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seus impressos nas officinas

\ *** _fl I / ^_F > ¦**X|9*Jfc .mmm** * ~ _T^_ * "flH*Jt_^

\ ^^"% sr^dl / J f > -^ _fT^ ¦ & *«"•***-
\ lfc »a*»»^~-|"| I - J| i ~^ *f*f_ _f*

\ \ -sSÉ / - S /sts^ij "\Bfe% _íms*í5í_í_;JÍ
\ * .Ií*--v"'^_^. 

¦ *.*i».*-¦''**i*f_fl 
_r ^V 

"^*** ? 
*. _^_K_^fl^Í__T__uifa_(S *

\ w*,'"^_**ití^^^. ¦ _-***'*' 'x 
~'-'•"v-»* .. Si / WL *"> _^_H'^_ "**

\ - ¦' ¦ .49^mmmT-.ma**^ "' ¦ f^***. V^ **»_, ^^% ¦*¦ TmWmm*. È È 
* tí -f JI_J* 

' **UijB , *¦ j*1 ,,

\ ^^*ÍÍ^',u*,Ty*J_*» ^ **"*•—«-wííSj,, »*i,:'**>">», ¦•*_*S*A.' 1k ' ***K. I / ' • I I I ¦^—hBaVi. •»1 ^r jr- *r v ...»<«..,„,., ^»'«*.i»__r**"»". *_l*y x -v. • 'I''»^a_0BB.X W» »

\ ^*_íí»^-'*^1_**^__:'- ¦ .—..-„ '**-«¦—-~> '¦¦*«.-..« ,-v, *^_^ ^

v a ./Vi*. *'- ^^^H 
^^HhI^jl, > 1',ir.fciri-fc.—.-li'v ' ._w^^t-^^. \^w MM^* fl^H^H^H^H^H ^a l Ia

*; "**mrm - %^^ ' Am _aa«^—i  ^^^^^^í^^^_
^s mmz/~. r^^mmU m m. . . 9 «^— .

^^*«*_. ">-ò-..mJ — "flfl I H r_T _fl^**^_. y^^/j^r '**"¦ _.»_^****â ¦ \ *"***¦*' *av*i _ f*a *¦¦**_*¦ **¦^*a^_^ ío<' _• »»•¦**¦ ..¦v*__ifiiB ¦ ^^ ^¦*^**** *• ***a **¦•**¦ ¦¦^^^fc^__ 'J^ar * ¦ -^¦-m-mMmmmmm mU ^^^Wf » W» _¦^~~ta_. ¦*"j*^ _***r^*'- " '"^ »- _^^^l fl|: ^fl

\ *5Í5** 
___^MflB^ '». a * /""" *R **Wi fl

__flfl_l _K _lr^VB9 _ÍW. jg|^_ J^^_^_|_H IAa ^_l

.•"rs ,•?

«—11

A

1Í-— Porque, desse modo, contribuirá para u seu desenvolvimenkD
e, assim, lhe permittirá f-azer melhor propaganda do Estado.
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2a —Porque os seus preços sáo módicos.

3*~~Porque suas machinas, íypagem e material empregado sáo
de 1! qualidade.

4: _ Porque ha sempre gosto e arte nas suas execuções.

5" Porque seu corpo de operários é dos melhores, que existem
na cidade.
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Bandeiras e bandeirantes no Espirito Santo
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Na segunda metade do século XVíl, o des
cobrimento de esmeraldas já náo mais desper
tava a mesma antiga confiança. Comludo. em
17 do outubro de 1651, o C&ade de C&stetme
lhor ainda escrevi j ao Gãpiiíâo tòór do Bapí«
rito Santo, Manoel da Rocha de Almeida, ani.
mando-o: —«Da Jornada das Esmeraldas trate
V. M. com grande cuidado para maio c todas
as ordens que fijrem^etfesirfriàsTp^^tei com
avisou Jf, M,ia quetrfíaeús 'guafdeV 

(«Qp.cumentos Histqricos» V; 37) j ' J%
Em 1659, Duarte Coffêf, que jienhum resul-

taclo obtiveYifíft $ ..Paulo," segundo asseverou
BaltlVazçj Usb^;^ tentfMi, com eáíe intuito,- ex
piorar»* interior*dessa Capitania, Achava-se ahi
também, afflrma Tauáay, Salvador Corrêa *-ir%
da preoecupado em descobrir as lendárias es-
meraldas, (Historia cit. II 136.)

Empossado em 1663 o capitão Joseph Lo-
pes foi, logo depois, substituído por Brás do
Couto de Aguiar (I);emon erradamente chama
Antônio do Couto), provido-«Capiiâo mór des
sa Capitania e Capitão juntamente dá Compa-
nhia de Infanteria de sua guarnição» por pi-
tente de dezembro desse nvsaio anno. Logo
após. por^m» o Conde de Óbidos, Governador
Geral, a 19 de fevereiro de 1664, mandou en-
tregasse a Capitania a Dipgp de Seixas Barra-
ça, que trazia patente de El Rei, tm cujas môos
havia «feito pleito e menagem delia».

Essa nomeação devia ser uma consequen-
cia da nova ordem na administração do Reino;
em 1662, terminara a regência da rainha D.
Luiza de Gusmão, e subira ao throno D. Affon-
so VI, orientado, a principio, pelo .excellente
e operoso ministro, que foi o Conde de Cas-
tello Melhor.

Em 1664,0 Provedormór da Fazenda Real
recebeu ordem de mandar cunhar a moeda em
curso no Espirito Santo,

Nesse mesmo anno, por patente de 19 de

maio í) Affon?o nomeou Agostinho Barbalho
Be«erra~b mesmo que, durante o motim de
1659 fora aeclamado governador do Rio —ad
ministrador fias minas com a incumbência es«
pecial, ainda, de descobrir a lendária serra
das Esmeraldas, A patente vem reproduzida á
png. 211 do v«»!. II íl >s «Annaes do Rio de Ja*
neiro».

O Governador Geral escreveu, em dezem-
bro de 1665 a Agostinho Barbalho, asseveran-
do, com relação ás minas e ás esmeraldas, que
estimava-«para a diligencia de V. M. guar-
da^se a fortuna vêr desmentida a incredulida-
de dos que sempre as duvidaram » R'*commen*
dou que, no E-pinto Santo, fosse prestado o
necessário c incurso ú expedição. Elle mesmo,
porém, nenhuma confiança mais tinha nos de-
sejados descobrimento; e, em uma carta de
fevereiro de 1666, reproduzida â pag. 65 do
vol, VI do* «Documentos Históricos», náo teve
duvida em se manifestar, nos seguintes termos,
dirigindo-se a Pedro de Mello, que então go-
vernava o Kio de Janeiro : «tudo isto de Agos.
tinha Barbalho ê um cmbeltc», e vás quantas
promessas ha frito das Minas, por j^er a ten
çáo de Sua Magestade que se lhe pague sol-
dos. Elle entra com pês de lá a pedir o que
consta do rol que V. S. me enviou: pouco a
pouco se ha de querer ir introduzindo nos sol-
dos, que de nenhuma maneira convém se lhe
pague» Alludia ainda ao insuecesso de Salva-
dor Corrêa, e mandava suspender novos for-
neeimentos a Barbalho, que havia promettido
fazer o descobrimento á sua custa. Esse gover*
nador estava convencido de «nào haver no Bra-
sil mais minas» —como escreveu em outra car-
ta de 1665 (idem. pag. 63.)

As novas provisões reaes de Barbalho, ha-
viam chegado á Bahia, em abril de 1665: o
Conde recommendou, na verdade, fosse presta-
do todo o auxilio necessário ao explorador, e.
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nesse sentido, escreveu, mesmo ao Governador
do Rio e aos Capitães mores do Espirito San-
to, Cabo Frio, S. Vicente e Parnahybà (idem,
48 a 50)

Em" 11 de dezembro de 1666, Agostinho
Batbalho <screvi?, porém, dessa Capitania, á
Câmara de S. Paulo, rogando enviassem man
timentos para a sua arrojada empresa-«pelos
nâo haver na Capitania do Espirito Santo» —

como está registrado por Balth*zar Lisboa. E
o autor cios *Annaes» assirn dramatizou o final
da ernpresca inglória de B irbalhor—aForam mal

| suc^iUdos os traballips cjaquelle digno Admi
nistra^dor das Minas; pois fazendo todos os sa*
criècíps a Óení (Ia causa pubhca e desemi)cnho
da coaumisàâo que recebera, seguindo' por en-
tíe brenhas paludosas ,e torrentes de agua.que
regavam as vastas matíar^s e on4e lhe falta-
ram todas as cpmrnçdidades para conservar
sua preciosa vida, táo útil ao Real |íervi*
ço, ç no bem dos pqvoSa f^lleceuoactuetAe ser
tâo das Esmeraidasr^co a maior parte do coc-
po das tropa?, qM,e o acompanhavam, a , fazer
importantes descobertas e ao mesmo tempo
qu^ já as avistara e tocara a Serra d^sKsme*
raldas, consumindo a sua fazenda era tào 1^
boriosa e espinhosa diligencia». mnév*
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A noticia do iosuecesso da expedição dr:
B^rrialho, longe de abater os animo», foi in-
flammar os b i* $ drs uiulistas; e ricos serta
nistas emprehcndcram arrojadas explorações» á
própria custa : ^.. 

-¦ ^ ;A^l , .--.{ - .; -.
E' dessa época a p ir tida de FerqAo Dias •

Paes I^mc (1674) u i
Em 1667, havia Alexandre de Souza Freire

assumido o governo geral do Brasil
O Espirito Santo íôra confiado a Antônio

Mendes de Figueiredo, a quem Affonso Furte*
do de Castro do Rio de Medoça, novo Gover-
nador Geral, ninda vera encontrar á frente des
sa Capitania, após quatro annos de adminis-
tração quando, em maio de 1671» tomou posse
na Bahia Nessa oceastáo lamentou ter de afãs.
tar Mendes de Figueiredo, porque, dizia, já go*
vernára mais do que era—«o estylo ordiuario»
— e, em setembro de 1671, nomeou, para su-
credor lhe limado de Lescaro»

Chegara á Bahia, nesse mez» a noticia fie
que d Ciphfl* Antônio Luiz Espinha havia
descoberto algumas mina*, no Espirito Santo:
os «Documentos Históricos» reproduzem uma
caria do Governador Geral a Espinha. Em ou
tubro seguinte, escreveu também ao Capitão-
mór Lescaro, desejando que a viagem tivesse
sido â'brVvç. e;rccomor\endou especial ^diligencia
para que ahi fossem descobertas as esmerai-
das..» * *

Por uma carta-de 1673, saj)? se que em ju-
lho desse anno servido Espirito Santo, como
Capitão mor, Joseph Gonçalves cie Oliveira. Era
Í674 havia muitos indivíduos presos sem pro-
cesso, por e.sse Capitão mór. Chamado á Ba-
hia, para se justificar, escreveu ao Governador,
apresentando desculpas, que náo foram accei
tas, reiterando-ic lhe, em setembro de 1674, a
ordem para que logo embarcasse.

O governo da Capitania foi, então, confiado á
Câmara de Victoria; era isso uma elevada prova
de confiança, naqueila época. Oliveira Lima,
procurando mostrar que o jugo da metrópole
náo era táo eonsummado. como se pretende
fazer acreditar, escreveu, com deplorável exa-
gero que bastava recordar o papel importante
desempenhado, na vida colonial, pelos Senados
da Câmara, «os quaes, ás vezes, até substitu-
iam, nas capitães os governadores...» (D. João
VI no Brasil», voL I, 68),

A Câmara de Victoria mereceu desse Go
ver nador Geral grande consideração: em íe-
vereiro de 1675. Furtado de Castro recommen*
dou que a Câmara restituisse o governo ao
Capitâo-mór, que voltava—«advertido a náo
occaàionar nem outras queixas, nem outra de-
monstraçào.» ^

Era, nessa época, donatário do Espirito
Santo Francisco Gil de Araújo, que comprara
a Capitania, tendo sido a venda confirmada em
Carta Regia de 8 de março de 1675: a Capita,

\\ a/ .
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nia atravessou então um período, infelizmente
curto, de progresso e desenvolvimento.

Resurgiu também a prcoccupaçâo das mí
nas: nomeado D Rodrigo de Cabello Branco
administrador geral das minas, por alvará de
29 de novembro de 1677. mandou logo o cabo
da tropa Joáo de Mattos fazer uma entrada
no sertão do Espirito Santo — *mâo se s^guin
do outro eífeito que augrtiehtar as despesas da
Fazenda Real», segundo commenta Balthazar
Lisboa. r *

«A avidez de descobrir minas de ouro tinha
substituído a das primeiras explorações para a
achada das esmeraldas e outras pedras preci
o ias», refere Braz Rubim. quando allucle ás
novas explorações do sertão, no fim do século
XVII.

Entre essas, Jvsé MarcHIino e o referido
autor, seguidos de perto por Misatl IVnna c
I)cemon# citam, todos o descobrimento de ouro
no Espirito Santo, pelo bandeirante paulista
Antônio'Rodrigues Arzã<», quando, èiti 1692 ou
ou 1693 a Capitam* era governada prlo Capi
táo-mor Joáo de Velasco Molina.

O í<icto está referido por Monsenhor Pizur-
ro, nas «Memórias Históricas», vol; IV. pag. 68

Dizem aquelles escriptorcs que Arzâo apre*
sentou ao Capitáo-mór Molina três oitavas de
ouro, o primeiro ouro denunciado no Brasil
(R. Pombo, 21. VI e pag. 192) ou como salien
tou D;rmon — «tirado e descoberto nas minas
do Brasil»

Seria do Espirito Santo ?
Naquelia época, vinham de Cataguazes, no

território cie Mina.* Geraes, noticias positivas
de felizes descobrimentos.

Céleres, as noticias tentadoras atravessa
ram o Atlântico, attrahindo, para o Brasil, no-
vos aventureiro*; e o Rei nào teve duvida em,
apressadamente, promulgar a Carta Regia de
18 de março de 1694. concedeu o foro de fi
dalgo e o habito de qualquei das três ordens
militares a todo aquelle que ffescj brisse jazi-
das de ouro ou prata, no Brasil, como refere
Taunay (Historia Seiscentista., vol III 55)

Instituída, em 1709, a Capitania de S. Pau-
Io e Minas Geraes, o Espirito Santo, estreita
faixj litorânea, raramente administrada com
elevado interesse e acerto, nào teve ouro, em
quantidade sufficiente, para tentar grandes ex-
ploraçõtss: náo attrahiu. para o seu território,
novas empresas exploradoras de importância,
e assim atravessou o século XVIII pobre, ar-
minado, mal dirigido, sem esperança de pro-
ximo progresso.

Na «Historia do Brasil» Rocha Pombo ain-
da assevera á pag. 280 do vol. VI;—«Na anti
ga Capitania do Espirito Santo também, ainda
hoje se encontram vestígios de que se fe* ai-
gum trabalho, que náo foi inteiramente impro-
fiquo». Refere se, sem duvida, á exploração das
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minas do Castello» impedida pelos botocudos,
conforme* se lê na Carta Regia de 4 de dezem-
bro de 1816 pela qual foram baixadas recom-
mendações especiaes, para que essa explora
çâo pudesse proseguir. O Governador Rubim,
entretanto, nenhum interesse ligou a essa de
terminaçáo, segundo accentuou o filho^ na me-
moria que publicou.

Quanto ás pedras preciosas, refere ainda
Rocha Pombo, á pag. 319 do mesmo volume.
que o mestre de campo Joáo da Silva C.uioia
rá< s encontrou, no alto S. Matheus, perto da
Serra de Marcos de Azevedo, algumas supôs
tas esm< raldas.. .i

o * 1930
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Mario A Freira

m»n.ei íi ir ixa Wn Mn.il
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Conforme noticiámos, realizou *e no dia 7
do corrente, no amplo e confortável saláo do
Club Democrata, o almoço, que um grupo de
amidos offereceu aodr, José Pedro Fernandes
Aboudib, em regosijo pela sua entrada para a
Câmara Federal, com > representante deste Es
tado.

.Vs 13 horas teve inicio o agape. que foi
concorridi*simo. estando presentes o represen*
lante do sr. presidente do Estado, secretários,
deputados, magistrados, representantes de to*
das as classes activa?, e grande numero de
amigos e admiradores do homenageado.

A ampla mesa, em Forma de M, se esten
dia por quasi todo o saláo, estando lindamente
ornamentada de flores.

O cardápio foi excellentc, caprichosamente
confeccionado pel* conceituada confeitaria do
Globo. No pequeno palco estava o Chanaanjazz
*ob a competente direcção do maestro Tibur*
cio Dias, executando admiráveis trechos.

Ao ch a m pag fie, p illustre deputado dr. líbal-
do Rimaflv.te.tez o offerecimento da festa.

O orjdor traçou em linhas simples* mas
perfeitas, o perfil moral e intellectual do home-
nageadò, focalizando com cLgancia o homem
em suas múltiplas modalidades, como politico,
como chefe de família, como profissional e
como cidadão, sempre dedicado e sincero para
os seus, verdadeiros amigos.

O homenageado agradeceu aquella prova
de apreço o amisade dos seus amigos em for-
mosissirao discurso, que divulgaremos yem nos*
sa próxima edição.

Foi uma linda festa de cordealidade, a que
a «Vida Capich>ba> se associou prazeirosa-
mente, estando presente na pessoa do seu di*
rector.

—Nosso phot* grapho tirou alguns aspectos
desse almoço, cujos clichês brevemnte pubit*
caremos
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Vamos publicar na «Vida Capichaba», iodas as semanas, a$ producçâes dos intel*
kctuaes, que nasceram ou viveram no Espirito Santo, c nâo puderam enfeixar cs

seus trabalhos em volumes, dando às Ú publicidade.
Começaremos por Jonàs Montemgo, que deixou considerável bagagem literária,
em prosa e em verso, esparsa pelos órgãos da imprensa capichaba de seu tempo*

Nâo precisamos enaltecer lhe o valor: a transcripeâo elos seus versos c de sua
prosa lapidares dirão melhor, aos que nâo o conheceram, do elevado valor do seu

estro ú da sua aprimorada cultura mental.
Começaremos pelos sonetos a que elle deu o nome de Perfis vndios, e em que fixou

OS traços professoraes dos lentes do Gymnasio do Espirito Santo, cuja cuthedru
dü portuguez era sua

Para explicarmos a razão de ser dessas rimas, publicadas sob a responsabilidade
de seu conhecido pseudonymo — Maçaria Pinto-J^rea somos numa inversão inevitu*
vel, principiar transcrevendo a *nota ftnaln, que elle lhes juntou destinandoas a

uma publicidade em folhetos, que nâo se pôde effectuar;

NOTA FINAL
*

Esses versos .sáo produeto de uma e outra
yadiaçõés, rntre dotn momentos de trabalho.

Convidado pelo meu amigo c. coliega Luiz
Adolpho Thiers Vcllos\ digno director reda-
ctor do vespertino Diário da Tarde, desta ca-
pitai, á eollaborar no seu jornal excuseime de
fazei o no gênero artigo, nâo só pela carência
do tempo para tanto, como por sermos cie oje-
niáopolitica adversa.

Náo podendo porém, de todo neg ir me
ao desejo expresso pelo meu amigo Thiers,
accedi em pçestar o meu modesto concurso ao
Diário da Tarde con) uma euílah >raeão leve,
simples, inoffensivn e ligeira, quies esses per*--
fis em versos vadios.-'

II ivia eu apenas publicado uns oito, quán
do o meu coliega de cadeira,5Ía Escola Normal,
Professor Elpidio Pimentei adoptarulo por pjey?
donymo a inversão do meu, d'gnou se brind r
me com um perfil, no mesmo gênero. Prose»
gui na tarrí. até perfazer todo o pessoal du
quadro, que está apostos; motivo este pelo qual
silenciei sobre os serventes e sobre os subsü-
tutos, que náo estão em exercício,

Ao terminar a tarda, náo me arrependo
nem me envergonho do que escrevi.

Entre a approvação do amigo Thiers e dos
companheiros de redacçâo» consegui a bonda
de du acolhimento dos perfilados e o applau
so geral dos homens de feltras aqui residentes,
tendo a mais a satisfação de saber que o pro
prio vespertino obteve grande procura para
collecçôej?. Isto é um conforto. Resolvi, assim,

organizar esse folheto como recordação de uns
momentos felizes de minha penna humilde e
modesta.

Victoria, em 10 de agosto de 1921.

donas Montenegro
(Macario Pinto)

aaa

G\LERI4 DO GYMNASIO DO
ESPIRITO SANTO

(PERFIS VADIOS)

(Ao cathedratico Adolpho Fernandes
R. de Oliveira)

th bien! Prenez kL,. *s*Adolphinho* elegante,
te liou le pias ancien de toda a Capichaba;
Des bordes de seu fracque em cada ponta de aba*
chocalham da Grammaire as règtes gromme

l antes.

Aux lemps immemoriaes, on dit que elle estu»
dante

foi em Minas-Gerae?... (mas assim não acaba
cet histoire, si eu quízer contai a qual quem gaba
un vieil ami de sempre e dont Táme brúlante

conquista cada dia un nouveau possesseurj
No-Gymnasio il est «TROÇO» e além de profes-

seur
aime par ses enjants, é decano chéri,

. *

de cuja grande acçâo é bem sabida a rota.
E' PRÍNCIPE PERFEITO em gênero aneedota —
— le Vice Directeur, maigrt e ' comprido aussL..

íi
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Mo càtitedratico Carlos Mendes)

1 shoula' writi? primeiro algum outro perfilbut o teu teacker bom me parece de cscol:
e nâo quero ficar mal contigo, over ail.
esquecendo te assim para esperar teu *///?

little mau, e por isso aqui vae, num subtil
montão de words logo e£tè noticia small
do teu /o 6a or w>/ ío be, antes que o sol
se esconda e eu já nâo possa obter todo o meu

t 
' . * • ( * • '. ' will

De Goiabada Lana I si.ull disser que vieste
e esticar a corcunda ainda nâo podeste.
porque ella é tua grande e verdadeira ajfectiott.

In fetv, porém, níio posso assim breve, em papel
Traçar*te o amável typo c bem riçht to têll
tua lije e teu workt fonvhy fitai is fhe quesfiort...

I fl u« i ' sssrssss» 9 *•:"•:, " i* ' '"¦"' ¦¦'-¦^ y»'< f Izszszszz ¦i"iiirr-Tí}
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(^lo càtitedratico Ceei lia no de Al
meidà)

A tua# vida se resume nisto:
Cálculos e formulas de A e II,
traçar figurai, sempre a resolver

ax -f- bxf -f- c.
Teu compabfcirò predilecto é o g»z,i
pastas teu tempo e ninguém sabe em quê,Í
NAo ns... nôo falas? ,. só murmuras sempre

V

f ( J- t (

Já náo come?, nem dormes... nem, ao menos.
para esquecerei) desses teus cosmos, I
procuras conjugar o verbo SUM.,

D "T" ^ 3C -J- 1... insiste»..v
e vives os teus longos dias tristes,
calculando p V~ — 1

'¦¦¦!

(/Jo càtitedratico lüias t^mrnàsi)

Careçam virnmqnc cano
(em linhas breves aqui)
Alneam ex jacuhy :
Sardns-brasilius, ufano.

'".*¦- 
¦

Elias dictus profano
pofmto nostro (que ouvi)
Si metts íton Itcva, o O1 Keilly
seu velho amigo é longa anno.

... (Ao càtitedratico A ris teu Aguiar)
Consultei com cuidado as fontes, os factores
desse histórico vulto, o qual naquelía hdade
da pedra, os dolmens, já com barbara ancieciade
erguia do saber rteotiiiticos lavores.
Figurou na Orientai e Sabia Antigüidade,
da grande Alexandria em meio professores,
collega de ílerodoto—o pae desses primores,
que elle vae transmittindo á nossa mocidade-

O' ter que quaterque beati,
alumnos que elle combate
Latinam lingitam docentem !

\.\: .»r»:

Milii causas memora, Musa,
quo botio corda, que elle usa
Gymnasü cottdidit gentem...

Na EdadeMedia foi cruzado e cavai leito
da fé, que sempre amou no Regimen feudal
cie que se queixa algum muito bom brasileiro.
Eno Tempo Moderno, após ser promotor»
atravessando a Imprensa, ojury. o Tribunal,
Contemporaveamcnte è simples í)iRECTÜRt».

«...

SUS
"V

Quer V. Ex. vestir-se bem e com
" "¦ —'¦ '- *"—"" mi n ii ii.i |-|| n,|L ..„ U|||

pouco dinheiro?
¦ rtnn - in um irrri   ¦ — -  ¦ '- dir, ¦w^t^&AWtommmjmvvmA-srnra

v
PROCURE SEMPRE

a filial da

Alfaiataria Guanabara
" 

/.;#"¦;¦¦ ^-.:

Rua 1- de Março,34—Victoria-E. Santo
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Conforme promettera aos seus leitores a
«Vida Capiehaba» inicia, no presente numero, a
sua secçâo escoteira, que se destina a trazer a
todos quanto se interessam por essa admitavel
organização de educação completa da nos*a mo-
cidade ao par do seu desenvolvimento rm o
nosso Estado, o que se vem verificando de uma
maneira bem eloqüente e promissora.

Nesta secçâo daremos, em pequenas notas,
noticias do movimento escoteiro em geral e em
particular do nosso Estado e trataremos tam-
bem de assumptos de technica e^coteir*, tudo
de accordo com o espaço de ftue dispuzèrmos.

.'¦ 

''¦

Acampamento 00 Féria a

A «Federação Espirito-Santçnse de Esco-
tetros»; que é o orgfto dirigente do escotismo
no Espirito Santo, fará realizar, nesta capital,
de 16 a 29 do corrente, o seu primeiro grande
acampamento de ferias, o qual será installado
na pittoresca e aprazível Praia de Pirahém, na
agradável residência do coronel Manoel Nunes,
que gentilmente a poz á disposição dos esco-
teiros%

Além das tropas desta capital : «Gomes
Cardim», «Domingos Martins»/ «Baden Powell»
e «Orphanato Christo Rei», tomarão parte nesse
acampamento mais as seguintes: cBernardino
Monteiro», de Cachoeiro de ítapemirim; «Mon-
teiro da Silvai, de Mimoso; «Aristides Freire»,
de Collatina; «D. Bosco», de Virgínia; «Aymo-
rés», de S. José do Calçado; de Bom Jesus do
Norte e do Grupo Escolar de Alegre, perfazen-
do um total de ÔO escoteiros.

v O acampamento terá inicio a 16 deste mez*
quando deverão chegar a Victoria oa escoteiros
do interior e será encerrado a 2v, dia em que
as tropas embarcarão de regresso*

As visitas ao acampamento só serão per-
mittidas no domingo 21 e nas noites de S* Joáo
e S* Pedro, quando seráo promovida?, no acam-
pamento, as tradicionaes festas joanninas*

«Jamburl» luso-braallolro

A «União dos Escoteiros do Brasil», nossa
entidade máxima de escotismo, fará re-
alizar, de cooperação com a «Federação das So*
cièdades de Educação», de 15 a 31 de julho vin-
douro, um grande «Jamburi»(reunião de tropas
escoteiras de toda parte), ao qual concorrerão,
além de tropas escoteiras de quasi todos os es-
tados do Brasil, uma tropa de escoteiros de
Portugal. ,

O nosso Estado, onde o escotismo cada vez
mais progride, mandará, ao certo, a sua contri-
buição aquella memorável reunião de confrater*
nizaçfto escoteira, nella fazendo se representar
com uma luzida tropa de 32 escoteiros, bêm se-
lecionados e trenados.
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Inauguração da agencia Pia»
THEODOR WILLE A CIA.

A tarde de 7 do corrente foi festiva com
a inauguração da agencia de machinas «Pfaff»,
da importante e onceituadi firma Theodor
Wilie & Cia-, á rua Jeronymo Monteiro, n- 11,
onde e-Ueve estabelecida a C isa Mirabeau.

Os produetos «Pfaff». de grande consumo
mundial, pela sua excellente manufactura. já co-
nhecidos em nosso mundo commercial, vae ago-
ra |£r por intermédio daqüella firma, grande
desenvolvimento no Espirito Santo. Sob os seus
cuidados já existem agencias em S. Paulo. Mi-
nas, Matto Grosso, Goyaz, Estado do Rio eDis-
tricto Federal. 7

A casa «Pfaff» é um estabelecimento que
veio honrar os foros do nosso commercio e da
nossa cidade, que acompanham o progresso
das actividades mundiaes. *

Situada em magnífico ponto, no mais mo-
vimentado da nossa capital, com as suas am-
pias vitrines fartas de machinas, motores ele-
ctricos, dos mais aperfeiçoados, a novel casa
de commercio mantém uma escola de bordado,
cujo ensino é gratuito*

O sr. Rocco banarelli cepecializado no as-
sumpto, falou nos nas grandes vantagens de
tal aprendisado, pois a escola está confiada
aos cuidados da eximia professora Livia Alves
de Araújo.

A firma Theodor Wille & Cia. intallou, no
mesmo edifício, as suas secções de importação
e exportação, as quaes estào confiadas aos srs.
Alberto Mooler e Arnaldo Voigt.

A* solemnidade compareceram o represen-
tante do sr* Presidente do Estado, Prefeito Mu
nicipal, representante dos srs. Secretários do
Estado, altas autoridades íederaes, estaduaes e
municipaes, representantes de varias classes
sociaes, muitas senhoras e senhorinhas.

As novas installações foram benzidas pelo
padre José Lidwln, secretario da Câmara Eccle-
siastica, que proferiu uma saudação aos srs.
Theodor Wille & Cia. e á Caaa Pfaff.

Aos presentes foram servidos champagne,
doces e sandwiches.

Nesse momento o prefeito Moacyr Ávidos e
o presidente da Associação Commercial. sr. Ju-
venal Ramoa. brindaram oa organizadores d/r
quelle estabelecimento*

Durante as festas tocou a magnífica banda
do 3' Batalhão de Caçadores.
• Foi um grande e alegre acontecimento em
nosso mundo commercial, pelo que felicitamos
a firma Theodor Wille & Cia., nossa antiga cli
ente» e a Casa Pfaff, estabelecimento que hon-
ra a nossa capital, na pessoa do.seu gerente,
sr. José G de Castro.
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VIDA CAPICHABA
em homenagem ao exmo. sr. dr. %*%

ARISTEU BORGES DE AGUIAR
D. D. PRESIDENTE DO ESTADO

¦*% n****''' * S É

pela passagem do 2o anniversario de seu brilhante governo
¦,¦¦¦¦; :*!£*'
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Importantes reportagens illustradas — Muitas gravuras
e/n duas cores — Trichromias. , .

#4:

Collaborações especiaes dos drs. Mirabeau Pimente
¦5 .*
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Xenocrates Calmon, Abner Mourão, Àttilio Viva-
cqua, desemb. Santos Neves e Nilo Brüzzi .

sobre a individualidade do eminente homenageado
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Dois lindos «clichês» artísticos —de «Miss» Espirito
Santo e do panorama de Victoria —corno brinde :

aos nossos leitores.' í' %á'
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ESSE NUMERO ASSIGNALARÁ MAIS UMA VICTORIA
INCONTESTÁVEL DA «VIDA CAPICHABA» NAS
- ARTES GRAPHICAS ESPIRITOSANTENSES ...
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Concurso do sorriso
QUAb SERÁ 0 MAIS LINDO

SORRISO DE VICTORIA ?

Continua disputado. lern feito algum furor.
E' assumpto para palestras. Muitos namorados
sem assumpto se têm aproveitado delle habill
dosamente... E tem proporcionado até brigui-
nhas amáveis. Ilaja vista a de domingo ultimo.
Mlle. prohibiu-o de votar é veio saber depois
que elle tinha levantado uma interessante can*
dldatura. Brigaram na matinês do «Carlos Go-
mes», mas, á noite, graças a Deus, estavam jun-
tos como dois pombinhos-

"- YY.','¦-;,-./;' .Y:.:*F
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NOVO RESILTADO
". 

....... "

Vera Larica
Lilina Bruzzi
luracv Machado
Inah Figueira
Mariamalia Coutinho
Lourdes Furtado
Maria Laura Vianna
Judilh Barbetta e Célia
Pimentel
Ivette Carneiro da Cunha
Enoy Gonçalves
Hellida Carloni
Zilda Sodré e Doracy
Batalha
Amarylles Vianna
Firmiana Loureiro

Queiram mandar mais votos... com o mes-
mo enthusiasmo. A escolha do mais lindo sor-
riso de Victoria precisa ser muito significativo.

72 votos
59 «
48 «
43 «
32 «
28 «
27 «

26 «
25 «
21 «
19 «

18 «
11 «

10 *
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COUPON
CONCURSO DO SORRISO
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Concurso do «fllrt»
Por suggestâo de uma das nossas creaturas

mais interessantes?, a «Vida Capichaba» vae
descobrir quem é o rapaz mais jlirtista de Vi*
ctoría. Esse concurso terminará juntamente com
o que se está fazendo para escolha do mais lin*
do sorriso de Victoria. Foi bem lembrada a idéa
de se descobrir o rapaz mais jlirtista de nossa
capital. Vamos ter opportunidade, assim, de
chegar a conclusões bem engraçadas. Faça-se
idéa de um noivo, de um rapaz compromeltidc,
com o sceptro do mais jlirtista. . Só as moças
poderão votar. Pois se são ellas as victimas...
Foi esta a linda cartinha que recebemos :

«Sr. redactor da «Vida Capichaba.»
E* a primeira vez que tenho o prazer de

me dirigir a essa illustrada redacçâo. Sou admi-
radora sincera da «Vida Capichaba» e. na me-
ílicla das minhas forças, tudo faço para que ella
continue a ser o reflexo das coisas e do pensa-
mento espirito-santense. Fila 'é, 

pois, digna dos
melhores triumphos e eu desejo a sua prós-
peridade, porque nâo admitto uma cidade com
foros de civilizada sem uma bôa revista. Venho
fazer-lhe uma pequena suggestâo. Desejo que a
«Vida Capichaba» descubra quem é o rapaz
mais jlirtista de Victoria, Assim como elles têm
o direito de achar o nosso sorriso bonito, nós
queremos ter o de descobrir as suas continuas
façanhas., de finalidade visual... Ma muito noi-
vinho jlirtista por ahi. . E muitos namorados
sonsinhos... Eu espero, pois, que a minha sug-
gestão seja bem acceita.

Sua admíradora

Jayta.»

Vamos publicar, pois, o primeito coupon:

Qual o ssrriso mais liado de Victoria?

Votada ..........
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CONCURSO DO *FLIRT»

Qual o rapaz mais flirtista de Victoria ?
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OS MELHORES OS MAIS ELEGANTES

PEÇAM SEMPRE ESTA MARCA

AGENTES, NESTE ESTADO, do «Príncipe de Gailes» e dos demais
afamados productos de COSTA PENNA & CIA. -

C. NUNES PEREIRA cS: CIA.
AVENIDA DA REPUBLICA, 11 - VICTORIA^BBBk. —Bk B_ " * "

IsaÊ
TEL CENTRAL, 491
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Para fabricar vinho

SECÇAO DE RECORTES
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O fabrico de vinho exige, sem duvida, uma
technica muito completa e conhecimentos chi-
micos relativos a esta delicada industria.

O vinho é tirado das uvas pela transforma-
çâo que o seu sueco contem em álcool, donde
resulta que, quanto mais doce as uvas, mais for-
te o vinho que dellas se extrahir.

As uvas para o vinho devem ser apanha
das bem maduras, excluindo-se todas as outras
que estejam verdes ou podres, sendo as boas
conduzidas para o pisador ou esmagador.

E' costume extrahir-se o sueco das uvas,
collocando as em grandes taboleíros estanque?,
com bica em *baixo, e pisando-as com os pés
nus, afim de nâo esmagar os talos do cacho,
que, se estiverem verdoengos, torrarão o vi-
nho travoso ou taninoso.

Esse processo, entretanto, é pouco asseado
e primitivo, pelo que a •mechanica agricola já
inventou o esmagador que se gradua de modo
a não esmagar os talos.

As uvas esmagadas dáo um sueco chama*
do mosto, no qual ficam nadando as pelles das
uvas. as grainhas ou rabinho dos bagos, os en
gaços ou talos dos cachos, os quaes recebem o
nome de balsa.

Mosto e balsa sáo, logo em seguida, transíe-
ridos para dornas de madeiras, onde ficam a
fermentar por 6 ou 8 dias

O mosto, passando pouco tempo, ás vezes
12 horas, começa a aquecer e a ferver, como se
estivesse ao fogo, e a matéria corante dos tro
ços da balsa lhe vae dando a côr.

A dorna deve ficar com a quinta parte ern
vazio, para que o liquido, augmentando de vul
to com a fermentação, nâo se derrame pela boc-
ca, que deve ser tapada, mas deixando uma pe*
quena abertura por onde se escapem os gazes,
durante o curtimento.

Convém, no curso deste, molhar de vez em
quanto a balsa no mosto, para dar mais travo
e côr ao vinho, o que se executa por meio de
recalcador, feito de um cabo de madeira, ao lon-
go do qual se pregam sarrafinhos atravessados
em cruzetas.

Conhece se quando a fermentação está con-
cluida, náo só porque o liquido náo ferve, mas
esfria, como também porque o seu nível desce
até onde estava no começo, ou mesmo mais
abaixo, e a balsa tende a se afundar.

Então, deixando a balsa na dorna, passa-
%¦ i^-'&^\::'-T^l''::-':-:
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se o mosto, que já é agora vinho, para um bar-
ri! apropriado, podendo esta operação ser exe-
cutada a caneco ou por meio de um syphâo de
borracha.

Quanto á balsa que ficou na dorna, espre-
me se em prensa de vara, semelhante a de fa-
rinha de mandioca, ou entáo em uma prensa
especial, e o vinho, que escorre da espremedura,
junta-se ao vinho do mosto repartindose Igual
mente pelas diversas vasilhas em que se tiver
transfegado este.

O vinho, depois de ser embsrilado. passa
por uma segunda fermentação, que é o comple-
mento da sua íormaçáo, e pela qual Hle se de*
pura, precipitando a borra no fundo do barril.

Esta segunda fermentação dura semanas.
ate o vinho soegar de todo e í car bem transpa
rente, de turvo que viera, sendo necessário, du
rante ella, náo arrolhar as vasilhas n<»m aper-
tar os batoques.

Torna-se então a transfegal-o para outro
barril, por meio de syphào de tubo de borra-
cha ou a caneco ou funil, e uma vez isto feito,
deve-se arrolhal o bem, enchendo o barril até
o batoque.

Este vinho, cuja fabricação acabamos de
expor, é o vinho tinto, cujo preço por cartola
(210 litros) regula 100$000.

tí vinho branco faz-se como o tinto, com a
differença que se faz de ordinário de uvas
brancas e o mosto fermenta sozinho nas dorna*»
sem ter dentro de si a balsa.

Esta, uma vez espremida, pode servir ainda
para dar aguardente ou para forragem do gado.

Quando o vinho está turvo, paraescbrecel-o,
usa-se o barro puro da telha, bem lavado era
varias águas e misturado ao vinho na proporção
de um kilopara 350 litros de vinho, agitando-
se com um batedor e deixando-o no barril por
20 ou 30 dias.

E' o que chama a collagem do vinho.
Para este mesmo 4nn. pode se usar também

a colla de peixe, na dose de 10 a 12 grammas
por 100 litros de vinho» dissolvida em água
quente (nunca fervenle) e misturada esta, já
fria. com urr* litro de vính , que logo se des
peja pela batoqueira.

Também se pode usar a clara de ovo: 2
claras de ovo para cada 100 litros de vinho a
clarear, bem batidas com uma pitada de sal,
misturando se a espuma espessa obtida com 2
ou 3 litros de vinho turvo e misturando depois
tudo no barril.
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„ de seccos e molhados Jíl/líl I JslMrf por atacodc.
Especialista © Importador de atfaardeate* aleoal e iar«ie eo. alta eseala*

Endereço teleg.: 30DALLA — Caixa postal, 3961 — Telephone, 315
Roa Ia de Marco, 12 -V1CTOR1 A— Estado do Espirito Santo 8
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^DR. AMÉRICO OLIVEIRA^
MEDICO - PARTEIRO

KKNIDKNCI a

Rua Washington Pes
— sóa, 22 —

(antiga Rua do Norte)
Tel ph. 19

flfl-XZZUZXl

CONSULTÓRIO

] Rua I? de Março,
Por cima da Phar- K

macia Pessoa. Diária
mente cias 8 ás 10

EM MACEIÓ!

iuiiiiiiiiiiiiinD_3Tiiini»»iiMniiiii
MNflBÉ h^íw i i 'Vii t'T,»ã./TtffMtf"''?'"¦

I
I

./ . aaaewimma

TEIXEIRA SILVA & CIA.

COMPLETO SORTIMENTO DE 1.0U-
ÇAS, PORCELLANAS, ^ÍYSTAFS,

FERRAGENS, ARMARINHO E
DROGAS.

SECCOS E MOLHADOS
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Recebem gêneros do. Paiz á consignaçào
Telegrammas : JARRA

Rua Primeiro de Março. 8 e 10
Victoria E. Espirito Santo

Eu dr. Armando d.1 Silva, medico e pharmaceu
tico pela Faculdade de Medicina da Bahia,
chefe da Clinica Medica do Aaylo de Mendíci.
4ãút e medico da Mygienc Municipal.
Attento qur tenho empregado, na minha clini*

*m, o KI.IXIK Í)B NOGUEIRA do pharmaceuticoclinico Joüo dm Silva Silveira, obtendo ot melho.
re* retaliados cm todo* ot ca«oa de aiTecçdc»
*>} hilitictt*.

O que aflirmo cm fè de meu gráa.
.Maceió» V de Junho de l$ll

pr. Armando Silva.
(Firma reconhecida)
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Oswaido Poggi
ADVOGADO

Ladeira Santa Clara, 24 |
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DM CORTE ELEGANTE É TUDO!
*Padrõea - ultima novidade -

Borges AUal_e
BliA.DO ORIENTE, i (Esquina do «Café Decreto»)
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O advogado UBALDO RAMALHETE é encontredo em seu escripto-
rio, diariamente, das 9 ás 11 e das 16 ás 17 horas.
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Americano
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Ha entre nós o velho preconceito, bem in-
tèressante:—o do discurso. Fazer um discurso,
dizer cousas em publico, é prova irrecusável de
Intelligencia. Não é preciso que o cidadão te-
nha qualidades oratórias, nem mesmo os conhe-
cimento* indispensáveis para que se exprima
com certa clareza; não. Basta que tenha cora-
gem de declamar algumas phrases. com ou
sem nexo, suas ou de outrem, com gramma*
tica ou sem ella, opportunn ou inopportuna-
mente, para que seja tido como «moço desen
volvido», «moço de talento», E melhor è que
náo ha quem náo se julgue capaz de um dis
curto. Eu sempre ouvi dizer que a arte da pa-
lavra era a mais difficil de quantas existe, exa-
ctamente pela somma de attributcs e predica-
dos especiacs que requer. Entretanto difficil*
mente se encontra quem se excuse de fazer
um discurso. E* porque está estabelecido que
•falar em publico» é prova de intelligencia,
ninguém quer ser considerado burro. E nâo se
diga que isto só existe entre o grosso do povo,
sempre prompto a julgar pelas apparencias e
exteríoridades. Nâo, senhores até entre pessôes
cultas, entre os das «camadas superiores» nota*
se esta preoccupaçáo de se mostrarem orado*
res* E actualmente se pode mesmo assegurar
Jque é exactamente entre os da chamada «elite»
que mais se observa o preconceito. E náo se-
ria difficil illuj-trar com faeto?, de todos os dias,
ò que af firmamos. Tive um amigo, desembargador
num Estado do Norte, que nas sessões do Tri-
bunal, mesmo quando nada tinha a accresccn-
tar ao voto dos collegas, dizia sempre alguma
cousa, quando proferia o seu, ainda que fosse
para repisar os argumento? expendidos. E
quando um amigo lhe perguntou, certa feita»
porque assim procedia, respondeu que si se li-
mitasse a declarar que estava de accordo com
os seus collegas, a assistência diria que eile
era burro» Assim dizia sempre alguma cousa
para ficarem sabendo que eile-sabia falar. Esse
jdesejq de mostrar que se sabe falar, torna-se,
em alguns, uma preoccupaçáo de toda hora e
de todos os instantes. Forcejam. procuram, ca-
tam as opportunidades para «lançar o verbo».
Nesse capitulo então, ha cousas muito de se
apreciar. E nunca andam ciesprevenidos. Tra-
zèm sempre, ja preparadinho, o «improviso».
Ém Cachoeiro de ítapemirim, para citar um
faeto de fácil constatação, um advogado já le-
yòu o seu deseio de falar, a fazer um discurso
á N* Senhor Jesus Cbristo. E com uma aggra-
vante; o «homenageado» estava, no momento,
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morto e impossibilitado de qualquer gesto de
defesa. Foi numa sexta feira da Paixão. Quan-
do a procissão que percorria a cidade se ap-
proximou de um coreto existente numa praça
por onde devia passar, o moço trepou-se no
dito coreto, bateu palmas, fez parar a procissão
e lançou o discurso, que foi um libéllo crime
aceusatorio, tremendo, contra o Juiz Pitatos e o
Conselho de sentença da Galliléa. E note-se :
-?tratava-se de um moço equilibrado c até de
invulgar cultura, segundo diziam. Na Bahia, a
mania do discurso chegou a um ponto tal que,
um de seus Governadores, creio que o dr. An-
tonio Muniz, teve que tomar uma séria provi-
dencia contra a mesma. Certa oceasiâo, conta-
se, S. Exa. fora inaugurar um Grupo Escolar
no interior do Estado e depois de uma cace"
tissima viagem de 10 horas de trem, cançado,
suado, empoeirado, teve que ouvir, do trajecto
da Estação úa Estrada de Ferro á casa onde
se ia hospedar, to discursos. Porque faW u o
Promotor da Comarca, fahu o Presidente da
Câmara, falou o Director do Grupo, íalou o
Presidente do Grêmio «Ruy Barbosa» (toda ei-
dade na B ihia tem Grêmio «Ruy Barbosa», falou
uma Professora, falou um garoto, filho da Pro*
fessora, falou o Collector, falou o Delegado de
Instrucçâo, emfim 16 indivíduos desejaram ter
a eloqüência de Cieero e de Demosthenes pa-
ra, naquelle momento solemne, erguerem as suas
débeis vozes, afim de traduzir toda o emoção
que lhes embargava a palavra, ao ver naquella
terra o vulto eminente do grande estadista que
dirigia, com entranhado amor materno, os des-
Unos da gloriosa terra de Ruy, (pebre Ruy!)
Dantas, Cotegipe, Seabra. Mangabeira e outros
menos votados I No dia seguinte o Governador
mandava o seu Ajudante de Ordens manifes-
tar ao Sr. Prefeito da Cidade o desejo de nâo
mais ouvir discursos. E dahi por deante passou
a exigir previamente o programma de festas,
para a devida censura. Essas censuras, porém,
sáo inefficazes. Os Governos deviam tomar
uma providencia séria a respeito. Náo se exige
de um «chaufíeur» habilitação especial, com
exame» carteira, matricula ? Por que náo fazer
o mesmo com os oradores ? Será que o díscur-
so seja menos contundente e náo tenha o po*
der offensivo do automóvel ? Ningucm o dirá
por certo. De um automóvel, da inhabilidade
de um «ch3uHeur», toda gente pode se livrar
facilmente. De um discurso, nunca. £ quanto
ao seu poder offensivo todos sabem o que é
ouvir certos discursos feitos por certos orado*
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ires- O paciente sae do «local do crime» com
um mau humor, uma tensão nervosa, um dese-
jo de desapparecer da face do globo» doido. Ha
discursos que entoxicam. A asneira em dose
excessiva tem sido a causa de graves lesões
nos órgãos secretores da paciência de muita
gente. Eu, deputado» proporia a regula-nenta.
çáo da oratória com um projecto nestes termos:

«Art. I —Pica creado, junto á Repartição
Central de Polícia, a Inspectoria Gera! de Ora-
dores Populares, destinada a habilitar e ft<ca-
lizar o exercício do discurso,

Art. 2*—Haverá apenas 3 classes de ora-
dores: a dos cMcof», a dos familiares e a dos
políticos.

§ 1;—Serão cívicos os que se habilitarem
para as datas e festas históricas.

§ 2 —Seráo familiares, ou de scbre-mrsa, os
que pretenderem se dedicar aos casamentos,
baptisados e anniversarins.

§ 3 —Seráo, emfim, políticos os <jue ?e de
clicarem á propaganda dos candidatos do Go«
verno aos postos políticos electivos.

Art. 3—Aos oradores será fornecida uma
carteira de habilitação, que será' exhibida sem
pre que a autoridade competente exigir.

§ Único — Pica desde já prohibida qual-
er manifestaçáo oratória por quem nâo este

ja habilitado na forma da presente lei.
Art. 4—Aos contraventores será imposta

a multa de 500$. e o duplo na reincidência,
além da perda do direito de freqüentar festas
publicas ou particulares, por espaço de 4 a 6
annos.

§ Único—A qualquer pessoa do povo é li-
cito prender em flagrante os transgressores, o
que lhe dará direito á 50 '{• da multa.

Art*—Nenhum Município do Estado poderá
ter mais de 2 oradores de cada classe, exce-
pçào feita para o Município da Capital que po-
dera ter até 4.

§ Único—O orador habilitado para um Mu
nicio nâo pode fazer discurso em outro, sem
licença, por escripto, do Delegado Geral de
Policia.

Art. 6—Fica o governo autorizado a regu-
lamentar a insciipçâo, exame, tamanho do dis*
curso, horário, matricula, carteira, emolumen-
tos, multas e deveres para o exercício do «car-
go» de orador popular.

Art. 7—Revogam-se as disposições em con-
trario. Sala das sessões, etc.

MA *X*

NAO*
reatltulmoa photogrephiae;
emproatmmea «clichês»;
dovolvamea orlglnaea;
contrariamos collaboradorea.
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ADEUS RUGAS!
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A mulher em toda a edade pode rejuvenescer e embrttetar»
—JP facü obter-se b prova em vo**o próprio resto em pQXt*
eo tempo. «-. Kxperimentae hoje mesmo o RUGOL. Creme
acienttnco preparado segundo o celebre processo da famosa
doutora de heilexa Mlle. Dort Leguy, que alcançou o pnmei-
ro prêmio oo Concurso lnternacion.il de Productos de TeÜctteí

-rr «Ia de ira transfor»
rejuvenesce ao mes«

mo tempo.
RflGOL °Per<l em vo,l^a rosto uma vIsWtBVa» macio, vos emheller.j e vos re

* 
¦,:.

1
RflGOl differe completamente dos outros crames, sobreIlUavb (Ulj0 p,»jA wUm íirç5a sub*cutanea, sendo absorvi*
dos pelos poros da peite oa preciosos alimentos dermicos,
que entram na sua composição. '.
RflGOl fVÍt* r previtie as rugas precoces e pes deIlUiaV/k gaflinha, e fax desapparecer as tardas, pannos,
espinhas, cravos, manchas, etc. -
RíICtOI n^° etigordura a pellc, Nlo contem drogas no-IVUyvL civas. E' absolutamente ínoffensivo. At^ uma
criança recém.nascida poderá u*al»o.
RÜGOL f** um* vi,,íl nc*vl A eptderme flacida, porosaliUuVL m futigada, emprestando lhe a opparencta real
d« juventude.
GARANTIA — Mlle. Leguy pagar4 mil dollares a quem

provar que ella nlo tirou completamente as suas
próprias rugas com duas semanas de tratamento apenas,

Mlle. Leguy olferece mil dollares a quem provar queella uito possue oito medalhas de ouro ganhas em diversas
exposições peta sua maravilhosa descoberta.

MHe. Leguy pagar.1 ainda mil dollares a quem provar«jue os seus attestados de cura nlo alio espontâneos e au*
thenticos.
AVISO — Depot* denta maravilhosa descoberta innumeros

imitadores têm apparecido de iodas as partes do
mundo. I'cir isso prevenimos ao publico que n£o acceita
substitutos, esigimfo sempre

RUGOL
Mmc. Mary Vj

gier escreve:
«Meu marido,

3ue 
em sua qualt-aâtt de medico é

muito descrente portoda a sorte de re-
médios, ficou agra-
daveimente surpre»
hendido com oa re
sultadosque obtive
com o uso de RC«
GOL e por isso
também assigna o
attestado que jun*

to lhe envio..,»
Mme Souza Va»

lence escreve
«Eu vivia desesperada com as malditas rugas que me

afetavam o rosto e, depois de usar muitos erejues annun-
ciados, comecei a fazer o tratamento pelo RUCiOL, obtendo a
deseppançffo nHo má das rugas como das manchas, modtli-
cando a minha physionomia a ponto de provocar a curíosi»
dade e admiração das pessoas, que me conhecia»».
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Encontra-se nas boas pharmacias, drogarias e perfuma rias.

Únicos c as ío na rios para a America do Sul:
ALVIM ê FREITAS

Kscrip. Central: R. Wenceslau Braz, SÉ2 • S« Caixa, 1379
S. FÀULO

¦

COUPON (V. c>

•¦»»»

SRS. AL VIM A FREITAS, Caixa 1379 -S. Paulo
Juato remetiodhe um vale postal da quantia de Rs,,..

8$O00, atlm de que me seta enviado pelo correio
um pote de RtGOL :

" * ~ ***" •»*.?»*»«» „,„ »*(»«.-»-#.¦*> ##•» *-* * «•# * # ¦» * *"* • .* • * * »

l%U«l » # # # » # » * . •***.«•*«• » , » + __,..»*#.?.. » * * * * » ?'-*'¦*. *#»#»»•*

Cidade
Estado

»•••?• »»»«*.#*

(QUEIRAM ESCREVER COM CLAREZA)
MiiniimiinnmunmiTiniiinmmjLaim; íiajuiuhiii
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COMPnGNIE D'flSSÜRnNCES GÉNÉRflLES
CONTRA INCÊNDIOS E EXPLOSÕES

A MAIS ANTIGA COMPANHIA FRANCEZA OE SEGUROS CONTRA FOGO
FUNDADA EM 181©

AGENTES CERAES PARA O ESPIRITO SANTO :

C. NUNES PEREIRA & CIA.
Av. da Republica, 11 ¦— —

TfrrnrTr nmnn-inpmn "¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦mniinnniiu
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VICTORIA
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Mais tarcle. dias após* dada a precipitação
das impuri / »s tran^fega-se de barril.

Costuma-se também, para clarear o vinho
turvo, filtrai o.

Usa se, para iss , na pequena lavoura, um
grande funil de f. lha, no fundo doqud se aper
ta algodão cm rama, através do qual o vinho
entio passa largando as suas impurezas.

O vinho só deve ser engarrafado depois de
estar bastante tempo nos barris, devendo essa
demora ser de um a dois annos, afim de soce-
gar de todo.

No Brasili o fabrico do vinho ainda é uma
industria quasi inexistente, a nâo ser no Rio
Grande do Sul e nas grandes capitães do Rio
e de Sâo Paulo, onde a sua producçâo nác che-
ga, entretanto, para o consumo interno dos
próprios productores.

Essa industria, porém, será das mais rendo-
sas no dia em que fôr tentada a serio, com ca*
pitai tegular e um erpirito moderno de urga-
sâo.

O 2: anaiversario do Governo
__ _

e a «Vida
-¦¦Í»-.I<\*D* -.laatMK. .¦¦ t*.» —-V***.:..-<-: .' ,i~ ¦ ¦¦ v.'l**l».

Capichaba1 »

$%.#:-%c:. ¦¦¦¦

A impossibilidade material, superior a to
dos os no* aos empenhos e bôa vontade, náo
nos permitiirá editarmos, em 30 deste mez—da
ta que assignalará o 2 anaiversario d > governo,
profícuo e honesto, do exmo. sr. dr. Aristeu
Borges de Aguiar—um «numero especial» vo-
lumoso. cheio de gravuras e collaboraçôes. l£n-
tretanto, em moldes mais modestos, pretende,
mo* divulgar, nesse dia, uma edição esmera-
da desta revistai em homenagem ao preclaro
e querido Chefe do Executivo Estadual.

Entre outros trabalhos de vulto, com que
honraremos essa edição, tencionamos enfeixar
nessas paginas uma serie brilhante de estudos
parciaes, cujo conjunto constitua, em destacado
relevo, a personalidade do integro estadista, que
dirige os destinos de nossa terra. Nesse sentido,
\à convidámos algumas de nossas figuras actuaes

m

X
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mais em evidencia pela sua cultura, inteligência
e funcçâo publica e mais çonhecedora?, de perto,
das qualidades do illustre homeb^gead t —de-
sembargador Santos Neves, dr. Mirab«*au Fimen-
tel, dr. Abner Mourâo, dr. Xen* cratrs Calmo n,
d»*. Attilio Vivacqua e dr. Nilo Bruzzi- p ra se

•¦¦.'¦ ....
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Segurança e conforto
Transporia regular em magníficos

aviões de 2 motores
Malas postaes, passageiros, freta aéreo

PRÓXIMAS SAHIDAS

FARÁ O .NORTE: PAKA O SUL:

W

Sexta Jeiraf ds 10 50 Quarta feira, às 12,20

O Correio acceitará correspondência
pare o Sul da Republica, Montevidéo,

Buenos Aires, Chila e Bolívia, até
QUARTA-FEIRA, ás 10 horas, a para o
Norte da Republica, Mc n to negro. Per*
nambuco, Georgetown Port of Spaln.
St Lúcia, StThomas, San Juan, Port
au Prince, Santiago, Camoguey. Hava-
na a NORTE AMERICA, áa SEXTAS-
FEIRAS, até 8 horas.

1

-

NYRBA OO BRASIL. S A.
a

Hard Rand A Co , agentes, Rua do Com
njercio, 40—Tel. 598
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incumbirem de desenvolver os capitulas se*
guinies dessa biograohia: o Jurista—o Jorna-
lista —o Administrador—o Poli tico— o Orador—
o Homem—e—o Professor, cabendo esse ultimo
ao nosso director.

Si pudermos realizar o nosso objectivo. diz*
nos a consciência que faremos trabalho meri
torio»

<í ••-.
:¦''.¦
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Licença n- 511 de 26 de março de 19U6

HABILLISSIMO MEDICO
POSSUIDOR DE UMA DAS MAIS VASTAS CLIENTELAS DE PELOTAS,

FALA SOBRE 0 «PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE»

Eu abaixo-assignado, doutor em sriencias medico-cirurgicas pela Facul-

dade de Medicina do Rio de Janeiro, attesto que o «Peitoral de Angico Pelo-

tense» offerece vantagens similares no tratamento de moléstias em que seu

emprego encontre indicação.
09. BALBIMO MA9CAPEMHA9.

Venrle-s»e em toda» as Fliarmacias e Drogarias do
— BK ASIL-

Deposito. DROGARIA SEQUEIRA - Pelotas- Rio Grande do SO
9> __ ____, ._-_,_____,,________, — ,-..,--,* mana, m íi.jiiiin uniu» fatmh;,-t-Y. É—MU i ii«wivili'»mi-rf«-"fl •( nrt-l' ' ¦¦"¦'¦"¦ —¦" —

.
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ASSAI>URA8 SOB 08 8EI08, nas dobras de gordura da pelle do ventre,
r^iv>c *ntrí» os dedos dos pés, eczemas inlantis, etc. saram em três tempos com
?uso do ViY PELOTENS?: (Lie. 54 de 16/2/918). Caixa 21000 rs. na Órogaria
Pacheco? 43 -47-Rua dos Andradas-Rio. E' bom e barato. Leia a bulla.
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BRÜZZI A CIA.
Successores de GOMES dt BRVZZl

'e ...

FABRICAÇÃO DE VINAGRES. LICORES, XAROPES,
VINHOS OE FRUCTAS

e *eus congênere» peloa Dr»ce»jso na» Jnriríe"£•*
Coromercio em kto»«o de AGUARDENTE E ÁLCOOL

Grande prêmio na KipoaiçSo internacional do Centenário fie
W£à e diploma de honra do Instituto Agrícola Brasileiro

TELEPHONE, HO - CAIXA POSTAL, 3S35
Eud. teiegrapiuco: DISTILLAÇAO - Código: RIBEIRO

/.."

MMMNmPIO

SR ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦iiiiiiiiiin ¦¦¦¦¦ nitmam^i^A LIBANE-IT
Fazendas; Armarinho, Chapéus, Calçados,

Artigos de ultima novidade, etc.

$¦¦¦?¦• .¦-¦'¦' : ¦.-:.,.',..¦ ' :; ¦¦ ~ .*

¦'' .... ¦¦'£'''¦ ¦'''¦¦¦'¦ *¦-¦' ¦ ¦¦'"-*• : '¦¦¦* ''T- _P

Especialistas tai selas e periasiarias #ttraa£tiras j
PREÇOS SEM COMPETIDOR

TELEPHONE, ?S

j R DERONyMO PONTEIRO, 9-VICTORIA
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ao arsênico, o ferro e o phos*
ro - é um poderoro tônico dos

a» .v,

i *

tf*>1
músculos sangue
o ^arsênico revigora os músculos, o

srro enriquece o sangue e o
t phoro tonifica o cérebro e o

sw * í 1»
^b3t. _è;;
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systema nervoso.
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Cocaína

(Sobre uma pagina cie Álvaro Moreyrc)

Baixando-me seus olhes cie sol poente,
Ella dizia, cheia de emoção:
-Um pouco assim... E faz urn bem 6 gente,.,
Faz um lindo luar no coraçôo...

—Mores felizes que produzirão
Venenos perigosos de serpente.,.
Eu lhe dizia... E ella, com uncçôo,
O "pó" sorvia allucinadamente...

~~T£\o fino... é uma poeira de luar...

E leva a gente para um céu tòo lindo,

Que nem parece o céu... parece o mar.

~E' um punhado de sonho e de illusâo...

E, sem querer, baixinho, fui pedindo:
-Ponha um boceado aqui na minha mõo.

ARMiNDO BAPTISTA

m*W! -Jbbbbbbbbb.
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0 ejrmo. sr. Presidente do Estado, dr. Aristeu Aguiar, e sua exma.
esposa, sra. Nair Barbosa de Aguiar, no Palácio de Governo,

recebendo a visita das «misses» Espirito Santo, Victo-
ria e Cachoeiro de Itapemirim, atas. Maria Per-

ra^/, Judith Bar beta e Diva Moita.
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CREANÇAS

Conceição,
filhinha do ar.

Jeyme Larlca —

The m az, Jeyme,
Ruth • Dlnlta,
fllhinhoe do %r. Jeyme,

do Almeida. - Déa,

filhinha do dr.

Ale Ide a Gui-
marãas. —

DE VICTORIA

W///K,
filhinho do
dr. José Maria
Pacheco. — Ou/cs •
Marina, Whír.hasdo
sr. Mario J ugurtha
Couto. - Held€wald,
filhinho do sr
Onwald Ouh
marãee.
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Vae para a guerra. Beija «esposa exlremecida.

Beija, cheio de amor, o lilhinho primeiro.
Monta o negro gínete, um furioso pampeiro
No galope Ela vai, talvez, deixar a vida...

Eil-0 em combate. A sua 8guçada c comprida

Catana reluzente'*" um raio verdadeiro.

Trabalho magistral de um celebrado armeiro,

Aos seus golpes fataes vae tudo de vencida.

O rutfir dos canhões não lhe faz medo. E' um forte

Filho de Marte. A negra e apavorante morte

Passa de largo, ao vêl o, e foge aos seus acenes.
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:-(B?-: Um mês depois, regressa ao lar, cheio de ^óso; ,t>;.

.•'jjj-£ 
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tem, como tropht-os do seu valor grandioso, I k_. .
•. Bj?,:; O olho esquerdo vasado e uma perna de menos. I kJ5 •

i^j HERMANO BRUNN ti I ;Kr;
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Celebra o Espirito Santo, neste mez, tiua-
ei na mesma data. pois que a 9 e a 12 tlc ju-
nho, o culto de veneração á memória tios dois
mais impressionantes e diffcrcntcs herórs que
pcrlustraram estas plagas:—A richiela c Domin*
gos Martins.

Partindo por estradas divergentes, o heróe
do amor de Deus e o da liberdade merecem
encontrar-se enfim na mesma veneração do
povo, como o .sentimento que os animava se
encontrou também na sublimidade do sacrifício
e da immoloçâo própria, por um id**al, em be-
nefício dos seus irmãos humanos.

O canariuo, deixando a sua ilha plácida de
Lis Palmas, ingressando, ad majorem Dei glo*
riam, na Companhia de Jesus, entrando as bre-
nhas americanas para ser o catechizador, pae
e protector das tribus nuas, representa indubi
tavelmente o aspecto mais Rympathico c santo
tlc todo o trabalho, que a Companhia ponde
realizar, desdobrando-se na sua multiforme e
universal actividade,

Anchieta merece a aureola de lenda com
que a ingenuidade da tradição lhe angcli/.ou a
natureza humana.

Náo o discutamos. A lenda è a poesia da
historia, (iuardemo lo assim, suave, cn*re as
figuras heróicas da nossa p»Mria:— vulto solita- -
rio e mystico, escrevendo na areia das praias
o seu poema de louvor á Virgem, ou sentado,
ensinando os mysterios do amor divino, encer.
rados na religião de Chrisio, a duas creanci.
nhas bronzeadas e nuas.

Domingos Martins representa o aspecto
contrario. E' o heróc luminoso, cuja acçáo sede-
senvolveu num ambiente de clarins e de epopé 1.

Palatlino da Liberdade e da Pátria, vive
como quem segue pelo rastilho incandescente
da estrella flammigera de uma idéa sublime.

Nâo é, siquer, personagem para ser discuti
da —porque só pôde ser admirada.

Ncip lhe faltou, ao menos, a consagração
dramática das condições excocionaes, do mar-
tyrio. depois de ter sido uma das mais bellas
e varonis figuras da revolução republicana de
Pernambuco, em 1817.

Feliz a terra do Espirito Sinto, que produ
ziu um tal filho e feliz — porque é vivedourae
forte—a Pátria que encerra na sua historia pa-
ginas de acçao, como as que elle escreveu.

Orgulhemo nos delle, ponderando que nun-
ca poderá ser escrava a terra onde se amar e
venerar quem tombou dizendo : — «Morro pela
Liberdade !»

iiiiiu^txijjjnuxxrrauijj^

D. Sebastião Leme
^

S. Santidade o Papa Pio XI acaba de
nomear o illustrado prelado brasileiro, d.
Sebastião Leme da Silveira Cintra, arce^
bispo do filo de Janeiro, para o posto de
cardeal.

Com o fallectmento tio venerando e
pranteado ti. Joaquim Arco verde, a sym-
paihla di* todos os Cftthollcos tio Hrasil se

: voltou para a figura respeitável de d. Se-
: bistiáo Leme, como digno suecessor da-
•4

o quelleque, era vida, tanto soube dignificar
a igreja e a pátria.

Vultos de grande e real mérito, pelai |
qualidades de virtude e de Intelligencia,
temol os bastantes no clero nacional, por
honra noss?*, que saberiam envergar a
purpura cardlnalicia. Mas o nome de ti.
Sebastião sempre foi o mais em eviden-
cia e tal era o prestigio que inspirava, £
que a certeza tia sua nomeação nos pare* ¦
cia tnfallivel.

E foi com grande júbilo que o Hrasil
recebeu a bôa nova do acto do chefe uni
ver sãTdõ~cailii:»11clsmo, imTÍcando o nosso

¦

conspicuo patrício para o honroso en-
1 caigo.

E* o segundo cardeal brasileiro e da
America tio Sul.

O recém nomeado, descendente de uma
i das mais importantes famílias paulistas,
i tem feito no clero bellissima carreira,

chegando aos postos de arcebispo de ülin-
jj tia c do Rio.

Espirito dotado de grande cultura, es-
criptor elegante e apreciado, orador rio-
quente e de attrahentc dicção, d. Sebas-
tiáo Leme é também um grande coração
de bondade, sendo um nome de verdadei
ra estima nacional.

Ao clero brasileiro e, especialmente
^ deste Estado, na pessoa do seu illustrado

bispo, d Benedicto Alves de Sousa, envi-
amos as nossas congratulações pela me-
recida nomeação de d. Sebastião Leme
para o elevado cargo de Cardeal do Bra-
sil e da America do Sul.

il
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O movimento libertário, que
em 1HI7 empolgou os espiri-
tos novos e educados em ou-
tros moldes de civismo, teve
em Domingos José Martins,
nosso glorioso conterrâneo,
um dos seus vultos mais di.
gnos.

Embblde o horror das en
xovias, a barbaridade dos cas
tigos, a execução summarin
eram ameaçados pelo3 csbir-
ros do throno, no afan de suf
focar, no nascedoiro. o em
bryâo da nova nacionalidade,
que surgia.

Entre os que preferiam os
castigos c a morte á deshon
ra da covardia, estava aquel-
le espirito santense, cada vez
nic-h exaltado, na cbcessâo do
seu ideal divino, que mais fui-
gor ganlnva quanto mais o
tingiam de sangue.

A rivalidade entre brasilei
ros c lusos crescia cada vez
mais, sendo já impossível um
dique á catadupa de ódio, que
se despenhava do coração de
todos os legítimos donos da
gleba.

Domingos Theotonio, padre
Ribeiro Pessoa, Manoel José
Corrêa de Araújo, Domingos
Jo*é Martins e José Luiz de
Mendonça depõem o capitão-
general Caetano Pinto de Mi-
randa Montenegro e tomam
posse do governo provisório.
A reacçáo da metrópole nâo
se fez demorar. Lutaram, fo-
ram ao extremo da abnega-
çáo pela pátria livre: mas o
forte, como sempre, tem odi-
reito da força.

E na data de hoje, daquel-
le mesmo anno, a patriótica e
grandiosa aventura tinha o
seu doloroso, mas glorioso.epi-
logo no campo da Pólvora, na
Bahia, com o fuzilamento de
onze dos principaes cabeças
da revolução.

«Vinde cumprir as ordens
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SenhorItas Edlth o Maria do Carmo, que fox

annos. a ultima no dia 24 de maio p. findo, fh

lha a do sr. Alberto do Carmo,

pharmaeeut/co em Vargem

Alta, neste Estado.

de vosso sultão; eu morro
pela liber...» e tombou sem
vida, para honra nossa e do
paiz, o grande Domingos José
Martins, sobre cuja abençoa-
da memória nos reverencia-
mos nesta data.

Que o seu radioso espirito
sempre nos inspire a manter
eternamente vivo o fogo sa
grado da nossa fé patriótica,
cada dia maior, pelo Brasil,
grande e livre.

••• A liberdade é. para to-
dos os paizes, para todos os
tempos, para todos os homens,
a expressão mais alta da di-
sanidade humuna, a mais com-
pleta somma das forças psy*
chicas; é a affirmaçâo mais
eloqüente da quantidade de
homem que ha em cada ho-
mem.

MANTEGAZ/.A
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Qollar partido t • é

Para o Almaida Cousin

Bem vos comprehendo, corações queixosos
Do amor que vos folhou, na vida irai

E vos falhou nos sonhos silenciosos
—Terna modelaçâo do vago ideal...

liem vos comprchendo a magua, os dolorosos

Instantes da alma aíílicta e sem íapal,

E comprehendo também quáo pesarosos
Seguis, buscando o amor, triste e fatal.••

Também parti na mocidade em busca

Do que vós procuraes, que tanto oífusca

O olhar da juventude, num transporte...

Mas sinto, no meu peito sem carinho,

Que ficarei, no meio dd caminho,

Estrangulado pelas mãos da Morte...

Junho, 1950.

Nilo B r U z z I
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¦I a]. Curvando o mundo ante o Brasil... r

lia muita gente que se obstina em náo en-
xergar nesses pleitos estheticos, creados pela
mentalidade norte americana, uma alta expres-
sâo de espirito applicado ás cousas da matéria.

O aspecto futil dos concursos de belleza
serve de base ao opposicionismo dos philoso-
phos anachronicos e atrasadistas. que tentaram
lançar sobre elles a pecha insidiosa da immo-
ralidade, no que, aliás, náo lograram nenhum
êxito*

Oá certamens em questão, no entretanto,
mau grado os seus detractores. conquistaram
uma ascendência rápida no conceito universal,
deixando de ser uma simples propaganda rea-
lizada pelos hoteleiros do Texae, para tornar-
se um thema até de pronunciamentos pátrio-
ticos.

ti'

Esta é, no momento, a sua feiçáo geral.
Particularizando, porém, a actuaçâo do Bra-

sü nesses torneios, iniciada no anno passado
com o comparecimento da nossa representante
em Galveston, e logo intensificada com a tran
aposição do seu ponto convergente para o Rio
de Janeiro, ha duas observações primordiaesa
considerar. *

A primeira, de caracter collectivo, é a syn-
chronização — para usarmos de um termo em
voga— das tendências subjectivas da alma na-
cional com a realidade objectiva do concurso.

Realmente em paiz algum, inclusive os Es-
tados Unidos, jamais as competições da formo-
sura feminina despertaram, como no nosso, en-
thusiasmos tâo transbordontes e tâo sinceros.

E' que a mulher, para nós, que somos um
povo de um meridionaüsmo por vezes exces-
sivo, ainda mantém um prestigio de excelsitude
e divindade.

Náo estamos acostumados, como os ingle-
zes. a ver as suffragistas disputando votos e
cargos, nem, como os russos, a ver as opera
rias subjugadas pelo guante de ferro do bolshe-
vismo, nem também, como os turcos e os chi
nezes, a ver as filhas de Buddha e de Maho-
met supportando os percalços de um sexo que,
em vez de louvores e bençàos, só lhes dava,

até bem pouco, as mais odiosas restricções.
Fomos educados, amando nas mulheres até

as suas maldades e defeitos.

Elias sáo tudo para nós: — a hora em que
despertamos, os momentos em que sentimos,
durante os dias, a vida agitar-se nas nossas
veias, e depois, nas noites altas, o nosso som*
no povoado de sonhos...

Por tudo isto. o Brasil foi o paiz em que
os prelios para escolha das Venus modernas—
deusas sadias que praticam sports, dansam ao
som de «jazz bands»-em vez de frautas de Pan
—e mudam, de hora em hora, o vestuário è o
«llirt» — culminaram em apotheoses generali-
zadas.

Passemos, porém, á segunda das observa-
çuep.que se devem catalogar.

Esta se refere ao dynamo impulsor, á força
que realizou a projecçáo interna do concurso,
que foi, no caso, a popularidade extraordinária
e o conceito da «A Noite», organizadora e pa-
trocinadora da nossa cooperação no mesmo.

Só um jornal com o prestigio do vespertino»
cuja redacçâo Leal de Souza actualmente che-
fia, conjugando os seus méritos de jornalista
com as audacias financeiras de Geraldo Rocha,
seria capaz de arcar com as respoosabilida-
des de semelhantes empreh/endimentos.

Porque, entre mandar uma representante a
Galveston e attrahir para o Rio todas as re.
presentantes da belleza internícicns», vae uma
distancia, que nâo é fácil medir.

«A Noite», propondo se a tanto, deixou pas"
mos o Velho e o Novp Mundo, clarinando o nome
do Brasil com uma sonoridade até agora jamais
escutada, realizando uma propaganda como dif-
ficil seria, nâo só realizar, como também con-
ceber.

Decididamente, está na hora de repetir-se
o refrão que dava a Europa como curvada ante
o Brasil.

Desta vez, porém, forçc é convir que náo
é a Europa somente. .

Oswaldo Santiago
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ACAMPAMENTO ESCOTEIRO NA PRAIA COMPRIDA
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*. £xa. o sr. i/r. Alt/lio Vivacqua, Sacratario da Inatrueçâo, am vtaita aa acampamanle,
ladaado paloa Chefes a mala visitantes.

»«•••«••?•

Náo passou despercebida, co
mo nos demais annos, a data de
9 do corrente, em que falleceu,
na outrora aldeia de Rerigii
ba, hoje cidade de seu nome,
neste Estado, o grande padre
José de Anchieta.

O que fez em prol da nos-
sa nacionalidade esse abnega
do sacerdote, desde que apor-
tou ao Brasib em 1553, está
cm paginas honrosas da nos
sa historia.

Catcchizando o gentio, abrin-
do coUegioa e oíficinas, fun-
dando aldeias, desbravando o
recôndito das nossas selvas
pujante9 e mysteriosas» o
grande canarino mais de uma
vez pôz em risco a sua vida.

mmm++mm+ mm—mmmm »•••»•»•

Padre ijjj fc Hwiiela
Mas, como inspirado por um
poder estranho, segundo as
lendas, os índios e as feras se
lhe rojavam aos pés e as aves
plainavam sobre a sua fronte*
com as asas estendidas, para
poupai o á fúria inclemente
da9 soalheiras...

A maior parte de sua vida
no Brasil passou-a no Espiri-
to Santo. A sua grande obra
ainda está patente nos amplos
e sólidos templos, que erigiu,
onde elle assentava a sua ten*
da de trabalho por amor de
Deus e do próximo.

Em 1586, segundo a opinião

•«••«»»•<

de muitos historiadores, na
então Villa de N. S. da As-
sumpçâo. em sua pequena cel-
Ia, que ainda existe, fallecia
o santo, como era conhecido.

Guardámos, como relíquia
sagrada, os seus restos venc-
raveis.

E a data do seu passamen-
to náo ficou esquecida : o seu
túmulo foi visiiado por uma
cotnmíssáo de sócios do In«-
titutolüsioricodo Espirito San-
toe por turmas de alumnos e
professores do Gvmnasio c
da Escola Normal do Estado,
que esparziram sobre a bran-
cura de sua lapide mancheias
de flores, num bello e expres-
sivo preito de civismo.
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Quem convpra bilhetes da Lotmria dm Minam tem uma perspectiva de bello futuro.
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Senhorita Ena Miranda
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O interesssante João, filhinho do sr. Oêvíd

F. Maio conceituado negociante nestn

praça, e de sua exma espos?, sra.

Maria Nunes Maio.

Joâc, filhinho do
tina Areias,

de sua

B •?*>?•?>?>•

A CHAROLA
(l)c uma acena real da

vida na roça)

Em todas as rodas,
em todas as boceas* os
comenentarios se resu-
mem sobre a secca que
se vai tornando terrível
ameaça.

A terra árida e se*

quiosa jc/s nâo produz
seiva ; as plantas rese-

quidas jâ nâo têm for-

ças para gozar do orva
lho siquer. Tudo fenece,
tudo morre sob um sol
causticante, q u e nada

poupa.
Na aldeia, os peque-

nos commerciantes. de
lojas e vendas vazias,
discutem a alta fatal dos

preços. Tudo vai subir:

mm\W WmW '¦'^iSSfflB^B m\\\

AmmW \\W '>Í'Í2*«S \mW\
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1. ^"mJ m ¦ aUmi ***.* * mmm] 'Amam1 i v^K_l fl
fl K' 4rfl fl

#i«*so amigo, Arthur Mar*
negociante nesta praça o

exma. ospoaa, ara. Olinda
M. Dourado Areias.

Sr. Arthur Martins Areias, nego-
ciante e sócio da firma Maio ÍC,

desta cidade.

cereaes, gado, fazendas,
sellos, impostos... é a
secca.

Em mancas de cami-
sa, suaremos, ebrios de
sol, gyram a conversa
em torno de uma só ex-
ctamaçâo; «Náo chove!
Ha quatro mezes que
nâo chove !»

De repente, ouvem-se
ao longe sons confusos,
monótonos, onde o eus-
to se percebe uma me-
lodia arrastada. Crean-
ças sujas, seminuas se
precipitam pela rua
abaixo, num ruido de
feira.

—Charola I Lá vem a
charola I

Náo tive tempo de per-
g u n t a r a significação
deste vocábulo, pcis a
demonstração pratica se

I
i
I
m
m%I
j
I
i
I

i
ai



11=^338

I
I»

I
a»-— ¦ ii 'Ibwiii; ' .—/<ifw..^t<a».-«-' 'T-r—..-¦ ara —. a»j-a , y.aKJf—xw> .>>«ti^r- ¦q«*yVlWgB^_'.:._-'_ -1- ' ____I_L_^±Jg_J_— .. ._ -__-————_—^Mjj^^^E^ajaaBBiBBaBaM^^i^flflflflflflflf

flt ^^ k^^
W^^^^Tã B. %• fl _F fl

fl Br .->!__ BéyjB H
a_a_K_fl _| *:*H _H_Ba__flB aafl

____Hf^flaaHLfl^fl_.aH _^__^__B ^J__^__H
aPPP t^. |fl ^K ¦,.5M^^"*-B fl-B Âjm ^|
aaH hJH fl ávvj ¦! ;; ^aBj bb _bjfi| IIfl I>¦ 1 -II

%mJMHÊmWÉ fl JH flfll l"T -fl fl Hl I
aflflflflVflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflS ^^bbI aa"^^^^ afl RP^_Bfli flfl __bbbI bbbbbbbbbbbbbbb—bbbbbbb. bbbV
^~I B-L-.' _a ^K ^AWÊm^JÊmW:.- \ ^~fl| m\Mg B

;;Jiiy-il~—I flfltf -. -I a^ "»¦ _t^ .„ ^w_J UM _r ^_Sí5_BfeÉ™flfeiB fl \ ""^Zw àrfàaWm

9_IH atKwll K >:'* aval ¦ ¦.'¦.¦:¦'¦'_¦ >2&., ifl bV^'. a^aB» ^fl B^aBa B» —J BVTal'íííflaflsB 
mmWMimàHrfl- El ifltfl —H '¦ _F fla! K-1'—fl—VÁ»-I aaaV—_i BjbVJ^WWÈSèÊÊBmmmW ¦ .flafl fl _B i a r J ISirTl ifl IB B-mWwmm Wm i^m m mim r I #]p _¦ BP¦ uflrfl kH flfli^^-fltww i^ _fl fl ^ü i f jy p#íi Kta—a.'- ' 

'_Rfl 
WVW:'Í'Í ¦^Baí^' •' ^ '_r;^l flV /_flflT *' fl _ 

_lfi___.^__B ---E-É-Y"^ ^^ *H fll-^fll
HkY:^'*''_^^_^_Bk^_íÍí!^^yS fl^_f^__3fl% '' - ' XW-.'Y_| ^fl _•?'____¦ W' -_& i-BS_LaaW «JB _______H"-Í_. '^flfllKlS aflflfllmm^mm^^^mSmw'èí :>:#fl fl ___fl-; 11 i 1 áJMiflLfl BflTL^_ifll flI mãSmã i-li a.. * - fl _¦ fl * * iWlpBfij |_j |

Lfla— l^v i|_B_|^_^Í_ i.fl B^ fl_ r*at-H Bfl I
I' _fl ^afla-^afllfl fl -fl _?•"•*"" __B

fl B___L-flAfl__B fl ifl fl '"' if_L" ..-Ifl<fl II Bi E - ¦Ifl-"""" .'*7 ll___________l_¦ Bfl Bn fl^^fl fl ¦ Jffl
fl flfl lll ã*^ fl fl.''' _«rTf ímaÊm mr^

MM MMM W^ Mãm m- 
''''''¦.mmmwW - a' ________ ______

__B __fl^^l __fl____l ___F^ 'tâvjm _B_w ^§^^y MMMMM

WmWmmmmmm\»m\-S l l_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_lllflii-________3B'l"' í __^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__Bflfl I^ÉfP í:' flII11 w t ___________________________________________________________________ri II |a.;J I^_l __V___B __V____I __B"; ,'z;?_r»'"' -"-\_i

¦___H____________________/lk J___^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^H™fl H^fl w&Mi Sfl __l _l

I IIII HHPffiHI MII li lil I
•>._?".¦ *-^?S__l __fl____l __aT ___!

-'v':'.:*- 0't^H Ba *^B ___i^_B

^Sí_^__I __t ai _flr_l H"IPflfl I
<^^Yp^f::. /: wiiibs-a flT^fl^iP^fl BflflBi ai^-4h ^^___s

r

:it

^_

O sr. Abrahâo Martins Areias, sócio da firma Maio â Cia., desta praça,
e sua exma. esposa, sra. Alice Martins Areias, após seu casamento

realizado em ê de setembro de 1929, em Povoa de Varzim — Portugal.

apresentou immediatamente.
Homens e mulheres meni-

nos e meninas se reúnem com
o mesmo fito. qual o de es-
conjurar o mal commum, que
os aíílige: a secca.

El nada menos que a íâ an-
tiga. semi cb9curecida dos
nossos roceiros, de tempos a
tempos avivada pela desgca*
ça

Quatro creanças levam á

frente tosco andorzinho. so-
bre o qu^l se ostenta uma
imagem de santo» cujo nome
é duvidoso.

Os mais velhos formam atraz
c lá váo todos pela estrada
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A-osjo conterrâneo a amigo, dr. Ayres Tovar da Vasconcellos, alto funccionario fadaralno Rio da Janairo, a a senhorita Edméa Esiruc de Vasconcailos, cujo cas*manto
se celebrou, em Sào Paulo, no dia 30 de abril ultimo.

afora, cantando rezas, implorando soccorro,
violentado o céu...

0 sol abrasador lhes queima as faces, o
suor em abundância lhes alaga o corpo. A ter-
ra secca, fofa e esfarinhada dos caminhos, crês-
ta-lhes os pós, como sangram os pés dos be-
duinos as areias do grande Deserto.

Nada disso, porém, lhes arrefece o zelo, a
fé, a esperança. As preces sâo tantas que se,
por milagre, se pudessem condensar, haveria
chuva para muitos dias.

Eis a Charola S Todos se calam e respeito-
samente se descobrem.

Ajoelhem-se I E* a consagrarão da Fé que
passa!

As vozes, já roucas, abafadas, ainda can-
t*_m :

«Nossa Senhora do Carmo
Tem o seu jardim de flor,
Onde vão cantar os anjos
No Domingo do Senhor...»

Ah! Pudesse eu transiundir aqui todo o
sentimento, toda a tristeza, a profunda nostal*
gia daquell* melodia dolente, tão simples, sem
rylhmo, e mesmo assim, táo suave, tâo doce,
tão commovente, penetrando subtii no nosso
intimo, nos predispondo á prece, nos curvando
aos pés do Altíssimo í
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O dr.Âttilio Vivacqua, tando à asquard* o Cheia dr. Ernesto Guimarães, Juiz

de Direito de Calçado, e à direita o prol. Gabriel Skimner, partlch

pmndo do mlmoç* do Carmo dm Chmtes, por e./e. preparado.

no próprio acampamento.

i

Emaishrte, vâo continuando, repetindo
mil vezes o estribüho :

.%¦¦¦¦¦'.'¦

«Nosso Senhor nâo quer
Que se acabe o seu jardim;
Nossa Senhora tem pena
E não deixa a gente assim...

Esta é a prece dos roceiros... Pós quebra-
dos, phrases toscas.. Muitos, talvez, nem sa-
bem o que estáo cantando. Que importa V E* a
Fé. Rezam o que seus pães lhes ensinaram. Que-
rem chuva e rezam.

Seu templo tem por abobada o ceu infini-
to e esbrazeado, por pavimento as Infladas pia-

ntcies requeimadasi por único lempadario o
sol e por altar a estrada sem fim..»

Esta é a prece dos roceiros.,*
Não cansam, não param... Si o desanimo

os assalta» basta um olhar pelas roças que oa
circumdam esturricadas, onde o excesso de ca-
lor lhes queima o pão.-

E novo ardor se lhes aecende na voz...
A Charola !...

*....»• #*«*.?.*¦» * • • *««* *¦ #;¦_>»»»»**•••

.»*?».#*•?. « * «. *

E vai subindo a prece dos roceiros, por
entre nuvens escuras de pói o desprezível in-
censo que, cruelmente, lhes ministra a estra-
da sem fim...

Riba* da Coata

\

\I

I
íI
I
I
íI

í
.__.________________________________ 

^^^^^^^^^^^^^ ^ mm ^A9mm9AmmmAmmmiA> w^hhbhm^^b Mm ^m BBMBBBB ^BWMWWf> mk mk mmt H^H^HB_MM flB ^ •¦*•¦¦¦• ^^^^^^^^^^^^^ ^1 H m—u—^r—~ _MüüüüHHMaBiMBMk JB fl flMMBMHVMK flHB 9 ^B *M ZfZ ^^fl

flfl ^fl bb fl fl fi! B5 9BSBBBSS3B <fl Bi bbbbbbiBSbbb» * *ibhíhsmbbi ^ ^ <aMa^i^^^^v ^



%
íf

¦ f

I
1

LJ

3**

*I*1

9

Jj 1

I ET I

V_£

~~  i
Bfll flfl •

FLAGRANTES
Meu caríssimo umigo: A (tia carta fez-

me passar, hontem. uma horas bem diver-
tidas. A gente deve estar em contacto
com pessoas de espirito, como o teu. para
gozar um pouco esta vida...

Entre outras cousas, tu me mandaste
dizer que eu faço ma! em combater o mo-
dernismo. Ora, meu amigo, eu jamais com-
bati o modernismo. Deus me livre de tal..
O que C0iaaibatO-___.na medida das minhas
força», ridicularizo, sâo os falsos moder-
nistas. Nâo admitto, por exemplo, pessoas
vazias de cultura e sensibilidade estarem
a berrar por ahi coisas impróprias de
quem se preza um pouquinho... Achava
imprescindível mesmo o apparecimento
de uma escola com a capacidade bastão-
te para mostrar, aos olhos sempre apaler-
mados do publico, que um moço de talen-
to tem tanto mérito como um velho de ta-
lento, nâo havendo motivos, pois. paradistineções.

Que a tutela intellectuai dos mais ve-
lhos sobre os mais moços, pela única ra-
zâo de idade, deveria desapparecer. Que
nós, brasileiros, podemos crear mais ou
menos a nossa literatura, contando esse
mundâo de coisas maravilhosa?, que
vemos por ahi afora e deixando de lado
«o sol de Veneza», o «calor senegalesco»,
o «ceu de Itália» e tantas coisas mais. Te-
mos. por exemplo, a nossa musica, essa
musica maravilhosa que bole com a gente
todo e nos deixa tonto de uma saudade
esquisita, de «um náo sei quê» incompre
hensivel e bom...

Entretanto, a nossa maioria tem acha-
do que ella é indigna da Europa... O mo-
vimento moderno, pois, precisava appare-
cer. Forte. Capaz. Bello. Nâo é isso, to-
davia. o que vemos. Ha em torno da cha-
mada «escola moderna» tanta besteira e
tanto cabotimsmo, que a gente chega a
duvidar da própria escola.

Presenciamos, todos os dias, um com-
bate injustificado e tolo ás nossas maio-
res e verdadeiras mèntalidades.

— J
Que adeanta uai critico, seja de aldeia

ou metropolitano, vociferar que Olavo Bi
lac náo foi grande poeta» ?ó porque escre-
veu sonetos ?

A gente lê a critica e manda o cri
tico ás favas...

E por falar em poesia, o movimento
actuai trouxe a liberdade absoluta da for-
ma. Estou com a idéa. Quem escreve de-
ve ter, principalmente, dois méritos: ta-
lento e sensibilidade. O soneto, numa
época de republicanismos como a nossa,
náo é propriamente actuai. Entretanto,
só devemos ter motivos para exaltar o mo-
narchista intellectuai. que tem mérito e
que delicia com as suas obras.

Um soneto lindo é urna poesia tâo ma-
ravilhosa, como uns versos sem rima e sem
métrica, também lindos, porque a poesia
só precisa ter rvthmo.

V£s. pois, meu caríssimo amigOi que
nâo combato o me dernismo.

E por se (fferecer esta opportunidade.
quero salientar que tu mesmo ês um
caso muito interessante de es cri p tor : és
o typo do escriptor desinteressante. Os
teus versos sáo kilometricamente hedion-
dos. A tua prosa <; horrível. Parece que
nasceste para aborrecer os outros com a
tua mania de literato. E queres ser cri-
tico...

Tu nâo és, pois, nem antigo nem mo»
derno: és somente um homem sem talen-
to. Sei. comtudo, que te julgas uma celebri-
dade, tô porque tens sido tratado por
moderno...

Sou capaz de jurar, agora» que vaes
discordar dos meus pontos de vista pelo
motivo único de eu nâo concordar, em
absoluto, com a celebridade que te aurecla
o nome.

Mas, paciência...
Tu me responderás, sorrindo, que as

celebridades, os gênios, nâo podem ser
comprehendidos por qualquer um...

Jeiro Leão
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Os pneus Pathfmder a^ora são
dignos dos dois nomes que trasem

CO©0,*Y«.Á-_ fhihãnder
Ncües poderemos descobrir umanova potencialidade de valor a umpreço bastante redusído, Sina se-nhor. édifhçil encontrar mais barato,tstes Panthfmders - superiores omuitos pneus de preço elevado - saovendidos, aqui, por pouco dinheiro
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Troque os pneus duvidosos do seu carro por AlUWeathers ou Double Bastes, todos Qoody

e.V

ear.
'*«aiy

jjÇ A producçáo Goodyear ó maior que a de

jf quaesquer outras marcas. Obtendo um
/ custo menor. Goodyear entrega um pro-

duetc melhor. Use Goodyears, agora, e
j eUes ainda parecerão novos, quando a

J data da compra já estiver esquecida.
"«^3

DUMANS & CIA.
Rua Primeiro de Março, 28-Victoria
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Entendemos que o* moço*, mai* que qual-
quer outra força, quando o* inspiram sentimentos
digfllflcantea, merecem sempre acolhida cordial
por quantos, de qualquer forma. tem uma par-celía de responsabilidade no* destino* da terra
natal. E, movido* por essa coovirv»ot e que, de*-
liberámos, desciosos flr vêr prosperar c dutinguir»
«e a mocídade estudiosa eapiritotantenae, íran-
quear lhe, desde o aotto pastado, nesta revista,
uma pagina f_e animação, onde po**n fazer, »ol»
a* vistas de professores, o» seus primeiro* en-saio* literários. Claro que nem todo*, que vierem
OCCltpar espaço ne*ta pagina, lograriío firmar-se,
mais tarde, como expressOe*, eminentes e deft*
nitivas, nas nossos letras: ma» isso riflo impede
que elles se sirvam de»te recurso estimulante
para se exercitar, ao menos, nos «eu* estudosile lingua pátria.

Aqui estamparemos, de quaesquer estudantesespiritu-santenses, as primicia* literárias, quandocilas no» forem enviada* e, no nosso julgamesto,merecerem o relevo da publicidade.

8B88S8

23 de maio de 1535
«AMia**_an-_MMnin<«tw_—__.»__,«_.-__.__._

'!— •^m*^^mm»mm4m..^^tm»^mu'>^mMm^MmHim
mtméVnWmjWm&Wm'** ¦".'•

Largai vela*, batei do pensamento, e rumai.
levado pela yiraçãp da phantasia adolescente,
aos primeiros dias do nosso torrão.

Volvei ao passado. Desprezai os factos ecriai a phantasia,
O arauto da Historia surge e a trombeta

apregoa 23 de maio.
A phantasia sufgç nos bastidores do idea-

lismo e canta as bellezas desse dia.
Eil-o que ce apresenta numa reverberação

apothetica de luz e sob um ceu immaeulado. O
sol brilha, por cima do torrão selvático da Ca-
pitania do Espirito Santo, chammejando naságuas plácidas da futurosa bahia.

Algumas pirogas dos selvagens botam, se-renamente, açoitadas pela brisa ciciante, segu-ras em estacas, nas margens. Na cesta o marem ondulações tranquillas vem se quebrar emmonótonos queixumes. Todo o eostâo alvo estádeserto. Nem um selvagem mostra o seu per-fil de ser indomável. Dormem ainda ou preparartvse para alguma expedição guerreira. O ai-to e forte capinzal range funebremente ao so-
pro da aragem. Bandos de garças esveaçam porsobre as ondas. Outros pássaros de varie gadasplumagens debicam preguiçosamente nas mar-
gens arenosas. Um silencio, com palpif ações devida, paira sobre o nosso território ainda nãoaberto á civilização. E' o silencio puro aindanâo cortado pelo estridor do progresso Tudo,sem temor, respira socego, monotonia e quie-tude.

De repente um ponto se esfuma no hori-

sonte de cores tropirae?, de purpura. O vento
impelle-o para a costa. Depois outro ponto, um
outro, mais outros, muitos.. O capinzal estre*
mece e as ave-* voam assustadas. A mattaria
brava palpita. Pm cocar de pennas berrantes
bnlha ao sol nascente**, os olhos rasgados de
um homem fusíla na sombra e surge a figura
robusta de um rei úbíü selvas.

Seus olhos felinos peirseutam o horizonte e
dos seus lábios deformados sahe um assobio
poderoso, que encontra eco no recesso das moi-
tas que estremecem. E o sol de 23 esbate num
cheios de pennachos multicores, que encobrem
feições selvagens, tm rugido animal, terrível,
levanta se do meio dessas plumas e os braços
estendem-se, críspados, para as naus— pois sâo
naus—que se approximam velozmente. Milhares
de flechas sobem ao ceu e, em curvas relam-
pejantes, cahem no mar. Surge da esquadrilha
uma fumarada e um tiro de columbrina ecoa
pela primeira vez, nos rochedos do eostâo e
vem morrer nas rochas hirsutas do Penedo. O
effeito é aterrador nos selvicolas que em de-
bandada SC somem no viridente mattagal. A
praia fica deserta e Bó se ouve o ruido uivante
do vento entre a areia. A nau capitanea. se
guida em tudo pelas outras, lança a ancora. Ha
um vibrar de cordas entesadas, ordens rápidas
e as veüas desapparecem.

Vaso Fernandes Coutinho surge no castel-
lo da proa da cipitanea e uma exclamarão fo-
ge-ihe da bocea. Um esplendido scenario abre-
se á sua frente numa continuidade de ilhas ver.
dejantes, de rochedos eulossaes e de morros de
perfis gigantes. Uma natureza pujante, toda
selva, toda brilho. Uma natureza em tudo gigan-te, quer na harmonia das frondes dos altos je-
quitibás, quer na harmonia perfumosa das fio-
res, quer na harmonia musicai de chilreios de
passarinhos, quer nas fulgurações de um sol
sem manchas num ceu sem nuvens, patenteia-
se a sua visita.

—£ isto tudo é meu - exclama fremente
olhando a mattaria densa e cerrada.

Os marujos, encostados nos bordos das ca-
ravellas, olham também para esta terra onde
tudo seria força e civismo, onde tudo seria uma
Maria Ortiz, um Domingos Martin?,

Uma lagrima de estranha emoção foge dos
olhos do donatário e elie cae de joelhos.

Dois fidalgos approximam-se. Nos rostos
trazem impressos os estygmas do vicio.

— Choraveis, senhor?— pergunta um delies
collocando a raâo enluvada nos hombros de
Vasco Fernandes Ccutinho*
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ao £ iodo-ko:
soberano nas MOLÉSTIAS do ESTÔMAGO,

INTESTINOS, CORAÇÃO e NERVOS
TÔNICO DOUTERO
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TODAS AS
GRAVURAS

IMPRESSAS NESTA REVISTA
SÃO FEITAS HAASAYIANN,

i^y (ANTIGA CASA BPUN) ^
ANTÔNIO 5EPUJLVEDA

RUA LEDO, 30
Teleph- <-õ567^

PIO DE 1AMEIR0

TRINXET dfe C. !S
I »Míi*»mw» -¦ MMMMmM

CommluOei, conslgaacôe». \ epre*

•mutações e oohím uropriM
¦^^^.,

Escriptorio c armazém : R. 1 de Março, 42

Telegrammas: TRINXET-Codieo : R BBtRO

TELEPHONE, 75-C. POSTAL, 3115

Victoria Espitflo Santo
ifl tmm

Café Globo
Hl 4 JKROMMO MONTEIRO, SPDuque de Caxlaa. 40 - C. postal. 1741

. Ú :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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Os fihns de Al Jolson no Rio

Al Jolson foi, nos Estados tinidos, quem
estreou o cinema falado, emprestando lhe o
seu talento ea sua popularidade de cantor e
artista.

Os seus filma, entretanto, começaram a ser
eirhlbidos no Brasil muito tempo depois do sr.
Serrador ter trazido para o Rio o primeiro
«talkie», que foi «Broadway Melody», exhibido
há cerca de um anno no «Palácio».

A primeira producçâo de Jolson conhecida,
portanto, no nosso paiz, foi «O Cantor de Jazz»,
com a qual elle iniciou o cinema do novo sya-
tema, de synchronia do som com a imagem.

Assistimos, porém, há já alguns dias, no
«Pathé Palace», a um novo trabalho desse que*
rido interprete da musica americana, o qual
intitulava se «A ultima canção», cujo enredo
emocionante dava logar a que o artista can
tasse trechos lindíssimos, dolorosos e sugges-
tivos.

Agora, nas telas dos cinemas cariocas já
está transitando a película «Diz isso carHando ...».
onde mais uma vez reapparece Al Jolson dis-
posto a deliciar os ouvidos dos seus admira-
dores, que sáo muitos e cada vez mais nume
rosos, dada a progressiva excellencia das suas
creações.

A reclame da empreza exhibidora dcno-
minou a «Diz isso cantando...» de «íilm lagri-
ma», tal o espirito de tristeza e de emeçâo que
o atravessa.

E foi uma denominação que ficou de pie-
no accordo, pois Al Jonson é mesmo um ar*
tista que sabe tirar grandes effeitos dos the-
mas sentimentaes. imprimindo lhes um cunho
de originalidade acceitavel e de personalidade
inconfundível.

...•; 
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Ò •leit-motiv» de *Diz isso cantando.,.*

AI Jolson vive, nesse film, a figura de um
homem que a fatalidade levou a um cárcere e
que, ahi, na grande desolação das horas in-
terminaveis. sente que o desanimo lhe alque*
bra as energias, solidarizando o com a porção
immensa dos seus companheiros de infortúnio*

E elle, que também é enlaçado pelo pessi'
mismo do ambiente, procura reagir, entoando
para todos elles o seu hymno de animação e
coragem, que é a canção «Way cant vou ?»
(Por que você náo pôde?) e cuja letra é a se-
guinte :

«Você diz que a Vida é má e desigual,
mas você náo tem razão.
A vida é desigual e má por culpa sua.
E é tâo fácil comprehender isso ! . . .

Repare bem nessas violetas que nascem
no abandono dos matagaes agrestes . ..
Elias lutam para crescer, mas crescem e sáo

felizes
E por que você nâo pode ser assim ?

Pequenos filetes de água correm, correm,
procurando o caminho do mar.

x &t'Elles de tanto correr encontram esse caminho..,
ê

E por que você náo pode encontrar o seu?

Esperanças e sonhos sáo cousas que vâo e vem.,.
Aprenda a erguer a cabeça e a saber soffrei...
Você nâo vê como os pássaros, mesmo presos

na gaiola,
nâo deixam de cantar?

E por que você. preso nesta gaiola, perde a
alegria

e náo deixa de chorar ?
Por que as violetas, os filetes dágua, os pássaros
podem realizar tanta felicidade
e você náo pode ?

Lindos versos, náo acham os leitores ?
E muito mais lindos os achará, quando ou*

vir a bella musica que elles têm, sem falar
naquelles que a poderão escutar através da ma-
gniíica interpretação de Al Jolson. em «Diz

_ isso cantando...»

ZHe André

«Vida Capichaba». no gênero, é o periódico de maior tiragem e circulação neste Estado.
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-r*A todos os leitores
da Vida Capichaba tf

ESPLENDIDO LOTE DE TERRENO, NA VILLA DE
CARIACICA, Of EERECIDO PELO PRELEI-

TO ADALBERTO BARBOSA
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Conforme prommettemos, realizou-
se pela loteria federai de 31 de de-
zembro findo, o sorteio do lote de
terreno, que offerecemos aos nossos
eitores, graças a uma gentileza do
sr. Adalbcrio Barbosa, esforçado
prefeito de Cariacica. tendo sido
premiada a centena 639.

Corno esse numero nào chegou
a ser distribuído, resolvemos prose-
gulr na publicação dos coupons

realfzando-se o novo sorteio pelaloteria de Sáo João, dá Capital Fe
deral.

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

A troca de coupons por cartões
numerados, para o interior, será íeUta mediante a remessa do enveloppe
sellado com endereço para resposta
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SORTEIO 5x1
________  

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

RIACICA a effectuar-sc pela Loteria.
.'"¦'¦' ;

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

do cartão numerado.
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—Sois vós, D. Jorge de Menezes?!
—Sim senhor—respondeu o degredado pot-

tugués, desce bridor da Nova Guiné*
— Afinal, sempre chegamos ! — intervém o

outro, D. Simâo de Castello Branco.
—Hoje mesmo desembarcaremos—diz Cou-

tinho, dando ordens a um pagem. apesar do ges*
to de enfado dos dois fidalgos degredado?, que
antes queriam descançar da travessia.

O pagem corre ao tombadilho e repete as
ordens. Escunas pejadas de marinheiros descem
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OACHITISMO ,
MU OSSIUCftfAO .

fttQINHA f
PHOSPHQTADA '

FARINHAS (.
DEKTOlNISAOaS .

CAZEON
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TOHKO INFANTIL
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ao mar. Os três fidalgos tomam logar nellas.
Todos vâo armados de prsados mosquetes.

w Meio dia... mais uma vez a matta estreme-
çe e milhares de flechas cravam-se vibrantes
no madeiro das escunas. Mais uma vez um ala-
rido selvagem levanta se e cócares» taeapes e
murucus brilham ao calor do sol Sessenta arca-
buzes fufiegam e 60 estampidos espalham se

pela amplidão da matta, confundindo-se com o
mugtr das inubias e o rugir dos uays c a gri-
taria dos incolas que amendrontados de*appa.
retém. Começa o povoamento da Capitania do
Espirito Santo.

Victoria.
#

Bereeford M. Moreira
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Appello aos photo-amado
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A direcçâo da «Vida Capichaba* está fir-
memente deliberada em melhorala, quan-
to puder, no seu aspecto litero —graphico
— artístico.

Além de pretender apresentai a como

] modelo de paginaçáo e impressão esme-
radas cm nosso meio graphicoi outras
modificações, umas irnmediatamente e as
restantes á proporção de suas possibili*
dades, se farão apreciáveis, tornando-a
orgâo indispensável de nossa imprensa
illustrada, de forma que sua leitura se
torne prazer espiritual para quantos a fo- \
lhe tem.

Selecionando os seus clichês, fazen-
do-os nítidos e interessantes, a «Vida Ca-
pichaba» appella para todos os photo-
amadores e profis«ionaes desta capital e
do interior, pedindo lhes que, para propa-
ganda de seus nomes ou relevo e divul-

gação de srus trabalhos, lhe enviem tu-
do que mereça publicidade — retratos de
pessoas, aspectos de cidades, paysagens,
quedas dágua, etc—para ser estampado,
em lugar de evidencia, nas suas paginas.

Aqui. em Victoria, instantâneos de
ru*-«; flagrantes de sabidas de missa, aos
domingos; banhos de mar, etc. sâo moti-
vos interessantíssimos para as mais curió
sas reportagens íllustradaF.

Desde que as chapas ou os films se
jam bons, a *Vida Capichaba» acceitaos
em negativos, mandando revelai os â sua
custa.

Toda photographia, chapa, ou film que
nos forem remettidos. devem trazer sem-

pre. bem explicitas, as respectivas le-

gendas.
Quem auxilia, de qualquer modo, o

desenvolvimento desta reviste —collabora
na propaganda da terra eí*pirito-saniense, f
cuja intellectualidnde se manifesta e apri
mora através do seu periodismo.

—Também pedimos âs pessoas que
tenham photographias antigas o obséquio
de nol-as emprestar para. as restaurarmos
e publicarmos, come pagina de curiosidade {
ou de lembrança-

H

Nossas publicações sâo gratuitas, em ¥iata
dos excellentes negócios, que proporcionam

aos aenhorea commerciantea.
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y Perfumarias,Calçados,
" Fazandas, Armarinho.

Roupas.
FbORDEM^IO

Casa Nametallu
de F. PAULO aa

Chapéos da sol a d*
cabaça, ate.

Praços ratoavals

Successor de NAflETAbbA, PAUbO & IRMÃO
Rua leronvmo Monteiro, 1 c 3 -CAIXA, 3032-Victoria -Est. do l:sp. Santo *U
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CRIA ROBUSTOS BEBES
porque :

GLAXO c táo digestivel. limpo e nutritivo
como o leite materno.

1 GLAXO nào 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 Bebê* >íf*
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r;QlVIT>AIVTTTA TERRITORIAL
Capital: 3.400:000$000

Sede: COLL ATINA - E. E. SANTO
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Directores: Alziro Vianna e lldefonso 8ritto
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INFORMAÇÕES: EM VICTORIA, COM VIVACQUA. IRMÃOS & CIA.
EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM: ARMANDO BRAGA

EM CASTELLO: ARCHILÁO VIVACQUA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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Se os presentes alimentam a amizade, po-
de bem dizer-se qpe a maneira como piles sâo
feitos contribue bastante para augmentar a es-
tima de quem os recebe. Um presente lisojeia
•empre, porque exprime da parte daquelle que

^0 faz o desejo de ser agradável Náo è o pre-
ço do presente que devemos ter em ohjectivo;
uma pessoa pobre, por exemplo, estaria priva*
da de manter relações intimas com ricos, se
le obedecesse a esse sy.tema- a uma pessoa
de fortuna, 6 mais elegante ofbrccer-se um
objecto raro ou original do que um custoso. E*
delicadíssimo offerecer se flores a seu gesto,
desde que o ramalhete nâo seja todo branco;
esta flor é reservada aos noivos. Se o ramo é
grande deve ser enviado poi portador acom-
panhado de um canáo. Uma senhora nâo deve
enviar flores a um homem. Nem mesmo um
presente deve partir de uma dama a um ca-
valheiro, salvo se houver entre ambos a maior
intimidade.

Um homem nunca deve oíferecer a uma
Senhora objectos que sirvam á sua toilette.

Os anniversarios, os casamentos, os nasci*
mentos, o anno novo, etc, sâo as oceasiões
mais usadas para a offerta de presentes. Nâo
se agradece um presente enviando outro; seria
demonstrar a quem nos presenteou que se nâo
deseja aer-lhe devedor de cousa alguma.

Se o presente é entregue de mâo a máo,
agradece se na oceasiâo verbalmente, gabando
ú bom gosto do objecto; se é enviado por um
creado devemos apressar nos em agradecer por
carta ou bilhete de visita.

\
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CURIOSIDADES

Juramentos raros—Em nossos paiz jura-se
pelos Santos evangélicos ou promette-se por
sua honra; em outros paizes, porém, os jura-
mentos fazem-se de maneira bem diversa.

Os chinezes torcem o pescoço de um pom-
bo ou de uma gallinha dizendo:

—Se náo digo a verdade, que os deuses
me matem, como eu mato esta ave.

Os sacerdotes budhistas dizem ao jurar;
—Se minto, arrojado seja ao purgatório e

me veja condemnado a carregar água em um
cesto através do fogo.

. ** .¦ i il ¦•¦.¦¦¦;.
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Na Nova Guiné juram pelo Sol, chamando-
o para que os abrazem, se náo dizem a verdade

CONHECIMENTOS ÚTEIS

As cócegas—Que sâo as cócegas ? Os sábios
do velho mundo estáo agora discutindo se es*
se phenomeno de sensibilidade especial, que o
povo chama «cócegas», é o produeto de sensi*
bilidade especifica ou se deva ser considera
do uma variedade dá sensibilidade táctil, tio.
lorosa ou prurigiuosa ? Por outras palavras: a
sensação causada pela cocéga r uma dòr ? um
prurido ? ou uma simples sensação táctil ?

[asabato na «Revista di Patologia Nervo*
sa e Mentale», faz um estudo completo dessa
questão, que bem podia ser mais importante..

Goldscheider, Fere, Buch e muitos outros
se oceupam do as-jumpto. Fere acha que a có«
cega resulta de uma riqueza cxaggerada de
enervaçào em certas partes do corpo, e em
dados indivíduos* Ha seientistas que dizem se-
rem ao cócegas um symptoma de hysterismo
nas mulheres.

FÓS DENTRIFICIOS

Pó de Rosa ;
Cabornato de calcium Uooo grs.
Raiz de violeta Suo «
Ruiva 3o «
Essência de rosas «

áfe Essência de sandalo «
W

Pu de quina
Carbonato de calcium 5oo grs.
Amido 25o «
Raiz de violeta 25o «
Sulfato de quina lo «
Essência de hortelá pimenta lo «

•

As substancias sólidas sáo colidas em água
ató que formem uma massa pastosa, que se soli-
difica esfriando; ajuntam-sc eutào as substan-
cias odoriíeras e formam-se pílulas, dissolvidas
na bocea. Servem para dissimular um hálito
fétido ou o cheiro defumo. „

et et na

*.
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Pharmacia e Drogaria «POPULAR»

G. ROUBACH & Cia.

Importação
dlrecta das
melhores fa-

brlcas
estrangeiras

Perlsmirias Unas, iislramental cirúrgico
e escolhidos objeclos ie toucador

Serviço organizado para o fornecimento
immedlato, por atacado, a qualquer

ponto do Estado

Preços sem competência na sua
secção de varejo

Deposito per*
manente de

todos
os artigos

de seu ramo %

Commlssôes — RepreientaçGe» — Conslgaaçoes
Rua 1o de Março, n. 20 - Victoria—E. E. Santo
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O liomem illude, a mulher coníe«9a. l

• *

Abaixo de Deus e acima das creaçôes ter-
renas, o homem; abaixo de Deus e acima dos
homens, a mulher,

O homem é o vinho, a mulher a água; o
vinho embriaga, embota os sentidos, obscurece
a vista, e, náo raro, motiva a loucura; a água,
generosa e bôa, sacia a sede á pessoa que a
procura, dá tranquillidade ao afílicto, descanço
ao exhnusto e alegria ao sedento ..

. :

a

fl:"wyy^y1

¦ a

Ao homem exige-se; á mulher, implora-se.

& O-

O homem é o riso, a mulher a lagrima; p
riso é o symbolo das conquistas imprudentes á
mulher do próximo, das semvergonhices escan»
dalosas*. a lagrima é a expressão máxima da
sinceridade humana—a dôr.

O homem éa máo, a mulher o pensamen
to; a máo faz o que o pensamento ordena. I

zxzxzznxxzxzznn-zzm___xxmx_n_mc__-_-2CMJ|

0 PHOTOGRAPHO
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Jacques Rochwerger
V
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PHOTO STUDIO
\ á rua 1- de Março, 19 - pho-

ne, 104 - attende aos seus
clientes todos os dias, inclu-
sive feriados e domingos.

Iiflliiiiim----raiiiii^

A mulher, quando visita a cidade dos mor-
tos, queda se diante do desconhecido em
preces fervorosas a Deus pelo repouso sereno
dos que descançam no além túmulo; o homem,
ao contrario, preoecupa se em ler as epigraphes
elogiosas gravadas sobre catacumbas de gente
que náo teve juizo, nem mesmo depois de mor*
ta.«.

Edwalde Calmen

NAO*

Uiul
V

restltuimos photogreph/aa ;
emprestamos «elichéa»;
devolvemea eriglnaeà;
contrariamos collaberaderee.

X*

'' *
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ANNIVERSARIOS it ,
Plaaram a unos

iVo dia 2:
r..: Dr. Cyro Vlalr» da Cunha-E<sa data as-
•igualou o natalicio do nosso distincto amigo e
brilhante collaborador, dr. Gyro Vieira da Cu-
nha, conceituado clinico em Castello.

Sobejamente conhecido e apreciado na im

prenso do pai* e, principalmente, em nosso lis
tado, onde ha alguns annoa, vem militando
ininterruptamente, Cyro Vieira da Cunha sou
be, pelo seu talento, pela sua cultura, pela sua
aííabilida.Je, crear em torno do seu nome uma
atmosphera de sympathia e acatamento.

Por qualquer das facetas em que vejamos
o seu formoso espirito, sabemos admirar o po-
ela' lyríco e. suave em Armindo Baptista e o
vigoroso jornalista, polemista e conferência-
ta era seu próprio nome. Além de tudo, tâo

grande como o seu talento, é o seu coração ami-

go, onde a gente se abriga uma vez para não

tmaissahir,*. ,-.,, ^(^! it^uUsm
Registando, embora tardiamente, o seu an*

niversario, fazemol o com a satisfação de ren*
der-lhe, mais uma vez, o nosso sincero preito
de amisade, mandando-lhe um grande e frater-
nal abraço. * ., ,_ &§«# mm% s

NO a^Ài^ító-atí) ií >:$¦*•;m%%¦ $, _1 v ...

v O et* dr. Arlindo Martins de Figueiredo,

que, com competência e zelo, exerce o cargo
de V delegado auxiliar de policia desta capital.

No dia 6: ; »*
Aristobulo Leâo-Nesse dia teve mais uma

vez a opportunidade de receber justas homena-

gens esse nosso illustradissimo conterrâneo,
esforçado e dedicado director do Gymnasio S.
Vicente de PautoVdesta capital. A

Educador emérito, simples e bom, amigo
stocero e ieah Ariitobulo Leáo é uma das mais
respeitáveis tigufas do nosso magistério e mais

queridas em nossa sociedade. ;>
Devotado exclusivamente ao seu > eónceitu-

ado estabelecimento, vivendo para os seus li-
vrofc e para os seus alumnos, que o veneram,
o grande educador vem de ha muito prestan-
do A nossa mocidade os mahrdigniiicaDtes ser-
vft;os em prol do seu aperfeiçoamento moral e
intellectual. líiôafm* tu* <v)

Dahi a grande alegria pela pajssagem da-

quella data, alegria que também sentimos, por*
que o queremos e admiramos, mandando ao
illustre oataliciante o nosso abraço cordeal.
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No dia 7:
A graciosa senhorinha Maria Dulce Leão

Nunes, dedicada professora normalistá.
A^ dia 8V
O sr. Rulino de Azevedo Júnior, «ócio da

importante firma Azevedo lrmâo & Cia., propri-
etária do acreditado estabelecimento «Pan Ame-

... ". 4< <*¦¦'¦' ¦ rJÈ"*
¦\ "¦ 
.. )-'.•-.. .í*t -i ... ,!"..'.ricano».

Sra. Prado Filho-A exma. sra. Dulce Ne-
ves Prado, digníssima esposa do sr. Antônio
Prado Filho, sócio da firma A. Prado & Cia.,
recebeu em sua elegante vivenda muitas feli-
citações pelo motivo do seu natalicio, dada a
alta estima em que <; tido, em nosso meio so-
dal, aquelle distincto rasai.

À;o dia 9:
O sr. Domingos Pescadinha, que exerce as

funeções de caixa da firma, desta praça. Cruz
Sobrinhos & Cia.

Dr. Joáo Manoel de Carvalho-Fez annos
nesse dia esse illustre magistrado, Juiz de
Direito da 2' vara desta capital.

O conspicuo armiversariante, que gosa em
nossa capital de elevado conceito pelas suas
nobres qualidades, recebeu muitas saudações
ás quaes juntamos as nossas.

Fez annos nessa data a senhorinha Ma-
ria do Carmo Varejão, applicada alumna nor-
malista da Escola Normal «Pedro II »

A gentil senhorinha I><ee Cabral, filha do
sr. Adalberto Cabral, do nosso commercio, e
applicada professora normalista.

No dia 10: ,. ,
A exma; sra. Alda Vianna Passos, distincta

consorte do sr. Cláudio Passos, proprietário do
conceituado «Salão Commercio.*

—A exma. Itália Tironi Wanderley. dignis-
sima esposa do sr. Eipidio Wanderley, proprie-
tario da «Mogardinha», um dos nossos mais im-

portantes estabelecimentos commerciaes,
-A iqtelligente menina Jacyberá Coutinho,

íilha do sr. Pedro de Oliveira Coutinho, esfor-
çado secretario do Gymnasio do Espirito Santo.

Sra. Joào Pereira Natio.- No dia 3 feste-
jou o seu natalicio a exma. sra. Cecília Netto,

-virtuosa esposa do dr. João Pereira Netto, ope-
roso prefeito do prospero município de Pau Gi-

gan A residência do distincto ca9al ficou reple-
ta do que aquella sociedade tem de mais digno,
numa carinhosa manifestação de amizade á an-
niver<ariante.

. —A intelligente e prendada senhorinha Eri-

. ..- ;>;-'i- ..ti .. \.,.,.k"'i ,
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cina Macedo, professora hormaíisla da fecçâd
mascuiina daquella villa recebeu muitos cum-
prímentos por motivo do seu anniversario no
dia 6í

: 'M.M.

II ontem
O íjr. Danglar» Ferreira da Costa, corope-

tente P secretario do Gabinete de Identificaçâo,
Estatística e Technica Policial do Estado,

Hoje:
O sr. Paulo Jjsé Aboulib, residente na ei-

dade de Anchietu, socío da firma Pedro Jofé
& Cia., daquella cidade e cavalheiro muito
bemquisto, pelo seu optírno caracter.
>h, Dr. Pedro Fau Rosa—Faz annos, hoje es-
te distineto e conceituado clinico. Formado ha
bem pouco tempo e tendo vindo clinicar nesta
capital» tem o jovem anniversariante se impôs
to em nosso meio pela súa competência e affa-
bilidade.

Levamos lhe o nosso abraço de felicidade,
muito cordial.

Amanhã;
Dr. Antônio Pareira Lima—Amanhá pas-

sara a data natalicia do sr. dt. Antônio Perei-
ra Lima» ex-prefeito desta capital e actualmen-
te com banca de advogado na prospera tida-
dade de Alfredo Chaves, neste Estado.

O distineto anniversariante, que é uma das
prestigiadas figuras da política do Estado, gosa
de excellente conceito onde quer que habite.

Enviamos ao illustre dr. Pereira Lima as
nossas affectuosas saudações.

No dia 16:
Sra. Dr. Mirabeau Pimentel —No próximo

dia 16 estará em festas o lar feliz do dr. Mi-
rabeau da Rocha Pimentel, illustre Secretario
do Interior, pela passagem do anniversario na*
talicio de sua amantissima esposa, exma. sra-
d.*Tilda Barbosa Pimentel.

Em nosso alto mundo social, onde a distin-
ta anniversariante é uma das mais acatadas fi-
guras, pela fina distincçâo do seu trato e pelas
grandes virtudes do seu coração carinhoso, ha
de, por certo, receber as mais dignas homena-
gens a que faz jús.

Na pessoa do seu digno e extremoso
esposo, dr. Mirabeau da Rocha Pimentel, a
tVida Capichaba» antecipa as suas respeito-
sas saudações, fazendo votos por que a alegria
reinante naquella data o seja muitos e dilata-
dos annos, plenos de felicidade.
NOIVADO

Fizerara-se noivos, nesta cidade» a 6 deste
mez, o nosso estimado amigo, sr. Francisco de
Oliveira Assis, funecionario da Directoria de
Água, e a sta. Elza da Silva Alves, de Cachoei-
ro de Itapemirim.

Desejamos lhe feliz união.
CASAMENTOS

Ante-hontem consorciaram-se, nesta capi«
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i

V? .- <¦•:

zMb

.ílri

ÍWZV

iaí, o sr. tír, Carlos Henrique de Oliveira Poriò
e a graciosa senhorinha Alda Machado, filha
da exma. viuva Euphrosino Machado.

Foram paranjmphos o sr* Moacyr Machado
e senhorinha Izabel Saad. por parte da noiva
e dr. Fábio Macedo Soares Guimarâe%? e a
exma. viuva Euphrosino Machado, por parte do
noivo. ,>;r/.;-;^

O distineto casal no mesipo dia seguiu parao Rio. onde vae fixar residência.

NASCIMENTOS
m

Jair é o nome do pimpolhe. que no dia 3
veio ao mundo no lar do distineto casal José
Ramos e d. Edith Moraes Ramos, da cidade de
Castello. i^-l; í%W'i *j..***

-O sr. João de Figeiredo Ribeiro e sua
exma. esposa d. Heatiqtteta Calmou Ribeiro* em
gentil carta*, nos participaram o nascimento de
Noemi, oceorrido em 31 de maio ultimo.

Aos recém natos os votos de felicidades da«Vida Capichaba.» , ¦ m
-No Rio de Janeiro, onde está residindo

a femilia do nosso prezado amigo, sr. Raulino
Alfredo da Costa, director technico da Compa-
nhia Industrial de Madeiras da Barra de Sáo
Matheus, nasceu, ém 28 de março ultimo, o seu
primogênito, que se chama Mareio Alfredo.

Levamos-lhe e á sua exma. esposa» sra*
Helena Vidal da Costa, nossos parabéns, dese-
jando as melhores felicidades ao recém-nascido.
NECROLÓGIO ,

Na cidade de S. Miguel dos Campos, Esta-
do de Alagoas, falleceu, em 23 do mez p. pas-
sado, a prendada senhorinha Ady de Castro,
irmã dos nossos distinetos amigos sra. dr. José
de Castro e Augusto de Castro, tendo sido a
sua morte geralmente sentida. i

A esses srs., bem como a toda a família do
malograda moça. enviamos os nossos senti-
mentos. * :-»i i ., ., ¦J:^^

Dr. Nelson Monteiro -¦%i #:

Do Rio de Janeiro, onde se encontrava ha
meses, regressou, pelo nocturno de sabbado
ultimo, esse nosso distineto conterrâneo, ope-
roso Secretario da Presidência.

Ao seu desembarque, ao qual comparece*
ram o representante do sr. presidente do Es-
tado, seus collegas de pasta e altas auto ri da-
des, estiveram presentes muitos amigou do re»
cem vindo, que lhe foram levar o seu abra-
ço de amisade. sa* ^ : ,

A «Vida Capichaba». que tem no dr. Nel-
son Monteiro um dos seus bons amigos, apre-
sentou-lhe as boas vindas na pessoa de um
do* seus redactores.
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CONTOS DA .vida CApiCiIA»_..
A pequenina luz azul
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Cena manha. depois da prece matinal - o
poderoso sultão ElKhamir.reido Hédjaz, mandou vir á sua presença o prefeito da cidade.-Prefeito-disse o rei-esta noite, levantan-
do-me casualmente a deshoras, cheguei ájanelIa e avistei, ao longe, no meio da escuridão dacidade, uma pequenina luz azul, muito viva ebrilhante. Estou intrigado com esse caso e de-aejo vivamente saber quem passou a noite avelar. Ordeno lhe que abra um rigoroso inque-rito afim de apurara razão dessa vigilia. f

-Obedeço a Vossa Majestade í- respondeu
o prefeito de Jedda, inclinandose respeitosa
mente. - Parece me, por^-m. inútil esse inqueri-
to! Cumpreme dizer que aquella luz provinhado oratório da minha casal

E diante do espanto índisfarçavel do Reielle ajuntou modesto, baixando o rosto :—Eu e minha família passámos a noite emorações, pedindo a Deus Omnipotente pela pre-ciosa saúde de Vossa Majestade!
—Obrigado, meu bom amigo — exclamou omo-archa sinceramente commovido-em muitotenho sua amizade e dedicação 1
E acerescentou solenne :
-Saberei corresponder aos cuidados quelhe mereço.
Retirando se o prefeito, mandou o rei cha-mar o seu grão vizir Moallim, que accumulava

na corte do sultão as elevadas funeções de ministro e secretario.
-Meu caro ministro-disse lhe o rei-resol-vi recompensar com mildinaresde ouro o pre-feito desta formosa cidade de Jedda!

• Hlnl.rMÜ, 
dÍnarCf ^ °Ur0 ' ^ A'lah ' E" muitOdinheiro! - exclamou o grãovizir, tomado devnro espanto.-Que teria feito o governador dacidade para merecer tâo grande mercê?-Praticou uma acçáo nobre o sublime -respondeu o soberano.

E narrou com a maior simplicidade o casoda luz, rematando-o com a extraordinária conhssflo, que lhe fizera pouco antes o prefeito
.«.' 

~Per™Uta ™e, Ponderar-retorquiu o minis-tro-que Vossa Majestade está sendo iliudido
por esse homem indigno. O prefeito, segundo
poaao provar, náo tem família e só sabe orari nas mesquitas, quando a isso é obrigado. Vivemiseravelmente como um avarento em um sor-dido casebre para al^m do bairro judeu!-Mas,., e a pequenina luz azul?- indagou

o rei—donde, então, provinha ella?
£¦ 

-Vejo-me obrigado, ó rei generoso ! a con-

I
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fessar a verdade- contraveio o ministro comhumiIdade.-Bssa pequenina luz azul, que feriuos augustos olhos de Vossa Majestade, era alâmpada de azeite que illumina a minha salade estudos. Passei a noite acordado cogitando•Jcerca dos graves problemas e das múltiplas
questões que Vossa Majestade deve resolver naaudiência de hoje! Juro pelo Alkorâo que essaé a verdade I

-Grande e esforçado amigo .'-murmurou oingênuo monarcha.abraçando o ministro.-Como
lhe adm.ro esse seu amor ao cumprimento dodever i

E. jubiioso, disse-lhe:
-Palavra de Hei, ó Moallim! Tcrás breve-mente uma recompensa digna da tua dedica-

çáo !
Mal se retirara o ministro, mandou o Reichamar o general Muhiddin, chefe das tropasmusulmanaa do Hedjaz e contou lhe que esta-va resolvido a conceder o titulo de cheik deLohe ao .eu digno ministro Moallim: o general<levia destacar, portanto, un» corpo de quiohen-tos soldados que ficariam permanentemente àdisposição do novo dignitario de Medjaz.

E o bom monarcha. sem nada occultar.con-
tou ao general a historia da luz azul e a dedi-
cação do bom ministro.

—E Vossa Majestade acreditou nas falsas
palavras de Moallim ?-observou o general, to
mado de indizivel admiração. - Peço especial
permissão para provar que esse audacioso vi-
zir. esquecendo o respeito que deve ao nosso
glorioso sultão, mentiu como um infiel.

Mentira o prefeito 1 .Mentira também o mi-nistro! Como poderia elle, o Rei, apurar a ver-
dade sobre o caso ? como descobrir o mysterio
Ia luzinha bzm\ ?

-Era minha intenção, ó Rei afortunado—res-
pondeu o general-occultar a verdade. Vejo-me
agora, porém, obrigado a revelai a. A pequeni-na luz. que durante a noite passada, attrahiu aattençào de Vossa Majestade provinha apenas
de minha tenda de campanha !

-De sua tenda, general f- exclamou o so-berano árabe mais uma vez surprehendido.
E o general náo hesitou em dar terceira

versão ao caso. Os boatos de um provável le-vantamento revolucionário de algumas tribus
do interior, haviam-no alarmado. Com receiode que os beduinos e seus aluados revoltoso»
durante a noite, viessem atacar o palácio real!íicara elle, para maior garantia i1a vida do Rei!

¦;¦;:¦'¦"/.
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acampado, nas cercanias da cida
de, com algumas forças de sua
absoluta confiança.

Mach í Allah ! Que valentia I Que
grande heroísmo ! O poderoso sul
tâo nâo sabia como agradecer ao
chefe de suas tropas, aquelle ser-
viço extraordinário, aquelle zelo táo
grande, pela Ordem e pelo Throno !

— Que farei? —cogitava depois
que o general se despedira.

Vou conceder lhe o titulo exce
pcionrd de príncipe do Hcdja/ c
uma pensão annual de vinie mi]
dinares ! Náo... Elle merece muito
mais ainda — salvou-me a vída.o a
coroa ..

Depois de muito reflecllr. e co-
mo náo chegasse a unia conclusão
satisíactoria, o pavtdo rnunarcha
resolveu consultar o judlcioso ule-
ma Ale-Effendl, seu velho mestre
e conselheiro.

— Na minha íraca opinião — res-
pondeu o sábio musulmano—Vossa
Majestade náo deve acreditar nem
no prefeito, nem no ministro, nem
no general. Quero crer que a tal
luz provinha do novo pharol de
El Basiaii (|ue indica aos navegan-
tes a entrada do porto, assegtiran
do-lhes o bom caminho em noites
de tormenta.

O prudente ule ma aconselhou ao
Rei que verificasse, naquella mes-
ma noite, quem falava verdade.

E assim, três horas depois da
ultima prece, quando já bem adian-
tada ia a noite, ergueu-se o sultão
El-Khamir do regio leito, chegou á
varanda, estendeu o olhar por so-
bre o panorama da cidade, que lhe
dormia aos jpés* Uma surpreza cs
«ranha o aguardava : como já era
conhecida de todos a noticia das
promettidas recompensai, a cidade
surgia, naquella noite, extraordina-
riamente iltuminada'.

Nunca se viu tanta luz azul !
Eram milhares de lâmpadas, lan-
ternas e lampeôes! Queriam todos
agradar ao poderoso soberano : a
casa do ministro parecia até o ser;-
ralho de um cafifa em noite defes
ta do mez Ramadhan I

E o crédulo rei de Hedjaz com-
prehendeu então que no seu rico
e maravilhoso paiz, para cada su-
bdito honesto e dedicado, havia
um milhão de mentirosos e bajula-
dores.
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SERVIÇO REGULAR DE PASSAGEIROS E CARGA
COM VAPORES DE MALA

Navios a. motor

General Osório - General Artigas
General San Martin

Os maibres e mais luxuosos navios de CLASSE INTER
MEDIARIA em serviço enfre a EUROPA e

AMERICA DO SUL.

Sabidas do Hio pura a EUROPA

Vapor Wuerttemberg
« General Artigas
« Baden
«' General San Martin
* Bayern

GENERAL OSÓRIO
« Wuerttemberg
« General Artigas
« Baden
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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

Informações com os AGENTES
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nesta Capital:

THEODOR WILLE & Oi
VICTORIA - E. SANTO

Rua Primeiro de Março, n. 12
•'.Y| Y*. '':,'...

Caixa postal, 3963 - End. tel.: «WILLE»
Rio de Janeiro, Santos, S. Paulo
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_tf//t?. veio de Minas. Dessa terra de

gente simpte* e bôa Veio para encantar
os nosaos olhos com a sua belleza perso-
fcfrtisslma. Morou algum tempo na capital

preside, h-.jc, num dos nossos bairros
anis futurosos. Tem o encanto singelo e

iágenuo das bonecas. E' conhecida por
mlle. Bibelot. Retrahida. Foge das testas.
Nâo gosta de ser muito vista. O seu co*
raçáozinho tem a delicadeza das flores.
Certo chronista conterrâneo disse que
mlle. tem mãos de santa e de prece, máos
ífcue foram feitas para os beijos dos an-

jos e para a inspiração dos santos. E foi
esse chronista o seu mais recente caso
de amor. Amor que durou a vida ephe
mera das rosas e dos perfumes raros.
jíllle. era para elle a sua bonequiriha de
èorriso de sol. Mas as bonecas, por serem
frágeis, partem-se com facilidade.

E mlle é, hoje, para elle. um perfume
«ue se evolcu ou uma linda boneca que
se partiu ..
•*¦- v >'* <¦> -¦. - ' : y. ... FIM
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Mlle. risonha, que ora conquista o coração

do jovem acadêmico de direito, confessou ás

suas amiguinhas. que náo faz as paze< com o

seu ex admirador porque nâo quer.
Olhe. senhorita. Alfinete observa que náo

será tâo fácil assim.
E tem razões sobejas para essa observa*

Ç*°Y ,., 88 88 88
t© caso daquelle engenheiro ê o que se pode

chamar: um caso serio. Depois do seu coração
ter conhecido um grande numero de emoções,
sem sér attingido pela setta symbulica, eis que,
desta vez; está realmente comprovando a ver-

daxle de que com amor nâo se brinca. E' o caso
de elle estar amando apaixonadamente a morena

de corpo breve. Para castigo seu. entretanto,

ella parece amar outro. E eis, dessa forma, um

coração de luto. '.
QQ flP flfi *co OD oo

A. morena da praia, recém-chegada das ai-
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terosas, tem se conservado fiel no seu compro-
misso. Compromisso, aliá*. difficil de ser cum

prido : nâo namorar outro... Nós, que elogiamos
a sua altitude, esperamos ,;ue pnlle.txào nos de
opportunidade de mudar de opinião a seu res

peito..

Vamos dar um «furo» formidável, hoje. E*

o caso de se dizer : este Alfinete è um verda-

deiro «sabe-tudo.» Queremos falar de uma te-

l-phonada <iue foi interceptada ha questão de

poucos dias. Mlle funecioaaria de importante
s< cretaria. deu uma telephonema a uma sua

nmiguinha. confessando que o seu coração está

em pedaços e dizendo que estava acreditando

que o mignon e Uno funecionario da Fazenda
ia transferir sua residência para o Rio.

Ora, mil*., elle ficará aqui., até poder rea

lizur o seu sonho com a noivinha carioca...

88 8B 88

Ambos tomaram o bonde juntos em di-

recçào de S. Antônio. O j->vem com tendências
a athleta e o moço commerciante. ülffi dia to-

momos o trabalho de seguil-os e, com surpresa,
em seguida, os vimos passeando com as duas

paranaenses, ora nesta capital...
Que lugar lugubre para passeios... amoro*
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Hygiene e beUeza

£>eité àJ^S^
Imprescindível á mulher -chie

PARA 0 ROSTO E PARA 0 CORPO

Venda-se em todas as boas drogarias,
pharmacias, perfumadas e casas

de armarinho.
Depositários am Victoria:

G. Roubach & C.
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ü sr. professor Raymundo Ho
dart Júnior acaba de nos ofíere
cer um exemplar de sua Cartilha
Analytica do Ensino da Leitura*
sabida em 5* edição. ;

O trabalho do esforçado e talen-
toso pedagogo já tem sido ampla-
mente divulgada, nâo só em nosso
Estadc. como no do Rio de Janei-
ro, offícialmenle adoptado para uso
das escolas.

Em seu prefacio diz o autor
que «as nossaa escolas résentem
se da falta de livros apropriados
ás creanças, que se iniciam na
aprendizagem da (íngua materna!;
os adoptados sâo raros e quando
alguns chegam á praça é por pre-
ço exorbitante e difficil aos pobres
a sua aequisiçá >; por isto foi que
o fiz, pretendendo preencher esta
lacuna» A estas palvras poderia
muito bem o distincto preceptor
ecerescentar, que. além do custo
exorbitante, a maioria desses li
vros ensina tudo, menos a lin
gua materna e o que é nosso.

O seu livrinho está no rol dos
livros Xiteis á infância pois ha em
todas as suas paginas o linguajar
simples dos nossos lares, e trata
apenas das nossas cousas* Dahi
naturalmente, a vistoria do seu
-esforço, contando já cinco edições.

Gratos pela ófférfe. #
mmmm -

IMPRENSA
:tteíí«<rta*j.*w .

Vida Escoteira a interessan
te publicação, jávictoriosa em nos*
so Estado, visitou-nos em seus se-
timo e oitavo números.

Leitura variada e útil, o or-
gáo official da federação espirito*
santense de escoteiros vae pres-
tando assignalados serviços é pa-
triotica instituirão a que pertence.
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Com o tratamento pelo Elixir de
Inhame, o doente experimenta logo uma
transformação no seu estado geral; o
appetite augmenta, a digestão se faz com
facilidade (devido ao arsênico), a côr
torna-se rosada, o rosto mais fresco,
melhor disposição para o trabalho, mais
força nos músculos, mais resistência é
fadiga e respiração facih

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

DEPURA - FORTALECE - ENGORDA
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Heitor Motta
* J. r - ' <i -..•¦.-¦ ;..«*... "¦.¦!¦• »1

Veio pessoalmente á nossa re-
daçâo, trazer-nos as suas despe,
didas, esse distinetissimo cava-
Mietro, que exercia nesta capital o
alto cargo de Contador do Banco
do Brasil. • .*

Durante a sua estadia nesta
capital, Heitor Muita e sua exma.
sra. souberam captar verdadeiras
amisades, de que sáo merecedo-..
res pela sua fina educação e af
favel cavalheirismo.

Como funccionario, competen-
te e zeloso, que sempre primou
ém dar cabal desempenho ás suas
grandes responsabilidades. Heitor
Motta gozi, em nosso maior es*
tobelecimento de credito, do mais
alto conceito» tanto entre os seus
superiores, como entre os seus
col legas.

Transferido para servir á má.
triz daquelle Banco, no Rio, por
promoção, recebe, assim, o dís-
ti neto moço um merecido prêmio
ao seu esforço è dedicação.

Gratíssimo pela deferencia,
desejamos-lhe venturas e prospe*
ridades,

¦.-.. ¦* i! r ™" i)F f *, . *- Cí"* .1.-.

Co m m u nicaçào

O apreciado grupo musicid
«Está Cruel»» vem de eleger a *irt
nova directoria para o perisdo -no^
cbi de 193o a t*>3?# ficando assim
constituída: ü y;f

,. ..
Presidente—joào Paulo Tra-

vassos; vice presidente — Manoel
Sabino, secretario — Ltidovtno Al
buquerque ; 2r secretario — fl â »
Venancio dos Santos; ihesourei-
ro M>acvr Pazzini; 2* thesoureiro
—Leoncio Machado; director —Ma*
noel Guimaríle^; regente das cor-
das - Lúcio Madeira; regente ge>
ral—José de Araújo; procurador—
Paulo de Oliveira.
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Prêmios aos leitores da «Vida Capichaba» em 1930
Estamos v iv en do

uma época em que o
interesse pelo ganho im-

mediato, pelo prêmio em fli-
nheiro se alastra intensamente

e empolga todas as aetividades.
Sendo assim, nao quisemos fugir

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

gunda, em dezembro, pela Loteria
do Natal, correspondentes a o s

TRES PRIMEIROS NÚMEROS,
dos maiores prêmios dessas

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

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

sendo distribuída
igual quantia em

cada um dos sorteios.
Nossos leitores jogarão
com os números, que serão
impressos nas capas da «VI-
DA CAPICHABA», de forma
que, em cada semestre, colleccio-
nando exemplares de todas as nossas
edições, concorrerão, no minimo, com
25 NÚMEROS difíerentes. Começámos
á publicar os números, que darão di-
reito a esses sorteios, desde a primeira
quinta-feira de janeiro deste anno
e> aos que d e s e j ar e m habilitar-se
a essas sortes, pedimos-lhes que guardem
as revistas, que forem adquirindo, ou,
pelo menos, as capas com o numero
do sorteio, para apresentar á redacçâo
aquella, cujo numero corresponda a um
dos ítvs prêmios das duas loterias allu-
didas, Dessa forma, tanto no primeiro,
como no segundo semestre deste anno,
TODOS OS LEITOR ES da «Vida Capirha
ba» terão possibilidades de alcançar os
prêmios, que distribuiremos nas epo-
cas indicadas :• : •:¦ : *

*
*

GUARDEM,PORTAN
TO, TODAS AS CAPAS
DA «VIDA CAPICHA-
BA»,QHE PODERÃO
DAR BONS PRÊMIOS,
EM DINHEIRO, A
\J V./ JL-» ft» I *\ C5 V^> X2f: imJ mm l~* ¦

CCIONAR.

$¦ I
I

*

NOTA:- SÓ AS REVISTAS
DESTINADAS A VENDA AVULSA

E AOS ASSIGNANTES LEVAM NUMERO
: : : : PARA O SORTEIO : : : :
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POR QUE PREFERIR AS
OUTRAS LOTERIAS ?
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Loteria do Espirito Santo
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É TÃO BOA OU MELHOR QUE AS OUTRAS
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V E l« K FIQUEM OS SEUS PL

PRÓXIMA EXTRACÇÃO
DIA 16 I)K JUNHO

1 PR I. MIO DE

100:000$
Concessionária: Cia. Loteria do Espirito Santo

Sede : Rua Duque de Caxias, 21
Caixa postal, 3721 - End. tel: «Loteria»

VICTORIA - ESPIRITO SANTO

As extracções começam ás 15 horas
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Vida Capichaba
E, para isso :
4*:

Nâo a empreste a ninguém.
Diga, por toda parte, que a eompra • que náo a 1è da am-

preatimo, o que eqüivaleria a tomar, toda quinta-
feira, ao aeu vizinho ou amigo, 1$000 ampreatadoa... a
a néo pagal«os mais.

Ajude-noa a melhoral-a, aaaignando-a e fazendo qua aeua
amigos também a assignem.

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

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

ANNO (52 números) .
SEMESTRE . . . .
NUMERO AVULSO .

45S00O
255000

1 il4/vA."v/

Caixa posta), 3853 Avenida Capichaba, 28

Telephone - Central 117

VIc toria anío

JF


