-o cordéalmente.
%rmmMMw$£0 tmr^tmmtoim***.

Dr. Minucl Decida rio

Kjj.

Acaba de ser riistlnguido com
a merecida nomeação p;-ra o car-
go de lente de hvgiene. na Esco-
Ia Normal Pedro IL o illustre cli-
nico dr. Miguel Dacldario.

Espirito culto, amando com des-
velo a sua nobre profissão em
que se tem destacado entre os
mais competentes, é o dr. Dadda*
rio também um fino belletrista.

A promessa de que nos honrará
cora a sua collaboração nos cau*
sou grande júbilo e, assim, iel-o-
emos entre nos, abrilhantando as
nossas paginas e concorrendo va-
loròsamente para o nosso engran-
decimento.

Levando ao distincto patrício as
nossas felicitações pela sua no-
meaçáo, desejamos-lhe toda sorte
de prosperídades no seu affavel
convívio entre nós. i

Paulo Gomes Cardim
--)-• - rr-n*--"*"*•"?•—"""—"""-¦ "**—""—" """ ' ¦¦--j-^r-r"'"""'—*" ;axw-»»a—OTwi*aiw.-y*w."»• ¦J*^'""*y'',t"^f!T:'^^!!?M^^' ¦ ¦
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Este brilhante e apreciado mu-
sicista. que com tanto desvelo vem
dirigindo os coros orpheontcos dos
nossos principaes estabeiecimen-
tos de ensino» vae iniciar nesta
revista uma assídua collaboração
sobre musica, para a cultura ar-
tistica dos que amam essa divina
arte.

Levamos, com immenso prazer,
esta noticia aos nossos, ppezados
leitores, certos de que lhes vae
prestar grande serviço a esclare-
cida intelligencia do nosso distin*
cto collaborador*

Hamburg - Ameriha-binie

RVIÇO REGULAR OE PASSAGEIROS E CARGA

COM VAPORES DE MALA

Navios a motor

m.

General Osório - General Artigas
General San Martin

Os maiores e mais luxuosos navios de CLASSE INTER-
*

MEDIARIA em serviço entre a EUROPA e
AMERICA DO SUL.

w

Sabidas do Rio para a EUROPA

m
m

Vapor GENERAL OSÓRIO
m Wuerttemberg

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

m
m
m
m
«

«

m
m
m
At
a

12 de Maio
3 de Junho

16 de Junho
24 de Junho

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

1 de Setembro
9 de Setembro

Informações com os AGENTES

nesta Capital:

THEODOR WILLE & Cia.
..¦:j<*-

VICTORI/V -r E. SANTO
í

Rua Primeiro de Março, n. 12
Caixa postai, 3963 Ê.

Rio de Janeiro,
End. tel.: «WILLE-

, S. Paulo

V. '- 
' '
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CONTRA INCÊNDIOS E EXPLOSÕES

A MAIS ANTIGA ( 'OMPAXIUA FRANCEZA DE SEÜCROS
CONTRA FOGO

FUNDADA EM 1819

AGENTES GERAES PARA O ESPIRITO SANTO :

C. Nunes Pereira & Cia. u

lAv. da Republica, 11 VICTORIA
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(I Perfumarias,Calçadoaf
Fazendas, Armarinho,

Roupas.
FuORDEM^IO

Caaa Nametalla
de F. PAULO

Chapéos de sol e üaw
cabeça, ele, f

Preços razoáveis

Successor de NAflETAbbA, PAULO * IRMÃO
Rua |cronYmo Monteiro, 1 c 3 -CAIXA. 3Ô52-Victoria -Est. do Esp. Santo
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Morta de dor
f; Meia noite I Tudo é silencio e monotonia. O
céu que antes estava rutilante de estrelas, ago-
ra tinge-se de pretas e espessas nuvens, que
parecem montões de fumo que váo envolven-
do o espaço; brilha um relâmpago, outro e
mais outro, ouve-se um estalo, é um raio que
cae, quebrando a monotonia que reinava. Eu,
da minha alcova silenciosa, presenciava immo-
vel esse horrível espectaculo, emquanto todos
dormiam; agora é o vento que ruge com uma
luria ameaçadora, parecendo querer tudo arre-
batar. Caem grossos pingos de chuva, é a tem-
pestade que se approxima... Um forte clarão
rompe no espaço e um baque estranho veio
tirar-me d'aquella immobilidade: é que vi um
corpo rolar pelo chão no meio da estrada; salto
a janella e corro receioso em auxilio de quem
ja sem forças, cahia extenuado pelo cansaço.
Era o corpo de uma mulher que jazia estendi-
do oo solo. Que estaria ella a fazer n\iquelle
adeantado da hora, sozinha pela estrada ? Com
muito custo consegui transportal-a
para a minha alcova, livrando a assim das in*
temperies do tetfnpo. Ahi procurei meios para
fazel-a recobrar os sentidos; decorridos alguns
minutos ella volta a si e ainda sem compre-
hender onde estava, e clivisandome a seu lado»
elclama: Senhor ! salve meu filhinho, que es-
tá quasi a expirar, atacado de horrível moles-
tia, salve-o depressa pelo amor de Deus, cha-
me um medico, pois elle é o uaico ente que-
rido que possuo neste mundo; náo tenho mais
pae, nem máe, nem irmãos, nem esposo, e en-
fim ninguém por mim, elle é a minha alegria,
minha vida e meu ser, só por elle e para elle
que vivo; sem elle nada me vale a vida; salve-
o por favor I

aara
MWMTM9

Eu, que até entáo nâo ousava interrompei*
a, recobrei a calma, approxitnei-me delta e
perguntei-lhe: Onde está o teu filho ?

Ella respondeu me: Está além num pobre
casebre de palha, á beira da estrada.

Eu disse lhe: Entáo se podes, vamos de-
pressa, deixa me acompanhar te para ver se
ainda podemos salvai o.

Ella que estava quasi sem forças, ergueu*
se rapidamente do leito, e recobrando o animo
disse-me: Acompanhe-me.

Partimos céleres para o logar onde jazia o
seu querido filhinho. Ao divisar o casebre, ella
disse-me : E* alli.

Sem hesitar, avancei na frente, entrei. Que
desgraça nos esperaval O seu filhinho já havia
morrido, o seu corpo já estava gélido. Volvi o
olhar tristemente para a pobre máe, que se
approximava-, comprehcndendo-o, deu um grito
de dôr e tombou também sem vida. Estavam as
esperanças perdidas .. .

; ...
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Amanhecera o dia. O só) radiante trazia
o seu ardor costumeiro. Cada pessoa preoceu
pava-se nos seus afazeres quotidianos, indiffe-
rente a tudo que havia se passado na noite
anterior. Nesse mesmo dia, dois corpos baixa-
vam á sepultura—o sino da aldeia dobrava a fi-
nados...

Eu, somente eu, comprehendia aquelle fcor*
rivel quadro que cortava o meu coraçáo, por*
que tudo havia presenciado... Baixava á se-
pultura um filho, única esperança de uma máe
que vendo a sua estreita apagar-se, também
morreu de dôr.

Rio Novo, 930.
Mlgual eilaa
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Alfaiate especialista em obras de cintas como: casacas, «smockings», etc
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IODO-KOLA
soberano nas MOLÉSTIAS do ESTÔMAGO,

INTESTINOS, CORAÇÃO e NERVOS
TÔNICO DOUTERO
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TODAS AS
Ci«AVURAS

IMPRESSAS MISTA REVISTA
SÃO FEITAS MAASAVIANN
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IaTRINXET _fc C.tt
€«nmlu0«i, consignações, repre-

sontaeftes e conta própria

Escriptorio c armazém: R. 1 de Março, 42

Telegrammas: TRINXET-Codiso : RIBEIRd

TELEPH0NE, 75-C. POSTAL, 3815

Victoria Espirito Santo
••fl

I MflpflHaMH ¦* «iCa*f é Globo
RUA JERONYMO MONTEIRO* 99

Daqve de Caxias, 40 - C. postal, 174t

Trlnxet & Alves
SERVIÇO COMPLETO PARA BANQUE-

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

e estrangeiras
- TELEPHONE N. 182 -

VICTORIA ESPIRITO SANTO
MMHMIMiaMMH«
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Conselhos de civilidade— O cumprimento.

Todos cumprimentam, mas muitos nâo sa-

bem como o devem fazer, especiamente iratan-

dose de pessoas de sexo diííerente. Primeira-
mente daremos alguns conselhos â,s senhoras.
Em geral uma senhora 6 quem recebe sempre
o cumprimento de um cavalheiro; deve ser

sempre amável, correspondendo á saudação
com um inclinar ligeiro de cabeça; num aperto
cie máo é a senhora q#em deve offerecer sua
máo ao senhor e nunca este pedir esse cum-

primento em primeiro logar,
Ao cavalheiro compcte:-nAo passar por

uma senhora conhecida sem lhe tirar o cha-

pèu.Na continência militar, que é um esboço de
cumprimento, leva-se apenas a mão á borda do
liepe; se, porém o militar encontra senhoras,deve
tirar-lhes o képc e náo fazer a continência. Nâo
se cumprimenta, mais de uma vez, com peque-

tntervallo, a mesma pessoa. Um homem
^vjeado não deve íalar a uma senhora, eon-
servando o cigarro na bocea; dissimula o ou
atira-o fora, se pára para conversar. Se. entre-
tanto, o homem nâo observa eata regra de de-

Ucadeza, a senhora nâo deve, de forma alguma,
fazerdh'0 notar»

Um cavalheiro nunca cumprimenta uma da*
ma, conservando o seu chapéu na cabeça. De-
ve-se saudar a pessoa, embora desconhecida

que cumprimenta a pessoa com quem estamos,
OU que vae. na companhia daquelles a quem

í.*Wü

"¦¦:A 
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saudámos. Se estivermos assentados em um

jardim ou num logar publico e, se avistarmos,
dirigindo-se para nós pessoas das nossas rela-
çõea. devemos levantar nos para as cumpri-
mentar.

No aperto de máo. um cavalheiro disttn-
cto náo deve reter entre as suas as máos de
uma senhora ou de outro homem mesmo, nem
apertai a em demasia. O aperto de mâo deve
ser natural e simples, sem exaggeros cie gesto,
que 0 tornariam riduculo.

!NJr*
«a»
m

np tr
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Guiodices

Bolo excelsior— Ponham se em um atguidat ;
150 grs. de manteiga, 150 grs. de assucar, 150

grs. de farinha de trigo e 3 ovos; misturem-se,
batam-se bem e leve se tudo ao forno em fôrma
untada de manteiga»

¦
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* •

Pudim Aurora-Vm litro de leite fervido,
uma colher de sobremesa de baunilha e 12

ovos; mistura-se e bate-se durante 5 minutos;
faz-se á parte uma calda grossa, barra se com

a mesma as fôrmas nas quaes se deitam os

pudins, levando se, em seguida, a forno btando.

Halo».
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Capital: 3.40Ò:ÒOO$000
S& H #- - rOLLATINA — E- E. SANTO

Directores: Alziro V/ianna e lldefonso Britto
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INFORMAÇÕES: EM VICTORIA. COM VIVACQUA. IRMÃOS & CIA.

EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM : ARMANDO BRAGA

EM CASTELLO: ARCHILÁO VIVACQUA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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ionôo U 5 for o um theotro obserue> que
« bü'7, dos espectadores «jqo coiuas

\ B catuicle em qeraL prouern úo mou troto f
desleixo de mullos. porá com o cabelio £ iudo

5 ¦-*#.

m 4í PQROÜE 110 COMBAIER OESDC il 6 MU?

quanto t? mal tratada, cummha o passos lar-
* gos paro o degeneraçao-

; O C
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R Loção Brilhante e absolutamente inoftens»
va. podendo, portonio. ser usada dtartamen**
e por lempo indeterminado, porque a sua ac
çao e sempre benéfica. 0

_ .abello e oiocatío constantemente por' ínncj-' 
meros moléstias, que precisam ser cpmbaíl-
das. sob pena de aldstrarem-se por todo o
couro cabeliuôo. extermínantío-o por completo.i r*

Usanoa o Lo<ao 8rtlhan*T- u S combate o* cotwMioi
bronco** e t-*rô o cabeça tstmpfM umpa f *r-*-»ca..Ê o
cabe!ic.jforn-.%r*naa «* tildada £v«tora a* raapo* a
queáVoo cabelio r.g eaMctc

fl Locoo SrUhon-T* noo moncna u pi*r»f* nem qu«*"mo
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ris caspas sao um dos maiores inimtoos dd 0d coot?no**como oconr^f? com otganíi rfyiwdtot qut
cobello. Essas cuspas que U. 5 ue hoje na conííírr, nitrato ó% p^ora i ouiro*» §a#i nociyoa. e r*
seu cabelio. seroo com certezu. o causo da ~
sua futura coluicie 4É

cammendodo petos prtnc«pat?*» fniwuta-r* Saníroriati
ôo «rxfrongíftro a- anaiytwaüa a^»o Q«ft»urtofnínio <S#
Hygiene ao Broait.
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SâLldâCte...
Meu amor.
O tempo, o eterno o profundo sábio, corre.

eu vejo, com olho* tristes, com olhos huml-
os de lagrimas e doe x s da insomnia que os
artyriza, que nâo voltai, que nâo ven* mais

ara aquelle profundo sonho, que os nossos jo-
Ü&ns corações alimentaram U».

Quantas veze<, meu amor, no vazio tristo*
ho de minha alcov.t, eu maldigo o dia em que

Se conheci. E mi;l<liK« tambnn meu coração
ue te amou, que te quer e que nâo se conso-

a com a dôr da separação»
Tenho ímpetos de revolta, eontra o meu

Jlstino e, quando vejo que "ou suecumbir á

g5r inclemente da saudade, eu olho o teu re-

Pato. Contemplo o Aqueço-o contra o meu co-

Irçâo e afago o no meu peito e, com lagrimas
-que me rolam quenie* pela face, eu imagino

verte chorar. Vejo que o teu retrato sofíre

também igual dôr. ,
Mas, quando é passada a synergia que me

ijíntumece o cérebro, quando vejo a verdade es-
tampar-se altiva e inexorável ante os meus tris-
tes olhos de amante apaixonado, sinto a revol-
ta infruetifrra do coração, que anceia louco por
ti, incendiando se na fogueira da recordação, da
recordação dolorosa daquelle amor profundo.

V Oh I meu amor, jamais pensei que te ama-
ria assim...

Agora, que estaes longe de mim, agora que
nâo sinto mais o calor vitalico dos teus beijos
e o afago carinhoso dos teus braços, é que
çomprehendo, numa dôr terrivelmente inconso
lavei, que te amo como nunca suppuz que se

pudesse amar.
*E vejo ainda, meu amor. com o coração es-

phacelado pela ironia maldosa do meu destino,

que sou um manyr, um martyr do amor.
Se um dia voltares, se tiver de Deus a

grande graça que será a tua vinda para mim.
se sentir a <ilegri\ indescriptivel da tua volta
ao meu coração, se pudermos novamente ali-

jnentar aquelle somno bemdito que envolveu
os nossos corações, tenho medo de morrer de
satisfação, ao contemplar a tua fignra linda de
mulher, de mulher que amo apaixonadamente.

E fico, nesta duvida anciosa, á espera da
Solução do meu cruel e amargo destino»

Anceio pela tua partida, pela tua vinda e
palpito pelo bem do amor, que nasceu em nossas
almas e incendiou-se em nossos corações jovens.

Mas, se tiver a certeza, a dura e mortífera
certeza de que nâo mais voitarás para o meu
lado, para o encanto de minha alma e alegria
de minhe vida, esperarei, então, a morte que o

poeta dizia ser doce;
*Morie> morte de Amor, melhor que ávida.»

Floreal Martins
Cot latina, 30—1—930.
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Se não me passa essa ctór je ca?
beca, aúro-me da janeRa abaixo l
Vem cá, maluco, não faças issoi

Toma uma dose de ,.,..,,....... ¦.-¦ w.;v

Cafiaspirina
e em poucos minutos estarás

alliviado!

NÃO 
só para as dores de cabeça como tam*

bem para as de dentes e de ouvido, as ne-
vralgias, o rheumatismo, as eólicas de senhoras,
as conseqüências de noites ein claro ede»
cessos alcoólicos, a CAFIASPIRINA é, poeto,
vãmente, o remédio ideal per*
«jue allivla rafHdanente as
dores, levanta as torças e

nãa allecta a caraçãa

¦-4^lgam#-*y^t v.', H*** 4
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/. A verdadeira felicidads consiste em fazer aquillo
que é próprio e digno de um homem. Ora bem* o que é

próprio e digno de um homem, é amar o seu próximo, náo
se deixar dominar pelos appetites materiaes, distinguir o
verdadeiro do falso e contemplar as maravilhas da natureza.

Marco Aurélio
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I
BBBbbBbbbbbbbWBWbbbbbWBbbbbb^

Doão Dalla 1 erragctn grossas J
*por atacado.Armazém

de seccos c molhados
———mmm

Especialista e l«port«d«r de atfuardeate, «WmI • xaraae em alta escala.

Endereço teleg.: 30DAULA - Caixa postal, 3961 - Telephone, 315 $

Rua V de Marco, 12 -VICTORIA- Estado do Espirito Santo |
. sr

DR. AMÉRICO OLIVEIRA]
MEDICO - PARTEIRO

RBSIDKNCIA

Rua Washington Pca-
____, BÀB *>2 •*

(antiga Rua do Norte)
T«leph. 19 I

CONSULTORIC)

Rua 1? de Março,
Por cima da Phar-

macia Pessoa. Diária
mente das 8 ás 10
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TEIXEIRA SILVA & CIA.

COMPLETO SORTIMENTO DE LOU-
CAS, PORCELLANAS, ~HYSTAFS,

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
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NOEMY VALLE ROCHA
.  .... ______ 
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NO rtld GRANDE DO SUL
Attesio que o preparado Elialr da

Nogueira, do Ph^rmao utico chimico
Joà.i ci.i Silva Silveira, é um optimo
depurativo, que tf*:iho usado na minha
clinica, com resultados saii>f;ictorio9, j]
nas aífecçôéaí de i rigem syphilitica. jj

Porto Alegre, 8 de agosto de 1918.
(Rio Grande do Sul).

/)ra. Xoemy Valle Rocha.
^w
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Ladeira Santa Clara, 24
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ÜM CORTE ELEGANTE E
P«*<lr6e» - ultime, novidade - no

TUDO!
UbA-
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Boraes Alfaiate
RUA DO ORIENTE, 4 (Esquina do «Café Uecreio») — VICTORI 
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O advogado UBALDO RAMALHETE é encontredo em seu escripto-

rio. diariamente, das 9 ás 11 e das 15 ás 17 horas.

Rua Jeronymo Monteiro, n. 27-1- andar-(Edlllelo «Pan Americano»)
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O "Nutrion" é o melhor dos tônicos
o mais poderoso dos fortif icantes.
P* fl

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

tite e faz augmentar o peso. ***•

3b 5**.£_¦'- fc*

' 
í W - £ jfl * •

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

:...,,,___«.,*;. ..'...¦..*'..**".•-.-'' 
' ' ' 
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phoro -- é um roro tônico
músculos, do sangue e do cérebro:
o arsênico revigora os músculos, o
ferro enriquece o sangue e O phos-

phoro tonifica o cérebro e o
systema nervoso. r \
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S. exa. o sr. Bispo Diocesano, D. Benedicto Alves de Souza, com os sacerdotes çn#
o auxiliaram na celebração de todas as oeremoniaa da Paschoa, em

março ultimo, nesta capital.
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a4spe^o interno da Igreja de S. Gonçalo, que foi reconstruída e inaugurada recente-mente por esforços de distincta Commissào de senhoras de nossa alta sociedade, soba direcçâo da exma. era. Nalr Barbosa de Aguiar, amantissima esposa

do sr. Presidente do Estado.

I OS NOSSOS DARDINS
mamata a * b.'-s«"«íikot!)

l«l»íKítar-^ÍWI»'A^>^;^í!»tK'W»ífclW«lffá'.i«í,.

O viandapte que a(iui aporta, visitentio os
nossos jardins, têm a dolorosa surpresa <le ver
que elles, em matéria de flores, sâo de uma po-
breza franciscana...

Sabemos que o nosso clima não permite a
cultura de muitas flores delicadas. Muitas dei*
Ias sâo importadas e lá íicam por Petropolis,
Theresopolis, Friburgo, onde a temperatura
náo lhes estarrece o viço. Mas não precisamos
só de hortensias e quejandas; usando a prata
de casa, teríamos os nossos jardins mais en-
cantadores. Temos a belleza vigorosa das dha
lias, das rosas, dos cravos brancos e rubi os,
dos resedAs e de muitas outras plantas, que
zombam do celor de 3o á sombra, e cujas co-

rcs berrantes e intensos perfumes dizem bem
com a violência das selvas, que emolduram rios-
sa capital e a cór desse ceu tropical.

Entretanto, os cravos de defunto, que tanta
ogeriza causam, pobres flores de um amarello
de galAo funereo, de cheiro intolerável, enchem
os canteiros dos nossos principaes jardins.

Com a creaçào do n;sso Horto Municipal,
para o qual o illustre prefeito Moacyr Ávidos
tem grande 8 desvelos, esperamos ver
em breve esses logradoiros públicos mais fio-
ridos, mais attrahentes, mais risunhos.

Diz a sabedoria popular que o lar sem fi
lhos é como um jardim sem flores.

Os nossos jardins nào se assemelham aos
lares sem filhos ?...

? '-—Ww*f:«j^.,i.,-<u«>«*B«MW«fc
*MMtaMMMWplMW

Quem compra bilhetes da Loteria de Minas tem uma perspectiva de bello futuro.
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EM CIMA: A exma. .sra. Nair Barbosa de Aguiar, c?e branco, erpofa do sr. Presidente <!o Bafado, tm comüanbia úv
suas amigas e companheiras de Commissfio, sras, Maria Arcbangela De Biase, Glorinhs Nunes Machado, ("»rny v.vaequa
Alexandrina Costa Aboodib, Maria Brorzi Avidr<. LociHfl Aflfli>ciüi Santo?, Violeta Svrrs Caldeira. ÍStla Pessoa Pradi

c Santa Pimentel, que foram iríatigaveis em srigariax rerui.^o? pata a restauração da igreja de Sào Gonçalo EM
BAIXO: Grupo formado á porta do templo, após a missa inaugural.
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Es/fl pagina notável, que publicamos com desvanecimento ê do excel-
lente livro Vultos e táctoa brasileiros, do nosso brilhante collaborador

/. /;. Collares Júnior. Esse livro, jd approvado elogiosamente pelo
Conselho Superior de htstrucçâo Publica dó Estado, (liverá ser expôs-

to á venda no próximo mez.

Fiquei muito satisfeito com o boletim que
me mandaste.

Parece-me que, quanto a aproveitamento,
com excepçâo da mathematica, em que teus
feito uma bella figura, estás vencendo as outras
matérias com alguma difftculdade. Entretanto,
aquelle 10 em comportamento me alegrou bas-
tante. Deu me a convicção de que estás agindo
bem na pequena sociedade em que vives. Sim,
meu caro Luiz, porque os teus companheiros e
os teus mestres, dentro desses muros, sâo o teu
primeiro contacto com gente estranha, desde

que saUte da vista dos teus pães, que já não

podem mais orientar a tua conclucta. porque de
ti estão separados.

Achei graça, na questão dos tesfs, que me
contaste. Achei graça porque estás deveras in-
trigado como o teu colleguinha, mais moço do

que tu, porém o primeiro em lingua pátria e
historia, e que sabe arithmetica regularmente;
atrapalha se entretanto, a cada momento, nos
exercícios de mathematica que o mestre distri-
bue e nos quaes tens sido até aqui triunfante.
Explica se facilmente o phenomeno, desde que
estás convencido que nenhuma superioridade
tens sobre teu collega. Náo é bem «nervoso»,
como suppões, o que o tem collocado nessa po-
siçáo quasi ridícula, que, ás vezes, te ha cau-
sacio pena.

O test, que se resume no aperfeiçoamento
mental do alumno, pela destreza, pela aeuidade
de espirito, c uma conseqüência da época que
vivemos e uma espécie cie treinamento para a
vida pratica.

Nem sempre dois alumnos, com a mesma
idade e o mesmo desenvolvimento intcllectual,
podem medir-se com as mesmas armas, dentro
da escola. E a prova disso a tens tu no teu caso.
Estás plenamente convencido que não és mais
forte do que o teu colleguinha e apenas o tens
vencido por uma questáo de tempo. E parece-
me verdadeira, criteriosa a tua observação. Tu,
não somente tens mais três annos que eile,
como também estás mais habituado a esses exer-
cicios, pelo costume de lidares com dinheiro e
fazeres cálculos em casa, nos affazeres domes-

ticos. Teus irmãos são rapazes do commercio,
que nâo raro discutem, á mesa, questões de
cambio e de juros, de forma que a tua capaci
dade de compreensão e assimilação ó muito
mais desenvolvida. 1*7 essa a razão por que p
mestre se afllige um pouco com a atrapalharão
do teu coüéga, mas náo se mostra decepcionado.

E eile é um homem tão vivo e táo experb
mentado. que já procurou indagar o qui íazias
em casa c si, nas horas vagas, te dedicavas ao
commercio, no serviço de teu pae ou de algum
irmão.

Vès, pois, meti caro Luiz, que o que te so-
breleva aos outros, é o treinamento.

Não sabes que, para o desenvolvimento do
physico, á gymnastica é o único remédio que
opera o mil8gre de transformar o rachlUco num
homem robusto ? Assim lambem os exercícios
mentaes. O test não é mais do que a gymnas
tica clu espirito; e é esta a tua vantagem. Ainda
bem que não te mostraste convencido. Estuda,
esforça-te para que teu pae, que não érico, sin
ta verdadeiro prazer em te conservar num bom
collegio.

Si puderes ser o primeiro, não cedas o teu
logar aos outros Mas não te envaideças por
isso. Continua a tratar com Urbanidade e cari-
nho aos teus collegas, que serão os teus ami
gos de amanhã.

Não deixes nunca de observar < s severos
preceitos de obediência e respeito aos teus mes
três, que são hoje OS prepostos de teu pae Yaes
terminar o curso primário e deves trazer para
casa uma lembrança saudosa e permanente
dessa phase, que se grava no espirito para
nunca mais desapparecer. Si esta saudi.de não
perdurar, não poderá* sentir a verdadeira serr
sação de tua meninice- Mas eu sei que trarãs,
porque tu és b mi, meu Luiz. Estou com uma
alegria irnmensa por causa do teu boletim e de
tua carta. No f> detim, a revelação do menino
que compreende a escola, que se conduz com
respeiio, que estima os seus companheiros e
ama e obedece aos seus mestres. Na carta, o
espirito de justiça e de renuncia, que é a su-
prema aspiração do homem sobre a terra!

Teu tio
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Dois aspectcsda

reabertura da

Igreja de S. Gon

calo, com missa

aolenne, rezada

pelo exmo. sr.

Bispo Diocesano,

li neste cidade.

EM CIMA: A nave

repleta de fieis
^assistindo ao

San to Sacrificlo

da missa, vendo-

se o exmo. sr.
Presidente do
Estado a aeua
altas auxiliares
de administra-

çào à direita, no
primeiro plano.

EM BAIXO: 0
exmo. sr. Bispo
Diocesano, aco-

lytado por dlver
sos aaeerdotaa,
celebrando a

missa.
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cMil a gr a

Um rosai que se vê todo florido 1

Um ceu azul! Um pássaro cantando!

Uma mulher que o filho está ninando..

Corno tudo me torna commovido...

E a terra em flor e o ceu ardendo em luz

e o pássaro que canta docemente,

e a mulher que fez berço de seus braços,

tudo isto me parece differente,

como se eu assistisse, de repente,

mais um novo milagre de Jesus!

(Inédito)
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Senhoritas Annita e The/ma Tancredi, filhas do dr. Fábio Tancredi,

engenheiro constructor, nesta capital.

(Pltofo amador Tancredi)
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Um sábio

Em todas as festas de espirito, eu o encontrava, irrcprchensivcl, dentro

duma casaca negra... Olhava os conlerencistas com interesse e benevolência. Ti-

nha olhos bons, gestoô de quem sonha.

Pensei: o talento anda de mãos dadas com a virtude. Talvez seja um poe-

ta, um philosopho, um sábio. .

E era, apenas, um surdo.

Bandeira

Quem foi que pintou a esperança de verde?

E de arnarello o desespere ?

Esperança desesperada ?l

Está tudo errado ! ,
Verde c arnarello 6 symbolo brasileiro 1

Alegria e tristeza

Voei- já reparou? Ha um pouco de tristeza dentro de todaalegrial A «ente

nâo sabe o que é. Sabe. mas, não pode explicar. Nâo explica porque nâo sabe!

E' isto mesmo: uma saudade teimosa que ficou escondida estirpe, com ciu-

mes da gente, porque a alegria nos quer envolver...

São duas rivaes : a alegria e a tristeza!

Embaúba

Como você 6 comprida, erabaúba. Para que estende os «alhos para o ceu?

Deixe a ambição de infinito! Olhe mais para a terra.

Como você é inútil! Soberba e ôca I Nâo dá lenha, nem fruto, nem sombra.

Quanto homem embaúba...!

CARLOS MADEIRA
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Aspectos tomados por oceasiâo dos recentes concursos para cathedraiiccs do Gymnt
$io do Espirito Santo, quando se realizava uma das provas de Physica,
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INAUGURAÇÃO DO MATADOüKQ

No dia 3 do corrente foi inaugurado o no
vo matadouro de (iuayamíi.

Gentilmente convidada para assistir aquel
In SOlemnídade- a «Vida Capichaba» mandou
um dos seus rcdac toreS*

A'8 30 partiram tio cães do edifício Gloria
n lincha «Nizir.», conduz/indo o sr. presidente
do Estado, presidente do Tribunal Superior de

Ju>fíça. Secretários do Interior, da Pàicnda a

da ÍQstfücçfib, Prefeito Municipal e alias auto-
ridadea fedbraès. èstadoaes e municipal, e a
1 »ncha «Rio Santa Maria, da Societé Gomtru-
cnon de Port dc Hdiia. replectn de convidados.

O trajecto foi feito em 25 minutos. Apenas
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D*. MOACYR M. ÁVIDOS
Preleito do município de Victoria

atravessada a ponte «FUremiuo Ávidos», viu-

se logo á distancia p novo matadouro, cuja ar
chitectura exteih r é simples» mas de iinhta
elegantes.

Construído de cimento armado, amplo, cia-

ro, bastante ventilado, com laboratório para
exames, magníficas installaçôes sanitárias e to*

do o apparelhamento indispensável ao fim a

que se destina, o Matadouro Municipal é um

dos maiores melhoramentos recentes que condiz

perfeitamente com o progresso da nossa capital.
Ha muito que se clamava contra o velho

matadouro, um sórdido barracão, coberto de

zinco, em ruínas, sem o menor requisito de hy-

giene, o qual ainda se ergue, bem peno do

actual, num berrante contraste. Ninguém seria

capaz de dizer que ali era o logar onde se aba-

tiam as rezes para o consumo de uma capital

se previamente nâo fosse dis*o sclentiBcado. A

pd«r idéa que se fizesse do horrível pardieiro,
Hcfivii muito aquém U realidade vista...

Para esse imprescindível serviço voltaram-
se as vistas do illustre prefeito dr. Moacyr
Ávidos, visto que a- administrações antenores,

por maior bôa vontade que tivessem, não se

acharam com coragem para o grande dispendio.
A renda dd Prefeitura, estimada em 2,ooo

contos, com dividas p wsivas e sérios encargos
de serviços publico*, náo dava margem para
a realização do grande melhoramento.

Espírito pratico e empn hendedor. o esíor.

çadb administrador nâo desaninitu e realizou
uma exceilente operação de credito, com obri-

guçô^s suaves para os cafres municipae».

Ao encontro do ideal de s- 8. ÍOÍ a
vontade do sr. Álvaro Vasconcellos Cruz

pitalista. actual contracüsta do serviço de
nes» technico especializado no mister, em
emprega a sua actividade ha muitos annos.

Esse cavalheiro p03B os s*mís haveres á dis

posição do sr. prefeito, o que bem demonstra
a actividade progressista daquelle senhor.

Em pOUCO tempo tiveram inicio as obras.
cujo termino feliz foi solemnemente íest.jado
no sabbado ultimo.

S exria. o sr. presidente do Estado e as
demais autoridades percorreram todas as de-

pendências, ouvindo explicação sobre o funeci*
onamento dos apparelhos, dada pelo sr. prefei-
to e pelo encarregado do matadouro.

Foram em seguida abatidas algumas rezes
e suínos, ficando em pouco tempo em condi-

ções de serem transportados ao mercado*

Ao sr. presidente cio Estado, autoridades
e convidados foi servida uma taça de cham

pagne. tendo usado da palavra o sr. prefeito,
cujo brilhante discurso, explicando a marcha
de torlas as operações para aquella realização
táo digna das capitães mais cultas, terminou

por dizer que s. s. se sentia feliz em legar â

nossa capital aquelle estabelecimento modelo e

mais por assim demonstrar a sua cooperação
no fecundo governo estadual*

O sr. presidente Aristeu Aguiar proferiu
bellissima oração, congratulando-se con, o sr.

prefeito naquelle momento, por esse valioso ser

vtÇÓ prestado ao publico.
Amb)S03discursosforam muito applaudidos-

Em seguida foi servida farta merenda de

sanduíches, doces e chocolate.
Durante o dia foi notável o numero de vi-

III
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FLAGRANTES...
"3 CONCURSO DO SORRISO

Jairo Leão

Ha quatro dias que ella o via naquel
le ponto. A's quatro da tarde. Invaria-
velmente. Roupa azul marinho, elegantís

3 sima. PolaIn-8 cinzento claro. Chapéu de
3 Igual côr. Camisa de seda. Bengala che

gad* no ultimo navio,queaporiára ao Rio.
deixando a Inglaterra. Expressão cie go-
zadur nos olhos de intensa somnolenda

•J oriental. Lma grande displicência na* ma
neiras. Naquella tarde ella já o vira mm-
prar três entradas differentes nos três ei
nemas da avenida, nelles entrar e sahir
rapidamente, como atormentado por ai
guma idéa..Srguira«o até a praia. Vira o
olh.r com enfado a belleza revoluciona
ria das ondas, que faziam discursos de es-

puma contra o quebra mar possante e in-
differente.

E notara, também, que o seu coração
já estava sentindo uma porção de amor
por elle. Resolvera seguil o. pois. a verse
lhe descobria a identidade.

E nem bem elle voltara a seu ponto,
onde ella, ha quatrJ dias, o via invaria-
velmente. notou que uma creatura esguia
e esquisita, de gestos formosamente sus-

\ peitos e de attitudes duvidosas, lhe batia
no hombro. 0 seu coração confrangeu se
Ella observou a indifferença com que elle
oihou aquella creatura de attitudes duvi-
dosas. Viu o seguir ao lado delli. como
um autômato. Mas notou que a sua irubí
ferença era dissimulada e característica
dos que fazem a profissão de ser ama-
dos .. E, desde então, o seu cérebro nâo
se cansou mais de acreditar no maravi-
lhoso destino daquelle homem, que tinha F
uma expressão de gozador nos olhos de £
intensa somnolencia oriental..»

3
rs

lo•••».•*«•...........«.
râ

sitantes, que affluiram ao elegante matadouro,
trazendo todos a mais enthusiastica admiração
pelo extraordinário beneficio que _ operosa ad
ministraçào Moacyr Ávidos vem de prestar á
nossa população.

A s. s renovamos, de publico, as nossas
felicitações de par com os louvores irrecusáveis
á sua capacidade de trabalho, fecundo e honesto-

O nosso photographo bateu diversas cha-

pas durante a solemnidade, as quaes serão es-
tampadas opportunamente.

^«Í»MaW*'«Miií»^*..*!. :¦ ¦ -

QUAL SERÁ 0 MAIS UNDO
SORRISO DE VICTORIA?

Está sendo brilhantemente concorrido o
concurso para a escolha do mais Ifndú sorriso
de Victoria. Deixámos de publicar o resultado
na vez passada pelo motivo dé não haver espaço
no coucké

Estamos, entretanto, achando que se devem
formar grupos rm torno de alguns fios nos-
sos melhores sorrisos, afim de que a disputa se
torne mais renhida e interessaníe. E estamos
insinuando isso. porque nos chegou a noticia
de que um bloco «pesado* de moças moradoras
nas immediaçôes do Moscoso, vae descarregar.
muito em breve, a sua votação num sorriso di
veras interessante Náo diremos o nome da
visada afim de que seja um motivo de surpre-
sa para a maioria dos nossos leitores.

Pedindo, pois. desculpas por náo ter sido
possível sahir o resultado da semana passada,
fazemos h' j<* a segunda apuração do nosso
actuai concurso:
1* logar : Inah Figueira

« Juracy Machado
« Litina Bruzzi

o
Sm

»J

Vera La ri ca
Lourdes Furtado

Maria Laura \ianna

Mariamalia Couttnho

Célia Pimentei, judiih Oon*
çalves Judiih Barbetta.ket-
te Carneiro da Cunha,
Firmiana Loureiro e Hei-
lida Carloni

Um espirituoso moço conterrâneo mandou
o seu voto para Lygia Sarmento. Informamos-
lhe que Lygia Sarmento só «residiu» aqui 21)
dias...

f COIPON
CONCURSO DO SORRISO

*a
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Qual o sorriso mais lindo de Victoria ?

B Votada *...•*.•*«.*•...*•...<«.#«.** • » #¦• #h.*-;#.
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A mulher é o cérebro, traça; o homem é o

músculo, edifiea.
HI 0 homem é o dever, eleva; a mulher é a ho-

nestidade, dignifica.

No homem, o caracter; na mulher, a virtude.

O homem é forte por natureza; a mulher

sincera por ínstincto.

a

O homem defende e a mulher protege

O homem é o pharol da civilização; a mu

lher a luz, que o illumina.

a •

IflI O homem zomba; a mulher despreza.

a
a •

O homem encara indifferente a dôr alheia;
a mulher conforta o infeliz.

•

O homem pervertido é um fracasse; a mu
lher é um escândalo.

a

O homem gosta; a mulher ama.

a a

i O homem é o architecto que constroe; a
mulher a gloria da obra construída.

• •

I
O homem consegue pela intelligençia; a mu

lher seduz pela moral.

Mm. U MÈ

NOSSOS AMIGOS

W#&\' *' vÊ ^^"fll BB

fl ammÊÊÊÊmÊÊÊÊ W ^flflP ¦flr 'flflflB ^mw am fl
¦ MM y ^Wk Wmmmm. ¦ ' B^flflflflflflflflflfll

¦ MÉÈL fllP" "'^jÊfl I

fl fl!^ ' jm fl

^fll eP"*' mém\H&.: 'í" "*%iBl

H^^^'/;:';'. ¦•"'¦ «flflI PmÉI& ai

^| ^fl

pweeflflflflflflflflflfl^

/Vosso talentoso conterrâneo e amigo, dr.

Francisco Climaco Feu Rosa, illustre do

advogado em S. Pedro de Itabapoana,

onde desfrueta as melhores sympathiaa

a amizades, o que explica a grande prós-
ridade de sus acreditada banca

de advocacia.

intelligençia.
a

Quando o homem ama, luta; a mulher sa

critica se.

a

O homem é a duvida que atormenta; a mu

lher a certeza que pacifica.

a
•

O homem inicia e a mulher conclúe.

a •

O homem é o inventor, a mulher a inven

çâo; o homem faz e a mulher patenteia.
a

• a

O homem é o argumento, a mulher a ra

zâo; o argumento duvida e a razào prova.

Deus deu ao homem o saber, á mulher a Edwaldo Calmon

• I II Mm • 4 = 11 ===S5S3 aa
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O carneiro
Paciente, seu olhar de resignado,
No destino fia sorte incomprehendida.
Para o açougue caminha lâo calado,
Como se a morte fosse a própria vida.

Aote o supplicio. ao ser mariyrizado,
Toda a maldade humana, indefinida,

BÍUs perdoa em seu olhar maguado,
Emquanto o sangue jorra da ferida.

E seu olhar bondoso é táo profundo,
De um brilho ennegn eido de vHludo,
Tem a expressão mais triste deste mundo I

Assim morrendo, sem revolta, mudo.
Efle é mais eloqüente e mais fecundo
Nesse silencio que protesta tudo.

•*•*•?•••••••*••• •????••??• •+«•»?•••••••**• 4••?•••?•?•
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O Monjolo
Da lagrima saudosa d,\ corrente
Seu olho de madeira enchendo, conta,
Pausadamente, dolorosamente,
Num som triste que morre ria garganta*
Trabalha... e, trabalhando, nada adianta...

Na tortura morosa, que elle sente,
Uma inveja mecânica aquebranta
A energia do grande descontente.

Velho monjolo! sei porque é que existes
Nesse iabor tardio e macilento.
Trabalhando ha cem annos. . tu insistes

Na gloria de viver e delia, isento.
lias de ser como os miseros e os tristes
Para a angustia sem fim do movimento!

Revolta profana
Aníe a amargura, que te vence e opprime,
Ea ingratidão do liem sem recompensa;
A falia de Justiça para o crime
K a dor que no teu peito se condensa...

Ante a illusâo do amor, que não redime.
E do destino a trágica sentença,
Sem força que te ampare e que te anime
Por esta estrada dolorosa e extensa.,.

Revolta-te IA revolta é bem humana —
Nessa angustia infernal, em qu» te fóres,
Buscando a glori?, esquiva e soberana!

Antes de tudo embora, se poderes,
Evita essa revolta, que é profana,
Ante a bondade eterna das mulheres !

I

í
I
i
I

 *

Antônio
Serapt&o
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A declamaçâo, no
anno passado, soííreu
pode-se dizer um cola

pso, no Rio de Janeiro.
Poucos foram os reeitaes, quer de antigas

e conhecidas «diseuses», (píer de «discuses»

novas e estreantes, e os que se realizaram de-
correram num ambiente de frieza c desinte-
resse.

Para isto contribuiu, certamente, o alvoro-

ÇO em que os cariocas se puseram èom o con*

curso de belleza, que, ainda este anno, vae no-
vãmente prejudicar o movimento declamatório,

segundo se espera.
Apezar disto, embora a perspectiva nâo

seja auspiciosa, parece que já se vae operando
uma certa reacçáo-

Pelo menos, já a sta Maria S^bina de Al-

buquerque, a delicada poetisa de «Água Dor-

mente» e a prosadora vigorosa de «Alma l ro-

picai» abriu, no dia 2 de ma»*, a (empe.

KCSSA SOCIEDADE

DECLAMAÇÂO
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4 ex/na. sra. Izaura de Souza, esposa do il/osrre dr.
Álvaro Henrique Moreira de Souza, Delegado Fiscal

neste Estaao e, sob o pseudonymo de «Saut^de
Navarro», um dos mais festejados intmllectuaen ma-
demos brasileiros. A' sua direita, suas gentüissi-
mi& sobrinh is, stis. Áurea Mathiesen e Amanda

Lyra e Oliveira.

rada «leste anno. com o
seu «recital 1830 1930»,
que é. na sua primeira

parte, uma original commemoraçáo do centena-

rio do romantismo»
Nessa parte, vestida a caracter, a reeitalis-

ta interpretou poesias de Musset. L amar tine,

Victor Hugo, Gonçalves Dias. Alvares de A/,e-

vedo (primeiros românticos) e Guilherme de

Almeida, Qlegario Marrano— e Bastos Portella

(últimos românticos)*
A segunda parte, dedicada aos modernos

nacionaes* estabelecendo, portanto, um élo espi-
ritual entre 1830 e 1930, compozse de poe-
mas de Muriilo Araújo. Oiwaldb Santiago, Jor-
L'e de Lima, Olivieri Luisa. Augusto Mayer,
Eneida de Moraes e Cassiano Ricardo.

Na terceira e ultima parte, a sta. Maria Sa
bina fez ouvir poesias inéditas suas, cuja au-
diçâo constituiu, decerto, uma das notas pre-
dominantes da festa de que o «Instituto Nacio*

nal de Musica» foi the*atro.
Mas náo fica por ahi a aciivi

dade «Ias «diseuses» cia capital da
Republica.
n Já a sta, Virgínia Lázaro aa-
mmeia, tamlx m, a sua próxima ex*
hibiçâo em um recital de poesias,
concorrendo, assim, para melhorar
a temperatura do ambiente.

Depois delia, certamente, háo de
vir a sta. Eíenriqueta Lisboa a sta
Mariano de Padua, a sra. Francesca
Noz;eres, a sta. Nair Werneik í>i
ckens a sra Eugenia Álvaro M )-
reira. e a sta Lúcia Lobo è tantas
outras.

Ê a sra. Angela Vargas «pie foi
a precursora da arte de di/f*r, entre
nos, merecendo, ato. que Bilac. num
poema, lhe dissesse: «E*s a pro
pria poesia l» ?

Esta, depois do seu ruidoso cli
voreio. parece resolvida, como di
zem os seus intimou a nâo mais
regressar ao Brasil. Ficando o resto
da sua vida em Paris onde se en
contra actualmente.

Também a sta. Margarida Lopes
de Almeida se deixou ficar nos «bou-
levards» parisienses, privando-nos
cíosTseus magníficos recitaes.

Em compensação a essas faltas,
entretanto, teremos, na certa, por
mais uma vez. o vampirismo interna-
cional da sra- Bertha Singerman.

que veio, um dia, da Argentina, e
verificou que o Brasil ainda não es-
tava descoberto...

E' este, em resumo o aspecto

que a declamaçâo apresenta, neste
momento, no Rio de Janeiro.

Zenaide.

\
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Grupo de coUtgas e amigos tio esümatlo rlini«*o» ilr, Attolpho Sla«.rki*« qu«» Ibt* *>íírrecer;.m um jaruar» «o * Hotel Capim-
lio», após terminadas os suas prova» de concurso para calhedraüeo de Phy^ica do Gyinnaatc* do Estadot

a que se submetieu. En; baixo, um flagrante do jamat, que se realíxcu num ambiente de franca cordialidade
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PASSADISMO ...

Vou partir, querida.
Outros passarão por tua vida,
outros gozarão do teu amor.
Eu... eu levarei em minha alma inquieta
de poeta,
essa saudade, essa -ttôr
dos que amam e partem.

E teus olhos. . teus cabellos... o teu beijo..»
tudo longe de mim... perto do meu desejo...

Guarda comtigo. querida,
minha triste canção de despedida

estes meus versos que ao rimar chorei,
lagrimas tristes, que ao chorar rimei...

Guarda-os bem contigo.
lias de amar outros... muitos outros.„
Haverá, porém, em tua vicia,
um instante qualquer,
em que tua alma insatisfeita, de mulher»
sentirá uma tristeza... um «nâo sei quê»...
uma saudade...

Relê, então, meus versos.
Recita os a ti mesmo.
Encarna os e vive-os.
E virás talvez a comprehender
aquillo que soffri e nâo soube dizer.*.

Has de talvez chorar
ao recordar
0 romance infantil, sentimental,
ingênuo, de alguém que muitoamou. muitosoffreu..

Has de pensarem min, no meu amor,,,
na tua ingratidão... na minha dõr...

Mas... náo. Rasga meus versos.
E ri sempre. E ama outros...
muitos outros... Nem saibas que eu vivi.»,
supponhas que morri...
morri de amor...

Março de 1929.

N E \Y T ( ) X 1 i K A C:, A

tlMLM!nTTTTTTT7Trnillll>lllltlllllllllllllllllll>lfff

£__

I
I¦ i-i a

-l I

* I
I1
I

a: i
a
a
á
a
a
:
N

m. flbfj-_-__ds_r\i



»g_" *_^X*^ ^msjjjrJMl^^ r.^mmm^mm. 
'

^—. <.. ^a..I>*. .. ~k 
fymfr ^F * *r_rjl__r -" 7 _r " 1¦•^•¦¦•«—^iii» ^m^mmsmmmtmmmmamm^mmmwSm%mmwm^^t^n

ff\_rVl ^mmmmmmmmmmm\mm\SlSÊÍh flA^ <^'
1 K ain ^H _^_R _~afl fltf v** . ___-*^fl I* flfl^fl- ifl Hl _a_M B tflflJ Bfl-^v-O ¦¦ ^ms*^^¦ f JTI ifl _______¦ ___¦ __*^fl_P_H __r/" _j^
fl I Am rK __. \ VflJ .__fl _fl*flfll __P^__^__7_*flfl mW// •*"* ¦¦' "' mf"^^

fl_T __. fl*^fli tR* , __B JflR._flflH _B*a_HJ l^fl^^^ ^fl^^^0^\ A^O fl _I fl^al flSHE-^^
a/ilNkl fl fl bFmIa a# il\i bh fl mmz^ma __
l_/fIV fl mmuTiTm BflflflaIr__l\l fl B_C_fl B7r_\V*l ^1 ^^
fl fV fl *" flfl_ ' _fl ^^^aa| flflrJI _BB^ai a' ^^_1 9-1 ^^^fl B—i ^^^

!____" Jwl __
f/v_/rl fl#_ Êm\\ B

1 ®®
P_jL# il _____|

B^«|v _pj ^H

_t_\i_f !_______ a

¦K_» tfll flflfllfl Bfr_7flB
II H ¦" tT^B Frm kMmm flt—flfl—HBIa f&tmfx mmX
|>m'y_ _f rw l^HIf^Lj B'B
I A flPfl \ I tV-fl tflflfl/flflflW Tfl ¦¦*¦*¦

l%r r v_HKb.rj

11_W»- ti "*"

i?^3^____Í^^^^S2P^r?_íH5_í

# *''.*¦.!_,'.*

¦ 
' 

. ',. " |!'.|".

' '¦ '

_c_ta

.'tó
¦ 

* ,.'"

-Os pneus Pathfmder a&oxa são
dignos dos dois nomes que Lrasem

fl##__rt_Ai_
Nelles poderemos descobrir uma
nova potencialidade de valor a um
preço bastante redusido. Sim se-
nhor. <_• diflkíl encontrar mais barato.
Estes Panthfindcrs - superiores amuitos pneus de preço elevado - sáo
vendidos, aqui, por pouco dinheiro.

Câmaras de preço reduzido

?à ^^>ff
Troque os pneus duvidosos do seu carro por 4//-
Weaí/iers ou Doubic Eagles, todos Goodyear.

A producçao Goodyear é maior que a de
quaesquer outras marcas. Obtendo um
custo menor, Goodyear entrega um pro*
dueto melhor. Use Goodyears, agora- e
elles ainda parecenlo novos, quando a
data da compra já estiver esquecida.

DUMANS & CIA.
Rua Primeiro de Março, 28-Victoria
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Teia de aranha..

:<**¦

O meu pensamento dita moti*
voa que me põem em confusão e
me fazem infeliz na vida.

Por exemplo: uma mulher atra-
vessou»se em meu destino e eu
não sei explicar este sentimento
que me fax querela e aborrecei-
a, ao mesmo tempo.

Sim: ella não entrou na minha
alma e é tudo para os meus olhos
da artista.

aa»#fl»»aa»»»flafl»»»»»««»»»*»»»tf»aa»; ••—**m****l
5 '•ROCKFELLINA" *

niiuúf: - \mm. nuiwis. miam, nt.s
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A minha sensibilidade subiu ao
êxtase e eu me senti infeliz, en-
?oito na renda do meu sonho...
E Isto foi só porque ali eu vi um
vulto de mulher que nâo exi9te-

O destino atropelou a imagem
doa meus sonhos. Adorei, durante
trinta annos, essa imagem—e vieste
tu» que nâo esperava, tâo diffe-
rente, occupar-lhe o logar.

• *

A sabedoria tem também o seu
lado inconsciente.

Novo producto, de incontestável __
êxito na expulsão dos vermes intcs- »
tinaes, principalmente os denomt- g
nados «ase a rides lumbncoides» 5
(lombrigas). *

Com base de óleo de chenopo" £
flium (essência de herva Santa Ma- »
nn) substancia muito empregada pe- a
los Exmos. Médicos da PROPH\- $
LAXIA RURAL e da humanitária «
MISSÃO ROCKFELLER em todo o a
mundo, c a ROCKFELLINA uma Ç
feliz combinação dessa substancia, »
com a phenolph-taleina, de forma J
que, pela acçâo vermicida daquella J
e purgativa desta, se obtém fácil- »
mente a expulsão dos vermes intes- g
tinaes, nâo necessitando de qualquer Ç
outro purgativo, além do que sua gacçâo «êxito-secretora» assegura a •
inabsorpçâo do chenopodium pela
mucosa intestinal, facilitando assim
o seu poder «antihelmintico» e evi»
tando os phenomenos da inMeran-

¦¦ cia. As pequenas pérolas ROCitrEL-
UNA sâo tomadas com prazer pelas crianças. Encontram-se em
todas as Drogarias de S. Paulo e do Rio. Pelo correio, registra.

a do, 1 tubo 3$0<X). Pedidos á Drogaria Ribeiro, Meneies « Cia.-
Rua Lruguayana, n, 91.-Rio de Janeiro. ^
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Aspirei tantos prodígios na conquista da
belleza, que cheguei a fugir de ti. ^

Deixei de ser útil á vida. «J|

...mas eu tinha razào:
dão-se factos elegantes que me repugnara

pela falta de senso de quem os pratica.
Por exemplo: o despreso votado ás cousas

por uma mulher de sociedade, com os lábios
carminados...
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50 RIQUÍSSIMOS PRÊMIOS 50

A graciosa revista dos meninos—«O TICO
TICO», que se edita no Rio de Janeiro, iniciou
com a edição de 23 de Abril o seu tradicional
Grande concurso dê Sâo João, de 1930, ao qual
poderão concorrer todos os leitores da ioteres-
•ante semanário infantis selam seus assignan-
tes. ou nâo. A aalução do Concurso é facilima,

:3R

pois basta que os meninos preguem num ma-
ppa que «O Tico Tico» publica, os dez coupons
ambem encontrados, um a um, nas edições
seguidas da mesma revista. Completo o ma ppa,
com o 10* coupon, que sairá em 25 de junho
próximo, deverão os concurrentes remetidos
immedlatamente pelo correio, escrevendo na
sobrecarta:-/fc.*ic<rf0 do «O Tico Tico-—Gran~
de Concurso dê Sâo João do «O Tico Tico»—
Travessa do Ouvidor, 21-Rio de Janeiro

¦j!;,_

A redacçâo apurará o Concurso numerando
cada mappa e publicando o nome do concor-
rente com o numero com que elle jogará no
sorteio. Estará, então, o previdente leitor do
«O Tico Tico», que procurará não perder esta
optirna opportunidade, habilitado a ganhar um
dos 50 bellos § riquíssimos prêmios- que pela
festa de Sâo João a revista da petizada distrí-
buirá entre os seus amiguinhos.

Devem os meninos que desejarem correr a
este Concurso, que nenhuma despeza extraor-
dinaria lhes acarretará, ter bem presentes es-
tes dois pontos principaes: Os mappas davam
estar completos com os 10 coupons; esses ma-
ppas devem estar na redacçâo até o dia 5 de
agosto futuro para que cheguem a tempo de
ser numerados.

•Vida Capichaba». no ganaro, * o periódico da maior tiragem • circulação naata Estado.
¦'.'.'¦ ;.¦¦• 
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ESPLENDIDO LOTE DE TERRENO, NA VILLA DE
CARIACICA, OPFERECIDO PELO PREFEI-

TO ADALBERTO 5ARBOSA
;;Ç.:*/:i^-:'.,-,"

':«¦•/.¦:

Conforme prommettemos, realizou-
se pela loteria federal de 31 de de-
zembro findo, o sorteio do lote de
terreno, que offerecemos ao9 nossos
ei torts, graças a uma gentileza do
ar. Adalberto Barbosa, esforçado
prefeito de Cariacica, tendo sido
premiada a centena 639!

Como esse numero náo chegou
a 9er distribuído, resolvemos prose-
guir na publicação dos coupons

$

realízandose o novo sorteio pelaloteria de Sâo João. da Capital Fe-
deral.

Os cartões numerados já dia*tribuidos e os que estamos distri-buindo, continuam em vigor para o
próximo sorteio»

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

<?»

.<•¦•>

SORTEIO 5x1
'^^¦'''¦'¦¦¦¦¦¦¦•¦¦aaaaaaaaaiBaaaaaaa

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

RIACICA a effcctuar-se pela Loteria.

mfm f, y.

WJ,'LSÁf
>*S£.

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

do cartão numerado.
¦¦:« ,i..r >'¦.: :;YV :">¦-¦::'¦¦
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VICTORIA A HOLLYWOOD
?'£ ,

m

OÈ.' 
''"'

;?.,

Um telegramma da America do Norte trouxe-
tios a noticia de que o sr. William Fox havia
perdido o «controle», ha muito em suas mãos»
dás maiores companhias cinematographicas é
theatraes de que era o principal nrcionista.

Esse faclo representa o desmoronar fie um
grande sonho commercial desses que agitam a
Imaginação dos homens de negócios—os «busi-
ness men»~da pátria dos arranha céo?, embora
nâo signifique a ruína de uma grande obra.

Porque, transferidas para a** mãos de H. L.
Clarice —o «magnata das utilidades publicas di*
Chicago»—as companhias de William Fox váo
ficar sob a direcçâo de W. R. Shenan, qile é,
sem discussão, uma autoridade rara era assum-
ptos cinematographicos.

Shenan \á assumiu o superintendência dos
«l*ox*theaters» e a presidência da «Fox Film.»

O seu antigo proprietário desembaraçou se
do «controle» desses negócios pela hagatella de
15 milhões de dollars, continuando, entretanto,
como accionista e interessado nos mesmos.

O sonho de William Fox. que íôra fundir a
fabrica de «íllms» que tinha o seu nome com a
«Metro Goldwyn Mayer», da qual adquirira 70
a B0 % das acções, nâo conseguiu levar avante
o seu intento devido a dois motivos, um con-
seqüência do outro.

O primeiro foi um desastre de automóvel,
qué o reteve doente durante três mezes»

CO segundo, ao restabelecer se. foi o seu res-
tabelecimento haver coincidido com o formida-

«

Vel «crack» financeiro, que abalou os Estados
Unidos e quasi todo o mundo.

Fox tentou fazer face á situação* recorrendo
aq credito.

' Com os empréstimos, julgou elle poder trans*
pôr as difíiculdades, o que, porem, nâo acon-
teceu.

Nesse pé, a «Western Electric», que fabri-
çára cerca de 1.500 apparelhos para cinemas,
lidados, só nos Estados Unidos, e isto por seu
intermédio, propoz a compra da patente de in-
vençfio do «Movietone», que pertencia a William,
proposta esta que foi acceita.

M% grupo financeiro da «Western» partiu,
ainda, a proposta de cessão do «controle» das
suas companhias de cinema e theatro, a qual
vem de ser acceita, conforme o telegramma já
referido, mediante o pagamento de 15 milhões
de dollars. ou seja, approximadamente, 125 mil
contos de réis 1
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William Fox. todavia, continuará como che-
fe do corpo consultivo da nova empresa, dtr*
rante cinco anno« e o seu nome continuará ha-
ptízamdo a «Fox Film Corporation »

Com a st nsacional transacçâo ém apreço,
lucraram, ao mesmo tempo, lodosos que nella
torparam parte, sem excepçã* de um só.

E até o publico, que nada teve com elliy
dizem que vae sahlr ganhando também* po#-
agora» com o impulso dos novos c ipttaes e cia
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CRIA ROBUSTOS BEBE'S
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porque
GLAXO é táo digestivel. limpo e nutritivo

como o leite materno.
GLAXO náo tem micróbios nocivos e até os

recém-nascidos o assimilam.
GLAXO é puramente leite, que se dissolve em

água acabada de ferver.

- Experimente-o para p »e« Bebê
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nova orientação artística, a «Fox» vae servir
melhor a sua freguezia, espalhada pelos quatro
cantos do Universo.

<Pelos menos, é de crer que nâo nos mande
mais aqueiles insupportaveis «films» do «far*
west», com todos os seus Tom Míx, Hoot Gi
bson» Ken Mayard e tantos outros...

Oxalá l

Mito André
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| Prêmios aos leitores ia «Ha Capiehaba»em 1831
mII
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Estamos vivendo
urna época em que o

interesse pelo ganho inv
mediato, pelo prêmio em di-

nheiro se alastra intensamente
e empolga todas as â<atividades*

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

de e, cada vez mais empenhados em le-
var para deante, victoriosa, á responsa-
bilidade da publicação deste semanário
—que é voz vibrante e progressista da
mentalidade espiritosantense— delibera-
mos conceder a todos os leitores da
«Vida Capiehaba», 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 São João, e os da se

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

TRÊS 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 CAPICHABA», de forma
que, em cada semestre, colleecio-
nando exemplares de todas as nossas
edições, concorrerão, no minimo, com
25 NÚMEROS differentes. Começámos
a publicar os números, que darão di-
reito a esses sorteios, desde a primeira
quinta-feira de janeiro deste anno
e, aos que d e s e j ar e m habilitar-se
a essas sortes, pedimos-lhes que guardem
as revistas, que forem adquirindo, ou,
pelo menos, as capas com o numero
do sorteio, para apresentar á redacção
aquella, cujo nutnero corresponda a um
dos três prêmios das duas loterias allu-
didas. Dessa forma, tanto no primeiro,
como no segundo semestre deste anno,
TODOS OS LEITORES da «Vida Capicha
ba» terão possibilidades de alcançar os
prêmios, que distribuiremos nas epo-
cas indicadas :;;::: •:, •:
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GUARDEM, PORTAN-
TO, TODAS AS CAPAS
DA «VIDA CAPICHA-
BA», QUE PODERÃO
DAR BONS PRÊMIOS,
EM DINHEIRO, A
QUEM AS COLLE-
CCIONAR.

NOTA: - SÓ AS REVISTAS
DESTINADAS Á VENDA AVULSA

E AOS ASSIGNANTES LEVAM NUMERO
: : : : PARA O SORTEIO :.
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E O MELHOR
E NÃO É O MAIS CARO

SUPERIOR A05 ESTRANGEIROS __
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A' VENDA EM TOD
E NAS

PERFUMARIAS LOPES
RIO - S. PAULO
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Por dizer... por escrever...
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Contou-me o professor ••• que. em tempos
pastados, residiu em Cariacica um pobre e ho-
neato lavrador, que se popularizou pela espon
taneidade e facilidade enormes com que, a pro-
posito de tudo. fazia phrases as mais absurdas
embora, impróprias e inopportunas sempre, mas
que lhe cabiam dos lábios diante de qualquer
quadro, alegre ou triste, que se lhe deparasse
na vida.

E o homem das phrases como o cognomi-
naram. desappareccu mais tarde, levando com-
•igo alguns «cobres» ganhos honestamente no
seu árduo trabalho, deixando entretanto, além
da recordação de seu nome, a lembrança inspa-
gavel das phrases, que éntâo proferia e que
ainda hoje, decorridos quasi vinte annos. sâo a
miude repetidas, algumas até em caracter ane
cdotico.

E o mais curioso é que esse homem, bondo-
80 como era, tinha a preoecupação grande e uni-
ca de 86 procurar dizer cousas num tom de
raeigulce. carinhosamente, para agradar emfim,
o que aliás quasi nunca conseguia, dado o dis*
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parate de seus conceitos e a inoppottunidade
com que essas phrase lhes escapavam doa Ia*
bios.

Das muitas phrases que constituíram raes-
mo verdadeiros episódios humorísticos e que
me foram relatadas pelo sympaihico e estimado
professor, vem-me agora á lembrança a que se
segue e que serviu de objecto a esta chrooica»
escripta em um dos poucos intervaltos de mi-
nha atribulada vida de burguez praticante.

O «homem das phrases». avisado de que
um seu compadre estava á morte, tendo até já
recebido os sacramentos da igreja» incominenti
se dirigiu para a residência do amigo enfermo.
Lá chegando, procurou approximar se do leito
em que, moribundo, em plena agonia, cercado
de parentes e amigos, jazia o seu estremeci-
do compadre.

Logo que se defrontou com aquelle que,
aos pouco?, se ia despedindo desta vida» coca-
rouo cheio de piedade, com multa meiguice e
procurando confortal-o, eahiu-se com esta:

«Então, compadre velho, gozando a sua ago*
niazinha, heinU...

De La Klva

Quom compra bilaalaa da Laêariai da Minam frm uma parapactlva da bailo futuro.
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o VALOR DO ANNUNCIO
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«VIDA CAPICHABA»
O negociante intelligente nâo desconhece o valor de uma systematiea campa-

nha de propaganda.
Oi annuncios 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, sáo attestados magníficos das vanta*
gens, que advém para os que annunciam na Vida Capichaba:

«Victoria, 20 de dezembro de 1929.
Amos. e Snrs. Directores da iVida Capichaba»:
Nas vésperas de encerrarmos o anno commercial de 1929, temos o grato praser de levar ao conhecimento dos prezados amigos que estamos satisfeitos com

a campanha de propaganda, que vimos fazendo em sua conceituada revista, pois
podemos assegurarlhes que vários negócios nos foram encaminhados de diversas
praças por intermédio de annuncios, que publicámos na «Vida Capichaba».

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

De VV. SS.
Attos. Crdos. Obrs.

O. Roubach ê Comp.»

I
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«Victoria, 31 de dezembro dc 1929
Exmos. srs. Directores da «Vida Capicbabai-Nesta Capital.

Amigos e senhores.'
; -aaComo annunciíintes assíduos na «Vida Capichaba», onde fazemos constante

propaganda de nossos artigos, de real proveito para nossa OrganisaçAo, gr»ças á
grande procura de que gosa esse magazine capichaba, Acrcê 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 negócios.

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

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

C/ato de Almeida, gerente
Lula Partllhe9 contador».

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

E-convem salientar como expressão de verdade—poucos centros commerciaes*
sâo tâo sensíveis á influencia do annuneio, como o nosso. Qualquer produeto ao*,
nunciado habilmente nesta praça tem, logo, grande procura e sabida infaUivel.

Todo commerciante e industriai, que saiba tirar vantagens compensadoras da
propaganda, ha de encontrar sempre a freguesia espiritosantenae disposta a
apoiar e desenvolver suas iniciativas.
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Amei donzellas que morreram puras
E outras que se entregaram ao peccado...
Cada paixão trazia-me torturas.
Vivendo á magua negra amortalhado.

Ao Bem ergui altares, á Pureza
¦X. ;•' $ -X':.' % 
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Queimava insenso c. todavia, o vicio
Fez-me sonhar com certa astral duque**.

Que assassinara um conde e num hospici
Lançara o duque, infiel a u'a marquesa,
Mísera escrava de um cruel supplicio...

Viandante que esperanças enthesoira,
Velejo ufano em minha ideal galera,
Porque ando em busca de uma creança loira,
Que uura palácio de marfim me espera.

4. ¦'¦

Porto Alegre, 1901.
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Fluminense ?—Sim, e da segunda ei-
dade mais importante. Da cidade que é a
mais extensa e a mais interessante pia
nicie dessa parte do Brasil. Mlle. veio de
lá com dol« grandes predicados. a formo-
sura cia sua alma e o grande, encanto do
seu phy_tco. A majestade dos seus olhos
tornou apaixonados* muito» elefantes con-
terraneos. E por ter sido a majestade dos
seus olhos o motivo dessas paixões, 

%mlle>
ficou conhecida como a majestosa. Conta*
se que a quizeram fazer princeza, com
ô que mlle. nâo concordou. Nunca mlle.
contou a quem quer que fosse a causa da
tristeza da sua voz Talvez mlle. nâo a
tivesse contado, porque ella encobre, cer-
tamente, uma linda historia He amor, que
só é linda, porque mlle. nâo a contou a
ninguém ainda, li é por isso que ella está
fora da vulgaridade. Náo conte a sua his-
toria, mlle., para que o mysterio lhe afor-
moseie sempre a personalidade,..

Flirt
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888888
O engenheiro que «fala demasiado... muito»

está nos dando muito trabalho... Assim c que
soubemos ter a «majestosa» ficado triste com
uma das suas façanhas'. E mlle. tem inteira
razão 1 Como é que um homem, que jura por
Deus ser o symbolo da sinceridade, vae ao «Club
Victoria» e 9e afunda todo em par constante
das 8 ás 2 horas da manhã? Ora, essa...

888883
Chamamos a attençâo do jovem san-

tista para o seu «caso amoroso», que já está
dando motivo para commentarios. Então o jo-
vem santista da C. C. B. P_ E. promette casa-
mento e não pede nunca ? Decida-se, meu ca-
ro. .*•"'•

*-"'*.'.*.
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Por termos falado acima no engenheiro que
conversa «demasiado... muito», estamos para
avisai o que as nossas beldades são todas
catholicas. Não é que o terrível engenheiro está
querendo converter ao espiritismo todas as

SMm

tajtfè

39t.«5
fl'*?

:S_Ra_re

suas eleitas ? Voltaremos aoas*umpto para fazer
algumas revelações... sensacionaes...

oo 8B dB
Elle é futtecionario da C. C. B. F. E. Alfi-

nete, que tudo descobre, descobriu uma tele-
phonada delle para a interessante jovem* que
náo gosta (?) de fazer liquidações amorosas.
Assim é que, horas depois, elle, juntamente
com ella e suas irmã*, foram ao «Ara».^. vlsí-
tar uma conhecida que passava... t I,

CO Q3 CR ' ' ' ¦ "S
CD 00 CD

O jovem, fino e toignòn íunccíonario da Fa*
zenda perisa, talvez, que Alfinete também nâo
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Hygene e beUeza
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Improscindivol á mulher «chie
PARA O ROSTO E PARA O CORPO

..'mu ni . m,m __,+ , , ,

Vende-se em iodas as boas drogarias,
pharmacias, perfumadas e casas

de armarinho.
Depositários em Victoria:

¦*¦ •

G. Roubach & C
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viaja. Assim é que, embora tendo ido ao Eio
ver a noiva, foi adorando certa creatura até
lá... no trem da Leopoldína... E o interessante
é que, depois de ter pregado uma porção de
mentiras á noiva que visitava, combinou voltar
junto com a sua adorada companheira da ida*.*

_ E dizer se que W/i.nâo é um piratâoL.
co 88 8B

A jovem rio grandense do sul está namo-
rando francamente o elegante moçe com ten*
dencias a athleta. E' prá casar ou é só brin-
cadeira, mlle.?...

OD 00 9B . y- ¦

Elle só vive dizendo: jamais dei motivos
para alfinetada. E diz isso como querendo af*
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PARA O DIO
ILLUSTRISSIMO DE BENEVENTINO

*_-*-j*-*-s*s*3**e

>jai Miiriwnw-ii m*vi

'¦''#¦

XmW
%*>.¦ » PEQUENAS CONTRIBUIÇÕES ERUDITA*_sgB_sB_csssa*aac ¦"•¦¦¦"¦""¦¦" ai—a ¦ »caa&Baaaaa_aaa_gasaagaxS

\i

Cabal Io ~Pe\lo que cobre a cabeça, que en*
che o§ supercilios, que faz as pestanas, que
invade aa axitlas e assim por deante. 2$ o cor-
te* Nas mulheres é muito apreciado, mas na
•Opa..* Porcaria I*..

¦ ¦J ¦

Cachaça-Liquido extrahido da garapa, de
largo consumo e serve para consumir a vida
depois de ter consumido a vergonha.

Ter cachaça por alguém ou alguma cousa :
eatar enrabixado, cahido. pelo beiço, enfeltiça-
do, desgraçado, se a zinha bebe todo o dinhei-

aro do encachaçado. Vae ser abolida no paiz,
quando vier a lei secca, no anno 2 ooo.ooo.

9
ê •

Cangalho—Armação de madeira e coberta
de couro, que só os burros carregam. (Os bur-
roa de 4 pés, pois 09 de 2 carregam muitas ve*
zes um diploma e mettem os pés em muita
gente bôa ) No dia em que Deus Nosso Senhor
mandar chover cangalhas. os de 4 ficarão foi-
gados.(Por que nâo vem um aguaceiro agorinha?)

y

Canja—Cousa fácil de se fazer e difficilima
de se tomar, quando a gallinha está custando
1o$ooo. Namorar moça bonita é canja—locução
popular. Mas o tempero está no casar...

•

¦ Carona—Manta de couro que defende o
lombo do animal da sei Ia e que a gente sem-
pre ganha no automóvel do amigo. Fazer um
serviço de graça; ganhar sem trabalho. Quando
o marido de mulher bonita anda sempre de
carona, é que o amigo lhe está passando a
manta.*«

r*. . ;

m Defesa- Desapertar para esquerda, cavar a
vida e outras cousas; arranjar o nosso e, mui»
tas vezes, o que é dos outros. «Defender o meu»
lemma que todos os graúdos têm deante dos
olhos, quando pegam uma chelpa qualquer.
Aquelle que não se defende nâo é patriota ; é
burro. O Brasil hoje é dos iotelligentes...

;¦'¦"', í '¦
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Defraudaçâo- Vocábulo que a policia ris-
cou do diccionario para não metter na geladei-
ra os que se «defendem». Defraudar, subir no

(Continuação)

%

$

$

conceito publico, galgar as cuiminancias e eus-
pir no povo, que está espiando maré... secca.

• a

Degoíla—Acio de dar o fora em qualquer
candidato eleito, que nâo seja do agrado de
quem pode mais. Na Parahyba» dizem as más
linguas, a junta apuradora degollou os candi-
hatos do governo e o João Pessoa foi quem
perdeu a cabeça ..

Degustação -Tomar café «Modelo». Degus»
tar o mesmo que despertar o noticiarista do
«Diário», com vexame de dizer engolir, tomar.
beber. Deguste, acto de queimar os beiços com
café pelando...

:*;.}.*' .«Kit-

Espinafre - Folha muito apreciada com
ovos, masque nãosçrvepara a gente espinafrar
o semelhante. O melhor meio é metter a mão
na cara, agüentando o repuxo.

#

Estomatjo-Sacco situado na pança dos
indivíduos, que digere os alimentos e abriga o
patriotismo dos mandachuvas, o qual, infeliz-
mente, nâo é dirigido, nem sae a poder de Ru»
binat e aguardente allemâ. Só na véspera das
convenções é que muito patriota sente doer a
barriga...

Estádio—Nome com que os desportistas
xingam aquelle gallioheiro de madeira podre o
coberto de zinco, situado em Jucutuquara. Ir
ao «estádio» é peior do que ir para o Inferno*
Muita gente que lá vae é com a idéa do sui-
cidio. O seu nome verdadeiro é giga-joga.
Ginga para baixo, para cima, de todos o» ia*
dos, e joga a gente no hospital*.*

'¦.¦¦¦¦ ¦'". íV ¦ !'1* '. ' V
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Espoleta—Pequena cápsula de metal, que
serve para deflagrar a carga da espingarda ou
das bombas e que leva a carta ou os recados
ás pequenas. Na politica, são cidadãos perigo*
sos» que muitas vezes fazem estoirar aa titua-
ções. Umas se põem ao ouvido, sob o gatilho;
e os outros sobem mais que nem foguetes...
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Estatística-Mania de todas as repartições
publicas. Vocábulo composto de esta-t-estica*

•*'
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uffiPMUI»Eis como a ordem de um capitão chegou

aos seus soldados:
Do capitão ao V sargento. - Como deve

Saber, amanhã ha um eclipse do sol, o que náo
acontece todos os dias. Mande formar os ho-
mens ás 5 horas, na parada, em uniforme de
passeio; elles poderão observar esse raro phe-
nomeno e eu lhes darei as explicações neces-
sarias. Se chover, náo ha nada a ver e então
os* homens deverão formar no quartel, para o
exercício. ^

Do I- sargento ao 2.— Por ordem do eapi»
táo, ha amanhã um eclipse do sol. ás 5 horas,
em uniforme de passeio, com demonstração do
capitão, o que não acontece todos os dias. Se
chover, náo ha nada a ver no extrerior e o
eclipse terá logar dentro do quartel.

Do 2? sargento ao cabo.—Amanha cedo, ás
cinco horas, abertura do eclipse do sol. Os ho-
mens em uniforme de passeio. Se chover, o
que náo acontece todos os dias. o capitáo fará
o eclipse dentro do quartel.

Do cabo aos soldados. — Amanha, ás 5 ho-
ras, o capitão fará um eclipse do sol em uni-
forme de passeio, se chover dentro da caser-
na, o que náo acontece todos os dias»

E' dum jornal evangélico que extiaímos a
presente anecdota, o qual accrescentou este
commeotario: E* desta maneira que se dáo os
mal entendidos dentro da Igreja. Moralidade:
Tenhamos cuidado com o que nos trazem, náo
haja por vertura algum lamentável engano.

NOSSOS ESCOTEIROS
niMtmti*'n*vmm

Acompanhados pelos seus distinctos e es*
forçados chefes, srs. dr. Ernesto Guimarães e
Eurico Gomide, os escoteiros de Calçado, Mi-
moso e Cachoeiro de Itapimirim, deste Estado,
que encheram, por alguns dias, a nossa cidade
com a alegria vibrante de sua mocidade e do
seu enthusiasmo, vieram visitar nos, antes de
seu regresso ás suas respectivas sedes.

í >A «t¥ida Capichaba» agradece lhes» desva-
necida, essa prova de attençâo e deseja-lhes
as melhores victorias, em beneficio da que-
rida terra do Espirito Santo.

Brevemente publicaremos vários clichês re-
ferentes á sua estadia nesta Capital e ás festas,
que lhes foram oflerecidas ede que participa-
ram brilhantemente.

¦f

A riftiz éstat é abreviatura de estática; e adesi-
nencia vocês sabem, Quando se emprega o
termo no movimento de receita é despeza do
paiz, a despeza fica sempre na raiz e a recei-
ta cresce na variação... O saldo das estatisti
cas s* MngUs é que vê... por um óculo.

(Conttnua) TH.

armada e ÔãonC

•• §, ¦" ... .; 
'

'''¦'"'

^-'¦:r-'.::.¦ ¦'¦¦'. ¦-'¦¦."-. ^ :¦',.;. :.¦¦¦. ¦¦.-;',;v:.- ¦'- ¦¦¦>,¦¦.

.^mmmmm&mmmmmmaWÊBí'--"WV.V,» ''•: *¦' \y''~-i- ."'»-V.-/"¦"' ' .VÍV 
'¦¦"'' ''¦ 

l-i;-¦¦¦ .:,:" ,'-¦ 
':'V*VV '¦;. 

V''V"'V - ,. "'•''>

tolo ai a de Victoria
( j^jüi »ii ... ia».n. -ii .ii iii rii'i.iiniMii-'-.__E____—. L....':".—»~g;^

No dia 5 do corrente o prof. Rocha Corrêa,
lente cathedratico de Pharmacia Galeno, inagu-
rou o seu curso com uma preiecçáo sobre: «A
importância do Pharmaceutico perante o medico
e perante a sociedade.» ^

O horário do novo curso é ás 3aa», 5as. <b
sabbados, ás 9 horas da manhã» , ;;
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Pelo eommercio
mk

'i-~"t

Os srs. Wilken & Co», firma que se constl-
tuiu recentemente nesta Capital e de que fazem
parte os srs. Bernhard Wilken e Roberto Da-
vidoff, participaram-nos que se instaliaram,
para exploração de represeotaçôes, commls-
soes e consignações, á Avenida Capichaba, n. 10»

Gratos, desejamos-lhes prosperidades.
"1 ..- *3

Mudança de residência
"¦i*.\.*4Ürl-+H«:-*-.-±-*«i#*

O sr. cel Francisco Etienne Desaune com-
municou-nos haver mudado sua residência pa-
ra o edifício do Banco Inglez, 2* andar, nesta
cidade.

«Leitura Para Todos»
esc m éammapamtaaãaaãmai mmmmtai ««.¦ M#m*

'»

O excellente magazine iilustrado «Leitura
Para Todos» publicou mais uma primorosa edí*
çâo, eu cujo texto figuram interessantes contos
e novellas, artigos de divulgação «cientifica,
descripçôes sensacionaes de viagens e aventu-
ras, além de desenvolvida reportagem dos mala
palpitantes acontecimentos mundlaes.

As secçóes de modas * de cineroatographia
estáo deveras attrohentes. A capa é um bdlis-
símo «vítraux* do festejado desenhista Correia
Dias, vasado em um motivo bíblico de deHca*
da concepção. A «Leitura Para Todos» offerece
ainda aos seus leitores varias paginas com ma-
gnificas poses das «Misses» de 1900, *

Um verdadeiro suecesso, a ultima edição
do apreciado mensario carioca. u t

* s
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BIBLIOCRAPHIA c
m*ea•<•*' ' ""'¦n"''T.n *¦»**** '¦ •mrams*emf*

Theses para o concurso de Sociologia ao
Gxmnasio do Espirito Santo—Vã talentosa ae-
nhorinha dra. Myrthes Etienoe Desaaune rece-
beroos, como gentil offerta, dois exemplares daa
theses com que concorreu ao concurso He So*
ciologia para o Gymnasio do Espirito'Santo. -

Uma deltas se desenvolve sobfe o ásstti-f
ptb «O valor dá tradição como foripa* cooser-
vadora e os Iímítós de süá efficacia». aartea»
da pela cangregaçâo daquelle edütandarip.

A outra, de livre escolha, veria iobre «A
religião e a moral». é s

Lemos com interesse os trabalhos da il*
lustrada espirito-santeose, que soube dfcaenvol-
ver esses themas num estylo attrahente*

Agradecidos.
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Será hoje franqueado novamen-
te ao publico, depois das necessa*
rias reformas por que passou, o
esplendido tCafé Modelo».

A nossa população, que já se
habituou a freqüentar aquelle re-
canto agradável, ao lado do edi*
ficio Gloria, estava ansiosa para
<jue lhe fosse permittido o prazer
«e resaborear os nossos magníficos
cafés, táo rigorosamente seleccio»
nados pelo Serviço de Defesa do
Café, sob o controle do qual se
acha o «Modelo».

> Ddr. Audifax Borges de Aguiar,
que, com larga visáo patriótica e
rara competência, superintende
aquelle importante departamento,
nâo tem poupado esforços para
que os nossos produçtos se tor
nem cm evidencia, merecendo a
devida procura pelos apreciado-
res dos cafés li nos.

Habituado a tomar por ahi qual-
quer água preta á guiza de café,
sem nenhum escrúpulo por pai te
dos fornecedores, o nosso povo em
vfto reclamava contra o absurdo e
a exploração de que era victima

Um ou outro estabelecimento
: tinha o critério de dar ao consu

mo uma bebida mais ou menos
soffirlvel.¦*'•:. O presidente Aristeu Aguiar em
boa hora entendeu de acabar com
tàl anomalia, pois nâo era crivei
«|tíe, na terra do café, nâo se to-
masse essa bebida.

A selecçáo do produeto, olfere-
çendo um artigo puro ao consu
mldor, para educar-lhe o paladar.
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ForralCÇa seu organismo
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Com o tratamento pelo Ellxlr deInhame, o doente experimenta logo umatransformação no seu estado geral; oappetite augmenta, a digestão se faz comfacilidade (devido ao arsênico), a côrtorna-se rosada, o rosto mais fresco,melhor disposição para o trabalho, maisforça nos músculos, mais resistência áfadiga e respiração fácil.
O doente torna-se florescente, mais

gordo, sente uma sensação de bem estarmuito notável. O Elixir de Inhame é oúnico depurativo-tonico, em cuja formulatri-iodada, entram o arsênico e o hydrar-
girio e é tão saboroso como qualquer II-cor de mesa.
DEPURA - FORTALECE - ENGORDA

:%¦

foi logo posta em pratica com a
creaçáodo Café Modelo, sob adi-
recçáo e fiscalização do Serviço
de Defesa.

fe <
'%L

edativo Regulador Beiraõ

•K

\

O primeiro inventado
para as doenças de
Senhoras e Senhoritas.
Combate as Flores Brancas,
falta de regras, regras escas-
aas, suspensão.fluxo com dôr
ou dysmanorrhòa, CoNcas
Uterlnas, regras excessivas,incommodos da Idade crítica
e inflammações do Utero
Náo confundir com ou-
tros Reguladores imita*
ções do neoumpow eeiRAo

Ufism ii owttnetu m.n sou mu

O applauso, que mereceu da
nossa população tal medida, foi
dos mais enthusiasticos, e a iodas
as horas do dia e grande parte da
noite era considerável a affluen-
eia de freguezes aquelle ponto.

Asalutarprovidencia causou logo
os desejados eífeitos: já em qual-
quer estabelecimento da capital se
prepara bom café.

Fechado ha dias para os servi-
ços indispensáveis, será com im-
menso júbilo que a nossa capital
assistirá á reabertura do «Café Mo-
dele», com melhoramentos, que o
tornam ponto de attracçâo encan
tador.

.-¦- ! ¦>*>'¦$ ':¦¦
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Endereçamos ao illustre dr? Au-
diíax de Aguiar as nossas felict-
tações pela esplendida victoria da
sua idéa feliz.
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PEITORAL DE ANGICO PELOTENSÉ
P ¦ .

que

Licença.n. 511 de 26 de março de 1906

LEIAM TODOS
O que diz a verdade pela penoa 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 Pdotense,

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

DR. ÁLVARO DRUMONü DE MACEDO.
Firma reconhecida pelo nutario A. E. Ficher.

asa
Vende-se em todas as Pharmacias e 1 >roi££*rla.» do

*""" azj»JLv Jr\. O JL Mm** mmmm

Deposito: DROGARIA SEQUEIRA - Pelotas- Rio Grande do Sül
Wiwwnwiãirain»

ASNAIHII.AN SOB 08 SEIOS, nas dobras de gordura da pelle do ventre.
rachas entre os dedos dos pés, eezemas infantis, etc. saram em três tempos com
o uso do PO' PELOTENSÉ (Lie. 54 de 16/2/918). Caixa 2S000 rs. na Drogaria
Pacheco, 43 -47—Rua dos Andradas—Rio. E' bom e barato. Leia a bulla.
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Dobusteco
engordo

t__ti BRÜZZI
Successores da GOMES dl BRUZZl

FABRICAÇÃO DE VINAGRES, LICORES, XAROPES,
VINHOS OE FRUCTAS

•
e «eu* congêneres pele* mocessso mais Ky^ienico»,

Commercio em grosso de AGUARDENTE E ÁLCOOL
Grande prêmio na Exposição Internacional do Ceatanario de

1922 e diploma de honra do Instituto Agrícola Brasileiro
TELÉPHONE, 110 CAIXA POSTAL, 3836

Kad. ielegraphico: DISTILLAÇAO ~ Código: RIBEIRO

¦¦¦¦.S*;*

FARINHA LÁCTEA
PHOSPHATADA e

YITAHIHADA
Silva Araújo&c.a
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Bichara & Saade
Fazendas, Armarinho, Chapéus, Calçados,

Artigos da ultima novidade, etc.

Especialistas em sedas e perisaarias estrasgeiras

PREÇOS SEM COMPETIDOR

R. 3ER0NyM0 MONTEIRO, 9-VICTORIA [
%bniiiinrinTiiiiiMimMiiiinniminnin

;' TfcS

¦ 

.

.'¦'¦ .:-¦' . \k



SlKv:

à^
í -

-.

l.'i;

r>

ANNIVEKAAM09
Fizeram annos

No dia l
4 ''•''.¦¦ mt

w:' Viuva dr. Cerquaira Lima. ^ Fez annos
nessa data a exma. sra. Maria Cerqueira Lima,
yiuva do saudoso dr. Henrique Alves de Cer-
queira Limai illustre clinico, e que por muito
tempo trouxe o seu nome lidado á vida política
do Espirito Santo.

tj Estimadíssima em nosso meio, onde todos
.lhe admiram as delicadas virtudes do seu grande coração, a veneranda anniversariante rece-
beu naquelia data muitas é merecidas homena-
JW í l,4.! >S 'i - ** A » tf», . a. . .,

Ato dia 2: 
'..,...?

; , 
¦¦¦>'''''

A graciosa senhorinha Edith Nogueira Lou-
rciro, filha da exma. viuva d. Altina Loureiro
Nogueira, e um dos elementos mais distinctos
do nosso meio.

¦ix

No dia B:

Bp'-i!' '

P

,-\

Dr. Romulo Flnamore.-Km Santa Leopol
dina, onde reside e da qual comarca é o ma
gUtrado, conceituado e estimadissimo, teve op-
portunidade de receber as mais dígnificantes
homenagens o illustre dr. Romulo Finamore.*V. Senhor de vasta cultura, espirito inteiligen-
te e recto vae o distineto anniversariante fa-
zendo na magistratura uma das mais brilhan-

\ tes carreiras.
j Franco e expansivo, captando um amigo era

cada pessoa que delle se aproxime, o dr. Fina-
more bem merece as homenagens de que foi
alvo.

No dia 4;
-O intelligente e applicado Mario Furtado,

filho do sr. Sérgio Furtado, chefe da thesou
raria do Estado, que com muito brilhantismo
vae fazendo o curso gymnasial.—O sr. Adoterivo de Freitas, alto funecio-
nario da Fazenda e grandemente relacionado
nesta capital.

' ¦¦  
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No dia 5:
V'*«

BBgg—t

• Jair Tovar.— Fez annos nesse dia o
nosso conterrâneo dr. Jair Tovarv competente
advogado nesta capital e um dos nossos mais
apreciados poetas.

Alma aensivel de artista, sabendo como
poucos extravasar em rimas as suas suaves emo*
ções, Jair Jovar tem firmado verdadeiras pagi-
nas de arte, que enriquecem o patrimonié da
nossa literatura. *;* »'.
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Através aquella modéstia, táo natural è táo
sua, está o radloso espirito que todos nós admi-
ramos e a quem rendemos, mais uma Tez, as
nossas homenagens.

No dia 6:
Cal. José Pereira Barboia.-Fm seu rés-

peitavel lar, cercado de sua prole táo distineta,
o venerando cel. José Pereira Barbosa, dedica-
do presidente da Caixa de Liquidação, recebeu
innumeras felicitações por motivo do seu na-
talicio.

Muito querido em nosso meio, ande lhe
admiramos a nobreza dos seus sentimentos, o
distineto anniversariante tem uma existência
toda affeita ao trabalho, honrado e profícuo.

Saudamol o affectuosamente.
—Nesse mesmo dia, com memorou também

sua data natalicia a senhorita Maria José Bar-
bosa, dilecta filha do sr. cel José Pereira Bar*
bosa e um dos mais prendados e distinctos
elementos da elite social victoriense.

Hontem:
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Senhora Santos Neves.— Fez annos hon-
tem a exma. sra. desembargador Manoel dos
Santos Neves, presidente do Tribunal Superior
de Justiça.

Em nossa alta sociedade, é a distineta an-
niversariante uma figura de accentuado valor
pelas suas virtudes, tendo recebido por aquelle
motivo as mais honrosas demonstrações de syni-
pathia.

A «Vida Capiçhabaa envia-lhe as suas res-
peitosas homenagens.

—A intelligente senhorinha Üttilia Pandol
aho, professora normalista, um dos ornamentos
mais distinctos da nossa sociedade. *j

Amanhã: **3
Sra, Elisa Ávidos Peixoto - Mais um na-

talicio festejará amanhâ,em seu lar feliz, a exma.
sra. Elisa Ávidos Peixoto, dignissírna esposa do
cel.%Octavio iodio do Brasil Peixoto, deputado
estadual e ex prefeito desta capital^ ^ »t**>ll

A nossa sociedade prestará á estimada an-
niversariante as homenagens a que faz jus pelos
seus elevados predicados, ás quaes a «Vida Ca-
pichaba» se associa prazeirosaménte. * ^
NOIVADOS

Com a gentil senhorinha Eugenia Vianna
Corrêa, contractou casamento, em dia da se-
mana passada, o distineto moço José Arsenio
Coelho, esforçado auxiliar da firma Luiz Ga-
beira & Cia., desta praça. v
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CASAMENTO
Enlace Estruc—Vasconcsllos

Realizou-se, no dia 30 de abril ultimo, rm
São Paulo, o casamento da senhorita Edméa de
Vasconcellos Estruc, filha do fallecido Carlos
Estruc e de d. Esmeralda de Vasconcellos Es-
trijic, com o sr. dr. Áyres Tovar de Vçsconcel*
los, nosso distincto conterrâneo, advogado no
Rio de Janeiro, onde é também funecionario fe-
deral e filho do sr. José Cândido de Vasconcel-
los. nosso querido amigo, e de d. Isabel Tovar
de Vasconcellos, já fallccida

A cerimonia civil effectuou-se ás 16 horas
na residência da familia Vasconcellos Estruc,
á rua Visconde do Rio Branco, 65.

A noiva teve, comoparanyropho, o sr. Lin-
dorí de Vasconcellos e senhora e o noivo o sr.
dr. Frederico da Silva Souto e senhora-

No acto religioso, paranympharam a noiva
o sr. dr. Estanislau de Campos e senhora e o
noivo o nosso prezado amigo, sr. deputado
Abner Mourâo e senhora.

O distincto casal, em seguida ao casameu-
to, embarcou para Santos, de onde seguiu para
o Rio de Janeiro, ali fixando residência.

NASCIMENTO
A 12 do mez p. findo foi encantado o hon*

rado lar do sr. Armand > Oliveira e de sua di-
gna esposa, d. Laura Gomes de Oliveira, com
o nascimento da interessante Maria da Penha.

Ao distincto casal apresentamos as nossas
felicitações.
VISITA

Tivemos a satisfação de receber a visita
do distincto clinico dr. Olavo Lyra que, no
município de Veado, vem exercendo, com bri-
lho a sua profissão.

ALFINETADAS (Conclusão)

firmar que a sua vida amorosa é plenamente
desconhecida por nós. Espere lá,«seu» moço...

oD «33

Temol-o visto muito triste, como si estives-
se Boffrendo alguma dôr oceulta. Sempre só,
sempre olhando vagamente para todos e náo
vendo ninguém. Que lhe terá acontecido? E
nós que o julgávamos tâo feliz...

¦''''r-:" QQ QD flB '
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Ànnuncia se para muito breve o noivado
do distincto acadêmico de direito com a «gra
ciosa» moça das iromediacôes do Moscoso.Será
neste ou no próximo mez?...

SOO QDCD CD¦¦¦¦¦;: ¦ ',¦¦/ ¦;•-• i_¦ .;,.,!," I ¦ V-'?.. % ,.'. ¦'¦

Mlle. sempre admirou as grandes figuras
da pintura e principalmente Leonardo de Vinci*

¦
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"6raf Zeppelin"
'.,

O Brasil inteiro alvoroçou se de contenta*
mento pela noticia da vinda ás suas plagas, da
maravilhosa machina aérea, que o rfenio fecun*
do do conde Zeppelin lançou ao céu plúmbeo
da Allemanha.

Já nos familiarizámos com o ruido dos ae*
roplanos, que todos os dias cruzam os oossos
ares, para o norte e para o sul; nâo nos Ío\ da*
da ainda, porém, a sensação de contemplar-
mos um zeppelin, que tanto assombro tem cau-
sadono mundo inteiro.

A Allemanha. esse prodigioso paiz que lo-
dos nós admiramos pela sua sciencia, pela soa
arte, pelo seu trabalho, pela sua industria filo*
tastica, após a conflagração, era tida como uma
nação vencida e anniqullada, amargando a
sua desdita sobre os escombros do seu assom-
broso fastigio.

De rica, potente, monumental que era# olha»
da com inveja por todo o universo, ruiu-se du-
ran\e quatro annos, malgrado o dominlo so*
nhado pelo gênio bellicoso de Guilherme IL

Era uma vez a Allemanha...
As mil e uma obrigações que lhe atiraram

aos hombros os aluados vencedores, nâo amor-
teceram, porém, o patriotismo de seus filhos.
Antes, foram o melhor dos estímulos.

E em pouco os seus campos, as suas offi*
cinas, os seus laboratórios se activavam, qua
formidável colmeia humana. Aos mares sáo
lançadas as possantes e luxuosas naves; aos
ares, os seus enormes balões, emquanto os
seus portos se enchem de navios, que buscam
os seus produetos.

E' o milagre do gênio humano, que tudo
vence, quando quer.

A Allemanha resurge, mais digna ainda e
mais fecunda. A todos os seus filhos, por dl-
versas partes do globo, mandou a sua mensa*
gem de gloria. Chegou a vez do Brasil*

A nova de que a gigantesca aeronave não
viria ao Rio, foi motivo de grande tristeza para
nós, tristeza que já se desfez com a noticia de
que os are* capíchabas serão atravessados pe*
Io ansiado tGraf Zeppelin», até o próximo dia \B>

Seja slle a mensagem do amor e da Ira-
ternidade, e louvemos aquelle grande paiz e
aquelle povo fecundo, digno dos mais brilhan*
tes destinos.

I 'm

o rival de Raíael e Miguel Ângelo. Será por
isso que mlle. está namorando o seu homo-
nymo v

¦ Altiaaia

m
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Accehamos.para caía aecçào, qaaesqucr cotia»
bar ações, que, entretanto, sé serão publicada»,

si con vierem á redacçâo. Podem mandai-as para a Caixa !*•»-
ui 3853 ou para a Avenida Capichaba, n. 28, nesta Cidade*
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0 milhardarío conde Pereira Carneiro, em
sua luxuosíssima vivenda, em Botafogo, no
Rio, deu uma das suas costumeiras festa3.

Nâo é preciso se diga que somente a ella
compareceram as altas figuras femininas, no
deslumbramento das suas leves túnicas roça
gantes, íaiscantes de jóias, e os entezados ca-
valheiros, na impeccavel ostentação das suas
casacas luzidias.

Jl Aquella noite de verdadeiro prazer, em
que os sorrisos das damas tinham mais doçu-
ra e os seus olhares mais fulgores* através a
opalescencia das taças de champagne, foi cau-
sa de um profundo desgosto para madama Pe-
reira Carneiro: o seu collar, o seu riquíssimo
collar de authenticas pérolas asiáticas, desap
parecera...

Angustiada, com duas lagrimas, talvez, a lhe
turvarem a limpidez cias pu pi lias, maí/ame contou
o facto ao seu esposo, que, sem perda de tem-
po, foi á policia.

|j Esta, em face da gravidade do caso. põz-se
logo em acçáo. E sabem a quem primeiro ella
foi prender para inquirir ? Os humildes servi-
çaes da casa...

As elegantíssimas damas e os circumspe-
ctos cavalheiros sahiram em paz, para os seus
confortáveis penates. para gozar ainda, na do*
cura dos seus leitos fofos, os resquícios de
prazer que lhes foram nalma, emquanto os po-
brcs criados, extenuados pela szafama daquei-
Ia noite, foram curtir seus peccados no xadrez..»

No mundo e principalmente em nosso paiz,
os capazes de actos semelhantes sáo sempre
os pequenos. Bem diz o velho rifáo: «A corda
sempre parte no lado mais fraco.»

«Em toda desgraça ha sempre qualquer
cousa de útil», assim pensou um velho philoso-
pho francês. Dora avante, quando qualquer es*
poso de rica senhora, que tenha lindos collares
de authenticas pérolas asiáticas, der sumptuosas
recepções em seus faustosos paiacetes», será
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mais precavido do que aqueile conde, passan-
do uma revista nos smockings lustrosos e nas
casacas impeccaveis.

As vezes o lado mais grosso da corda é
o mais podre...
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Bóa acquisiçáo
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Foi empossado, a 29 de abril ultimo, no car-
go de fiscal dos Armazéns da Alfândega desta
Capital, o disttncto moço, nosso prezado amigo,
sr. Olíndo Rinoldi.

Ao novel funccionarto, que, nesse cargj
saberá manter a attitude correcta de suas fun-
ccões anteriores, felicitações da «Vida Capt-
chaba*. .
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CINCO RAZOES FORTES
*

du -VIDA CAPICHABA- ;

por que deve mandar executai
seus líT.prossos nas offtemas i
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l: — Porque, desse modo, contribuirá para u seu desefivolvimentc
e, assim, lhe permiltirá fazer melhor propaganda do Estado.

"..',...¦¦¦ ij

2' -Porque os seus preços sáo módicos.

3 - Porque suas machinas, iypagem e material empregado sáo
de 1 qualidade.

-aí

4! _ Porque ha sempre gos.o e arte nas suas execuções.

5H - Porque seu corpo de operários é dos melhores, que existem
na cidade.
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Caixa postal, 3853 - Telephone-C. 117
AVENIDA CAPICHABA, 28

VICTORIA ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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Com grande stoek dos ar-
tigos de seu ramo, fornecem
— pelos preços do Pio — ás

... 
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principaes pharmaeias ,do
Interior e vendem — aos me-
horrs preços — em sua se-

cçâo de varejo
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Depositários dos princi-
pães fabricantes nacío-
naes, importam, também
directamente, das melho-
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res fabricas estrangeiras.
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.'acolhida secçno de perfu-
mina c arf gos para pre-
sonles, oljectos de iouca-
dor, arleffictos para "mani-

cure", etc.

Bem cuidada secçáo de:
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