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CINCO RAZOES FORTES
da «VIDA CAPICHABA- :

por qu© deve mandar executar

seus impressos nas officinas
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1" Porque, desse modo, contnbuiré para ú seu desenvolvimento

e, assim, !he permittira fazer melhor propaganda do Estado.

o*

3'

5 
a

Porque os seus preços sao módicos.

Porque suas machinas, '.ypagom e material empregado são

de T qualidade.
a» ¦

Porque ha sempre gosto e arte nas suas execuções.

Porque seu corpo de operários e dos melhores, que exiatem

na cidade.
b- &mj/aà*mm^*'^ni«*t>f^^

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

VICTORIA - ESTUDO DO ESPIRITO SWITO
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Mais uma vez, embora náo possamos ter a
alegria de fazei o de primeira máo, publicamosuma chronica que o nosso brilhante confrade eamigo, o illustre deputado federal dr. Xenocra*
tes Calmon, sob o seu conhecido pseudonymode- Xenophonte Calmo, escreveu para A Noti
cia, de Collatina.

A ironia subtil, a malícia anatolíana do
nosso eminente confrade, que é figura de relevo
na vanguarda dos nossos melhores valores in-
tellectuaes da actualidade. es táo bem accentua
das nessa chronica notável, que transcrevemos
para prazer mental dos nossos leitores, sujei-
tando nos ás Ctrcumstancias que ella evidencia :

O ADJECTIVO
..*

A leitura da pagina de critica do sr. Hum-
berto de Campos, no «Correio úã Manha», de
hoje, criou o titulo dessas notas com que me
pago das saudades dos meus bons eompanhei-
ros da «A Noticia.»

Estudando a recente obra do sr. Arihur
Motta, sobre a historia da literatura brasileira, o
critico e parlamentar maranhense investe con-
tra o abuso dos adjectivos, da parte do autor.

O adjectivo, diz o critico, «é o galáo, ou a
divisa, que os críticos temerários pregam no
braço dos criticados.»

E adeante aceresceata que o adjectivo é a
reacçáo de Wasserman no exame das vaidades...

Bffectivamente o adjectivo representa uma
cousa difficil e exige, sempre, artistas exímios.

Quanta gente, por ahi, náo tem subido, náo
tem galgado posições, por náo saber dosar o
adjectivo...

Dosar o adjectivo'é a synthese do bem vi-
ver, do saber agradar, ou querer ferir.

" ¦" ' II ' !¦¦ _ 11 —._ - __-

Náo basta uma alma de artista. Náo bastaum exacto conhecimento do meio. v
A dosagem do adjectivo exige, primeiro quetudo. extraordinária agilidade de espirito. De-mais ha que considerar a pessoa que vae tomara dose.
Ainda ahi a lei geral rede ás condições es-

peciaes, e tem que acommodar-se ao indivíduo,
insuladamente.

Um excesso prejudica, porque, ás vezes, náose preparou o organismo para as doses altas.
Uma dosagem minima. ás vezes, irrita...
Quem trabalhou na imprensa sabe que in-

ferno representa o adjectivo.
As mulheres e os políticos disputam-no atodo o momento.
Adjectivar uma mulher...

A's vezes vence a ousadia.Outras, triumphao
excesso, a falta de medida. Só raras vezes cahebem o adjectivozinho discreto, que se apavoracom as retumbancias e foge das mediocridades.

Mas o que é difficil. nesta época de super-consumo de adjectivos, * acommodal-os aos po-liticos.
A dosagem é complicada nâo só pelos cui-dados que merece o paciente, como pelo risco

em que incorre para com os demais.
Sáo raros os que, neste particular, sabemvencer. Ma. para tanto, uma gvmnastica espe-cal que exige arte. intelligencia. cultura e. quan-tas vezes, ausência de verticalídade.
Um bom adjectivador representa, ás vezes,

o portador de uma chave, que abre todas as
portas.

Mas, também, um descuido representa um
grande retrocesso.
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Dizem que o verbo é a alma, ou o nervo, da
linguagem.

Mas o adjectivo. nesta época de ausência
de almas, ou lait.à de nervos, é mais que o
verbo.

Elle faz e desfaz amigos, domina organiza

ções fert^-s, envaidece temperas rijas, conquista
Corações, mata e ressuscita.

Náo viaja somente em aviões, rasgando os
espaços da bondade, ou pelo largo oceano da
indulgência. A's vezes vem de submarinos, sor-
rateiro, e vence sempre.

Demais, o adjectivo tem moda, ou acompa-
nha a moda. Tem as subtilezas do radio, no
vago de um sorriso, na ironia de um gesto, na
expressão de um olhar.

Transmille se num aperto de mão e com-
mímica se por um abraço.

O adjectivo não é, como diz o sr. Humberto
de Campos, a reacção de Wasserman no exame
da vaidade-

E' mais e muito mais, porque representa
uma cousa perigosa, de que ninguém prescinde
e toda gente usa. 0 adjectivo é a vida e saber
empregar ou receber o adjectivo encerra a pu-
rissima arte deViver e poder vencer.

Rio, 1-5-930.
Xcnophonte Calmo
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Colonização poloneza
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O governo do Estado tem reservado espe*
ciaes cuidados, como é notoriamente sabido, á

questão immigratoria.
Estabelecida por um contracto com a Com-

panhia Colonizadora de Varsovia a vinda de
agricultores polacos.perleltamente seleccionados,

pode se ter, como resolvido, no Espirito Santo,
o problema immigratorio.

A propósito desse emprehendimento, obtl-
vemos as seguintes notas de fonte official:

Para localizar os immigrantes, reservou o
Estado uma área de 50 000 hectares de terra na
zona do Rio Doce. fazendo lhes a Companhia a
loteaçáo e venda, tendo elles, daqui até os nu-
cleos de seu destino, a assistência do Governo.

Recebe cada faroilia um lote de 25 hecta-
res, fazendo a Companhia Colonizadora o finan-
ciamento do trabalho, para ser indemnizada em
condições razoáveis, depois de entrar a lavoura
em franca producçáo.

Essa Companhia tem assim o máximo lute-
resse em drenar para aqui exclusivamente la-
vradores pondo-os já na Europa plenamente ao

par das condições do transporte, clima, costu-
mes, de todo o ambiente do nosso «hinterland.»

Jâ duas levas de immigrantes foram collo*

cadas nos terrenos do núcleo da «Águia Bran-
ca», e recentemente veio a terceira leva, com-

posta de 25 famílias, num total de 124 pessoas,
a que se referem as gravuras desta ediçãs.

O governo constituiu a hospedaria» que os

alberga durante sua pequena demora nesta ei

dade, no logar denominado Guayamú, num pon*
to pittoresco, de onde se descortina a bella ba-
hia de Victoria.

Consta a Hospedaria de dois amplos pavi-
ihóes destinados a dormitórios e mais um de

refeitório, aióra de pavilhões menores, onde se
acham instatlados a Enfermaria, Gabinetes sa-
nitarios, Lavandaria e Almoxarifado.

O asseio e a bôa disposição dos diversos

pavilhões resaltam á primeira vista, impressio-
nando magnificamente os visitantes.

Além das referencias feitas, muito ainda se

poderia escrever a respeito, si náo lutássemos
com carência de espaço.

Seja-nos, entretanto, permittido resumir, ai*

ludindo á satisfação, que tanto nos deve pátrio
ticamente contentar, com que se mostram.
com que a todos se apresentam, esses immigra-
dos, que aqui estáo para nos acompanhar na
luta pela vidae compartilhar fraternalmente das
nossas alegrias e tristezas.

Ao dr. Ormando Aguiar, illustre secretario
da Agricultura, náo poupamos os nossos louvo*
res pelo interesse com que, a esse respeito,
vem dotando o nosso Estado de um grande ele*

mento de progresso.



Nova coUaboraçào
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Tivemos opportunidade de offe
recec ao chefe de escoteiros, do
Espirito Santo, sr. Gabriel Skin*
ner, por intermédio de seu auxi-
liar, sr. Eurico Gemide, uma pa-
gina em todas as nossas edições.
exclusivamente consagraria á mi*
íicia de Baden Powell

Nosso offerecimento foi acceito
c, assim, esperamos, dentro de
pouco tempo, podermos estampar,
todas as semanas, noticias e com-
mentarios, que interessem aos es*
coteiros espirito santcnses,

Com essa collaboraçáo, com os
artigos a respeito de orpheons es
colarea pelo prof Gomes Cardim,
e com a entrevista que obtere-
mos, brevemente, rio professorHeodato de Moraes acerca rio sru
ensaio de Escola Àctiva — eppe-
ramos dar uma Idéa completa do
desenvolvimento da instrucçáopu
blica no actuai governo, que a
inscreveu entre as suas mais re-
levantes aspirações.
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Communicaçòes
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IDEAL HOTEL - Na proepe
ra cidade de Affonso Cláudio aca-
ba de ser installado e*n conforta
vel prédio o «Meai Motel», de pro-
priedade do sr. Newton Simões,
onde os srs. viajantes encontrarão
«conforto, hygiene e cozinha de
primeira ordem com todo o àaseio*.

^Agradecendo ao seu esforçado
proprietário a communicação, que
nos fez. desejamos ao novel esta-
belecimento muitas prosperidarles,
ao mesmo tempo que a «Vida Ca-
pichaba» prazei rosam ente o recom-
rn nda aos seus leitores, que che-
garem aquella cidade.

PIERROT CLCB-Ü poi)ular e
querido «Pierrot Club» acaba de
eleger nova directoria para geriros seus destinos no período cie
abril de 1930 ao mesmo mês de
1931, a qual ficou assim organzada:
Cláudio Passos, presidente; Moyséa
de Freitas, 1* vice presidente;" Al-
berto de Almeida, 2 vice; Eleosino
Duarte, 

'%• 
secretario; Luiz Barbo-

sa, 2* secretario; Antenor Villas-
Boas, 1* thesoureiro; Durval Moniz
Vianna, 2 thesoureiro; Sindulpho
Silva, procurador; A d i 1 io Leào

Monteiro, zelador.
Agradecemos ao denodado «Pi-

errot» a gentileza da communicação.

Hamburg-Ameriha-binie

SERVIÇO REGULAR DE PASSAGEIROS E CARGA
COM VAPORES DE MALA

1

Navios ai motor

General Osório - General Artigas
General San Martin

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

AMERICA DO SUL

Sahldas do Rio para a EUROPA

Vapor Wuerttemberg
« General Artigas
« Baden

General San Martin
« Bayern

GENERAL OSÓRIO
« Wuerttemberg

General Artigas
« Baden

3 de
16 de
24 de

5 de
19 de
24 de
19 de

1 de
9 de

Junho
Junho
Junho
Julho
Julho
Julho
Agosto
Setembro
Setembro

xl
'.>

Informações com os AGENTES
nesta Capital:

THEODOR WILLÈ & Cia
VICTORIA - E. SANTO

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

Rio de Janeiro, Santos, S. Paulo
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BANDEIRA5 E BANDEIRANTES

II
l

No governo de Thomé de Souza, Martirn
Carvalho, vindo do Norte, ch<K<>" M proairav
dade* da Serra dos Aymorés, e, em 1550 ou
1551. detceu pelo rio Cricaré*

Depois de uma tentativa sem grande êxito,
Sebastião Fernandes Tourinho, em 1573, subiu

pelo rio Duc<; de volta, trouxe pedras julgadas
esmeraldas e saphiras. bem como a noticia de
haver ouro no sertão. Mello Moraes afíirma. á

pag. 70 do foi U dó «Brasil Histórico», que
Tourinho era natural da Capitania do Espirito
Souto.»

Pelo m esmo itinerário, poude Antônio Dias
Adorno, poucos annos depois, approximar-se
de uma serra, descrlptà como a lendária seira
das Esmeraldas. Braz Rubim nâo considera essa
expedição, como exploradora do território espi
rito-santenséí ê preciso julgai a, porém, atien-
dendo ho século em que foi effectúada. Segun.
do Braz Rubim, Antônio Dias Adorno era filho
de Pnulo Dias Adorno, um genovez. qhe foi
casado com Felippa Alvares, filha nalun-l de
Diogo Alvares, o Cararnurú.

Rocha Pombo ailude ás expedições de Tou-
rinhp e Adorno, salientando que ambas permít-
tiram conhecer jazidas de esmeraldas, saphiras
e turquezas. nas bacias de Mucury, Jequitinho-
nh i e Doce.

O rio Doce foi o caminho preferido para as

primeiras explorações partidas da costa espiri-
to-santense: entre as mais antigas deve ainda
ser citada a de 1596, emprehendida por Diogo
Martins Cào ou Cam. cognominado o Magnata
e também o Mutante Negro: fui acompanhado
por Francisco de Proençá a quem Taunay ai-
ludiu como —«o bandeirante do sul espirho-san-
tense filho de Antônio de Proença». á pag. 56
do tomo l da «Historia Seiscentisia da Villade
S Paulo.» Hostilizada pelo gentio. essa expe-
dição nada descobriu.

Em 15%, subiu também o mesmo rio Mor-
cos de Azevedo Couiinho. que, segundoBaltha
zar Lisboa, logrou descobrir importantes minas
de ouro e ferro- no sertá > do gentio Maxnpôs*
Parece que, por isso, recebeu o titulo de Capiíôo-
mór da jornada das esmeraldas do Espii itoSanto.
Chegou mesmo a ir a Madrid expor ao rei. asse-
vera frei Vicente do Salvado r, diversas

pedras, •consideradas esmeraldas; incumbido,

i

Jjji,—l,^' a*m

porem, de acompanhar os ofíieiaes rêgios, desi*

gnados para explorar a região das pedras que
exhinira á Corte, e julgando-se ludribiado por-
que náo recebera, como lhe haviam promettido.
o habito de Christo e a mercê de 2.000 cruza-
dos» «preferiu Azevedo o seqüestro de seus bens
e morrer numa prisão (no Rin de Janeiro), a
drclarar o sitio onde havia encontrado as pe-
dras »

Pedro Taques, citado pelo historiador Ro-
chi Pombo (vot. rii, 729) descreveu, entretan-
to» a morte de Azevedo Coutinho. com toda a
tropa, depois de haver descoberto as esmerai*
das, victimados de peste, na dilatada alagôa
de Vapabuçú no reino de Mftxapõ.

Ha ainda referencias a uma exploração,
tentada no mesmo século, por Diogo Gonçal-
ves Laço. que teria seguido o roteiro de Diogo
Cao*

Em 1598» uma expedição hollcndeza sob O
coromando de Olivi.r van Noord, empenhada
em uma viagem de circumnavegaçáo. conforme
refere Alfredo de Carvalho, procurou tomar ví*
veres no rio Doce; mas foi recebida hostilmen*
te e repellida pelos habitantes (« Aventuras e
aventureiros no Brasil», pag* 130).

No começo do século XVIL o Governador
Geral D. Francisco de Souza achava-se no Es-

pinto Santo e ahi mandou explorar a região*
onde está situado o mestro Álvaro.

Braz Rubim aliude a uma bandeira organi-
zada e chefiada pelo governador Miguel de
Azevedo, com o intuito de rechaçar os goyta-
cazes: anterior a 1620, nella figuraram Antônio

Jorge e João Soares.
Taunay, no trabalho citado, refere se a ou*

tro celebre sertanista espiritu-samensc— Frede-
rico de Mello Coutinho, que, em 1624, estava
residindo na villa de S. Paulo (vol. U. pag* 250.)

Os lesuitas. segundo consta, teriam em
1634, preparado também um expedição, dirigi

pa pelo Padre Ignacio de Siqueira.
Durante a primeira metade do século XVII,

as mais importantes explorações rio território
tio Espirito foram devidas a dois filhos de Mar-
cos de Azevedo Coutinho, em torno dos quaes
Rocha Pombo estabelece grande confusão As-
sim. assevera á pag. 1B2 do vol. VI. que—«logo
depois de Marcos de Azevedo, saem para as
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Pobra do Simp/icio. Despencou do út* andar a vaio se esborraohar no meio da rua J...
Eu bem já lhe tinha avisada que aquella emprego de carteiro do Correio Âerao era

um perigo,..
florestas as expedições dos dois Azevedos (An-
tonio è Domingos), que tinham sido companhei*
ros do pae»; á pag. 318. allude a uma entrada
que teriam eífectuado em 1646, e accrescenta
que «náo se apurou, até hoje. nada de positi-
vo, quanto á sorte da expedição, que levaram
por meiados do anno seguinte, ao interior » Re-
fere se, ainda, entretanto, a esses dois sertanis-
tas espírito santenses, quando, louvando o ani«
mo de Salvador Corrêa, que, como administra-
dor das mina9, empenhado em descobridas, nào
desanimava deante de obstáculos ou insucces-
sos, accrescenta e explica, em uma nota: «deu-
se, por aqueile tempo, no sertão do alto rio
Doce, o desastre da expedição dos Azevedos
(Antônio e Domingos, filhos de Marcos deAze-
vedo), e a cuja frente havia marchado o pro-
prio filho de Benevides, Joáo Corrêa de Sá.»

Esse filho do celebre Governador, como é
sabido, assumiu, depois, interinamente, o go-
verno do Rio, em 1661.

' Balthazar Lisboa affirma que, a 7 de de-
zembro de 1644, Francisco Souto Maior, Gover-
nador do Rio de Janeiro, recebeu, de Portugal,
recommendações especiaes sobre o descobri-
mento das esmeraldas—«que havia feito hum An*
tonio de Azevedo no sertão da Capitania do
Espirito Santo, com alguns diamantes, que ai-

guns lapidaríos da Corte haviam reconhecido
por finos e verdadeiros.»

Nos «Documentos Históricos», publicação do
Atchívo é da Bibliotheca Nacional, como \ú ti-
vemos oceasiâo de asseverar, encontram se re*
ferentías a esses dois sertanístas. que* de Vi-
ctoria, haviam escripto ao Rei, em 16 de maio
de 1646, e que pretendiam partir, para o sertAo*
em abril ou maio de 1652* a época mais pro-
picia para taes expedições; para isso esforça-
vam-se por obter, de São Paulo, um interprete
o\i língua, (III, 1)

O Conde de Castelmelhor, Governador Geral,
escreveu em 1651, ao CapitAo-mór do Espirito
Santo, Manuel da Rocha de Almeyda, sobre uma
proposta que este lhe encaminhara, do Ouvidor
Joáo de Pina para o descobrimento das esme-
raldas, e afíirmava o seguinte :—«nam se pode
por hora tirar esta jornada aos capitaens Do*
mingos e Antônio de Azevedo a quem S. Ma-
rstade a tem encarregado.* Mas accrescenta-
va : — «se elles se nam deliberarem a empren
delia o anno q* vem, em tal caso mandarey en-
tara as ordens necessárias para Joam de Pina*
(vol. III, 7 «Documentos Históricos»).

Rio—Março de 1930.

Mario A. Freire
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Cf*

Campista. Olhos negros- Üffl dps mais
v,ampi»»« professora

lindos corplnhos de Vicioria. ro,

no Grupo. Acompanha o mov »««» d"

Escola ACiva.mas... nâo faz n u.ta quês

tâo de entende.-a. Certo tenente do.noa

so Exercito teve as suas «^ervolta
das para mlle. que, embora I. a de m h

tar. nâo as retribuiu. Ou melhor. ««£

talvez nem chegou a saber disso... Hoje

c quasi noiva de um elefante joven, que

MS »• .u« cida<le natal. A///a- tem uma

Tede de attractivos. que a fazemJarmaaa.

attractivos tâo grandes que «&«*;{

oecupar a posição da ma• ,Mtad*

cloria e. talvez, do Espirito Santo.

Diz m que o seu coração esteve, ha

annos. depositado no Thesouro de, L a-

d0 e que lá permaneceu ^.fj^gg
je, entretanto, como tudo muda, também

o coração de mil*, mudou. .
IHusões de menina, que a senhorita

modificou».»
Flirt
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888888
ti nodemos annunciar a phase final daquel-

.J^—otenoco„,.inlereS,.n.e.unc.d"SÍ_í,S- ,« ,H. * --«•" «hU
do por t?//a •»98 88 88

i ¦ '

Nodne°mae"no passeio da Praça, ella, a ele-
No cinema, uu ** , d attençào,

eante moradora da cidade alta, e ioua

p^a com o mais alto Iuncc.on.no do B. B. E

depois dizem que e«a 6 retrahida...
888888

Mlle. tem feito do jovem santista da C. C.

B F E. o que o vento faz de uma penna.

Será que elle ainda não comprehendeu ?...

88888B
O cinema é um logar onde Alfinete ai qm-

_., noderia encontrar mot.vos para encher
zesse. poderia en ^//íw/a. entre-
CÍnf 

2f£i to Ma" para que o «Carlos

SS£!-t5* to4°,iro d0 bara,h0

gante dae nossas lutiiidades m«d«n8»-^
noticiar a coincidência que sempre notamos c o

)0vem príncipe se sentar sempre ••>•££ 8Ua

eleita, que lhe reserva, aliás, uma cadeira, oc

cupando-a com bolsa, chapéu, e -/c...
8B88 3B

E já que estamos no «Carlos Gomes» dire-

1 Lnntitur «Vital» nâo deve fazer a es-
mos que monsumr «vim

pirito-santense bahiana aguardar tante a a^

nresenca Pode acontecer que a cadeira rescr

r8da sei» oecupada e... eis um barulho a mais.

sem necessidade...
988B88

v »i« ,i,v<. ser truc Estamos até quasi
Aquillo deve sti ^>^ •«„!«--«tA

r-rtos E si não 6. será que o jovem inglez eslâ
certos, t- m "<*» ? oh aS8m tanv
batalhando em outro terreno . un, a-»

bem não !.».
88886

Moacoao esperou, "«f^^^^ademico.
los Gomes», a chegada do <»9tinc,° . j.
S como e//, nâo chegou, dizem 

^jS^-á
meira vez, M.I* «oi »» c,nema * °â° ""

fita.»»
98 98 8B

Isso é que 6 levar na cabeça. Presentes de

toda a e Pede. Bombons. Entradas de cinema,

plseios cie automóvel. Até vestidos- Por fim,
Passeios ue auiu vcndo navios...
elle teve a compensação de ficar venao u

yuuu-u..n.».m J 
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Imprescindível á mulher «chie-

PARA O ROSTO E PARA O CORPO

Vende-se em todas as boaa droparlaa,
pharmacias. perlumariaa a casaa

de armarinho.

Depositários em Victoria;

G. Roubacli & C-
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O novo caso do distincto engenheiro de

óculos e bigodes com a filha do ex-presidente
do Estado vae dar. certamente, num elegante e
ruidoso conjugo vobis. Temol os visto sempre
juntos e, nas reuniões dansantes que frequen-
tam, um prohibe o outro de dançar com es-
tranhos...

Fazemos votos a S. Antonie pela felicidade
de ambos...

88 8888
Fica tudo entre nós. Nâo diremos os nomes

por emquanto. Nem mesmo daremos signal ai-
gum.

Mas, si 09 encontrarmos novamente juntos
no cinema, descobriremos tudo.

E vae ser um «caso 9erio», quando o outro
souber...

8B8B83
O engenheiro moreno ficou «tiririca» com a

ultima alfinetada. Vamos explicar a historia: ha
duas morenas nas immediações da praça da
Independência, que muito o admiram. Acontece,
porém, que eile é todo da morena, que anda de
luto. Dahl, ter eile feito questão que sahisse:
«a jovem morena de luto»... Nâo, meu caro, nós
precisamos de assumpto...

88 88 83
Elles brigaram oito vezes e fizeram as pa

zes outras tantas e cansados de tantas brigas
vâo... ficar noivos. Amor sem briga nâo è amor,
assim pensam : o moreno dos bellos olhos c a
filha do «cônsul negociante»..

888883
Mlle. está novamente na nossa terra e é

mais uma da9 elegantes freqüentadoras do
«Club Victoria.» Ellê, o portador do bigodinho
á Adolphe Meojou. rende á mlle. as mais poli-
das homenagens e dizem até que lhe promet-
teu desistir da carreira marítima, se mlle. o cer-
car de esperanças...

888888
Segundo ultimas informações, o elegante

freqüentador da nossa sociedade nâo irá mais
á terra das «mil e uma noites.»

Admirador ardente de Clara Boiv, eile pre-fere conhecer a terra do9 artistas de cinema e,
talvez, quem sabe? náo contará a cinematogra-
phia cora mais um galã ?

8888 88
A lembrança da sua ultima temporada, pas-

sada no Rio, traz constantemente o espirito de
mlle. envolto no veu triste de uma grande sau-
dade. Se náo íÔ9se o receio da «tesoura» de
mlle., Alfinete procuraria saber quem leva a
alma de mlle. a táo larga meditação...

8383 £8
Ptlo que se observa, o no9so elegante

«sportsman» nâo pretende se retirar de Victo-
ria, emquanto residir, no seu mundo sentimen-
tal, aquella graciosa imagem, cujo olhar nos
transporta ás regiões orientaes...

*4fl*»

*li

mmmmf
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De tempos para cá mlle. vive meio retrahi*
da, despertando até a attençáode Alfinete, que
já andava «jururú» por falta cie victimas para ,
a sua curiosidade e indiscreçâo...

Náo se conhece a verdade sobre a attitude
que mile, mantém até com as suas amigas; en*
tretanto, ha quem affirme que mlle, fará uma 1
viagem ao oriente e de lá voltará completamen-
te modificada, disposta a viver e a concordar,
com a vida, que aqui se vive..*

bS 83 88
Alfinete estava presente á ultima festa do

«Victoria». c notou que mlle. é agora ardente
devota de S.João. Cuidado mlle.l

S. João já tem muitas devotas e, talvez,
náo possa attender aos seus rogos...

8B8B83 ..•<!
A «menina mcça» úa rua 7 tem preoccu*

pado o espirito de alguém, que está disposto a 3
tudo para conquistar o seu travesso coração-
zinho... Não haverá duello, porque S. Jorge—o
protector dos guerreiros— tudo resolverá, evi-
tando graves contendas...

OD Oo oB

Alfinete náo conseguiu descobrir no «Victo-
ria», quem. de faeto, é a eleita do elegante
photograpbo amador. No entretanto, Alfinete
teve a surpresa de encontral-o ajoelhado (espi-
ritualmente, bem entendido) aos pés de graci*
osa imagem, a murmurar esta prece: « Guia,
Nossa Senhora, o mar das minhas illusões e li-
vra-mc de continuar a jurar falso. Amem».,

mm^mm. mmmmmk lálii ,,-88 BB 8B
Alfinete pede desculpas á mlle. pela indis*

creçáo, mis, quem náo notou no «Club Victo-
ria» a deferencia que o elegante madeireiro
dispensava á mlle. ?...

888BSB
A palestra ligeira do nosso jornalista com

uma freqüentadora do «Victoria» foi bem no- ;
tada por Alfinete, que estava presente, sem to-
davia ser observado Nâo fora o antigo laço de
amizade entre esse elegante par e já estaria
Alfinete empenhado em mil conjecturas, aguar-
dando feliz acontecimento... depois do insuces-
so, no Rio...

838388
Alfinete também tem a sua historia bem in-

teressante. que a ninguém relata para náo pro-vocar surprezas na nossa sociedade.
Talvez o Jairo Leáo, o Nelson Almeida, o

Garcia de Rezende, o Feu Rosa e o jair Des*
saune consigam formar um corpo investigador
capaz de descobrir quem é Alfinete.

Santo Deus! Se isso acontecesse...
Alfineto'

Acceilamos.para esta secçlío, quaesquer cotia
boraçues, que, entretanto, só Mito publicadas,st con vierem á redacção. Podem mandal-as para a Caixa P*>$*

tal :&53 ou para a Avenida Capiehaba, n. 2Í1» nesta Cidade
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Paio a ti, Sereníssima: a ti que me áureo-
laste com a con9tellaçáo do teu sorriso; a ti
que me purificaste com o baptismo sacrosanto
do teu olhar»

• Foste tu que me plan laste na alma a se
mente da Esperança; foste tu que me déôiè o
culto do Ideal.,.

Ao lado teu os meus dias aiavara como
tima estrella de infinitas azas percorre verti
ginosa os caminhos do Infinito.

Como a existência vôa. quando a águia da
Felicidade nos protege, sobre nós estendendo
as luminosas e largas asas, para que nos náo
alcancem as garras lacerantes da Desdita...

Junto de ti, meus dias eram serenos, como
uma nuvemzinha côr de neve, que na azulada
Amplidão deslisa.

Eras o Astro Rei vivificador das constella
çôea dos meus sonhos que. illuminados pelos
raios benéficos das tuas graças, descreviam,
em torno das tuas sedueções, o vasto circulo
nectarizado pelo meu credo.
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Caprichos do destino,.»
Táo grande distancia nos separa que nem

ouço as bailadas da tua voz, nem contemplo a
magnitude da tua formosura, nem sinto o grato
aroma do escuro mar dos teus cabellos, que
me deleitava... que me embriagava., que me
animava.,, que me dominava...

Salve I escuro mar ondeado...

'•_B_?

9Kf
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Quantas vezas no batti cor de rosa dos

meus devaneios, em noites de luar, minha ai-
ma navegou naquellas ondas ideaes...

Minha alma transbordava de júbilo, si di
vagava pela noite dos teus cabellof.

Tu é a minha eleita.

í
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Longe de ti,
a minha vida

é uma neva a
indefinida.**

Meus dias náo têm sol, porque só vejo
luz, si me envolves na allíança mystica do Hei-
ío, da Ternura e cia Bondade, que se despe-
nha sobre minha alma, em cascatas de luz. da
luminosa fonte dos teus olhos.

Longe de ti
a minha vida

é uma nevou
indefinida.*
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Falo a ti, Serenisssima : a ti que me aure-
olaste com a constellaçáo do teu soniso; a ti
que me purificaste com o baptismo sacrosanto
do teu olhar. ~

Rio, 19Ò0;
Oswaldo Poggi
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TERÁ ACANHAMENTO DE PEDIR AO
SEU VIZINHO, TODA SEMANA. 1S000
EMPRESTADOS? ENTÃO, POR QUE LÊ

-*

DE EMPRÉSTIMO A NOSSA REVISTA ?
-COMPRE E PAÇA COM QUE SEUS AMIGOS E CON HE-

CIDOS ASSIGNEM A «VIDA CAPICHABA», PORQUE, DESSE
MODO, NOS AUXILIARÁ NA PROPAGANDA DO ESTADO.
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Num Theatro QOJ0 sáo Calvos!
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'uonôo U 5 »or o um theoiro observe out
60*/, dos espenodore*» boa roíuos

R coluicle. em geroi. prouem ôo mou troto *
desleixo ôe muitos, poro tom o cobello E tudo
quonto t mal tratodo. caminho o possas lar-
goo poro o degeneraçoo.

O cobello e atacado constantemente por Innu-
meros moléstias, que precisam ser combati-
doe, sob peno de alastrarem-se por toôo o
couro cabeiluôo. exterminondo-o por completo.

Rs caspas soo um dos maiores inimigos óo
cobello. Essas caspos que U. 5 o* boje no
seu cabelio. serão com certeza, o causo do
suo futura caluicie

Vbtüíeêm- *;*-HW_# .-..'Vi
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* Locoo Brilhante # obsoiutamente lnoften»i
uo. podendo, portanto, ser usodo díonamen,**
e por tempo indeterminado, porque o suo cm
çoo # sempre benéfica

\
Usando o UxOo Brilhante U S. combate em cobeiioft
broncos e lerô o rabeco wmprt limpo e fretra. C o
cabrito forte, lindo e Mdo^o £vt»oro o» raepo* •
oueda. do cobello e o roMrte

R UkOo Brlthonte nôo moneno o peOt r>rm qurtmo
o» cabelio». tomo acontece com algum» r*m»dio» que
contem nitrato de prato e outro* soe» ooc*uo*. C r*«
rommendoda peto» pnnrtpoei» tnftHtv.ro* Sanitário»
do extrangetro e a na tyftoôo ócio Qepononurnio cw
Hvgienr do Brasil.

CütOAOO COM AS IMITAÇÕES é\> ,«

««o wrrerrem n«o« oue st oion se* -rno eorrr ou *n mesmaro»sn pooe.se te« 6R«ues eneiuizo» eow rnus* oo* suasn
ruros exnn semene
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Conforme chroníca que escrevemos ha dias,
o movimento de declamaçáo, este anno. no Rio
de Janeiro, vae se revelando auspicioso e ani-
made

Já a sta. Maria Sabina de Albuquerque re-
alizou o seu recital de abertura da temporada
conseguindo um êxito, que nâo será exagero
classificar de insuperável, nâo *ó sob o ponto
de vista da excelência das suas interpretações,
como também pelot deslumbramento que as suas
poesias inéditas distribuiu pelo auditório.

A sta, Maria Sabina, t»e cada dia conta com
mais admiradores da sua arte de dizer, muhi-
plica esse numero, quando se trata de apreciar
os méritos da poetisa.

Aquelle seu poema «Cartas de Amor», cm
que ella fala de alguém que morreu e que aín-
da vive na.sua saudade, termino de um modo
imprevisto Cim um j* go de imagens peifeito:«E hoje, que a Eterna Ausência nos separa
e que a Distancia que ninguém transpoz, como
uma Via Láctea immensa e clara, se estende
entre nós dois, como seria bom que as estrel-
Ias cadentes, riscando a Noite com o seu fulgor»
pequenino* correios re fulgentes, trotxeèsem, lá
do Ceu. minhas cartas de Amor !»

<,

Versos de intensa emoção e de completo
desdobramento imaginativo!

A «Vida Capichabai publicai os ha, dentro
em breve, em primeira máo, com o seu entre-
cho total, graças á bondade da grande decla-
madora e poetisa*

Voltando ao recital da sta. Maria Sabina,
porém. rep<ítimos que elle se constituiu num
triumpho e que, dado o seu duplo aspecto in-
terpretativo e concepcional, foi o primeiro pelaordem de realizações nesta temporada e será o
primeiro na escala chromatica do suecesso e do
enthusiasmo.

u

Estas notas sáo escriptas na véspera dose-
gundo recital de declamaçáo deste anno, quevae ser realizado amanha, sabbado. 10 de maio,
no «Instituto Nacional de Musica», pela sta. Vir-
ginia Lázaro.

Declamadora consagrada, artista consciente
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e apurada, essa «diseuse» reúne em torno de si
louvores unanimes e calorosos.
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Todos, a critica, o meio inteilcctual eo pu-
blico de selecçáo, que freqüenta os seus recitaes,
promovem lhe uma aureola de méritos, accen
tuando o cunho personalíssimo da tua arte ma
gistral, sempre differente em cada poema queinterpreta.
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A sta. Virgínia Lázaro tem, decididamente,
um logar á parte, no cortejo de declamadores
cariocas.

O programma do seu recital de amanhã foi
organizado, na primeira parte, com os poemas«Musica Eterna*, de Guilherme de Almeida,
«Romeu e JuILta», de Olavo B lac. «Depois do
primeiro beijoa. de Bastos Portella, «Reza da
Canutaa, de Miria Eugenia Celso. «Sen*itiva»,
de Pereira da Silva, terminando com «A Yara»,
de Oirgario Miriano, que é um trabalho de fo*
lego, pruprio mesmo, para encerrar uma divi-
sáo de recuai.

Da segunda parte, constam «O baile da*
sete cores», de Cassíano Ricardo. «Saudade In-
feliz», de Oito Fluriano de Almeida, aA menina
quer saber» e «Vantagens» de Álvaro Mureyra,
terminando com unt res»umo fragmentário do
poeina-romance «Rio Rei», de 0»w.ddo Santia-
go nos seguintes irechos : «Protophonía». «Jay-
ta» e «A Cheia.»

A terceira e ultima parte constam de «Sur-
ge et ambola». de Silveira Netto, «Dun J áo
Tenorio», de Juiío Dantas» «Tdepbonada», de
M. E. Celso, «O menino agoniza*, de Horário
Canier, e «Hymno das chaiumas», de Alberto
de Oliveira.

Pelo programma, composto de poéticas táo
hecterogeneas, pode se ajuizar, mais ou menos,
quanto se desdobra o talento da sta. Virgínia
Lázaro, que é, realmente, um dos valores mais
authenticos da declamaçáo nacional.

Rio, 9 de maio de J930.

Mito André

«Vida Capichaba», ao ganaro, é o partodlco da maior tiragam a circulação naata Estado,

a

"Y^^Y
sSBSsi?

mmk ;¦¦'.. ...



'¦....!...,¦ '' 
¦•¦, '¦¦¦¦'''.¦.'¦

ACasarratt I
^^

&3

Vi
ka

?#

r-»<a

"=.;

r*>«a
r**a
r*><a
s>«a
Kfl

&3

<**.* '

Vende boas machinas para escriptorio c

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

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

res empregados em peças sobresalentes, e man-
tem em todas *s cidades importantes do Brasil
postos de serviço próprios, com mechanicos pe-
ritos e ferramenta especial.

Se algum dos seus freguezes precisar de

qualquer serviço, ou se as suas machinas picci-
sarem de exame, serão attendidob com presteza
;r .--¦\" .;.#" .¦¦¦¦-' „;'¦.¦ '¦:'.

e satisfação-

Mjchinis de escrever «Remington»
R- gUtradoras «Nmiontd»

Machinas de sommar e calcular «D dton»
Machinas de calcular «Triumphator»

Duplicador «Ge»trtn*T»
Moveis e Arcb»v«»s de Aço «G. F Atlsteel»

Arcbivos d»- Registros visíveis «Rand»
«Addrensi gràphs»
Cofres «Standard»

Moveis modernos para escriptorio
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Casa Pratt
ft

Filial mm Violaria:

Rua J. Monteiro, 69
mm+mO*rmmB flmm4ataJHB', V>ctoria-E. Santo

CtaMS
t Sub-agendasj Cachoeiro deítapemirim, Cfllatina e

Carangola (Minas)
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O HORTO FLORESTAL
IIfl fl

(Publicamos oa -clichês» raspactlvo* no tanto, om -eavcAtf», do praaanta numero-)
O alarma contra a rxterminaçAo das nos-

sas especialidades fforesiaes, ha muito vem
sendo d*.do pela imprensa e no parlamento,
chamando a attençáo dos governos para o facto
de conseqüências funestas.

O replantio de arvores úteis tem sido um
problema seriamente encarado pelos paizes es-
trangeiros e já nâo sáo poucos os que desfru-
tam o produeto de íáo útil medido.

No Brasil há somente a sede de derrubar
as nossas m_is estimadas espécies pH* obces-
S#ò de lucros exagerado**, já se fazendo hentir
a falta das mais disputadas madeiras de lei.

Diariamente tombam aos golpes dos ma-
rhados irreverentes os nossos Kigmtes feilves-
ires. na faina do homem de tudo destruir parao seu bem estar.

O governo operoso do dr. Aristeu Aguiar,
entre outros problemas práticos, poz logo em
equação o da creaçáo de um horto, em quef?ssem cultivadas as nossas especialidades e
ministrados conhecimentos necessários aos in-
teressados.

* .
S. Excla., que ascendeu á presidência com

o nobre e dignificante intuito de realizar um
governo fecundo, vem cunprindo saiisfactoria-
mente o seu programma presidencial.

A Secretaria da Agricultura, confiada á
competência do illustre dr. Ormando Borges
de Aguiar, tem procurado corresponder ás
idéas do governo, ventilando as questões quemais de perto dtzem com a necessidade colle
ctiva.

Profissional dos mais competentes, traba
lhador e de um desprendimento a toda prova,dr. Ormando Aguiar, na sua pasta, e" de uma
actividade diuturna.

A orgmizaçào do horto florestal foi
uma das suas principaes preoecupações.

Sabíamos da sua creaçáo. Quizemos
E num destes dias, de céu muito azul
claro, quando o nosso espirito deseja engol-
pharse em paisagens verdes e amplas, em
plena natureza, fomos de automóvel por ahi
afora.

Fazenda Maruhype... E a lembrança do
horto florestal nos assaltou a mente. Manda-

í fl ¦ £55—S—B

logo

velo-
e sol

* mos parar o auto e galgámos a suave collioa,
onde elle se ergue.

Encontrámos logo o .*ymp<ithico dr. Djalma
Hess, um espirito intelligente e cavalheiresco,
engenheiro de largos conhecimentos, ao qiulestão affectos vários servços da Secretaria da
Agricultura,

—O sr. Juvenal Kirsten, technico deste es-
tabel#»cimento, apresentou*nos o dr. Dj dma.

Um sr. amável, com um sorriso de bonda-
de, estendeu nos a nâo i ffretuosamente.

Queremos vêr o horto, dissemos sem çc-remomas.
Com prazer, respondeu-nos o dr. Hesi»

Antes, uma vi*i»a pela nossa Maruhype.
E percorremos tudo. Ah hvouras, os es»a

bulos. o silo. o laboratório, a eicellente viven*
ôat tudo muito bem arranjado, com muita or*
dem e muito -sseio que bem elevam a compe-
tencia e a dedicação do dr. Hess e do seu
auxdiar. o sr. K«rsieo.

—Ag »ra o horto.
O magnífico viveiro apresenta-se-nos viço-

so, amplo, com as suas leiras geometricamente
alinhadas»

¦ 
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Lindas, abrindo as suas verdoengas frendes
áquelle sol vivific*nte. as plantas pareciam sor-
rir. Lá estavam aa nossas principaes arvores
de madeiras, h bdmente cuidadas; milhares de
pereiras, de euc<dyptos, de roseiras, de j «bo-
ticabeiras. de varias espécies floridas*, num
conjunto encantador.

O sr. Kirsten é uma autoridade no assum
pto. Ha muitos annos que se dedica ao de-
licado mister de floricultor, sendo um dos mais
apaixonados pelas nossas flores silvestres.

Varou as nossas selvas á cata das mais
raras orchideas. Exerceu, por muito tempo, o
cargo de chefe dos jardins de Santos, mere-
cendo sempre os mais francos elogios pelo seu
gosto esthetíco.

Para satisfazer a nossa sedenta curiosida*
de, o distineto profissional nos disse :

— Convidado para pre-tar os meus servi*
ços á Secretaria da Agricultura, sob a criteri-
osa e patriótica direceâo do dr, Ormando Bor-
ges de Aguiar, concorrendo também com o
meu diminuto concurso para a fecunda admí-
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Licença n. 511 de 26 de março de 1906

OM HABILLISSIMO MEDICO
POSSÜ.DOR DE UNIDAS MAIS 

^AStü^T^^OTAS,
FALA SOBRE 0 «PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE.

Eu 
abaixo-assignado, doutor _ sciencias 

^?^*£**
dade de Mediciua do Rio de Janeiro. aUesto <,ue o -Pedora de Ang.0 P Io

n cim;iar#.c no tratamento de .nolestias em que seu
tense» oíferece vantagens similares no iraiamcm

emprego encontro indicação.

'}
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OU. BALBINO MAICABENHA*.

Vende-ae err, toda* as PHarmacias e Drogarias do
— BR ASIL-

Deposito: DROGURIU SMOElM-Pelo^J^
* , «__S_i í _S£S5^_#áe__

rachas e
o uso de
Pacheco,Pacheco, 4.1 -<w—i\u* u^ ,*..—— -p
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Siicctfssoréfs </# GOMES de ÜRUZZl

FABRICAÇÃO DE VINAGRES, LICORES, XAROPES.

eteot congênere» peles V^^AmSrm ^ífftOOLCommercio em gro*io de AÒUAROENTE E ÁLCOOL
Grande prêmio n» Eipotiçlo Internacional do Centenário de

t«_ « diDlom. de honr. do Intuiu.. towta »'»""
TEL-PHONE. J'0 -CAIJ* *«f TAL. JW

Eüd. telegraphjco: OISTILLAÇÀO - t,odl«o; RIBEIRO
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Bichara & Saade
Fazendas, Armarinho, Chapéus, Calçados,

Artigos de ultima novidade, etc.

Especialistas ca sedas t per í ornar ias estrangeiras

PREÇOS SEM COMPETIDOR
TELEPHONK, 76

R.DEROfiVMO PONTEIRO. 9-VICTORIA
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QUER VESTIR COM ELEGÂNCIA?

13
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Alfaiate especialista em obraa de cintas corto: casacae, .emocklng.-. etc.

RUA DO ORIENTE. Nu 4 - VICTORIA - ESTADO DO ESPIRITO SANTO |
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nutrição di ilIíHtre presidente Aristeu AKUiar

acendi promptamente e aqu estou, ao lado do

prezado dr Dj dma El» y HebS, mestre abaiisa*

da, organizando o horto»

Tendo por finalidade o reflorestamento, cui-

damos de promover a plantação, especialmente
de arvore* de rápido crescimento de madeira

muito procurada nos mercados, como o euca-

lyptos. o genipapeiro, o jequitibá, etc.

Teremos em breve um bosque cm que vi*
rarâo o cedro, a peroba, o ipê. o jacarandá e

muitas outras espécies, que formam a opuien*
cia fias nossas selvas.

Ministraremos aos interessados
mentos práticos s< bre o replantio,
industriai das madeiras, e detalhes
sobre a sua flrx biüdade e resistência*

-Çomb bem vêm, o nosso H >rto, apezar

de p »u**o tempo <le existência, já se enenn*

tra em condições de fornecer mudas, dnse nos

o dc. El y. mostrando a infinidade de p^ de

eucalypto*» alinhados em recipientes próprios.
—Teremos também em pouco umas 40 OCX)

laranjeiras enxertadas das qualidades mais

procuradas; rosas, dezenas de flores lindas,

para a gloria dos nossos jardins, afíirmou o

sr. Ktrsten, offertando nos diversas flores por
elle cultivadas, cuj >9 pormenores technicos nos

f.ii gentilmente explicando.
Maruhype é um estabelecimento modelar,

\m9 WBBMÊBmMÊÊ 9W W flRSB^^B^^W ^^^M^^^^^* m^mV
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conheci
utilíz Ção
technicos

que muito honra ao governo. E' uma escola

pratica e em nada dispendiosa, onde os nossos

agricultores e industriaea poderio, a qualquer
momento, obter conhecimento» e dados interes-

santes.
O horto florestal veio completar a finalida

de daquella fazenda, e muito acertado andou

o ar. Secretario da Agricultura em confiai o á

competência do dr. Eloy Hess e do ar. Juve-
na! Kirsten de Abreu*

-Bem hajim os governos que assim pro
cedem, dissemos nós. estendeddo a mâo aos

dois distinetos profissionaes. Junto ao automo-

vel nos abraçámos oa melhor camaradagem.

Que delicioso passeio, que encantamento o

nosso no horto ! Como se fax tanta cousa em

pouco tempo l Assim vínhamos pensando, em^

quanto o auto, reafolegando. vencia a estrada

de Fradinhos. transpunha o bairro de Jucutu-

quara e entrava victorioso na cidade, muito

linda, toda lavada de sol.
Registrando a magnífica impressão, que

trouxemos de Maruhype. resta nos externar o

nosso parabém ao presidente Aristeu Aguiar,

ao illustre titular da Agricultura dr. Ortóando

Aguiar, bem como louvar de publico a compe*

teucia e a dedicação do dr. Eloy Heaa e do

MU in.atii.avel auxiliar, ar. Kirsten, agradecen

do a estes últimos o acolhimento cavalheires

co, que dispensaram á cVida Capichaba» na

pessoa de um dos nossos redactores.
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Quer V. Ex» veittlr»«e hem e com

pouco dinheiro?

PROCURE SEMPRE
a filial da

¦.'*¦"=.''¦,

Alfaiataria Guanabara
Rua 1' de Março,34—Victoria-E. Santo
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soberano nas MOLÉSTIAS do ESTÔMAGO
INTESTINOS, CORAÇÃO e NERVOS

TÔNICO DOUTERO
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TODAS AS

GRAVURAS
IMPRESSAS NtSTA REVISTA
SÃO FEITAS MA

ASAVIANN;
O (ANTIGA CASA BPUN ) ^

ANTÔNIO 5EPULVEDA
RUA LCDO, -30

Trtepti. <-v3567
PIO DE 1ANEIP0 -+*
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Cem-nlaaôetu eonslgnacôe», repre*

•*ntavoea e conta própria

Escriptono c armazém : R. 1 * de Março, 42

Telegrammas: TRINXET-Codieo : RIBEIRO

TELEPHONE, 75-C. POSTAL, 3815
_' 

¦

Viclòrla Espirito Santo

Café Globo
Kt4 JKRO.WMO WOMKIKO. 3»

Duque de Caxias. 40 -» C. pontal, «741

Trinxet & Alves
SERVIÇO COMPLETO PARA BANQUE-

TES, BAILES E P1C-NICS.
Bebidas finas, conservas nacionaes

e estrangeiras
- TELEPHONE N. 182 -

VICTORIA ESPIRITO SANTO
.fl
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O "Nutrion" é o melhor dos tônicos
e o mais poderoso dos fortificantes.

. ¦•¦ «.'

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

tite e faz augmentar o peso.
#•;, ;"¦ 

¦¦*.¦¦¦ -*'.

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

phoro tonifica o cérebro e o
« systema nervoso.

1 Pt*, Uc **>-_ O«n0H9i7

_.
tí Tu



_^_S '"""" i— ^N^ 
^aMmWggm laiWliailWWHMtfá*'**-**^^

aass *s«

.................... 
•-.¦!¦> i^MiiiwiwiiT*ji'ttiiMfiiv»''i**«y rwwiipiMr

«m^^.maKT^mm^u^,Mi\*mnawmf^^ mapmmm

Aristeu Borges de Aguiar
^aw —;______—______

.... ,.' :
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Fará annos amanhã o illustre dbr. Aristeu Borges de Aguiar, honrado presidente
do Estado,

E' mais uma etapa gloriosa da sua vida, que tem sido toda ella de trabalho persts-

tente e proficuo, tendo o illustrado nataliciaate, em todas as suas phases, mantido

sempre altitudes dignas do nome de que é portador, como descendente de uma das

mais antigas e respeitadas famílias capiehaba».

Nâo cabe nos diminutos limites de uma notícia a focalizaçâo do grandioso perfil do
' distincto conterrâneo, como homem particular e como cidadão publico. i

Quem quer que faça um ligeiro retrospecto em sua existência, vera que Aristeu de

Aguiar é uma das mais bellas aífirmaçôes de talento, de cultura e de hombridade*

Quando mais nâo fosse, bastaria a sua administração, como padrão grandioso para
se aquilatar do valor do moço estadista. \

Malgrado aos diagnósticos e prognósticos dos derrotistas, relativamente, á vida do

Espirito Santo, cm face da formidável crise, que assoberba todo o paiz e todo o

universo, vae s. exa., com firme directrb, conscio das suas responsabilidades, ze-

loso do mandado que o povo lhe depoz ás mãos, procurando os remédios mais

efficazes, senão para a impossível debellaçáo do mal, comtudo para não soffrer per-
turbaçáo o rythmo progressista do Estado.

Sempre confiante na esperança de dias melhores, que lhe trarão os recursos neces-

sarios para dar cabal desempenho ao seu programma governamental, s. exa. náo

se perturba com os clamores dos maus espirito-santenses, que, ao invés de inspira-

rem medidas úteis para o bem comrnum. se vangloriam da situação de embaraços

em que, inesperadamente, se viram todos os governos.

E' a serenidade, a rijeza de espirito superior, a certeza intima de que está cumpriu-

do o seu dever de patriota, a confiança absoluta nas possibilidades do Estado, a

rectidão dos seus actos, que cada dia mais exaltam a figura sympathica e querida
do preclaro anniversariante.

O homem que contraiu um lar feliz, onde os affagos da esposa amantissima se

casam ás òaricias dos filhinhos alegres, norteando-o entre bencâos para um porvir
dc paz e de ventura, é o mesmo homem que se reflecte no governo, solicito e ex-

tremoso, previdente e confiante, ligando o seu nome ao rol dos grandes adminis-
tr adores.

Dahi a dupla alegria, que amanhã haverá em todos os nossos corações, pela .*

passagem do natal do amigo leal e dedicado e do cidadão patriota e honrado, que
nos governa.

Aristeu Aguiar, de quem nos ufanamos de ser

velhos camaradas de longo tempo, saberá da sinceridade das homenagens que
lhe tributamos de publico, razão por que o estreitamos, antecipadamente; em um
«*rande e cordeal abraço, fazendo vehementes votos pela sua felicidade pessoal e

pela orosperidade do seu governo fecundo.
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Imagem branca da Senhora, posta num nicho de ouro em fortazeza
antiga do alto da montanha,

Ingênua e cheia de graça,
Vestida de setim branco e capa azul bordada,
Que foi, talvez, uma promessa • • •

Vejo as moças, que vêm trazer-te as trancas dos cabellos,
Creanças que trazem flores
E ficam a teus pés orando,
De olhos erguidos, humidos e claros,
Como eu rezava
No tempo de Mamãe

•¦ * 
*

\ ¦¦''.: ;.:~-^ ;¦.. . ¦ ¦ 
.

Pendem das paredes do templo as coxas dos ex votos . . .
O ventre de uma mulher, que salvaste entre as dores do parto . ..
A perna de um, que tinha uma ferida feia .. .
E outro—a quem de «.te o coração de noiva ,. .
Ou a quem livraste do naufrágio , ..
Ou a quem curaste . ..
Todos . ? *
Toda a miséria, toda a dor humana,
Que dissipaste
Sorrindo .. *

Nossa Senhora da Penha,
Táo suave, no teu nicho pequenino.
De menino Jesus, gorduchinho, no eólio.. .

Que importa se náo creia e que. a sorrir, se negue
O milagre da ermida das palmeiras,
Ou que seja mentira
Que tenhas posto em fuga os brutaes hollandeses ..
Ou que chamem alguns de Idolatra o teu cultoI.

E's bella assim como Jerusalém
Longe, numa promessa...
Como a fé como a illusáo, como a esperança,
No teu encanto emocional, eterno,
Do Eterno Feminino ...

Nossa Senhora da Penha,
De manto côr de céu
E de olhos feitos de luar .. *
(Saudades de Mamãe ajoelhada,
Ou tendo minha irmã pequena ao eólio .
Medalha que guardei de uma mulher amada,
Que ficou, para me guardar...)

Nossa Senhora da Penha,
Faze que eu nunca tenha
A desventura de deixar de amar . . ?
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</m# vista da Fraca Costa Porolrj, apanhando algumas reformas faltas polaPrafaltura,na aetual administração, com oa noves baneoa mandadea cellecer per ella.
Ha 395 annos aportavam ás

nossas plagas as caravellas lu-
sitanas, conduzindo Vasco
Fernandes Coutinho. que vi-
nha entrar na posse da capi-
tania, que a prodigalidade ge-
nerosa de Joáo III lhe houve-
ra por bem conceder.

As suas 50 léguas de cos-
ta e outras tantas para ocen-
tro eram um premente régio
que, ainda lá em Portugal, en-
chera o velho fidalgo de gran
de contentamento.

Maior foi esse contenta
mento, quando, naquelia ma
nhâ de doming» do Espirito
Santo, sfclhe descortinou, ante
os olhos pasmos, o <feslum-
brainento prodigioso da nossa
natureza virgem» que se àti-
rava aos céus nos massiços
das penedias abruptas e se es-
tendia em frondes avelluda-
das entre o mar e as cordi-
leiras azuladas.

Que de sonhos majestosos

IB IaãSBBBS S53SS55B ¦

£3 de Maio
náo lhe brilhou nalma já sce-
ptica pelas desillusões da vi-
dal

Para além mor ficara a
metrópole, velha, explorada
pelas cortes, quasi mendicante,
com a sua receita minguada
pela escassez de fontes pro-duetivas. Ali, bem pmo* abria-
selhe, fecundo, um trecho de
novo mundo, ainda virgem das
máos do homem civilizado,
guardando, u Ivez era seu
seio os recônditos thesouros
da mysteriosa Ophir...

Nâo soube o donatário ti-
rar proveito da grande dadi-
va. Combalido de desgostos,
deixou a para seus descendeu-
tes.

Náo teve o Espirito San-
to a sorte de S. Vicente e Per-
nambuco, onde espíritos intel-
ligentes e práticos tiraram da
terra prodigiosa a fartura ea
riqueza.

Mas o porvir de Chanaan
já estava traçado pela Provi-
ciência, e, assim se torna,
cada dia, mais rica e porten-
tosa.

Em poucos lustros de acti-
vitlade intelligente e pertinaz,
realizou se esse milagre de
grandeza, que póe a pequeni-
na tena de Ortiz ao lado das
mais prosperas e civilizadas.

O amor e a cultura dos
seus filhos háo de, sempre,
engrandece! a e elevai a.

E entre o crepitar do pro-
gresso. que se ouve por todos
os recantos, no resfolegar das
caldeiras e na volúpia fantas-
tica do.s dynamos, olhando os
transatlânticos que lhe suicam
as águas de esmeralda e as
aeronaves, que varam o azul
diaphaao do seu ceu, nos re-
verenciaremos^ amanha sobre
a memória dos primeiros bem-
feitores, que desbravaram as
entranhas deste solo bemdito.
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Dr. O/j/mfl ##•«*, um *•* mfl/s
dadicadoa a cempetemtea dire-
ciaraa da Secretaria da Agricul-
tura, ifiífl #• tem daevelade pala
organização da Marta Floraatal.
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Or. Ormando Bergea da
Aguiar, Secretario da Ag ri-
cultura, cujos cuidados pala
Colonização Pofoneia a pala

forma çàa do noa ao Horto
Floraatal têm aido perma-

nantaa a relevante a.
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0r. José Pedro Fernandes Aboudib,

nosso iilustre e jovem representante

no Congresso Nacional.
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Màos de criança
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Pousa o meu filho a mão rosea e pequena
Sobre a augusta cabeça alva, de neve,
Do bom velho, que vê, de alma serena,
Tomar se a vida cada vez mais breve.

É affaga-lhe os cabellos, liem de leve,
Como a leve parida de uma penna.
Leve e macio, tal contado deve
Ser suave como o sopro de uma av

E já transfigurado, sorridente,
0 bom velho no lundo d'alfna sente
Renascer, radiosa, a ida esperança.

Que thesouro de luz e de meiguice
Para a vida sombria da velhice
Ha no affago das mãos de uma criança !

(Inédito)
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Duas jovens polonezas, apanha-

das entre aa que vieram

com as 25 família a da quarta leva

de immigrantes para
o Estado, demonatrendo o aspe-

cto aadlo e jovial deaaa gente,

que vem collaborar no nosso

progresso.
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Em cima:-Os «r». Secretários da Fazenda e da Instrutçâo, José Vieira Machado e dr.
Attilio Vivscque, paaaam revista á leva mais recente de immigrantes polacoa, qv o

governo eatá localizando no valia do Rio Doce, durante sua ligeira permanência na
hospedaria do Qoyemú. Em baixo: Grupo de po/onezes, vendo-se, entre elles, no pri-
meiro plano, o oxmo. sr. Presidente do Estado, dr. Aristeu Borgea de Aguiar, ladeado
pelo sr. José Vieira Machauo, secretario da Fazenda, é esquerda, e dr. Audlfax Borgea

de Aguhr, director do Serviço de Defesa do Café, àjdireita.
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Grupua da co/c/ios polaco*, cu/o êèpêtoto è o melhor depoimento
a favor do aoertado oriterio do governo, proferindo eaaa Im»

migração áa outras, apanhado* noata capital, antoa da aeu em-
barquo para o valia do Rio Doca.
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A's vezes sinto que a minh\dma é bôa,

E' linda e suave como o azul celeste,

E* transparente, assim como a garoa

Que os galhos verdes de manhã reveste
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E" como a nuvem de ouro que anda atoa

Vagando pelo ceu, ao vento leste...

Minh'alma, Deus, ás vezes abençoa

Mesmo a poesia— o mal que tu me deste...

Amo o Mar, esse tigre extraordinário,

Que, talvez, por ser verde e por ser vário,

Tem qualquer cousa da Felicidade...

Ê amo o Sol, amo a Lua. amo as Estreilas,

Porque tenho a impressão, si fico a vel as,

Que vae de mim aquella claridade...

Sí
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Dlveraee aapectoa doa Immlgrantea pelaneies,
que foram ultimamente para a valia da Rio Doce,

neata Eatado.
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';' '; .... 4 0r->/i</0 várzea, «m çu» eslá aa/irfo organizada o Horto, t/apoia da Melada* aa trata

lhas.-Cssa mesma várzea antes de Iniciado» o» trabalho* de nivelamento, drenagem»

rampagem.-lniciodoa trabalhos de orgonlzeçàe do Horto, pedendo-ae obaervar aa aar

viços de axtineçâo de formigas, nivelamento» o preparo da aecção de laranjeira»,

sob a administração do »r. Juvenal Kireten.

f
.ar

'. jm%
ap1



HORTO FLORESTAI

•¦*.:.,,&*.;,: .'****>.»»-**-*J ¦ ¦ nrw.w*»!*¦¦ .*- .-*«;, ^%?*F£|§y "./• ~* <~ ¦ ?•" ™-*-*=v ¦ - , -¦•^**«*-*^^-.'*^--!)pf««

.•"**<».> -/.; :f|| "> * - - ****
a$m*!Mr «JKÍSjJgfKs.

•-T

IS1?1?1'
«CL •'¦¦

wr. v>m-

% ••ir j

^ MfL -

**~ - A<* * r-«r ** 
"»**

sV -«*%

•^5_.;' 
'*

"->

?T^^
¦••r;

r*:H

^£ • !+¦' r x .
-'^

?** *Li».

>1^*J1
¦% • -

¦ •"?Vir. »i

7 V

^ '!Wj|**-*í

. a ti»- **•

» ti

i,*' » **v

O Ri

va**"*.

s ¦ ¦ ¦¦; tfi

?.-*'¦.:'¦.:¦ ¦ .•'¦¦. ¦ '.¦ '.»s

T*

Poaaoal que trabalha no Hotto.

Socções de roaoiraa e cajueiros Secção do

figueiras, podendo-se apreciar aua esp/en-
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d ida frutificação.
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SaoçAo da laranjalras, am dazsmbro da 1999. -Outra aapaeta da Horto

nassa tampa, notando se e daaanvaMmanto quo ia mau sab a dltaeçâo
I

do ar. Juvanai Kirslan. Em baixo : Trabalha» da antintçAa Hafarmlgaa;

é direita, aoeçio do pereiras, em junho do 1929.
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Sacçio de euoalyptoa o ee mente/r a. - A grande valia, que está

sendo construída cem cuidados de arte. — Secçâo de laranjeiras,

onde se podem contar mais de 1.000 enxertos das principaes qualidade*.
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Barraeio em que ae feile, até Una de abril paasade, a matança da gade para o
a •

abastecimento^ daí população de neesa Capital.
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Edifício de nove Matadouro Municipal, recentemente In*acurado, construidc
¦¦¦¦¦¦' 

¦¦''.¦',

pêlo er. Álvaro Vaaooncellos Cruz, centradaate da matança, neeta
cidade, aeb a responsabilidade da Prefeitura de Viciaria.
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Quem compra bilhetes de Loteria do Minaa tem uma perspective de bello futuro.
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mente* átomu2Z,Zlit*%U9 "' •£»J»M'*9f Publica e no eommercio _• £.#.*., -,..
tfâííííaffSlü 7/ftft "010 "•'•"•»'• Municipal, rendoso, é direita. • \7XStaeme ao cateao, dr. Ariatau Aputar, o »r. Secr./.r/o 0o /o/or/or, oV. Mirab.au Plmentete o «r. /Vofr/Zo da cidade, dr. Moacyr Ávidos. rrmonw,
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2Í_« _? Ti»- ,, P//..?w %*UJHJ2"LMlt*k no dia da to**#««fia -o *o,o A#aí--rfoaro, «a •jrmo. *r. Pr»s/rf«/i#e do f «/«do, «//os auxiliarea da admlnlatracão, repre-aentantea da imprensa e de todas as classes sociaes, que compareceram à coro mania.
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Sempre has de ser, Maria, a suprema belleza,
cantada por David, mais bella do que a aurora,
a lua sob os pés, naquelia singeleza
de quem é máe de Deus e do Senhor, senhora I

Entre as nuvens do Céo, sempre haverá um pedaço
desse teu manto azul, como do teu diadema
estreilas fulgiráo, no negrume do espaço,
a guiar na terra o pobre, a alma que náo blasphema.

Em maio, no teu mês, serás na terra um hymno
cantado por milhões de seres que te adoram.
e o teu nome andará na voz de cada sino,
no triste coração daquelles que te imploram.

Sssaswss

Has de viver no olhar das tímidas crianças,
no alvo sonho do moço a enchei-o de meiguice,
nos lábios da mulher e, a dar inda esperança,
no coraçáo descrido e frouxo da velhice.

;.>;;.:,.'::.¦>!.¦-.>.,":•'.

Sempre has de ser, Maria, a nossa prediiecta,
emquanto houver na terra a vocaçáo de um santo,
p pranto de uma máe e a inspiração de um poeta,
emquanto houver no azul um trecho do teu manto.

(Para a *Vida Capichaba»)
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—PaHBbI 
_> B C_i __Vfl¦*^_í-' - -' _*>» ikaMa^a^k''' ¦ ''BaB ~~aMB__r *n** _kl BBP"BPa^lia_i^ ^~¦•Bt^ * *^ ^^~^~B' BBBBBBBV afl_i IBa ai IB^JÍ _Hf*I^ flfl

^•¦^'Xv^ '''.^^SbbIBh_h__L ' r^lr^**.,»*•.¦'' "' ____W'-^c J-Ü^ e itÉ._>-.^____fl :::-.-.xw-¦-• ^^K^fl^^^^^^^^^^eflflfls^^flflJBHflflB' "<v^^^S5"t'.- I *5fln£%»TX., _* f_É__k-^A—Mi-aX» Bala I _ íí * ':; ^flflfllflBflB—bbi ¦^_i ^bH

^'x .^Xbí^ ;":x-,^ 
iwÍmmmmwiméW™*^^ \fl " ^^ II¦'..<*.>*!¦ ,miiív aBI. BBBBBBBBBBBaai~^~ *%,;' a-, #— fa _. BBI BBI¦¦¦¦^^Tí... ¦ *aj.f^^^^^^ •f . **, :-1 **l bBJHBBBBBB fl

Embarque das primeiras plantaa adquiridas ps/a secretaria \da Agricultura ao ar. Jullo
Conceição, o maior lloricu/tor o horticultor do Estado de S. Paulo. Sobro o caixão, vê-

so o er. Juvenal Kiraten, assistindo o dirigindo os trabalhos.

r

iII

th

¦ ttiiiirrrrrrTTfitttit.aiai ¦»¦!-! .tititit».itiiiiiiiilTtTTTl

Reportagens
Dentro da orientação de fazer con-

stante e expressiva propaganda de tudo
que realce o nome da terra capichaba,
este semanário, a começar do numero de
hoje, com informações e illustraçnes co-
piosas acerca do Horto Florestal, da Co-
lonizaçâo Poloneza e do Matadouro
Municipal, publicará, todos os me/es, as
mais amplas reportagens, com esmerado
serviço de gravuras, das Obras do Porto,
do Serviço de Defesa do Café, do Regi-
mento P. Militar, do Departamento de
Saúde Publica, da Penitenciaria, da Re-
partição Central de Policia, da Viaçào es*
tadual. da Santa Casa de Misericórdia, da
Directoria de Água e Esgotos, dos Ser-
viços de Melhoramentos, da Escola Acti-
va, da Secretaria da Fazenda, do Telegra-
pho Western, do Telegrapho Nacional,

.Ilustradas ^
dos Correios, da Delegacia Fiscal, da Al-
fandega, da Associação Commercial etc-
etc.

Estamos persuadidos de que, quando
os procurarmos, os distinctos thríes desses
serviços náo nos difticullarão os informes,
que forem necessários á alludida repor-
tagem.

Mais tanie, quando fôr possível, effe*
ctuaremos a publicação dos «números mu-
nicipaes», com que pretendemos dar, em
detalhe?, as mais completas Informações
da vida e progresso das municipalidades
espirito santenses. Talvez comecemos essa
serie de grandes reportagens iilustradas
em um dos nossos números de setem-
bro próximo, consagrado ao Município da
Capital, cujo anniversario de fundação se
commemorará nesse mez.
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A* noite, a linda igreja de S. Gonçalo fica
á cunha de fiéis, que lá vâo, por meio de re-
za9, doces e suaves, eiiminar um pouco os pe"
ceados de cada.

Quem quer que corra os olhos por aquella
multidão comprimida, verá que ha maioria de
elegantes e formosas senhorinhas e guapos e
elegantes rapagões...

Se nos fosse dado sondar a alma de todos
os que ali se acham, vedamos, nas dos rapazes,
uma risonha carinha de mulher et nas das mo-
ças, uma garbosa silhueta masculina.

Essa grande devoção nos fez lembrar a
idéa que teve o fallecido padre Chrisostomo
Jesus do Amor Divino, em uma vilia do interior-

Notando que a sua capella se enchia de
fiéis todas as noites de «terço», foi ao púlpito
e de lâ pregou no seu áspero «macarrone»;

«Tuta noite igrexa tá cheia. Num cabe. Ama-
nhà terá só reça p'ra moça; dispois, p'ra ra-
paz. sozinho»

Na noite seguinte o sino tangeu. Passaram-
se seis, sete e nove horas : a capella ás mos-
cas. Fadre Chrisostomo mandou o velho sacris-
táo fechar as portas.

Na outra noite, idem...

Quando S- Gonçalo sentir que o seu tem*
pio está epertado é só fazer resurgir no espi-
rito de um reverendo a astucia do outro...

I
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Aspfldot i/o l/orlo, fiifl está sendo organizado e ampliado polo
actuai Prefeito do município do Victoria, dr. Moacyr Avldoa.
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CAIXA D E ARMAR
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Eu sei porque Eva sahiu do Paraíso- Não foi expulsa. NAo!
A historia da maçã foi inventada por gente de má língua.
Eva era u'a mulher seria. Seria e ingênua. Táo ingênua que andava nua.
A serpente fui uma «blágue». Eva é que linha na pelle morena a tentação.
Nem todos sabem-mesmo porque ee não pode ser uma encyclopedia- Eva

tinha no corpo íl"xibilidndes de vara verde, uma fruta madura na bocca, promes
sas mysteriosas nos olhos prc fundos e molhados. Quando, toda engrinaldada de
rosas, passeava pelo Paraíso em festa era a própria primavera emprestando ás
Sores o perfume da sua carne moça... Foi seu primeiro espelho, a água parada dos
legos: ahi fazia seu «raaquillage» e declamava as poesias de Adá<>. *f

... os anjos viram na: divinamente belia, divinamente nua. E começaram a
gostar do Paraíso. São Pedro, escandalizado, poz fechaduras no ceu. E Deus. vir-
tuoso, com medo das más línguas, pediu a Eva que sahisse do Paraíso.

O diabo é que Adão vem pagando o pato!

Dlacurao

0 ho •ncmzinho ficou explicando: filou, falou .. Tudo inútil I
Que me importa, diante dum quadro de Leonardo de Vinci, saber que seu

pae se casou quatro vi /.es e teve onze filhos, da terceira e da quarta mulher?!
a

Cartaz
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Foi na vida que eu encontrei este carta/. : «E* pr< hibido ser feliz *

Sinceridade

Ella diz me, sempre, entre uma confissão e uma queixa, que nào é vaidosa
¦¦ ¦ 'li *

é constante e gosta de mim. Tem horror á mentira... Fala com o coração á bocca...
E' por isso que eu admiro os fabricantes de carmim I

CARLOS MADEIRA
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RESALVA ..
1 CONCURSO DO SORRISO
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Num dos c/fc/tós, r e f e r e n f e s ao
Matadouro Municipal, desta edição, apu-
semos lhe uma legenda, que náo exprime
exactamente a verdade, pelo que nos
apressamos em corrigil a nesta nota.

O novo prédio do Matadouro, após as
formalidades da concurrencia publica, foi
construido pelo sr. André Carloni, com
plantas e sob a administração da Fretei
tura de Victoria. a cujo patrimônio per
tence.

O sn Álvaro Vasconcellos Cruz. me*

L_ 

diante também concurrencia publica, ar
rendou o pelo espaço de dez annos para
os serviços de talho da carne verde.

i

j
O 2* anniversario do Governo e a
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«Vida Capichaba >»
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A impossibilidade material, superiora todos
os nossos cmpenhos e bôa vontade, náo nos
permittirá editarmos, em 30 de junho próximo—data que assignalará o 2 anniversario do go-verno, profícuo e honesto, do exmo. sr. dr.
Aristeu Borges de Aguiar- um «numero espe

. ciai» volumoso, cheio de gravuras e collabora-
ções. Entretanto, em moldes mais modestos
pretendemos divulgar, nesse dia, uma ediçáo
esmerada desta revista, em homenagem ao preclaro e querido Chefe do Executivo Estadual

Entre outros trabalhos de vulto, com quehonraremos esse. ediçáo, tencionamos enfdxar
nessas paginas uma serie brilhante de estudos
parciaes, cujo conjunto constitua, cm destacado
relevo, a personalidade do integro estadista,
que dirige os destinos de nossa terra. Nesse
sentido, convidaremos figuras actuaes, mais em
evidencia pela sua cultura, intelligencia e func-
çáo publica e mais conhecedores, de perto, das
qualidades do illustre homenageado — desem
bargador Santos Neves, dr. Mirabeau Pimentel,
dr. Abner Mouráo, dr. Xenocrates Calmon. dr.
Attilio Vivacqua e dr. Nilo Bruzzi-para se in-
cumbirem de desenvolver os capítulos seguin-
tes dessa biographia: o Jurista-o Jornalista —
o Administrador-o Politico-~o Orador-o Ho
mem-e-,-0 Professor, cabendo esse ultimo ao
nosso director.

Si pudermos realizar o nosso objectivo, diz
nos a consciência que faremos trabalho mérito-

Ino.
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QUAb SERÁ 0 MAIS LINDO
SORRISO OE VICTORIA?

Náo sabemos si houve a «torcida» de quefalámos na vez passada. O certo é que, com
a mesma satisfaçáo que as anteriores, damos,
hoje. o primeiro logar á senhorita Vera Laríca
E pedimos ao* teítore* da «Vida Capichaba» quenáo desanimem e procurem fazer victoriosas
a9 suas candidaturas. Correu, na ultima noita-
da do «Club Victoria», segundo soubemos, um
«consta» muito interessante. E' que as moças
das ímmediações do Moscoso estavam fazendo
uma espécie de complot afim de fazer vence.
dor o nome de mlle. Inah Figueira.

MOVO RESULTADO

3
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logar: Vera Larica
« Inah Figueira

Lilitía Bruzzi
Juracy Machado
Mariamalia Coutinho
Maria Laura v'ianna
Lourdes Furtado
Judith Barbetta, Ivette
Carneiro da Cunha. Enoy

Gonçalves e Ce lia Pimentil
Hellida Carloni
Z«lda Sodré
Doracy Batalha e
Firmiana Loureiro

49 votos
43 «
42 «
41 «
25 «
23 €
22 «

21 «
\5 «
II «

9

Soubemos que algumas moç*s ficam um tan*
to encabuladas, quando saem á rua pelo motivo
de ná) quererem sorrir. Dizem ellas que. tal
f.izendo. p sdem as «más línguas» de su is amigui-
nhas pensar que estào grangeandp sympaihias
em torno dos seus nomes.

Ora, queiram sorrir, mesmo porque... trts*
tezas náo conseguem casamentos.

rmmimminmimmnmmzmminnnnnnn
COUPON

CONCURSO DO SORRISO
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Qaal a sorri ss aais Haia it Viciaria?

Vetada *•.•»•»»•.» .*•*»••*».•«*,,.«.«,,

Votantm . . . • »
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Oa pneus Pathftndcr a£ora são
dignos dos dois nomes crue trasern

Nelles poderemps descobrir urna *.?
nova potencialidade de valor a um
preço bastante redusido Sim, %e-
nhor.C* di.íicil encontrar maus barato,
Estes Panthfínders - superiores a
muitos pneus de preço elevado ~ sâ< >
vendidos, aqui, por pouco dinheiro

j» ' m ^^F^ 
^V JM\\ ___P\__________k _
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Câmaras de preço reduzido

Troque os pneus duvidosos do seu carro por AH-
Weathers ou Doublc Eagles, todos Goodyear.

m W IflH^^J fll

Hl_a^_rl muX fl_l_u__l

A producçâo Goodyear e maior que a de

quaesquer ouiras marcas Obtendo um

custp menor, Goodyear entrega um pr>

duetc melhor. Use Goodvears. a^ora, e

elles ainda parecerão novos, quando a

data da compra j- estiver esquecida.
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Em Bayeux, na França, deu á praia mais
uma garrafa, contendo mensagens de aviadores
deaapparecidoa... Desta vez tratava se doa avi
adores Nungesser e Coll. que se sumiram no

Atlântico, durante uma tentativa «le atravessai-
o. ligando Paris a Nova York. no apparelho de-

nominado «Pássaro Branco.» Vejamos, porém.
o que diz a nova mensagem -«Estamos prisio
oeiroa numa região de Índios, em Saint Law-
rence. Soccorram-nos com 30.000 francos para
o noaso resgate. AbrH de 1928. Nungesser gra
vemente enlermo.. (assignado) Coli. Esta, como
a que foi attribuida a Saiut Romain e encontra
da em uma praia da Bahia, deve ser mais uma

pilhéria de mau gosto de algum amador desse

gênero macabro de troças. O mundo, decidida-
mente, tem gente para tudo e ainda sobra quem
nâo tenha o que fazer...

• •

ecile Sorel, celebre actriz franceza, gollrcu
um serio desastre de automóvel, ficando com a

ciarícula partida. Ahi está uma scena drama-
tica que, decerto, nflo agradou á protagonista,
nem aos seus admiradores.

% ... V.-. -* ¦' '*>, ..¦¦.,.'¦ (

•
ã\: *>¦

Em uma «morgue» improvisada, na cidade de
Colurabus, Estado de Ohio, nos Estados Unidos.
foram depositados 307 cadáveres de cktentof»,
victimas de um incêndio na Penitenciaria local.
Colhidos por detraz das grades fechadas das
Cétlulas, nâ© tiveram elles maneira de escapar
ao logo e ao fumo denso, que se espalharam

por toda a parte, com incrível rapidez, fazendo
em brasas até os próprios ferros das grades
Cerca de 150 prisioneiros ficaram queimados,
alguns horrivelmente, quasi todos nas mãos,
em conseqüência dos .sforços que fizeram para
abalar as grades fumegantes que os impediam de
salvar-se. Somente um detento conseguiu fugir
oo meio da desordem provocada pelo sinistro.

•

Passaram pelo Rio de janeiro, no «Cap Ar-

çona», com destino a Buenos Ayres, a princeza
Cecília, esposa do ex kronprinz da Allemanha,
e acua filhos príncipes Friederick e Luiz Ferdi
naodo, e o celebre medico hespanhol dr. Fer
nando Assuero, o inventor do famoso «toque»,

que tantas esperanças c decepções tem propor-
ciodado..

O sr. André Warnod, um dos escriptores
mais conhecidos de Paris, propoz a creaçfto, na
capital franceza, ám^m Museu de Caricattwaa.
Paris tem variót-AWicus, como. por e**-*-~lA

Swi

$

"»**:-

I

o do Velho Pari*, chamado o Carnavais, o Lou-
vre, onde se encontram centenas de < bj-ctos de
arte de inestimável valor, o do Luxemburgo
com enorme quantidade de pinturas e esculptu
ras, o Oriental, o de livros, costumes, mobdia-
rios, medalhas e me Urina, mas nâo possue, ain-
da, a sua galeria de caricaturas. Paris realiza
annualmente um Salão de Caricaturas em que
os jornalistas e os particulares podem rir e apre-
ciar o «humour» cáustico dos seus artistas, que
ridicularizam os mais importantes homens pu-
biicos, escriptores, actores e actrizes, damas de
sociedade, etc. O sr. Warnod propõe, agora, que
se perpetue em um Museu a admiração p pu-
lar pela caricatura, que é uma das mais brilhan-
tes demonstrações do gênio malicioso e alegre

%dos francezes.

*x*

• *

Realizou se em Roma, ha dias. o canamen-
to da sta. Edda Mussolini, filha do dictador da
Itália. Benito Mussolini, que forma uma espécie
fie «íamilía real» sobresalente... O esposo da fv
lha do- chefe do fascismo é o conde Galeazzo
Cíano, filho de um dos ministros do gabinete
Mussolini. Como se vè. nfto é só no Brasil que
os parentes têm optimos empregos, até mesmo
aquelles que ainda váo ser... Entre os presen-
tes recebidos pelo casal via-se um rosário de
ouro macisso enviado pelo Papa, que nâo cos-
turaa fazer taes presentes a noivos, que nâo
pertençam á fidal(*uia. rr.as que, tratando se do
sr. Mussolini, ou melhor, de uma filha deste,
achou de bom alvitre abrir uma excepçâozi*
oha... O governador de Roma mandou tapeça-
rias de inestimável valor. O Partido Fascista
enviou um broche riquíssimo. Os camponios.
vestidis em costumes nativos da terra natal do
Duce, cantaram árias e trouxeram uma caixa
de jóias com gravados lypieos da mesma re-

giâu. De todas as partes do paiz choveram pre-
sentes e homenagens, nâo tendo sido maior o
apparato. porque o enlace teve um caracter
semi particular. Nâo fosse isto e «alv,z o prin-
cipe Humberto e a princeza Maria José ficas-
sem despeitados coroas festas matrimoniaes da
sta. Edda Mussolini e do conde Galeazzo...

•
• - •

o.

Missionários inglezes. vindos da província
de Shan Si. annunciam que dois milhões de chi-
nezes morreram de fome, no anno passado. A
situação, agora, segundo elles, ainda é peior,
subindo a centenas de milhares o numero das

pessoas que fallecem por falta de alimentação,
naquellas regiões Muitas familias sâo forçadas
a vender os filhos a vinte dollars por cabeça.
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por atacado. 2
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m\BapeelalUt» o importador de atfaardente, álcool e iar««« bbi alta oeeala.
Endereço teleg.: DODAlibA — Caixa postai, 3961 — Telephone, 315

« Rua 1* de Março, 12 — VICTORI A— Bafado do Espirito Santo
**********

'
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JPULUllITTTTTTfTTTgngnr-T^ i rrí DR. AMÉRICO OLIVEIRA] § um grande medico no para:
MEDICO PARTEIR0

RESIDÊNCIA

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

Te| ph. 19
B__SZ___EIZ

CONSULTÓRIO

Rua 1.' de Março.
Por cima da Phar-

macia Pessoa. Diária
mente das 8 ás 10

giixini--_o_3ini-iinifliMinifinniinriTiTTTT~
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TEIXEIRA SILVA & CIA.
———íbbbbbbbbbbbB^ ?"^i^BBfl—a_—»—— —

COMPLETO SORTIMENTO DE LOU-
ÇAS, PORCELLANAS, ^RYSTAES,

FERRAGENS, ARMARINHO E
DROGAS.

SECCOS E MOLHADOS
Recebem gêneros do Paiz 6 consignação

Telegranimas : JARRA
Rua Primeiro da Março, 8 e 10

— E. Espirito Santo

Attesto que tenho empregado emminha clinica o conhecido preparadoCIMr da Nogueira, formula do Phar-maceutico Chimico Joio da Silva SU*veira. colhendo sempre os melhoresresultados, pelo que considero ummedicamento importante para as ai*focções £vphiliticas »

Dr. Eutichio de Paula Pinheiro

PARA-Maio de 1906. t>
¦ _r .- flafl

r

Victoria

B-_-_ni_-n-n-TTtTTiT-_---m

Oswaldo Poggi
—-  ,u „ aia mjfW'

ADVOGADO

Ladeira Santa Clara, 14
""" ¦¦"¦¦¦flP"1
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DM CORTK ELEG
Padrões - ultima

ANTE
novidade

TÜDOl
:.Jf

XX'X>$
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I
Borges Alf£_l£àle *:-^9.;,;-'-"-:X/X.X&X : '^ ¦'»¦:;•

BI)A DO ORIENTE, 4 (Esquina do -Café Decreto») — VICTORIA
iflnuiimuiiisi^

_eaafe

O advogado UBALDO RAMALHETE é encontredo em seu escripto-
no, diariamente, das 9 ás 11 e das 15 ás 17 horas.

Americano
' ; .... »»
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fT/35Sí^SÉB^«w TERÁ ACANHAMENTO DE PEDIR AO

\ jLíí^Mr^^ 
5Ea VIZINHO, TODA SEMANA. 1S000 Z

| 
fl!r^ail4f*"flf EMPRESTADOS? ENTÃO, POR QUE LÊ

i DE EMPRÉSTIMO A NOSSA REVISTA v

| 
-COMPRE E FAÇA COM QUE SEUS AMIGOS E CONHE- \CIDOS ASSIGNEM A «VIDA CAPICHABA», PORQUE, DESSE |

I MODO, NOS AUXILIARÁ NA PROPAGANDA DO ESTADO.
«***'*# __BJ___M_B_j_jl .*mmm**-**#<^*mv^iif^^-.^w,*mmmmm*rá.im
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afim de serem mortos e servirem de comida
aos habitantes do logar em qye vivem» tal como
se faz com o gado, Uma trincheira de vinie ml-
lhas» construída ao longo da cidade em 1926
durante uma guerra civil, está servindo de se
pultura para os cadáveres.

¦¦¦y-owivnaaijMB. «Mi
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Já foram iníciad >s os trabalho* de perfura
çàp do solo, no deserto de Sahara, onde se pre
tende que existam vastos depósitos naturaes de
petróleo de accordo com estudos anteriores
que demonstraram essa existência. Os geólogos
francezes sustentam que o petróleo do Sahara
será capaz de corresponder a todas as neces
sidades da Europa inteira. -

H*i, na loglaterra, um poeta oíficial, o vaie
laureado pelo governo. Agora, com a morte de
Bridg*. que oecupava esse posto inédito e sin-
guiar, para os outros paizes, espera «e que o
seu suecessor sep Juhn Maaefield, para quem
se voltam as sympathias da alta sociedade. A
imprensa, entretanto, bate-se pelo nome de Ru-
dyard Kipling, o grande poeta que nos visitou,
ha pouco tempo, allegando o sentido imperial
das suas obras. Som* s capazes de apostar queKipling bancará o Hermes Fontes, se é que é
verdade a preferencia dos pc derosos pela can-

p?

didatura do seu adversário. Hermes, aqui ape-
sar de ser um poeta sensacional, ainda náo eu-
trou na Academia, e Kipling, o gênio britani
co dos apólogos ficará sem o titulo de tpoeta
laureado da loglaterra.»

Muito diííicil é a um pugilista de valor tri-
umphar nos Estados Unidos. Quando os ameri
«anos vè.n que o h^mem é perigoso e ameaça
arrebitar o titulo de çampefto dos pesos-pesa
dos. hi annos em seu poder, começam a crear
obstáculos á sua carreira, náo consentindo quese batam com boxeurs de melhor categoria. E*
o caso, agora, de Primo Carnera, o gigante ita
liano, que continua derrotando, no I c no 2
rounds, o sinimigos que ousam enfrentar os seus
biceps formidáveis. Carnera derrubou, recente-
mente, em Ponland, na primeira phase da luta,
ao preto Sam B .ker, de Los Angeles, mas a
Commissáode B >x do Estado de Nova Yoik e a
do Entado da Califórnia já resolveram, sob pre-texto de irregularidades verificadas em outras
suas exhibições. negar licençi para que elle
effectue combates nas zonas sob suas jurisdic
çôes. Leon See, empresário de Carnera, diz
que náo ha um único lutador cap«»2 de resís-
tir ou, pelo menos, capaz de levar vantagem so
*>re o fcJgante italiano.

Dr. Sabido
¦¦¦¦¦M"riirrmmTnri iniiiiiiiimiQuaiunmimiiimnMMu,, coaamzmggiignr

COMPflGNIE D'flSSÜRflNCES GÉNÉRflLES
CONTRA INCÊNDIOS E EXPLOSÕES

/...IA MAIS ANTIOA COMPANHIA FRANCEZA DE SEGUROS CONTRA FOGO
FUNDADA EM 1810

^
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AGENTES GERAES PARA O ESPIRITO SANTO :
C. NUNES PEREIRA & CIA.

H

_^»y. 
da Republica, li, _ V|CT0RIA g„,,,|g
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A todos os leitores
da Vida Capiehaba tf
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ESPLENDIDO LOTE DF. TEkRENG, NA VILLA DE
CARIACICA, OEEERECIDO PELO PREEEI-

TO ADALBERTO bARBOSA

H
*i *

» , ';
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Conforme prommettemos. real<zou-
se pefa I »teria federal d*- 31 de de-
z^mbfo findo, o snric.o do lute de
terreno, que í fferecemos aos nossos
ei to res gr*ç s a uma gentil» zn do
sr. AdttJber o Baibosa, 

'ehforçado

prefeito de Canacica tendo sido
premiada a centet a 639

Como e*se numen» náo chagou
a ser distribuído, resolv* mot* prose
guir na publicação dos coupons

realizando se o novo sorteio pela
loteria de Sâo João, da Capital Fe-
deral.

Os cartões numerados já dis-
tribuidos e os q ie estamos distri-
btjindo continuam em vigor para o
pr« x«mo sorteio.

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

i

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

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

R^ACICA a effectuar-sc pela Loteria.

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

do cartão numerado.
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=AS AMAXONAS
Muitos de meus compatrictos tiveram a in

iancia embalada pelas mâcs pretas, essas poéti-
caa santas de azeviche, que passaram, deixan
do em oosaoa corações de brasileiros, um mis-
tico e perduravel perfume de saudade e o sulco
profundo de uma gratidão imorredoural

Eu,alô tive essa dia.
Coube-me, entretanto, ventura bem mais su

blime: fui assistido, até a adolescência, pela
rainha de todaa as mies—minha mâe legitima.

Nlo me faltaram, todavia, os cuidados de
uma mucamatinha, a Rosaria, neta de africa-
nos, que me encheu a cabeça de mil supersti
çôea tanto indígenas como trazidas pelaa raças
eatranbaa, cada qual maia repleta de ingcnui
dadea, maia absurda.

De maneira que fiquei tflo medroso, prin-
cipalmente á noite, que nâo conseguia pegar
no sono enquanto a negrínha me nâo viesse
bater carinhosamente nas costas, cantando:
ti
t

I

«Dorme, menino,
Mamãe tem que fazer
Tem roupa pra lavar
E costura pra coser..*»

E assim* eternamente, sempre a mesma cs-
rófe, até que eu dormisse...

A's vezes ela julgando-me adormecido, ia
saindo, naa pontas,dos pés.

Percebendo o eu me sobressaitava, e gri-
tava :—Mdmâe 1 Rosaria foi embora, e o bicho
vem me pegar I

A negriuha voltava e recomeçava :
«Dorme, menino...»

Um dia ela obteve permissão para ir pas*
sear na caaa de umas velhas, que tinham sido
senhoras de sua máe.

Quando soube que a Rosaria ia, caí no ber-
reirol

Náo era possível conformar me com a au*
sencia da preciosa negrinha l

Separar-me dela seria me expor a ser cru-
elmente tragado pelas almas do outro mundo,
que vinham, nas trevas do aposento, empunham
do uma vela acesa, vestidas de branco e enca-
puxadas de negro, arranhar me. o rosto com
umas unhas compridas... tão compridas .... Meu
Heusl

E minha doce màezinha, que tinha pena
de ver seus filhinhos chorarem, consentiu que
eu fosse.

Naquela noite o sono correu de mim como
de amestrada matilha o viado. que tá foi ferido

imi

&

%•
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Ouvi os gálos cantarem, amiudarem... mas.
antes de pularem do poleiro, quando na copa
da palmeira, plantada junto á janela do meu
quarto, o trêfego sanhassú rompia otrinado dos
passarinhos* ansiosos pelo aparecer da aurora,
saltei da cama.

Encontrei a Rosaria pronta para a partida.
Encostámos a porta de mansinho, para nâo

despertar ninguém, e seguimos.
Antes de defrontarmos a residência daa

taes velhas, vimos formoso canavial, com as plú-
mulas maduras, açoutadas de leve pela branda
viraçâo da tarde ..

De um estirâo aberto no centro do mesmo
vinha descendo um carro de bois, carregado de
canas.

Adeante ia uma negrinha. com a vara de
guia ao ombro.

Percorrendo a curta fila dos animaes, vigi-
ando para que o mesmo esforço fosse distribui-
do por todos, também com uma vara, de fer-
râo, seguia outra negra maior.

Ambas com as saias presas entre as per*
nas, imitantes á b.n b cha.

Continuámos, açompai h mdo o carro.
Ao chegarmos notei guinde azáfama na fa-

zendtda*
Em todos os serviços só via empregadaa

mulheres.
Nem um homem para remédio l
Pareceu me que as activas obrciras prescin-

diam inteiramente do elemento masculino.
Era uma magnífica propriedade, que per

tencia ás duas velhas, irmãs.
Permanecemos lá u u mês.
Este tempo empreguei em estudar os costu-

mes das amazonas.
As co proprietárias passavam a mór parte

da vida rezando e recordando pessoas etactoa
do passado.

Náo davam uma ordem; nâo faziam a mais
leve recomendação I

Recebiam a assistência carinhosa de suas
agregadas e se mostravam felizes*

Em alguns pontos eram semelhantes ás abe-
lhas.

Possuíam um espirito, uma inteligência ocub
ta. que provta a tudol

Dessemelhavam, todavia, das beneméritas
rainhas dos bosques, porque podiam renovar
sua comunidade sem recorrer ao homem.

Umas por necessidade; outras desiludidas
do mundo, de toda parte acorriam mulheres
para habitar com as velhas

*
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Estamos vivendo
uma época em que o

interesse pelo ganho im
mediato, pelo prêmio em dj-

nheiro se alastra intensamente
e empolga todas as actividades.

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

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

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

TRES PRIMEIROS NÚMEROS,
dos maiores prêmios dessas

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

respectivamente, para
o r, 2. e 3* lugares,

sendo distribuída
igual quantia em

m

\

^9
B

cada um dos sorteios.
Nossos leitores jogarão
com os números, que serão
impressos nas capas da «VI-
DA CAPICHABA», de forma
que, em cada semestre, colleccio
nando exemplares de todas as nossas
edições, concorrerão, no mínimo, com
25 NÚMEROS diílerentes. 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 redacçáo
aquella, cujo numero corresponda a um
dos três prêmios das duas loterias allu-
didas. Dessa forma, tanto no primeiro,
como no segundo semestre deste anno,
TODOS OS LEITOR ES da «VidaCapicha
ba» terão possibilidades de alcançar os
prêmios, que distribuiremos nas epo-
cas indicadas ::::::::

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

NOTA SÓ AS REVISTAS
DESTINADAS Á VENDA AVULSA

E AOS ASSIGNANTES LEVAM NUMERO
PARA O SORTEIO

I
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AH o trabalho era compensador, tranqüilo c

Igualmente distribuído.
1'í Cada uma se encarregava daquilo para que

tivesse aptidão. .
A que primeiro encontrasse uma falta tra

tava de repara-la.. .
Naquela época a monocultura cafeena ain

da nào havia dominado a quase totalidade de

nossos conterrâneos.
As amazonas cultivavam mandioca, cana de

açúcar, e todas as espécies vegetaes nutritivas
do uso comum. <

A situação das velhas era um brinco de as-

seio e fartura!
Orlando a fazendola existia um trecho cie

íloresta virgem, onde, nas horas de lenta cal-
S mana. nas frondes caprichosas das altivas su-

cupiras. alvas arapongas-brancas como sorve-

l tes de leite-malhavam, incenssantes, enchendo
as cercanias de tristeza e de saudade infindas !...

A' noite, em torno das velhas, deante do

grande oratório ancestral, todo iluminado de

velas de carnaúba, ajoelhava-se o mulherio de-

voto, e rezava ladainhas, intermináveis e suph-

cantes, como um castigo d inquisição!
Depois tomávamos café. ciamos para a

yfí

a.
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cama, ouvindo ao longe o coaxar espaçado das
rã» aéreas, agasalhadas nos ôcoi dos velho*

troncos, abandonados ao leo da ventania pelas
queimadas».

De manhâiinha uma alegria santa emptlga-
va a natureza inteira I

O* animaes doméstico*; os bichos da mata

e as aves unisonos. como que tangidos por um

sopro de contentamento geral, elevavam suas
vozes, saudando o desejado raiar do sol!

Dahi a pouco vinham os saborosos bolinhos
de farinha de mi.ho. amorosamente, amassados

pelos dedos ágeis das ddígentes amazonas; a

caneca de leite, quentinho ainda do ubere daa

vacas, de que a gente bebia uma tijéla inteira I...

E tinha se saúde, alegria; vontade de ser

;raode. de viver; de amar tudo quanto a vida

tem de bom!
E tudo se esvaiu na radiou roupagem dos

verdes sonhos da inf jncia.corao se a aorte itn-

placavel d-scerrasse a enganosa cortina do fu-
turo, deixando ás escáncaraE a profundeza
abismante das Ului-ões defrMtasl

Apenas resta a lembrança daquelles dias,

que nâo voltam mais!
Arnulpho Neves
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A melhor das loterias

SgS"-^**'**gy?^^^sa^asgg^el^^ã^^Bll é a

Loteria do Espirito Santo
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PR OXIM A EXT R A CÇÃO
DIA '27 DE MAIO ,

«-W»'»^»^^».; ,.*,

1 PRÊMIO DEi

100:000$ ***

|m|

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

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

VICTORIA - ESPIRITO SANTO

As etfracções começarr] ás 15 horas
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ANNIVERSARIOS
Fizeram annoa

No dia 15:
O sr. Ubaldo Lima, graduado funccionario

da Alfândega desta capital e bacharelando em
Direito, moço em que todos admiram nobres
qualidades de caracter e de intelligencia.

—Os srs. Alfredo e Manoel da Costa Mor-
gado Horta, sócios da firma Morgado Horta &
Cia.

— A graciosa senhorinha Maria Etelvina Ser
rano, irmá do distincto moço Eduardo Serrano,
zeloso funccionario da Secretaria da Fazenda.

No dia 16;
Yedda, a interessante filhinha do distincto

casal Joáo Maffra Sobrinho e exma. sra. Leo-
nor Maffra, recebeu muitos mimos nesse dia.

No dia 17:
A gentil senhorinha Alda Loureiro Machado,

irmá do nosso apreciado collaborador Ayrion
Machado.

No dia 18:
O poeta Durval Araújo, chefe da Secçâo de

Estatística da Secretaria da Fazenda e umdos
mais distinctos cavalheiros do nosso meio.

No dia 19:
Murillo, <j vivaz menino que é uma das

grandes alegrias do lar feliz do dr. Mirabeau da
Rocha Pimentel, illustre Secretario do interior,
esua exma. esposa, d. Tilda Barbosa Pimentel,
tornou festiva aquella data por motivo do seu
esperançoso natalicio. • ;

Hontem:
Ò sr. Avelino Trinxet, conceituado commer-

ciante nesta capital.
Hoje:

A exma. sra. Josenita Nascimento, digna
esposa do sr. Joào Nascimento, do nosso alto
commercio.

-Faz annos, hoje, a senhorita Ceiisa Ribeí-
ro, que desfruta, no nosso meio social, muitas
sympathias e amizades e é figura indispensa-
veis em todas as festas litero- musico - thea-
traes, que se realizam nesta cidade.

A «Vida Capichaba», a quem a graciosanataliciante já teve opportunidade de obsequiar,
participando de seu festival, mais recente, de-
aeja-lhe muitas felicidades.

tfl9k
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Amanhã:
Senhora Pedro José Aboudib.—Fará an-

nos amanhã a exma. sra. Leopoldina Fernan-
des Aboudib, virtuosa esposa do estimado cava*
lheiro cel. Pedro José Aboudib, chefe da con-
ceituada firma Pedro José & Cia.

Senhora de elevadas qualidades moraes e
de coração, d. Sinhá, como é chamada na inti-
midade, terá opportunidade de ver maia uma
vez o quanto é estimada em nosso meio.

Felicitamola respeitosamente.
CASAMENTOS

Vivacqua-Rangel
Na cidade de Castello, realizou se, no dia

10 do corrente, o enlace matrimonial do distin-
cto moço Archilau Vivacqua, nosso prezado
amigo e collaborador, com a prendada senhori-
nha Rita Rangel.

Ambos pertencentes a distinctas famílias,
sendo o primeiro um dos sócios da importante
firma commercial Vivacqua Irmãos S. A. e
presidente da câmara municipal daquelle prós-
pero municipio, sâo estimadissimos naquella ao-
ciedade, pelo que o seu casamento foi, ali, um
dos maiores acontecimentos elegantes do anno.

Foram paranymphos dos actos civil e reli-
gioso os pães dos noivos.

~~Marcelli~Santos.-Realizou se, nesta ca.
pitai, no dia 17, o casamento do sr. Renato
Marcelli, competente engenheiro mechanico, com
a distincta Senhorinha Dulce Santos.

No religioso serviram de padrinhos, por
parte da noiva, o dr. Arthur Araújo Primo, se-
cretario do Tribunal Superior dc Justiça, e sua
exma. senhora, e por parte do noivo, o sr. Fio*
rino Petrocchi. cônsul italiano, e sua exma. es-
posa.*

No civil foram padrinhos, por parte da noi-
va. o dr. Aristóteles Domingos Santos e exma.
senhora e, por parte do noivo, o sr. Fiorino Pe-
trocchi e exma. senhora.

Os noivos seguiram, no dia seguinte, para o
Rio, onde vâo fixar residência.
NECROLÓGIO

Na cidade de Collatina. neste Estado, do
dia 13 deste mez, cercado das saudades e ca-
rinhos de seus filhos e netos, falleceu a exma
sra. Maria Alberto de Carvalho, viuva do aba*lisado professor Augusto Raphael de Carvalho,
que exerceu também as íuncçôes de deputado
estadual e falleceu ha annos.

"¦'"¦<



Senhora cheia de bondade, eram seus ami-
gos todos que a conheciam, de forma que seu
passamento foi muito sentido.

A «Vida Capichaba» envia aos seus paien-
tes as demonstrações de seu pezar.
VISITA

O dr. Nilton Barros, em visita á nossa re*
dacçáo, agtadeceunos as referencias merecidas,
que lhe fizemos em nossa edição de B do cor
rente. *

Senador Bernardino Monteiro
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doei Tavares
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Acaba de deixar as fileiras do 3 Batalhão
de Caçadores, em virtude de ter completado o
seu tempo de in&trucçáo militar, o joven Joel
Tavares, que regressou a Maceió, sua terra
natal.

Habilidoso musico da banda daquelle Ba
talháo, durante sua permanência ali. fez duas
composições.

Uma valsa de fina inspiração intitulada
«Maria Helena», nome da filha do Commandan-
te, a quem a mesma foi uíferecida, e um do-
brado dedicado ao 1 tenente daquHla corpo-
ração, Alcino Monteiro Ávidos, ao qual deu o
nome de «Ajudante Avi ios».

A banda do Batalhão vem executando, com
grande successo. as suas composições, que têm
merecido os mais sinceros encomios.

ífli

Pela passagem do sétimo dia do failecl^
mento desse nosso illustre conterrâneo» foram
celebradas solemnes exéquias na igreja do Car-
mo. no uiã 19.

O lindo templo achava se repleto, nota»,
dose a presença do exmo. sr. Presidente do
Estado c exma. sra Aristeu Aguiar, os Secre*
jarios do governo e suas exmas. esposas, o pre-
feito da capital e exma. esposa, presidente do
Tribunal Superior de Justiça, procurador geral
do Estado, vice-presidente do Congresso Le*
gislativo, presidente da Câmara de Victoria,
desembargadores, deputados, commandante e
officiaes do Regimento Policial Militar, delega*
do geral de policia, delegados auxiliares.
director da Penitenciaria do Estado, dire-
ctor do Departamento de Saúde Publica, dire,
ctor da Escola Normal, director do Gymnasio
do Espirito Santo, altos funccionarios federaes
director da «Vida Capichaba», directores das
repartições estaduaes e municipaes, grande
numero de familias e representantes da impren*
sa diária.

'3Slãl
Grande Circo Internacional
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Devido a difficuldades de transporte, só fará
sua estréa na próxima semana, junto ao thea-
tro «Carlos Gomes».
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DOR DE CABEÇA
DOR DE DENTES =

DOR DE OUVIDOS
NEVRAbGIAS - GRIPPE

JGUARAFENO
Excellente medicamento em forma

de comprimidos
indicado para combater a

DOR
e suas conseqüências
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uí;-- m A' venda em todas as Pharmacias
USAE GUARAFENO
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Nove lia de
PA SCHOAL CARLOS MAGNO
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Em Friburgo, Anni Marta sonha no lado

da irmázinha enferma. Evoca os dias idos. Kn-
viuvara ha seis mezes e depois de cinco annos
de casamento. O marido brutal fora Vcmanúo
de Alencar. Uma tarde o marido levara-lhe pa-
ra jantar um amigo-Lucio de Campos. Este é
um pedante, que lhe quer fazer a corte e que
0 marido por isso mesmo estima e admira...

Sua amiga de infância, kisoleta, lhe escre
ve romanticamertte, desilludida lambem. Anna
Maria esquece as tristezas ao piano, interpre-
tando os clássicos (que o marido detesta) Me-
lancolia.

Um desconhecido que parará em êxtase,
ante sua casa para ouvíi a, é sorprehendído por
ella. A«sim conheceu o esculptor Luclô Mariam
ni. Entretanto, numa carta, sua amiguinha Ri*
soleta lhe narra a deshonra em que fora obri-
gada a cahir para comprar os remédios do fi-
Ihinho enfermo. Lúcio Campos continuava em
torno delia seu assedio imbecil.

Entretanto, os despeites do marido se ac-
cumulavam. E vapores negros pesavam em sua
alma, como nuvens prenhes de raios e tor-
mentas.

Um innoccnte passeio que fizera com o es-
culptor a retarda um pouco na rua. De regres-
so á casa, o marido sorprehende lhe contradi
cções nas desculpas e Anna Maria é batida
brutalmente. Depois, elle vende-lhe o piano;
retira-lhe o telephone; despede Clarínda, sua
velha serva de tantos annos...

| Um dia, ella envia a Lúcio Mariani uma
gravata, que sua familia enviara para seu mari-
do. O esculptor recebe o presente e convida-a
num bilhete a "isitar seu «ateíier», Ella náo re-
siste á tentação de ir velo e falar lhe. Vae...
Mas volta como viera: pura S

Se houvesse dito, certamente Anna Maria
náo teria partido, como partiu, atravessando a
longa sala e abrindo a porta, quedava para
o jardim.

Olhou o que ficava na sombra, illuminan
do a com os seus olhos rutilantes de mouro.
Quiz dizer adeus. Náo poude. Os soluços a su-
ffocaram, prendendo-lhe a voz na garganta. La
grimas grossas, quentes, desvairadas, rolaram-
lhe dos olhos... Foi assim que desceu os de-
gráos de mármore, que a levaram ao jardim...
Era terrivelmente honesta para voltar depois
ds que dissera... Quanto a Lúcio, era terrível-
mente orgulhoso para chamala. Viu-lhe as ia-
grimas. Viu-lhe a angustia, mas se deixou íi-
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car na «sombra como uma estatua esculpida
pelas mãos «do destino» mais linda do queôquellas que elle esculpira e sorriam lhe em
der redor... Ella nâo merecia o seu amor ..

Dotado desse orgulho que é o apanágio
mais alto dos artistas conscientes, virma decomprehender que ella náo entendera todos psseus sacrifícios.

Elle a havia erguido táo alio como o pro-
prio sonho. Anna Maria o considerava como
um homem vulgar, igual ao seu marido, inv
pulsionanda simplesmente por instioctOS ir.íe-
ríores. Foi bom que houvesse partido assim.».

Sozinho, náo se lamentava. E para conso-
lar se, fazia tudo para esquecer a destruição
de seu sonho, lamentando somente a perda de
um modelo esplendido para uma estatua ad
miravel, numa terra, onde OS modelos sâo táo
difiiceis...

Ella era uma sombra em meio das som-
bras que se juntavam para o parto da noite.
Uma pobre sombra impeliida pela máo do des-
tino... Porque agira de maneira violenta como
Lúcio ? Então, ella náo o amava? Nâo o
amava !...

Queria-lhe muito bem. Um bem querer de
quem nunca teve um irmão mais velho. Cami-
nhava devagar, recordava se. Ella lhe havia
dito;

— Eu nunca poderia ser sua amante, por-
que amo demasiado meu marido ..

Mentira... Mulher, sempre mulher. A felíci*
dade. como jamais, parece-lhe o pássaro azul
da lenda, que ella náo quizera prender...

Que pena! Volta â casa, humilhada, de olhos
illuminados por pensamentos dolorosos, dece-
pcionada e desilludida d.e si própria... Vae re*
começar a vida de horas antes: attribulaçõesi
choro sem palavras, sevicias... Mas nos seus
lábios, como única saudade da ventura ephe-
mera, aquelle beijo,..

_ —Bonitas horas de chegar I Bonitas horas!
observou Fernando enraivecido, com um sor*
riso máo. de relógio batendo na palma da máo
aberta...

Ella nem sequer o ouviu. Tirou de um só
arranco, o chapéo que jogou sobre uma câdei-
ra. Ecahiu fatigada, de ossos mo idos, sobre
uma cadeira, ficando os braços sobre a mesa
de jantar, apertando a cabeça, qutr lhe estalava,
entre os dez dedos febrentos... O Fernando ia
e vinha nervoso, pela sala.

-Bonitas horas... Faz muito bem í Daqui
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una dias a senhora se resolve a passar a noi-te na rua...
A phrase doeu como uma chicotada.
O seu primeiro impulso foi responderdhe

atrevidamente.
Kefreiou se, porém, e disse í
y&èrBeõs Fernando! Nâo comece com sce-nas. Sinto-me cançada, fatígada. Por Deus I
Uma gargalhada repercutiu por toda acasa.
-Cançada ? Ahn ! Fatigada de qtle? Se

fosse eu vá lá,.. Venho do • trabalho | Mas a
senhora...

Ella agitava a cabeça como pedindo lhe quenáo continuasse. i
-Bôa vida a suai E ainda se queixa ? E

ainda se lamenta *E' 
porque tem todo; casa,

comida, roupa, dinheiro... Muda um vestido
por dia... E ainda se queixa..—Oh I Fernando í

-Nem oh ! nem ahi... Cançado estou eu
de aturai a. De supportai-a com os seus olhos
de gata chorosa.

Pozse a falar detidamente cousas, que amulher náo precisava saber.
Cousas para diminuíl-a. Por exemplo; quemantinha de ha muito uma união com certa

moça, que ih \ ia dar um filho, alegria essa queo matrimônio náo lhe offcrecera... Que náo
pensasse Anna Maria que haviam de faltar lhe
mulheres .. Tinha ás dúzias,.. Quantas quisesse...

Emquanto o ouvia, ferida no seu amor pro.prio. lembrando se do .sacrifício que ella impu-
zera a si própria naquella mesma tarde, paranâo perder a honestidade que o marido despre*
zava. Aifna Maria sentiu que o sangue lhe vol-tava vermelho como um toque cie clarim ássuas veias* Ergueu-se. Firme. E gritou alto:-
Hasta Fernando. E de voz alterada:- Bastai..E.8Sa ordem foi o sufficiente para incendiar oadversário. *

-Nâo sabia que tinha geito para comediante.—-Fernando |
—B.avos I Agora pergunto-lhe eu : Porqueme oceultava a correspondência que mantinha

com a devassa da Risoleta ?
--Oh !

... *
—Vamos! Responda-me.» í"m silencio.-Mas. você mente... Mas... Que ha de

mais nisso? Uma velha amiga de collegio.•-Uma sem vergonha, isto sim... ['ma cre-*
atura igual á...

Náo terminou.
-Fernando! Eu lhe peço...-Eu éque lhe peço uma informação. Ago*rinha mesmo. Já. Estive na cidade com seu

pae. Disse-me que.» (Anna Maria tornava-se
pallida. De mãos geladas. Adivinhava)... queme mandou uma gravata de presente .
Onde é que você a m et teu? Onde é
que você a guardou ?* Una outro silencio. Ra-
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pida, dbíarçando a emoção da circumsíancia;
Eu... Eu... Colloqueia-a num movei...

-Qual ?
-Náo sei... Não me lembro... Ahi... Pare-

ce me que... Deve estar na commoda. E, para
que Fernando náo lhe visse a pallidez das
feições, correu ao quarto. Vinha-lhe eile atra/...
o que deverit ella fazer? Abriu gavetas. Mer-
gulhou as máos. Vasculhou. Apalpou a roupa-
ria. Nada. Sobre ella. o olhar inquisitorial do
marido.-Vamos, depressa... Onde está a gra-vata ?

Era preciso achai a... Mas. como ? Poz-se
a tirar a roupa das gavetas, peça por peça, a
jogal-as sobre a cama. sobre o chão, sobre as
cadeiras.. Nada...

Estava offegante. Vermelha de raiva e de
humilhação. Fase descobrir tudo,

Céos, seria possível ? O melhor, era men-
(ir mais uma vez...

Fernando, eu vou dizer lhe a verdade...
Eu...

Diga I
Ella deveria dizer que..
Náo í Nâol, ,
***** i * u •.

Uma ílamma accendeu se lhe no cérebro.
Eu rasguei a gravata...Anna...

E a mulher, sem se interromper:
Para vingar-me de você... eu rasguei a

gravata...
Você mente ! Você mente. Anna Maria—

gritou Fernando, segurando-a brutal e estúpida*
mente pelos pulsos de olhar cortante e frio
como uma espada...

Aquelle olhar fel a tremer... Tremer e di*
zer toda a verdade. Uma verdade que era uma
mentira ;

Eu menti, tem razáo,,
Tinha difficuldade de dizer as palavras.

Como que lhe sangravam os lábios, á feição de
punhaladas... Fernando parecia absorver o ar
que ella respirava...

Eu menti, Fernando... A gravata náo foi
rasgada. Eu a mandei...

—A quem ? rugiu eile, de face e olhos con-
gestionados*

Ella náo teve medo:
Ao meu amante \ ..

As mâo- de Fernando deixaram de vincar
como algemas os pulsos da moça. Olhou-a^
Olhou a mais. Quiz falar. Nâo poude. Lma onda
de espuma aflorou se lhe á bocea. que fez um
esgar sombrio... Deu um passo. Faltaram lhe
forças ás pernas,., Bamboleou. E rolou sobre o
chão. em convulsões, bahando-se de metter
nojo...

Ha seis mezes «o Feanando morreu,
doença rápida. Fulminante.

Anna Maria foi-lhe uma enfermeira
cada, admirável de zelo e de heroismo.

Uma

dedi*



Intimamente, considerava-se a causadora
daquelia enfermidade, que o matou em menos
de seis dias...

Ella não poderia esquecer, jamais, o corpo
que rolou aos seus pés, em convulsões, baban-
dose de metter nojo. Aos seus gritos, accor-
reram solícitos alguns vizinhos. Chamou-se a
Assistência. Chamou-se depois o velho medico
da casa. Chamou se a íamilia toda. .

Anna Maria, dementada pela dôr, nâo sabia
o que fazer. Foram precisos esforços titanicos

[' para arrancai a. de perto do moribundo- Leva-
raor.n'a para um quarto dos fundos, o quarto
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da empregada... Mas o vento trazia lhe aos ou-
vidos os gritos de dôr que matavam. Ella ain-
da se lembra. Poderá mesmo viver cem annos,
que não os esquecerá... O pae, que vinha do quar-
to do doente, trazia um frasco de remédio entre
09 dedos fracos.

—Tu sabes, Anna Maria. Elle.»
—Morreu ?
O pae serenou-a :— Vive ainda. Vae vel o...
Foi vel o. Fernando estava pallido como

um defunto. Mas seus olhos> brilhavam sob as
palpebras roxas.». Ella tremia...

Elle fez-lhe um signal. Approximou-se do
leito.
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—Anna. Eu quero que você abra a janella*
Eu quero ver,.* "~"~ ~"

Ella abriu a janella. Que noite linda ! O
céo tâo carregado de estrellas, que parece ar-
riara esse peso luminoso!...

O doente diz. olhando a maravilhosa noite.
A vida T

E depois, alto. de causar pena:
Eu náo quero morrer! Eu náo quero

mui ifri ..»>

Morreu. Sem consciência de que morria.
Sem sentir as caricias que Anna Maria lhe
multiplicava. Nada. Ha seis mexes...

Friburgo*».
Nora, a pequenina irmá de Anna Maria,

está grav mente enferma. Os médicos receita-
ram-lhe ares de montanha... Para acompanhai-
a, veio a irmã mais velha. A irmá viuva. Táo
moça ! E os que a conhecem, dizem baixo, apon-
tando-a :

Era táo feliz í O destino tem cada uma..,
Anna Maria sabe disso.
Anna Maria sabe também, pela jeitura dos

jornaes. que Lúcio Marianni é o esculptor victo
rioso. louvado e querido. Sabe que se vae ca-
sar. E soffre sem razáo, sem motivo...

Anna M iria tem saudades da sua casa de
arrabalde, dos seus moveis, do Fernando... Ao
lembrar o morto, atravessa-a lado a lado aquel-
le remorso pungente e enorme, a certeza de
que foi ella a assassina do marido.,»

E, sem querer, uma onda de lagrimas sobe-
lhe do coração aos olhos»**

E náo será capaz *ie dizer por que está
chorando : se remorso de haver matado a vida
de um homem' com uma mentira; se remorso
de haver destruído o sonho de um artista com
uma outra mentira inútil...

¦%.

No seu desencantamento, vem lhe uma ré*
volta enorme de ser mulher.*»

Se ella náo hovesse sido mulher, teria tido
também na vida o seu quinhão de felicidade...
Mas, que culpa tinha ella de haver usado tan-
tas mascaras ?

Mentira tanto. Mulher..,
Mas, o que seria delia, se Lucto Marianni

a houvesse chamado, naquella tarde em que
Anna Maria sairalhe do «atelier», chorando
como uma creança ? ., .
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fizemos por motivo do seu natalicio.
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E O SEU »LIVRO DE AMOR'

A linda plaquette, cheia de
formosos sonetos, desse brilhante
poeta, que é nome de prestigio no
parnaso nacional, a que denominou
Livro de amort acha-se exposta á
venda na livraria do sr. Germano
Gerhardt, desta cidade.

Essa noticia, de certo, será
motivo de satisfação para os in-
tellectuaes espirito santenses, que
já poderão enriquecer suas bi
bliothecas com um trabalho do lau
reado poeta, que escreveu Luar
de Vèrona.

Communicação
Dos respectivos directores, srs.

Francisco Teixeira Garcia, Victo
rino José de Lima e Pedro Vieira
Filho, recebemos communicação
de se ter fundado o Banco de
Calçado, que se propõe a promo
ver e incrementar o credito popu-
lar e agrícola pela cooperação,

Muito gratos pela gentileza.

A idéa de pátria é, em si
mesma, uma abstracçáo. Se a que-
remos viva e sentida, temos de
unil a, de ligál-a intimamente, á
idéa do lar e da família. Temos
de radicál-a á idéa do solo, onde
nascemos, onde primeiro nos pu-
zemos em contactò com o mundo
exterior, em convivência com a
natureza— Meira e Sd.
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Rs. 14.608:554$263
EM 1929

Pela receita de prêmios
' 

ENTRE TODAS AS COMPANHIAS DO GÊNERO QUE
OPERAM NO BRASIL, FOI

m

a Sul America
Terrestre s

Marítimos
e Accidentes

——awii*ii———ü—i——

^ PRIMEIRA
Augmento de prêmios registrado durante o anno:

Rs. 3.409:
SOB A MESMA ADMINISTRAÇÃO DA "SUL AMERICA

t

1605583

-.-——¦——

AGENTES GERAES PARA O ESTADO DO ESPIRITO SANTO:

G. ROUBACH & Cia
Caxa Posta m roE MARCO , L 20 - Victoria

[I Perfumarias,Calçados,

fazendas, Armarinho,

Roupas.
FbÕRDEM>IO

Casa Nametalla
de F. PAULO ===

Chapéos de sol e de
cabeça, etc.

Preços razoáveis

i)

Successor de NAflETAbbA, PAUbO A IRMÃO
Rua Icronymo Monteiro, 1 e 3 - CAIXA, 3Ô52-Victoria -Est. do Esp. Santo

•
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O advogado UBALDO RAMALHETE é encontrado em seu escripto

rio, diariamente, das 9 ás ll c das 15 ás 17 horas.
«—»„. ** i. MnH»r-íRdiftelo«Pan Americano»)
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DICCIONftKIO ENCYCLOPEDICO E ILLÜ5TRI55IMO
(CONTINUAÇÃO)

Acconiod-ar— Arranjar commodo. Acçáo ge-
ralmente praticada pelos hoteleiros e Chefes de
Estado. Os primeiros accomodando os seus
hospedes e os s e g u n d o s os .seus amigos
diflerindo apenas na maneira de accomodar:
emquantos os primeiros sé desinteressam pela
sorte do accomodado, os segundos se des-
velam em accomodal os bem.

Accorrêr— Verbo regular e humanitário, pois
quer dizer ir em auxilio, accudir.

Accrescentar—E1 outro verbo. Este, porém,
sempre insatisfeito.

Accumulaçâo— Acçáo prohibida, quando re-
munerada. D'ahi 08 «São prohibidas as accu-
mutações remuneradas», inventado por uma se-
nhora gorda e rabujenta. chamada Jurlspru-
dencia e posta em pratica sempre que se pre*
cisa de uma vaga para ura afilhado.

AccumuIativo-~D\z se do voto que o eleitor
dá para cumulo de sua inconsciencio.

Acurar — Exercer a profissão de vigário ou
cura. Dizem que vem do latim «acurare», mas
è uma infâmia do Cândido de Fígueredo, feita
apenas para atrapalhar os rapazes do Gymnasio.

Accusaç.âo — Acçáo periodicamente pratica-
da pêlos promotores públicos nas sessões de
jury, notável pela sua inutilidade e que consis
te em dizer desaforos aos accusados Estes fi-
cam, nessas õccasiões* na obrigação de não
responder nem revidar os insultos. , permittin-
do-se, entretanto, annotar e gozar das batatas
judiciarias e criminologicas, que, em nome dos
interesses sociaes, írutiíicarem ao longo do
discurso.
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Acc$i$ador~FabricBÍifé dá hortaliça, acima
referida*

Accmatwo~Efj como o ablativo. um caso
muito serio do latim e cio grego. Nas declina-
ções designa principalmente o regimen directo
E* mais uma penninha no rabo do cachorro.
Só serve para atrapalhar os estudantes. Feliz-
mente a Escola Activa acabou com essa hiato-
na de aceusativo. O professor, tendo apenas
que acompanhar e guiar o desenvolvimento na-
tural do alumno, difíicilmente encontrará um
de cérebro bastante pervertido para pensar em
aceusativos

Accusatorio —Palavra forense xipophaga cie
libéllo. Dahi porque náo ha libéilo. que nâo se*
ja accusatorio*

Aceiro*-Palká de terreno limpa que Ofl la-
vradores deixam em torno dos tractos de ter-
ra, qu* pretendem queimar, para impedir a pro-
piçáo do fogo aos demais. O aceiro, quando é
feito nà rua, ao ar livre, torna se «arruaceiro*,
personagem constantemente perseguida peía
policia,

Acem -Parte do lombo de boi entre a pá e
o pescoço. Da vacca também Costuma-se ven
der nos açougues. segundo as ultimas estatts-
ticas, «a cem» reis a gramma. Sobre o assum
pto consulte-se o excellcnte trabalho do dr.
Olavo RÔgO *Q gado vaceum em face das mo
dernas conquistas da psyeanaíysa*.— Vol. I,
pag. 62H, CantO—VIi versiculo 9\

Margem do Rio Doce— i2— maio -930.

BENEVENTINO

COMPANHIA TERRITORIAL
M/f*'WWmwWWIttB*W^Hfl^^^f'^,*W' WWiWMeVJ*-*.

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

Directores : Alziro Vianna e lldefonso Britto
Wi,HÍ,imiWlii>"--<tWI*>tux-fr. ^ .

INFORMAÇÕES: EM VICTORIA, COM VIVACQUA, IRMÀOS & CIA.
EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM : ARMANDO BRAGA

EM CASTELLO: ARCHILÁO VIVACQUA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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cremos muito gosto cm demonstrar cm vosso próprio
lar o funecionamenfo de um REFRIGERADOR ELEt*
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Pharmacia e Drogaria «POPULAR»
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G. ROUBACH & Cia
*. -*.::

Importação
directa das
melhores fa-

bricas
estrangeiras

Periumarias finas, inslrumenlal ctritrgico
e escolhidos objectos áe toncador
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Serviço organirado para o fornecimento
immediato, por atacado, a qualquer

ponto do Estado
Preços sem competência na sua

secçâo da varejo

Deposito per-
manente de

todos
os artigos

da seu ramo

Commlisões — Representações — Consignações

Rua 1» de Março, n. 20 Victoria-E. E. Santo
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Não a empreste a ninguém.
Diga, por toda parte, que a compra e <|iie não % ieâ$

empréstimo, o que aqui eqüivaleria a tomar, toda
quinta-feira, ao seu vizinho ou amigo. 1 $000 empres-
tados... e a não pagal-os mais.

Ajude-nos a melhoral-a, assignando-a e fazendo queseus amigos também a assignem.
Si é nosso assignante, renove sua assignatura, fávoce-

cendo-nos com o seu auxilio e bôa vontade.
Si gasta impressos, prefira as nossa officinas paraéxecutal-os.
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