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HOMENAGEM AO PRESIOENTE GETULIO VARGAS.

Victoria, SO de Novembro de 1940 Num. M4 Aono XVIII
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00 ESPIRITO SANTO
I)e*sde qne realize seus depósitos «o BASCO OE

CI-EDUO AGIÜCOU 1)0 KSI11010 SANTO, ?.S.

está eontiibiiiiido parii o eiiírraiideiiniento do Es-

UiíõTausimeiitando o potencial .le suas reserras

ecouomica^ e possibilitando a explorarão mais ani-

píiTde todas as riquezas que brotam de seu solo
exuberante.

ESSES DEPÓSITOS SÀO GARANTIDOS
PELOl GOVERNO DO ESTADO.

Matriz: Rua do Commereio, 343-Victoria
Phones: 463 - Gerencia 7Ô6

Agencias em: Cachoeiro de Itapemi-
rim — Collatiaa — Alegre e
São Matheus.

íü!í__

X

¦>yâm

M

¦ 
¦'¦¦'•¦

¦

. 
. . : .:...' ¦' . ¦ ¦ ..:. -.. . ¦ , \

: ¦•:. ' ¦ '.. ! 
" 

*7;

fírSC -. "¦.,

(X-J ¦

* A
¦o"

; 

¦ 
: 

¦-'•'¦&'

i * ' :.m-... _ *¦gyyy-- - f «. \

.'-„ $

....¦.¦¦¦•¦. .- ¦„,. ¦w.iy. ¦ ¦;_;

^ ». ¦¦_.' __í ' vv.^iMi»ia&*.

si¦. .x ¦¦ K&fl

SbbM|

.- ®
':'''¦*»

w
:.||H I7_Hffl________l ___H

¦ .XÍ___R ^mW'

.'¦¦SEM

¦ ¦: :_&_i__^_n_______________í

"^_K

Sü_í___^l_i^iâÍÉ_k^-v "*V ¦¦i€''^l_iKfc4^xí-''---í^rtS^H



*>>..

'

Companhia Nacional de Commercio de Café
End. Tcleg. «AXECO»

TEL. 401-17'' Av. BEIRA MAR-Ed. Gloria 3 andar
Filial-VICTORIA

L CACílOEIRO DE ITAPfZMIRIM
Agencias! COí.LATINA

I STA. THERE/.A
/^r\r\>iPQAnvODcrc cr cYDf\DTAnriDCC nsr r* a cr li"UUÍVIrKAUUKto t tArUKIAUUKto Ut UArt

O brasil vivia numa verda-
deira sítuaçfiò de colônia, em
que Iodos 03 seus recursos e
economias eram d re n o d o s
para o estrangeiro. Sob o roiulo de liberal, o re-
gimen nao passava de uma oiyflarchia. Com o
poder Iránsimitltdo guasi que por suceessâo de
família, os governados nâo tomavôiti conhecímen*
lo praticamente da vida publica. Esse regimen,
pelos seus vícios e pela sua incapacidade para
resolver os problemas nacionaes, se decompunha
lentamente e chegara, cm 1930, á quasi dissolu-
çáo.

O movimento revolucionário irrompido a 3 de
outubro era uma reação espontânea, incoercivel
da consciência brasileira. Ninguém poderia conter
a revolução, porque ella )á estava feita nas almas.

f: foi assim que o candidato da campanha
eleitoral de 1929 chegou ó suprema magistratura
do paiz. Às violências e trapaças da machina oly-
garchica não tiveram força para de minar a vou.
tade soberana do povo, Viu, antes, cahir socrifi-
cado, o companheiro de jornada, o grande presi-
dente parahybano: — J080 Pessoa, fl teve de sòf-
jrer o sarcasmo e ei ironia dos dominadores oc-
casionaes do par/. Mas, empossado no governo,
enfrentando diíficuldades sem conta, não se es.
queceu o candidato do que prometfera. Cumpriu o

0 10 de Novembro programma e fez muitas cot-
sas mais que neo havia pro-
mettido.

O espirito reaccionario náo
descansou e cjur/ reviver, quatro annos depois, nas
manobras da politicagem, pre movendo a c( nstítu-
cionalizaçâo apressada do pai?.. O que acon-
teceu nâo preciso recordar. A historia c de
hontem. De envolta com os remanescentes do
facciosismo partidário, o caudilhismo e o regio-
nahsmo, entraram em campo os exoti^mos ex*
tremistas, pretendendo sobrepor-se aos superio-
res interesses da nação. Veio o 10 DE NOVEM-
BRO, movimento orgânico, completo e integral,
que, dando estruetura política ás reivindicações
de 1930, restaurou o Brasil nas suas tradições
históricas e nas glorias do seu passado, in-
legrando-0 nas realizações do seu presente e nas
aspirações do seu futuro. A revolução continua-
va e entrava, afinal, no seu período construetor.

O 10 DL NOVffMn.RO NÃO TEVE VENCEDO-
RES NEM VENCIDOS. NÃO DERRAMOU UMA
GOTTA DE SANGUE BRASILEIRO. E PORISSO
TODOS OS PATRIOTAS PODEM ENCONTRAR.
SE NO REOIMEN POR ELLE INSTITUÍDO PARA
COLLABORAR NA OBRA DE RECQNSTRUCÇÃO
NACIONAL. s

GETULIO VARGAS

» 1

CAHLOS LA RICA
End. Teleg. Larlca - Teleph. Central, 45 - Praça 6* de Setembro, 209— Victoria- E. Santo-Brasil

Agencias da THE LEOPOLDINA RAILWAV COMPANY LIMITE-) li CIA. BRA5ILEI-
RA DE MINERAÇÃO E SIDERURGIA S(A (E. 17 Victoria a Minas)

Aqencia Pestana de I Empreza de Transpor-1 Armazém Argollas ESTALEIRO N A V A L
DE BENTO FERREIRA

Transportes Ltda.

Trafego,mutuo c|a E. P.

Leopoldina Raylway

tes «Expresso União»

Rodoviário urbano e m-

Descargas e Armazena- j Construcções, Limpezas,
1 vistorias e reparos na-mento de mercadorias

ter. em auto-caminhões | Junto ás Estradas de Ferro
vaes

Praia do Sua

«Vida Capichaba» pag. 3
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Audiência em Porto
Alegre

é/Âaàk.
... profundamente grato, aos que bem
souberam comprehender o firme propo-
sito que tenho, de trabalhar, com todas
as minhas "forças", pelo bem-estar de
todos.

- Sou grato, tombem, aos que berr,
souberam avaliar o que representa
para o progresso desta cidade, as gran
des sommas que a minha Companhia,
como prova de confiança no futuro
desta terra, aqui applicou, - diz o
Snr. Kilowatt. seu criado electrico.

CU. CENTRAL BRASILEIRA DE FORCA EtECIRICA

Getulio Vargas, Presidente do Estado do Rio
Grande do Sul, vivia os seus primeiros tempos

/daqucllc governo.

|l As primeiras audiências publicas ta/iam

^convergir para o Palácio de Porto Alegre uma
uma verdadeira multidão de interessados.

E todos encontravam a serena boa vonla*
'de do novo Presidente que. com uma pascien-
cia verdadeiramente evangélica, passava qua-
si lodo o dia da semana altendendo aos mais
variados pedidos que lhe chegavam pelas vo-

zes de centenas de senhoras e cavalheiros de

Iodas as classes sociaes.

Em uma dessas celebres tardes de audien-
cia publica, já o sr. Getulio Vargas attendera
cerca de cento e vinte pessoas e ouvira cento
e vinle pedidos diversos,

Todos queriam alguma coisa. Empregos.
Promoções. Transferencias. Concessões. Melho-
ria de vencimentos.

Já eslavao Presidente integralmente exhaus-
to, quando se approximou o ultimo cidadão a
ser atíendido.

Vestia sotemnissimo fraque e sobraçava
enorme pasta de couro, extravasando papeis.

O homem esperava pacientemente a sua
vez, durante toda a farde. Chegou-se ao presi-
dente, curvando-se numa reverencia cheia de
corlezia.

E disse o seguinte iS

Excia., venho aqui somente para lhe apre-
sentar os meus cívicos cumprimentos I

Nova e profunda reverencia. E o solcmne
cidadão retirou-se, em passo marcial.

O sr. Getulio Vargas, intrigado, indagou de
um oíficial de gabinete:

Quem é?

Um pobre louco, Excía. Mas é manso, e nâo
faz mal a ninguém.

O Presidente sorriu, balançando a cabeça :

—Engraçado, —commentou, cheio de bem
humor; —attendi a cento e tantas pes!-õas. Eo
único que não queria nada... era deido.



: 
i

'
yr.:' ¦ '•¦::¦¦¦ ¦¦'"¦'¦ X

'-.'"'• •
'¦¦'«'>i. 

: ¦:-.-XX*

Á solução do pro-
blema siderúrgico é
uma velha aspira-
ção nacional. Nestes
últimos annos, sue-
cedem-se as medi-
das tendentes a solucional-o. Trata-se,
como se sabe, cie um problema ligado
a outro não menos importante e de so-
lução igualmente difíicil: o do combus-
tivel solido ou seja o carvão mineral»

Comtudo, se nao possuímos ainda
uma siderurgia pesada, não estamos
longe de possuil-a. Já temos uma pe-
quena siderurgia que é, sem duvida,
apreciável expressão na vida economi-
ca bra si-

Meira.
Antes de

1930, exis-
t i a m no
Brasil ape-
nas 8 usi-
nas de pe-
quena si-
deru rgia,
Esse nu-
mero ei e-
vou-se.em
pouco tem'
p o p a r a
27, i nel u-
i n d o - s e
n e 11 e as
usinas de

Um decennio
Siderúrgico

guza, aços
e ferro la-
minado. A
produeção
dessas usi-
nas attin-
ge, hoje, a
160.000 to
n e I a d a s
annuaes.
Além dis-
so, temos
uma usina
de nickel,
o que con-
c o rr e r á
para o
aproveita-
mento ra-
cional das
jazidas
desse mi-
nerioexis-
tentes em
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Vintém

1 IÃ RÇUI íSOs

nosso território-
Como trabalho pre-
paratorio para a ins-
tallação de uma usi-
na de cobre, está
em andamento a ex-

plóração das jazidas desse metal, que se
encontram no Sul. Em Apiahy, no Es-
tado de Sâo Paulo, funeciona uma ex-
cellente usina de chumbo, pequena em
suas proporções, mas grande em sua
significação como escola pratica de me-
tallurgia. Não é sò« Espera-se que te*
nhamos em breve novas usinas metal-
lurgicas, inclusive de alluminio, de es-
tanho e de outros metaes*

Tanto
para a so-
lução defi-
nitiva do
problema
siderurgi*

co, quanto
do metal-
1 u rgi c o #
p r e o c c u
pam se os
technicos
com os
combusti-
veis soli-
do e liqui-
do. Um e
outro, n o
entanto,
existem no
B r a s i 1 e
estão sen-
do expio-
rados. Te-
mos, po-
rém, c a r-
vão vege-
tal do me-
lhor e que
se vem es-
t u d a n d o
em todos
os seus as-
pectos, de
corte, car-
bonização
e reílores-
tame nto,
c o n si d e-
rando-se,
pela sua
c a p a c i •
dade calo

%* j

- '^ " í

tu f
Economisai, procurando f
comprar mais barato !

Drogas >;*
na nova seção de varejo ^*%

M
a,

Preço dos fabricantes !

Rua do Comercio, 2



^iíera, bastante a sustentar a marcha
;ontinua dos fornos metallurgicos.

Ao demais, à élecíricidade, como
gente calorifico, é, na technica moder-
a, empregada com resultados admira-

teÍ9, tornando possível uma industria
íw ¦'¦ ¦'. "'¦¦¦ . ¦ ¦¦ ' ; ... X ¦'.''¦.¦:'¦. ¦ ':¦ : x' '

iderurgica mais econômica, usandose

| carvão apenas como elemento redu-
Stor. Como se v<\ o problema do com-
frUStivel para a siderurgia não é, no
Jrasil, de solução mais complicada. Isto#
>orque em Minas Geraes, por exemplof
|p lado das maiores jazidas de ferro do

undo, encontram-se innumeras quedas
pdgua, o que permitte a producção de

íectricidade a preço reduzido.
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Renato Travassos
NTONIO
SepulvedaI:

Í30.C0MÇALVE/ LÉDO,30ft
^22-9345^
^«tSíJÍ^ELIXIRdb

CUEIRA Exposição DeçeDnal da
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Foi solemnemente inaugurada ()elo
sr. Presidente Getulio Vargas, a Expo-
sição Decennd da Revolução Brasileira,
organizada pelo Departamento de Im-
prensa e Propaganda* Trabalho dos mais
expressivos, pelo symbolismo e inspi-
ração dos seus motivos, a Exposição
apresenta em graphicos, painéis, deze*
nhos, [)hoto-montagens, números elo-
quentes e legendas significativas, todas
as àCtividíidèS do Governo Nacional no
primeiro decênio que ôra se eommemo-
mora com intenso júbilo em todo o
p;iiz.

O progresso e desenvolvimento da
economia nacional se apresenta com
absoluta clareza, em números eompa-
rattvos, desde novembro de 1930 até os
nossos dias.
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ANMVIHSAHIOS
Flzerum iinno* no cita:

^Os 
srs, dr. José Neves Cvpreste, cnge-

nheiro e alto funecionario da Direciona
de Águas è Esgoflos da Municipalidade

e José Caldas, do nosso comrnercio.

nA 
exma. sra. Laurice Maluf Pamalho, cia

nossa alta sociedade; o sr. Renato San-
íiago, residindo aclualmenle na Capital

Federal.

mq A exma sra. Sylvía Lindemberg Sette, da
Xo nossa melhoi sociedade; Cet. Francisco

Schwab, cavalheiro muilo relacionado em
nossa Capital é 0 Dr. Florentmo Ávidos, cx-
presidente cio listado.

ja Os s; s, Clau-
\\j diano Cláudio

C ar n e i ro da
Cunha, ex-Delegado
Fiscal do Thezouro
Nacional em nossa
Capital, onde t e m
um circulo de gran-
des relações so-
ciaes; o jovem Car-
los, filho do sr. ar.
Fernando Duarte Pa-
bello, ex-Secretario
da Educação e Saú-
de Publica do Esta-
do.

a^a% O sr. dr. Do-
Jj\j rio Silva, aca-

t a d o clinico
residente cm nossa
Capital; o iove m
Luiz, filho do sr.
j^o se de Almeida
Cruz,capitalista aqui
residente.

^m A exma. sra.
21 d. Jurema Si-

queira de Oli-
veira, esposa do sr.
Argeti Gaspar de
Oliveira; o sr. dr.
Carlos Campos, a-
clualmente residindo
em Castello e poeta distineto, sendo nosso cot-

laborador;o sr. Paulo Ferreira, cavalheiro mui-

to relacionado em nossa Capital.

^^ A exma. sta. Cecilia Soares da nossa
22 sociedade; os srs. Abner Arruda, do

nosso comrnercio ; major Sidronilio Fir-

mino, offícialda nossa Força Publica; dr. Fran-

cisco de Cerqucira Lima, do nosso comrnercio,

Btt

a/} Os srs. Renan Carneiro, chefe de secção
£ j da Prefeitura Municipal desta Capital e

cavalheiro muito estimado em nossa Ca-
pitai; Eugênio Pacheco de Queiroz, dinâmico
Prefeito cio município do Espirito Santo; e a
sta. Leda, filha do major Álvaro Barreto, chefe
da Casa Militar do sr. Interventor Federal.

r*xA A sta. Olga Risso, professora dc corte
2t*M e Costura da Casa Pfaíí; o nosso com*

panheiro de trabalho )câo da Cru/ Bar-
bosa, presidente do Centenário Foolball Club e
um cios paredros mais queridos do nosso es-
porte; e a menina Mairi, filha do sr. Anizío Ca-
valcante.

^C O sr. Augusto
^3 ^°5 Anjos, ly-

pogrepho e o
seu íilhmtio Abel dos
Anios, residentes
em nossa Capital e
ô drXecihano Abel
de Almeida, enge-
nheiro da Estrada de
Ferro Victona a Mi-
nas e professor do
GYmnasio do Espiri-
to Santo.MVZZ-P^Ê *\ ^^m.^m^' jA^'W^M WT m\ MJ \M MT^M W l&s <4k r%H A Jf/ *M W
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O sr. Manoel
Carlos Soa*
res, do nosso

comrnercio.

26

27 A exma. sra*
Al ex en cir in a
Costa A b ou-

dib, da nossa socie-
dade ; e o dr. Dele-
carhense de Alencar
Araripe, esgenheiro
da Estrada de Ferro
Victoria a Minas.

^q A sta. Mana
2tO dasDoresCha-

gas, da nossa
sociedade.

29
rnercio; c a menina Elza, filha
Campos Mello.

O sr. Augusto
b e nt o Souza,
do nosso com-
do sr. Antônio

¦¦\,Wf3>;

¦"ja

¦%

Ayy «:

/* j% O sr. dr. Euzebio Menezes, medico es-
$[) iabelecido em Aífonso Cláudio ; o roem.

no lldebrando Caslnciano, Rtho do sr.
Augusto Antônio Castriciene, do nosso com-
rnercio.
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homem «cio Bra
Nas galerias de varões preclaros de todo

B parle, nos homens.synlheses que reponlamno

panorama da historia em determinados instan-

!es, poder-se.iam destacar os paradigmas de

Getulio Vargas, porque há um traço commum e

familiar nesses indivíduos que em certa hora

sêo a transfiguração, a sublimação de forças

da sua gente. Essas semelhanças, essas identi-

dades psycologicas, definem a grandeza de

cada um delles e deixam claro que a sua eelo-

afio nôo é um absurdo. Mas o phenomeno Ge-

ulio Vargas é brasileiro, corresponde ao

nosso mundo moral e não tem com os de ou-

tros paramos senão a afinidade natural que

existe entre duas grandezas, porque são gran-

dezos, embora differentes estructuralmente.

Aliás, o mais fascinante de seus biographos,

André Carrazoni, noUo pinta numa das etapas

da sua carreira :

«A sua acção dislinguia»se peta firmeza,

que se temperava de tolerância, sendo força

de alma e não ímpeto animal; pela solidez dos

conhecimentos demonstrados « sem affectação

\nas questões que versava; por um patriotismo

sempre em vigília, que se absorvia dos efluvios

1 da historia nacional e se fortificava nos pro-

prias decepções pa política».

Esse deputado eu o conheci, na palestra

discreta da sala do café da Câmara, com o5

chronislas parlamentares, e dão deixei de cb-

servar que nelle havia algo que transcendia ó

normalidade do ambiente. Ao passo que nas

tertúlias daquelle redueto as conversas giravam,
freqüentemente, em torno de pessoas, narroli-

vas pittorescas da vida das aldeias e intrigas

ou coscuvilhice maliciosa dos pequenos escan.

dalos do campanaiio e que transpareciam dos

registros sarcásticos da imprensa, na mesa de

Getulio Vargas faltava-se de assumptos geraes,
c não raro elle preferia o commentano ás suas

ultimas leituras de sociólogos, de romancistas,

de poetas, ao diz-que-diz que da poliliquice.

Isso era nelle espontâneo e sem alarde. E

era lambem uma definição, uma conducln. Nes-

se contraste estava o revolucionário em cri-

zahda, o homem que comprehendia o quanto

se afastavam do Brasil os que pareciam inte-

ressar-se exclusivamente pele s aspectos rudi-

mentores e nutritivos da existência das fac-

ções. Elle via mais longe e mais a fundo do que

os delegados de urna soberania fictícia, que se

dislrahiam com os jogos floraes da demagogia

e para os guaes a pátria era unicamente °

agrupamento de seres que se revezavam nos

postos de mando, a machina burocrática, o ne-

potismo, e não a tradição, a língua, a anciã

de progredir, os syaibolos e os heroes, os ge-
nios que nas artes e nas scicncias, foriam o

seu valor e a sua fortuna.

Carlos Maul

\
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tctmpfl monto

9 3^AIZEIMA BRASIL S. A.
CAIXA POSTAI, r - SÃO PAUIO

GrattS! tome-tf-mt stu lhrr© "lactirts d* Cozinha

NOME
RUA-

Oi ncnêi desenvol-
?em-se notavelmente
com Maizena Duryea.
Ni verdade, gostam
de cereais saudáveis e pratos

especiais preparados com este alimente
supremo. Maizena Duryea c\ realmente,
um produto de alto valor nutritivo e
apropriado para a digestão delicada do
bebê. Peça, hoje, Maizena Duryea ao
seu fornecedor.

OOADL CSTADOl



,,. ' X ..... .,. ....<. t

__P

»*• *"* • -•

eq u ação
dos pro
blemas
economi-
os.

O si m
pies bom

O historiador 'do futu-
ro, que quizcr descrever
a phase actual da vida
brasileira, há de deterse
diante desse marco, des-
se divisor de águas.

»

O Estado Novo foi
uma corajosa libertação,
no domínio do direito
publico, de obsoletos pre-
conceitos que impunham
ao paiz uma camisa de
força e lhe delimitavam o
crescimen*
to, C o m o
os sapati
nhos d a s
ch in e zas
antigas.

D a n d o
sentido ás
aspirações
de uma na.
cionalida-
de n o v a
ainda em
bu se a de
s u a pro-
pra voca-
ção, repri-
raindó no
nasce-
douro o*
egoismos
i n d i v i -
duaes e os
im pulso s
da dema-
gogia ba-
rata, oE s-
tado Novo
permittiu,
através da

senso e o mais elementar
sentimento de amor á ver
dade mandam admittir que

«O Estado
Novo»

m&lii

o Estado Novo não consti-
tue, por si só, uma milagrosa

^ONl^A^HlA

¦. »i ¦ ¦

Capital declx Rs. 3.O0O:00O$O00 Capital real.: Rs. 1.500:000$000
Sendo destinado ao ramo de Acidente» do Trabalho

Capital decl.: Rs. 1.250:000$000 Capital real. : Ri. 500:000$000

Sede : RIO DE JANEIRO
FUNDADA EM 1920

RUA DA ALFÂNDEGA, 48 ENO. TElEOA. : COMPINTER

RESERVAS MAIS DE RS. 11.O00:O00$0O0

Para seguros de

INCÊNDIO, TRANSPORTES, AUTOMÓVEIS,
VIDROS, ACCIDENTE PESSOAL e
ACCIDENTES DO TRABALHO

PREFIRA

COMPANHIA INTERNACIONAL PE SEGUROS
Agentes Geraes :
^m ..... .m ¦ ¦ ¦ ¦. -*'

Theodor Wille & Cia. Ltda.
Avenida Capichaba, 28 (fundos) Telephont 74

VICTORIA - ESPIRITO SANTO

PEÇAM PROPOSTAS SEM COMPROMISSO

panacèía, capaz de eu-
rar todas as doenças do
immenso organismo bra-
sileiro, o que se encon-
trou não foi uma varinha
de eondâo, mas, os meios
de encaminhar a conva-
lescença do adolescente,
através de prescripções
severas e restricções in
dispensáveis ao gozo
material.

O que ninguém de bôa
fé poderá
n egare
que a es-
t r u et ura
político ju*
ridi c a do
Estado No*
vo possue
a maleabi-
lidadepro*

p i cia
á correc-
ç ã o d o s
p ro pr i o s
erros, por-
ventura
c o m et ti-
dos, como
tributos á
co n dição
humana.

çõesda ex
pe rie n cia
permittem
aos gover-
nos fortes,
livres das

m

peiasedos
en tr a ves
demagogi-
cos, o apri*
moramen.
toprogres'

y\
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CAFE' RUBY . j

O melhor — o preferido pelo mais

======== exigente paladar — ¦'--

Um kilo em pó-240 chicaras de deliciosa bebida

TBLEPHONii 315

*
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A MACHINA E O HOME M

• -

Mais uma observação me parece opportuna,
neste meio e neste momento. H quero fazei*»a
porque percebo freqüentemente, nas manifesta-
ções dos nossos círculos culluraes, uma tendeu-
cia que, atem de discutível, é, para nós, com-
plelamenle falsa e prejudiciol.

Atlribue-se á machina, ao progresso meca-
nico agora rnalsinado, grande responsabilidade
nas perturbações sociaes da nossa época. Pre-
gase uma regressão, condemnondo o que se
chama o domínio da creatura sobre a creador
— da michina sobre o homem. Amaldiçoa se
o braço mecânico que proporciona á humanido-
de lazeres para pensar e meios de fazer-se
Doderosa e feliz. Mesmo que essas affirmações
fossem verdadeiros em relação aos povos mais
velhos, nâo o sào, entretanto, para nós. O nosso
máximo problema é, sem duvida, o de conquts-
lar a natureza e apropriar a terra, afeiçoando-
as ás nossas necessidades. Com espaços enoi~
mes a ligar, extensões immensas a povoar e
desbravar, o radio, o avião, o automóvel, o
arado, o Iractor, as semeadeiras são os nossos
collaboradores mais etficezes e seguros, t: no
próprio conhecimento do homem que milagres
nâo fazem cada dia o microscópio e o eleclri

cidade I A identificação e a cura das moleslia
ganham em etfiaencia e segurança á medid
que as invenções lechmces avançam e se ©per
feiçoam. Ate as reacções humanos aos estimti
los externos podem ser registradas e domin
das pela intervenção dos sensíveis e delicodis-
simos instrumentos de investigação psvchologiC||
Multiplicando o esforço do homem, a mochflf
dá-lhe energia para enfrenlor as difficulctode
venham de onde vierem; possibilitando o .sé
mais rápido agrupamento, offerece-lhé acerte
za de que náo se acha sozinho no lula cotilr
os elementos e de que a solidaridade dos o
tros homens não é promessa, mas uma reâlida
de. No estagio a que attingíu» o nosso posiç
deante do apparelhamento mecânico, não pó
ser differente Acredito mesmo que a consòl
daçâo nacional, o crescimento do nosso ppp
laçáo e a sua melhoria, lanto em bem esia
material como em aperfeiçoamento rooròl, d
pendem de sabermos fazer da machina a noss
altiada, e não a nossa inimiga. Se as instilui-
ções sociaes não acompanharam, na sua cv
luçôo o rylhmo do progresso ferhnico.o que h
a fazer é reformal-as, rnodifical-as, apertei
çoal-as.



Uma só
classe

Tanto o operário como
o industrial, o patrão
como o empregado, re
almente votados ás suas;
tarefas não se differen
ciam, perante a Nação,
no esforço constructivo
— são todos trabalhado-
res. Diante delles e con-
tra elles só ha uma cias-
se em antagonismo per-
manente e cuja nocivi-
dade é preciso combater
e reduzir ao minimo — a
dos homens que não
contribuem para o en-
grandecimento do paiz, a
dos ociosos e dos para*
sitas.

Por tudo isso a vossa
reunião, neste momento
e com este sentido con-
fraternizador, quer dizer
mais que uma homena-
gem ao Chefe do Gover-
no: quer dizer que as
nossas leis trabalhistas
são do harmonia social e
correspondem plenamen-
te aos sentimentos do
povo brasileiro. Nenhuma
outra demonstração po-
deria ser mais grata a
quem, durante dez an-
nos de árduo e incessante
trabalho, enfrentando dil-
ficuldades sem conta,
procurou servir incondi-
cionalmente os supremos
interesses da naciona-
üdade»
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HJm sabor agradável
que estimula
e refresco....

O agradável e estimulante sabor do
Creme Dental Squibb é uma verdadeira
delicia. No mesmo instante que se usa
nota-se uma vigorosa sensação de fre§»
cor em todo o meio hueal.

Agradará também a maneira como o

m o* fr*
\&> Creme Denta! Squibb realça o brilho

natural dos seus dentes. Aetuamlo com

Getulío Vargas

ç\0^^* v%ò^^ suavidade e effiçiencia- limpa os dentes
t. m.t\ de maneira certa e segura, sem damni-

^ .*WC • e O
?*»' f<\x fiçal-pa.
. ftC^ O Creme Dental Squibb nao contém

substancias ahrasivas, adstringentes ou
sabões prejudieiaes. A marca SQUIBB
num tubo de dentifricio e uma çaraii-
lia de pureza e qualidade.

"^•A-y

CREME DENTAL

SQUIB
SCIENTIFICAMENTE PURO... EFFICAZ
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Homenagem ao Presidente
Getulio Vargas

i*

A 
Nação inteira, pela harmonia de suas classes mais expressivas, num
gesto de gratidão e confiança, solemnizou com elevada demons-*

tração de patriotismo e vivo júbilo, a passagem do primeiro decennio do go-"
verno do Presidente Getulio Vargas.

..¦¦'' '.';~: '¦':.. 
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Essa gratidão c essa confiança se impunham aos sentimentos do povo
brasileiro, cujos destinos se acham traçados para u'a marcha victorio-

sa, num futuro bem próximo, de vez que o Brasil assumiu caracteris- ..

ticas verdadeiramente apreciáveis no curso destes últimos dez annos,

visando a solução dos seus problemas vitaes e a realização dos seus
I X «ii-fl _¦¦_ rf*-* fl mt _f^ ^^ í*%

A própria physionomia de nossa Pátria, hoje, nada tem de commum

aquella feição rotineira dos velhos tempos das olygarchias governamen-
taes, que collocavam sempre as ambições pessoaes e os interesses par-
tidarios acima das mais urgentes necessidades do paiz. Em dez annos,

apenas, assistimos ao despertar de uma nova era, inflexível e decisiva, que
transformou a lace toda a vida nacional, offerecendo novas e mais se-

y.: '

guras perspectivas, em todos os sectores de suas actividades, artísticas
ou sociaes, econômicas ou scientificas.

Justifica-se, portanto, o explendor das festividades e o julgamento ardente
do povo brasileiro, levando ao verdadeiro Guia do Brasil, a mensagem

.'.."¦ 
' ¦-..:„ 

.: '. '¦ :- ¦ . 
¦ ..¦¦., "' '. ¦ *..':'*

amiga do seu affecto, de sua admiração e profunda confiança*
«Vida Capichaba», como órgão de expressão do pensamento espiri-

¦¦'. '.* .... %' ¦'__'.. -.. ¦*' 
. 
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tosantense, num gesto de solidariedade com o regozijo de todos os brasi-

leiros, presta, na presente edição, modesta homenagem ao criador do
BRASIL NOVO.
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O Presidente Getulio Vargas
..*' ¦ 7. -<;

K' opportuno,de inicio, relembrara

bella oração- proferida pelo presidente
Getulio Vargas ao inaugurar,ha pouco,
nova estrada ligando 0 Estado do Rio

ao de Minas Geracs,
O Presidente teve oecasião de re-

¦¦¦

cordar, de passagem, os serviços do re*

gimen de 10 de novembro á Naçüò <: si-

tuar, campo da realidade, o inicio do
*; »

grande plano de reerguímento economi-

co c de apparelhamento material, de.sti-

nado a ser executado dentro de cinco

annos.
O regimen está, effeetivamente, em

pleno e harmonioso desenvolvimento, e

os seus fruetos - materiaes e moraes
*— são patenies aos olhos de todos.

Passam, .assim, do terreno das conje-

cturas ao terreno pratico, os proble-
*..-.* -»- I t t > * t Vfc y

jnas vitaes do paiz, e temos a cer-

Iteiá de conseguir, com fèrro e com-
bustiveis nossos, fabricar arados para
lavrar a 

"terra, fundir canhões que
,nos defendam, temperar o aço que
"proteja os nossos navios e armar
aviões para cobrir os céus do Bra-

sil,x voando com as nossas próprias
¦azas., São palavras do Presidente, que
não , é demais repetir.

, Esse fecundo trabalho de construo

ção da economia e do poder da nossa
?

Pátria —- é ainda o Presidente quem o
nota-- não teria sido possivel si não
tivéssemos encontrado fôrma de gover-
no' ajustada á nossa índole e em conti-
nuidade com as nossas tradições.

i Essa vigorosa reafíirmação das ori-

gerados fundamentos e dos fins do re

gimen não é mais do que a traduecão,

em palavras, da attitude viril e pátrio-

illl

i

IP

tica que o eminente Chefe de Estado

vem mantendo, atravez dr todos os in-

cidentes, por vezes confusos, da vida na-

Cional, desde que pela unanime accla-

róação dos brasileiros, lhe veio ás mãos

o Poder, dez annos atraz, Com a sua

providencial intuição do bem e da ver-

dade, como seu maravilhoso senso da

opportunidade—aquelle senso por as-

sim dizer cirúrgico, que o habilita a in- *j

tervir no momento mais clifflcil e obs-

curo, quando as opiniões divergem e

tacteiam em torno da solução adequa-

da, com o seu admirável gênio político,

a Sua energia, a sua coragem diante do

adversário declarado e, o que é mais

precioso, do inimigo oceulto, o sr Ge-

túlio Vargas tem sido um estupendo

conduetor de homens, um espirito emi-

nentemente revolucionário -•-• assim en-

tendido aquelle que não receia a trans-

formação quando verifica que a esta-

gua(,ão é a morte, e, ao mesmo tempo,

um administrador esclarecido e progres

sista, para quem não ha segredos

nem incógnitas nas questões que inte-

ressem á Nação.
Nós podemos dizer, a esta altura

do regimen, que o Estado Novo é o

Presidente — a realização dos seus in-

tuitos, o desdobramento do seu pro-

gramma, a projecção da sua vontade--

e nelle tem o seu mais provecto dou-

trinador e o defensor mais intransigen-

te e valioso.

Francisco Campos
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Afcs/</ hora de angustias e cie

perturbações, cheia de lances obs*
curas e inquielantes para a vida
dos povos, nós, Brasileiros, nos
sentimos confiantes tia acção ai-
tamente patriótica e humana do

nosso Presidente. Elle representa

a certeza de um porvir glorioso
e a esperança de uma era de in-

tensa tranquillidade para a Na-

ção.
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PA'RA! UMA TERRA NOVA AO TEU OLHAR FULGURA !
DETÉM TE! AQUI DE ENCONTRO A VERDE/ANTES PLAGAS.
EM CARIC1AS SE MUDA A INCLEMENC1A DAS VAGAS...
ESTE E O REINO DA LUZ, DO AMOR E DA FARTURA!
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TREME TE A VOZ AFEITA ÀS BLÀSPÊEMIAS E ÀS FRAGAS.
OH, NAUTA! OLHA-A, DE PÍi, VIRGEM MORENA E FURA,
QUE AOS TEUS BEIJOS ENTREGA, EM PLENA FORMOSURA,
-OS DOIS SEIOS QUE, ARDENDO EM DESEJOS, AFAGAS...

BEIJA-A! O SOL TROPICAL DEU LHE A PELLE DOIRADA,
O BARULHO DO NINHO, O PERFUME DA ROSA,
A FRESCURA DO RIO, O ESPLENDOR DA ALVORADA..

BEIJA-A! Ê A MAIS BELL A FLOR DA NATUREZA INTEIRA!
E FARTA TE DE AMOR NESSA CARNE CHEIROSA,
OH, DESVIRGINADOR DA TERRA BRASILEIRA!
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A imprensa no Estado Novo
CENTRO do decennio, que agora se está

commemorando, do profundo Governo do
Presidente OETULIO VARGAS, no ler de reíe-
rir-me a elle, colloco.me sempre no angulo
ormado pelas minhas actividades, et mo homem

imprensa e, especialmente, na qualidade de
>residente da A. B. I. Foi nessa funeçáo que
nuitas vezes mantive, como ainda hoje mante-
nho, contado directo com S, Excia . podendo
auscultar os seus sentimentos de verdadeira
ç franca sympathia pela nossa profissão e á
nossa classe, sympathia tantas vezes patentea-
4a nfto na eloqüência das palavras, mas por
idos positivos e concretos, attendendo-nos
ias justas aspirações e olhando a impren.
ta como collaboradora do Estado, na sua
:>bra de interesse publico. A minha opinião,
Mnbora externada por esse prisma, não deixa
Ié ampliar no conceito geral da administração
Io eminente sr. Presidente da Republica, eu-
os benefícios o Paiz proclama e estão ao ai-
:ance de todos os que queiram ver com os
ilhos da justiça e do patriotismo.

Herbert Motes

%w*

'%

Alegria e bondade
IÜUMA ferra povoada por descendentes de

três raças tristes, o sr. OETULIO VARGAS
talvez seja o único homem que sabe rir. O seu
riso não esconde tristezas nem desatentos: -
nada tem de convencional. Elle vem. franco, es-
pontaneo, das fontes puras da alegria de viver,
para fazer, segundo a bella imagem de Jaures,
a amizade com a luz. Nessa franqueza de ai-
titudes prazenteiras e sadias encontra o sr.OF-
TÚLIO VARVAS o melhor meio de deíeza con-
tra as lentas e ruinosas intoxicações do uso do
Poder. Desilluzões.desencantos.peifídu s etratu-
ções, se vão para longe do seu espirito, cc no
corvos assustados, ante o bello canto cie con-
fiança da vrda, ante o liymno de alegria que
o riso de S. Excia. exprime, sem receio de
violar as tradições do mando supremo, as quaes
obrigam os chefes de governo a trazer em pu-
blico uma carranca taciturna, impregnada de
tristezas e de preoecupações superiores, com
os zygomaticos paralysados pela pressão do
peso das responsabilidades que elles carregam
na cabeça...

Wlademlr Ilernardes
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Uma visão do movimento do nosso porto, vendo-se atracado ao cães ujria unidade

da marinha mercante ingleza, recebendo milhares de toneladas de minério.



'.' ,'f "*¦ 
^ %

'

Sob re o escoamento do minério
INAUGURANDO, cm 1'de janeiro de'* 1940, a Exploração Comrnercial do
Porto de Victoria e determinando no
^vas obras, S. Excia. o sr. Interventor
federal Punaro Bley, removeu o único
obstáculo existente que, contrariando
rtim axioma econômico, difficultou as réa-
íizações de exportação do minério de
lerro pelo nosso Porto ; a carestia dos
%erviços portuários.

Joié Ribeiro Marllii»
( DIRECIOR DAS OBRAS- DÓ PORTO )

? ? ?

I ... "Dentro de um anno apenas
|:onta a "Victoria a Minas" estar con-
auzindo para o porto da capital a mas-
sa de um milhão de toneladas.

Esse é o transporte minimo com que
éohta trabalhar depois dos grandes me-
jhoramentos que estão se realizando'*.

FmncUco Pereiro
( DIRECTOR TECHNICQ DA COMP BRA-

SILEIRA DÊ MINERAÇÃO E SlDERÜR»¦ /"* GlA 5. A.)

• ? *

- i-**mW mister ter por principio tudo
que devemos fazer para reduzir ao mi
nimo de despczas de exportação de mi*
nerio, nós não illudindo com às cota-
çdes ora dominantes, olhos postos nos
nossos concorrentes — mais próximos
do que nos dos mercados consumido
res .

..i#wa maior tonelagem de minério
de ferro até agora intereambiada entre
vários pàizes, por anno, não excedeu de
35 milhões de toneladas, das quaes mais
de 16 milhões da Loreriã (França) do
theor de 38% -»- e 10 a 12 milhões de
toneladas da Suécia, de 61;5%*\

Henrique de Novaei
«o^;^,;.- .> ,,v:. ,^*>*^*iSHtlf
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O enchimento das caçambas é realizado, em media, de uma tonelada em cinco minutos.
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de ferro pelo Porto de Victoria
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Descargas das caçambas, com uma tonelada, nos porões de um navio brítannicc, per

fazendo uma media de 26 toneladas por hora.
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Hf\ ferro exportado pelo Porto de Vi-
V ctoria destina-se á Inglaterra e aos

Estados Unidos. Seu theor tem sido de
68%".
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..,."0 Brasil tem a maior quanti-
dade de ferro concentrada em uma so
região. E' a zona do Rio Doce e da
Serra do Espinhaço em Minas Geraes
aonde existem reservas calculadas em
16 bilhões de toneladas de minério de

*¥

ferro".

Roberto ML Couto
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Banco do Brasil
Taxas para as contas de depósitos

DEPÓSITOS COM JUROS (Sem Limita) ..*.;.

DEPÓSITOS POPULARES (Limite de R». 10:000$00) ...

DEPÓSITOS (LIMITADOS Limite de R». 50:000$000)

DEPÓSITOS A PRAZO FIXO:

*• • . * ? » f ¦(,.»,».*.¦* * * ? % » * «

• •»»*»«•*•»

• • » • .... . « * »

• .»»*»»»..*»»»#•**#». ........ . . . . ....Por 6 mezes ..........

Depósitos com retirada mensal da renda, por meio de cheque:

<E_> I • 191. O «

4 •[. a. a.

o :. a. a.

•/. a. a.
#|. a. a.

iw r o in «zoi»* .»««.«.......»*?,.,,.».*....». ,, «»».,, #.» iD • i i(C * i. a. a
r^ O i I __- ITI w__OB.. i ....  ........ ...... ^^ • 11 Cm I. a • S.

Deposito mínimo - Rs. 1:000$000.

LETRAS A PRÊMIO:

Sello proporcional. Coidíçóss idanticas ás de Depósitos a Prazo Fixo.
O BiMCO DO BRmXIL FAZ TODAS AS OPERÇÕES BANCARIAS-DESCON-

TOS, EMPRÉSTIMOS EM CONTA CORRENTE GARANTIDA. COBRAN-
ÇAS, TRANSFERENCIAS DE FUNDOS, ETC.

AGENCIA EM VICTORI4: RUA JERONVMO MONTEIRO n. 3_t5

•%-W

0 Departamento Geral de Agricultura enfrenta problemas da mal. elevada expressão
{CONCLUSÃO)

tabelecimentos agricolas; l.O64:125S0OO com ac-
quisiçâo de plantas; 073.926$500 com acquisição
de ssmentes; 738:595$700 com construcções agn-
cola» ; 623:0445600 com material biológico ;
6tft:0475900 com acquisição de reproduclores ;
515:30*65600 com maquinas de mandioca;......
330:2555500 com material de laboratório;
238:7885600 com exposição e propaganda agn-
colas; 202:3725500 com ensino agricola ; e ...
86:3825000 com acquisição de propriedades a-
gricolas.

Segundo os annos assim se distribuíram as
despesas com os serviços de agricultura, nos
últimos nove annos:

iyji ...... .... .•'..>..•»«...

\yj___. .».«.....« ... .......<...*„

iy,jj .....*. *..'.* *t«««... »...•«...

1Vj4

i */3D ••«••»»••.••,«••»••«•• .. . .

l y J/O •»*»••«»•••.......»•••.••

Ivj/ .»......••...•....,...»..«

1yjO •»•»••»»»•»•««»•••«••»••»»

iyjy »«•»»................. ....

409:1765000
703:000$ 500
677:7805000
511:2605000

1.946:0035200
1.9Ô1:500S700
1.950:7645000
1.709:0325200
1.022:4325000

A aquisição de sementes tem sido uma das
preoccupações da administração de maneira a

poder apresentar uma producção seleccionada
e capaz de corresponder ás exigências de
qualquer aquisitor. Assim c que o Estado tem
aplicado verbas especiaes na aquisição de se-
menles de milho, arrèz, soja, batata, leijâo,
etc,

Ainda, recentemente, na reunião dos chefes
de serviços agrícolas do Ministério da Ayncul-
tura, o sr. José Eusetti de Viveiros, executor do
accordo do fomento agrícola neste Estado»
destacava neste ponto, isto é applicação de
verbas na aquisição de sementes, mencionando
ainda o desenvolvimento da fructificullura no
Estado e da cultura do algodão, que se iniciou
praticamente em 1935. Também se referiu á cul-
tura do trigo no Espirito Santo, cujo incremento
justifica um destaque especial.

O fomento da agricultura no Espirito Santo
c destacado deste modo por um alto funcionário
federal; e mostra que os resultados positivos
que apresentam, se destacam de maneira ex-
Dressiva. A diversificação da producção c, pois,
uma realidade que ressalta a qualquer olhar; e
indica, por outro lado, aue novas riquezas se
estão criando no Estado graças ao fecundo
trabalho da lavoura espirifosantense com o
apoio e estimulo do actual governo do Espirito
Santo.

i
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O E}<er-
cito de
hoje

Em uma exten-
são de 20 a 30
c] ii i 1 o pnetros de
p r o fundidade, 0
Vale do paraíba
foi teatro de unia
das m a D 0 b r a S
militares de
maior enVérgadu-
ra já realiSridas
no Brasil pelas
nossas forças ar-
madas.

A importância
desse aconteci
mento para o trei
namento dos nos
sos solda d o 5,
marin h ei ro s e
avia d ores, está
indicada não ^ó
pelo numero de
homens que to-
maram parte nas
m a n o bras, mas

7/m i/erãad£ir<y
teáoiirvf

5(>THARmA

00 RIO ^

PARA FERIDAS, INFLAMAÇÕES,'
ESPINHAS, CRAVOS, SARDAS, ETC.
MELHOR QUE QURIÇUER CRÊMEoeTOUCROÔR

p r i n ci palmente
pelo zelo e apoio
que as mesmas
d is p e n S aram o
Chefe da Nação
e o Ministro Gas
par Dutra, entre-
gando sua orga-
nisação e execu-
ção aos militares
entre os mais
com p e tente do
do nosso Exerci-
to.

Esse aconteci-
mento indica,
ainda, a hora de
renova ção por
que passa o Bra-
sil, em todos os
setores da activi-
dade de seus fi-
Ihos. Nas fabricas,
nas escolas e nas
casernas, domina
o mesmo espirito
que compreende
haver cheg a do
para nós o mo-
mento de cons-
truir urna Pátria
grande, forte, e li
vre, dentro da co*
munhão e os dos
ideais de pas ame-
ricanos.

5
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Companhia
Espirito
Santo e Mi-

ias de
as? m
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Armazéns
Geraes

Um aspecto da Câmara de Expurgo de Cereaes instailada
em um dos armazéns da Cia. Espirito Santo e Minas, que
muito tem concorrido para melhorar o padrão dos nossos

productos de exportação, principalmente o milho.
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vSiyo de suas realizações, caso fa
ctores imprevisíveis e superveni
entes tenham vindo, senão annul-
lar, pelo menos modificar as pre
visões bem intencionadas.

0 que o Brasil está fazendo é
uma formidável experiência de pro
gresso, cujos primeiros fructos, ad-
miraveis em todos os sectores. nos
autorizam e imperativamente acon
selham a não mudar de directrizes.
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Sylvio Peixoto
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Dores nas Costas
Synonimo dé

Distúrbios Renaes
Milhares de homens e mulheres

que se queixam de rheumatismo
ou de dores chromcas nas costas

soífrem, de facto, dos rins, sem
o saber. Centenas de soff redores
gastam dinheiro com remédios

inúteis, porque náo comprehcn-
dem que o único remédio que os
pódc ajudar deve actuar directa-
mente sobre os rins e auxitiai-os
a Libertar o sangue das impurezas
e substancias tóxicas que sâo

tx causa dos padecimentos que supportam.
O tratamento do rheumatismo, das dores chronicas nas costas e das

dores nas juntas deve começar por fazer voltar os rins á sua acçào
"evigorante, c c* por esse motivo que o afamado remédio Pilulas
De Witt tem obtido tanto êxito na eliminação das dores e dos
sofrimentos.

As Pilulas De Witt náo encerram mysterio algum. O seu modo
de usar está claramente impresso cm cada caixa c qualquer
pharmaceutico lhe dirá como sáo efficazes. 24 horas depois da
primeira dose verificará V.S. que já começou o seu effeito re^
vigorante, recuperando a sua saude por intermédio dos seus rins.

As Pilulas De Witt para os Rins c a Bexiga podem ser tomadas
ern qualquer occasiào por homens e mulheres, velhos e moços, até
mesmo pelas pessoas muito fracas. Sào um remédio especificamente
pira os rins ; náo sâo purgativas. Porque continuar a sotfrer
quando as Pilulas De Witt estão ahi para trazcr-lhe alltvio ?
Compre um vidro hoje mesme e acabe com as suas dores, recon»
quistanto saude, força e vigor.

Pilulas De WITT

S

PARA OS RNS E A BEXIGA
;:>y.

Indicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dores na Cutura, Distúrbios
Renaes, Moléstias da Bexiga e, em geral, enfermidades produzida»

por excesso de ácido urico.

fllliança da Bahia Capitalização 5. A
Amortização de Outubro de 1940:

"- • * * * »

C a pi tal Duplo —
Segundo
Terceiro
Q u a r to
Q u i nto
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08 857
17.849
10.126
02.417
06.311

Succursal de Victoria-Av. Capichaba mO-Tel. C. 51
0 melhor titulo dentro do Melhor Plano pela Melhor Sociedade de Capitalização
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ENO REFRESCA

na parle baixa da cidade de Porto Ale.
gre.bem longe dos bairros da aristocracia, uma
alegre e festivo «republica» de estudantes,

E por isto mesmo, Iodas as noites, as mo-
cinhas românticas dos arredores recebiam a
homenagem plangente das serenatas que os
rapazes da «republica» coslumavam organizar,
na anciã, muito brasileiro, de sonorizar os ver-
sos de amor que comrneltiarn.

Mas ninguém pense que os estudantes do
grupo se desmandavam em altitudes de mata-
mouros...

Nada disso. Para controlar o ímpeto de oi-
gum delles mais afoito, eslava sempre alerta a
serena energia do chefe da turma, um rapaz
que estudava na Escola brasileira, sendo ao
mesmo tempo um dos soldados do 25* Batalhão
de Infantaria, aquarlelado na capital do Pio
Grande Sul.

Certa vez, pas-
sova o referido
esludanfe-soldado
pela residência do
capitão Perciliano
Bento Xavier, da
Brigada Militar do
Estado.

Diz André Car-
razzoni, o relator
do episódio, que
— «a senhora d.
Carmelita Xavier,a
dona da casa, não
cessava de futurar
arespeifo do bem-
vindo visitante.
Nâo o achava tns-
te, mas um tanto
grave para a sua
idade e sua situa-

-çâo. Aquella ligei-
ra c ire u m sp ec
çâo,de onde em
onde ilíuminadu
por um franco
sorriso de bonda-
de, não seria urn
signal do des-
tino?

Naquella tarde ;
a veneranda se-
nh ora, trocando
algumas palavras
com o estudante, *

que tão bom ami-
go se fizera de
iodos os seus,
commentou:

— Qualquer coisa me segreda que ainda
serás um grande homem. Quem sabe se presi-
dente do Estado, heim ?

0 rapa/ achou muita graça no vahcmio da
bondosa senhora. E rindo gostosamente com
aqucltas palavras, que lhe pareciam uma sim-
pies manifestação (]o sincera amizade que lhe
dedicava, respondeu gracejando:
1? - Do Estado?—Augmenfe a escala, d. Car-
mehta. Presidente da Republicai

* * * *. * * * • * *»*»»*(,«»4 * * .......

Como já disse, o facto se passou no anno
de 1903, cm Porto Alegre.

E entra para a serie dos «Instantâneos HiS-*oricos», porque o jovem a quem d. Carmelita
fazia as suas previsões sensaaonaes chama-
se —OETUI.IO VARGAS.
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GETULIO VARGAS

Admiro neste
grande homem pu-b I i c o , antes de
tudo, a sua ener-
gia e a sua bon-
dade.

Energia symbo-
hza confiança em
si mesmo, firmeza
de altitudes, per-
severança para a
lueta.

Bondade synte-
tiza equilíbrio sen-
timental, capaci-
dade de justiça,
heroicidade s e ra
violências.

Por tão altas
qualidades espiri-
fuaes, é que se
mantém sempre na
mesma posição de
coherencia, de se-
gurança, os olhos
postos no objecti-
vp supremo, que
sempre alvejou : a
grandeza da pátria

Enfrenta todos
os obstáculos com
serenidade. De-
fronta-se com os
maus, sem nunca
perder a sua mata-
cavei Imha de con-
dueta.

Si a elite o res-
peita e o conside-
ra, o povo estima :
mais do que isto :
adora-o.

E, assim, elle é
indubitavelmente,o
Homem do Brasil.

Alvlmar Silva



"¦•

*

Jornalismo de Alvura da pelle em 3 dias
hontem e de
hoje

Co m p ar a nd o o
jornalismo de hoje
com o q u e, com
esse nome, se fazia
ha 10 annos passa-
dos, é que bem po-
demos avaliar a dií-
ferença que tem ca-
racterizado os pro-
cessos e a technira
desse ser tor da nos-
sa actividade cons
truetiva.

Naquelle t e m p o,
quem dispusesse de
um jornal, ou mes-
mo de um amigo
num jornal, podia
dizer que possuía a
mais poderosa das
armas.

Com um j o r n a 1
tudo era possível. De
um pobre diabo se
podia fazer um se-
nador prestigiosissi-
mo, como de um vir-
tuoso cidadão, se po-
dia fazer um crapu-
lozo integral.

E isso graças a
u m a irrcsponsabili-
dade ampla e diffuza.

E quando a pena
do jornalista se pu-
nha a serviço da Po-
litica, o que então se
fazia, só não era tre
mendo, porque era
pittoresco.

Lembro me ainda
que, certa feita, o sr.
Góes Ccdmon, então
Governador da Ba-
hia, fora ferozmente
responsabilizado p e-
Ia cheia do rio
S. Francisco.

Também, cm 1929
certo jornal nortista
attribuia ao Gover-
nador de Pernambu-
co a secca do nor-
deste.%.

Beneventlno
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As» Manchas.Sarrlas, Cravo9,Es|)inhas e Verme
thídfio e a Côr Terrosa da Cutis Desappare-
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Como conseguir essa leitosa trans-
pareneia da c u t is táo admirada ?
Náo a forra de pó por certo... mas
com 0 cuidado adequado e um cre~
me de confiança —Creme Rugol!
As queimadurs de sol, as espinhas,
os cravos, os poros dilatados de-
sapparecem deforma agradável em
2 dias, sem levantar a pelle.

Garantimos os resultados

Garantimos que o Creme Rugol
supprimeas manchas, pannos e sar-
das completamente; que elimina a

cutis avermelhada, terrosa ou ama-
rellada; que alisa as rugas sem es-
ticar a pelle, mas tonificando os te-
cidos subeutaneos.

Si Rugol nâo fizer tudo isso para
v. s. lhe resumiremos o d i n heiro
gasto. Esta noite, antes de deitar-
se e depois de limpar bem a sua
pelle, applique v. s. o Creme Rugol,
esfregando-u bem. Em seguida tire
o excesso com uma toalha humida.
Rugol lhe trará muitas satisfações,
conservando clara e formosa a sua
cutis.

Connniscirios : Alvim tik Freitas
Rua Wenceslau Braz, 22 *—-.S&o Paulo

O MAIS COMPLETO CREME DE BELLEZA
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NOIVADO

Fizeram se noivos, nes-
ta cidade, o sr. Luiz An-
tonio Curvacho, e a gen-
til senhorita Jacy Olivei-
ra, dilecta filha do dr.
Américo de Oliveira, con-
ceituado clinico e alto
funecionario do De par ta-
mento de Saude Publica
do Estado.

Aos jovens noivos os

parabéns da «Vida Capi-
chaba».

CASAMENTO

Realizou-se no dia 17
do corrente, em Collati-
na, o enlace matrimonial
da sta. Nair Dalla, filha
da exma viuva d. Maria
Dalla, com o sr. Abido
Saade, destacada figura
do commercio de Ac-
cyoli.

Serviram de padrinhos»
no civil, por parte da

DESPERTE A BIUS
DO SEU FIGADO

Disposto Para Tado
8«rn Agudo deva derramar, dUriamenlt,

no «itomairo, um litro d« hili». S« a billi nlo
corre livremente, ou alimento» náo tio
diurrido» e apodrecem. Of g«xe» incham O
Mlomne». Sohrevem » prináo da ventre.
Vocp sente-*** abatido • COCEM rçue tnv«n#-
nado. Tudo v amargo e a vida é um martyrio.

Uma nimple* evarttaçán nâo tocará a
rait<ta. Nada ha como a,n famo*a» Tíllulaa
CARTERS para 0 Figado, para uma acçáo
certn. Fnzem o»rrer livremente e*»*e litro
dé bilta, e você sentc-«e dispOêtO para tudo.
Nâo cnii!»nm damno ; tio suave* e contudo
uno maravilho-a» para fa*er a bili* correr
livremente. IVça a? Pillulaa CARTKKS
para o Figado. Nâo acceite imitaçó<
Preço 1S000.

m
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QUE P05SO FAZER PARA
% MIN HA JULIA ? NÂO
CONSIGO FORTALECE-LA I

NDE-LHE A EMULSÃO,,
DE SCOTT. FE2 MILAGRE
PARA AMBAS AS MINHAS
FlLHASüAJDMJf DE
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NA PUBERDADE AS MENINAS SÃO AUXILIADAS
POR ESTE FAMOSO TONICO-ALIMENTO
De gosto agradável a
Emulsào de Scott de óleo
de figado de bacalhau
combinado com cálcio
e sódio, é muito melhor
por ser 4 vezes
de mais íacil
digestão que o
óleo puro. Este
remeaio-aiimento
ideal fortifica e

EM U ISA

Ar- 'j^ ^W^

nutre garantindo ás
meninas na mais im-
portante idade da vida,
a puberdade, resistência
contra as doenças.

Dê-a á sua ülha
regularmente e
lembre-se que
é bôa para to-
dos os membros
de sua família.

SCOTT
Para sua garantia veja se ha no vidro e no envoltório esta
marca famosa. Para sua economia prefira o vidro grande.

noiva o sr. Artaceree Brót?
to e exma. sra. e o sr. Klias
Saade e d, Kafa Saadi, por
parte do noivo. No religioso
foram padrinhos: o sr. Anto
nio Saade e d. Adelaide Dalla
Brandão pela noiva e o sr.
Francicco Saade e sta. Maly
Saade por parte do noivo.

0 acto civil teve logar na
residência da noiva, tendo
constituído um acontecimento
de raro brilho sccial, dado o
conceito de que desfruetam
os jovens nubentes na «Prin-
ceza do Norte».

Os recenveasados seguiram,
no mesmo díatpara BelloHo;
rizonte, em viagem de nupeias.

CONVITE

Da commissão promotora dos
festejos em commemoraçâo á
passagem do decennio do go-
verno do exmo. sr. Interventor
Federal neste Fstado, recebeu
a «Vida Capichaba» attencioso
convite para se fazer represen-
tar.

Gratos.

i
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lüçía pela vida vencem
os mais fortes:-FORTEX
vitaliza e dá força

•¦¦¦

A'---*'

A' venda em todas

as pharmacias

O sorriso do
Presidente
Ge túlio Vargas e

Castro Alves

Vocês verão em que exguísila círcumsfan*
cia se uniram, num mesmo incidente» os nomes
do estadista a do poeta,

Com um grupo de associados da «Casa
de Castro Alves», compareceu, certa vez, ao
Caltele, o dinâmico poela DatCY Teixeira Mon-
teiro.

Com aquelle vozeirão que Iodos já conhe-
cernos, assim íallou o «fan numero um» de Cas-
tro Alves :

— Senhor Doutor Getulio Dornelles Vargas!
Aqui estamos, em nome da «Casa de Castro
Alves», afim de solicitai de V. Exeia. a honra
da sua assignatura fia acta da fundação desse
modesto grêmio, que se organiza para cultuar
a memória do grande vate nacional, Senhor

Doutor üetulio Vargas...»

Quando Darcy Monteiro acabou de discur-

sar, o Presidenl : foliou sem a mais vaga infle-
xao oratória 1

Perfeitamente, senhores. Desde que a
«Casa de Castro Alves» esteja com a sua exis-
tencia jurídica assegurada, o Governo terá
prazer em auxihal-a na sua benemérita cru-
zada.

Darcy que nâo faltara sequer no tal ouxi-
*io a que se referira tao promptarnente o sr
Gelulio Vargas, ficou deslumbrado e retomou
a palavra!

V. Excía. penetrou o meu pensamento
Aliás, eu não me admito da boa vontade que
acaba de ser manifestada por V* Excia. para
com a memória do Castro. Porque nunca n*e
hei de esquecer que o volume «Espumas Flu-
cluantes», da rninha bibholheca particular, que
guardo com verdadeira relíquia, tem, na se-
gunda pagina, as seguintes palavras manus.
criptas*

«PERTENCE AO SARGENTO VARGAS»
àqui, o orador mudou de tom:

. —Teria sido elle de V. Excio ?

O presidente parece que gostou da piada.
Porque sorriu e explicou ao vibrante orador:

Não: trata se, com certe/a de um outro
sargento V&rgas.

E aceenluando ainda mais o fom da pilhe-
ria :

Eu, quando li «Espumas Eluctuantes», nem
era ainda soldado razo..*

' 
X
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B/'• Ô convite do presi-

dente Rooseuelt
Teve a maior repercussão em

todo o mundo o convite que o
presidente Koosevelt dirigiu ao
presidente Getulio Vargas para
que visite os Estados Unidos Um-
dos. Podemos assegurar, desde já,
que o convite íoi acceito, embora
nao se tenha fixado ainda a data
da viagem-

Para nósf americanos, esse
acontecimento registrará uma eta-
pa de intensa cordialidade nas rela-
ções continentaes, sobretudo entre
o Brasil e a grande Repubhca.
Nunca a amizade entre as duas
maiores unidades da America foi
tão intima como agora. O que a
visita do presidente Getulio Var-
gas vem demonstrar, é a aííirma-
çao de que nao existe, na realida-
de. nenhum antagonismo entre os
dois paizes, de vez (pie a política
de solidariedade continental tem
repouzado, sobretudo, na mutua
comprehensâo de todos os povos
americanos.

: a.
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«0 Brasil de hoje é completamente outro»

JUVENTUDE
ALEXANDRE

n

«A transformação que o advenlo do Esla-
do Nacionrl operou na vido política do paiz,-
na consciência dos cidadãos e na mentalidade
social, substituindo paixões partidárias, os ri-
validadès de clan e as hostilidades pes oaes,
pelo espirito de associação c por um ideal col-

lectivo de paz.de disciplina e de trabalho, Ira-
du/ se em mfirudades de emprehendimentes de
interesse geral que os regimens passados diííi-
cultavam ou impossibilitavam.

Em minhas excursões pelo vasto interior do
paiz, tenho encontrado mesmo, nas mais lon-

gmquas comarcas, si qnaes mequivocos da nova
ordem, estimulando iniciativas» reviverd< erur*

gias adormecidas. Por Ioda a parle, nas cida-
dades e nos campos, ha uma vontade generali-
zada de trabalhar, de construir e superar ve-

lhos cepticismos. De regresso de cada unia des-
sas viagens, sinto reforçada a confiança que
nunca me faltou nas reservas de capacidade e
resistência moral do povo brasileiro. O Brasil

de hoje c completamente outro em seu progres-
so e em sua vitalidade, avançado em poucos
annos, muito mais do que em varias décadas
anteriores».

Getulio VargHS

.. 
¦
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Em busca da felicidade

Devido o uma óperaçpò de apendiçile su>
pürada, aehaVa.se D. Oibriele, esposa de um
dos melhoreis amigos, gravemente enfermei, tis-
leva mesmo, voe nâo voe, alé com a vela na
no mão. Como ern de meu dever, fui, num sab-
bodo, ínzer-lhe umo visita, Enfteí ., CUíl prwu n-
lei a Iodos e sentei-me numa cadeira que me
offerccernm. Conversemos,., As dez horas/mais
ou menos, da nofle, o meu amigo peditt.me
gue antes de ir-me embora acompanhas-
se o Ruth» esposa de um víéjártte, alé o sua
coso. Nao live oulro recurso, senSo, satisfazer
o seu pedido. Despedimo-nos., Pelo caminho con-
versámos sobre o estado de smidv de D. Ga-
brielo, os despezos que o pobre do Mario es-
lavo fazendo, sobre negócios livros, creanças
namoros, até que a nossa converso recaluu
sobre o casamento. Chegamos a um ponto em
que o nossa palestro versou sobre o dever dos
noivos, antes dp matrimônio. Achava eu que
todos os indivíduos antes de passo tão deòWi-
vo no vido deveriam submeller-se ao exame
pre-nupcial, que, além de trazer a vantagem de
conhecerem melhor o esbuio (te saúde de cada
um, evitaria dar logar a muitos casumenk 5 de
pessoas, com doenças hereditárias, lol\< 7 igno-
rodos por ellas e que, depois de tratadas, po-
deriom gerar uma prole sadia, robusta de cor-
po e de espirito. Concordou cpmmigo, achan-
do que linha razão, mas que, infelizmente, no
nosso poiz essa questão era quasi completa*
mente desconhecida e que a sociedade não
olha de bons olhos a todos aquelles que assim
procedessem. Desculoei-me, alleqando que no
Brasil, esta questão não era tão desconhecida
como ella pensava. No Rio de Janeiro existe o
CIRCULO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO SE-
XUÀL, sob o direcção do Dr, José de Âlbuquer-
que, onde Iodos estudam este problema. A bio-
logia nos ensina como o SER, nasce, cresce,
reproduz,e morre. Nas escolas,os nossos mes-

AUGUSTO LINS
— Advogado —

Rua da Imprensa ir 18 — Tel. C. 68
VICTORIA

.;ewt«,í ...~j^mumammiim&

MILTON NASCIMENTO
bes nos ensinam o momenclaluia de te dos cs
órgãos do corpo, mas não rVOS ensinam os se*
xuaes, deixando esta tarefo ao cargo de com-
panheiros libertinos ou de romeiras de boixa
classe, ao passo que se elle3 nos orientassem
pelo lado para que nos devíamos voltar, de.
rnnnstrando gue a natureza não criou íuneções
1 minora es, e sim o tio mem é que os immorali.
za, desviando-as cie suas verdadeiros finahda.
des. Olhou para mim, sorriu... e disse-me que
voltava a apreciar o meu modo de pensar,mas
pnho certeza que quando eu fosse noivo não
procederia assim.

—Talvez I. . Respondi-lhe, mas, creio que
será muito ditficil.

Como já nos estávamos approximondo de
sua casa, retirou o seu braço que estava apoia-
do no meu, depois, nos despedimos tendo eu
promethcio que qualquer dia voltaria para con.
tinuar a nosso consersa. Dias apOZ.fui visilal-a
e gostei tanto da palestra, que sempre que me
era possivel me dirigia para lá, Um dia saiu em
suo companhia para passear e eis que, quando
estávamos sentados num banco do jardim, no-
fei que ella fixava o olhar em mim, como que,
talvez, querendo adivinhar o meu pensamento.
Quando percebi, corei; senti, em seguida, umo
espécie de arrepio e veio-me á lembrança que
talvez estivesse gosiando delta. Km casa, pen-
sei, novamente, e acabei chegando ã conclusão
de que nao devio pensar assim; achei ale que
seria um absurdo. Numa farde em que fomos
passear no parque, ella disse-me que se con-
siderava muito infeliz, que vivia conslanfemen-
te só e que gostava muito de minha companhia,
pois além de seu mando viver permanentemen.
te viajando, ao regressar metfia-se no logo,
chegando quasi todos os dias ao amanhecer em
caso. Quando acabou de íallar notei que esta-
va chorando. Qfíereci-lhe um lenço, e depois
aconselhei-a que devia ser móis carinhosa paro
elle, que evitasse discussões, que sempre fre-
quentasse festas e procurasse diversões, para
ver se assim ella conseguia fazer com que elle
permanecesse mais em casa. Altegou. me que
já o tinha experimentado, mas que iria fazer
nova tentativa, si bem que estivesse certa de
que o casamento, para el^j, não tinha trazido
o felicidade que tinha imaginado.

Continua no próximo numero.
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CIA. SERVIÇOS DE
ENGENHARIA S/A

Construções Civis

Estradas de Ferro e de Rodagem

Pontes, Portos, Canais e Túneis

Obras Hidráulicas em geral

Edificações, Estudos e Projetos
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Endereço telegrafico

«SERVIENGE-

RUA MÉXICO, 98-7.° and.

Fones:

Seccõo k Minas Gerais
Rua Rio de Janeiro, 651

Fone 2-3162

Belo Horizonte

Seccãu do Espirito Santo
Rua Antônio Aguirre, 137

Fon- 602

Vitoria
Direção 42-9297

Secção Técnica 42-9463 Secção [Io Pará
Av. Nazareth, 190

RIO DE JANEIRO Belém

NEGÓCIOS DE MINÉRIOS EM GERAL
^^
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As congestões e inflamações de certos órgãos internos
f^x yy ..: •'.... ., ¦. .,'•¦ x . ,. . .:í, . ¦ -...;........ ... .- ¦-..,..-.; x . . ¦¦.....-. ¦¦ • X . ....... . .... ,; . •«.... .,:¦.¦.. ,.. ,

Certos órgãos internos das mulheres
congestionam-se e inflamam-se com
muita facilidade*

Para isto, basta um susto, um abalo
forte, uma queda, uma raiva, unia
commoção violenta, uma noticia má'/ " ou triste, molhar os pés, um resfria-

mento ou alguma imprudência.
-As moléstias mais perigosas da?, mulheres

/ cofrfecam sempre assim,
Justamentè^òsopgãòsMnais importantes são os que

se coiigfestionam c inflamam mais depressa, sem que a
mulher sinta nada no começo.

Nada sentindo no começo da congestão interna ou da inflamação, a
mulher não se trata a tempo de evitar que a doença se agrave e vá
peiorando cada vez mais. *

Ê esta a causa das moléstias mais perigosas!
Para evitar e tratar as congestões e as inflamações internas, use

Regulador Gesteira sem demora»
.- Regulador Gesteira evita e trata os padecimentos nervosos produzi-
dos pelas moléstias do utero, a asma nervosa, peso, dores e eólicas no
ventre, as perturbações e doenças da menstruação, anemia, palidez,
amarelidão e hemorragias provocadas pelos sofrimentos do utero, ira-
queza geral e desanimo, a fraqueza dò utero, tristezas súbitas, palpita-
ções, opressão no peito ou no coraçãd,* sufocação, falta de ar, tonturas,
peso, calor e dores de cabeça, dormencia nas pernas, enjôos, certas
coceiras, certas tosses, pontadas e dores no peito, dores naâ costas e nas
cadeiras, falta de animo para fazer qualquer trabalho, c^nçaços e todas
as perigosas alterações da saúde causadas pelas congestões e inflamações
do utenx ; *^ ^

Regulador Gesteira evita e trata estas congestões e inflamações desde
o começo, ^

Regulador Gesteira evita e trata também as complicações internas,
que são ainda mais perigosas do que as inflamações. ,

C ;¦ * *

Comece hoje Inesmo
a «tar Regulador Gesteira
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