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por que deve mandar executar
seus impressos nas officinas

1- Porque, desse modo, contribuirá para o seu desenvolvimento
e, assim, lhe permittirá fazer melhor propaganda do Esledo.

2: Porque os seus preços sao módicos.

34 Porque suas machinas, íypagem e material empregado sáo
de 1 qualidade.

4'—Porque ha sempre go3to e arte nas suas execuções.

5 Porque seu corpo de operários é dos melhores, que exiate
na cidade.
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RENASCIMENTO ROMÂNTICO
Parece ridículo escrever estas palavras em

1930, um século depois que as representações
do Hernani terminavam em assuada e cabeças
partidas nas ruas de Paris.

Entretanto... o romantismo revive, depois
da guerra.

Convém salientar que as obras literárias
náo se devem unira e exclusivamente aos
seus autores. Sáo também produetos do meio
e do momento.

O escriptor de raçja ê justamente aquelle
que sabe receber estas irradiações do ambien-
te e focalizá-las na sua obra.

O espirito romântico nâo é apenas o que
se origina dos recalramenios freudianos e da
chlorose dos ambientes claustraes. Compre-
hende também o que se agita num meio mais
arejado e largo—de sonho, de crença e de
aventura Pertence a todas as épocas em que
a humanidade acreditou e sacrificou se por um
ideal ou por uma utopia. E' o espirito da ca-
vallaria christã nas guerras da mourama; o
das cruzadas, na conquista de um scpulcrc;
dos navegadores, fazendo se ao mar largo pe*
Ia posse das índias, ou o dos girondinos, can-
tando hymnos á Pátria e á Liberdade, na car
reta que os conduzia para a gilhotina.

Ef o espirito heróico e ancioso, sonhador
ou turbulento, que irradia bondade mesmo
quando se mostra feroz — das épocas de ins
tabilidade e transição.

O academicisrao ou ciassícisrno é, ao con-
trario, o critério convencional das çiviliziçôes
evolvidas, que fulguram antes de tombar na
decadência. Refulge nas eras de servidão feliz'r 

costumes dissolutos. E* a época dos scepti
cos e dos sophistas. Pertence ás decadencias
da Grécia e de Roma, ao Império Hyzantino,
á corte de Luiz XIV. No começo deste século,
era apanágio dos verdadeiros parnasianos,
hellenos da decadência, e dos escriptores su-

btis. como Anatole ern quem a educaçáo re-
quintada matara as emoções e que descre-
ram de Deus, do amor, da mulher, da pátria,
da bondade e da possibilidade de se alcacçar
a felicidade humana. Por isto ficaram á mar-
gem da vida, sorrindo e perdoando com ironia».

Mas a guerra ír-los desapparecer. Náo seb-
sistem alguns sináo. talvez, na Inglaterra e na
França.

A velha França, superciviiízada, apparen
tando sempre o mesmo rosto de mulher feita
e formosa, graças ao maquillagâ e pequenas
intervenções de cirurgia esthetica; que nâo co-
nhece o recalcamento sexual e sabe limitar com
esclarecido egoísmo o coefficiente de natalidade,
a França, rica dos despojos das suas colônias;
consegue conservar o seu antigo sorriso de
ironia e complacência, curando-se das feridas
profundas,deixadas pela guerra..*

A Inglaterra também sorri. O paiz nebulo-
so, que engendrou o «humour» de Suift, acaba
de produzir um novo diabo velho, enigmático
e destruidor, socialista que zomba da eííicien-
cia das forças operárias—chamado Bernard
Shaw.

O mesmo náo suecede, porém, no resto do
mundo.

O appello á força despertou as paixões e
desordenou, ás vezes, o sentimento affectivo»
que transparece na literatura.

Depois da guerra o desconforto e a iome»
a desordem, a instabilidade das instituições ví*
gentes diante dos problemas sociaes. em que
o capitalismo e o comraunismo se defrontavam,
tudo concorria para manter a agitação dos
espíritos —tal qual como na éra de 1630» em
que a Revolução de julho e as outras revolu-
çües constitucionalistas conservaram em ebul-
lição os povos da Europa.

Os primeiros resultados náo' tardaram a
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surgir na literatura italiana, através da obra
de Peligrilli e de Guido de Verona.

Processos idênticos caracterizam a techni-
ca dos dois escriptores: a pintura forte do Io-
cal. o scenario movei é variado, ao sabor da
ubiqüidade da vida moderna e os diálogos ver»
dadeiros, na linguagem usada —náo hesitando
para isto Guido em empregar no seu romance,
ao mesmo tempo, o italiano, o francez e «ar*
got» dos boulevards. Alem destes caracteris-
ticos de forma, o que se nota principalmente
é, ainda, uma liberdade immensa de querer
com força e de sentir com intensidade, chocan-
do-se revoltada, irreverentemente, a vontade
dos personagens contra velhos phantasmas
malfazejos de costumes e preconceitos socifies.

|C Percebe-se que os autores vieram da guer-
ra e vivem num ambiente convulstonado. Ap
prenderam, com violência, a crer, agir e que-
rer. Nâo ha alli mais nada que lembre a li-
teratura derrotista do começo do século, em
que o realismo, civilizado fizera se sceptismo
de Anatole e de Eça, negando as qualidades vi-
rist a fidelidade feminina e a capacidade de
reacçáo do sentimento humano.

Assim a historia de Werther revive nos
dois romances modernos, na mesma thése—da
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luta vigorosa do sentimento affectivo contra o
rigor das determinações sociaes. Mauro Mauri
suicida-se, por amor da «Virgem de Dezoito
Quilates» e «Mimi Bluctte», a bailarina gracio-
sa da ribalta parisiense, suicida-se também,
depois de dançar num palco rubro a dança do
fogo, por amor de um, que fora buscar, de»
xando-a desesperada, a sepultura ardente das
areias africanas, num posto da Legião Estran*
geira...

Si isto nâo é romantismo»..
Portugal, desde 1530, nunca deixou de ser

romântico e revolucionário. Ainda neste scor
Io fez a Republica; batalhou em França e pro-
moveu agitações republicanas, acreditando na
democracia. Si por acaso escreveu paginas ei-
vadas de sceptismo. de Eça, Kamalho Ortigâo
e Fialho, náo deixou de ser romântico cm ou-
trás, do mesmo Fialho, nem de ouvir as canti-
gas dos seus trovadores da província, ou de
considerar como o seu verdadeiro vate nacio*
nal esta ultima encanraçáo grandiloqüente de
Victor Hugo, que se chamou Guerra Junqueiro-

A Espanha também crc}. Teve os seus es
criptores que morreram no exilio, sonhando a
republica, e, neste momento mesmo, a agitação
fermenta por lá, apenas quebrados os grilhões
da dictadura.

A primeira etapa da revolução social, crc»
ou o fascismo c o bolchevismo, que sedefron-
tam. e a humanidade percebe anciosamente
que dois pólos, de tendências oppostas—capi-
talismo esclarecido e communismo — vâo con-
gregando os espíritos em torno das suas poli
ticas, que se apresentam ambas como paladi-
nos da utopia da felicidade humana.

Esboça-se dest'aite na vida da Europa um
momento de querer, em que não pode haver
neutros. Nas vésperas destes momentos, como
depois das convulsões, o convencionalismo des-
apparece. A sinceridade do sentimento impera
—e náo ha logar para o academicismo.

Tal é a situação dos velhos paizes europeus,
industriaes e famintos—que deve necessária-
mente reflectirse na sua literatura e na sua
arte... .;* %

A America vive condições differentes. Os
Estados unidos, detentores de 1|3 do ouro do
mundo, onde os operários íêm automóveis, nâo
receiam ainda a questão social. Nos paizes sul-
americanos tal questão nâo existe, porque náo
ha siquer proletariado e regimen capitalista
verdadeiros.

Mas os próprios Estados Unidos soffrem :
tèm uma legislação de ferro, sob apparcncias
liberaes; mantêm a rigidez da lei secca; con-
servam puritanisraos de igreja protestante; cer-
ceam o pensamento e a própria sciencia, con-
demnando o prof. Scoppes. guardam uma po-
pulaçâo immensa de negros, humilhada, que
padece; conhecem, ás vezes, a miséria súbita
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Marítimos
e Accidentes

A PRIMEIRA
Augmento de prêmios registrado durante o anno:

Rs. 3.ZI.Q9:

SOB A MESMA ADMINISTRAÇÃO DA "SUL AMERICA

Despedida
¦ ¦¦'¦•-: -.¦i.y .. j.'tff: "r '"-"

Os func cionarios do Banco do
Brasil, nesta cidade, commemo-
rando. ante-hontem. a data nata»
Iicia da exma. sra. Francisca Mo*
tta, extremosa esposa do sr. Hei*
tor Motta, que. durante muito tem-
po, exerceu as elevadas funeções
de contador daquelle estabeleci*
mento bancário nesta praça, ha-
vendo sido, recentemente, promo»
vido para a matriz, no Rio de Ja*
neiro, offereceram ao seu marido,
como lembrança de despedida e
saudade do seu convivia, amável
e cavalheiresco, na agencia desta
cidade, um lindo faqueiro.

O sr. Heitor Motta e sua exma.es
posa seguirão brevemente para aCa*
pitai Federal, desejando lhes a Vida
Capichaba constantes felicidades.

160$583
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AGENTES GERAES PARA O ESTADO DO ESPIRITO SANTO:

G. ROUBACH & Cia.
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t Caixa Postal, 381? - RUA l.° DE MARCO, L 20 - Victoria

Na noticia que publicámos, em
nossa edição ultima, sob a forma
de entrevista, acerca do Horto Fio-
restai do Estado, dissemos, num
dos clichês com que illustrámo$
essa publicação, que o sr. Júlio
Conceição, grande floricultor ehor-
ticultor em Sáo Paulo, havia ven-
dido plantas ao governo estadual,
no que nâo íômos bem infoiroa-
dos. poiquanto essas plantas íô
ram ofíerecidas gratuitamente pa-
ra o alludido Horto.

Fica, pois, sanado o nosso
equivoco.

ma mmmm
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das baixas dos titulos na bolsa e .. a alma
Yankee scffre também do mal estar dx) indefi
nido*

Essa civilização mercantil e arranha céu,
que parecia a mais material do mundo, deixa
ouvir no fundo dos seus jazzbands o coro ro-
mantico de uma guitarra do liawai e se com-
praz de ouvir, ás vezep, a cantiga creoula, de
lamemos longos, de alguma mulher das Anti-
lhas, trazendo aos palcos de Uruadw ay as quei-
xas dos negros e dos hispano-arabes, que vi*
vem no seu sangue...

E assim, a literatura americana, que não
tem tempo de escrever, manda-nos o seu ro
mantismo no que ha de mais delicado na mu*
sica dos seus discos e rio enredo dos seus
films..*

No Brasil, o movimento romântico não se
traduz apenas no que permaneceu das velhas
escolas. Tudo ê romantismo. Jamais conhece-
mos outra cousa desde a nossa emancipação
literária. Parnasianos mesmo, nâo os tivemos
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sináo de mentira, porque cultuaram a forma
sem deixar de sentir as paixões da sua raça
creoula, sensual, cheia da mollice e da sensi-
bdidade americana!

Bllac nâo foi mais do que um grande ro-
mantico intitulado parnasiano. Românticos sáo.
ainda, todos os modernistas que se podem le-
vai a serio (porque ha também os idiotas...)
apezar dos seus rótulos de brasilismo. antis*
mo, aníhropophagismo, verde-amarellismo, cy-
clopismo americano e outros semelhantes —os
quaes náo passam, em summa, de uma exal-
taçáo do sentimento patriótico ou do sentimen-
to de independência, da raça que se sente crês-
cer, que percebe o pulsar forte das próprias
veias e se levanta para clamar:—Eu soul

Náo ha, porem, mais do que romantismo
puro nessa exclamação de moço, Sáo os vinte
annos de uma gente que já praticou um pouco
de athletismo, que se sente jovem e robusta e
ri das lagrimas de Casemiro de Abreu, como
si por acaso não continuasse a amar e a sen
tir do mesmo modo—

Almeida Coualn

AV<« r>"'
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ANNIVERSARIOS
Fizeram annoa

No dia 22:
Dr. José Sette.—Foi muito cumprimentado

nesse dia o nosso brilhante confrade dr, Josr
Sette, illustre deputado estadual c advogado
nesta capital, por motivo do seu natalicio.

E* que todos se habituaram a admirar, no
querido anniversariante, um espirito de escol.
Uma das mais cultos inteligências c um amigo
franco e leal.

Ao vibrante jornalista o nosso abraço.

I -Sra. Dr. Nilo Bruzzi.~0 lar feliz donos-
I ho distineto amigo e dedicado collaborador, dr.
| Ndo Bruzzi, que actualmente exerce o cargo de
' Delegado Geral de Policia e lente cathedratico

de Literatura no Gymnasio do Estado, esteve em
festas pela passagem do natalicio da exma. sra.
Dinah Leite Bruzzi, uma das figuras móis diòtin
ctas do nosso alto mundo social.

Entre as altas e merecidas homenagens, que
lhepreátararn os admiradores de ulo amável ca-
sal, queremos que nâo faltem as nossas respei-
lusas saudações.

-A graciosa senhorinha Lucy Ramalhete,
filha do illustre deputado dr. Ubaldo Rama-
lhete Maia, viu se cercada de innumeras ami-
guinhas, que lhe furam levar as mais carinho-
sas saudações pelo seu feliz natal.

Dr. Josó Alves Braga. — Viu passar mais
um natalicio, naquelia data, o dr. José Alves Bra-
ga, competente engenheiro, e dirc ctor da Re-"parttçáo de Águas de Victoria.

Alfavel e expansivo, o estimado anniversari
ante conta em nosso rr.eio com um vasto cir-
culo de amigos.

Felicitamol o cordeolmente.
Ato dia 24;

—Dr. Gregorio Magno da Fonseca, desembar
gador aposentado do nosso Tribunal Superior
de Justiça.

¦ 
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—Dr. José Moreira Gomes, dedicado adroi*
nistrador dos Correios deste Estado.

—Ü distineto moço Bianor Machado, da re-
dacçâo do nosso collega «Diário da Manha»,
uma das figuras mais distinetas da nossa mo-
Cidade e sportsman competente e querido.

No dia 25:

Eduardo Andrade Silva.—Fez annos nessa
data o professor Eduardo de Andrade e Silva,

4>mM3
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lente de Arithmetica e professor de cultura phy.
sica da Escola Normal «Pedro II.»

Geralmente estimado pelas suas excellcntes
qualidades de homem honesto c trabalhador e
de professor dedicado e competente, o illustre
anniversariante recebeu de seus discípulos e
dos seus amigos, as demonstrações de apreço
a que faz |ús«

Encarregado da nossa secçâo de desportos»
Eduardo de Andrade prestou-nos o concurso
da sua pcnna amestrada e proficiente» esplanan*
do as questões e os assumptos mais interessan-
tes em tomo do nosso desporto.

A «Vida Capichaba» manda-lhe. por aqucl
Ia data, o seu abraço mui cordeal.

A exma. sra. Etelvina Freitas Passos, di-
gnissima esposa do sr. Aristides Passos, com-
petente e zeloso funecionario da Prefeitura des-
ta capital.

A interessante menina Maria Amélia, fi
lha do distineto casal Odorico—Carmcn Zampro-
gno, recebeu muitas caricias pelo seu ditoso
natalicio.

—A gentilissima senhorinha Maria da Penha
L«rica, filha do sr. Jayme Larica, do nosso alto
commercio. foi muito cumprimentada naquellc
dia pelo seu anniversario.

No dia 27:
Sra. Heitor Motta. Teve opportunidade de

mais uma vez aquilatar da estima em que é
tida em nossa sociedade a exma. sra. Francis-
ca Motta, digníssima esposa do sr. Heitor Mot
ta, dedicado Contador do Banco do Brasil, pelo
motivo do seu natalicio.

. Hontem :
Dra. Odette Furtado.-A nossa talentosa e

illustrada conterrânea Odette Furtado, zelosa
escripturaria do Banco do Brasil, nesta capital,
fez annos nesse dia.

Os admiradores do 9eu formoso espirito e
das suas dignificantes qualidades de coração
prestaram-lhe as mais justas homenagens.

NASCIMENTOS
Ricardo—Assim se chamará o robusto ga-

roto que veio ao mundo para grande alegria do
distineto casal dr. Francisco Menescal, illustre
engenheiro, e d. Dulce Batalha Menescal.

— Casar — E* o nome do robusto menino
que acaba de vir ao mundo para o lar do dis-
tineto casal Dario Mendonça e exma. sra. 01m«
dina Carneiro Mendonça.
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BAPTiSADO

- í

No dia 18 deste mez. na Praia Comprida,
na residência de seus pães, o distincto casal
Use—Bruno Waldbach, baptizou-se a innocente
Siegrid, sendo seus padrinhos mme. dr. Carlos
Schroeder e sr. Carlos Brown.

Desejamos muitas felicidades á nova chris-
tázinha.
CASAMENTOS

Barroso—Santos—Com a prendada senho-
rinha Jurema Santos, filha do sr. Antônio José
Ribeiro dos Santos Júnior, alto funccionario da
Alfândega desta capital, contrahiu nupcias o es-
timado moço Waldyr Barroso, competente auxi-
liar do alto commercio do Rio de Janeiro, no
dia 22 do corrente.

Os noivos, que desfrutam em nosso meio
de geral estima, como descendentes de duas
familas conceituadas e queridas, tiveraro^o seu
enlace grandemente concorrido. 4

Serviram de padrinhos, por parte da noiva, o
sr. José de Paula Beiriz e sua exma. senhora,, d.

BI
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Jandyra dos Santos Beiriz, e por parte do doi-
vo, o sr. Anionio Ribeiro dos Santos Júnior e
sua exma. esposa, d. ídalina Siqueira doe San-
tos. o sr. Mario Ribeiro dos Santos e senhor!*
nha Aracy Santos.
NECROLÓGIO

J. S. Neffa.—Em Zouüc Mikael, Monte Li*
bano, na Syría, acaba de fallecer o sr, J. S.
Neffa, antigo e conceituado commerciante nesta
praça.

O extincta, que contava em nossa capital
com grande numero de amigos, deixa muitos pa-
rentes, entre os quaes o sr. Alexandre Buaix

i
chefe da firma A. Buaiz & Cia. e director da
Associação Commercial de Victoria.

A'toda a família do querido morto, envia*
mos os nossos pezares.
AGRADECIMENTO

O sr. tenente-coronel Poggi de Figueiredo
e família agradeceram-nos a noticia, queestam
pármos acerca do fallecimenío de seu pae.
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» Cg_ct-oeiro ||Miss
A encantadora embaixalriz da belleza laia á -Vida Capichaba»
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O nosso brilhante coilaborador Mario Ortiz,

em nome da «Vida Capichaba». teve a gentile-
za de ourir á «mias» Cachoeiro. senhorita Diva

Moita. W essa interessantíssima palestra que
aqui publicámos:

A noticia que nos havia chegado até aos

ouvidos já um tanto afastados do convívio so-

ciai foi de que miss Cachoeiro de Itapeminm,
era uma forte concurrente ao titulo de miss Es-

plrito Santo, e que por todos os titulos seria
capaz de conquistar para a Princeza do Sul a

gloria de eleger a representante da terra de

Domingos Martins no grande certamen do Rio
de Janeiro. Por isso, era grande a nossa eu-
riosidade em conhecel-a, quando a «Vida Ca-

pichaba» nos incumbiu de ouvir e apreciar de

perto a formosa representante da belleza su*
Hna, afim de transportar para esta revista ai-

gumas de suas impressões. Nâo esperámos se-

gunda ordem. Procurámos e conseguimos,
nâo sem alguma dilficuldade, nos approximar
da encantadora creatura.

A impressão, que nos causou miss Cacho-
eiro. foi simplesmente estonteante. Conseguiu
a natureza, por um daquelles seus admiráveis

prodígios, reunir, em uma só creatura, qualidades
ideológicas, que raramente poder-se-âo resumir
em uma só pessoa. Perfeição de formas, deli-

cadeza de feições, que sáo perfeitamente homo-

geneas e puras, absoluta proporcionalidade e

um «que» perfeitamente de brasileira, que faz

de miss Cachoeiro uma legitima represntante
de nossa Pátria. Tem ella a alvura muito pro-
pria das filhas do Brasil sulino, tâo mestiço
com a gente loura que procura abrigo naquel-
Ias plagas, mas essa alvura tem também um
vago ponto de contacto cora a cOr amorenada
das filhas do norte, onde ha um typo nacional
mais accentuado. O cabello de miss Cachoeiro
também tem a mesma mistura prodigiosa que

#é o traço de uniáo entre o azeviche das Irace-
mas c o louro dos trigaes do sul. Castanho es.
curo, levemente ondulado» prodigiosamente ele-

gante em o ultimo corte do melhor Fadigas. E

embora nio procuremos retratar a lindíssima
representante de Cachoeiro, nôo podemos dei-
xar de dizer que seus Aentes desafiam a pro-

prla perfeição, porque constituem uma obra

prima preciosamente escondida entre uns ia-

bios rubros e talhados dentro das mais puras
linhas de belleza. Dir-se-ia que a belleza de

miss Cachoeiro c daquellas que vâo al<'m do

natural, e atiingem ao domínio da phauteaia e
m

dos sonhos.

Miss Cachoeiro ?
— Sim . . *

a •

BBaV a a ai - -

Permitie que nos aproveitemos da oppor-
tunidade para íazer a nossa apresentação ?

—? ... I ...?.?* ' • • •

E emquanto um sorriso de indecisão se es-

boçava na physionomia encantadora de miss

Cachoeiro. faziamo* a nossa apresentação. Foi

assim que conhecemos a rainha de belleza da
«Princeza do Sul», domingo, â noite, no «Club

Victoria», na varanda do saláo principal.
Alli interrogámos mademoiselle, com a im-

pertinência própria dos jornalistas, os maiores
indiscretos que a terra conhece. Mas mademoi
elle nâo gosta de falar. E que ella sabe que,
acima da palavra, que é de prata, está o silen-
cio. que è de ouro-*' 

Aliás miss Cachoeiro nâo precisa falar

para dizer o que pensa. Os olhos falam, no

dizer dos poetas, e quem tem uns olhos assim

como os tem a encantadora rainha de belleza,

por certo que nâo precisa esperdiçar phrases...
Um olhar seu, brilhante, e cheio de vida,

traduz toda uma existência. E assim, através
de um sorriso, de um olhar, de um gesto, tmss

Cachoeiro respondeu âs seguintes perguntas...
*
a

» •

Gosta immenso de Cachoeiro, e só mesmo

pelo muito que preza a sociedade que a ele-

geu, é que concordou em vir a Victoria. Eleita

que fosse miss Espirito Santo, não iria ao Rio-
Acha que a senhorita Maria Ferrari» miss

Espirito Santo, é merecedora do titulo, é re.

almente a mais bela mulher que se poderia
idear, para representar a terra de Vasco Cou-

tinho no grande certamen da capital da Hepu-
hl i C3.

Sua impressão sobre Victoria não é de ab-

soluto encantamento, porque já conhece o Rio,
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e aqui já esteve em setembro passado. Mas
tem gostado um pouco da nossa Capital, onde,
entretanto, sente a falta das suas amizades in-
tiraas, para os momentos em que os program-
mas offíciaes das missts lhe dáo descanço e
convivência fora do mundanismo.

O «Club Victoria» causou lhe uma impressão
soberba de grandiosidade e dístincçáo, e a fes-
ta de 23 foi uma das mais attrahentes e bellas
a que tem assistido, guardando delia uma lenv
branca muito suave e grata.

Náo nos foi de todo possível conhecer a
occupoçào favorita de mademoiselle. mas quer
nos parecer que a musica e a declamaçáo sâo
as suas distracções predílectas, perque miss
Cachoeiro sabe tocar piano e encher o espaço
com uma voz crystalina e doce, ao rythmo dos
mais bellos poemas clássicos e modernos.

A dansa também é um dos divertimentos
que mais attrahem a attençâo da bella repre-
sentante de Cachoeiro. que dansa o tango, sua
maior prcdilecçâo, com admirável graça e in-
coníundivel elegância. Os sports também me-
recém cuidados por parte da formosa miss* A
natação tem nella uma adepta fervorosa, mas
em contraposição o foot-ball nunca mereceu
suas sympathias.

Aliás, isso náo 6 para se estranhar. Uma
deusa de belleza, toda ella um poema fecundo
de vida, que desabrocha na delicadeza en-
cantadoraamente estonteante de uma mulher de
dezesete annos, nâo poderia sentir enthusiasrao
senáo pelo sport altamente rythrúico. elegante,
delicado, hygienico, que é a natação.

Perguntámos á mademoiselle, qual seria a
sua maior desventura, e ella nada nos respon-
deu. Mas estamos certos de que nos diria : —

•tTer nascido feia.»
E quando arriscámos a pergunta: - «Que

diz da fealdade masculina V», nos respondeu
num sorriso supplice, para que náo mais a im-

portunassemos— «Náo tenho a honra de conhe-
cer o dr. Darcy Mattos...»

Mas ainda assim, insistimos em uma ulti-
ma pergunta:—Que pensa do fliríí

—E mademoiselle sorriu, sorriu com um
sorriso brejeiro, muito brejeiro e estonteante,
capaz de traduzir nelle e no olhar que o aconr
panhou, todo o seu pensamento. Mas a pala-
vra foi feita para esconder a alma e o sentir» e
esta disse por mademoisele, que sobre o flirt
nada pensava /

— Pratica-o V perguntámos.
—Náo I Nunca 1 respondeu-nos quasi que

assustada a nossa benevolente entrevistada.
—Pois olhe, dissemos-ihe entào:

333bSbbbb b a a_5_B—» «____—— a b

*hlirt t um fio dourado,
Sobre um rio atravessado,

Todo luzt
Amor é o nome do rio,
Quem náo souber andar no fio...

Catrapuzt»
— E o senhor já andou no fio ? perguntou

nos ella entào, num sorriso quasi perverso, se
náo brejeiro.

—já tentámos, dissemos lhe, mas nunca cn-
contrámos quem nos acompanhasse...

E despedi mo nos. Sahimos quasi certos de
que mis* Cachoeiro náo soube andar no fio, e
tem a alma também por um fio, lá longe-,

-Nas próximas edições, Mario Ortiz not
dará o prazer de publicarmos entrevistas
com as senhoritas Maria Ferrari, mlse Espl-
rito Santo e Judith da Rocha, mlee Victoria.

Escola Remington de Villa--
Velha '

Domingo ultimo, teve logar em Villa-Vella
na sede dos «Democráticos», a entrega dos di-
plomas á 2.- turma de dactylographos da reíè
rida escola.

A assistência foi constituída da elite social
de Villa-Velha. sendo a cerimonia presidida
pelo representante da «Casa Pratt». sr. Ramon
Martins.

Foram classificados os cursistas Paulo Ma-
rins da Cruz. Anaiia Souza Rocha e lldebrando
(tomes do Rego Filho, a quem foram entregues
os diplomas ofíiciaes de dactylographos.

A assistência colheu a melhor impressão do
aproveitamento da nova turma, dada a excel-
lente media de perfeição e agilidade revelada
pelos alumnos, após os seis mezes regulamen-
tares do curso.

A directora da Escola, sra. Annita Barbosa
Gomes do Rego, diante do extto alcançado nes-
sa prova publica pelos seus alumnos, teve op«
portunidade de receber cumprimentos sinceros
da assistência.

Augurando completo êxito aos novos pro-
ftssionaes, cumprimentamolos com inteira sa-
tisfação.

NÃO»
restituimos phetographiaa j
emprestamos «clichês»;

devo/vemos eriginaea;
contrariamos cottaboraderoo*
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P#r# çi/a quero faao, aau laama ?!
Pois nào mo padiato um chuveiro ?...

Sfa. Caçhoeiro de Itapei-irim
.¦iV^.^'Vi'-»^r..-..*4~Ítl-lWW5i'«««!í.'^'

Os proprietários do Hotel Capitólio* nesta
cidade, onde se acha hospedada a sta. Diva
Motta, miss Caçhoeiro de itapemirim, e diver-
sos admiradores dessa formosa concurrente ao
titulo de miss Espirito Santo, offereceram lhe,
na noite de ante-hontem, uma encantadora fes-
ta, cheia de alegria e de elegância.

A es9a homenagem justíssima comparece-
ram destacados elementos do nosso grana
monde social.

U
mI

NEVRALGIA5 - GRIPPE j

GUARAFENO!

DOR DE CABEÇA
DOR DE DENTES

DOR DE OUVIDOS
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Is-sESIBI

Excellente medicamento em forma
de comprimidos

indicado para combater a
DOR

e suas conseqüências II. A' venda em todas as Pharmacias 5

•flI
Distribuidores: G. Koubaeh & Cia.

Rua 1* de Marvo, 20
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da Vida Capichaba tf

ESPLENDIDO LOTE DE TERRENO, NA VILLA DE
CARIACICA, OETERECIDO PELO PREFEI-

TO ADALBEkíO BARBOSA

Conforme prommcttemns. realizou*
se pela loteria federal de"31 de de-
zcmbm findo, o sorteio do lote de
terreno, que oiferecemos aos nossos
eitores. graços a uma gentileza do
sr, Adalbeno Barbosa, esforçado
prefeito de Cariacicá. tendo sido
premiada a centena 639.

Como ease numero náo chegou
a ser distribuído, resolvemos prose
guir na publicação dos coupona

realizando-se o novo sorteio pelaloteria de Sáo Joáo, da Capital Fe-
derab

Os cartões numerados já dis-tribuidos e os que estamos distri-bumdo. continuam em vigor para o
próximo sorteio.

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

mmhhi Utttm»i#fft) flHtMRMMaw M MlMMWtmiH

SORTEIO 5x1
O portador de (5) «coupons» iguaes a este

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

RIACICA a effectuar-se pela Loteria.

• '^^á^j" -,^fc^*

:

¦'¦¦'.:...-..¦.¦

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

do cartão numerado.
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—Já catou melhor, doutor.. Passou. Nâo é

a primwa vez. Estou habituada.. Nem erapre-

liso mandar chamá-lo. Mas as companheiras se

assustaram. E' natural. Sou novata na casa.

Cheguei hontem do Rio... Lá ninguém se Sm-

portava. Já me conheciam bem... Como, dou- ,
tor? Ha quantos annos ? Ha uma porção... A

vontade de esquecer è que me poz neste es

tado. E, como a ânsia de esquecimento provo-
ca a lembrança, vivo num circulo... Sempre
rodando. E sempre no mesmo logar... Vejo que
se interessa por mim. Pelo menos pela historia
da minha vida. Os médicos são muito curiosos...
Náo 1 O senhor não é o primeiro. E* muito
triste o que deseja ouvir. Muito triste mesmo-
Está disposto ? Dé-me um cigarro.. Náo faz

mal, nâo.. Escute. Foi bem ha quatro annos...
Num carnaval. O doutor estava no Rio ? Ah 1

Terminava o curso... E eu principiava a minha

desgraça. Meu pae havia morrido. Fazia uns

quatro meses. Repentinamente. Disse o medico

|.da Assistência que era um caso de*. Nâo me
lembro, agora. Como. doutor r Isso mesmo.
Edema agudo do pulmão. Ficámos quasi na

miséria- Vendemos quanto tínhamos. E fomos

morar numa rua muito triste e muito escura.

Lá para os lados de Villa Isabel. Nós que mo

rjvamos num villino nas Laranjeiras. Custei a

me habituar. A saudade do meu Bluthner.Dos
• meus cáes de raça. Com que amargura eu me

despedi de D. Florinda. A minha professora de

piano .. Mas, que remédio ? Acabei por achar
tá) cheia de suavidade a vida na casinha pc-
bre da rua triste... Hoje. tenho saudades delia-
Trabalhávamos a semana toda. Até altas horas
da noite. Eu e minha máe- Ella, na machina
de costura. Euf no bastidor de bordar. Só de

quando em quando s^hiamos. Mm domingo.

pira retreta na Praça Sete. lrma vez ou outra,

para o mafuá no Boulevard. Ainda tenho uma
íarra que ganhei no mafuá. E' aquella alli,
doutor.- Já está Mtando um pedaço. Mas eu

a conservo assim mesma. Ah! doutor... Quan*
to chorei, quando ella me cahiu das rnâos- O

carnaval estava próximo. Todas as noites havia
. «tntalhas» pelas redondezas. Na Praça Saenz
Pena. No Engenho Novo. Em S. Francisco
Xtvier. Mamãe havia dito:-«Gente pobre nâo

se mette nessas cousas...» Éramos pobres. Mas

eu era moça. E bonita. Nâo ria, doutor... Era

bonita de vardade. Tinha dezeseis annos. A

pellemuito fina. Muito lisa. Estou muito muda-

da. Nem gosto de olhar uo espelho. Também o
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que tenho sofírido... 0 senhor vae ouvir, .t.en- .

te pobre nâo se mette nessas cousas.... Passavam

blôcos.Cordões.E ranchos táo bonitos..Gente rica.

Náo. Gente moça. E eu sentia uma vontade de

sahir também pelas ruas. . Cantando. Dansan-

do. Eu era triste- Mas gostava da alegria. Queria
ser alegre. Ficava á janella, olhando.,.- «Alzira

olhe que o par de fronhas è para entregar .ma-

nhá...» !a para junto do bast.dcr. fc minha mie

rodopiando a Smçer, insistia:-«Tomara que
a<-abe o carnaval... felizmente está por pouco...»
Eu me desculpava. Que só estava espiando um

bocadinho. E ella:-.Gen«e pobre nâo se mette

nessas cousas...» Veio o domingo. Resisti. Veio

a segunda feira. Resisti. Veio a terça-feira.

Quis resistir. Nào pude. Seniia uma cousa den-

tro de mim que me empurrava pare a rua...

Esperei chegar a noite—Graças a Deus ama-

nhã jáé quarta-feira de cinzas-» E minha mae

foi se deitar. Consolada pela certeza do dia

seguinte... Fiquei bordando. Ella nâo estranhou.

Velho habito meu. Esse de fazer serões. I as-

8ou um «cordão». Gritando canalhice nas can-

ções desafinadas. Escutei á porta do quarto d*

minha máe. Ella resonava. Larguei-me para a

rua. Apertei o passo. Ü «cordão» alcançava a

esquina-. Metü-me no meio daquella geme
alegre. E respirei melhor. Sentia-me feliz. In-

tensamente feliz. O carnaval l Ia vèr o que
aquillo era de verdade. Conhecia o carnaval

dos corsos em automóveis- E dos bailes no

Club Militar. Nos tempos em que meu pae era

vivo . Ia sentir o carnaval da rua. E eu rta. b

gritava- E fazia «raça- Simulando um lança-

perfume como indicador cm riste.-.De onde em

onde parecia ouvir:-«Gente pobre nâo se mette

nessas cousas...» Ella nâo saberia nunca. Era

um pouquinho só- Até ao Boulevard. Meia ho

ra Depois, voltaria para casa. E rainha máe

estaria dormindo ainda- Sonhando com a quar-
ta-feira de cinzas...-«Vamos tomar o bonde!»

E todos do hlôco saltaram para o clectrico-

Saltei também- Eram dez horas. A's onze e

pouco estaria de volta. Era meu costume fazer

serões até meia noite... «Gente pobre nâo se

mette nessas cousas-.-» Qual o què I Ranzmzi

ce de mulher velha- Isso sim. Carnaval nâo

exige dinheiro. Exige mocidade. E eu era moça...

II

-A Galeria Cruzeiro estava mexendo de

gente- Estava apinhada mesmo. O ar tinha mais

ether que oxygenio- Está admirado, doutor ?
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Alfaiataria Guanabara
Rua 1 de Março, 34—Victoria-E. Santo

Só porque falei em oxygenio ? Estudei um bo-
cado de chimica. Meu pae queria que eu fosse
pharmaceutica., Um ar carregado. E eu res-
pirava bem como nunca. Respirava felicidade*..
Vibrava da cabeça aos artelhos. Numa alegria
intenda. Aquelias musicas chocalhadas me fa-
ziam bem. Chegavam a me arrepiar a prile li
com toda aquella alegria eu devia estar mais
bonita ainia do que era. Todos os homens ti-
nham uma pilhéria para mim. Achava aquillo
tudo delicioso, lista cansado, doutor ? Penseis»
Olhou o relógio... Quer mesmo que Continue ?
Os clarins annunciavant a entrada dos tenta*
nos O povo se espremia todo. Collei-me á pa*
rede. Para me proteger «Viva os Fenianos t»
Gritos agudos estraçalhavam o ar. Eu aili es
primida. Espescoçando me para enxergar algu-
ma cousa. Senti que me a I i s à v a m a
mâo. Reparei. Era, um Pierrot Azul.. Um
lindo Pierrot Azul. Iodo de seda.
O rosto coberto por uma mascara negra. Devia
ser muito bonito o rosto delíe. Eu adivinhava.
Apertou-me os dedos. Consenti. Que mal ha*
via naquillo ? Nenhum. Depois, quem tem for*
ça para regeitar caricias de um Pierrot como
aquelle ? Numa voz disfarçada, elle me disse
qualquer cousa ao ouvido. E insistiu : — «Sabe
que es*á encantadora ?* Náo respondi Suas
màos me subiram pelo braço. Meu coração sal
tava. Meu rosto parecia fogo. Queria reagir.
Era demais. Queria gritar* Insultar. Mas não
podia. As palavras morriam na garganta.—«Va»
mos?» Fiquei immovel. Elle repetiu.: — «Vamos?»
E segurou me forte no braço. Quiz resistir, mas
ò meu corpo cedeu E fui acompanhando o
Pierrot Azul. Automaticamente. Como se esti*
vesse hypnotizada. «Com licença»., deixe pas
sar esta moça... olhe a criança L*>» E sahiamo*
da Avenida. Interessante, doutor. Eu estava
com medo do Pierrot. E segurada, agora, o bra*
ço delle. Com toda a minha força. Com medo
que elle fugisse. Largo da Carioca, Rua da
Carioca. Praça Tiradentes. Depois» uma traves-
sa de casas velhas, sobrados descascados pelo
tempo. — «E' aqui..*» Uma porta larga. Semi»
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aberta. Uma lâmpada vermelha. —«Entre...» Tf
ve ânsia de esbofetear aquelle homem. De eus*
pír-lhe na bocca. —«Depressa... antes que ve*
jam . » Quiz recuar, sahír gritando. Só, então,
eu comprehendera tudo. Mas o Pierrot Azul me
absorvia a vontade. Eu já era delle. Sentia-me
dominada. Completamente. E entrei..*

in
—Que é isso, doutor V Accendendo um ei-

garro no outro ? \V fumar demais... Está oer-
voso com a mi: ha historia ? Nâo acredito. Os
médicos não se impressionam com cousa algu-
ma. Fazem até gracejos com as maiores triste'
zas do'mundo... Passe para a cadeira de ba*
lanço, doutor, E* mais commoda. Náo se cansa-
rá tanto para ouvir a minha historia... Alta ma

,drogada, eu chegava em casa* Nem sei como
tive coragem para empurrar a porta. Minha
mãe estava acordada. Esperando me. Afflicta
—«Minha filha! que loucura a sua...» E ella
não sabia ainda üb loucura maior. Que era
também a rainlu maior vergonha. Náo pude
falar. As palavras desceram em lagrimas. Co*
mo atravessando meu espirito, ella compre-
hendeu. As mães teem esse poder. E chorou
também. Depois acarinhando me us cabellos.
com as pupülas humidas e doloridas : — «E elle?
quem é? diga me...» Náo respondi. Náo podia
responder. Não lhe perguntara o nome* Náo
lhe vira o rosto, Era um Pierrot Azul,*

I V

—Tanto minha máe pedia peta quarta-feira
de cinzas-. E foi na quarta-feira de cinzas
mesmo que deixei minha máe. Sahi daquelfa
casa. Da qual eu era a luz e u alegria. Fiz um
embrulho de roupa. Apanhei aquella jarra. E
sahi para o mundo. Para enfrentar a vida face
a face» Ao dobrar a esquina, voltet-me ainda.
Despedida muda- E fiquei parada alguas iris-
tantes. Pensei em me arrepender. Saccudi a
cabeça. Para tontear o pensamento. Voltar ?

(Concíue noutra pa%)
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B O «Prêmio Renascença», de literatura, este
anno. na França, foi concedido ao escriptor
Bonhean, pelo seu livro «Cheik Abdou, le Egy-
ptien»
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0 Casíno de Monte Cario, celebre nos an-
naes mundanos da Europa e de todo o mundo»
de quando en) quando vem ao cartaz da má
fama. Ora è a ruina de uma fortuna solida que
se dispersou no panno verde, ora é um joga-
dor de azar que mette uma bala nos miolos no
clássico «saldo dos suicidas», ora é um marido
que largando subitamente a roleta vae encon-
trará esposa nos braços de um «zinho» qualquer,
e assim por diante. Agora, porém, o Casino de
Monte Cario foi lheatro de um acontecimento
inédito, «sui generis» no histórico da casa. Um
desconhecido, que a policia nâo conseguiu alcan.
çar, lançou uma granada de máo no principal
salão de jogo, á maneira de quem sacode uma
ficha sobre um numero... O pânico, desneces-
sario será dizei-o, foi formidável, e os Feridos
foram em quantidade náo pequena, alguns em
estado grave. G> preciosos candelabros da saia
foram despedaçados pcia explosão. E até hoje
ninguém conseguiu s&ber o motivo úo attenta-
do, nem táo pouco quem teria sido o jogador***
cie granadas.

a *

Nada menos de um m i I h â o de tune-
ilidas de lama borbulhante foi atirado para
o ar em uma erupção oceorrida no vuicáo-Wai»
mata, perto da ilha de GUborne, na Nova Ze-
landia. presumindo se que essa erupção houves*
se sido causada pela pressão do gaz do petro-
leo que, se acredita existir no sub-solo daquel-
Ia região. Registraram se fortes rumores subter-
raneos. como nos terremotos, antes de se pro-
nunciar a erupção, e depois a lama começou
a descer polo valle. derramande-se pelos lados
de,um morro e cobrindo uma extensão de ter-
ra considerável. Em certos pontos essa lama
chegou a attingir uma profundidade de dez
pés» \

•
•v a

A nacionalidade de Christovam Colombo
contijiúa a ser discutida pelos entendidos em
assumptos históricos. Emquanto ps italianos
permanecem convictos de que o descobridor da
America era genovez, tendo a seu favor a con*
vicção que se origina do habito de considerai-
o como tal, os hespanhóes fazem mil esforços
para provar que o homerazinho nasceu em OU-
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va de Jerez. numa das províncias da sua pa
tria* Ainda ha poucos dias o professor Ulloa
realizou em Sevilha uma conferência para tra«
tar do caso. Mostrou se contrario á fixação da
referida cidade como berço de Colombo, mas
disse possuir «fac simiícs» e vários documen-
tos comprobatoiios de que o famoso navegador
é filho da Hespanha. Pois sim.-

a
a •

A Exposição Biennai de Arte que costumei-
ramente se realiza em Veneza.com grande apa
rato e solennidade, es*á de azar este anno. Já
o cardeal patriarcha da cidade, Monsenhor La-
fontaine. baixou uma ordem prohibíndo o clero
de visital-a, bem como condueta idêntica recom*
mendou aos seus fieis/dando como motivo des-
sa prohibiçâo o numero excessivo de nus ali
expostos. Mal esse incidente .e produzia, lego
outro oceorreu contribuindo p*>ra o rmdlcgro da
Exposição. Assim é que o critico do jornal «Co r
riere de Ia Serra» tü aggiedido no recii to da
mesma por um ^rupo de pintores zangfu OS com
as suas notas no órgão em questão. Em auxi-
lio do jornalista aggredklo, sr. L-go Ojetti, tor,
reu o professor Mugnez, que levou, por sua vez,
duas bengaladas do pintor napolitano Arnaldo
Carpanetti, ficando ferido na cabeça. Seguiu se
então, serio conflicto. sendo destruídos três cai-
xões contendo quadros e objectos de arte, que
iam ser exhibidos*

a-a
O tenente Lor d Louis Mountbatten, primo

do rei Jorge V, da Inglaterra, quebrou o pes*
coco, recentemente, quando jogava uma parti*
da de polo em Gosport. Ò estado de Lord Louis
apresentou, no momento do accidente, intensa
gravidade, mas depois melhorou considerável
mente, podendo os cirurgiões considerai o fora
de perigo. • a -,

#
Segundo o professor Russell. a estrella mais

brilhante que se conhece é a S. da constella-
çáo do Dourado, que na sua phase de maior
esplendor emitte 500 000 vezes mais luz do que
o sol. Sabido que em cada grupo de 2i)0OÜO
estreitas apenas uma excede em 10 000 vezes o
brilho solar, pode-se aquilatar do quanto é in-
tenso o íuígor da estrella alludida.

a
Na Pérsia e na Maeedonia era prohibido

convidar-se alguém a beber. Alexandre Magno
promulgou uma lei nesse sentido e punia cem
severidade todos os infractores.

Dr. Sabido

j.
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Licença n. 511 de 26 de março de 1906

I UM HABILLISSIMO MEDICO
"... —

POSSUIDOR DE UMA DAS MAIS VASTAS CLIENTELAS DE PELOTAS,
FALA SOBRE O «PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE»

Eu abaixo-assignado, doutor em sciencias médicas cirúrgicas nela Facul-i

dade de Medicina do Rio de Janeiro, attesto tjue o «Peitoral de Angico Pelo-
tense» olferece vantagens similares no tratamento de moléstias cm que seu
emprego encontro indicação.

Si
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DR. BALBINO MASCARENHAS.

Venrie-ste em toda» «=ts Pharmacias e iArogac-ias» de:>

AL.jr 1 x. _r"V s_U * M,mt

Deposito: DROGARIA SEQUEIRA - Pelofas- Rio Grande do Süí
»!%W«Wt.lfcBCTBSW"íi.,1ji,...« .V&!#mí#*&m*mJÍJí^JmTmm*^ n.ii*tív>.»í* ~t-'r.-'fnrV--1irr/Tr-,1.í mfVtmM,m  .IíUii ,1. **& , T.mtrr-"- - ri .irMliTtm.il irm >,ll IM. .MUMI., nirr  ¦ ,..__»_. ,., ,«______ „„

¦vj.: -v-:. ;v . :-.

ajt

ÀSSADUKA8 SOU OS SEIOS, nas dobras de gordura da peile do ventre,rachas entre os dedos dos pés. eezemas infantis, etc saram em trrs tempos como uso do PO' PELOTENSE (Lie. 54 de 16/2/918). Caixa 2S(XK) rs. na Drogaria
Pacheco, 43 -47—Rua dos Andradas—Rio. Ef bom e barato. Leia a bulla.
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FARINHA LÁCTEA
PHOSPHATADAe

VITAMINADA
Silva Araújo ãCía
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Bichara & Saade
Fazendas, Armarinho, Chapéus, Calçados,

Artigos de ultima novidade, etc.
Especialistas em sedas e perítuaarias estrangeiras
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PREÇOS SEM COMPETIDOR
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O PIERRQT AZUL

Seguir? Voltar era impossível. Eu era um insul-
tpá minha máe. Na honradez de minha ca*a.
eu era uma indignidade, Um pedaço de brejo
num cfio cheio de estrellas. A infâmia de um
escarro numa pétala de rosa. Seguir... Como
seria o mundo para mim ? Uma caricia ou uma
bofetada? Um canto de pássaro ou urn gatga-
rejar de boeiro ? E nâo sahia daquelle immo-
bilismo de bronze. Jogava cara ou coroa com
o meu destino... lia um instante decisivo na
vida da gente. O meu era aqueile. Bem o sen
tia. Tinha a alma ensopada de vergonha. E as
veias papejantes de revolta. Voltar ? Seguir?
«Gente pobre náo se mette nessas cousas...» A
remembrança da phrase me verrumava os ou-
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vidos. O mysterio do mundo me aterrorizava.
E eu era, naquelle canto de esquina, uma in-
terrogaçâo humana. Para ser respondida por
mim mesma. Decidi me. Segui. Sabia bordar.
Cosia com perfeição. Fazia chapéos. Diabo I As
costureiras nào viviam? Nào conhecia eu tanta
chapeleira feliz? Porque nâo poderia eu viver
também? E falando commigo mesma, descia o
Boulevard... Meus olhos cahiram numa vitrina..,
Um rectangulo de papelão entre chapéus mo*
delos. «Precisa se 'de uma chapeleira.» O sorri-
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(Conclusão)

so do destino. Recebido de alma contente. E,
de folha ao vento, passeia empregada de Mme-
Odette... Descia mais um degrau. Está vendo
htm, doutor ? Nas Laranjeiras» com meu Blu-
thner Em Villa Isabel» com o bastidor. Num
atêliatt com Mrne. Odette.., B aquella chape*
laria foi a porta feliz, que me trouxe á infeli-

» cidade... As sessões do Smart. Os bancos dos
jardins, á noitinha.,. Os namoros de mãos agar-
rada?. A volta da Tijuca em automóvel. Soda
com cerveja. Cerveja pura... E um dia... Nâo
se levante» doutor... Espere mais um pouco.Peço lhe, por favor... Quero contar-lhe toda a
minha desgraça. Um cliente que o espera? Náo
se zangará por causa de mais uns minutos.. O
senhor lhe dirá que estava faz ndo uma ope-
ração... E, um dia, me encontrei na tristeza
deprimente de uma rótula...

V
—São recordações esborcinantes. Queimamcomo brasas. O doutor nem pode fazer ama

idéa. Aqueile ambiente me fazia mal. Mulatas
SOrdfdas com muita banha nos lombos e mui-
to ouro na bôcca. Chanceando num linguajar
immundo. Num bezôo repellente. Gente do ul*
timo degrau da prostituição Todas as noites
havia reboliços. Correrias. Naválhadadaa. Com
o final no districto. Horrível, doutor. Mas ain
da náo era tudo. Porque me doêsse um dente.
fui um dia á pharmacia da esquina. Um algo*
dãozinho com iodo. Ou ácido phenico. O phar*maceutico sorriu. Tinha um remédio melhor.
Que fazia passar mais depressa. Acreditei. Elle
entendia. E gostava de mim... E me deu um
pózinho branco. Píira cheirar. Nâo convinha
pôr nada no dente.., Seria pdor „ Foi o come-
ço» doutor. Achei tào bom aqueile alheamento
vago de sonho em que fiquei. . Táo bom... E
cahi pelo despenhadeiro do vício. Nâo fazia
mais nada sem uma «prise ..* Tremia e cho-
rava no temor do «rambtes». E me entreguei a
um «rápido». Para garantia das «marathonas*
esplendidas... Elle era «irmão».-. E acabou na
Santa Casa* Coitado... Guardo uma lembrança
delle Está aqui debaücc do travesseiro ,. Vi ji
que encanto, doutor.,. E' de prata. Nunca viu?
Parece uma piteira Mas não é ,. Nunca ouviu
falar no «chimarrào»? E* a delicia dos queg»s-
taro do «pé».. E* elegante... Ná > deixa tirar o
brilho das unhas. Não deixa ferir a palma das
mãos.,, Porque faço toda hora a,$im? Não sei,
Eu o faço sem sentir... Como quem pisca os
olhos... Quando menos percebo, estou esfre*
gando*o nariz... O «rápido* morreu... E a mi-
nha desgraça ficou mais desgraçada. Os phar*
maceutkos com medo. A policia em cima. E
cada «bonequinho» por cincoenta mil réis...
Vendi vestidos. Vendi até um cordão de ouro. ¦
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Presente da minha madrinha... E vim parar
em Campos. Com um viajante que me convi*
dou para um passeio... Tentava esquecer o «pó
da illusâo»... «Pó da illusâo»... Assistiu aquella
fita, doutor ? Passaram no Rio, no seu tempo...
E tentava esquecer tomando cafó a toda hora..*
Café bem forte. Uma tinta. Mas a seducçáo é o
diabo... Ilontcm, ouvi gritar da pensão vizinha
para aqui: —«Tem roupa na corda.-.» Estremeci
toda. De alegria. Como si a felicidade me bei
jasse os olhos... E, quando voltei para o quor-
to, trazia dois «bonóquinhes»... Depois, o dou
tor já sabe...

VI
Que é isso, tioutor? Enxugando uma lagri»

ma ? E' a primeira vez que vejo um medico cho-
rar... E dizem que os médicos sáo insensíveis..»
Pensei, douter... Também que tolice a minha...
Devia ter visto logo que era a fumaça do ei-
garro... Só um homem poderia chorar ouvindo
a minha historia... 0 Pierrot Azul... Porque foi
elle quem a escreveu... A's oito horas... Sim,
doutor. No consultório da Pharmacia... Irei. E,
por emquanto, muito obrigada... Até amanha,
doutor...

2rt

4*

VII
£ o doutor Olivio B irbosa, sacudindo é

cinza do cigarr >. terminou:
Náo sei se ella me procurou no cônsul*

torío. Porque, mquella mrsma tarde, eu sahia
de Campos. Emocionado. Commovido. A hiato*
ria daquella mulher me apunhalou os nervos*..
Estive no Rio. Fui a Europa. Procurando es-*
querer, Inuül. Faz d< is anno*. . E parece que
foi agora pt ia manha. Estou a vtVIa deitada..*
Rodando nos dedos o emudinho de prata ?* Hor<
rivel. meus amigos. Simplesmente horrível-..-

Qual I apenas triste. , E mais nada. Un>l-
historia banal A historia de todas as muUÊrea
da vida...

-Para você. Armindo...
Para todo mundo.
Menos para mim... Que ouvi aquilo tu«

com o coração estrangulado* Com ânsia de
der começar a vida de novo...

Para ser o Pierrot Azul ?
—Para ter morrido antes de o ser-. Porqu*

meu amigo, o Pierrot Azul fora eu... JustameoÉ
e eu ..

Castelln. 1030.
Cyro Vieira da Cunha
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Flores, esperanças, ca-
ridade, ninhos de fé. the-

^¦'¦"¦'^'fci:..' fí*

souros de amor; quantas coi
sas bonitas nos trinta e um dia

do méa de maio — a maior pérola
engastada no collar dos meses, que
encerra, em si só, o brilho harmo
nioso de todas as notas csthcticas.
Mè* dp Maria, mês de flores I que
eloqüente contrastei Deus deu á máe
querida a compleição symbolica das
flores, e Maria e flor se conhecem

por um só nome, possuem os mes-
mos embates encantadores, os mes-
mos contrastes esmaltados de arro-

jos de luz. os mesmos cambiantes
de expressões vivazes. Quantas bel-
lczas no curso deste mes rico e
santo. Ondas luminosas a nos ba
nharem de fé, a fortalecerem uma
atmosphera empobrecida pela in
differenç.a; flores perfumosas a nos
alimentarem com suas essências,
como se fossemos outros perys,
ethereas creatuiinhas do paraíso,

*

segundo a creança indiana; expio-
soes harmônicas e ardentes de fé,
de esperança, de caridade a nos
guiarem pelo caminho do bem pre-
conizado.

DE

MAIO
••»•?••• —•——

A Elpidio Pimentel

Mes de Maria.,, trinta e
um dia dê flores, de

poesia de reticepuias. ..

é a voz de Maria que
I vos chama, è a voz divina,

| que, impregnande-se nas gotas
>

| melodiosas do orvalho santo, so-
i»

i be, caminha librada nas alturas ce-
lestes, declina e desce ao depois,
serena e doce. á nossa alma, e mys*
teriosa espalha e se desenvolve
convertida em pérolas de fé, pero-
bis sentimentaes. pérolas de amor.,.

a
a •

Mês de maio ... sorrisos do ceu,
harmonias de preces, cxhaln-

çôes balsamicas de folha-

gens verdes e risonhas.

JOSÉ

E. á tarde, quando
num profundo silencio

a natureza parece despir
o seu claro vestiário
de luz e as suas galas
luminosas de cambian-
tes sempre inéditos, para
se embeber no reti
ro crystalino e frio da
noite, o sino tange e fe«
reaquietude melancoli-
ca do espaço, e espar-
ze vibrações macias a
ondearem de caricias

as silhuetas exuberan-
tes das maltas e os

per íis voluptuosos
dos montes... es-

cutae, escutac
bem: — é a
voz d e

Deus,

Mes de maio... Leilão... Escru-
pulos de corações femininos. Obla-
çoes caprichosas de trabalhos mo-
destos e valiosos. Prodígios de mãos
macias e milagrosas. Enlevos de
exposições magníficas. Prendas. . .
symbolos de corações bons e opu-
lentos . riquezas de pobres. . pre*
sentes de ricos.

a

Maio...mês de Marte... trinta c um dia
de flores, de poesia, de reticen-
cias; trinta e um dia de ternuras
sMentes, de enlevos doces,
de harmonia espiritual.

COLA
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Homenagens ao presidente flristeü flgüiar
¦bMbmbbbbbbbbbbbMAbbbbI

Por motivo do anníversario natalicio do
exmo. sr. dr. Aristeu Borges de Aguiar, cm 23,
foram-lhe prestadas significativas homenagens
por parte de seus innumeros amigos e admi
radores

A's 8 horas foi celebrada missa em acçáo
de graças na igreja cie S Gonçalo.

Apesar do mão tempo reinante, o templo
estava repleto, tendo assistido aquelle acto,
além da família e parentes do preclaro home-
nageado. o presidente do Tribunal Superior de
Justiça, secretários do governo, Juiz Federal,
deputados, agentes consulares, representantes
do alto commercio. autoridades civis e muita-
res, grande numero de íamilias e representan
tes da imprensa.

No coro cantavam excellentes vozes, que
davam aquelle ambicnle um tom de alegria
confortadora.

Foi celebrante padre Luiz Lidwin, que, ao
final, fez uma brilhante dissertação sobre aqucl-
le momento, exaltando as qualidades moraes
e cívicas do illustre annivcrsariante.

EM PALÁCIO

A's 14 horas teve logar a recepção offieial,
que foi concorridiçsima.

As bellas misses Judith Barbetta da Rocha,
Maria Ferrari e Diva Motta, apresentaram fe-
licitações ao chefe do Estado, palestrando ale-
gremente com s. excia.

Aproveitando aquelle momento em que o
dr. Aristeu Aguiar recebia, de modo tâo ex-
pressivo, as mais justas manifestações, com a
representação de todas as classes sociaes ali
presentes, manifestações aquellas mais exalta-
das com a graça viva e moça da mulher ca-
pichaba, o illustrajdo deputado Ubaldo Rama
lhete pediu a palavra para offerecer lhe um
lindo retrato feito a bico de penna pelo
artista Carlos Brêda, como preito de admira-
çáo de um grupo de amigos de s. excia.

O homenageado agradeceu em bellissima
oração, em que louvou, num hymno de phrases
lapidares, o Espirito Santo novo em suas va-
rias modalidades, principalmente na encantado-
ra expressão de belleza e de saúde, ali tâo
patentes nas representantes da mulher capi-
chaba.

--—^-^v

Durante o dia ainda recebeu s. excia. ma-
nifestações das classes operárias.

O BAILE NO «CLUB VICTORIA»

Os deslumbrantes salões tio Club Victoria
estavam cheios do que a nossa alta sociedade
tem de mais distincto.

Os jorros de luz em vários cambiantes, o
colorido bizarro das flores, a apurada elegância
das vestes femininas casada á distineçáo dos
trajes masculinos, enchiam os olhes e a alma
de requintado goso estheüco, completado com
as musicas executadas pela cxcellentc orches-
tra «Chanaan».

dr. Aristeu Borges de Aguiar e sua
exma. sra , d. Nair Barbosa de Aguiar, acom-
panlndos dos secretários do Estado, entre vi-
vas acclamações foram recebidos naquelle club,
tendo sido executado o hymno espirito santense.

Entre geraes applausos foi ouvido o seguiu-
te programma musical:

Bailada de Chopin — Op. 83— Solo de piano
Melle. Cecília Araújo.

A Levv —Tango Brasileiro — Melle. Cecilü;
Araújo.

A. Nepomuceno —Romance —Solo de banjo
Sr. João Moreira.

Heckel Tavares—Madrugada e Estreita Pe-
quenina — Canto— Melle. Fafá Ramalhete.

11. Klosé-Solo de Saxophone—Sr. João Si-
mões.

J. Simões-Melodia — Sr. João Simões.
ranz Drdla —Serenade- Solo de violino—

Sr. Mario Vieira.
White — Xamacucca—Solo de violino—Sr.

Mario Vieira.
Rossini—Overture do Guillerm Tel — Piano

a 4 mãos — Lucy Ramalhete e Ruth Penedo,
alumnas da prof. Cecília Araújo.

Em seguida o dr. (.'baldo Ramalhete offere
ceu ao homenageado aquella festa, tendo s. excia.
agradecido com viva emoçáo tanto testemunho
de apreço.

Em meio a maior cordealidade e a mais
palpitante alegria tiveram logar as dansas, que
terminaram ás 4 da manhã.

Foi uma linda noitada de arte, luxo e pra-
zer, que marcou uma fulgurante pagina na
chronica elegante da nossa capital.

i
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Sr. Manoel Vivacqua, deputado estadual, sócio da firma Vivtcqua Irmãos S. A.,desta praça e do Rio de Janeiro.
(PhoioMudio)
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MARIA FERRARI
Sla. ESPIRITO SANTO

A commissáo julgadora do concurso de bel-
leza conferiu a faixa de miss Espirito Santo â
formosa senhorinha Maria Ferrari, miss Colla-
tina,

Essa commissáo, sob a presidência da exma,
sra. Aristeu Aguiar, era composta dos srs. ar-
chitecto dr. Raul Lessa Saldanha da Gama, de-
sembargador Oscar Faria Santos, deputado
Ubaldo Ramalhete Maia, escriptor Saul de Na
varro e engenheiro Luiz Derenzi.

Ao ler dado á numerosa assistência o resul-
tado dos julgadores, ouviu-se estrondosa salva
de palmas. Foi uma scena grandiosa, ainda mais
dignificada com o gesto carinhoso das misses
Victoria e Cachoeiro de Itapemirim, Judith Bar-
beta da Rocha e Diva Motta, abraçando e bei-

¦-'.'¦'¦'

jando a victoriosa.
A nota mais interessante desse certamen

foi o voto da exma. sra Aristeu Aguiar. Espi
rito delicado e culto, onde á sensibilidade temi.
nina se irmanam as virtudes mais dign; s, vacil
lou entre os trêa expoentes da belleza feminina
capichaba Em qualquer dellcs contemplava a
mulher no esplendor da graça adolescente. A
distinca senhora, então, numa elegantíssima at-
titude deante daquella situação melindrosa, es
creveu :

«E* difficil escolher entre creaturas tão tiil-
das. Além disso, á mulher, entre nós, ainda não
é concedido o direito de voto. Portanto sinto
que náo devo votar. —(a) Nair Barbosa de Aguiar.
-Victoria, 23-5-1930.»

A commissáo julgadora faria o mesmo, mas
era formada de homens, que têm o dirc.t> de
votar... E votaram em Mui* Ferrari, a embai-
xatriz da belleza collaüncnse, que é uma elo-
quente demonst ,,çáo de formosura e de vida.

As plagas portentosas do Rio Doce, táo
malsinadas de fúco de enfermidades em que prin»
cipalmente o paludismo victimava e anniquila*
va os seus habitantes, ahi estáo brilhantemente
representadas na belleza c na saúde de miss
Collatina. Assim disse o presidente Aristeu, em
seu formosíssimo discurso, em palácio.

Maria Ferrari é uma creatura de plástica
admirável. As delicadas linhas do seu rosto, o
colorido natural da sua pelle muito limpa, os
seus olhos de rcllexos vivos, sempre poisados

em pontos ignotosi numa abstracçâo do ambi-
ente que a cerca, dá-nos, ao vel a, a idéa de uma
virgem de Corregio»

Essa sua pouca expansibilidade mais resal
ta a sua formosura. Ê* a belleza da terra vir»
gem e moça. deslumbrada com o crepitar e os
fulgores d:i civilização, no seu natural retraiu-
mento.

Elegante e distineta, simples e aífavel, f«da
com desembaraço e intelligencia, num timbre
de voz sonora e doce.

Nâo queria ser mi/ss. Mas, em Collatina. pelo
voto dos seus habitantes cultos, entre os quaes
ha numerosos espíritos de verdadeiros esthc-
tas. a elegeram rainha da princeza do Rio Do-
ce. Ao se lhe filar que seria miss Espirito San
to, corava e sorria por timidez. Náo queria ser
a nossa rainha... Mas acima da modéstia capti-
vante de Maria Ferrari, estava a vontade sobe-
rana da commissáo julgadora.

E miss Collatina, entre attonita e deslum-
brada, ao vibrar dos applausos, recebeu das
máos da mulher capichaba, na pessoa da exma.
sra. Nair Barbosa de Aguiar, a faixa svmbolica
de nossa emb&ixalriz ao grande certamen. «Ha
de ser miss Universo», já prophetizaram por ahi.

Miss Espirito Santo náo deseja ser tal. Mas,
a tímida senhorinha Ferrari, a encantadora miss
Collatina, a, hoje» miss Espirito Santo, nesse
ponto náo tem vontade..*

Finda, cercada de fartas corbelhas, sorrindo
para todos, miss Espirito Santo recebia e agra-
dedài muito emocionada, as estrondosos mani
festações dos assistentes.

Lá fora o pOVO também vibrava em ovação
espontânea â belleza de nossa terra. A coma-
grada foi á varanda, num gesto de gentileza c
reconhecimento. E & turba frm.iu...

vSaul de Navarro proferiu formosa oração a
miss Espirito Santo, exaltando também, em ima-
gens eloqüentes, a formosura de miss Cachoei
ro c miss Victoria.

Saudando a senhorinha Maria Fe rari pelo
seu radioso triumpho, enviamos ao grande mu-
nicipio de Collatina, nas illustres pessoas dos
seus representantes, da cümrnis>ão organizado-
ra do concurso e á sua socicd.de cmfim, o nos
so enthusiastico parabém.
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CANÇÃO DA ESPERANÇA

Eu nada espero. Sei que o Destino guarda
um diadema de espinhos para iv.im.
Que importai Fu vim ao mundo para o Soíírimento
e nâo lamento,
se foi para sofírer que ao Mundo vim.

E* um espelho esle poema. Através delle
reparem que tristeza se emnranhn nos meus olhos
e que expressão de môgua há no meu rosto 1
Minha vida tem sido unia estrada deserta,

poeirenta de Descrença e de Desgosto!

Eu nada espero! No entanto, ó Desejada
eu te esperei, ancioso,
crepitando nas chnmmas da Paixão,
esperando t<- d;ir, num beijo fagulhanle,
sensação de vulcão na convulsão da erupção!

K tu não vieste.,. Ou antes :~tu vieste ...
Vieste conio as outras que não vieram . ..
Vieste, apenas, reílorir
os cravos longos de uma saudade quasi morta. ^
mas que, em vez de morrer, vive a me consumir j .

Sim! Tu vieste... E eu queda vida nada espero,
nem glorias, nem amor, nem abastança,
ponho na bocca uma canção lyrica e mansa,
canção de Desespero,
canção de Desespero e de Esperança !

Oh l Como é triste a Esperança dos Desesperados !
Ella resume a Anciã, o Anceio singular
de se \iver esperando tudo, tão somente
pela volúpia de Esperar! ..
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Myrian dos olhos verdes:
Escrever-te hoje, neste dia

tâo cheio de sol e de tanta
alegria, para fatar-te de qual-
quer coisa que seja. r peccado
iâo grande como negar um
creador a essa porção de cai-
sas helfas que nós sentimos e
vemos. Mas, para mim, o pec-
cado é uma necessidade para
o nosso conforto. E eu quero
commetter esse. falando-te da
ultima carta que me escreves-
te. A tua linda carta, impre
gnada de •iVuit de Natal»,
trouxe-me a certeza de que nâo
me podes esquecer tâo fácil-
mentet Porque, embora tu me
disseste a tua resolução de nâo
mais medesejares ver, eu per-
cehi, nas entrelinhas, o ruido

e o perfume da lagrima que
derramaste. quando a ini*

ciavas. E estou vendo,

JAIRO

•*+•«•»•

Flagrantes...
também, os teus olhos de um
violaceo mystico. olhando va-
gamente o mar que te fica per-
to, as ilhas verdes ao longe, as
velas pandas dos barcos que
passam somnolentamente, co-
mo cadáveres de garças bran-
cas, flnciuando ao rythmo da
onda.E adivinho os teus pensa-
mantos agitados. A lembrança
formosa e inesquecida dos dias
que, bem juntos, nós passamos,
velejando horas e horas ao
sabor da água encr espada,
nesse poema liquido de gran
diosidade e de suprema belleza,
que te encanta os ouvidos com
a musica barbara das suas
vagas. B as recordações dos
momentos em que nos apa-
nhavamos longe da praia e em
que eu te enchia a bocca com

a volúpia dos meus loucos
desejos. Era então que

nós, inconscien- ^fèW*

temente, nos uníamos,
na anciã de quasi nos
possuirmos, as nossas ca-
becas juntas, os nossos cabel-
los confundidos, as nossas
mãos apertadas, as nossos boc-
cas se tocando... Nâo, tu nâo
podes ter esquecido ainda. Nâo
te falo com a vaidade de mi-
nha pessoa de homem. Falo-te
das loucuras que, como ho*
mem, te fiz conhecer. Outro
qualquer, que fosse, tu não o
poderias olvidar, si elle tivesse
podido commetter aquillo que
tu me deixas te fazer. Nâo,
Myrian dos olhos verdes* eu
guardarei tua carta, como
uma relíquia amável que será
sempre um motivo de grande
encanto para mim. A relíquia
amável da mais linda min
tira que me saubeste contar
com tqn ta sinceridade...

LEÃO
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GAIXA DE ARMAR

Clumoa

Quando n noite põe um veu em tudo. ella afasta a cortina das nuvens c es-
pia .. Se elle desnpparcccu airaz d.*s montanhas, no fim da distancia, ella surge,
então, com um séquito de estrellas*..

lia muito que assim se evitam.
Foi por causa dos teus encantos que o sol brigou con; a lua 1...

Rosas vermelhas

Estendeste a mão para colhejr uma rosa branca; o espinho ingrato te feriu
os dedos; teu sangue manchou a flor...

E* por isso que existem rosas vermelhas!...

Rio

Fosté admirar teus encantos num espelho daguos paradas. Quando partiste<
a água cresceu, espraiou-se entre seixos, galgou abysmos, ansiando encontrar-te,

Chamase-rio a água inquieta que, em cuia pedra, no lenço rendiihado de
espumas, chora, com saudades do teu corpo! ..

.

Prece

Se eu fosse crucificado nos teus braços, queimado na pyra ardente dos teus
lábios, para a remissão dos meus peccados... ohl eu haveria de resuscitar... para
peccar, de novo I...

Beija-flor

Dormias; veio um passarinho e picou-te os lábios, julgando os um fruto ma-
duro; sonhavas-eile ficou azul como o teu sonho; acordaste e elle, assustado, es-
voaçou, pairou no ar, cansado, e cahiu tonto do perfume de tua bocca,

Esculpfura

Se Deus fez o mundo em seis dias... gastou oito, modelando teu corpo.

CARLOS MADEIRA
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*l CARTAS DE AMOR *

Quando recebo as minhas cartas cada dia
tenho um lindo momento de alegria !

Sâo notícias diversas
das creaturas amigas que» dispersas
por este mundo nos quatro ventos,
recordam-se de mim com amizade

e para suavizar a distancia e a saudade,
vem conversar eomiiiígò alguns momentos.

E àlguem me disse um dia :
«Se tens tamanho encanto

ao receber cartas amigas simplesmente,
tu que te alegras tanto.

certamente
enlouquecia* de alegria;
eslremeeias de fervor,

se estas cartas communs tossem Cartas de Amor!»

E então me recordei que. no lindo romance
que foi o meu amor,

iive tudo o que estava ao meu alcance,
todo o esplendor,

a beleza, a ternura, o encanto, a ânsia,
mas não tive a Distancia,
nem as Cartas de Amor...

E hoje que a eterna ausência nos separa*
e que a distancia que ninguém transpoz,
como uma Via Láctea immcnsa e clara

se estende entre nos dois, —
como seria bom que as estrelas cadentes,

riscando a noite com o seu fulgor,
pequeninos correios refulgentçs.

trouxessem lá do Céu minhas Cartas de Amor !
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| Mulheres sem braços

A moda í...
Sempre renovando os seus coprlchoa, sem-

pre arranjando uma novidade para cada esta
çáo I

Extincta, quasi, a moda dos vestidos longos.
pelo menos nas ruas deste nosso adorável Riode Janeiro, era preciso inventar uma moda nova, custasse o que custasse.

h as costureiras já conseguiram isto em me»nos tempo do que seria licito esperar.
Agora, saibam as leitoras da .Vida Capi-chaba., a moda aqui na capital da Republico éandar sem braços...
Mas, não se assustem nem pensem que se-

ja troça.
Nâo é preciso fazer nenhuma operação parasuppnmir os membros superiores, nem -ousa

parecida.
O que é preciso, para uma moça acompa-nhar osdictames da elegância, é mandar fazero seu «tadleur. de setim fulgurante, ou de crepesetim. ou ainda de pellica estampada e radium.deixando os braços foi a do casaco.
Kste deve pousar quasi como um véo sobreos hombros, ficando, apenas, um ef-feito decorativo.

Temos visto, nestes últimos dias,
uma verdadeira epidemia cie lindas
pequenas... manetas.

Um encanto I
E só agora começamos a com-

prehender como Venus de Mdo.
apesar de só ter um braço, conse-
guiu conquistar o sceplro da bellezh
universal...

O perigo dos lábios pintados

O dr. Charles V. Craster, dire-
ctor da Saúde Publica de Nova Vork,
publicou um boletim no qual adver-
te os perigos do beijo, quando a mu-
lher tem os lábios pintados.

Os «batons», segundo esse hygie-

nista americano, são terríveis fúcos para acreaçáo de micróbios.
Diz elle que. quando um scientista quer ave-r.Kuar quantos germens invisíveis habitam aatmosphera que o rodeia, põe uma capa de ge-latina sobre uma placa de vidro e a expõe ao

$f por alguns momentos.
ímmediatamente os micróbios açodem á ge-«atina como as moscas a um prato de mel.E' o que se passa com os lábios pintadosque se tornam uma espécie de armadilha paraosm.crobios. mas cujos efidtos incidem sobreas creaturas. transmittindo se a outros lebios

pelo contacto e resvalando pela bocca a quepertencerem cs lábios carminados.
Isto. dito assim, com semelhante rudeza, &simplesmente horrível.
Mas quantos homens nâo estarão dispostosa correr um perigo de vida, beijando uns la-bios onde a pintura tenha feito se accumular

um milhão dos peores micróbios deste mundo?Somos capazes de jurar que. se algum ho-mem ler estas linhas, levantara o dedo e res-
pondera : — «Eu í»

Zenalde
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Eloy Jorga, fflhinho da casal Acallna-Lauro Cunha,
realdonto em Sâo Matheus.
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Uma visita encantadora

¦
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A nossa redacçâo viveu, na tarde de 23,
alguns momentos de indescriptivel encanto, as
três misses, Judith Bjrbetta da Rocha, de Victo
ria; Diva Motta, de Cachoeiro de Itapemirim; e
MariaFerrari.de Collatina, vieram trazer á «Vi-
da Capichaba» a alegria da sua belleza.

Acompanhadas do nosso brilhante confrade
do «Diário da Manha», («areia de Resende, to-
ram recebidas pelo nosso director Elpidio Pi
mentel e redactor Teixeira Leite.

Os minutos passaram-se entre a doçura de
uma palestra affavel, em que cantava aos nos-
sos ouvidos a dicção desenvolta de miss Ca*
choeíro, em que nos deslumbrava os olhos o
encanto de miss Victoria, e em que se do-
bravam as nossas almas, em ^enuflexáo con-
trita, ante a graça ingênua de madona de miss
Collatina...

Imaginávamos, ali, o embaraço da commis-
sáo julgadora em face aquelias três fascinantes
creaturas, como lamentávamos a imperfeição
do concurso eoi sé exibir uma miss.

O Espirito Santo, pela sua significação evan
gelica, deveria merecer a honra insigne de
mandar três, pelo menos, dada a difficuldade
de se qualificar uma de mais bella.

Modestas, nenhuma dellas queria ser miss
Espirito Santo. Sentiam-se acanhadas com aquel-
Ias manifestações, alvas de milhares de olhares
extasiados.

Mas, quem foi culpado de Deus tel-as fei»
tas assim, numa demonstração vehemente da
sua magia infinita ?

O nosso director disse lhes que miss Es-
pirito Santo seria exaltada, em soneto de ale-
xandrinos, numa pagina de honra.

Teixeira Leite, que comprehendera o ai-
cance da phrase, respondeu olhando, contem-
plativo, as musas:

— Terei de fazer três sonetos...
Elias riram-se da homenagem do poeta e

nos offereceram, logo após, as suas màos de
seda, no gesto de despedida. Tinham muitas
visitas a fazer.

Tomaram o automóvel e lá se foram, se-
guidas do sorriso amável e da alma deslumbra-
da de Garcia de Resende.

Gratíssima pela honrosa distineçáo, a «Vida
Capichaba» abençoa, na exaltação do seu en-
thusiasmo pela belleza, aquéllas vidas dignas
dos fados mais bemfazejos.

Que Deus as faça táo felizes, como soube
fazel-as táo lindas...

Illr
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Dedo e Elayne, fl/hinhos do te. J. Miranda
Rocha o de aua esposa, sra. Jayra F. Rocha,

residentes nesta capital.

Dçpufado José Pedro F. flboüdlb
&.OiM1rt&1t!MtaXJ*U*l*tlrí-,'.\.;.t- ....... ...-üB_»hi>i,ív,,-.

Chegou ante hontem a esta capital, tonde
veio buscar sua ex:.,a. família para residir no
Rio de Janeiro, nosso eminente conterrâneo e
amigo, dr. José Pedro F. Aboudib, nosso jovem
e talentoso representante na Câmara Federal.

O illustre e sympathico parlamentar, queviajou a bordo do Santos teve concorridissima
recepção, vendo-se, entre os presentes, os srs.
Eurico Aguiar Salles e tenente Álvaro Barreto,
ajudante de ordens da Presidência, representan-
do o exmo. sr. Presidente do Estado, drs. Mi-
rabeau Pimentel. Secretario do Interior, Or-
mando Aguiar, Secretario da Agricultura, At-
tiiio Vivacqua. Secretario da ínstrucçáo, Alva-
ro H. Moreira de Souza. Delegado Fiscal, depu.
tados estaduaes, representantes do Secretario da
Fazenda, do Prefeito Municipal e da imprensa.

Desejamos-lhe feliz permanência nesta ei-
dade.

ni«_-.-_-^rJ»w^SÍS^l|5i,l.^),l ji i .iiiiireij^i^^
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B NUM Eli O DAS «MISSES w

Na próxima quinta feira publicaremos os
cichés, das photographias, que mandámos
tirar por oceasiâo da escolha de miss

Espirito Santo.
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A despeito da ma-
china, apesar do en-

genho ir conquis-

COLONIZAÇÃO Quando conseguir*
mos esquartejar as
ultimas fazendas que

tando cada vez mais. para o ferro e o aço,
o que anteriormente houvera sido privile

rrio do homèmi este continua a ser. mesmo
assim, o factor e o expoente das grandes diré-
ctrizes que traçam o caminho das melhores j «r-
nadas civilizadoras.

ü Espirito Santo, por exemplo,
acima da machina, tem 0 dever de
collocar o homem. Acima da indus-
tria, que canaliza para os povos
que a praticam uma serie de vanta

gens econômicas e sociaes, reside,

para nõs, o interesse de trabalhar-
se a terra, de povoar-se o solo, fie
destruir se a obra da naturesa para,
em logar delia, collocar se a obra
do homem.

Tal é, a nosso ver, a preoceu-
paçâo máxima que deveriam ter li-
do, desde tempos passados, os go-
vernos capichabas. St, de certa ópo-
ca para cá. se tem modernizado e
actuaüzado a frase attribuidá ao

presidente Washington Luiz. de que
«governar è fazer-se estradas», no
Espirito Santo a expressão seria
completa e poderia substituir qual
quer mensagem política, si se dis-
scssc : governar é povoar.

Eis. porem que numa analyse fria
e (lespretenciosamente anonyma.no
acervo de serviços pubiics. que
.aliás nâo sín poucos, destes dois
annos de governo que breve eommc-
moraremos ura dos maiores benefl
cios prestados ao Estado, é sem du-
vida o da colonização, a t< dos os de-
mais incomparavel.

vSi alternássemos na vitalidc.de
econômica do Espirito Santo, nestes
últimos lustros. e desse raciocínio
houvéssemos colhido uma observa
çAo criteriosamente sensata, veria-
mos que os louros já obtidos nessa

rio sul ainda existem, como sobra da escra-
vidâo, teremos realizado inconscientemente a
mais perfeita organização de trabalho no U,a-
sil, quer quanto nos interesses cio homem, quer
quanto aos do Estado, do ponto de vista íinan-
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trajectoria brilhante provieram exelu-
sivamente da terra, e ao europeu
que aqui se fixou ha trinta annos,
inccntestavelmente cabe uma boa
parte dessa saúde econômica, desse bem estar
Collectivo usufruído até mesmo com alguma
prodigalidade.

Ha, ainda, um relevantissimo serviço de or-
dem social, que nos prestou o europeu, es-
pecialmente o italiano, que primeiro se acK*
matou e identificou com a terra — a di-

visão da propriedade.

A graciosa menina Rosa Schlimmer, desta cidade,
executando um de seus mais applaudídos bailados.

ceiro, econômico e social.
E' justo, portanto, que, nessas reflexões

singelas porém expressivas, louvemos o esfor-
ço intelligente que, no conjunto dos grandes
serviços prestados á causa publica pelo
actual governo, coube ao honrado e labo-
rioso Secretario da Agricultura, incenti-
vando e levando a effeito a maior obra

II II II =s c II II II II 31



AzTerra virgzm de Vicie ria

Para o Jairo Leáo

r

Terra minha querida, onde a saudade

B- um canto suave que erabalaama a genteI
Terra querida da felicidade,
Onde a esperança fulge de repente...

Teus valies. tua malta, a claridade
Do teu sol magnífico, ri dente,
Sáo para o coração da humanidade
Ü Bem que brota de uma só semente

Eu te bemdigo no êxtase amoroso

Em que— hóstia sagrada do meu sonho

oras a tio tico silencioso..*

.*

l*Im que, de alma vetada eu me supponho
O mais feliz mortal, por ser ditosu

Dentro do tédio que me f z tristanbo**.

Iíijü

N
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POR DIZER
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• ¦ POR ESCREVER..

Nâo me enganei, minha bôa amiga. Eu vi
os teus olhos chorarem naquella noite linda,
csplendente, em que, no Club Viciaria, foi sa-
grada a mais bella» coroada, emíim, a rainha da
belleza capiehaba.

Eu juro ter visto uma lagrima, apenas, ro-
lar discretamente desses teus oihinhos negros
de belleza oriental.

E para uma creatura como eu cm que uma
bohemia desordenada de outrora fez desappa
recer, quasi que por complete, esse sentimento
puro de verdadeira admiração e confiança em
todas as mulheres, passando a confundil as, jol-
gando-as a todas capazes das mesmas malda-
des em matéria de amor, aquella lagrima furti
va. que se desprendeu de teus oihinhos trefegos
c irrequieto?, foi como qué motivo de uma iran*
siçáo moral, que experimentei naquelle instante.

E cheguei a fitar triste, muito penalizado,
dentro da profunda magua, que me despertava
um desejo maior ainda de te consolar...

E* a voz de um sceptico; é a voz de um
homem descrente de todas as mulheres que te
vem falar.

Podes acreditar sinceramente. Chega te a
mim e ouve pois :

Náo é preciso dizer-te quecoraprèhendi per-
feitamente porque choraste. E's bonita como
poucas o sâo. De espirito vivo, de intelligen-
cia clara e maneiras que encantam. Sabes ser
ou és excessivamente má. quando preciso se
torna. Predicados, portanto, bastantes para que
uma mulher triumphe nos salões, na sociedade
e se laça inotada...

E comtudo foste preterida. Nenhum voto;
nenhum protesto de admiração pela tua belleza;
nem. ao menos, nenhuma palavra de conforto,
naquella noite linda, para essa tua grande des-
graça.,.

Ecomo te magoou essa preterição; o indif-
ferentismo de toda aquella gente elegante e
distineta, que lá se encontrava I!

E como te feriam os galauteios dirigidos ás
felizes daqüella festa ! E como te humilhavam
aquelles olhares curiosos dos moços «chies»,
que te náo viam i...

=== rr
Eu comprehendo, minha amiffa: és moça;

és satanicamente mulher...
E no teu adorável e natural raciocínio, mais

feminino que intelligente, como que te julgavas
diminuída, humilhada deante de todos quantosformavam o magnífico conjunto da festa magni-
fica, que foi a noitada esplendida de 23 do Club
Victoria.

Náo continues a pensar assim.
Um concurso de bellezi—essa excêntrica e

interessante creaçáo lançada ao mundo pelo jo-
vial povo americano-tem incontestavelmcnte o
seu encanto; desperta mesmo grande interesse,
é bem verdade, mas tem o inconveniente de
tornar muito conhecido, muito popular, o obje-
Cto de uma adoração, o motivo de uma loucura.
a razão de ser de uma existência, cousas aliás
que a mulher sempre o ê» mesmo que o nâo
queira ou não saiba.

E talvez seja mesmo o raciocínio doentio de
um pobre mortal, que se não cura do mal hor
rivcl de ser ciumento, mas quasi chego a ter
aqui a pretenção de poder lembrar-te que mui-
to mais agrada á mulher a certeza de que é
amada, mesmo um pouco e por um só, do que
todas essas honrarias, todas essas homenagens
que senão corporificam, que se náo individua*
lizam e que apenas servem para a popularizar,
tornando-a admirada por uma multidão ímmcn*
sa, nem sempre sincera.

E a mulher cansa se facilmente, enfada-se
de ouvir dizer, por muitas boceas, que é rai-
nha da belleza, que é embaixatriz da graça, ,;ue
é «Miss» para todo o mundo, quando apenas
ella quereria ouvir, em verdade única, insophis-
mavel, partida de um só, de uma só bocea: eu
a amo, eu a quero.

E nâo se cansaria nunca de ser amada, em*
bora não pudesse ou não soubesse, pela sua
maldade innata, amar a ninguém...

Por isso, minha amiga, não ha motivo para
tristezas.

¦ . v'-

E's também rainha para um desgraçado co-
ração, que te viu chorar...

De La Rive

«ÉtMívjru-sa i-wwwwvíwaaa»,

Quem corrvpra bilhetes da Loteria de Minas tem uma perspectiva do bello futuro.
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POEMA DO MEU ESTADO...

Espirito Santo: como tu és grande
Ma pequenez do leu tamanho !

Terra cie montanhas formidáveis.

Cheia de coisas encantadoras,

Tu és bem o symbolo do Brasil.. .

Abres o teu braço amigo

Para os teus írmôos de norle a sul
E até pra os estrangeiros.

Tu bem mereces o nome de Chanaan:

O íeu nome verdadeiro.

Toda a vez que te contemplo. Espirito Santo»

E te vejo íâo rísonho e lâo amável

Para com iodos os estranhos,

Fico a imaginar por que tens tanla birra

Daqueiles que mais te amam e exaltam:
- Os leus íilhos...

u u u u
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O ódio do homem irrita ; o des
prezo de mulher fulmina/

a
a •

homem está para a mulher.
como o saber para bellrzí»: a bclh ia«
cantam-na os poetas c sonhadores;
o saber, professam-no os scientistas.

a
a •

O homem ornamenta ea mulher
simplifica.
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Sê forte, sendo homem; sê bon
dosa, sendo mulher

a a

4 Innocente Neida Lúcia, aos 6 mezes de idade, fllhh
nha do illustre engenheiro conterrâneo, dr. Cícero

Moraes, o de sua exma. esposa, sra. Isaura Moraes.

O homem é o feito, a mulher a gloria; 0
feito é chimerico c passageiro, a gloria eterna
e immortal.

a
a a

Q homem é 0 fim luminoso de todos os
combates —a victoria; a mulher o f m de todas
as victorias- a consagração.

zade o começo de todos os sentimentos nobres.
a
a

Crê em Deus e confia na mulher.
i

O homem é a ascençáo de todos os ideaes;
a mulher a culminância de todas as realizações.

a

O abraço de pae, conforta; o beijo de mãe
abençoa.

a .
• a

0 homem é o amor. a mulher a amizade;
o amor é principio de todos os prazeres, a ami

Entrega uma bolsa recheada a um homem,
e elle, facilmente, a gastará; confia a a uma
mulher, e ella a guardará intacta,

O homem, sendo inútil, aproveita se; da
mulher, embora, deixando de ser útil, necessi
ta-se.

F.dwaldo Calmon
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Primeira tropa de escoteiros, do Grupo S. José, de
Calçado, que estiveram nesta capital, por oceasiâo de

sesolemnlzar a criação da Federação deste Estado.

COLO.X I/.AC.U)

administrativa de que o Es-
pirito Santo carece.

Estes poloneses que aqui
chegaram cantando, de saúda-
de talvez pela pátria que ficou,
ou de alegria pela trrra moça
que os espera para o hymeneu
do trabalho, sáo as mais vivas
esperanças para as verdadei-
ras conquistas de prtgresso
que devemos aguardar, por-
que os povos, como os ho-
mens, sô podem e devem con*
fiar nas próprias energias, de
que dispõem.

João da Palma
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Os pneus Pathfínder agora sáo
dignos dos dois nomes que «rasem

GmsffgÂM Ééêa&m
NeUes poderemos descobrir uma %nova potencialidade de valor a um
preço bastante redusido. Sim, se*nhor.eclífíici} encontrar mais barato,tstes Panthíinders - superiores amuitos pneus de preço elevado- soovendidos, aqui. por pouco dinheiro.
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Câmaras de preço reduzido
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Troque os pneus duvidosos do seu carro por Ali-
Weathers ou Doublc Baçles, todos Goodyear.
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A producçào Goodyear é maior que a de
quaesquer outras marcas. Oblendo um
custo menor, Goodyear entrega um pro-
ductc melhor- Use Goodyears. agora* e
elles ainda parecerão novos, quando a
data da compra já estiver esquecida.

DUMANS & CIA
Rua Primeiro de Março, 28 - Victoria
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DE VICTORIA A HOLLYWOOD

A vida de Ratnon Navarro

Na vertigem continuada vida de Hollywood,
ha apenas physionotnia impassível, de traços
eternamente serenos, que é a de Ramon Navar-
ro. a mais romântica figura da tela, actual*
mente.

Quando começou a sua carreira, na quah-
dade de bailaiino da Companhia Marion Mor*

gan, percebeu que o seu verdadeiro nome -

Ramon üil Samanicgo- soava mal aos ouvidos
norte americanos e resolveu ser Ramon Navar-
ro para as multidões, gostando tanto desse no-
vo nome que já o legalizou para todos os ef-
feitos.

Está hoje riquíssimo, mas conserva os -*eus

gostos simples, tendo um sentido artístico apu-
rado e profundo.

Possue uma beila vivenda em uma rua tran

quilla de Los Angeles, dotada de um «curt» de
«tennis», um pequeno theatro privado e outros
confortos especiaes.

E* esculptor em madeira, escriptor, dese-
nhlsta de roupa* de senhoras, exceilente baila-
rino e~-os leitores sâo capazes de nâo saber...
—actor cinematographico.

E' musico, também.
Toca violino, violão, piano, e possue uma

delicada voa de soprano ligeiro.
Faz esgrima, nada, joga box, realiza corri-

das a pé, gosta muito do tennis, razões pelas
quaes tudo em sua pessoa é harmonia, elastici-
dade e vigor, sendo, emfim, o verdadeiro typo
do athleta elegante, sadio de corpo e de espirito.

Aos vinte e dois annos fez a sua estréa
como actor, em sua cidade natal-Durango. Me-
xico-e tempo houve em que a sua única am-
biçfio era seguir a carreira ecclesiastica, para a

qual demonstrava pendores que ainda conserva,

pois é catholico praticante e devoto fiel como

poucos.
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Certa manhã, falando a um jornalista seu
amigo, disse Ramon recordando a infância:

-Minha casa tinha um amplo salão coloni-
ai com janellas gradeadas dc ferro. E na horta
os limoeiros, as larangeiras. as vinhas e outras
variedades de arvores frutíferas faziam da mi
nha casa urn authentico jardim do Éden.

Da sua actual residência, que é um mimo
de bom gosto, diz Ronald Colman os mais elo-

quentes elogios, extensivos, aliás, á pessoa do
inteiprete de «Ben—Hur.»

Eis algumas palavras de Colman:
-Aprecio muitíssimo esse jovem Ramon.

Possue elle um talento expontâneo, uma inspi-
raçáo rápida e uma intensa cultura musical. O
seu convívio è encantador. Vou írequentemen-
te á sua residência e. ás vezes, peço-lhe para
cantar, o que consigo com muita diííiculdade.
Ramon parece um pássaro esquivo e tímido.
Elle, apesar de ter o seu nome repetido

por todos os jornaes do mundo, desde
Hollywoo 1 até as mais remotas regifies
da Austrália, é um dos poucos que, neste am-
biente da Cinelandia. conseguiram manter a sua

personalidade a salvo das futilidades quoiidia»
nas, que se registraram na vida dos actores e
das actrizes. Gosta do silencio, é de uma mo-
destia infinita e nunca se viu elle pradear uma
acçào menos recommendavel.

Ahi está o máximo que um homem pode
dizer de outro.

Ramon Navarro, até agora, conserva-se sol-
teiro e sáo poucos os seus romances sentimen
taes.

Eis uma informação que nâo deve agradar
ás suas admiradoras capichabas, pois sempre é
mais interessante para as mulheres que os ho-
mens se interessem por ellas. . ainda mesmo que
seja na pessoa de outrasi. •.

André XHm
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QUER VESTIR COM ELEGÂNCIA? -"¦¦'..<¦¦. 
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VÁ ao BORGES
Alfaiaie especialista em obras de cintas como: casacas, «smocklngs-, etc.

RUA DO ORIENTE, N* 4 - VICTORIA - ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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Armazém ~~| ^ 11 í erragcrr, grossas $
de seccose molhados w020 LJãllâ por atacado. $

Jj Eepeelalleta © Importador de atf oardente. álcool e iarqae em ilti esemla
Endereço teleg.: 30DALLA — Caixa postal, 3961 — Telephone, 315

Rua 1- de Março, 12 -VICTOR1 A— Estado do Espirito Santo
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fOR. AMÉRICO OLIVEIRA
MEDICO - PARTEIRO

RESIDÊNCIA N CONSULTÓRIO

4 UM GRANDE MEDICO NO PARA'
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Rua Washington Pes-— sôa, 22 —
(antiga Rua do Norte)

Teleph. 19
W_q

Rua 1? de Março.
Por cima da Phar

macia Pessoa. Diária ü
mente das a ás 10
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TEIXEIRA SILVA & CIA.
COMPLETO SORTIMENTO DE LOU-
ÇAS, PORCELLANAS, ^RYSTAES,

FERRAGENS, ARMARINHO E
DROGAS.

;'f»-.XV

SECCOS E MOLHADOS
Recebem gêneros do Paiz á consignação

Telegrammas : JARRA
Rua Primeiro de Março, 8 e 10

Attesto que tenho empregado emminha clinica o conhecido preparadoEIMr da Nogueira, formula do Phar-maceutico Chimico João da Silva Sil-veira, colhendo sempre os melhoresresultados, pelo que considero ummedicamento importante para as af*focções syphiliticas»

Dr. Eutichio de Paula Pinheiro

PAR A*-.Maio de 1906. d

I Victoria E. Espirito Santo
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Oswaldo Poggi
ADVOGADO

"^

Ladeira Santa Claro, 24
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ÜM CORTE ELEGANTE É

Padrões - ultima novidade - no
TUDO!

'. ¦'.

Borges Alfaiate
RUA DO ORIENTE, 4 (Esquiua do «Café Recreio») — VICTORIA
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O advogado UBALDO RAMALHETE é encontredo em seu escripto-
rio, diariamente, das 9 ás 11 e das 15 ás 17 horas.

(Edifício «Pau Americano
¦i\í;./uisksamta
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Entendemos que ou moço*, mais que qual*
quer outra força, quando os inspiram sentimentos
dignificantes, merecem sempre acolhida cordial
por quanto», de qualquer,forma, tém orno par
cella de responsabilidade nos destinos da terra
notai. 1% movido* por essa convicçüo, e que de*
liberámos, desejosos de vôr prosperar e distinguir-

%& a mocidade estudiosa espirltoflantenie, fran-
quear lhe, desde o anuo passado, nesta revisto,
uma pagina de anímaçfto, onde possa faxer, sob
as vistas de professores, os seus primeiros cn»
saio?* literários. Claro que nem todos, que vierem
oecupar espaço nesta pagino, lograrão firmar-se,
mais tarde» como expressões, rmioentes e deli-
nitivas, nas nossas letras: mas isso nf.o impede
que elles se sirvam deste recurso esOmuante
para se exercitar, ao menos, nos seus estudos
de língua pátria.

Aqui estamparemos, cie quacsquer estudantes
espirito santenses, as primicias literárias» quando
cilas nos forem enviadas c, ao nosso julgamCfliO,
merecerem o relevo da publicidade.

Temos prazer em inserir, hoje. em nossas co-
Iam nas a vigorosa orayHo pronunciada pelo ta-
lentoso bacharelando do Gymnasio do Kspirito
Santo, Uuir. José Barbosa, por ocrasiíSo da posse
da nova directoria do «Picrrot Club», realizada
no sabhado de Alleluía.

88 88 85
«Senhores

pi:
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O gesto cavalheiresco de meus .Ilustres
collegas, escolhendo rne para falar em nome da
Directoria ora empossada, enche-me de indes-
criptivel contentamento e agradeço de coração
esta deferencia táo significativa, (áo expressi-
Va para com a minha pessoa.

Devido á vossa benemerencia, caros con-
sócios, figuramos na Directoria presente, c re-
unindo, concatenando todos os pensamentos
iguaes num só, eu venho, em nome dos que a
compõem, apresentar vos a coroada nossa gra-
tidáo, a palma do nosso reconhecimento sincero.

Annuncio-vos, como a aurora prediz, um
dia magnífico, uma phase de trabalho, de prós*
pertdade, de engrandecimento para esta socie-
dade, porque náo temo9 intuito de quebrar as
algemas de confiança que no? unem e, além
disso, ha o exemplo edificante e convincente
da Directoria anterior, que» superando difficul*
dades, muito fez, sob a presidência do sr.
Cláudio Passos.

Mas, para elevarmos cada vez mais oglo*
rioso Fierrot Club, invicto nas lutas carnava
lescas, não basta o esforço da Directoria; ê
imprescindível também o vosso concurso, ca*
ro9 associados, afim de podermos, coheso9r
compellidos pela9 rajadas da vontade, seguin-
do uma única directriz, chegar até a crystaliza*
ção do nosso ideal.

Afastemos as cortinas do tempo, que énco-
brem o passado, afugentemos com os archotes
da lembrança as trevas que o envolvem e des-
çamos pela escada dos deseseis annos, até os
primeiros dias da fundação desta sociedade.

E lá, destacando-se como uma estrella de
primeira grandeza, está a figura de Oscar Ara-
ujo, poeta de inspiração suave e elevada, o
fundador do Fierrot Club, cujo cordão cama-
valesco começou, desde logo, a esparzir flores
de alegria pelas ruas desta cidade, colhendo
em troca, a sympathia que até hoje lhe vota o
povo victoriense.

Alicerçado pelo trabalho de sócios abne-
gados, como Hilário Silva, Manoel Dangrcmon,
Benevides Júnior, Cláudio Passos. Antenor Vil-
Ias Boas e outros mais, muitos dos quaes, ain-
da hoje, empregam sua parceila de actividade,
este Club rapidamente prosperou e, no decur-
so de poucos anno*, ascendeu ás culrninancias
da gloria, chegando a s.r citado pelo povo dc9-
ta terra, corno a mais perfeita e organizada
sociedade carnavalesca até entáo.

Ainda oceorre á mente do capichaba o qua-
dro imponente dos esplendorosos dias do Fier-
rot Club; o toque estridente dos clarins annun-
ciando, do Prédio Morgado Horta, a chegada
espectaculosa do deus Momo, de Baccho e
Terpsichore; a marseihesa de suas victorias
suecessivas; a marcha triumphal de seus car-
ros, confeccionados com arte e maestria, que
rolavam sob os applausos da multidão enthu-
siasmada; seus bailes, cheios de encanto e ani-
maçâo, onde, no kaleidoscopío das phanstasias,
sob a saraiva de confettis e no entrelaçamen-
to das serpentinas, centenas de pares bailavam
na volúpia das musicas da época.

Mas, qual águia accossada pela fúria da
tempestade, que procura a Jepidez do ninho
junto a seus filhos, o Fierrot Club, por moti*
vos que o obrigaram a isto, desceu das alturas
em que pairava, pontilhou o espaço no vôo
vertiginoso e veio repousar, por algum tempo,
das refregas carnavalescas de que havia com-
partilhado.

Já todos o consideravam amortalhado pelo
esquecimento, quando, revivendo de suas pro-
prias cinzas, como a ave fabulosa, resurgiu rui-
doso, cheio de vida, devido á deliberação du-
ma «pleiade» de moços, em cuja direcçáo se
achava Alberto de Almeida.

E agora que esta sociedade trilha a florida
estrada do progresso, eis a razão por que de-
vemos, illustres associados, cooperar com todo

(Continua no.verso da pag. seguinte)
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soberano nas MOLÉSTIAS do ESTÔMAGO,

INTESTINOS, CORAÇÃO e NERVOS
TÔNICO DOUTERO
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TODAS AS
Ci»AVURA?»

IMPRESSAS NISTA REVISTA
SÃO FtITAS MA

ASAVIANN,
O (ANTIGA CASA BPUM) ^
ANTÔNIO SEPULVEDA

RUA LE.DO, .30
Teleph- 4 -Ò567
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€BmmliiOei, comltfnaçOes, repre*
B-^otacões e conta própria

Escriptorio e armazém: R. 1 de Março, 42
'r;: ..¦«'/ ?;. ¦.,-.¦¦',¦ í'.\

Telegrammas: TRINXET-Codieo : RIBEIRO

T*ELEPHONE, 75-C. POSTAL, 3815

j Victoria Espirito Santoi

Café Globo
RUA JERONYMO MONTEIRO* !•

Dnqoe de Caxias, 40 - €• postal, 3741

Trinxet & Alves
SERVIÇO COMPLETO PARA BANQUE-

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

e estrangeiras
TELEPHONE N. 182 —

VICTORIA ESPIRITO SANTO
•
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(Conclusão)

devotamento afim de coliicai*a no seu antigo
posto, que tanto a enobrecia.
| E essa obra grandiosa depende, principal
mente de vós, caros consoclos $

E por que ? Porque é sobre bs alicerces
lançados pelos seus associados que uma socie
lide vive explende e domina.

Portanto, unamonos todos nós para a con
itizaçAo desse ideal e sob o palito formado

|à bandeira do Pierrot Club, ergamos hosa-
ias ao seu glorioso passado, e levantemos
iclamaçôes sinceras áquelles, que até hoje

^talham pelo seu engrandecimento.»

ou

Csperança
*U choras, coração? Acaso já sentiste

mâo da vida desfazer teu grande sonho?
os palácios divinaes que construlste.

desmoronando peIoabysmo,pelochaos medonho?

2-.'.•¦¦¦

..... ..... Y.Aj

viste extineta, engolfando-se na treva,
derradeira illusão de tua vida?
derradeira esperança o vento leva

?or essa noite, cruelmente impellida?

| mas não chores mais! Espera o novo dia,
Ispera o novo reílorir da primavera;
1* de findar se essa noite negra e fria,

ha de re9urgir o sol... a luz ?. Esperai

ê*, coração? Ao despontar de nova aurora
'8 vezes uma magoa se esquece;
ransforma se em riso a lagrima de outr'ora
orque então a esperanç \ reíloresce.

ELLY HF.SKENHOFF
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Jacques Rochweréer
- NO -

PHOTO STUDIO
¦ -"'- 

%.'-¦.'•-'..*-' ¦'" : 

,'¦•¦¦ 
...'¦'¦¦¦' 

¦

¦¦ !N ¦. .! 1 ; ¦¦¦.' &¦ *;";- :. Y-.:-' .' ¦.';..''-.' ¦'¦'.'¦ '.¦;.,:..',,YV'.'' .;..-'- í-^-;v.. Y ¦*/¦;¦

é rua 1- de Março, 19 - pho-
ne, 104 - attende aos seus

clientes todos os dias, inclu-
sive feriad.os e domingos.
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ADEUS RUGAS!
A mulher em toda a edade pode rejuvenescer e embclic/«r.
—W faci! obterão a prova em vosso próprio rosto em pou.
co tempo. — Kxpcrimentae Hoje mesmo o RUGOL, Creme
^cientifico preparado segundo o celebre processo da famosa
doutora de betlexa Mlle* í>ort Leguy, que alcançou o primei-
ro prêmio no Concurso Internacional de Producto» de Toilcttc.
Pflffil opera em vosso rosto uma verdadeira transfor*
|\UuUL môçüo( vos embelleaa e vos rejuvenesce ao mes*
mo tempo.
pnfÃi diífere completamente dos outros crsmes. sobre*
IAUvIUL (U(|0 pt|â gu,i scçlto sub.cutânea, sendo absorvi*
dos pelos poros da peite os preciosos alimentos der mico»,
que entram na sua compoiicSo.
plirni *vtt* c previne as rugas precoces e pes de
IAUuUL galinha, e ía* desapparecer as sardas, pannos,
espinhas, cravos, manchas, etc.
Pfirni "a° «ngordura a pelle. Xffo contem drogas no-
IlUyUL ctvas. K* absolutamente inoffcnsivo. Até uma
criança recém-nascida poderá usal*o.
p MT fli t,á uma ví<i^, n0Vtt * «piderme flacida, porosaIAUuUL t fatigada, emprestando»Ihe a apparencia real
da juventude*.
GARANTIA — Mlle. l»eRuy pagará mil dollares a quem

provar que ella n&o tirou completamente as sua»
próprias rugas com duas semanas de tratamento apenas.

Mlle. I.cguv oíferece mil dollares a quem provar que
ella n.lo po*sue oito medalhas de ouro ganhas em diversa»
exposiçõe!* pela sua maravilhosa descoberta.

Mlle. Leguy pagará ainda mil dollares a quem provar
que o» seus attestados de cura nfio s5o espontâneos e au-
th cn ticos.
AVISO 4- Depoin desta maravilhosa descoberta innumeros

imitadores têm apparectdo de todas as partes do
mundo. í*or isso prevenimos ao publico que n,1o acecite
substitutos, exigindo sempre

¦¦¦ 
.•<•¦" 

¦ 
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RUGOL
Mme. Hary Vi»

gier escrevei
«Meu m a ri do,

que cm sua tjualt*
dade de medico c
muito descrente por
toda a s<»rte de re-
médios» ficou »gra-
davelmente surpre-
heudido com os re
sultadosque obtive
com o uso de UU-
GOL e por isso
também assígna o

. attestado que jun-
to lhe envio...»

Mme.Souia Vs*
lencc escreve

«Eu vivia desesperada com as malditas rugas que me
afetavam o rosto e, depois de uiar muito* cremes annua»
ciados, comecei a fazer o tratamento pelo RUGOU obtendo a
dcseppariçiTo nHo hé das rugas como das manchas, modih.
cando a mínba physionomia a ponto de provocar a curiosi*
dade c admiração das pessoas» que me conheciam»*
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Encontra-se nas boas pharmacias, drogarias e perfumariat.

Únicos cessionários para a America do Sul:
ALVJLM * FREITAS

Escrifi» Central: R. Wenceslau Braaí, r£l * S. Caixa, 1319
S, PAULO

W

coupom (V. C.)

I

SUS. ALV1M & FREITAS, Caixa imz$. Paulo
Juato rcm©uo»lhe um vale postai da quantia de Rs,...«««.

ft$OP0, afim de que me seia enviado pelo correio
um pote de Kl;GOL :

ISomO Í:'a #¦• • • * •••;#.» *«#*»**#?*# ».* é *»..* * «:• * * * *,* * • ••.» *'.#¦'

Rua. m., *,?...*.*..*...?.*?*#•»»•» **¦» •• •>•?•• a

Ctdade y# »*..,,.*',¦,» ••«,•*'*>•« *«»,*« *..?»"% » •«.«* * •**,.* *.

Estado .......

(QUEIRAM ESCREVEU COM CLAREZA)
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Quanto se gasta com a Instrucção Publica I
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na Europa e em alguns paizes hispano-americanos
^9  „..M.  '

PAIZES
< 

"-4. ¦

Suíssa
Dinamarca
Hollanda
Prússia
Suécia
Islândia
Noruega
Polônia
Lethonia
Hungria
Bulgária
Finlândia
Yugoeslavia
Luxemburgo
Inglaterra
Tchecoslovachia
Rumania
Estônia
Bélgica
Itália
França
Espanha
Grécia s
Áustria
Portugal
Cuba
Argentina
Uruguay
Chile 

*

Equador
, Guatemala

Colômbia
México
São Salvador
Bolívia
Venezuela

K)

(

. *

ORÇAMENTO TOTAL
(Francos suissos)

¦

569.223.986
439.810.031

. 1.634.B71.597
5.168.255.018
1 .084 252.611

15.082.8S
448.283.080

1.530.952.360
164.110.000
834.061.Q02
.279.808.100

4.527.000.000
683.803.858
213.746.099

20.663.715.660
1.466.684.181
1.673.758.200
120.782.660

1.374.215.256
5.087.019.740
8.641.791.507
2.769.732.725

750.239.010
1.451.598.003
358.328.692

¦'"¦'.'¦'•*

VERBA DA INSTRUCC
(Francos suissos)

137.477.513
86.471.235

314.475.008
850.745.900
171.867.289

66.355.870
212.801.976
21.171.000

102 220.472
33.368.280

519.000.000
73.619.755
23.049.107

2.197.781.310
137.477.513
151.897.200

10.124.760
113.495-515
370.816.520
526.296442
148.8ii9.454
35.796.870
46.487.977
5639 049

81.676.587
290.877.087
33.733.733
83 201.920
7061.680
9.068.487

27.147.822
O / » 0«IA i«Oi," i

5.464 .,077
9.450.756
9.053.550

PORCENTAGEM

19,8%
19,6%
19,2%
16,4% '

15f82á
lS,4%
14,8%

I Ó A J/Ç)

12,9%
<2,2%
I < ,9%
WAU
10,7%
10,7%
10,6%

Q *\0/

O.9
8,3% : .'.;. ai

*

.,.':>. 
*' 

¦¦'¦•-.

..¦¦¦..' 
•¦¦.

_

7,2%
6 %
5,3^0
4,7%

I vPfOy^

16,1%
14,4%
13,7%
13,2%
13,2%
11,8%
9,2%
9,1%
7,9%

..::,; •;:,. .

i.6a

Estas informações são do Boletim da «Oíficína Internacional de Educa-
ção», de Genebra, colhidos através da Revista de Pedagogia, de março deste
anno, que se edita na Espanha, sob a direcção de Lorenzo Luzuriaga.

Nos Estados Unidos, na década de 1929 1930, estií se construindo um
prédio escolar de 14 em 14 dias.
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A cultura do tomate
O tomate da família «Solanum Jycopersi»

Wim», também chamado «maça de anior», é oIruto de uma planta sarmentosa, pubefcente,iato é, coberta de uma espécie de vcllo, decheiro pouco agradável.
A côr da «maça de amor» náo é igual cmtodas as suas variedades, apresentando se de

: um amarello dourado, algumas veze*, alaranja-
do, outras, rosa, outras, e, finalmente, na maio-
Ha, de um vermelho muito intenso.

. Og frutos do tomateiro sâo, como se sabe,bagos carnosos succulentos, que encerram gran-de quantidade de pequeninas sementes brancas.
A sua cultura é uma das mais melindrosas

que se latem nas hortas, demandando de mui-ta delicadeza, apesar das excellencias do nossoclima.
Os tomateiros ubtem-se por sementeira quedeverá ser em local abrigado, sobre teria franca ou normal, que tenda mais para o solto do

que para o preso; o húmus que contenha deveaer doce, quer dizer, de providencia animal; abumidade que contenha será táo semente a ne-cessaria para fazer germinar as sementes e nas-cer as plantnzinhas; se a quadra correr fria co-
.bre^c o viveiro com o estufim. convindo es-
palhar uma porção de carvão em pó.Nascidos os tomateiros, tiram-se as plantas.estranhas que possam ter brotado conjunta-
mente.

Mais tarde, quando as plantas tiverem pol-legada e meia, ou duas, de altura, desbastam
Oe os tomates, se elles disto precisarem, mas odespovôo, ou desbastamento, deverá ser feitocom cautela para náo estragar as raizes quedevem ficar.

Emquanto os tomateiros nascem e crescem
noa viveiros, o horticultor tratará de dar os ul-
tiinoa amanhos no terreno em que os quizer
plantar.

Os tomateiros podem deixar de ser pian
|tados em talhôes ou canteiros; podem-se dispor

pd longo de todos os caminhos da horta que vào
jdo nascente ao poente; podem-se bordar com
elles os canteiros que tem outras culturas, com
tanto que estas nâo tenham a soffrer com a
sombra que aquelles lhes projectam.
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O arrancamento dos tomates que estão no
viveiro, demanda também certos cuidados, por*
que as raizes sâo muito delicadas e nâo se de-
vem partir; para o conseguir é conveniente em-
pregar uma «pá» comprida e estreita que tenha
a forma duma espátula ou mais propriamente a
de um puxavante de ferrador.

O arrancamento dos tomateiros nâo se faz
todo duma só vez; o melhor é k arrancando
aos poucos e plantai os logo em seguida se hou-
ver duas pessoas, uma a arrancar e a condu-
zir e a outra a plantar, será mais conveniente.

Aconselham alguns horticultores que se dis*
ponham dois pés de tomateiros na mesma co-
va para garantir melhor a plantação; se o ar*
rancamento fôr bem feito, nâo vemos necessi*
dade de proceder deste modo, salvo se o vi*
veiro fôr muito grande e nâo houver inconve
niente em sacrificar plantas.

O plantão realiza-se, abrindo um pequeno
buraco no centro da cova. indicado pela estaca
que se deixou ficar, quando se cobriu o estru*
me, e pòe se nelle o tomateírozinho com as suas
raizes revestidas da terra do viveiro, conchega-
se lhe mais, calca se um pouco em volta, e dei*
ta%«e dentro delia cerca de dois litros de água.

Quando as plantas, bem dispostas, tenham
pegado e comecem a crescer, convém que se
lhes despontem os gomo* termineis para que
os lateraes se desenvolvam melhor.

Passado algum tempo, assim que os toma*
teiros principiam a ramificar com intensidade,
arma-se em volta delles uma gaiola de canua.'
á qual se sujeitam os ramos.

Durante o crescimento devem-se dar íiigu*
mas regas aos tomateiros» mas n&o ha necessi-
dade de repetil-as muitas vezes, nem que se-
jam muito abundantes-

Chegando, porém, á época da frutificação,
as regas devem ser freqüentes e fartas,

A cultura do tomate é ainda, em grande
parte do Brasil, uma resultame, apenas, da
fertilidade do nosso solo ; poderia ter outra im*
portancia, caso lhe fossem integralmente appU*
cados os moderno? ensinamentos da horticul-
tura* X"

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

Rua «feronymo Monteiro, n. 27-1- andar-(Edifício «Pan Americano»)
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A melhor das loterias
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DIA 3 DE! JUNHO
4 PRÊMIOS DE
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Concessionária: Cia. Loteria do Espirito Santo
Sede: Rua Duque de Caxias, 21

Caixa postal, 3721 - End. tel: «Loteria»
¥?
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As etfracções começarn ás 15 horas
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Retratos

Nasceu sob o ceu de Turim, na Ita-
lia, mas. tem a belleza característica da
brasileira. Olhos de sonho. Porte «Uaiin-
cto. Sorriso ideal. Ha uma suave mclan-
colia cm torno de sua personalidade. Me-
lancolia que a faz mais linda ainda. Me-
lancolia que a distingue da maioria. Até
mesmo suas máos apparcntam ser tris
tes. Veio com sua familia passar aqui
pouco tempo, e, como acontece com qua-
si todos, aqui ficou, talvez para sempre.
O seu coração, pelo menos. Ahl a histo*
ria do seu coração, ingênua e triste..*

Mlle. canta. Com um encanto táo
grande na voz, que todos fazem questão
de ouvil-a. Dahi, em todas as festas de
espirito, ser elemento indispensável.

E' figura muito querida na nossa so
ciedade.

A Itália viu a nascer, mas o Brasil
deu-lhe todas as graças... FIM

M
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f O engenheiro de óculos disse que Alfinete
é demasiado apressadt. Nem bem elle começou
a namorar e já se está falando em conjugo vo
bis. Nós náo falámos nisso, caro engenheiro. Nus
só dissemos que esse seu caso daria, certamen-
te, um lindo casamento.

E* claro 1...
¦ 88 88 8c

Monsieur Vital prometteu, sob juramento,
que. para evitai brigas, nâo fará mais a jovem
espirito-santense bahiana esperar muito tempo
por elle, no cinema...

88 88 co

Uma certa linguinha, que gosta muito de dar
noticias, disse que o noivado do distincto aca-
demico de Direito com a graciosa moça das im*
mediações do Moscoso é para o próximo dia 10.

Veremos si desta vez elle falou verdade.
Qp QR 93

O sympathico santista ficou muito amolado
com a ultima alfinetada. Pois náo devia ter fi-
cado. Aquillo foi blague feminina. Ha alfinetes

Se*
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do sexo forte e do sexo fraco. E os últimos, na
verdade, sáo bem mais perigosos...

8B88 8B
Na ultima festa do «Victoria» vimos o jovem

e distincto moço do commercio estar se atiran-
do todo para os lados da jovem morena da
praia. Como si ellê nâo soubesse que ella é
quasi noiva...

QO QQOO OD

O sympathico moço, que trabalha no com-
mercio e tem tendências para athleta, mudou
muito. Os seus gestos nâo sâo mais os meamos.
Deixou o cabello crescer um pouco. Lembra,
até, uma outra figura, muito conhecida em nos-
so meio social...

SOD 00Ou Cxí

A morena da praia veio de Minas toda zan
gadinha. Mu lou muito. Náo ha uma pessoa que
náo tenha notado isso. Teria a senhorita dei-
xado lá o seu coração?...

SOO 
nn
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Era mesmo truc do amável inglez. Elle se
sentou ao lado da outra para o papae dellas
nâo desconfiar. Essa sua attitude lembra um di
ctado muito interessante e verdadeiro....

SOO QDCO CO

A senhorita de luto, de volta de S, Geral-
do, tem furtado muito com o engenheiro more-
no. Por que só flirt? Alfinete aconselha a am*
bos uma attitude mais moderna...

rHygiene e belleza
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Imprescindível á mulher «chie»

PARA O ROSTO E PARA O CORPO

Vende-se em todas as boas drogarias.
pharmacias, perfumadas a casas

de armarinho.
Depositários em Victoria:

G. Roubada & C.
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Câmara Municipal de
ST* 

f# Ihereza
O eu Sydney Pinheiro Lu

cas teve a bondade de los par-
ticiparsua eleição para o elevado
cargo de presidente da Câmara
Municipal de Santa Theresn, neste
listado, na vaga do dr. José Luiz
(.asparini.

Gratos*
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CptirC seu sangue
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Fortaleça seu organismo

Torneio de Bilhar no
«Club Victoria»

No próximo dia 31 effeclivar
se-á, no «Club Victoria». grande
torneio de bilhar entre membros
dessa prestigiosa sociedade.

Essa prova, para a qual se
inscreveram vários amadores, está
despertando grande enthusiasmo
por parte dos adeptos do taco, o
que nos leva a adeantar que ella
alcançará brilhantismo notável

Esse torneio, segundo aviso
que a secretaria do club fez pu-blícar. obedecerá ás seguintes
condições:

a)—Somente os sócios quitesa eile poderão concorrer, sendo
feitas as inscripçôes na secreta»
ria do club, mediante o pagamen*
to de contribuições de to$ooo;

b>—Os concorrentes inscriptos
poderão reservar os tacos que es-
colherem e teráo á sua disposição,
diariamente, das 15 a I hora, os
bilhares do club, para treinamento;

• c)-0 torneio será iniciado a
311 ás 20 horas, na sede do club,
proseguindo as provas no dia se-
guinte, se náo forem terminadas

}': . * M tf

A ug mente
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seu peso
Com o tratamento pelo Elixir deInhame, o doente experimenta logo umatransformação no seu estado geral; oappetite augmenta, a digestão se faz comfacilidade (devido ao arsênico), a cÔrtorna-se rosada, | o rosto mais fresco,

melhor disposição para o trabalho, maisforça nos músculos, mais resistência éfadiga e respiração fácil.
O doente torna-se florescente, mais

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

DEPURA - FORTALECE - ENGORDA

i

-": .* A<*MMK«F.«IIK- WttCBÍJ
mmmWmmMâmmmímamWMMMH

até ás 24 horas do primeiro dia;
d)-O torneio constará de pro-

vas eliminatórias em partidas de
200 pontos e uma prova decisiva
final em uma partida de 600 pontos;

e)—Ao vencedor será offere-

m"iSÜS

cido valioso prêmio;
f)~-Até o dia 30 a dírectoria

do club fará a designação de dois
juizes para o torneio e publicará
as condições technicas de realiza*
çáo das diversas provas. m

8888 88
0 mignon e fino funccionario da Fazenda

teia se carteado quasi diariamente com sua noi-
vinha. Aviso isso ás nossas beldades afim de
que eile náo as possa mais üludir com os seus
hábeis argumentos...

88 
88 83
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O mais alto funccionario do B. B., que usa
pincenez, está mesmo cahido pela sympathica
moça. que reside na Cidade alts. Temoi-os visto
juntos e é nossa opinião sincera que ambos
formam um elegante par...
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Nao sabemos se a ex noiva, residente no
Moscoso* namora o filho da terra de Mussolini
ou o sympathico pharmaceutico* Vemol a, de
quando em quando, com um e com outro.

Vamos descobrir isso.,.

Alfinete
, ir.-. <Uf .;'•'¦'¦'¦• .' .'
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Acceitamos.para esta »ecçao, quaesquer colk-
 boraçyes* que, eníref:mlo,stf «èrão publicadas,

ai convterem ú rèdacção. Podem mandadas para a Caixa I*os*
tal :%m ou para a Avenida Capiehaba, n, 2B, ne*«a Cidade.

¦ ^ .:.'»W' ¦¦¦¦: ' .. ¦'," ¦--¦¦¦
¦''."¦;":>"K ¦'¦¦ ': "'^/"'Á '¦¦¦::'

'S?Wú€:W"B?t^»m^;m^:: ¦'¦:-iM- • ¦.. -. i..:



I (!
^f Perfumarias,Calçadoa,
" Fazendas, Armarinho,

Roupas,
FLOR DE MAIO

(asa Nametalla
de F. PAULO

Chapèos de sol e de
cabeça, etc.

Preços razoáveis
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Successor de iMAflETAbüA, PAULO * IRMÃO
Rua Icronvino Monteiro. 1 e 3 -CAIXA. 3Ô52-Victoria -Esi. do Esp. Santo
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CRIA ROBUSTOS BEBE'S I
porque :

GLAXO é táo digcstivel, limpo e nutritivo
como o leite materno.

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

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

[Experimente-o para o seu Bebe*

As bellas iniciativas
A nossa revista, que se orgulha de estar

sempre ao lado dos pioneiros do progresso elo
nosso Estado, lançando e vehiculando idéas
úteis ao nosso franco desenvolvimento, sente
se bem quando tem de louvar de publico os que
se empenham pela grandeza do Espirito Santo.

O operoso prefeito do rico município de
Fundão, cel. Guilherme Pimentel, está vivamen-
te interessado na construcçáo de uma estrada
de automóveis, ligando Fundão e Timbuhy á
estrada da Serra.

O grande beneficie, que semelhante inicia-
Uva irá levar áquellas duas importantes villas,
cujo progresso se manifesta a cada dia, com <i
construcçáo de edifícios modernos e abertura
de estabelecimentos eie primeira ordem, resalta
aos olhos de quem quer que se interesse pelas
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nossas cou9as econômicas.
A facilidade de communicaçâo diária daquel

les dois centros com a nossa capital, trará maior
desenvolvimento á riqueza daquelle município,
um dos mais férteis, cuja lavoura náo tem to-
mado o devido incremento pela falta de meios
de transporte.

Servido apenas pela E. F. Victoria a .Minas,
com um trem diário, Fundáo quer outros meios
de expansão dos seus produetos»

O seu esforçado prefeito, intelligente e pra-tico, vae, assim, realizar um extraordinário me-
lhoramento.

Com duas horas somente de viagem, pode-remos estar em contacto com aqueiles dois lm-
portantes núcleos.

Felicitando o cel. Pimentel pelo relevante
serviço que vae prestarão município, sob a sua
criteriosa administração, desejamos que a sua
feliz idéa em pouco seja realizada.
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Hamburg - Ameriha- binie
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SERVIÇO REGULAR DE PASSAGEIROS E CARGA
COM VAPORES DE MALA

Navios a motor

General Osório - General Artigas
General San Martin

'-í-.&vA ¦¦;':.

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
a General Artigas
« Baden
« General San Martin
« Bayern

GENERAL OSÓRIO
« Wuerttemberg
a General Artigas
« Baden

a
a
a
a

a
a

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
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Informações com os AGENTES
nesta Capital:

THEODOR WILLE & Cia
VICTORIA - E. SANTO

Rua Primeiro de Março, n. 12
»

Caixa postal, 3963 End. tal.: «WILLE»
Rio de Janeiro, Santos, S. Paulo

HlítfCurso Superíar te Culta Mi
niBiwm-' in mi.in i- - ii ii i nl. iifiiiÍHl..)iiiiii mi ni mr—i—'".'  m*mmmmwmmm&m&iv9w.mtm»a&iw

Tr.m proseguido a leitura <la#
iheses apresentadas pelos curais-
tas, perante uma assistência com-
posta de Unos elementos intelle-
ctuies de Victoria, O grande in*
teresse revelado pelos que vèm
freqüentando o «GRUPO ESCO
LAK GOMES CARDLV!» é uma d»
melhores provas de como, no fí-
nal do curso de aperfeiçoamento,
todos estáo confiantes no êxito da
escola activa entre nós.

Orientação pedagógica que acotn-
pau ha o rythmo dos ideaes mo*
dernoa, a melhor justificação da
escola activa está nos múltiplos
problemas que defrontamos diária*
mente, ao mesmo tempo que veri-
ficamos uma notória inefficada na
formação intdleciual e pratica de
nossa infância, pelos methodos
actuaes.

O Presidente Aristeu Aguiar, en-
tre outras cousas de opportunida
de indiscutível, incluiu no pro-
grarnma de seu governo a pro*
messa de uma acçâo constante» ca-
rinhosa e decidida em favor da in-
strucçâo publica.

Como jornalistas, na posição afa
nosa de bem colher as impressões
óo publico e de bem orientar aqueK
les que anseiam pelos resultados
colhidos, temos completa satisfa
çâo cm reconhecer o valor da bri-
lhante demonstração de aprovei-
tamento, que se vem fazendo no
Grupo Escolar «Gomes Cardim »

Iaspectores, professores e cur-
sistas estão synthetizando em in-
teressantes theses e trabalho de
um semestre de observação eacti-
vidade, como resultado pratico dos
ensinamentos transmittidos pelo
technico contractado para tal fim*
professor Deodato Moraes.

Náo deixaremos de accentuar,
entretanto, que a contribuição dos
cursistas, antes de tudo, revela a
sua identificação technica com o
ideal que se impuzeram, o seu
grande amor á causa da instruc*
çã i e os seus bons desejos em cor-
responder ao plano de reforma
idealizado pelo Governo actuah

Nos nossos próximos números
faremos apreciações sobre as the-
ses apresentadas e não negaremos
os nossos melhores appiausos
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DE QUEM E" ESTE TRECHO? !
¦i ¦ ¦ . ' . PRIMEIRA PERGUNTA

Tençionando focalizar intensamente
á nossa vida literária, no passado e no
presente, a «Vida Capichaba» inicia, a
partir do presente numero, uma serie
de perguntas, cujas respostas consisti-
râó em indicar-se o nome e trabalho do
autor a quem pertença o trecho literário
transcripto-

Esgotada a nossa serie de pergun-
tas-que serão trinta e duas—daremos
um prêmio a quem acertar em todas,
ou no maior numero possível.

Todos os trechos escolhidos serão
de vultos, que hajam feito a sua vida
literária neste Estado, embora nao te-
nham nascido nelle.

Não havendo quem descubra e nos
indique o autor e livro, donde extra-
ctarmos os trechos publicados, nós os
apontaremos nesta pagina, decorrido o
prazo necessário á espera.

"- 
/'¦¦'-. *;;.

E* um passatempo intellectual, que
proporcionara a muitos leitores a agra-
davel opportunidade de se porem em con-
tacto com os verdadeiros e melhores
intclleetuaes de nossa terra.

Eis o trecho com que resolvemos

«

:'. /

inaugurar esta nova secção da
Capichaba»:

gpLuiiAiiiiiiMfiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiinniniiimiii
«A' affrontota e arrogante attitude

da Inglaterra, daquellat tempos, oppu
semoi a urbanidade 0 o frio tecto dl-
Dlomatico dos consumados estadistas
do império, que, por nossa fortuna,
geriram enfào os destinos da dellca-
da pasta das relações exteriores. Agi*
am na defesa do Brasil, com inflexl-
bilidade, mas corteses, serenos, por*
que sempre estiveram estribádos na
justiça da causa que advogavam.

«E quem patrocina uma causa,
sentindo que militam em favor do di,
reito pleiteado as leis da Dóa razão,
os sãos princípios de humanidade, náo
recorre nunca aos doestos e á inso-
lencia, para vencer.

«Destarte, ainda que náo fôssemos
delicados por indole e educação, néo
deixaríamos de guardar as necessa»
rias conveniências para retrucar ao
ministro da Grà Bretanha, no Brasil,
em 1862, na mesma grosseira e desa
brida linguagem com que pretendeu
entlblar nos e liquidar a sou geito os
lamentáveis incidentes, que elle enve-
nenou e aos quaes conferiu o seu
nome.

«•Era a questão Chrlstie».
minmiimuni
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áquellas, cujos pontos de vbt\ re-
Metam, com precisão, o alcance
da escola nova*

Terminamos, portanto, aqui a
nossa tarefa de hoje, apresentan
do ao Secretario da Instrucçáo, dr.
Attilio Vivacqua as nossas vivas
felicitações e a convicção em que
estamos de que a semente £01 lan-
cada em bom terreno. De certo
nào se fará a obra de remodela-
çâo do ensino senão aos poucos,
mediante uma acçáo constante,
prudente e sobretudo inspirada

numa comprehensâo exacta do pro-
blema.

Com esse primeiro passo, que

A redacçáo da Vida Caph
chaba não se responsabili-
za pela opinião dè seus col-
'aboradores, aos quaes per-
mitte plena liberdade de pen-
samento—guardadas as nor-
mas da moralidade e do ca-
valheirismo.

é o ajustamento tecbnico de um
núcleo de excellenies elementos ás
condições novas da instrucçáo»
iniciamos indiscutivelmente uma
obra, que só o futuro terá o pri-
vilegio de bem apreciar.

Entretanto, divisando anteci*
padamente o êxito da obra, esta*
mos demonstrando o optimismo
com que merece ser exaltada uma
realização táo patriótica, ao mes*
mo tempo que- endossamos ao pu-
blico mais essa promissória em seu
favor*
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Quem compra bUfcetes da Lotaria de Minas tem uma perspeetiva da bailo futura.
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«MEU EVANGELHO» Versos
Q Píauhy tem tido su*s gloriai, principal-

mente nas letras, cuja expansão lhe valeu o
justo renome que ainda hoje desfruta no scena-
rio inteüecttial do Brasil E ainda hoje as águas
tranquillas do Parnahyba-o velho monge- tre-
mulaitdo apenas ao açoite da monção, recoidam
o estro admirável de D. A. Costa e Silva, na
terna canção da saudade e do enternecimento
por todos os aspectos da terra piauhyense.,.

Naquelle Estado, em Therezina, nasceu o
poeta Emir Silveira, funecionario da Fazenda
Nacional, e que, no Rio, vem de publicar «Meu
Evangelho» - um punhado despretencioso de
rimas simples, espontâneas, na t ura es, quasi um
brevíario de contos exultantes. Nâo procura
elle uniformizar as linhas de seus versos por
que a sua imaginação fervilha como um regato
serpenteando entre rochedos, liberta se como o
vôo da passarada emigrante c faminta, para
traduzir ou apanhar as emoções, a sensibilidade
esvoaçante do bardo, e achéça-se, irrequieta, á
singeleza livre e bizarra das borboletas viva-

Faculdade de Pharmacia e Odon*
\í\n ¦.¦;::¦¦ ;„í,, . -if, .MK!r---ívitb!&i»1m&im¦¦ ... .¦:....,,...;• .-¦:¦¦ . -ig, .M.t
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toloqia de Victoria

Conforme foi publicado pela imprensa des-
ta capital, realizou-se, na sede do Cen-
tro Acadêmico «Vital Brasil», a eleição para a
directoria do grêmio dos estudantes de phar-macia e odontologia.

As eleições foram presididas pelo acade-
mico Antônio Vellozo (pae) e fiscalizadas pelos
acadêmicos Milton Vieira e Mebk Feres é após
a apuração verificou-se o seguinte resultado :
Ernestlno Nascimento, Homero Barreto, Dioge-
nes Fragoso, Lourdes Fonseca, Raymundo Ta-
vares e Dulce Leáo.

O acadêmico Raymundo Tavares agrade*
ceu a sua eleição e a eleição dos seus compa-
nheiros, num brilhante discurso.

A nossa redacçâo recebeu um convite do
Centro Acadêmico «Vital Brasil», para tomar
parte num churrasco que o sr. Antônio Bran-
dâo, vice-presidente desta associação, vae of-
ferecer aos seus collegas, na estação de Cavai*
linhos, no próximo domingo.
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Rio, 1930 EMIR SILVEIRA.
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zes, resplendendo em volta de rosaes..*
Nas paginas do «MEU EVANGELHO».

Emir segura, imponente, nas alças do sentimen-
talismo, que eleva ou rebaixa, com estertor.
maltrata ou dignifica. Náo esquece, porém, as
blandicias e as fhmroula» descoradas, triviaes,
da gama das desillusões, de piedoso nocturne»
em fim, os psalmos do «MEU EVANGELHO», cin-
zeiro crepitante da DOR e do DESESPERO.

O poeta, que é uma excellentc alma e um
coração magnífico, é mais inclinado ás tnfluen-
cias sentimentaes. A liberdade de gongorismo#
ás phrases de turbilhão; exalta o vulcão do
amor, de esperanças, e eleva-se, qual Prome*
theu na ambição de renovar o mundo.

Mas, a inspiração vibra, a força de colorido
activa a majestade dos themas escolhidos, da
harmonia e do enthusiasmo reinante.

Bons motivos teve Emir Silveira para edi-
tar «MEU EVANGELHO», livro que o honra é
vale por uma promessa incalculável.

c.

Imprensa

CORREIO DO CENTRO - Visitou-nos cm
seu primeiro numero o «Correio do Centro», que
acaba de ser editado na prospera cidade de
Affonso Cláudio, sob a competente direcçáo do
nosso brilhante confrade Álvaro Castelio e ten*
do como gerente o sr, Mathias Irlacher* *

Exxellentes artigos e feitura material attra-
hente fazem do novel coiiega um orgâo digno
da imprensa moderna.

-REVISTA DO GLOBO-fen Porto Alegre
publica-se, ha 2 annos, a «Revista do Globo»,
que tem como director o sr. Mansueto Bernar-
di. «Quinzenario de cultura e de vida social».
o novo magazine é magniíicamente illustrado e
impresso, estando as suas paginas cheias de
collaboraçáo das pencas mais amestradas da-
quelia importante capitai sulina.

-—Recebemos mais a visita dos nossos illus-
trados collegas: «Revista da Casa Praü» e «Re
vista A B. C», do Rio, «A Luva», da Bahia e
«lilustraçáo Paranaense», do Paraná*

Gratos.

As revistas, supplantando jornaes a livros,
séo, hoje, no tumulto veloz da vida moderna, o

ideai mm matéria de publicidade.
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Estamos vivendo
uma época em que o

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

nheiro se alastra intensamente
e empolga todas as actividades.

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

de e, cada vez mais empenhados em le-
vâr para deante, victoriosa, a responsa-
bilidade da publicação deste semanário
—que é voz vibrante e progressista da
mentalidade espiritosaníense— 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 TRÊS PRÊMIOS, em
duas series, que correrão, os da primei-
ra serie, em junho, pela Loteria da Ca-
pitai Federal de São João, e os da se

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

TRES PRIMEIROS NÚMEROS,
dos maiores prêmios dessas

loterias. Esses prêmios se-
râo de 5(X)$, 3ÔGI e 200$,

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

sendo distribuída
igual quantia em
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cada um dos sorteios.
Nossos leitores jogarão
com os números, que serào
impressos nas capas da «VI-
DA CAPICHABA», fie forma
que, em cada semestre, colleccio-
nando exemplares de todas as nossas
edições, concorrerão, no mínimo» com
25 NÚMEROS differentes. Começámos
a publicar os números, que darão di-
rei to a esses sorteios, desde a primeira
quinta-feira de janeiro deste anno
e, aos que desejarem habilitar-se
a essas sortes, pedimos-lhes que guardem
as revistas, que forem adquirindo, ou,
pelo menos, as capas com o numero
do sorteio, para apresentar á redacção
aquella, cujo numero corresponda a um
dos tn%s prêmios das duas loterias allu-
didas. Dessa forma, tanto no primeiro,
como no segundo semestre deste anno,
TODOS OS LEITORESda «Vida Capicha
ba» terão possibilidades de alcançar os
prêmios, que distribuiremos nas epo-
cas indicadas : : • **• . * 
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GUARDEM, PORTAN
TO, TODAS AS CAPAS
DA *VIDA CAPICHA-
BA», QUE PODERÃO
DAR BONS PRÊMIOS,
EM DINHEIRO, A
QUEM AS COLLE-
CCIONAR.
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NOTA:- SO AS REVISTAS
DESTINADAS Á VENDA AVULSA

E AOS ASSIGNANTES LEVAM NUMERO
PARA O SORTEIO ¦*:¦
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1 cremos muito gosto em demonstrar cm vosso próprio

lar o funecionamenfo de um RÊF&ÍGERADOR IiU_C*-
TRFCO, e V. S. ficará surpreso de sua effkicncia
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Pharmacia e Drogaria «POPULAR»
y

G. ROUBACH & Cia.

Importação
directa das
melhores fa-

bricas
estrangeiras

Pfriomanas iinas. instrumental cirargico
e escolhidos objeclos de toacador

Serviço organiyado para o fornecimento
immediato, por atacado, a qualquet

ponto do Estado

Preços sem competência na sua
secçáo de varejo

Deposito per-
manente de

todos
os artigos

de seu ramo

Commlsftftes — Represeitttiçtftes — Consignações

Rua 1o de Março, n. 20 Victoria—E. E. Santo
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propague
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Vida Capichaba
Ef para isso :

Náo a empreste a ninguém.
Diga, por toda parte, que a compra e que não a lè de em-

prestimo, o que eqüivaleria a tomar, toda quinta-
feira, ao seu vizinho ou amigo. 1$000 emprestados... e
a não pagai-os mais.

Ajude-nos a melhoral-a, assignando-a e fazendo que seus

amigos também a assignem.

Si é nosso acsignánte, renove sua assignatura, favore-
cendo-nos com seu auxilio e bôa vontade.

Si gasta impressos, prefira as nossas officinas para
executal-os.

*.

ANNO (52 números) .
SEMESTRE . .'." . .
NUMERO AVULSO ¦

-IO a>V íl M i

f S0(X)

Caixa postal, 3853 Avenida Capichaba, 28
*«***^**«te'*.^
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Telephone - Central 117
s .?¦. *> - ' ' ,' • w ¦ "" ' 
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- Estado do Espirito Santo
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