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propague

Vida Capichaba
E, para isso :

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

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

a não pagal-os mais.

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

amigos também a assignem.

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

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

ANNO (52 números)
SEMESTRE . . .

NUMERO AVULSO

45S000
"" X

li

Caixa postal, 3853 Avenida Capichaba, 28

Telephone - Central 117

Victoria * Estado do Espirito Santo
X%,.f '*>'•'*
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ATRAVÉS DE UMA «CORTINA DE RENDA» «**

Luiz de Paula Freitas.
E' o nome do autor de «Cortina de renda.»
Autor. uunlK-m. de «Arvore de Mores de

sombra e luz», ao qual toda a critica fez. re-

ferencias amáveis.
E pouco amáveis, também, certamente, para

nâo fugir â regra-
«Conina de renda»:-um livro para «jeune-

filles»,todoelle repassado de romantismo, desse

romantismo tão genuinamente nacional, ião da

mocidade brasileira, pensativa e contemplativa.
Um punindo de contos.
Viriato Correio, se fosse o seu autor, havia

de dar ao livro o titulo de «Contos azues.»
O conto inicial.- um retrato do éscriptor,

moço eatheta de vida íeliz. ignorante, possível*
mente, dos espinhos envenenados cia Oande
Estrada-

Nessa pagina, o personagem é um roman

cista triumphador, que recebe banquetes, home-

nagens consagradoras. perpetra discursos cm

torno de orientações literárias, recebe criticas
de unanime apologia, etc , etc.

Só uma ousa nâo está certa :- o local da

acção
Náo pode ter sido o Brasil e, muito menos,

o Rio de Janeiro *
Ainda nesse conto, ha a seguinte phrase :

-«Até para amar é preciso certa educação »

E esta outra :-~«Quando lhe indagaram que
idéa tinha do casamento, disse que sobre o as

9umpto nâo era possível ter idéas.. »
O segundo conto é uma scena de ciúmes

entra um marido e uma cara metade (elias ho

je, em vez da metade, estáo inteiramente ca-

ras. .) oa qual o homem ]ustifica_a^juas ater-

risnp«-ns em outros «campos de aviação», mas

nâo admitte. nem por sombras, a hypothese de

que a mulher admire os LindcnbcrR. íezedores
de «raids» clandestinos»

Velho thema. Explorado. Iíxploradissimo.
Do terceiro ao quinto a mesma tecla senti-

m nf&l.
Terceiro :-Stella e Fernando.
Quarto :~Roberto e Emilia.
Quinto :-Alvaro e Danoy— uma ingleza de

cabellos louros, como todas as írancezas.
O sexto cooto exerce, porém, dentro do li-

vro. o papel que se lê no seu titulo :-«0 novo

inspector de vebiculos.»
E' um maluco,um ebrio, que se arvora em

orientador do traíego numa praça movimentada
onde, como em todas as praças movimentadas,
fazia falta um encarregado deste serviço,

Todos, a principio, achavam graça no maluco*

Depois, começaram a obedecer ás suas de-
terminações, por um desses curiosos phenome-
nos de psychoioglã das multidões.

È nâo havia desastres, choques de carros»
nada.

Um dia, porem, passando pelo local, um dos
chefes «ia Inspeciona viu o ebrio, que fez pa-
rar o seu automóvel.

Tomou providencias*
Resolveu mandar um dos seus subordina-

dos tomar conta da praça, mas, como havia def-

fleiencia de pessoal, mandou chamar o maluco,
nomeou-o inspector de verdade, deu-lhe farda
e autoridade,

Desde esse dia, porém, nâo houve mais um

;.VJ
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Publicação semanal, fundada em 1923» da Empre*a üraphico

-Editora «Vida Capichaba»
Dlrectori Elpldlo Pimentel
Redactort M. Teixeira Leite

EXPEDIENTE
Assignaturas:

Numero avulso  IS000
Semestre  25$000
Anno  45$ooo

Aa aasignaturas terminam aempre em 30 junho ou 31
de dezembro.

Quem noa enviar a quantia referente a DE/, AS-
S1GNATURAS ANNUAES, ter* ÍOOSOOO de

commisalo*
Annuncios:

pagina
1|2 «
1f3 «
1|4 «
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H0$00O\
40S0001^
30S000I >
25$000f <
15$000) |
80$00 

'i80$000
taoiooQ

11« «
Paginas fronteiras ao «couebe».. .?
Capa (Ia pagina interna).

** \ ** *i ' "*' ##»»«».«««.
« (pagina externai)

DESCONTOS conforme o prazo dos contrários,
Ah publieaçôcB .Ilustrada» pagam, por pagina, 250$.
Oa annuntios, para BDIÇÕES ESPECIAES, pagam
em papel asaetinado, 2O0SO00 por pagina, c, em

«couché», 350f000,

Redacçâo e ojfkinas:
Avenida Capichaba, 28 —• Victoria

Caixa postal, n. 3853
B, E. Santo

Toda correspondência deve ser dirigida ao,
director da Empresa, proj. Elpidio Pimentel.

só vehiculo que obedecesse aos signaes do ex-
maluco» que, regenerado, deixara de beber»

E choveram os desastres, choques de car
ros, tudo.

O sétimo conto recáe nos themas amorosos.
Carlos e Alice.
O oitavo é um oásis: — nào ha beijos, pai-

xôes, subtilezas de namorados, procurando son-
dar almas femininas- ab\ amos.

No nono, retorna o romantismo.
Elda e Nelson.
No décimo—Flavio e Bebê.
No undecimo — Carmen e Alberto, que se

prolongam pelo duodecimo, penúltimo do livro.
O conto final, pura fugir ao «leit-motiv* e

para justificar, talvez, a má fama do numero
treze, põe em scena um moço que dispõe de
uns magros nickeis—1$500—e que vae almoçar
no «Celeste Império», ou melhor, num dos res-
taurantes chinezes da cidade.

Dizeres de uma tabolela posta na entrada
do estabelecimento: — «Almoço — 5 pratos —
1$200!»

O rapaz almoça e depois, havendo entre-
gado ao «garçon» duas pratas, uma de t$000 e
outra de $500, recusa o troco que este lhe traz.

Gorgeta...ü*Y ,

V.'.. 
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. .. . sE fica sem um nickel para tomar café*
Com esse conto finda o livro.
Depois vem o Índice.
Mas, através do tecido dessa «Cortina de

renda», qualquer olhar distingue, nitidamente,
a sensibilidade fidalga, a elegância e o requin-
te do seu jovem autor, o seu talento luminoso*

Luiz de Paula Freitas.
E' o nome do escriptor que o escreveu*

»E aqui termina este artigo.

OsweldeSantiage
':¦*¦
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M. Teixeira Leite
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Desde que assumimos a responsabi-
lidade da publicação deste periódico, o
auxilio intellectual, opulento e magnífico,
de M. Teixeira Leite, o poeta inspirado de
Plenilúnios, náo nos tem faltado nesses
oito annos permanentes de luta, embre-
chados de esperanças c de ciesanimos.

Commentarios brilhantes, sueltos ma-
gistraes, humorismo do bom, versos pri-
morosos, noticias de toda a espécie—tudo
isso Teixeira Leite nos tem dado gênero-
samente, contribuindo para elevar e ga-
rantir o êxito literário de nossa publica-
çáo.

E, assim, se explica a razão de o con-
vidarmos para nosso redactor effectivo,
inscrevendo, com muito prazer, seu nome
na secçâo respectiva deste semanário.

Empenhados ardentemente, os que
fazem esta revista, cm tornai a cada vez
mais digna do adeantamento de nossa
terra— a colaboração, agora effectiva e
infallivel, do nosso antigo e prezado com*
panheiro de ideal ha de apressar a conquis-
ta dessa finalidade para aonde caminha-
mos ha dois quatriennios.

Nossos leitores verificarão, depois,
que nâo nos .Iludiremos nos nossos pro-
positos e aspirações.

Despedidas
O sr. Rocco Sanareili. activo superinten

dente da «Casa Pfaíf», no Rio de Janeiro, veio
trazer nos as suas despedidas.

Em pouco chegado á nossa capital, soubo
o distineto homem de negócios captar verda-
deiras sympathias, pela maneira cavalheiresca
de seu trato.
«,,'.-> . .=. ... ....--.¦¦'-.¦..¦.-¦

Agradecidos.
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Cupido $m Hollywood

E* um assumpto sempre grato aos moços c
moças que lêem as secções de cinema dos jor-
naes e revistas, esse do movimento sentimen-
tal, que vae occorrendo pelos «studios».

Já tenros tratado, aqui, das ultimas novida-
des, mas como estas se renovam todos os dias,
já temos outras para contar aos leitores da
«Vida Capiehaba». que. com certeza, também
têm um grande interesse em saber da vida
alheia...

Abrindo uma revista recentemente chega*
da de Hollywood, encontramos uma serie de
noticias sobre casamentos, luas de mel. namo*
ros, compromissos e noivados entre a gente de
cinema, provando as actividades de Cupido na-
quelle centro.

Lowell Sherman, aquelle artista que aqui
appareceu ao lado de Corinne (iriffith em «O
Jardim do Éden», e de Greta Garbo em «Mu*
lher Divina», contrahiu nupeias com Helene
Costello, irmã mais moça de Dolores Costello,
filha do grande Maurice, que foi, na infância
do cinema, ura dos primeiros galãs americanos,
que conquistaram a celebridade dà tela-.

Serviram de padrinhos John Barrymore e
sua esposa, Dolores Costello.

Outro enlace: —Ruth Taylor, aquella antiga
banhista das comédias da Mack Senett, que
acceitou como esposo a Paul Zukerman, reali
zando se a cerimonia em casa do prefeito de
Nova York, Jimmy Walker, sendo padrinhos
os recem-casados Phvlis Haver e Billv Seeman."**¦ ar

Edith Mayer, filha de Louis B. Mayer, um
dos magnatas da organização Metro Goldwyn
Mayer, casou-se no Hotel Biltmore, em HoUy-

Hm

iiii

ii
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wood. com William Gotz. director de um de"
parlamento da mesma empreza.

O rabbi Magnin officlou a cerimonia Anorito israelita, ao qual pertence a família%ia
noiva, sendo damas de honor Marion Davie»,
Bessie Love, Çorine Grlflth, Catheríne Bonnet.
Carmel Myers e May Mac Avoy. e garçons»Walter Morosco, marido de Corine, David Sei-
znic William Seiter, marido de Latira La Plan-
te, E. J. Mannix. Jack Cummings. Ned «Mario.
Lew Scriber e Jack Gotz, irmão do noivo. k

Marylin Miller, viuva de Frank Carter, que
morreu num desastre de automóvel, e divor
ciada, ha três annos, de Jack Pickford, accei*
tou o annel de noivado de Michael Farmer-
um ricaço de Nova York*

Maryllin, estrella e bailarina dos theatros
da Broadway, está posando agora para os
films fatiados e cantados da First National, pai
ra a qual já fez «Sally», um film revista todo
colorido.

Alice White está noiva de Sid Barttlet, que
auxilia Eddie Cline na direeçâo dos films da

O noivo agora ú que se inicia na carreira
cinematographica e obteve emprego na compa*
nhiapor intermédio da sua futura esposa, que
deseja fazer delle um «homem de cinema»,
como se costuma dizer na America do Norte.

Pelo rel3to acima, vê se que os corações em
Hollywood estáo todos mais oa menos ataca-
dos dessa terrivel doença matrimonial, que os
yankees denominam com muita propriedade
cSpring Fevcr», ou seja, no sentido figurado,
febre de amor, pois a primavera (Spring) è
para élles a época ideal das luas de mel, ar
dentes e apaixonadas.*.

il

•

Contro Esplrlto-Santonse

Essa importante instituição,
que tanto honra o nosso Estado
na capital do paiz, em assembléa
geral, elegeu a sua nova directo
ria para o período de 17 de junho
de 1930 a 23 de maio de 1931, fi-
cando ella assim organizada:

Diroctoria

Vice Presidente — Dr. Aristóteles
Coutinho (reeleito; 1* Secretario—
Deputado José Pedro Fernandes
Aboudib; 2 Secretario —Hugo Pen"
na; 1* Thesoureiro —Lindolpho As-
sumpçào; 2* Thesoureiro—Hóstia,
no Nunes; Orador—Deputado Ab*
ner Mourão; Bibiiothecario—-Ben-
jamim Silva,

Conselho Fiscal

Presidente—Cel. Augusto Ma* Senador Fiorentino Ávidos
noel de Aguiar Filho (reeleito); Senador Manoel Monjardim-De-

putado J. Pinheiro Júnior. *
Composta de elementos dos

mais representativos do Espirito
Santo* o Centro terá, certamente
em seus novos dirigentes, devota-
dos propugnadore9 cie seu engfán*
decimento.

Agradecendo a communica*
çáo que nos fizeram, levamos a
cada um dos dignos membros elei-
tos e reeleitos, as nossas felicita-
ções pela acercada escolha.
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Retratos... ^

A senhorita, que hoje photograpbamos.
é de S. Matheus. Dessa cidade que envia
á nossa capital, de vez em ve/, algumas
carinhas bem bonitas. Reside aqui ha mui-
to temrSo. E' interessantemente intelligen-
te Isto <5: conversa, interessando... E' íi
na e quasi alta. O seu corpo tem a ex-
pressão delicada desses arbustos que, ten-
do attingido certa altura, baloiçam ao sus
surro do vento. Mlle. é dessas creaturas
que gostam muito de apparentar o que
nâo sentem. Sympathiza e mostra indif
ferença. Finge alegria e nós temos cerle-
za que é triste. Ama o trabalho e. scgun-
do diz, gosta muito dos decretos, que áu
gmentam os vencimentos. E' funccionaria
de uma das nossas secretarias. Afíirma
que jamais conheceu a sensação de gos
tar. E nós concordamos com mlle. Mes-
mo porque, discordar de uma creatura in*
teressante, é uma attitude pouco amável.

K é táo fácil se ser amável...

M
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88 8B 83
O jovem empregado commercial, segundo

nos disseram, náo concordou mais em levar
avante o seu idyllio com a loira da praia. E è
essa a razão por que elles nâo mais teem sido
vistos juntos...

8388 83

O poeta louro está, agora, com as suas vis-
tas voltadas para a jovem carioca dos olhos
azues, residente na Praia Comprida. Temol os
visto juntos, todas as tardas, tomarem o bonde
em direcçâo daquelle bairro.

Elle ja se teria esquecido de »*lle. Bibe-
lot?...

888383

Dizem que mlle. ficou tiririca com elle. Di-
zem até que isso é capaz de pôr termo ao seu
antigo caso amoroso. Realmente, mlle. tem ra-
záo: como é que o jovem príncipe foi. na prova
das danças, pedir para ser par de miss E;*pi-

I

• l_Jta

4t

rito Santo? E depois, á noite, esteve na praia
desmentindo tudo.

Ainda si elle tivesse falado verdade..*
8B 98 88

V assim que se contam as cousas : elle, func-
cionario da Defesa do Café, e paulista de nas-
cimento, tem curtido lagrimas, sentindo a auserr
cia da jovem moradora no Moscoso.ora nó Río#
Nunca jamais pensamos que o negocio acabas
se assim...

88 8R 88
I Ia poucos dias é que soubemos o nome ia-

miliar pel » qual elle attende : Bellezinha. Deve,
mesmo, ser muito interessante a gente ser co

I Viilli|llMI1l>-|>|»»»«MWWjUf.r ifiiinin3Trmmi.iin

Hygiene e belleza ^

\ • m\S ^^/J^^_-v__-%3tseuc(|/^8aj
Imprescindível á mulher «chie»

PARA 0 ROSTO E PARA 0 CORPO

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

de armarinho.

L
Depositários em Victoria: 

*

G. Roubach & C.
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nhecido assim. Faça se idéa de uma namorada
dizendo: Hoje, á noite, eu te espero no cinema,
Bellezinha...

»_D QQ

O jovem funecionario do serviço de infoi-
mações da defesa do café está com a sua alma
muito «contente, por isso que está se julgando
víctorioso na sua recente conquista de mlle., um
dos nossos veros encantos.

E elle, talvez, náo saiba o que nós sabe-
mos...

$K QQ QQ
CD OD CO

O funecionario do Banco Hypothecario anda
muito contente com a vida. Só o vemos pro-

*



erir phrases de optimismo. Tudo nelle é ale-
gria. Só vive sorrindo. E' por isso que mlle.
loura disse que elle já bem merece figurar no
concurso do sorriso.-

88 88 88

Esta é de fonte absolutamente certa : o jo-
vem e destemido inglez, tendo vencido a renhi
da batalha em que figurou como elemento prin-

Adeus, meu
velho! O meu
único consolo
é que levas na

maleta um
tubo de

Cafiaspirina
Assim não soffrerâs outra

dôr além da da minha
ausência.

NUNCA 
faça uma viagem sem levar

comsigo um tubo de Cafiaspirina*
É a defeza maior contra as dores de ca*
beca, dentes e ouvido, nevralgias, enxa-
quecas, mal estar causado pela fadiga e
pelo calor, conseqüências de noites em
claro e excessos alcoólicos, etc.

Alllvia rapidamente,
levanta as força» e não

affieeta o coração
nem oi rins.
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cipal, vae fazer, dentro de poucos dias, o seu
pedido.

Si elle soubesse como nós chegámos a saber
disso. •«

33 8$ 33
Mlle. dc olhos verde,*, que está liquidando

certo coração, mostra-se indifferente com a par-
tida do dlgrio engenheiro. Apparenta tanta dei*
preoccupação que nôs mesmos, si nAo conhecei*
semos o grau de intensidade de sua sympathia
por elle. seriamos capazes de acreditar na súá
attitude... •>

8B8888
Ella nâo quiz mais saber deite. Ou melhor:

elle náo quiz mais saber delia. 0 caso é qttC
elle e ella desconfiados que sáo, foram quaii
obrigados a agir assim. Elle desconfiou que •
estava aborrecendo. Ella. que elU nâo gostava
delia. E por já estar sobrando tanto elle t ella.
nós vamos dizer que ella e elle. muito breve,
estarão novamente juntos. .

SODüOOO CD

Os olh« 3 azues de mlle fizeram-no duvt»
dar do amor.ique cila tanto lhe jurara. B' que

elle pessoa incapaz de ter opiniões proprifti.
leu uns versos de um poeta que, victima de |
certa creatura, dissera uma porção de coisaa
horrivelmente suaves da côr azul. O poeta af-
(irmara que os olhos azues sâo os mais enga* |
n050» deste mundo...

Mlle, é que ficou contente por ter tido op* 1

portunidade de lhe conhecer a mentalidade... |
A senhorita dos olhos negros tem uma voo- 1

tide louca de casar. A sua palestra versa 80t |
bre um único assumpto: casamento. Falou ae- í
lhe cm noivado, em pedido, em qualquer coisa
afinal que se relacione com o seu magno aa-1
sumpto e logo um sorriso baila na sua linda |
boquinha Nós nâo sabemos por que tanto in
teresse. Mlle. nâo casa, porque náo quer...

888BSB ;
Com a partida do «mais alto dos mais cal* |

mos». partiu-se também o sonho dc mlle* Por*
que. o que ella já estava sentindo por elle%
mesmo sem lhe ter falado ainda, era quasi amor,
A ir.difíercnça com que elle sempre a olhou —
indifferença que mlle. affirmava acabar muito
breve-c. boje, a dôr mais aguda que o *eu co-
raçào sente .?

AHInmtm

Ácceitamot, para esta secçâo, qoaciquer cotia*
boraçOcst que, entreiaiito, %à serSo publicadas,

si con vierem- & redacçáo. Podem mandal-as para a Caixa Tos*
lal 3853 oa para a Avenida Capichaba, n- 2B, nesta Cidida#

NÃO* ¦' 
:¦:'

restituimos phoiographia*;
empraatamaa «cllchéa»;
davolvemoa origina**;
contrariamos collabaradoraa
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ANNIVERSARIOS
*

Pilaram annos
'J „

No dia 12:
Antônio da Silva Cabral- Fez annos, nes*

sa data, o distincto e estimado cavalheiro, sr.
Afitonio da Silva Cabral, figura de prestigio no
alto commercio desta praça, chefe da impor-
tante firma atacadista e exportadora de caie,
Vianna Leal & Cia., e que tem, pela excellen-
cia de suas qualidades pessoaes, largo circulo
de amizades no nosso mundo social.

A «Vida Capichaba» deseja lhe, cordialraen-
te, muitas felicidades, extensivas á sua exma.
familia.

—A graciosa senhorinha Alda Pereira, filha
do sr. Pedro Américo Pereira, escrivão doTri-
bunal Superior de Justiça.

—Neida Lúcia, a interessante menina, que
enche de graças o lar do distincto casal dr.
Cicero Moraes, director de obras da Secretaria

;«r
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Rfe&FRIADOS í

OPILAÇÃO QVERMINOSES .

FRAQUEZA QMAGREZA !
¦-% -si*

SYPHILIS
BOUBAS
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PUDGATIVO
LAMRNTE ENÉRGICO
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GUARAINA
" OPILINA

GUARANI L
COWr.t*TttADC SAOÔ«OSW

TPEPARGYL

MALE1ZIN
"PUPGQLEITE

TANOLEITE
co*npatM»oo2>

HUSTEN1L

ÍODALB
-w^——-r
GOTTAS

v , Iràsom nos rótulos aa resp«cH\«ft, formulai».
Âf~*mt r\ venda fiò-j bôôs prvarrn^^se<Jro9âns$.

DR. RAUL LEITE t,C,M^y- RIO _•_
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da Agricultura, e exma sra. Isaura Cunha Mo
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raes.
No dia 13

Paulo LoreniornS-Nesse dia recebeu mui-
tos cumprimentos o di9tincto cavalheiro Paulo
Lorenzoni, operoso prefeito do municipio de
Domingos Martins.

A sua administração, inteligentemente ori-
entada, vem prestando reaes benefícios á cot-
lectividade, o que lhe grangeou geral estima
entre os seus dignos municipes.

Ao dia U:
A exma. sra. Ida de Araújo Braga, aman-

tissima esposa do distincto cavalheiro sr. Jos«;
Ferreira Braga, corrector official de café» nes-
ta capital.

—A formosa senhorinha Ena Miranda, uma
das mais distinetas figuras do nosso alto mun-
do social, filha do sr. Antônio Manháes Míran-
da, proprietário do «Magestic Hotel».

O nosso talentoso conterrâneo Robinson
Leão Castello, acadêmico de Direito.

No dia Ih:
A gentilissima senhorinha Rosa Cavalcanti,

filha do sr. tenente cel. Herminio de Hollanda
Cavalcanti, commandante do Regimento Poli-
ciai Militar, e um dos mais apreciados orna.
mentos da nossa sociedade.

Dr. Joào Pereira Netto. — Teve oppor-
tunidade de mais uma vez receber justas horae*
nagens, por motivo do seu natalicio naquella
data, o nosso illustrado confrade dr. JoAo
Pereira Netto, prefeito do município de Pau Gi~f
gante»

O impulso de progresso, que vem dando áquel-
le fértil rincão espirito santense, entre muitos
melhoramentos dignos de registro, salientando*
se a fundação de um jornal, do qual é director,
faz do distincto anniversariante um vulto dos
mais destacados no nosso scenario poliüco-so-
ciai.

Ao brilhante companheiro de imprensa e
dedicado amigo, o nosso abraço cordial.

Ato did 17: *
A exma. sra. Maria Cavalcanti, distineta

esposa do sr. tte. ceL Herminio de Hoilanda
Cavalcanti, commandante do R. P. M.

—O lar do nosso distincto collaborador
Clovis Nunes Pereira, esforçado presidente da
Bolsa Official de Café, esteve em festas pela
passagem do natalicio do interessante Ruy

¦ ^T/ffT*
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César, cuja intelligencia vlvaat enche de justas
esperanças seus venturosos pães.

Hõntem :
Fez annos hontem, entre a mais affectuosa

cordialidade dos membros de sua dístincta fa*
milia e das muitas pessoas, das relações de sua
amizade, o estimado cavalheiro, sr. Albert
Moeller, chefe da secçâo de vapores e importa-
Çâo da importante firma Theodor Wille $ Cia.,
nesta praça.

A «Vida Capichaba» cumprimenta-o, dese-
jando-lhe saúde e muitas prosperidades.

—O sr. Alceu Pinto Aleixo. competente es-
cripturario da Secretaria da Fazenda.
NOIVADOS

Hercules Nascimento- Oanny Motta -
Acabam de contractar casamento o distineto
moço Hercules Braz do Nascimento, competen
te auxiliar da Companhia do Serviço de Keten-
çâo do Café Mineiro, com a prendada senhori
nha Genny Siqueira Motta, filhado sr. Antônio
Siqueira Motta.

Esse noivado causou a mais viva satisfação
em nossa sociedade, onde as distinetas famílias
dos contractantes gosam de geral estima.
BAFTISADO

Na igreja de S. Gonçalo, foi levado ás
águas lustraes do baptismo o innocente Thales,
filhinho do dr. Xenocrafes Calmon, illustre de-
putado federal por este Estado e de sua exma
esposa, sra. Maria Mattos Calmon.

Foram seus padrinhos o exmo. sr. dr. Aris-
teu Lbrges de Aguiar, preclaro chefe do Es-
tado, e sua esposa, exma. sra. Nair Barbosa de
Aguiar*

Ao novel christâozinho saudámos affectu-
osamente, fazendo muitos votos por que alcan-
ce na vida todos os suecessos, para ventura
dos seus dignos genitores.
NECROLÓGIOS

D. Saady Faria Deps.- No dia 2 do cor-
rente, falleceu, na cidade de Moniz Freire, a
exma. sra. Saady Faria Dcps, virtuosa esposa
do sr. Antônio Raymundo Deps, chefe da con-
ceituada firma Deps & Filhos, daquella locali-
dade.

O lutuoso acontecimento causou" naquelle
sociedade o mais intenso pesar, pois a extineta
era uma senhora estimadissima pelo seu cora*
çfto generoso.

—Cal. Francisco Ferreira Júnior. - Em
Baixo*Guandu, onde era prospero e conceitua-
do agricultor, falleceu o venerando cel. Fran-
cisco ferreira Silva Júnior.

Gosando de grande estima popular, pois o
morto prestou aquella região grandes serviços
e foi sempre um bèmfeitor para os que delle
preciaassemt e cel. Ferreira Júnior deixa, com o
seu desapparecimento, um grande vácuo naquel-
le prospero município.

9M*

1

&

Entre a sua numerosa prole contacnse os
nossos dedicados amigos srs. Manoel Milagres
Ferreira c Arminio Milagres Ferreira.

- João Trinxat Serrai — No dia 15 (alie-
ceu, nesta cidade, o sr. Joáo Trinxet Serrat,
cavalheiro bastante relacionado em nossa aocie*
dade.

Era casado em segundas nupcias com a
exma. sra. Eridina Loureiro Serrat e deixa duas
ftlhinhas menores.

Trabalhador e honesto, dedicando se quoti*
dianarpente á sua industria, o querido morto
sempre se viu cercado do mais solido presti*
gio moral.

A todas a9 familias enlutadas enviamos ai
nossas condolências.

AGRADECIMENTO

Nosso eminente amigo, dr. Audifax Aguiar,
esforçado e estimado director do Serviço de
Defesa do Café do Estado, teve a gentileza de
nos endereçar affectuoso cartão, agradecendo*
nos as merecidas referencias, que lhe fizemos
por oceasiâo da passtgem de sua data nata-
licia.

Thesçs apresentadas ao Curso Sü-
perior de Cultura Pedagógica

Tiveram a gentileza de nos offerccer as
suas theses, sobre as quaes nos manifestaremos
mais de espaço, os distinetos cursistaa, ars.
Garcia de Rezende, Francisco Generoso e Clau-
dionor Ribeiro, que desenvolveram, respecti-
vãmente, os seguintes themas:

Cooperação e extensão cultural. O ensino
secundário-como enquadrai o na Escola Acti-
va. Nova orientação da geographia moderna
nu Escola Activa.

Garcia de Rezende, o brilhante jornalista,
que todos nós conhecemos e apreciamos, no seu
trabalho fixou as directrizesque pretende impri-
mir ao serviço de cooperação e extensão cul-
turaes da Secretaria da Instrucçáo, confiado á
sua experimentada intelligencia.

Francisco Generoso, esforçado autodidacta,
produziu trabalho bastante desenvolvido e, en*
tre outros assuroptos importantes, que focali-
zou, convém salientar a sua opportuna e feHz
sugestão, alvitrando, pela primeira vez, aos
poderes competentes, a necessidade se criarem,
nos cursos secundários, cadeiras de Hygiene
escolar.

De outra feita faremos considerações mais
amplas sobre essas valiosas contribuições, res
tando nos agora, apenas, o dever de agradecer
aos seus autores o obséquio das offertas, com
que nos distinguiram.
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Borges Alfaiate
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«Clüb Uiçtoria»
No dia lis completou 0 seu 18 anno de

existência esse elegante Club, perfeitamente in-
tegrado em nosso mundo social*

Começando cheio de enthusiasrno, cm uma
época em que a nossa capital nâo tinha quasi
diversões, o «Victoria» proporcionou aos seus
adeptos verdadeiras noitadas de encanto.

. Quem quer que o visse Daquelle fastigio,
prognosticaria vida para pouco tempo, dadas as
condições do nosso meio, de cidade pequena,
cuja sociedade não dispunha de grandes recur-
sos financeiros.

O vaticlnio esteve prestes a realizar se. O
«Club Victoria» andou, certa época, num desa-
nimo desesperador. Às suas partidas mensaes
náo mais tinham o brilho e attrocçâo dos ou-
tros tempos.

Repentinamente, porém, um sopro vitaliza-
dor de energia reanimou o tradicional Club,
que, em pouco tempo, surgiu mais novo, mais
forte, mais lindo do que nunca, como o temol-

LINHAS NYRBA
M Segurança é conforto

Transporte regular em magníficos
aviões de 2 motores

Malas postaes, passageiros, frete aéreo
PRÓXIMAS SAHIDAS

PARA O MORTEj
Sexta-/cirat ds 10 50

PARA O SUL:
Quarta-feira, ás 12,20

O Correio acceitará correspondência
para o Sul da Republica, Montevidéo.

Buenos Aires, Chile e Bolívia, até
QUARTA-FEIRA, ás 10 horas, e para o
Norte da Republica, Montenegro, Per-
nambuco, Georgetown, Port of Spai»,
Si Lúcia, St. Thomas, San Juan, Port
au Prlnce, Santiago, Camoguey. Hava-
na e NORTE AMERICA, ás SEXTAS-
FEIRAS, até 8 horas.

NYRBA DO BRASIL, S A.
Hard Rand & CoM agentes, Rua do Com- \

nriercio, 40—Tel. 598
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o, digno de honrar os mais cultos e elegantes
meios sociaes do pjiz,

Esplendidamente installado em amplo e con-
fortavel edifício, cheio de divertimentos para
todos os gostos, diariamente freqüentado, onde
se passam horas plenas de delicia, o «Club Vi-
ctoria* assim viu passar o seu 18' natalicio.

A sua directoria realizou uma obra verda-
deirametite formidável. Apoiada por todos os
sócios, náo encarou tropeços e difficuldade?.
Tendo em mira legar á nossa culta capital um
Club digno do seu progresso, agiu táo intelli*
gentemente, que o sonho, que se suppunha ir-
realizável, em alguns mezes estava concretizado
naquella seda admirável.

Compõe se-doír seguintes cavalheiros a sua
actuai directoria ; presidente, dr. Hilton Noguei-
ra; vice presidente, dr. übaldo Kamalhete; se-
cretario gera! Alarico de Uma Cabral; secreta-
rio, Edgard Queiroz do Valle; thesoureiro, Zito
Mello; director de saláo, José Morta de Araújo.

Tendo o seu natalicio cahido em urna se
ganda-feira, o «Club Victoria» o eommemorará
no próximo sabbado, com uma sumptuosa festa,
que mais virá realçar a .sua chroniea de ele-
gancia.

• ss

Aspiração
»H>ii:w>«a—n-MMBoswíH.wnlwp" ¦» ¦>

Quem me dera ser bom, ter alma bôa
Um coração sem fel, possuir cm sumrna,
Um espirito claro como a espuma
Que, sobre as ondas, vae boiando á tôa...

Quem me dera ser todo devotado
A' pureza, â virtude, ao bem eternoi
Ter o espirito sempre preparado
Contra as horríveis tentações do inferno.

Entretanto (a verdade que se diga)
Eu não sou bom. minha excellente amiga,
Só porque por ti vivo, porque te amo

E quero, pois, gosar que a tua sorte
A* minha fique presa, em vida e morte,
Como na arvore está seguro o ramo.

Rio, anno 1900.
Oswaldo Poggl
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PEÇAM SEMPRE ESTA MARCA
i.

AGENTES, NESTE ESTADO, do «Príncipe de üalles- c dos
afamados productos de COSTA PENNA & CIA.

demais

C. NDNES PKHEIHA dt CIA
AVENIDA DA REPUBLICA, 11 - VICTORIA

TEL CENTRAL, 491

m



..'..'.••-.". 
¦

I
I ^b fl 2i_2!__é_3__E!í, m m i i é ii * s** S _ S S ¦ ItTT" • • ¦ C5_ES¦*— ¦ ¦ —*ZT_____ • s ^m^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmm mmm ^^MaHV—-^"'M VS

DE QUEM E* ESTE SONETO?
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SEGUNDA PERGUNTA

í
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Tencionando focalizar intensamente
a nossa vida literária, no passado e no
presente!, a «Vida Capiehaba» iniciou, a
partir de 29 de maio lindo, uma serie
de perguntas, cujas respostas consisti-
rão em indicar-se o nome e trabalho do
autor a quem pertençam trecho literário
transcripto.

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

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

Não havendo quem descubra e nos
indique o autor e* livro, donde extra-
ctarmos os exeerptos publicados, nós os
apontaremos nesta página, decorrido o
prazo necessário ú espera.

E' um passatempo inteJlectual, que
proporcionará a muitos leitores a agra-
davel òpportunidacle de se porem em eori-
tacto com os verdadeiros e melhores
intellectuaes de nossa terra.

tr
Missão suprema

Ni», ne te bíi liae esse reeeii,
lei te mu esse aiaru lesileiti;
Canta li lesii Mi e siltrieiti,

8 Qüe te levira, e i sittrheiti alleíi.
Para que «mas solitas no seis,
E esse «I que ias fere lenta e leiti l
l In pe liilia e brilhe i jensaienli

le vila e le pureza ckeii.Cieio
Canta a aleiria e i etin Ias ereancas,

a Os lias bns e as uites teielnsas,
As esierancas e as iesesieraneas
erma ei rondas estriiles, sileranas,
l arilezlas awstias lilinsu,
f a iiseria Ias lijriias Manas...i
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Quer V. Ex. vestir-se bem e com
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PROCURE SEMPRE
a filial da i

Alfaiataria Guanabara
Rua 1' de Março, 34—Victoria-E. Santo n
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iVIda Capiehaba», no gênero, periódico de maior tiragem e circulação neste Estado.
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R caMcie. í>n-> g*ro), prou«»m do mau trato *e
àcsipiAo ôf muitos, para com o cabeMo E »uôo
quanto c mal iroiaOa. caminha a pa3büí_ lar-
goo paro a degenerarão.
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O cabello e alocado conatantememe par^innu-
meras moléstias, que precisam ser combati-
das. sob p^nQ oe aiastrarem.se por iodo o
couro cabeliuôo exterminando.o por completo.

Hs caspab sao um das maiores inimigos dd
cabello. £ssos caspas que U 5 ué hoje no
seu cgbelio. serão com certeza, a causa da
sua futura caluitie.

\

& toçao Brilhante è absolutamente jnoftensi
ua. podendo, portanto, ser usada diariamente
? por tempo indeterminado, porque a suo ac
çoo e sempre benéfica

y»
Uôantío o Loçüo Sr»«honrp u 5 combate asi cabetla»
broncos ir tsrro o rabeca iefnprt limpa * tnrtca. .£ o
cafoffio; forte. st1nóo ç üído->o CwilorO a» _»po». a
qu£."ôo.vôo cobelio e o ratutcte

R loçôo Brilhont* noo mancho o peite nem queimo
oi» ccjbeílQüC como ÒCOftltCt com oígyn» ffmtdtol que
contem nitrato de prata e outro* sasrti noc«wo*. Ê re»
cammíjnóoaa pelo» prmctpae* ln»títt.tOT» Sanitortoe
do estrangeiro e analvsada pela Oroorfomenio de
Hygiene õo BrosiL

W CUIDADO COM AS IMITAÇÕES
mho Hcr„iTem nhom out si aiôr> bfc« r«o uom* au •*-» mesrnn "^
coisb eooe _e ter _««ves prouizos eo« r«usei oo» suasn

ruros _*n#* semenc
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Abd El-Krin, o chefe marroquino que tanto
deu o que falar, (juando capitaneou a
revolta dos seus patrícios contra o domínio
trancez. ainda náo conta 50 annos, mas com o
tempo de prisão já passado, parece muito
mais velho. Fala e escreve correctamente o
franecz e acompanha com interesse quotidiano
os acontecimentos políticos da França Quando
da morte do marechal Foch, Abd-El Krin es-
creveu uma carta emocionante sobre o glorio-
so soldado da humanidade. Diz o rebelde mar-
roquino, hoje. que sempre foi illudido pelos
seus emissários c conselheiros, e que só a isto
Se deve o sua intransigência na questão contra
a França, a que elle chama «o meu grande
erro», c acerescenta que seus filhos foram edu
cados no sentimento francez. Ab El Krin diz
também, que confia na justiça da França, que
ná) há de mantel o preso a vida inteira, inu-
tilmente.

i

Sir Barckley Mohyntan, chefe do curso
medico durante a conflagração européa, affir.
ma ter encontrado micróbios de peste, em es
tado de actividade. nas bombas de aviões lan
çadas em fevereiro de 1.918 sobre a região
oecupada pel3 quinto exercito. Acerescenta que
desde 1916 se sabia*que os aüemàes pretendi-
am organizar a guerra microbiana, utilizando se
de germens pestiferos. Interrogados, entretan-
to. sobre as posmbidad.es de ta! actividade. os
dr*. Bordet, do Instituto Pasteur de Bruxellas
e Marseu, de Copenhague. declararam que a
arma bacteriológica é, por emquanto, impossi
vel. Em todo caso, como parece que a phrase
de Floriano Peixoto —confiar desconfiatuh —íem
hoje um sentido universal, os alludidos medi
cos nâo tém duvida de que já se cogita, no
mundo, de mais essa inventiva calamitosa.

Entre as sciencias que pretendem caracte-
rizar moralmente os indivíduos pelas suas ex-
pressões physicas. inscrevesse mais ura?, essa
organizada pelo dr. Uubrerie, de Bordéos. Es-
se scientista, na esteira de Guilherme Roger,
que já em 1831 formulava a idéia da bucoman-
cia, pretende que pela constituição, cor e for-
ma dos dentes, assim como pela coloração das
gengivas e dos lábios, pode se* determinar as
qualidades de qualquer indivíduo. E acerescen-
ta:—«Os dentes curtos» um pouco amplos e

4,aJiw

juntos, indicam força. Os dentes brancos, Jinv
pidos, de boa linha, bem formados, indicam
lealdade e amabiiidade. Os dentes amarellos
indicam irritabilidade e mâo caracter. A irre-
gularidadedos dentes assignala a astucia dos
seus possuidores e os dentes largos, ligeira*
mente espaçados, sáo Índice de vaidade. tAhi
está uma idéa vaga do que seja a bucomacia.

¦'¦¦¦>¦'¦'¦ ¦ 4 :'.'¦¦-.£

Leontine Debotrai. uma da-* quarenta e se*
je mulheres que se apresentaram em 1929 á
justiça franerza por terem assassinado os seus
maridos, é um caso currso de crime. Vivia
ella muito bem com o seu esposo, em Pannil
loux-sus Bois. O marido, todos os dias, $t cx-
ercitava ao revolver, receioso dos ladrões* A
mulher, porém, tinha horror, nâo aos ladrões,
mas ao revolver do marido. Este querendo dis-
suadil a da prevenção pueril, conseguiu tam-
bem que ella se exercitasse. Ao termo da se-
tíma licçáo, Leontine matou o esposo com um
certeiro tiro no peito, após uma discussão —
«Cf*mo as que há cm todos os casaes», segundo
declarou a criminosa no processo. Que optima
discípula !

Além âa nossa Fibiia, da Biblia Christâ,
que c única, existem outras seis, todas ellas
inculcando-se m o num e n t o s de sabedoria
eterna e repositório das divinas verdades. Sâo
ellas:—o «Korão», dos roahtmetanos. o «Zen-
davesta» dos persas, o «K«ngs», dos chineses,
o «Vedda», dos hindus, os «Edcias». dos scan-
dinavos. e o «Tri Piukes», dos budhistas.

a

O dr. Carpentier, num estudo sobre a ve-
locidade do sangue, diz que elle caminha pe-
Io coração e pelas artérias, com uma velocr
dade media de 30 centímetros pjr segundo. Nos
tubos capillares essa velocidade dimínue bas-
tante, pois está longe de chegar a um cente*
simo de centímetro por segundo. Em estado
de excitação. a velocidade augmenta muito.
Era algumas oceassiões chega a 45 ou 50
metros por minuto, ou seja duas vezes e meia
a sua velocidade normal.

Dr Sabido
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Modelo Portátil Electrico

MONROE SP 1111A marhina de calcular 
põe pela sua simplicidade e máxima appliea<;ão a

toda classe de cálculos. v
E' a machina mais perfeita e que produz maior
rendimento, pela sua velocidade nos seis diversos

modelos.
Especialmente pratico é o Novo Modelo Portátil
tanto Manual como Electrico; Modelo este que c a
ultima palavra em praticidade no serviço de cálculos.
IVram uma demonstração, sem compromisso de

compra, á
m^^M Wm^wWwW^m^^. Casa Pra tt
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Filial am Victoria:

Rua J. Monteiro, 69 — Victoria—E. Santo

Sub-agencias: Caçhoeiro de Itapemirim, Collatina e Carangola (Minas)

nUI^^^H^[*fl lillli 11 Uü E*^H^K*^MIiiiMffl fl^^^^E^I HHH^^H^Llfl
fl^^^Ffl nnniinwir^^^*ji^Bimi a*! B*m\ w^m^w^AW 1

o o

o o

o o

o o



m^Ê ^*m*Mmr^ ^m\ 
^^^mA-~*' \*m\ 

AvAw M*Br^ mmhm M* Am 'm*.

mm7 B_B BÍB fK Âw ^9âW ^k tH r^^^^úT m^Em «¦ ¦ .S ^^9 ^^B ^a\mm^^^ ^A^m Arm Mmr Ár M^Mr^ ^H m, J^l* me ^9 ^C BT wBBm: ^B ^^1 ^^^^I^B^^^.

# t O primeiro papel de linho foi fabricado
em Hespanha e acredita se ..ue na cidade de

Jativa.
O árabes hespaohóea serviram-se primeira

mente do papel de algodão, que mand-vam
vir da Arábia; mas, conhecendo com o tem-

po a excellencia dos fios de Unho produzidos
em jativa e quãai todo o reino de Valencia,

pensaram em fazer delles um papel melhor e

mais pratico. Desde entáo, segundo affirmam
os historiadores, as fabricas foram as de Jàtí-
va e as de Valencia. As províncias mediterra-
nea« da Hespanha levaram mais algum tempo

para fazer uso do novo papel, e ha motivos

para se BuppÔr que o rei Affonso, o sábio, foi
o primeiro que o introduziu nos reinos de Cas-
tella e que sua época pode ser considerada como
a da propaganda do papel de linho na Euro

pa. O geographo Nubliense, que floresceu na
metade do século duodecimo, diz que em Ja-
Uva se íazia exceilente e maravilhoso papel,
segundo Casiri, Bcn Anarde, em seu livro de

geographia fez singular elogio 6 fabrica de

papel da mesma povoação.
A fabricação de papel com álgàs e outras

plantas marinhas constituiu, muito mais tarde,
uma florescente industria franceza. -

E' tão transparente o papel obtido desse
modo. que è usado para substituir vidraças em

janella.
86 83 88

99jé Quando lord Dulferin era vice-rei da
Índia recebeu como presente um lindo flephan-
tezinho amestrado, que cortava habilmente, com
seus afiados dentes, as paginas das revistas e
livros postos e abertos sobre a mesa a seu ai-
cance. Esse eorta-pape! vivo foi. por muito
tempo, a admiração dos amigos do lord.

88 8388

% m t O primeiro enveloppe, que se fabricou
no mundo, está no museu da Inglaterra.

*'"',¥ 
.'¦¦-3,.'-

Entre alguns Israelitas existe o costu-

4fc

&uma

¦

4$

4&t*M3'•

me de atirar á rua toda a água que ha em ca"
sa* quando morre alguém da família.

Essa superstição provem da crença de que
o anjo da morte tem necessidade de lavar a
espada para fazer outra victima. e nâo havendo
água na casa. vaese embora sem poder lograr
seu propósito,

mm. A pUnta que produz alegria existe na
Arábia. Suas eistanhas contam dois ou tr^s

grãos negros do tamanho e forma de feijão,
cheirando ligeiramente a ópio. Pulverizados e
administrados em pequenas doses, fazem a pes
sôa que os toma desatar a rir. a cantar e a
clançar. Seus ei feitos duram uma hora, appro-
ximadamente.

Conselhos sociaea

A correspondemia~~Muitas vezes, num sim

pies bilhete ou num ligeiro cartão demonstra
mos os nossos conhecimentos sobre tina edu
cação; a correspondência tem. t>ois' l,m lu£ar
importante nas relações sociaes, e por conse-

quencia, «o saber escrever» faz parte do sa-
ber viver. Primeiramente merece cuidado a
escolha do papel As suas dimensões devem
ser médias e nunca pequenas demais, nem táo

pouco exageradas. A distincçâo é inimiga da
excentricidade. Do mesmo modo que o tama-
nho, a côr do papel deve ser discreta e sim-

pies; sem pauta. Náo se usa papel com ende-
reco commercial ou official em corresponden-
cia particular. Os monogrammas devem ser
sem ornamentos. O estyto empolado é ridículo;

pode-se, numa carta, usar da maior delicadeza
e finura, sem. comtudo, pôr de parte a simpli
cidade que, neste caso, deve ser lembrada a
cada instante. Encher as margens do papel, es-
cre vendo atravessado por sobre as outras linhas,
é signal de má educação. NAo se deve também
tardar com a resposta de uma carta; as de ne-

Rocios devem ser respondidas immedíatamente.
Nas cartas intimas, estas leis de etiqueta não
tem obediência; a estas convenções sobrepõe-
se a affeiçào, que é a melhor conselheira do
estvlo destinado aos entes queridos.

Naína.

k
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A LOTERIA DE MINAS tem raalizado muitas aspirações.
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Prêmios aos leitores da «Vida Capichaba» em 1930
Estamos vivendo

uma época em que o
interesse pelo ganho inv

media to, pelo prêmio em di-
nheiro se alastra intensamente

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

ao rigor dessa exigência da actualida-
de e, cada vez mais empenhados emle-
var para deante, vietoriosa, a responsa-
bilidade 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
opportunidade de conseguirem, por nos-
so intermédio, um ou mais prêmios era
dinheiro. Para beneficiarmos, nâo só
nossos assignantes, mas também aos
compradores de nossa venda avulsa, re-
solvemos crear TRÊS PRÊMIOS, em
duas series, que correrão, os da primei-
ra serie, em junho, pela Loteria dá Ga-
pitai Federal de Sâo João, e os da se

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

TRES PRIMEIROS NÚMEROS,
dos maiores prêmios dessas

loterias. Esses prêmios se-
rão de 500$, 300* e20Q$,

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

sendo distribuída
igual quantia em

cada um dos sorteios.
Nossos leitores jogarão
com os números, que serão
impressos nas capas da «VI-
DA ÇAFIÇHÂ&A», «le forma
que, em cada semestre, colleccio-
nando exemplares de todas as nossas
edições, concorrerão, no minimo, com
25 NÚMEROS differentes. Começámos
a publicar os números, que darão di-
reito a esses sorteios, desde a primeira
quinta-feira de janeiro deste anno
e, aos que desejarem habilitar-se
a essas sortes, pedimos-lhes que guardem
as revistas, que forem adquirindo, ou,
pelo menos, as capas com o numero
do sorteio, para apresentar á redacçâo
aquella, cujo numero corresponda a um
dos três prêmios das duas loterias allu-
didas. Dessa forma, tanto no primeiro,
como no segundo semestre deste anno,
TO DOS OS L EITOR ES da «Vida Capicha-
ba» terão possibilidades de alcançar os
prêmios, que distribuiremos nas epo
cas indicadas : : ; : » » * *

GUARDEM, PORT AN-
IO, i O D AS AS CAI Aò
DA «VIDA CAPICHA-
BA», QUE PODERÃO
DAR BONS PRÊMIOS,
EM DINHEIRO, A
QUEM AS COLLE-
CCIONAR.

I
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NOTA:- SÓ AS REVISTAS
DESTINADAS Á VENDA AVULSA

E AOS ASSIGNANTES LEVAM NUMERO
: ; : :' PARA O SORTEIO : . : :
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floresce apenas4 urna vez.n

Jl mocidade é uma só - è «ia mesmo pode ser abreviada pelosCvStracjo* da saúde
2>efend_T a sàude e prolongar a própria mociclade. e ciar aocorpo urna graça duradoura que resiste ate á velhice.
Jl fonte percime de conservação para o sexo feminino em to-cms a* paaôeô da vida e

^A SAÚDE DA MULHER'
5*ãvorece as Jfloánhas,
porque normalisa o apparecimento das regras, tonificandoo Uiero c os Ovarios nessa edade periqosa emquetaes órgãos,aindatracos.sao facilmente attingklos por grandes perturbaçõesífavorece as èenhoras,

as fcHUír!*ll°'U<e,'Va JOVTnS- p-^rvando-as deaoftnmeaU* que
Klt£. 

"p?clhcc_r mnus íleP^a.taes como FbrãsBraikas .raitasde Regras. Regras Demasuidas, Regras Dolorosas.
^Hvorcce as ôenhoras mais cdosas^ *

^l,P?Te k°1,ubatc ,üdos °* «a^íes cia fedadeCritica.priiici.
paltnente o Rhcumaüsino eas Colicas Uterinas.
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UMA IMPRESSÃO DE PARIS I

Para a «Vida Capichaba»

Estou na Tü re me
Fantasio.

Olho uma figurinha.
Arlettc.

Oswaldo Santiago
tem trazido muita cot-

laboraçâo inédita, graciosa-
mente, para a zVida Capichaba».

a ss ig nadas por individualidades tnarcan

coloridas— redes, docéis
e outras architecturas
de papel.

A musica era febril.
Marido de vozes eTrês dias passeou

commigo. tes na evoluçÜO literária do Brasil. li as nos tinidos de copos, queNo dia seguinte ao SUS paginas, por gentileza desse nosso collabo- se entrechocavam ou roda fantasio, andámos radnr effectivo* tem se desvanecido c exaltado lavam das mesas em
por muitos logareseaea- com os versos magistraes dr Hermes fontes, festa, entre gargalhadasbámos no Bal Tabarin* Earold Daltro, de Maria Sabino, de vários ou- de metal.

No outro dia íómos tros vultos eminentes e consagrados tia arisfo-
ao Pérchoir. era cia mental brasileira. Agora chegou a vez

Eu queria ir á (V- de Orestes íijrbosa. Nâo precisamos destacara
gálle* Ella nâo quiz* grande valia dessa collaboraçâo, Brasil aforai

Ave tonta, queria o nâo ha quem não conheça o mérito e a fama a vibrar.

AHucinaçáo.
Gritos de amor.
Palmas nervosas.
E a musica, louca.

poleiro...
Concordei.
Nesse terceiro dia

ella sentia por mim um
profundo amor...

Olhei os seus olhos
verdes, accesos nu m
rosto de louça, lindo como tantos outros sem
blantes que estavam ali.

O cro sacudia lá fora uma grande toalha
de neve, quo eu via através dos vidros gros.
sos Io caiarei*

Dentro do cabaret, o sorriso de lacre, men-
tiroso e quente, e o olhar roxo das volupias —
olhos de sombra, que eu via, e nuvens, fuma-
ça de cigarros—vapor de fumo, de perfumes,
de álcool, de neve, de amor. de sonho —de tu-
do na minha cabeça, cheia de nuvens assim.

— Outro rhum aqui ! E você ?
—Também.
Com certeza não gostava de rhum.
Mas bebeu.
A mulher, quanto mais fingida, melhor.
A sinceridade cansa a gente.

do de no dado jornalista contemporâneo* cuja
penna lhe tem valido os mais brilhantes tri-

um phos* Nossos leitores delicie/n -se
com esta chronica medita, que evo

ca recordações de sua recente
permanência em Paris:

Depois, amanheceu.
Arlclte licou commi-

go.
Tenho lembrança de

que, n a m a n h â d e
bruma, num restaurant
da rua Etienne Mareei,

perto do mercado, ella mordia morangos com
o morango da bocca.».

«

Quando eu acordei, no hotel ás 2 horas
uma tarde cnnevoada, encontrei um bilhete

Arlettè esperava por mina na Cigalle.
Seeuoáo ítfsse—dista—também náo

pprque só eu comprehendia o seu amor. .

¦Ic

iria,

a
a •

As serpentinas, no tecto, formavam redes

ORESTES

Eu fui.
Ella já estava lá.
Estava com um belga, da Embaixada, be-

bebendo licor.
Quando eu entrei, ella me viu logo.
Sorriu.
Sorri.,.

BARBOSA
II II %i II II a 3S II
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HOMENAGEMAO^*JOSEPEDRO
^i^NÃNDES ABOUDIB

Na homenagem que lhe foi prestada pela
ir>\T,m nosio de deputado federal poi

r„„t„.;.»«..«-*-¦':",;;""; :::t;;„
Fernandes Aboudib proienu ,
curso. que. conforme promettemos, publicamos

abaixo:

«DlgalSSlmo representante do exmo sr. Pre-

sidente do Estado ;
Míuis senhores í
No dizer lapidar de Alexandre I krrulano.

«o mie é ImmeQSO é eterno»-"anilhando a aftlrmatlva, ^"*\~
severarâo do vernaculis.a ioslgoe, eu vos que

WtU sentir neste instante, meus seohores

qu,. „.„». «em,.;;»;;; "^'" li'"
desta festa, perdura sempre, vivei

na no meu lullmo, porque ella é grande, iuava

liavel~<, immensa.
Deveis notar a grande emoção que me do-

mina. E' visível a alteração que me empolga,
"em 

o sei. Mas, infelizmente, senhores oi

6 dado controlar totalmente as minhas aculda
i- Asa ffli *rrito nue refreie qual-

des psychleas, de tal getto, que
nuer anomalia que. porventura, se lhe opere,

evitando lhe a exteriorização, tornando a Invisa

aos olhares observadores.
K' uma fraqueza.que nio me pejo de con

tessar. Se ella me é insita, radicada á romba

natureza, como me envergonhar de proclamai a?

Ah, senhores l-falando-vos, a minha sln-

ceridade. predicado que, modéstia á parte,£

mercè de Deus. um attributo de mo ha perso

nalidade, como vós o devets saber, tantassão

aa fôrmas por que. em nosso meio, com [neto..

.«.Sw o hei demonstrado, timbrando sem-
exemplos, o nu ucmu».
Se em tnanoteoil-o-ah, seohores, se nio re-

conhecesse que o quasi generalidade dos se-

melhantes meus padece desse mesmo mal.

1se tratando, assim, de uma enlçrmj,a de

de localização restricta e parUcular zad, eu

vos digo e redigo que vos pediria então, para

elle. sem o menor constrangimento, a vossa ...

d 
E, antecipadamente, tenho a certeza de ue

0 conseguiria. Porque sois a bondade perso-

niflcada-representaes aos meus olho,, ou me-

Sor sol» em realidade, a plasticlzaçãq desse

.' „in nne fieura a porção infinita posta
sentimento quç figura l

por Deus no seio da cream

» i . Ia fu.itn evitando se
equilibrar a sua W^^bM chacalescos
tornem permanentes os ar« medos 

çoa»"ue, 
em dados momentos, a traosvertem..

Quanto a isso nâo ha duvida. Com O*

moÇo esplendido, que ora me oicree*, -

n nrovaio. loilludlvemeote. Porveotura, teono

eu idades, algum merecimento, P-a rec*

ber tão alta distincçâo ? Abso^amente. E a

i,,n,Hde vossa, portanto, a força gcrntm nesta
h.ndade vos esolendorosa, immere-
homenagem magnlítCS, esp^m

cidamente a mim prestada.
Podeis estar certos, porém, de que eotte

os «atoa e graodea acontecimentos, de Itmai

,lo relt-vo^em minha vida- fica, sem u-a

o de hoje. como dos mais eulm.nantcs. .n.mar

cescivelmente gravado na minha memória.

Aqui nascendo e aqui vivendo, até ho,e te-

nho presenciado rasgos generosos da gene

eapichaba. Porém, o de agora sob repara ao-

dos por isso que encadilha uma grandiosa ho-

menogem a um vulto sem valia.

Mas, meus senhores, em hypothcse alguma

será rccusavel a vossa capüvante a desvane-

cedora homenagem; Ao cootrano honrando me
tCUyto »w»»« r* ' «11.» in*» riu
sobremaneira, espontânea, como é, ella me pe

nh0ra, commoclona-me, fazendo me escravo

ia gratidão, de todoa VÓS. Garanto vos que
1 * • A brande virtude de me
ella terá para mim, a grande viruiu

simulara empenhar-me, como ^^f0*'*»]
.....r^ mc Inreôfl nela iiranue*

to quanto m O permitiam as íor<,as, pu h

za deste Estado queridissimo oa Capitei Fe

deral, representante seu que ahi sou. por u 1.

cação também iramereclda, do glorioso e ra-

, iooa Partido Republicaoo do Estadão Es-
.* c «i.t K Vinda, senhores, seb outro pns-iiinto Santo. i.» Biuuoi 2n-»»»*v

Sa com a festa de agora, experimento mais

uma enorme e iodízivel satisfação.

ReDre-eotadas aqui. como estão, todas as
li ino n imoo'lanti s classes—o conv

nossas acatadas e imponaon inrqria a
merci0,a inlustria, a iosUtuiçâo focaria,

r^atratura, os proiissionaes de espécies va

L-Células vivas do organismo soc.at-c» no

a aoe por essa fôrma, implícita, ;uati8sima
10 QU^i k»/« VJ m.m^lt\à\ts tí»nif»nte
me«te, se prestigia o governo 

^ÍDenl«m^
benemérito do meu preciaro amigo e do meu

grande cheíe-o jovem, mas experimentado es-

fadista, dr. Aristeu Borges de Aguiar.

lubilosamentc eu vejo, senhores, que a es-
'i,n 

eantense esclarecido, illustre por to-
cp Êsnirito-sauicüoc «ws ^ntn

. KA--ffllisi o vosso encorajante,
dos os títulos, nao falta o vosso

_____________________________ «.¦¦•¦¦¦¦¦¦¦^^ fl _H *^ _^_n
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precioso e salutar apoio. Ef louvável, é digna
de fervorosos encoroios a vofsa attitude.

Porque, senhores, nos devemos ufanar, nos
nos devemos ensoberbecer. mesmo, por termos
á testa do executivo de nosso Estado uma in
dividualidade df\ cultura, da inteireza moral; do
valor marcante, da compleição augusta, emfim,
de Aristeu de Aguiar — individualidade talhada
aos relevantes com meti men tos.

Quem, eu vos pergunto, na conjuntura pre
sente, cm face do apavorante cataclyimò eco-
nomico-financeirò, que ora assoberba o n undo,
ameaçando derruir Estados poderosos, seria
capaz de conduzir mdhor que elle, mais bri<
lhantemente, os nossos destinos? Aos vossos
lábios eu vejo, senhores, aflorar, em eoncor
dancia COmmigo, esta palavra, que prazeirosa-
mente pronuncio : ninguém!

Para quem nAo conhecia esse tâo valioso

m*BMm*m\\ éT^ 
^^M*mm\

m\r ^vèy^' ' ^"'jí W>'X~ 
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4 graciosa

menina

Na dia

Borges,

que

festejou

seus 13

annos em

27 do

maio

ultimo.

6^

coesfcaduano, a phase actual significa, pode di<
zer se. a prova de fogo attestadora de sua ex»
traordinaria capacidade. Para os que, porém,
como eu, teem a honra de o conhecer de lon-
ga data e a honra, ainda maior, de com elle
privar, semelhante observação vale apenas um
registro a mais n figurar na vasta serie dos
fados alicerçantes do prestigio de sua robusta
mentalidade.

Indubitavelmente, estamos a assistir, se-
nhores. f\ concretização daquella promessa por
8. excio. feita, na sua inesquecível platoforma
de governo, de que a sua gestão administra-
tiva havia de caracterizar-se por trabalho e ho-
nestidade, E, effectivamente. incontestavelmen-
te. o trabalho e n honestidade háo balisado os
Ingentes esforços de sua administração, objectt-
vando o bem estar da collectividade.

Folando-vos dos frutos ópimos já colhidos
com a execução do programma governamental do
nosso ínsigne chefe, sinto assim, senhores, uma
grande responsabilidade sobre mim, desde
quando surgiu o meu nome, e tornou-se uma
realidade a deíegaçâ) federal a mim confiaria*
E* que o Espirito Santo, que hoje se reconquis-
ta, fazendo jus ao seu logar na federação f>ra-
sileira, necessita, pelos seus homens de elite»
chegarão esplendoroso futuro que lhe está re-
servado. Mas para isso indispensável será que
aos elevados postos sejim guindados aquelles
que possam, pelas sua* intelligencias, pelos
seus talentos, dignificai o fora das nossas fron-
te iras.

Com o humilde homenageado, meus senho-
res, issosenâ» verificará porque lhe faltam
essas qualidades

Nâo sei como suppril as. no grande scena.
rio político do Brasil Comprehendo bem. quaes
sáo as necessidades ao bom representante fe-
dera] no Parlamento Brasileiro. E por compre*
hendeNo. é que hei de valer me. faltando me
esses requisitos, do meu experimentado amor
a esta terra, do meu immenso desejo de bem
servil a. engranclecendo*a perante os demais es-
fados federados hso o farei, si Deus m'o
permittlr, com todas as mi nhas forças com to-
da a dignidade, consultando, a todo o instante,
o thermometro do meu feitítí moral. Ò meu
passadu político nesta terra, desde os meus
saudosos tempos acadêmicos, dá o attestado
do que vos affirmo dá e a certeza da realida-
de do que vos prometto,

Dessa forma, meus senhores, desejo, uma
vez findo o digníssimo e elevado mandato a
mim conferido, depois de haver, neste honroso
tricnnio de minha vida publica, cumprido es-
trictamente o meu dever, regressar ao nosso

(Conclue noutra pa%.)

~^=9i
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Kra junho de t'M 7. .
0 balão subi;», subia, como unia bela

de lopo, querendo gaígar as nuv< ns e °
ceu. Soltaram-no no morro, entre 9 fdvo-
roço infantil de dezenas de creanças e a
curiosidade de muita pente grande. Lá
vae o balão..- lá vae... E aquella forma
de cores diversa?, «lançando no ar ao so-
pro do nordeste, soberbo, como impülsio

DEPOIS DA MISSA
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S/a. Sylvfa Prattes.

nado por uma mola interior, começou a
realizar o seu lindo destino : subir. Alguns
garotos quizeram derrubai o com algun as
pedradas, garotos cuja perversidade se
revelava táo cedo... Mas, o balão nâo os
viu. . E continuou a subir. 0 dono delle

R o

estava com tanta pena de o ver ir embo-
ra: Era una menino de 9 annos.

Levara dias e dias, quasi duas sema
nas, a Li/.'d o com o maior dos carinhos.
Muita v(7. mesmo esquecera de estudar a
lição... E h0J<*, bem que lhe vinha á me-
mona a lembrança querida dú seu mes-
tre. Pela terceira v( / (11c lhe dera a 1 çao
errada e uma explicação lhe íóra exigida.
Do contrario, elle seria punido severa-
mente. Foi entfio que o menino cxpl.cou :
«Eu estou fazendo um balão para aoltal 0
e ver si elle vae até o ceu entregar uma
cartinha, que eu escrevi a mamãe. Mamãe
morreu quando eu Unha poucos dias de
vida e eu, mesmo não a tendo conhecido,
nào sei porque gOStO tanto delia».

O professor — elle bem se lembrava
agora—limpou uma lagrima, que lhe escof*
reu dos olhos e não mais 0 roprehendcu.
E elle, i a infantilidade dos seus 9 annos,
nã) puderacomprehender a causa daquel-
Ia attitude.

Dias depoisVoseu mestreeelle, junto?,
olhavam curiosamente o baláozinh^porqüe
elle estava prompto para a ascençâo*

Entre as bombas dos meninos e as ia

primas do seu dono, o balão-grande lan-
terna illuminando o negrume da ncite —

começou a subir para, muito depois, como
esses sonhos de luz que nos saem tia me-
moria aos bocadinhos, dèsapparecer no
espaço infinito.

... E hoje, que é mez de junho, mez
das fogueiras e dos balões, mezdnsbrin
cadeiras infantis ao luar, depois de tan-
tos annos já passados, aquelle garoto, já
homem, nào pode ver nenhuma bola de
fogo subindo em direcção do ceu, sem
que sinta uma lagrima apparecer-lhe nos
olhos, de mansinho...

o

I ______ I mmmex-.K<XvaMemmmMm*tX:*Smtt^^

II1
$I
.
III
*1
.*.
I
1i
I
$
%
-
i.
i

11iii1IiII
H

II1s

11 Â



MUNDO

BOLA

^^~~~~~J ^r^^fl WÊM \$£ify#íWÊt£*AlÊeSe^ATw^LSí. 'f^£^^^mWfWMTWtk_WI ^ • _*~k

|N _______________! B^la l^___Í%Í_f._ilik^i Wmv** 
'fJfflsÊsÊfrtâ 

^mammlmm^*^-?;i|________________________í_____;'-'* **^__L

IIm rT H flft jH_*, . .; -J*iV'*%:&%:. " 
# 

'_^_F3p*^l_j_%9 
^^^% BWmÊÊÊr^tWm a_^4_kjÍ-P'*''*'*

Ifl Wr ( Wà E_H 1^ . í ¦ <l Ik' ' »ÍS^ uÜAmwk\-JíiIif?xlSÊÊF *^ ^TB*__[ZI__flipJraa—5_ _»^8e3_HsS_i
__|_5_____§'_rV v-' - ¦' ->«\^flj ________*___?^_^^_w. tB» •* ^^__y '^1 1^ mê' í T^___r 'ISí? J^^^_Í__J»I —^^—i-^^^t^tCS.^fe^—l _C_fl%ÍIÍl£SllÍ

mmmm^jMar jímrkw '# A 
'_* 

^B. ' _^_^HL .1^_É_U__L _K_^_. _flt '_k_ éaTmmmmW A* ¦ _ Jr ¦ ^^__ __^r >^ flvl _^P^ **** __|___ _fc

I^Kl ' _H ¦¦:''&Mmf :____IB IV í fl m\ JÍ_** Jmma __f vV
V__|v«l_|t| ¦¦ I !_| _HB * :flk' 'íífl F _P ': __*{ _W Ia

_K. 'V_fl -^ **"t______M ¦ fl fl ¦'••Pfl H ^* "-*_—_f a —• _J Ir -.1/¦n_ -''Â-Wm m\mm\ _ii :. _íi ¦ w-^_s? ~_ '"• ^_. _____l >4k

mmmW ¦*¦''' ^Mt^^^mwammmAm —W—I —- :-"'# 11 ________* í I ¦—^H ^* ^L —f _i
_____________v v ^^i^mHHIM I -..va' ya*^^ vAWjm ^r^ ^F ~ Ü_________L _¦ k___^^__3 fl ^
¦¦Tflflfl mmmÊÊP^^Am _ll^^^flflWWI ÂW _r '''WIrAmA ¦¦^Tfl^^flT é «'-'¦-____________¦ __¦_¦ ^IrI. _^r

_Evna^__rlflflL ImmW *• -,mWmmm\. Sr^---^^ _¦ l-iar _i 3_ E. '^•-'^mmr '¦* ^^ ^l____________ , v-«-^«-"••'''^^^

_¦ _»™^ l J__v*5 _v J_i B,>;V-. _kÉ____| __________ ^^^wáAÊ^^-'m l_t___ ^^_l _l f_l
~' _ ___| ___1 _________¦ _¦ _ifl _—_¦" J»V*1 HE—V ^t -*£ *! ._3 v.»'

_fl_ fl fl_^_l Wmmmmf- ¦ 'Amí ¦ ¦ Mi ¦ i _¦ ¦'VSüs " ^_Hfk wl _l_l _^_H -^r*« _i H _^__k_{ _H />• :^_r *—¦ -¦'J .^»_^_H_L t_I _k tH _^_f^HM^*_^_l^Bi_É_^B JwSsAm *mJ mw' a
_¦ __^_| ¦ «_f AmmP^^Aaajmtam * *H
^^| BP^I ^v j**' ""^x '^__^__L-^_B>' -jft^^^__B___l __r '-^H _I_B jt**' jj^á

^MmW \WLW'^r^^^Mmí \\ mmWâaaaaaaaaW^^^mW WmwmW^ ^I-PmMP„ _*, ,. «V 4-P* M '•'¦«•^-l ^^-_^^-^~~~~*' ^^^ ^-__—-
WmaaS ^^^^mUmmmmmmmMMM <-—W~~~~-^^~~~~~~~~~~~~^^T __T^_r*TlTr!-ii ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^-^-< ^^^^^^-^-j—m^J^|^^^HmMMMMM|^» *«—w ,^h

_^r^9 _h _l _^r^^ _B ^H_K&_^_^_I _B_^_^_T _^r^^^(l _fcáH I^K—^_^_^_B _^^^^ ¦ m^mmmmmmmmm^
w\wmm\ _H —I _^B_I _H - ''J_H _^_LjH_______i ________L - - :jm_I _£_«» ' ^_^_f ^^_H a^^^^^^^^^^^^^i^H ^^r ^_H 1_^_t_>'' íSt*

r^_^_^r _l _H fl _^_r' _J_fl I^B -^ ^H ' ' _H _y^^JF ^fl^^^ ^fl ^~~~^
'_T3 _B _l _k_^_i ^PflW ^1 _. ' v. mmmm ^ÊMÊPIm\ W*--Wmmrmm mm: •mmwmm _V —fl _H^- ^^fl ^¦~~~~~~~p ~ ^h-_v^^M _^_F^¦Mk v ^^^^fl ^_K _^_T^
-H r ^ÊíMMW mW\M WaaaaT^^^r aT^MaaaaaaaaaaaaaaaaT^^^^^ -¦ — I^V_B^fl \W^^ ^V f ^^fl _V_^_fl _fl ¦! P 9-*^ *>'>>

_¦ __^_H—_^_^_P" .^V m^v v IH ___^^^ ¦Amw^-:'f mma hk ^^h. ^.^^i^^^a-l _^__ ^_l _l _^V?l__ _^_rc ' ^_l _^r 'I?~i ¦* ^_F11KT _L_7 '• I ^ ¦^**~— . ¦•i_^H _____^: ¦ .. ~~ vt] ¦-- ¦ •¦•* BB ii____ _i ¦» ~~^^ :-'_'
á^j*-.-.-:-x)í~ .¦ :¦.«. J |£l mwWmVey-'- mmÍámmmmÍAaaW^'^^mWm^M mm\ 4a%mmú Jkmmwmm Wmm flj _BC ¦ -fl ___ 4H _^k fllÊ-fl____« ^_fc ^__k.. ,-Mf m» -

* _í _»^ _T _P_r 
'*'* 

1B |p~»T ^PM _v í 
~~^al | 

^H Htftl*'^ **,:,;* II ^r__^V _§ __ ...».«?-...¦:• _^ ' '¦'—™^pPPpflT-|

-- ^V. _^_k '& *' ^" *V^_hÉ__ _h_I ¦ _l _^_l b ¦ _Kr: ít_> _h_A 1_B ^_B fl ¦_! BV _v _l _-B Hflfl . v ^fl v^fl ^^^ ^ft ^ v ^B v^'!

___f''::' -$!$im\r mW _H -_V -H -A^-i _^r^^^^_H-H. m__ o/ _^_b ^_T__^___H ''^^^H A^mmmmmmT^mWm _^fl __flj>^-^^^*^^ ^^ _^T*á *'_â

_K í-^Í^^tl8 l^t- v9 RE^ÉIiÍÍÍI^E _^L _r •^_l _^T^fl ^B^L ^_^H -_i ¦ _^_P^W_L_K -_^V mm^Mo^ ^^^ Ámm W^mmMt ^,J^^^-'' ^^M m\p^\. 1 __¦_ __^_^_H__^_I_H -K-K^' 'v-^^_i _Bw >sfl ___________ _fl ^_^__L _fl_H _^_H^fl _^Fl_al _P^ JH_L_^_^_l_fl _i_____i __r'_____V _^_i _K:-':- --__i:^ -ál-fc flafc? ^_BÜ ^_K^^^_r_l

_K l_i _¦ ''H Ir^J _b_^h H ' _k_^^.<4jHH_l IPI ___L'.^____y_______r^^^L____| jB HISIi wWB^I*

-_^H ^_i _B 
'^^É?'' 

^_i _H '^^_l _B '-:'::40w^ ^B -B-^-éjí^ ^vi !^-/ ^V iméU ^^:l K-fl _¦ fll

-l-H K^''>'''-'''fl_^__ '^'Í^íSb _^F «_É_H _P^"' '_fe_^_^ÍÉ_B PC^^^^I^r^''iJ'fc,^,'r x-""' ^_i

^| ^v-^^Hil '^_É_____. ^1 BÉÉifll M
¦yl Rv^-"'?! ¦ _i_i(««_L*S—*^--\ —í ¦ •¦¦! ^ —t^BLa-M___i _r_l _in_i_i Bi^_H HF_í_______ IH/-- ¦* ^r y^TSr ... ¦¦.w.1 ^______________________B .-•Amw"^ '^^x_éu_ *•&*• ¦ -Jimwt ¦ •¦/••¦mmmi ^ÊrW^Ê WWikmmi mWmm ^_V^_k'j_H BBS^BH¦ *•...í.^«^^_í®s_i _ftü^^ .£__. .'"-íé__' * ¦ >íi?i_____Pi.j___[ ______¦¦ Rm|_|_l WÈíSÍ'^PsFT•¦ -liB-B_- "_i;„i- . ¦ •¦'..¦7!~_-v. i :¦ <_l ___L______i _¦_¦ _g.^w_t*»,__t~_~~_iy——%

_i ¦a^a^^_S_^_R_E_KV:^:^..-^'.-J—^ ;.. _l_l_a-^.^—___«__Bb-—4&WBM——Ml~t~~~~*~*~~*~~~~^ ' - : J
~—~~~~~~~~~~~^___________^aaa———¦-¦—¦—¦—~—«_¦—"——¦_M—^—»r—?~w^ _l_t _.i_p..<>>._k. «.: ^fglPw_MF—_%a.jf _>¦ ,-s>. ,.•-"wv"5^!
__M _H^_^_flT^H _^__fl_i_H_ff5^*<'^: *.-. T"!?fl_L j""^*?»_P mfmm-i. ¦';_&. —6* '¦/.'¦'*í^&-i—_BI _fc«J^__':flüi^_aa^»''" v-v'%- • -¦ - *¦¦ ¦__ -'¦

-II _^H -_i SF^_il ll^^iÉ.^-- •••':' -á*-''?' ':a^_M^_^_t_fl_É_^';dH_i^_A-Í-_l fl^^|É^MS^^S^¥^^ffi ^¦''"¦¦'':^/; .wV.!„ ¦•¦

3_—^' ____É_E _________! il ^^^^^^^^^| ^^b hh 4|^j __________l___^_______ii.'í'is^_y^*¦í_^^*i<^^_r ^sEí^^íiSEií*'"'^'.' • _^ v _^_^_^_P_^E^_i7vKw__^_fl^^Bfl_^_T' ífll s^1_^_Pt_1 _KA^É^mS—fil _i_^_ul Hki

^^Í^B|M^^j^^«y^j^ÍS0Sj^™'^M —\ í;^' ^_| _fl fl _f ^_^B '53—T *"^_B "'S__| ,***^' 
:Í5" fll ^j» ';*' AÚr,

A\Alm^^ ^Wmpp'._*. ¦ ^Av A Ai-'. __v_____________________________________________________fv^^^ ^' ^ .vC ^^^K ^h Xí H v ^^^TVI^^I ______B ^^H _l ^^_k '. *^a^w________t 'Bi _P ^mAw wi^mAT

1V^_ _fllt^_—< m\ Wa\i. r _f jfl^tf Irl Pw% __| \mam\Am\ —L"' jfc_- __¦ _&. _¦ _¦**'^*-^SÊ
^L^m\ ^AWmmWr^rzSf ifc-^B_^__^__^__^__|. mÂmmmmm _P _^_l H^^_^ _!_^_^fl _k -fl I—> ^_Jl_fl_^I ^fl P^«. _S_B

B~| Kku| ___b _^.v ^ _MÉÍ
|fl-fl»flfl4-i»1BBflflflB-Bi i^B^fl ^^flflfl"**™fl_ -_Hfl Bbbb_I_B-*-S_BC3S_^.- 1^^3P-PB-_B-CSSS-_0-BPfl_K-_B-ifl-l Bfl_i---B-flfl--MM--^---^-^-^-^-^-^-^-^-^w**^^*""*

«Toam» do Serviço de Defesa do Úafè. — í* «toam» do Uruguayano F. Club, de que é
presidente o sr. José RabínowHz. — «Toam» da Companhia Central Brasileira de

Força Electrica, com a sua madrinha, senhorita Mar Unha OrIJó.



I1=_3S !•=£ II

HOMENAGEM AO DR.JOSÉ PEDRO

(Conclusão)

83

Fstado e poder assegurar vos que. dentro das

minhas possibilidade!», pude corresponder a

elevada investidiun.
E já que estornos, agora, no campo da po-

üúca. seja me permittldo dizer ligeiras palavras
sobre nossa siumçAo geral.

Senhores: o momemo presente c rssenc.nl

menteconslructlvo, emergindo, como estamos.

,1c uma phase politlca em que um grupo d

brasileiros transviados do cammho do de%er,

nuasi nos abalara o credito de pa.z civilizado,

empenhando se condomnavHmontr na ma.s m

elorirt das campanhas. Devemos todos, pois,
todos nó,, que quer-mos a pátria eograodecda,
conjugar esforços, nos unirmos, para alçar

bem alto o nome brasileiro.

Ninguém lem, no mundo, a posição privile-

ginda .Io Brasil. Em tamanho, amplitude tem-

torial. quasi nos cabe a primasia. Na producli
vidade, na exceilencia incomparavei e mara-

vilhosado seu solo. elle está .0 vanguarda de

todos os demais paizes. De maneira, portanto.
oug nôo ho recear o dia porvindo.ro. O de

qul"precisamos somente é de ordem, de paz,
ddütrabalho honesto e methodico. Que cada

um. na orbita do possível, respeitando as nos-

sas leis sabias c lib-mes. entre com o seu com

curso ao bem geral. Serão aproveitados, aHlf

mamos. os seus esforços. Porque, para «lona

uossn, como supremo detentor dos desünos

brasileiros, está o estadista extraordinário, dr.

Washington Luís, encarnaçSo viva da honra e

da operosidade, a quem a Pátria venerará sem-

pre tantos são os fulgurantes serviços a cila

prestados, na Presidência da Republica.

Sim. náo serão ImproRcuos toes esforços,
-, r^nrininiin seu nuatnennio este

_raraotimo3« uonciuinuo ^cu mu<
_an6 O impoilutO dr. Washington l.uis, não so-

ftrerá solução de continuidade o sua brilhante

Obra administrativa, porquanto o suecedera no

mesmo posto o brasileiro notável dr. Jul.o

Prestes, cuja comprovada capacidade, cuja,

esplendidas energias em plena floração e bem

diurnas da organização dynannca que as con-

demsã, vae a nossa nacionalidade aproveitais

oara avançar trecho considerável na sonda do

nroKredimento. Autoriza nol-0 esperar o seu

glorioso passado político. Ademais, vem 8.

excia- para a Presidência da Repub hen da

Presidência do importantissimo hsiado de 5.

Paulo, leader da Federação brasileira, onde.

solucionando complexo, problemas de admi-

nlsíraçào, bem se app .rdhou ao desempenho

saiSactorio desse cargo elevad.ss.mo. que a

nação brasileira, pelas suas genuínos forças

politícif», em hora feliz lhe confiou. Vem s.

cx*ia de um posto cm que poz a prova, em
nue demonstrou ã saciedade, os méritos excc-

peionaes de um administrador in vulgar -um

estadista á altura do instante, que vive o Bra<ll.

\IMs, senhores, urgo que en vos de^xe em

nnz. Nem é ju^to vos prenda a ottenção por
..** hanaa vns enfue. quando ha

mala tempn. vos canse, ^» mun. i

pouco ouvistes a pal.wra tacil e fulgente de

übaldo Ramalhete Maia. O meu prezado amigo

c colleg', ^ ia lcm tambeffl a '*slr ES4 '

longa folha de serviços prestados em vnnos
i \tnt\e nu» desempenhando a contento,

cargos pu.pliçps <l"e. (,(-:,un|
sempre soube honrar.

\ cutmlnBçfiO de vossa bondade veie. pois.

senhores, palenlizar se na escolha, para O (fie-

recimento do incomparavei almoço, que sabor*

amos desse acatado, antigo e digno camarada,

a quem. com justeza, se pode chamar de mes-

tre «na arte especiosa de dizer».

Gralo as referenciai bondosas de vosso

orador, immerecidas, mas sonoras, cantantes

ainda aos meus ouvidos, como sons harmomo.

samente combinados, ... vos ie.lhi«o <«

protestos de meus agradecimentos e de minha

iroperecivel gratidão por esta festa sumptuosa

e deslumbrante, que iâofundamepte me laia ao

coração c que. duradoura, eviterna se me con-

aervará na memória, emquanlo me nâo apa-

garDeusachamma divina, conservadora da

Num muito Obrigado sincero, cm que se

photographa todo o meu intimo, eu bebo, se-

nhores. á vossa felicidade».

ÍMMW.iWKM**!***-***»"*

v*'»í^awa

Há actualmente um grande esforço pela

apuraçao techoica e potência dos telescópios,

„ ,,ue coincide coma crescente curiosidade

em torno da astronomia. O telescópio maior

da Europa éo allemâo e está plantado em Ser-

IloTreptow. Conta 140 centimelros de diâmetro

e '.'I metros de comprimento, ultrapassando o

de Belgrado, que possue 650 millimetros de d.-

ametro e 10 de comprimento, Nos Estados l oi-
düs entretanto, os que se usam são muito ma.s

noderosos, sendo communs os de 180 centt

metros de diâmetro. O maior telescópio do

mundo, actualmente, é o de Mont Wilson, nor-

te americano, que conta dois metros c melo

de diâmetro. Os estadunidenses não estão sa-

tlsfeitOP, ainda, com esse telescópio gigantes-
co e estão construindo outro, cujo diâmetro o

de cinco metros, ou seja o dobro da media do

actual campeão do mundo.

t
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Dois aspectos tirados na Penitenciaria do listado, por oceasiâo da palestra Uterana do nosso

Ztihatie collaborador Saul de Navarro, no dia 29 de maio ultimo. Ao alto. o ^nPto

indo ata palestra aos presos, e. em baixo, grUpo formado no pateo interno do estabelece
lZntovZc-se, 

sentados, o s, e senhora Saul de Navarro, acompanhados *%£»#
Araújo, representando o exmo. sr. Secretario do Interior, dr. Archtmimo Mattos,

director da Penitenciaria; c mais pessoas presentes.



Mine. Cock íail —
Indubitavelmente, <ó me
passou no sr nho. Por
mais que procure, nào a
encontro, corpori ficada,
na minha vida.

Mis aquella mulher era um cock taih em-
briagava perturbadoramenlc. vSuggeria uma be
bida forte, a que se juntassem perfumes cáll-
dos: era um licor <ie rosas, com ardores de
cacau, dê cnnella c especiaria côr de pelle ffif1*
rena, com resabios de mârrasquino, de moram
gos e de frutOS verme Lhos, C.omo uns lahios
polpudos e sangrentos...

Mas era esquesita**, Desagradava quando
se punha a olhar nos. 03 seus olhos verdes
como pifipêfMÍHti derretidos, languidos. tam-
bem ardeníeii tinham uma doçura penelrantc,
excessiva, que nos Impregnava* peítürbadorj*,
enjordivamentc,

Uns olhos de anisefte***

Paul, françcLÍ$*—Q advenn que chega a Vi-
ctoria, á noite, ílepois des voltas do automo-
vel, ainda sem orientação na cidade, que lhe
parece maior, nâo pode deixar de ímpressio-
nar-se, vendo do alto aqueile letreiro luminoso?
PAUL.

A frente pensa logo numa casa franceza,
importante, talvez de modas, de algum Paulo
parisiense e Irrequieto, que viesse dar a estas
Américas, trazendo-nos, cm primeira, nulo os
modelos elefantes de Paquin...

E sofEre uma desillusáo dóloroslssima, quan-
do sabe que é apenas a estação de Paul... que
ficou perpetuando a supposla homenagem com
que se desvaneceu o noí-so visitante Mr. Paul
Adan...

t
• •

Bnttcr-Kist— Quando eu era pequeno, a
Maria, cozinheira lá de casa, rebentava pipo*
cas numa panella grande, batendo com a colher
de ferro na tampa, emquanto a creançada íazia
um berreiro contente :

«Rebenta pipoca,
Maria Soróea. *

Agora eu vejo com tristeza as pipocas, de
que ninguém sabe o nome, saltarem numa cor-
rente de ar e no meio de cor^^e^ electricas,
r]*ntr.n ,,jjWftfH£ , M,,ftíi..U'r, 1 •','„,,j\j g(s y 'n 

W p\ iCH'] a do
que a «Critica da B zão Pura»...

l'ma lâmpada^ pfcc^pjscando» baptiza as
infelizes com este nome de blasphemia : Butter-
Kist.

A (^(f^P S SC~^) E sâo feitas numa
,... --_!!!!!!l^_L_ -_-..„ machina americana, | om
T -^ - - , ^ electrecidride yankee e

POLYGLO 1 TIOO ll<* miUlO importado tia''""',¦ ¦; —— America dò NortcL».
Ah ! Pipocas brasi

leiras da minha infância!
Como eu tenho saudades de vocês!
A Maria nos enchia o prato. Era de noite.
Nós comíamos tudo e nâo nos fazia mal...
Ag ra, as creanças provam-nas apenas.

Levam para casa um saquinho caro, pequenino.
que ainda repartem com os irmâozinhos...

Também com aqueile nome, havia de dar
indigestâo com toda a certeza...

in
II!

Pobres criancinhas !
•

Meerscheweinchein — Depois que ouvimos, na-
quelle ambiente austero, a exposição erudita de
theorias em cujo abono se citavam tantos au-
tores estran_í ílrOS, de pronuncia arrevesf.da.
um espirito mephistophelico commentava na
rua:

—Sabe de que me lembrei ? Foi numa ocea-
siâo ainda mais solenne, commemorativa, na
Praça da Liberdade, em BeÜO Horizonte.

Tinham Falado vários oradores. O ultimo
fora verdadeiramente anagogico. Mostrara tan-
to conhecimento de autores e elevação de nu-
ceitos, que ninguém o entendeu.

Pediu então a palavra um dos nOSSOâ et 1-
legas da Faculdade e começou no mesmo tom
superior e dogmático,

Náo tinha falado cinco minutes e já citava
Locke, 1 lume, Leibnitz. Spencer, Meer^chewein-
chein, Msh branche, Loupgarou e outros..

Ouvíamos impressionados, quando um alie-
mão. no meio tio povo, desandou a rir como
um maluco. O guarda civil approximmi se car-
rancudo, mas o allemâo explicou :

— Oh ! Desculpai.., Eu estar rlnda porque
muito engraçada*.. Afeerschezveincfiein ser esse
bichinha : porquinho do Indial

O orador tinha desâpparecido...

• a

Mentiras. . — Agora, em poríugm z. NSngufflQ
deve levar a serio nada do que ficou Yhi

Dizem que os poetas sáo mentirosos des-
tle o ventre materno e que as creanças, que têm
o habito da mentira, revelam tles'tarte a Mia
vocação poética. Isto chega a ser doutrina...

De modo que. quem já fez um verse
mente, descaradamente, na cara da gente, in-
corrigivelmente—e ate debaixo "á^gua ! ..

Almeida Coutin
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SENADOR BERNARDINO DE SOUZA MONTEIRO
em palácio, nos últimos dias do seu governo.

(Photographia Inédita, especialmente Cedida A «Vida Capichaba"
para «clichês, pela familia do saudoso morto).
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Reminiscencias da religião astral, ch-tldnica;
vestígios dos ritos do fogo e da religiãi solar;
lembíançaS das queimadas gnubzis. incendiam
do a fl >resta das Ardennas. no culto d'* &elh

pela passagem do solsticio do vera) sobrevi-
ventes na religião popular chrisiã. .

Eis o que nos suggerc o demônio erudito,

presumpçOSOj quando vemos cruzar o balãozi-
nho vermelho no mèíò das estreilas plácidas,
brancas, das noites de São João.

Felizes os que não precisanr de calar este
diabo e perdem apenas o espirito num mar de
lembranças! - Aquelle tempo em que a gente
era menino, e não se falava em guerra, e a
vida era simples e farta, e o mundo tão diffe-
rente I...

O ceu cstrellejava-se de balões e as ruas
enchiam se de /Jguezigueios de buscapés, apa-
vorando as senhoras de cinturas finas e sete
saias engomadas, que não ousavam sahir. Cho-
viam lagrimas e cobrlnhâs luminosas. Estrondo-
javam bombas, bichas e salta moleques. Os jar-
dins e as ruas escuras, de gaz. illuminavam se
da polychromia dos fogos de bengala. .

Nem bastavam os três santos populares aos
caprichos pyrotechnicos do Rio de Janeiro, in-
ventava-se ainda S. Manoel e S.int'Arma-c os
balões illuminados cobriam o ceu por mezes a
fio..

Depois, começaram a vir os incêndios. A

policia prohibiu 03 balões. Fechou as barraqui
nhas e os santos—coitados I — lá foram para o
subúrbio, duplicar as estreilas do Engenho dr
Dentro e de Inhaúma, até os confins insonda-
veis de Madurcira, do Irajá c da Güaratiba..,

E as delicias do S. Joáo das chácaras e
das roças! Náo se dançava nem se conhecia
ainda o inferno syncopado do jazz-band.

Lá bra accendia-sc a fogueira, com a me-
ninada em roda, armada dos seus Eogos, que
voavam, estrondavam, rechinavam. giravam e
espiralavnm. riscando a escuridão da noite e do

arvoredo vizinho, ou abriam phantasias poly-
chromicas, de palácios de fadas, luzindo, verde,

azul, branca, vermelhamente, nas bengalas ma-

ravtlhosas cie fogo de estronciana, cobre, ba-
rytae magnesio ou nas b das dos plstolões* agt-
tados das varandas da rasa. .

Levantava-se. numa festa de vivorio e grl-
taria, o mastro do santo, (jue bcava lá no alto,

illuminado pela fogueira, presidindo a alegria

geral. Fra a imagem de StO. Antônio, um frade
bom, com 0 menino JftSUÍ, pellailinho.cn. cima

do livro de missa? ou a de S Pedro, com t\M

chaves que abriam as portas do ceu a quem
soltasse muitos fogos chineses no seu dia; ou a

de S. Joáo, rechonchudo, de carneirinho no col-

Io, que ainda não sabia nada da historia de Sa-

lomé e daquelle propheta barbudo chamado

Yokohanan ea quem o Senhor fazia dormir du-

rante todo o dia 24 de .junho, para que não ar-

razasse o mundo com os fogos da sua alegria

de anniversariante.,..

Lá dentro, os velhos conversavam e ralha-

vam. Os moços e as moças namoravam, a rir,

pelos canÜohos ou iam ver o rosto numa bacia

dágua, á meia-noite, tirando ainda a sorte do

ovo, para saber si apparecia no copo algum

véu de noiva, ou algum navio, prenunciando
viagem ou-Deus me livre I - algum caixáode

defunto...

Depois da meia-noite, quem tivesse fé po'
dia piscar de,c_lco noi br-sídos da fogueira,
emquanto os outros retiravam dellas, entre ri-

sos. pedaços de aipim e de batata assada..

*.".##:*' *:. *:« 
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E a gente, vendo o balàozinho cruzar o ceu

de Victoria, ainda fica lembrando aquillo tudo

e ouvindo a nossa velha alma infantil cantar,

Ia dentro, baixinho, numa grande saudade de

si mesma :

— «Cahe, cahei baião!
Cahe, cabe, balão,
Na rua do Sabão...»

Cel lo
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«Tesm» de «water>po/c» do c/ub «Alvares Cabral», que bateu o
do - Saldanha da Gama», em abril ultimo.

a*•eaeeeaeeeeeee<

SENADOR BCRHARDINO MONTEIRO
Solennes exéquias pelo 30' dia do seu

fallectmento

O governo do Estado mandou celebrar, no
dia 12 do corrente, em cómmèmoraçâo do feri
gesimo dia do passamento do digno espirito-
santense, senador Bernardíno de Souza Mon-
teiro, solennes exéquias, que se realizaram na
igreja de S. Gonçalo.

Em meio da nave do templo foi erguido ar-
tistico catafalco.

Foi grandemente concorrido esse acto dere-
ligiâo, estando a elle presentes o exmo.sr. pre-
sidente do Estado e senhora Aristeu Aguiar,
secretários do governo e suas exmas. famílias,
prefeito da capital e exma. esposa, vice-presi-
dente do Congresso Legislativo do Estado, pre-
sidente do Tribunal Superior de Justiça, desem-

bargddure-% deputados, commandante e ofíicin-
lidade do Regimento Policial Militar, procura
dor geral do Estado, presidente e vereadores da
Câmara de Victoria, delegado geral de policia,
delegados auxiliares, directores do Departamen-
to de Saúde Publica, da Penitenciaria do E9*
tado. do Gymnasio do Espirito Santo e da Es-
cola Normal «Pedro II*. juizes de direito da ca
pitai, presidente da Junta Commercial do Esta-
do, presidente da Associação Commercial, mera-
bros du alio eommercio. funecionarios publico?.
chefes das repartições federaes, crescido nume-
ro de famílias e representantes da imprensa.

O Espirito Santo, pelo seu preciaro presi-
dente, rendendo esse preito de homenagem ao
venerando m o r t o, que assignalados ser-
viços prestou á sua terra, nos diversos e ele-
vados postos por que passou, prati-
cou um acto de verdadeira justiça, c-iue caiou
fundo nalma de todos os amigos e admirado-
res do honrado senador.

ff _23_S__! ¦ ¦
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ENGENHEIROS CIVIS DE 1929
SAUDADOS PELO PROF. DR. JERONYMO MONTEIRO FILHO
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No dia 29 de abril findo, realizou se, no sa-
lAo de banquetes do «Club dos Bandeirantes»,
no Rio de Janeiro, um almoço de oitenta talh?-
res, offerecido pelos professores da Escola Po-
Ivtechnica aos engenheiros civis, (pie collaram
gráo, naquelle estabelecimento, em l'»29. Sen-
taram se á mesa, filem dos homenageados, os
engenheiros, drs. Paulo de Frontin, Sampaio
Correia, Pelippe Reis, Belfort Vieira, Cordeiro
da (traça e o nosso brilhante patrício, pro-
fesssor da Escola, dr. Jeronymo Monteiro PI*
lho, que, ao champagnes proferiu a seguinte
saudação :

A nossa uliima formatura

«Quizemos reunir vos aqui, dignos collegas.
antes de partirdes, para nos congratularmos
comvosco pelo grande triumpho e para mais
uma vez apertarrnonos as mãos ainda sob a ban-
deira augusta e excelsa da Escola Polytcchniea.

Foranvse os cinco annos. jovens amigos-
10, com elles, com as victorias que. marra-

ram, assomaes agora, tróphéofl em punho, pela
ultima vez alinhados pára a luta, na eminência
altaneira do oiteiro conquistado.

Attingls.ies aquelle perfil dé cumiada, que.
ao alvorecer de vosso lustro de academia, os
vossos ideaes fixavam, projectados no panora-
ma azul das vossas aspirações.

Escutae ahi, nesta ultima formatura, um dos
vossos companheiros no caminho perlustrado.
Mais uma palavra de adeus. Um esboço mais
da paisagem multivía, que se vos antolha.

O planalto dos engenheiros

Vede, diante de vós, esse planalto de vos-
sas chimeras, onde agora vos recebemos festi-
vos.

Attentae bem : — Ahi ha veredas tortuosas,
que vos insinuam rápidas asceofões illusorias.

Ahi ha estradas largas, desenroladas, de
inicio, pelo sopé tias vossas imaginações, e que.
ao labor diuturno e honesto, se erguem segu-
ras ao alto de proeminencias abrigadas.

O vosso itinerário

O vosso rumo, nesse ambiente em que in-
gressaes, nâo vacillará jamais.

Desconhecerá aquelles trajectos menos dt-
gnos

Seriam vicias em torcicolos. que. em cada

dobra do caminho, vos abateriam ao convívio
baixo com a perfídia, á intimidade rasteira das
insidias.

E vos trariam, a todo o instante, saltos in-
glorios, entre ciladas, precipícios e resvalos. E
os tropeços vos curvariam esta linha de porte
viril, com que partis.

Náo desejarei9, por certo, seguir assim, re*
commendados pela sombria renuncia de vós
mesmos.

A nossa classe, vós o vereis, está muito
mais affeita a trilhar pelas outras rotas.

Sá) vias claras, sáo estradas amplas.
Chegam também para vós todos.
hellas divisareis, pira vosso ardor e esti-

mulo, os clarões e as victorias des que nos vâo
seguindo á frente.

Neilas encontrar eis o spplauso leal e o
ap)io fjrte, coroando os esforços, que troti
xerdes,

Náo os vendavaes revoltos da intriga, mas
as rajadas francas da luta descoberta, ahi vos
renovarão, por vezes, essa brisa afagadora que
tereis, de conceito e de prestigio da classe una-
nime.

E seguireis unidos,
E respirareis attentos, realçando idéas e es-

tudos, a evolução da trchniea de agora e do
futuro.

K marc hareis unidos.

O sentido do século

A hora que passa no momento em que vos
fizestes engenheiros do Brasil, resóa em todos
os povos, e em especial nos arraiaes da nossa
ac ti ri dade, afinada por uma tendência predomi-
nante de associação dos esforços e das actua-
ções humanas.

Esta directriz é impressionante.
O sentido do século óf indubitavelmente, o

da mais perfeita < ooperaçáo em toda* as mani-
íestações, em todas as realizações da actuaii-
dade.

E* o espirito que se descobre na producçáo
e na industria, no commercio e no transporte
e nas próprias espheras governamentaes e po-
iitiras — se já nâo tossem estas os írutos e os
interesses dos capitães e das industrias.

E' o senso da maior solidariedade, reforça-
do agora pelas grandes arregimentações, pelas
múltiplas corporações, e pelas próprias tenden-
cias de nossa technica.
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0 sempre applaudido conjunto de amadores «Está cruel» desta cidadã.

Reconhecerei?, primeiramente, nestas dire-
ctrizes um dos cai acteristicos tias organizações
econômicas contemporâneas.

Totlos Sabeis do poder formidável tias em-

presas consolidadas na Nova America.
()á seus tentáculos absorventes espraiam se»

dilatados dentro tio paiz e prolongados, cm se-
LHiitla, sobre outros domínios, sobre outros po-
vos, de terras estranhas.

E nâo raro, estas uniões de companhias, que
sc respeitam e se protegem, íunden.-se em

grandes aggremiaçòes, em busca de melhor exi-
to dos seus esforces.

E este traço convergente, de nossos dias,
marca também a engenharia hodierna.

Vede o elemento essencial tia vida deste
século, a energia electrica. Defronta hoje. a sua
elaboração e no seu mercado, leis marciaes, di-
ctadas pelas grandes associações- Imperam,ahi,
os «super power systems», extensas distribui-
ções e longas connexòes das usinas possantes.
Ou o «kilowatte-hora» desta arte se apparelha
com as redes de compensação e de restauração
econômica, ou se arrisca a transpor os limites
da remuneração cíferecida pelas industrias.

Vemos a elcclrificaçào das ferrovias —ven-
cida pelo prestigio econômico da associação —

a transigir nas suas próprias preferencias para
uma melhor alliança com os consumidores in-
dustriaes.

O transporte mundial, alicerce remoto de
toda vida humana, entra a experimentar moda
lidades novas, nascidas com a éra que vivemos.

Harmonizam-se, eenjugam-se os diferentes
veh culos e meios para a mesma utilização, mu-
tuamente amparada e favorecida.

E* a ligaçãi fluvial a prolongar a navega-
çâo mrritima.

E? a rodovia a coadjuvar a via férrea.
E! a velocidade nos ares, em soecorro á ve-

lociáade antiga, libertando a dé continuar atui-
tando passivamente a velha face do planeta.

E mais. OS grandes transportes iranonti-
nemaes na Norte America já congregam o au
tomovel, o trem tle ferro e o avião, alternando-
os para a mais perfeita das viagens. Nâo se
degladiam. Cooperam.

As próprias companhias ferroviárias perfi
lh:im e exploram O trafego de automóveis.

Chega nos ainda uma demonstração expreí-
siva do valor da cooperação : Sáo as centenas
de empresas ferroviárias americanas, que pro-
movem, este anno, a consolidação de seus -l(«>

mil kilometros de linhas em trafego, sob vinte e
uma direcções apenas, segundo o plano que
acaba de vir á luz

E não vos falarei por muito tempo para não
vos Eatigar, com exemplos e exemplos como este.

A onda da padronização, que a teçhnica
americana adensou e agora faz transbordar so*
bre o mundo, outra cousa não è senão otrium
pho máximo da cooperação de esforços em be-
neficio da producçáo e em busca da simplifica-
çâo material tia vida.

A Norte America é certo, como manto mo-
notono dessa typiíicação, reforçou os traços

S

I
,_— — iirr=!=n= i -¦¦—5555 55555115555555 —-ill———i



%M IV II I I II II II

ill

I

flfaflP ^L

fl 'BBB
#'-'¦ mvW^ M*BmW^*B9 m*mm*^r BB

'^Sb _»' *B B

^«ar^^fl • >. J B. %m\.'% JpifPi» ^ , jMtlBflB.f^B I
**»« B Bilhi moAW^^9 m\.i«-?V / B í ¦** • ll ¦flüüBUA

¦» .'-^. jgj^ ^m*^ fl fl

•^BPSB B J »!'5f^|

I 14;, '' *' |¦ ¦% BB

H^^^fl rniv^j-jf..  .. ¦ mm*amm9m\

A menina Neida Lúcia,
filhínha do dr. Cícero Moraes.

convergentes da sua unificação interna Mas
arriscou, talvez, a individualidade de seus fi-
lhos...

E quando v-os Ealo de vosso coograçamen-
to c de vossa solidariedade não vos desejo nun-
ca desprovidos da vossa própria personalidade»

Formareis, pois, unidos, pelos vossos di
reitos. pela defesa da classe, pela nossa ffíir-
maçâo collectiva.

F nâo descuidaremos a estatura e o presti-
gio de uma pátria, una e forte.

Esse espirito de solidariedade alarga se tam-
bem aos âmbitos das fronteiras. Resòa. ainda
agora, naqueile brado de valorosa nação do
Velho Continente pela formação dos Estados
Unidos da Europa.

Pelos destinos do Brasil

Nós, no Brasil, temos muito mais impera-
tivos para nos oeeuparmos com o destino cot-
lectivo.

E' da nossa união que decorre o prestigio
que desfrutamos.

O estrangeiro, que já presencia nas reali-
zações do litoral, a capacidade e o valor de nos-
sa gente, fixa, porém, por certoi nas regiões
sertanejas, no Amazonas, em nossos planaltos.
em nossas minas, na unidade em que tudo re-
presentamos, a antevisão impressionante da Na-
ção. que nós seremos.

Pátria desmesuradn, jovem e inculta, sonhos
constantes de outras gentes, inçada interna-

mente de eentrifuguismos perigosos. . faz me
lembrar, sempre que rc-flicto sobre cata sua ida-
de fallaz, uma frase amiga de Pasteur. Toda
criança lhe inspirava dois sentimentos: o de
ternura pelo que ella <%ra, e 0 de respeito pelo
que podia vir a ser um dia-

Assim contemplemos o Brasil de hoje l
Invoquemos, porém, para nós apenas o des-

velo pela sua situação presente.
Que a nossa cooperação, dentro das divi-

sas, sirva a lhe unificar os destinos da nacio-
na li da de.

Deixemos aos outros povos, de plagas es-
tranhas. 0 muito respeito, o grande respeito que
O Brasil ha de inspirar ás gerações vindouras.

E assim, nesta obra, nós vos queremos» |o
vens collegas engenheiros dignos do Brasil.

Nada de pessimismos, sobre o vosso valor.
sobre o cio nos-o paiz.

Forrrmo-nos, de outra parte, contra opti-
mismos fantasistas.

Confiança, apenas, e certeza, meus amigos,
na vossa actuaçáo. na vossa solidariedade, na
cooperação da classe.

Nossa despedida

E assim nos despedimos.
Vós seguireis mãos dadas.
Vós pugn ireis por u n Brasil, unido e forte.
E mantereis, por certo, em toda a vossa

rota, a afíirmaçã? altiva de vós mesmos, real-
cada sobre o quadro ameno da solidariedade e
da lealdade profissional.

Assim vos recommenda a Escola Pulytcch
nica*

Assim recíbe a nossa classe este sangue
novo —forte e Jovem

Assim esperam os destinos de um paiz gi-
gante1

Ergamos as nossas laças em homenagem aos
novos engenheiros do Brasil f»
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Sr. Leão Teixeira e família, resi-
dentes em Vargem Alta.
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Os pés das atticricanas

A mulher norte americana, seja qual tôf o
seu horror em face da verdade, é obrigada a
admittir que os seus pés estão crescendo.

Attribuesc isto ás longas caminhadas dia-
rias na luta pela vida. á pratica dos «sports» c

a tudo o que se relaciona com s ampla liber-
dade, que lhe VA assegurada.

O sapato ideal para as americanas ainda é
o modelo í A. mas
a media dos pés já
se elevou a S e meio B,

Quando se quer
apparentar pés meno*
res, nos listados 1 íni
dos, como em to ia
parte, recorre se a
calçados pequeninos,
o que o um erro, pois
a moilerua estratégia
está em se crear
uma iliusão de Óptica
e nunca lançar mão
de uma pratica com
demnavel e pouco
cfíiciente.

Nunce, como nos
dias de hoje, teve a
mulher tanto recurso
para escolher sapa*
tos que disfarcem os
defeitos naturaes e
assegurem aos pés c
tornozellos uma gra-
ça que, na realidade.
não tenham.

Acha Mary Ban-
delary, creadora da
sandália «Deauvillc»,

i We I

*-_ WÊ.H Y' '
^ÊKmmwmSÊm& \ .¦ 'y'$ *

3^*/3P m\m80?A\ '¦/¦ %iLy'*'%'¦' ''$&¦ •

!__fl H~ ^^^^^oWwssjía^Ht '¦ Jm*

____! ____Ja^'-'

_ m\ BjKMr^^"^ "J^y• ss 
**^^_l ,_R^H_fl_j_r^_-_-_-__£x

O estimado jovem
Sylvio Bigossi, esfor-
çado auxiliar da Im-
portanto firma desta

praça G. Roubach £ C.
e atirador do Tiro do

Guerra, n. 105.

que qualquer senhora
pode fazer que os seus pés pareçam duas vezes
menores, precisando para isso, apenas, recor-
rer ao modelo apropriado.

Para os sapatos de luxo, as modificações
têm de ser pequenas, mas os modelos devem
se guiar pela maior quantidade de enfeites,
sendo aconselhável, também, para elles, a ado-

pção do vestido comprido.

Para a rua, deve-se preferir os sapatos com
tiras.

Como são essas tiras?
Eis o que Mary Ban delary explica . — «Tudo

depende dos pés que devem usar os sapatos.
Para quem tem pés 7 D, c quer faz*:l-os S B,
por exemplo, a tira deve dividir ao meio o com-
primento dos sapatos, emquanto outra tira,
através do rosto, divide a largura. A adopção
de três tiras assegura um < ffeito semelhante
aos dos babados e m um vestido, que Lzem
uma senhora alta parecer mais baixa. Para re-
duzir a largura, o sapato deve ter uma linha
recta, bem no meio do rosto, desde o bico até
ao tarso.

E1 um erro suppór-se que o tamanho do
rosto possa í ízer o pé maior ou menor.

O essencial a esse respeito é que o rosto
do sapato se ajuste bem ao pé.

As tiras em Eorma de T sã) mais próprias
para os pés e tornozellos gordos, mas se o pe.
so fór em excesso deve-se evitar sapatos mui-
to pequenos e tiras muito justas, visto como
nesse caso, é Inevitável a formação de salien-
cias de gordura em virtude do peso supportado
pelos pés.

Para os pés grandes e ao mesmo tempo
delgados, $6 a tira que divide o sapato mais eu
menos ao meio é aconselhável

O bio redondo não diminue o tamanho do

pé e os torna, quando grandes, ainda mais de*
sagradaveis.

Os sapatos de pcllica parecem menores do

que os de couro em qualquei acabamento me-
nos brilhante, ao contrario do que se verifica
com as fazendas, pois um sapato de seiim dá
sempre a impressão de ser maior do que um
de crepe da China.

«E—cooclueMary Baadelâry—sabem qual a
altura ideai para os saltos ?

Meio franceza, isto é, cinco centímetro.*.
Com saltos mais altos se caminha á seme-

lhança de uma estaca e os mais baixos nos
obrigam a dar passadas de gigante.»

E ahi cStái num rápido resumo, a opinião
de uma sapateira americana, que insiste cm só
usar sapatos da sua fabricação, fiel á idéa de

que, quem quer bom, estuda e faz.
Zenalde

I
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Aspectos da festa cfferecids» ao commercio daquella
localidade pelo sr. Bernardo Campos, represen-

tanto da Companhia Cervejaria Bohemia,

em maio ultimo.

Quem compra bilhetes da Loteria de Minas tem uma perspectiva de bello futuro.
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Os pneus Pathfindcr agora são
dignos dos dois nomes que trasem

Neltés poderemos descobrir umanova potencialidade de valor a umpreço bastante redusido. Sim se-nhor.e difíicÜ encontrar mais baratobates Panthfinders - superiores a

fMider

I
muitos pneus de preço elevado-sâovendidos, aqui, por pouco dinheiro.
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Câmaras de preço reduzido

«

:p, A producçáo Goodyear £ maior que a de
v quaesquer outras marcas. Obtendo um

1» custo menor, Goodyear entrega um pro-
f? dueto melhor. Use Goodyears. agora, e

g- elles ainda parecerão novos, quando a
,^k data da compra já estiver esquecida.

\

Troque os pneus duvidosos do seu carro por Ali- WíWcathcrs ou üoubh Eagles, todos Qoodyear. - [u

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

»

<?;?>:

x*:»>

*^«fc

'**

X" «&. S«
a^K

..«r*- €£x
^r

"' :'¦¦?..'.'. « ¦¦;¦ 
^ . 

¦'¦"
-- —



II JL

I = PÉTALA SOLTA... ="]
-n — r

Entre as paginas dè um livro enlre-aberto
divisei uma pétala solta ! Uma pétala, uma fe*
neeida pétala, por suas níveas mâozinhas dei-
xada ali, tomo sigual de uma alegria ephe-
mera ...

E essa pétala solta, sedosa e transparente,
transportei a para as paginas dè outro livro,
onde havia eseripto :

VIOLETA
¦} ¦

• i\tlc tM moric rn cueillani de* flrurc»,»

a

Chamava se Violeta e tinha a candidez dos
lirios.

Na sua bocca era fugaz o riso; floria para
logo morrer nos cantos dos lábios, melancoli-
ca mente doce como pétala, que se desprende
da corolla, para logo ernmurehecer...

— Era meiga como os anjos e eomo elles
nâo era tia terra!

4 * *

Corria o mez de Maria.
Um tênue crepúsculo vaporoso e brando

baixava sobre a terra, tornando indecisos os
longes da paisagem, que pouco e pouco se es*
fumava em sombras nostálgicas, como perdi*
das num immenso mar de calma melancólica-

Da terra, que o Sol abandonara, exhalavam-
se tonalidades vagas de côr e som, mysteriosos
effluvios de aroma —todas essas tocantes ex-
pressões, emfim, em que se revela a tristeza
ignorada das coisas nessa hora mystica de
transição...

Um cortejo alvo de virgens passou lento c
coleante na penumbra suave daquelle fim de
dia.

Das flores, que levaram entre os seus de-
dos finos, desprendia-se um rasto de aroma

51 S 9B m I II fÈS
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brando, que as incorporava na tristeza beatifi-
ca das coisas..*

Entre èilás lá ia Violeta, aureolada com o
oiro tios seus cabellos fartos, leve e immateriai,
como se estivesse a desprender-se num supre
mo vôo.

O alvo cortejo escoou se vagarosamente
pelo pórtico da ermidinba ingênua:-um canto
cheio de unçâo dirigido à Virgem, Mãe cie Mi
sericordia, SÍ5 evolou no espaço num vôo as
cencional I

—Era um Cântico de Pé e de Esperança.*.

Alguns annos decorreram céleres...
Como se a Natureza não tivesse mudado

ainda o seu scenario mcomparavel lá passa-
va de novo lento e coleante, na penumbra sua-
ve de um fim fie dia, o corteje alvo fie virgens
em direcçáo á ermidinba ingênua.

Dos seus dedos brancos e. agora, trêmulos
pendiam flores...

Entre cilas lá ia também Violeta, aureolada
com o oiro fino dos seus cabellos fartos, mas.,
o seu corpinho immateriai, desprendido da ai-
ma qúé voara, emfim, era conduzido num es*
quife todo feito de flores puríssimas.
jo passou e escoou se pelo pórtico
dinha...

— Era o mez de Marip, Mãe de Miserieor
dia-

Cá fora, o crépttscuíq alastrava sebre a ter
ra o seu manto suavissimo de tristezas : a paz
das coisas aüingia um auge de trágica sereni-
dade...

E do interior da ermidinba cândida evolou
se um canto cheio de uncçáo,que ascendeu no
espaço até essa altura inaccessivel, onde habt*
tava fã a alma de Violeta.,.

-Era um cântico de Fé e de Saudade í

O corte
da ermi

Conceição da Barra
Manoel Cunha
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QUER VESTIR COM ELEGÂNCIA?

Vá BORGES
Alfaiate especialista em obras de cintas como: casacas, «smockings», etc.

RUA DO ORIENTE, N° 4 - VICTORIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
=—=** il ii MM mi II
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Perfumarias, Calçados,

Fazendas, Armarinho,
Roupas.

FbORDEMf.10
Casa Nametalla

aasa de F. PAULO - ¦'¦ ¦-¦¦:

dChapéos de sol e de
cabeça, etc, V

Preços razoáveis I1
Successor de NAflETAbLA. PAUbO & IRMÃO

Rua Jeronymo Monteiro, I e 3 -CAIXA, 3652-Vicioria -Ps!, do lisp. Santo
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CRIA ROBUSTOS BEBES
porque :

•' _., tá

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

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

GLAXO é puramente leite, que se dissolve em
água acabada de ferver.
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fiOMPANHTA TERRITORIAL
TT Capital: 3.400:000$000

Sede: COLLATINA - E. E SANTO

üfliÜiMi

fl

fl

Directores: Alziro Vianna e lldefonso Çritto
• • <MM» #>.'¦»? #¦"» «*¦»- ?';?-

^Sfl

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

EM CASTELLO : ARCHILÁO VIVACQUA

ESTADO DO ESPIRITO ANTO
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(SECÇÂO DE RECORTES)

O peor gorgulho
O gorgulho, que mais damn08 causa aos fei-

jóes, é o «Bruchus obsoletos», Insecto de 3 a 3
e meio miilimetros de comprimento, coberto de
pubescencia cinzenta.

A fêmea pós ovos brancos de 7 décimos de
miilimetros no maior eixo e 3 no menor, dei
xando-os tanto nas vagens como nos pés é nos
gráos já colhidos e armazenados.

Na vagem, a fêmea perfura um orifício no
lado junto das valvas, emquanto ainda verde.
ou aproveita as fendas que appareeem quando
está secca, è introduz os ovos de que nascem
as larvas, que furam e penetram nos órgãos.

As larvas nascem dentro de íí a 10 dias com
5 décimos cie millimetro de comprimento e 2 de
largura, na parte anterior; sáo brancas, fazem
um furinho de 2 décimos de miilimetros no
grão e vão roendo e penetrando neste; á pro
porção que vão crescendo e comendo o grão,
a cavidade em que vivem vae ficando maior;
crescem até chegar a 3 miilimetros de compri-
mento, conservando sempre a casca do grão
(episperma) intacta, íicando assim a cavidade
em que vivem, perfeitamente fechada, porque o
pequenino orifício que fizeram ao penetrar no
grão é obstruído posteriormente. Um gráo de
feijão pode conter quinze a vinte larva9, de mo-
do a flear completamente destruído. A larva
vive 19 a 20 dias no grão, no 20 dia. transfor-
ma se em nympha branca com 4 miilimetros de
comprimento e fica na loja ovai que tem -l mm.
de comprimento e 2 mm. de largura. Depois.
corta na casca do grão um operculo ou tampi-
nha circular de 2 mm. de diâmetro e sae da
loja prompfa para voar e reproduzir se.

O insecto não causa damnos aos grãos, co-
mendo, apenas, os seus detrictos, durante o
tempo que dura a sua vida, que oscilla entre 20
e 25 dias.

v O taruchus obsoletus» dá sempre oito ge-
rações.

Como nâo ha meio de proteger se o feijão
emquanto elle ainda está verde, na rama, é
aconselhável proceder se a colheita o mais cedo

possível, antes que as vagens, seceando, se tor-
nem accessiveis aos gorgulhos.

A cultura dos pimentões

Semeamse as variedades temporaes em ju-
nho, em alfobres, ou melhor, em cama quente,
e o seu tresplante para logar definitivo se rea-

9USS
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liza em julho, quando são semeadas as varie*
dades serodias, em alfobres ao ar livre, sendo
mudadas, por sua vez. cm agosto.

Os pimentões estimam os terrenos solto?»
leves e ricos de húmus, frescos sem serem hu-
midos, e o seu tresplante se faz logo que as
mudas ostentem três ou quatro folhinhas.

Os canteiros que receberem as mudas de-
vem estar bem trabalhados e com rico estru-
me cortido. Melhor ainda será distribuir, para
cada aro de terreno :

Estrume de curral, cortido- 200 kilos.
Sulfato de potassa—1.2 kilo.
Gesso — 1 kilo.
Perphosphato—2 1|2.
Salitre do Chile—1 kilo.
Plantam-se os pés em linhas, distando uma

da outra meio metro, e cada plania, na linha,
affastada de 30 a 50 centímetros da outro, com
forme o desenvolvimento (ia variedade.

Os tratos culluraes são muito apreciados
pelos pimentões e cifram-se em sachas e regas.

As regas, sobretudo, têm decisiva impor-
tancia na quantidade c qualidade da colheita
bó se obtém abundante quantidade com as re-

gas e os frutos picantes tornanvse menor com
este cuidado cultural.

A desponta é outra pratica útil.
Quando se deseja obter pimentões doces

de grande desenvolvimento e bem maduros,
basta fazer uma descarga da arvore, não dei-
xando mais de 12 ou 15 em cada planta.

Os pimentões picantes podem dispensar
este cuidado.

A colheita é eífectuada á proporção que os
frutos amadurecem.

Os pimentões se vendem em estado natu
ral nos mercados de hortaliças ou conservam-
se en, vinagie á maneira de «pickles» ou ainda
se reduzem a pó.

Para se obter esse pó, pulverizam se os pi-
mentòes deseccados previamente. Procede-se
assim: quando os frutos alcançarem a comple-
ta maturidade são colhidos e collocados em si-
tio arejado e livre de poeiras.

Abi ficam a seccar naturalmente e, quando
estiverem bem seecos, partem-se os frutos, ti-
rando a parte de dentro—sementes, placenta e
o cálice—ficando só a parte carnosa.

Em seguida pulveriza-se tudo num almo-
fariz ou moiRho.

Pode-se fabricar pimentão picante ou doce,
conforme a variedade deste.
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CINCO RAZOES FORTES
da «VIDA CAPICHABA» :

por que deve mandar executar
seus impressos nas officinas iT
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I
1* - Porque, desse modo, contribuirá para u seu desenvolvimento

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

21 — Porque os seus preços sáo módicos.
à ¦

3a —Porque suas machinas, typagem e material empregado sáo
de 1a qualidade.

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

5* - Porque seu corpo de operários é dos melhores, que existem
na cidade.

v

i
Caixa postal, 3853 - Telephone-C.117

AVENIDA CAPICHABA, 28

VICTORIA - ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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IMPORTÂNCIA DE SUA MISSÃO - QUALIDADES QUE
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DEVE TER O BOM PROFESSOR
iMm BaJasmiiin m lW«VaííB*»M#«*

IMPORTÂNCIA DE SUA,MISSÃO

A grandeza de. u o paiz depeoâe da educa*
çáo o instrurçao de seu povo Si este fôr bem
instruído e éd-ticatto. grande Éffcçá sua pátria. Si
íór analphabrio e rude, seu paiz não progredirá
e oecupará Écrppre o ultimo 1( gar do mundo.
Ou então será anniquilado pi los outros.

Portanto» todo pai/ qtfé aspira ser grande
e forte, deve cuidar cárinhosômeoie da educa-
çâo e inslrucçáô de t eu povo.

6 quem é encarregado dessa bélia missão,
dessa obra monumental? Qual o operário que
deve tomar cm suas máos o uamanie bruto, que
é a priança, e lapida] o com arte e carinho até
tornal-o o brilhante de 8(intillaçoes magníficas,
que £ o homem perfeitamente educado ? Qual
o sacerdote incumbido de zelai para que se nâo
apague o sagrado fogo da grandeza da Pátria*
alimentando o constantemente com ò optimo
azeite, que sâo os bons cidadãos?

O operário chama-se — Pr< hssor.
A ofíicina —Escola.
O sacerdote—Professor.
O templo—Escola.
EutAo, de quem depende a grandeza do

Brasil ?
De seus pròíessòrés, CSe suas escolas*
O Brasil será grande e furte, si forem bons

os seus professores. Doas as Mias escolas.
Em summa — o professor' é o aliájercè do

majestoso edifício da Pátria.
Que bella cousa é sei -professor !

QUALIDADES QUE O BOM PROFESSOR
DEVE POSSUIB

%-!.. _,

•¦!¦

Ter vocação-— Antes de mais nada, o pro
fessor precisa ter vocação.

Pode se ser bnn\ professor sem vocação ?
Náo. O magistério é um sacerdócio- Pode-se ser
bom sacerdote sem vocação ? Nâo.

Náo se faz professor, nasce-se.
E' a vocação qae dá ao mestre o amor ao

seu trabalho. Amor esse que lhe é indispensa-
vel. Que lhe dá prazer, que o faz ser sempre
alegre, activo. amável, paciente. E estas .que. li-

~
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dades nâ > pode n deixar de existir rm educadi r
Por que ha maus pr< fes^oresV
Porque pefcí ôà£ que ná?> tem Vocação, se \i\U

gam capazes* *ó pcl > f »cto de h werem cursado
a Escola N irmal, de t >roar sobre si o encargo
de educar uma classe. Porque, sendo pobres e
necessit indo g mh ir dinheiro, entendem que po*
dem ser educadoras*

Isso éum crime. Uril grande crime.
E' pobre e precisa ganhar dinheiro ?
Procure uma collocaçâo de accordo com

gtia* inclín^çõeá D*> contrario eáae dinheiro aâo
é gtíího honestamente» Dinheiro ganho hones-
tamente é aquelle que se ganha pÇÍQ desempe
nho e^crupuloso de uma missáo. Om mau pro^
fessor nào desempenha a sua missáo. E. o que
é mil vezes peior, ia/, justamente O contrario
do que deve. Em logar de educar, de apertei
coar. é a causa, quasi sempre, da perversáo
do alumno. E essa perversão rcpeicutirá pela
vida do educando, porque, esta mais que pro-
vado, os ensinamentos adquiridos na infância
Sáo os que mais nitidamente, mais í rtemente.
se gravam na alma e no coração*

O mau professor falha na sua rri^âo.
E' um lobo feroz que, revestido da pclle dç,

um i ovelha, se insinua em um rvbanho p*'*ra
mais facilmente dizimai o.

Façamos guerra aos maus professores* Ciuer
ra intensa* Guerra infatigavel. Sem tréguas!

h* um dever de patriotismo. De caridade
De todo o bom brasileiro*

11

Ser abnegado -Todo sacerdócio exige ahne-
gaçâo*

O magistério é sacerdócio. Sacerdócio di-
vino* Quem diz magistério, diz — abnegação.
Quem diz professor, diz- abnegado.

Que f abnegação ? E' a renuncia de si
mesmo.

E o professor, ao transpor o humbrai da
escola, despede-se do— éti*

Deixa-o fora da porta- No recinto escolar
é simplesmente - o Professor. Nâo é o senhor
ou a senhora tal, que hoje está irritado por istu

.'.... ' .,..„..,
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Commliiões, consltfnaçõi»*, .epre-

oontucAeü e conta própria

fiseripioHo e armazém : R. 1 de Março, 42

Tclcgrammas: TRINXET-Cotliiío : B BKlíiO

TELEPHONE, 75-Ç. POSTAL, »I5

Victoria Esürito Santo
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Trinxet & Alves
ISERVIÇO COMPLETO PARA BANQUE-1

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

e estrangeiras
- TELEPHONE N. 182 -
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ou por aquillo. Na escola o educador anniquila a

personalidade. Q-eu- com seus aborrecimen-
tos e dores, não tem entrada na escola, bica á

porta, esperando. Para o verdadeiro professor
o ensinar é um lenitivo. A escola - o oásis cm

que descansa de suas dores e cuidado??.
A escola é o reino das crianças. E a criam

ça ? E* a alegria viva. A alegria íncamada.
Onde ha criança deve haver alegria. O reino
das crianças deve ser o reino da alegria. As
dores do mestre não devem perturbar o prazer
dos alumnos.

Dahi a necessidade da abnegação, que dá
alegria.

De onde vem a abnegação do educador V
Da vocação.

ii i
¦'.- 

%

Ser alegre -—Como vimos, a escola è 0 rei
no das crianças. Da alegria. Para não estragar
a alegria infantil é neessario què p educador
também seja alegre. A tristeza é contagiosa
Náo podemos estar alegres vendo alguém triste

O natural da criança, sendo a alegria, é ne.
cessario, para que aprenda. que a escola seja
alegre. Alegre também 0 ensino- Alegre 0 pro-
fessor.

Dentro da classe, o educador deve ser ale-
gre, vivo, perspicaz — uma criança grande no
meio das pequenas. Deve eh< her a sala com a
sua viveza, procurando todos os meios de pren-
der a attençâo das crianças, sem que estas pre-
cisem de grande esforço.

As pessoas frias, sem vida, náo servem
para professoras.

Si o professor for ab gre, os alumhoa o
amará" forçosamente. Amando u. farão tudo
para lhe evitar desgostos. Tornar-s-e-âo obrdi
entes, estudiosos, dóceis. Assim a disciplina será
obtida. Com ella o bom aproveitamento por
parte dos alumnos.

I V

Ser justo.—Não ha nada peior para uma
criança que a injustiça. Toda criança, por me
nor que seja, sabe sentil a. Para sentir a iojus-
tiça, náo é mister o raciocínio Basta o instin-
cto. A creança, victima de uma injustiça, torna-
se revoltada. R com toda a razão. Já não se es-
torça por ser bôa. Si o bem náo é recompen-
8ado e o mal castigado, para que ser bóa? E*
táo fácil seguir o mau caminho... Tão cheio de
trabalhos e espinhos o que conduz ao bem!
Antes o mais fácil, o mais commodo. Também

para que se esíorçafir, si outro alumno menos
esforçado é recompensado?

Para que o aproveitamento da classe seja
o maior possivel, é mister que o professor seja

justo.
Se não fòr justo, perderá a amizade dos

alumnos. Perdendo a, perde a disciplina da cias-
ge. Com esta o aproveitamento.

S-1 *
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Ser hom e paciente, — A disciplina da clatse
repousa nos laços cie amizade, que devem unir
professor c alumnos. Si o professor não fòr bom,
náo será amado. Só amamos os bons.

E' necessário que o educador seja sempre
aííectuoso, amigo, paciente. Que mostre interes-
se por todos, principalmente pelos menos intel-
ligentes. Que os encoraje, quando desanimarem,
fazendo lhes ver que podem muito bem alcart-
çar os mesmos resultados que os outros, desde

que se esforcem um pouco.
A meiguice e a bondade tudo podem na

conquista do amor. E o amor é a alavanca que
move todas as nossas acçóes. Por elle nos tor-
namos heróes ou os maiores miseráveis. Pela

r ixg_xnn_ri_n33ni--n^
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Jacques Rochwerger
- NO -

PHOTO STUDIO
á rua 1- de Março, 19 - pho-

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

-4

alegria do ente amado fazemos cs maiores sa
crificios. Sacriiicios que se tornam em gosos. E

qual a recompensa exigida pelo amor? Um sor*
riso, uma bôa palavra. Ura encon jamento. Um
nada em fim.

Assim também as crianças. Amando os pro-
fesaorès, tudo farão para lhes dar prazer-

Professores ! Quereis ter uma classe disci-

plinada? Diligente?
Fazei com que vossos alumnos vos amem.

Quereis ser amados ?
Sede alegres bons, meigos, pacientes.
E sereis bons professores.
Que recompensa deveis esperar?
A paz da consciência. O prazer que dá o

cumprimento do dever.
E sereis verdadeiramente—IMIASILK1ROS.

Ophetia Sócrates do Nascimento
Directora do Grupo Escolar de Goyaz

(Ext.)

. ,........ . :, 
- 

¦ SSSL..'_..".-_



íw.
i

MÊÊÊÊmm9%^^ èiláàBráèwáèfllá!

Pharmacia e Drogaria «POPULAR»
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G. ROUBACH & Cia

Km Importação
dlrecta das
melhores fa-

brlcas
estrangeiras

Periunarias Unas, Instrnmenlal cirúrgico
e escolhidos objeclos de toncador

Serviço organizado para o fornecimento
immediato, por atacado, a qualquei

ponto do Estado

Preços sem competência na sua
secçâo de varejo

Deposito per-
manente de

todos
os artigos

I de seu ramo

Commlssftes — Representações — Consignações

Rua 1o de Março, n. 20 - Victoria—E. E. Santo
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MEDICO PARTEIRO
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CONSULTÓRIO

Rua Washington Pes-
— sôa, 22 -

(antiga Rua do Norte)
Telcph. 1-9
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Rua i: de Marro,
Por cima da 1'har-

macia PeSBÔa, Diária
mente das 8 as 10 n
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TEIXEIRA SILVA & CIA.
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COMPLETO SORT1MENTO DE LOU-1

ÇAS, PORCELLANAS, CRYSTAES,
FERRAGENS, ARMARINHO E

DROGAS.

SECCOS E MOLHADOS

Recebem gêneros do Paiz á consignação
Telegrammas ; JARRA

Rua Primeiro de Março, 8 e 10

ADVOGAI >Q

Ladeira Santa Clara, 24
nnnn nmxn nraxn mnxn xxnxmximxnrixixxxi

EM MACEIÓ!

Victoria E. Espirito Santo
-!¦

Eu «ir. Armando da Silva, med.ro e pharmaceu
ÜCO pela Faculdade dc Me.hcíi.a da Hah»a,
rheíe da Clinica Medica <lo Asylo de Mendici-
dade e medico da Hyg.ene MUQÍCtpal.

Attcnto que tenho empregado, na minha rhní-
ca. o F.UXíK DE KOGÜÈiRA do pharmaceutico
clinico João da Silva Silveira, obtendo oh melho-
re** resultados em todos os caso» dc afíeeçCfe»
syphilincas.

O que afitrmo cm fé de meu grão.
Maceió, !• dc Junho de Vnl.

Dr. Armando Silva.
(Firma reconhecida)
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Quem compra bilhetes da Lotmria da Mina» tem uma perspectiva de bello futuro.
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\ f A lingua portugueza. .a mais bella entre
todas as íingüail de urna doçura sem fim. de
uma sublímidade sem par; esse idioma ao qual
ò Immortal Bilac chamou —«a ultima flor do la-
fcio, inculta c bella»; cm que— tCamões chorou,
tjo exilio amargo».. A lingua portugueza.meus
amiguinhos... nem sei o que deva dizer, táo
longe estava eu de me persuadir que cila. ai-
gum dia, seria mutilada, tâo cruelmentel Quem
diria, por exemplo, que uma formula do verbo
«virar» viria, no vulgo, a exercer uma funeçáo
tâo diversa do que ela significa? Devo obser-
varlhes que eu nâo venho arrogar-me no di-
rdto de remodelador de costumes; nâo. E quem
sou eu, humilde desenhista e pintor, para me
lembrar, sequer, de me impor táo audaciosa
missão V Se me atiro a esta analyse de lingua-
gem é tao somente devido a esta terrivel do-
ença, que se classifica de neurastenia e que.
por signal, alguns insignes médicos nâo a ad-
mittem, apodando esse infeliz paciente de um
refinadissimo malcreadip l Nâo pretendo attrahir
para cima de mim, tâo pesado diploma. Con-
fesso. porém, que me buliu com os nervos esse
batido termo, noite e dia. por todos os cafés des*
ta Capital, sabido de um modo estridente do
garçoti: rira leite— Vira café. Foi. por conse-
quem ia, condemnado o virar a ter umasigniü-
cação, completamente diversa c tâo diversa que
eu julgo que nem, por metaphora, se lhe pode
admittir. E este termu generalizou-se tanto, que
até mesmo o engraxate, um dia, que limpava
oa meus sapatos, me atirou com um virapr,
para que eu substituísse um pé por outro!
Pulei de desespero, por ter que obedecer a tal
ordem c quasi que ficava com este trabalho
incompleto, se nâo recorresse á suprema ener*
gia da resignação...

Afinal, dialectos todas as línguas os têm e se-
rá um termo novíssimo, na secçâo dos calões.
mas nâo se lembrem os diligentes rapazes, que
me servem o delicioso moca, de me correrem
á-pedrada, pois que eu bem reconheço que
elles vâo na onda da usança-je por isso conti-
nuarei a ouvir-lhes, com a mnxima conforma-
çâo, esse estapafúrdio grito de—viracafé.?.

Como estamos próximos dos ditosos folgue-
do9 do S. João. termino com umas quadras
em que o verbo virar foi empregado em sua
verdadeira significação, trazendo-me á alma um
quê de saudade, ao lembrar-me dos meus tem-
pos de mocidade: _

Mintnas vamos ao vira.
Que lá vem a viraçâo;
Dansar nas voltas do vira,
Cria amor o coração

4*
«-.•»
•$
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R Nosso especial 1nurqero
Para podermos dar â nossa edição de

30 deste mez, que se publicará em home-
nagem ao segundo anno de governo do
exmosmr. dr. Aristeu Aguiar, todos os cui-
dados, que ella merece, resolvemos nâo
estampar a Vida Capiehaba na próxima 5a.
feira para que só circule naquelle dia,
segunda feira, com 120 paginas, farta e ar-
tisticamente illustradas. Também, em ju«
lho, só daremos as quatro edições obri-
gatorias do mez, a 10, 17, 24 e 31. sup*

1 primindo a do dia 3. em face da impôs*
i sibilidade material de a organizarmos no
j espaço de um dia, após a publicação do

numero especial.
^lTTTTTTir-lIIIIIl^T*nTTfl-nTT*f*ttlIllltlii -, Tf-yj
Santa Casa de Cachoçiro de Itabenr-frim
smt^^*4mmmt.«*^*»im*-kiiimmiii»miwmmik4mt^*:mmw*M*'irt±mtm*,L**Mrtmu^ . -.-..-.. h_„m- -.-~-..-...-¦«^-...~ *..._-.-¦.¦¦¦. - ,

Do seu illustre e esforçado Provedor, sr.
Mario Rezende, recebemos o relatório- da sua
gestão, durante o periodo de (929,

E' um documento importante pela clareza
com que abordou todos os negócios daquelle
pio estabelecimento, que tantos serviços vem
prestando ao povo do Estado naquella zona.

Relativamente, o seu movimento hospitalar
foi extraordinário, achando-se as suas condi-
ções financeiras em exceilente situação.

Gratos.

NAO:
rest/tuimos photographiaa ; L
ampraatamoa «clichê*»;

davolvamoa orlginaaa;
contrariamos co/laboradoraa.

Meninas virai, virai,
Que, ao som das nossas cantigas,
Faz o amor travessura9,
No seio das raptnigas.

E, agora, at< outra vez, sim ?

Cario a Bréda
NOTA—Desses dois foliões, S. João e S.

Pedro, vos falarei, se puder e se me admittirem
nestas columnas, em o numero seguinte.

c. a.

«:..-. ¦¦7-.^ M^&iP-^ò-U
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por atacado.„. de seccose molhados
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Doão Dalla

Especialista e Importador de aguardente, álcool e zarque em alta escala.

Endereço teleg.: 30DAbbA - Caixa postal, 3961 — Telephonç, 315
Rua 1- de Março, 12 —V ICTOR1 A— Estado do Espirito Santo
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DOR DE CABEÇA
DOR DE DENTES

DOR DE OUVIDOS
NEVRALGIA5 - GRIPPE

GUARAFENO!
Excellente medicamento em forma

de comprimidos
indicado para combater a

DOR
e suas conseqüências

mim
e í j o 3 , * '4';

A' venda tom edas as Pharmacias -

USAE GUARAFENO

mím
QMa

IM ¦• IRC

Recebemos as seguintes linhas:

«lilmo, sr. redactor Ha «Vicia Capichaba»

0 dr. Charles V. Craster, que publicou um
boletim advertindo o publico do perigo que cor-
re a pintura dos lábios femininos,(como publicas-
tes em vos^a Revista) nâo se referia í\ attracçâo
dos micróbios pnthogenicos. A suprema attrac*
rão desses órgãos, assim caracterizados, é pára
os homobios, Estes seres offuscados pelo vivo
colorido, deslumbrados pelos seus contornoSi
sáo insensivelmente arrastados, magnetizadoSi
impellidos ao seu contacto.

Os homobios sáo realmente organismos pc*
rigosissimoF. pois nesse osculo infiltra-se, pene*
tra no organismo, como um virus mágico, e
vae determinar craves moléstias, taes como a
cardtcamordite eerebropassionite e outras que
arrastam á morte pelo «conjugo vobis» Acho

pois quÇi como nào traduzisíes bem a noticia
do americano, deveis rectiíical a.

Dr. Sílex.»

. ;.i
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Parque Norte-flmeriçano dç Diversões

LEGITIMASSUECAS
Distribuidores: G. Rpubach & Cia.

Rua V de Marco, 20

JAs vantagens do annunoio dspondom

da sua continuação.
rí>
^

Está funecionando em nossa capital, pela
segunda vez, o popular Parque Nurte-America*
no de Diversões, para gáudio da nossa petiza-
da e... dos^marmanjos também-

Com o seu lindo Carroussel, a Hoda<iigan-
te, a Montanha Russa, o Chicote, a Casa
dos Loucos, a dos Phantasmas e outras diver-
soes, tem o parque attrahido, todas as noites
enorme multidão de visitantes.

Os seus empresários, cavalheiros e moços
destinetissimos, estáo sempre solícitos em at
tender ao publico.

Não resta duvida que a nota alegre destes
dias será o Parque, que veio mesmo a calhar
nesta quadra de tanta crise.»*

'¦•.A-íC:-:-,;:;,'>:'-":'' ¦'>



Hamburg - Ameriha - binie

RVIÇO REGULAR DE PASSAGEIROS E CARGA

COM VAPORES DE MALA

Mavlo§ a nr-oíor

General Osório - General Artigas
General San Martin

Os maiores e mais luxuosos navios de CLASSE INTER-

MEDIARIA em serviço entre a EUROPA e

AMERICA DO SUL.

Sabidas do Kio para a Eli 11 OPA

Vapor Baden

« Goneral San Martin
« Bayern

GENERAL OSÓRIO

« Wuerttemberg

« General Artigas

« Baden

24 de Junho

u 5 de Julho

19 de Julho
«

24 de Julho

19 de Agosto

1 de Setembro
« 9 de Setembro

Informações eom os AGENTES

nesta Capital:

THEO IM> li WILLE & Cia
VICTORIA - E. SANTO

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

Rio de Janeiro, Santos, S. Paulo

O ENSINO AGRÍCOLA
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Grêmio Agricola Eeeola
de Vargem Orando

Revestiu se de grande interes-
se por parte da população de Var-
gem Grande a fundaçíio do Ore-
mio Agricola Escolar da Escola
Mixta de S. Miguel.

Trata se de uma sociedade de
jovens lavradores, com o único
objectivo de despertar o interes*
se das crianças pela lavoura, por
meio de uma engenhosa organiza-
çáo estatutária.

A Idéa dos clubs agrícolas foi
posta em pratica na America e
mesmo os paizes velhos, como a
Inglaterra, onde jâ se pode admi-
ttir a existência da mentalidade
agricola, náo reinaram para se-
eundo plano essa iniciativa, de
resultados comprovados.

De accordo com o nosso meio,
porém, os clubs agrícolas entre
nós devem visar outros fins.e nes-
ta base ê que surge o Grêmio
Agricola Escolar de Vargem
Grande.

A sua Directoria 6 a seguinte:
Agostinho Costalonga. presidente;
thesoureiro, Peccini Giovanni: se-
cretarivf, professor Tertuhano Lo-
yola. De accordo com os Estatu-
tutos. cada sócio se compromette
a cultivar 2 500 m2 de terras em
cereaes, plantar 50 amoreiras, e
trazer ao mercado um certo nu-
mero de aves e de suioosannual
mente-

Os pães licaram grandemente
interessados na organização e pro-
metteram envidar todos os esfor-
ços, já de ordex material, jâ de
ordem moral, no sentido de serem
cumpridos os compromissos dos
jovens sócios.

Vendida a colheita, o produeto
será applicado na fundação de
um Banco Escolar Agricola. em
cujo êxito todos confiam, uma vez
que resultará do próprio trabalho
dos sócios.

Com o fim especial de prote-
ger o «Grêmio», fundou-se tam-
bem a «Associação de Paes» dn
referida Escola, sendo a seguinte

VíÊSL _íí_j_ ¦iât St
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USE OS PRODUCTOS
DO LABORATÓRIO"
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Sabáo Russo

SUPER-HYGIENICOS E PERFUMADOS
Água de colônia FLORIL - Ultra fina e concentrada.

Sabonete FLORIL o mais puro e agradável. n
O segredo da Sultana ~ rejuvenece e embelleza a cutis. S

fsoüdo e liquido) medicinal, i irande protcctor da pelle Icontra rheumatismo, queimaduras Hcontusões, torccduras. fneiras. golpes, talhos, ru-as. comicbÕ-S, espinhas, pannos, 5

Sabão Russo
caspa, sardas, assaduras do sol e suores fétidos.

Adoptados ofiic ialmente nos hospiíaes do Exercito e dá Policia Militar do Brasil.
A* venda em Ioda a porte.
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a sua Dierctoria actualj — Prési-
dente Hernardino (iaví-.; J< fio Cu
nha, secretario; thesoureiro, Prof,
Getulina Vianna.

Reina grande interesse em tor
no das duas instituições, dever-
do-se salientar que o «GrêmioEs*
colar» de Vargem Grande é o prí*
meiro que se funda no Brasil.

Eis os nomes dos fundadores :
VValdcmiro Ga*a, Antenor Tam-

barotti, Olíndo Daroz, Moacyr Ia-
m* *"

ger, Raul Machado. João Codicó,
Alfredo Daroz, Francisco (lava e
Mario Lonardelli.

Está sendo iniciado o campo
agrícola, em que cada sócio com
correrá com o trabalho neccssa*
rio e cujos resultados serão em-
pregados no Banco Escolar, ^endo
a metade do proprietário do ter-
reno em que se vae trabalhar.

A sessão de installaçâo foi pre-
sidida pelo dr. Olavo Rego que,
na qualidade de Instructor Esco
lar Agrícola, representou o dr
Attilio Vivacqua.

Na mesma oceasiâo foi feita
uma conferência sobre assumptos
da lavoura, relativamente á orien-
taçáo pre-vocacional de que care
ce a infância dos campos, e sobre
a projecçâo da escola activa no
terreno do ensino agrícola rural.

Ante as posibilidades do Gre-
mio e da nova Associação dos
Paes, terminou a sessão no meio
de vivos applausos aos nomes do
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"ROCKFELUNA"
SOLITÁRIAS. AiHOS, E1C.

Novo produeto. de incontestável
êxito na expulsão dos vermes intes-
tinncs, principalmente os denomi-
nados «ase a rides lumbricoides-
(lornbrigas)*

Com base de óleo de chenopo*
dium (essência cie herva Santa Ma-
ria) substancia muito empregaria pe-los Exmos. Médicos da PROPHY-
LAXÍA RUHÀL e da humanitária
MISSÃO ROCKFELLER em todo o
mundo, é a RüCKEELLINA uma
feliz combinação dessa substancia,
com a phenoJph-taleina. de forma
que, pela acçáo vermicida daquella
e purgativa desta, se obtém fedi-
mente a expulsão dos vermes intes-
tinaes, não necessitando de qualqueroutro purgativo, além do que sua
acçáo «exito-secretora» assegura a
inabsorpçào do chenopodium pelamucosa intestinal» facilitando assim
o seu poder «antihelmintico» e evi-
tando os phenomenos da intolcran-

cia. Aspeqúenas pérolas ROCKFEL-iaíNA são tomadad com prazer pelas crianças. Encontram-se emtodas as Drogarias de S. Paulo e do Rio. Pelo correio, registra-do, 1 tubo ;i$om. Pedidos á Drogaria Ribeiro. Menezes & Cia.-Rua IVuguayana. n, 91.-Rio de Janeiro.
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Presidente Aristeu Aguiar, Atti-
lio Vivacqua e vivas ás novas so-
çtedades, ao Brasil e ao Espirito
Santo.

Pelas crianças foram entoados
o Hymno Brasileiro eo Dymno do
Espirito Santo.

Fazemos sinceros votos pelo
exito dessa iniciativa, na- ceritza
de que os seus fundadores den*
tro em pouco apresentarão ao pu-
blico resultados indiscutíveis de
trabalho e de perfeita comprchcn-
são da propaganda encetada.

A LOTERIA DE MINAS tem realizado muitas aspirações.

í'íi'i''.-»v



__*3flPB II ... -_ M+m Mim «BBBBBBl_____=¦¦== li ¦ 
' IB II ¦^|»w|'1l"'',iüi|i'a^r | 8 ¦¦('¦¦lllIlllWpWfc—WW»

íi mi———»8fl 
22__________i 

b«bm 
fl fl mm

*!>

fflSHBflfl 

BflfiB—3BB'.' BB S—» ¦——-*•—^ ¦¦¦" "

., NOSSOS

• ss i .1 s *"*

CONCURSOS
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Concurso do sorriso
QUAL 5ERA 0 MAIS UNDO

SORRISO DE VICTORIA?
Desta vez. nugmentou um pouco a votação*

E' (pie. como tivemos oceasiâo de dizer na ul-
tima semana, um grupo de moços, residentes
no Moscoso, no* mandou um regular numero
de VOtOS para a senhorinha Inah Figueira. Cer«
to elegante, entretanto, sabendo disso, já está

grangeando votos para duplicar a votação no
nome de mlle. Vera Karica. Os presentes com

que a «Vida Capichaba* brindará 88 três mais
votadas, conforme nos foi communicado, náo
tardarão em chegar. Sáo três mimos que esta
revista,-no seu desejo de bem elevar tudo que
é nosso, oíferecerá ás collocadas cm primeiro,
segundo e terceiro logares, afim de que os mais
lindos sorrisos capichabas recebam os louros
merecidos.

RESULTADO

1- logar: Inah Figueira
2" « Maria Laura vianna
3 « Vera Larica

Juracy Machado e Lilina
Bruzzi

Lourdes Furtado
Maiiamalia Coutinho
Célia Pimentei
Judith Barbetta
ívette Carneiro da Cunha
Enoy Gonçalves
Heilida Carloni e Doracy
Batalha

V Xüda Sodré
Amarylles Vianna
Ffrmiana Loureiro

Concurso do «flirt »

Bem que prevíamos... Successo completo.

Interesse desusado. Commcntarios aqui e ali.

Nas rodas femininas, principalmente. Gostaram

a valer da idéa. . Mlte* dizia : Desta vez eu me

vingarei delle. Outra: Agora eu me certificarei

da *m sinceridade. Outra ainda: Mandarei to-

dos os meus votos para elle. No rol dos moços,

também notámos algo de extraordinário. As*

sim, por exemplo, no grupo dos engenheiros.

Estào todos fazendo força para que o sceptro

de «o mais DlrÜStá* venha a pertencer a um

do seu grupo, bem merecedor aliás. 0 concur-

so do ftirti pois, vae marcar época na historia

das nossas {utilidades sociaes.

RESULTADO

mII
flimII

a? votos
79 «
72 «

6Ü «
42 «
39 *
35 «
30 «
28 «
24 *

23 «
21 «
15 «

12 «

Moacyr Uchôa

Hernani Barbosa (Barbosinha)

Geraldo S. Albergaria

Jayme Guimarães

Garcia de Rezende e João
Caiazans

Orlando Guimarães

\\ aiter Siqueira

PHnio Bruzzi

44 votos

41 »
ím .

37 »

30

16

12

9
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! Votadal -.
| Votante

COIIPON...

CONCURSO DO SORRISO
p. ¦ ,™, —«*»¦» **¦ ¦ ?_ -. *:r-' *-r**™' „"JSJStÜTmC 

"!,71C!iWyiiii' i»imri uff' ¦:' in mwirw.i jm iíwbibww.» ii.i^aé;^|»i^^^<—111 ji i n ,'t" "llM'' "

Qual o sorriso mais lindo de Victoria?
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CONCURSO DO *FLIRT»

| Qual o rapaz mais flirtista de Victoria ?
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Licença n. 511 de 26 de março de 1906

UM HABILLISSIMQ MEDICO
. ,— -r nmrniMiaaaaa—aaaaaa—

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

Eu abaixo-assinado, doutor em sciencias medico-drurgicas pela Kaeul-
dade <le Medicina <lo Rio de Janeiro, attesto que o 'Peitoral de Angico Pelo-
tense» oüercre vantagens similares no tratamento de moléstias em que seu
emprego encontre indicarão.

DR. BALBINO MASCARENHAS.

Vende-se em toda» c*s Pharmacias e Drogarias do
— BK ASIL-

Deposito: DROGARIA 
'SEQUEIRA 

- Pelotas- Rio Grande do SM
.-.. WlmTtqmmmtt» ¦'¦*»*»
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ASSADUKAS SOB OS SEIOS, nas dobras de gordura da pelle do ventrerachas entre os dedos dos p^-s, eezemas infantis, etc. saram em três tempos corao uso do PO' PELOTENSÉ (Lie. 54 de 16/2/918). Caixa 2S000 rs. na Drogaria
Pacheco, 43 -47—Rua dos Andradas—Rio. E' bom e barato. Leia a bulla.
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Successores de GOMES ú BRUZZI

FABRICAÇÃO DE VINAGRES, LICORES, XAROPES.
VINHOS OE FRUCTAS

e seus congêneres petos nrocessso mais hv-gienico».
Commercio erft grosso de AGUARDENTE E ÁLCOOL

Grande prêmio na Exposição Internacional do Centenário de
1922 e diploma de honra do Insutuio Agrícola Brasileiro

TELEPHONE, 110 - CAIXA POSTAL, 3838
Eud. teiegrapmco: DISTILLAÇÀO — Código: RIBEIRO

BRUZZI ^ fTA. l
I

i
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FARINHA LÁCTEA
PHOSPHATADA e

YITAMINADA
Silva Araújo ao.A
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LlJ.B A N E Z A
Bichará & Saade

Fazendas, Armarinho, Chapéus, Calçados,
Artigos de ultima novidade, etc.

Especialistas em sedas e perhunarias estrangeiras

PREÇOS SEM COMPETIDOR
TELEPHONE, 76

R 3ER0NyM0 (10NTEIR0,9-VICTORIA
imxxmxxmxs
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RIO BRANCO SURUGUAYANO O

AMERICA 2- BOTAFOGO 2

A* 15.5o os teams representativos do «Rio
Branco» e «Uruguayano», *(>b as ordens do S*%
Aristol Grepe, de commum accordo entre os
capitães, dáo Inicio á nona rodada do campeo-
nato, instituído e patrocinado pela velha enti-
dade estadual.

Desinteressante e falho de cnthusiasmo es-
se ntatch*

O homogêneo conjunto atacante do «Rio
Branco», nâo encontrando resistem ia na defeza
tricolor, passou a assediar insistentemente o
redueto final,-confiado á guarda de Candeia.

Assim é que fácil lhe foi vencel-o por 5
vezes com pouco esforço.

A equipe do «1 frügtfaj ano» que, no Torneio
Initiurr. se aprcs< ntava como seria concorrente
ao titulo, tem se deixado abater com facilidade
nos últimos jogos em que se tem empenhado-

E* presentemente, dada a organisazâo de
fficiente de SCU conjunto, um fraco correorren
te no actuai certamen.

*

A secunda partida da tarde teve como com
petidores o velho cláb da jaguefca rubra e o
«Botafogo», o «benjamim* da Liga.

4 Caracterizou-se essa partida por duas pha-
ses distinetas

A primeiara francamente íavoravel a:$ bo-
tatoguenses, desenvolvendo «ua linha atacante

Rs aulas de bordado da «Casa Pfaff»
mmamTÊmaammmaaam

«AW—Mwn^wWMl
,..' r._,:-..a.-

Encontrou, em nossa capital, grande accei-
taçáo o curso gratuito de bordado, mantido
pela conceituada «Casa PfaS», ha pouco inau-

gurada.
Senhoras e senhorinhas da nossa melhor

sociedade já se matricularam, em virtude da
belleza e perfeição dos trabalhos expostos, fei
tos pela eximia professora, senhorinha Livia
Alves de Araújo, com as machinas Pfaft

Em que pese á bôa intenção dos dirigen*
tes do importante estabelecimento, arriscamos
a nossa opinião de esse curso ser dividido em
dois turnos : uni para as senhoras e senhorinhas

•
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optima combinação de passes, dando um esta
íante trabalho á defeza americana.

Nesse periodo é que os ai vi-verdes conse-
jjuem seus dois tentos por intermédio de Ho-
racm e B irth >lo. respectivamente»

Quasi no final desse periodo. Véco,
forte pelotaço inicia a contagem para o
liando.

No timr final nota se, logo de inicio, forte
reaceAo do «America», que passou o assediar
continuadamente o redueto final botafoguense.

As^im é que, numa dessas InCurEÕes, Octa-
vio assigoata o 2 goal para os seus, empatam
do a justa.

Tivessem os atacantes rubros mais enten-
dimento, e calma nos arremates, teriam ainda
vencido a partida, que terminou porém, com
um empate de 2 % 2.

Arbitrou essa partida o sr. Eugênio Itamop.
do quadro oüieial da Liga.

Commentaries

O arbitro da partida «Victoria» x «Fioriano»
realizada domingo transato, sr. José da Penha
do quadro dr jui/.es da Liga, tem se revelado
incompetente em dirigir psrtidas de foot>batL

A penalidade máxima mandada bater con-
tra o «Victoria», nesse j"go, è dessas cousas

que revoltam os espíritos mais calmos e ponde-
rados.

Deve ser suhmctlido a longo «estagio for-

çado» pela Liga.
Edneser

??????••

da sociedade e outro popular.
Além da interessante tarefa do aprendiza-

do, as distinetas alumnas gostariam de uma pa-
lestra nâo menos interessante, em que os po-
tins, as «alfinetadas», os mil e um commenta-
rios! que andam sempre na bocea de todas as
mulheres, doidos por liberdade, dariam ao re-
cinto um ar de arte, de elegância c de espirito.

Homens inteligentes e modernos, educa-
dos na escola aetiva da vida, as dtstin-
ctos business men, que têm a seu cargo aqueüaf
casa de eommercio, hâo de acceitar a nossa mo
desta opinião, que visa táo somente coilaborar

para o engrandecimeoto, cada vez maior, da
«Casa PíaiiV
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Vá ao encontro
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Adquira um bilhete para a extra-
cção de amanhã da

conceituada

Loteria do Espirito Santo
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1 PRÊMIO DE

50:000$
S()(> MIL BILHETES
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Concessionária: Cia. Loteria do Espirito Santo
Sede: Rua Duque de Caxias, 21

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

VICTORIA - ESPIRITO SANTO
m i <vfc3G3S "*»***¦«

As e^tracçòes começam ás 15 horas
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NO D IA 30 DESTE MEZ
i

grande edição especial
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VIDA CAPICHABA
em homenagem ao exmo. sr. dr.

ARISTEU BORGES DE AGUIAR
D. D. PRESIDENTE DO ESTADO

pela passagem do 2" anniversario de seu brilhante governo

? >? ¦?

Importantes reportagens illustradas - Muitas gravuras
em duas cores — Trichromias.

CollaboraçÕes especiaes dos drs. Mirabeau Pimentel,
Xenocrates Calmon, Abner Mourão, Attilio Viva-

cqua, desemb. Santos Neves e Nilo Brüzzi
sobre a individualidade do eminente homenageado.

' h
Dois lindos «clichês artísticos— de

Santo c do panorama de Victoria-
aos nossos leitores.

«Miss» Espirito
-como brinde

ESSE NUMERO ASSIGNALARÁ MAIS UMA VICTORIA
INCONTESTÁVEL DA «VIDA CAPICHABA» NAS

ARTES GRAPHICAS ESPIRITOSANTENSES
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