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NAt) 
é ihopporUi.no suscitar uma

questão histórica que, si bem
nâo Valha o rjue se tem dito

e eseripto sobre, ívtA/ gràtiã. as
causas què determinaram, entre
nós, o advento da republicai tcm
um relativo valor, porque c sene
pre salisfat tono fazer luz sobre
um facto poucOi ou nada, eselare-
(ido.

Tem-se dito e eseripto que, feita
n republica, foi o dv. Affonso Ciamdio quem, primeiro, exerceu, neste
Kstado, o cargo do governador.Kis ahi uma aífirmaçáo, que me
nâo .satisfaz plenamente.No período çuadriennal do snr.
Henrique Coutinho. esteve, nesta
capital, como chefe da capitania,
pela segunda vez.osr. Veríssimo,
éqtáo, salvo engano meu, capitão
de fragata.

De uma íeita, numa palestra na
pharmacia dp meu saudoso amigoIgnacio Pessoa, affirmou o sr. Ve-
rissimo qüe íôra elle. Veríssimo, o
primeiro governador do Espirito
Santo, logo em Seguida á quedado throno.

Isso-podcr-se-n dizer -não pas-sou de uma pilhéria e quem tal
acreditou, só deu signal de ser ex*tremamente ingênuo.

Puro engano: páo ha. no caso,
nenhuma ingenuidade em se dar
credito aquella aífirmativa.

Conforme disse, náqueila oeca-
Stão, o ofíiciai cía Armada referido,
o governo provisório lhe telegra-
phara, daridò-ihe a incumbência de
se entender com o ex-presidente
da província, dr. Rodrig» es Horta,
afim de o scientiíicar de que es-'
tava desligado* da \ administração,
visto terem cabido o ministério e
oregimenaque o'dr. Horta servia,
e de convidar o dr. Affonso Clau-
dio para o cargo de governadorellectivo.

Acrescentou ainda o sr. Verissi-
mo que o dr. Affonso Cláudio nâo
annuira mimediatamente ao convite.

Tudo isso e mais outros porme-nores, que me nâo convém trazer
á publicidade, mesmo porque lhes

fatia o preciso valor, ouvi cu. bem
me lembro, do primeiro governardor republicano deste Estado, si o
íoi...

He facto—e sobre isso não ha a
menor contestação-a primeira no-
meação effcctiva de governador
tem a data rie 16 de novembro, e
fora feita, após uma pequena du-
vida em que interviera um conter-
raneo nosso,general Rodrigues Cam-
pos. naquelle tempo major ou ca-
pi táo, para decidir o governo á
nomear o dv. Affonso Cláudio,pois
havia um trabalhinho em favor de
um outro propagandista republica-
i.o —o sr. Bernardo Horta.

Foi, pelo menos, o qüe ii. ha
algum tempo.

Sabe-se também que o primeiro
governador rfá*àacfo entrou no
exercício das respectivas funeções
a 21 de novembro—cinco dias de-
pois de feita a nomeação.

Não ê possivei que o dr. Rodn-
gues Horta, pessoa de confiança
do ministério Ouro Preto, conti-
nuasse na presidência até 21 rb*
novemjmo, tendo sido nomeado a
16 o governador effectivo, tanto
mais que o governo provisório já
se havia entendido com o capitão
do Porto. sr. Veríssimo, no sentido
de submetíer a ex-provincia ao rc-
gfimen republicano.

Também não é admissível que a
âdmnistração da ex-provincia fi
casse cinco dias acephala — não queisso seja uma cousa impossível.
porquc.de uma feita, atephalo es-
teve quatro dias o throno do Inv
perio Romano, e era o Grande lm-
perjo Romano, ao tempo ainda o
primeiro do mundo, e, ademais,
uma acephalia em tão curto tem-
po e num período revolucionário,
á o que ha de mais natural -mas
é que a simples investidura dada
pelo governo dictatorial ao capitão
do Porto que o habilitou a despe-
dir o ex-presidente, ainda que o
fizesse com todas as cortesias, co-
mo se deve presumir, era bas tan-
te para pôr nas mãos daquella au-
toridade militar o governo do nas-

l
jl

cente Kstado, pois não é de sup»
pór que a missão do sr. Veríssimo
ficasse reduzida a tao pouco, vis-
to (jue, fallida a ingerência de
quem representava o antigo regi-
men, alguém devia responder, ain-
da (jue consultando, a cada passo,o governo (Ia Republica, pelos ac-
tos administrativos da província
que a revolução de 15 rie no vem-
bro tinha deixado em suspensão.

Devo dizer (pie, exeepçãj feita
do sr. Veríssimo, uma única pes*sôa, até hoje, me affirmou ter sido
elle o primeiro governador repu-
blicano deste Kstado,

Táo obscuramente passou pelavida a pessoa a que me reliro, quenão vale a pena citar-lhe o nomev.
Deus o tenha em santa paz.Mas esse informante acerescen-

tou urna particularidade : o capitão
do Porto, ao entrar em Palácio,
para dar conta do seu recado, «or-
tando as amarras á administração
provincial, entendeu-se com o se-
cretário da presidência (jue era o
meu amigo, de saudosa memória,
senador Cleto Nunes.

A' vista do allegado e provado,
pergunto:

V Quem foi o primeiro governa-
dor republicano do Kspirito Santoí,"íem a palavrão instituto Histo-
rico Kspirito-Santense.

*•

Ha dias, um illustré causídico
levantou a idéia de se constituir,
entre nós, um instituto de Advo-
gados.

Ao artigo publicado no sentido
indicado pelo advogado, seguiu-se
um convite dactilographado e aíi-
xado no Fornm a todos os causi-
dieos da capital, para uma reunião.

Não deu resultado a idéia.
Aliás, ainda não temos, pensoeu, um corpo de advogados nu-

mericarnente sufíleiente para um
fun desta ordem, pois só devemos
contar com os do foro da capital:
os do interior, sob a influencia de
outros ambientes, pouco se lem-
brariam do Instituto»

4'

y-

•¦:¦¦*••;

yy:Ar

..iJy



VIDA CAPlCHABA 15 - 2 . 927
::

Armazéns para fornecimento do pessoal da
-'

E. F. Victoria a Minas
LILIALS NO KSPIKITO SANTO:

Porto Velho, .loAo (Vel VII e lucurn

0LIVERI0 SOARES & CIA

::

ti.

Agentes de kcrozpne ; «Jacaré,* em ?ertò Vefbo;
«Estrella*, em Joáo Neiva*

Códigos: PARI ÍCULAB E *RIBllRO»

Télegrammas «OLIARES»
Iclcpltoiu;, 31 Caixci postal Sô41

Industria S.JORGE
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Fabrica de massas alimentícias
REFINAÇÃO DE ASSUCAR

Vendas por atacado

JOSÉ KASSAB
HUA DO C0P1MERCI0, 16

Fado é que a reunião nào se
realizou< á falta de (/norum...

_£' preciso quê rtOS convençamos
dé (pie essas comsas não devem
causar a menor estranheza.

Us nossos avanços, no piano in-
tellectuai. nào impetlem que se-
jamos um meio relativamente atra-
zado.

lia, entre i>às, uma grande pre-
oecupaçao em SC augmrntnr o hem
estar material, mas. quanto ás cou-
sas de espirito, nem as pessoas
cultas» na sua maioria, se preoc-eupam com <> desvele necessário,
com o carinho devido aos quetèm cultura*'( 

Que sc fez da Academia de
lanas r

? Quem dará notícias delia V
J)ois terços dos seus poucos

membros nunca lhe dispensaram,
ao que nie parece, a menor alten-
ç à o...

Ppuquissimàs sessões efectuou
(estmi e.sinbeleeendu a bypóthesé
dc já sèr o Ia uma instituição mor-
ta) ç estas mesmas destituídas de
interesse...

Temos o [hstitutn Ilisturico.com
*'|s MKlS r;n*;is 1 e || | \'\ Ões, (JU C. < j U ,1 fl -

do solerrnes, mais qtie solennes —
solenuissimas aceusam o impor-
tante compal"eeimonfo dc umas
quarenta pessoas./A tudo isso c preciso addicionar
a falta dr leitores tios nossos jor-naes e revistas.

Tudp isso devido ao sceptícís-
mo dos nossos homens de cultura.
que nào acreditam nos surtos da
mentalidade dos nossos conterra-
neos, porque talvez lhes pareça
que a lucidez de espírito nâo foi
feita para nós, ou. si nâo é isso, é
O egoísmo ue devora o interesse
pela sorte alheia e pelo viver eol*
lectivo e só inSpi *a o labor pelo
sgatihü pà>> quotidiano, pelo prazerindividual

• •
Flor de Sombra, na sua ehrnni-

Ca da lida Capichuha, dc ItO do
me/, passado, esteve ao sabor do
meu antigo modo de pensar, quan-to á maneira de se entender o fe-
minisntOi sem que fique a mulher
obrigada a se mascuhnizar pos ha-
bttOS e no vestuário.

Já tenho escripto a respeito e
sempre entendi, aliás commigo mui-
ta gente boa, inclusive FlÕf de

faixa postal, 3967 --Teleph.. 306
Tclcgrammas Koss<d>

Viotoria — K. K. Santo

Sombra, que a mulher para amhv
a par com o homem, nas suas eon
quístas mcritacs e políticas, nào
precisa descerá desclegancia e ao
ridículo dos calções e das botos»
do cigarro ao queixo e da cartola,
da bengala e do collarinho alto...

Penso cpie elia deve ter todos
os direitos políticos» pois não o jus-
to tpie os náo gose a mulher il-
lustrada e gose-os o taberneiro
naturalizado, que mal sabe dese-
nhar o nome, com o cpie se habi-
litou â funcçâo de votante: mas
nâo se dispa (_e nisso concor-
do com Flor dc Sombra) da sua
elegância, náo atire ao fogo as suas
vestes de seda, o seu crhapéozinho
gracioso, o seu leque de plumas,..

A elegância nos trajes e calca-
dos femininos é um signa! de bôa
educação, de bom gosto, de bom
senso e de progresso.

A prooria conformação phvsica
feminina repelleas calças masculi-
nas. A'mulher, pelo seu feítio ana-
tomico. ficam bem as saias, como.
pela mesma razáo, aos homens fi-
cam bem as calças c chépéos mas-
culinos.

POI ÜVAI Do.

Pellosü! Pellosü! Peitos!!!
das pernas, dos braços, do pescoço Há ia garçonuc»), das ãZÚV
Ias. de qualquer parte do corpo desapparccem em 2 ou 3
miuutos com o

DEPILUX
I)e|»daiorio liquido do Laboratório V. Lope/. o OIlIMLUXr um prodüòtò seientilico para eliminar pennugens*. peHos ecabrllas do corpo, deixa a pelle alva e lisa.mão queima, náo

prejudica a epiderme.
A' venda nas Pharmacias. Drogarias e Perfumarias: pel°Correio 7$000
Pom cdorniosccir ocutis useic «Flor de Belleza»

Laboratório F. LOPEZ - Caixa postal, 1511
Rio de Janeiro

Depositai ios:~-~ Araújo Freitas fk Cia« e
Rodolpho liess" X- Tia. --Rio
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Vida Capichabas, no gênero, o o periódico de maior tiragem e circulação no
Estado do Espirito Santo.
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Milhões de navalhas GILLETTE barbeiam
I i ri «¦ in um ¦ ,,, i ¦-*¦¦¦ ,. ¦„)¦¦- ,,- „ii , i,  .

diariamente meio mundo !
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O modelo «Harvard»
com esíojo encarnado

-Preço 12SOOO-
foi feito especialmente para o alcance de todos

Adquira o habito de barbear-se todas as manhãs. Náo appareça em publico com //o rosto por barbear. Porque gastar o dinheiro e o tempo, procurando o barbeiro, /
quando pode barbear-se em poucos minutos com uma navalha de segurança ffGILLETTE e obter uma barba com igual ou maior perfeição ff

A lamina GILLETTE tem o gume mais perfeito, jamais produzido. Não ha
necessidade de passar ou afiar as lâminas. A lamina Gillette legitima dar-
lhe-ha muitas barbas sem ser afiada. Não se perderá tempo em procurar //
reconstituir o gume em uma lamina gasta, pois haverá sempre uma nova

á mão.
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Cia. Gillette Safety Razor do Brasil
Ourives 50,* Io andar

fj

//
li

Cia.
Gillette

? ^SsafetyRa^or
do Brasil

RIO

//

ft

Caixa postal, 1797

Peço o ínvor út rc-
meltarr-mc, grautítaineitte,

a folheto miítulíifío «Bar»'
bear a m próprio*-

Nome

Rio de Janeiro -
71
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í-" f , Endereço

Cidade
ií

Estado

(Vida Capichaba)
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Nossos annuncios facilitam e apressam o augmento dos depósitos ban canos.
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Quer V. Kv. vestir-se bem e eom
à^m\ ^Ê ^8 ^^ ^1

pouco dinheiro

I» R O CU lt E S E M P RE
a ifi liai da

Alfaiataria Guanabara
Rua 1- de Março,34—Vicforia-fi. Santo r+m^'^yw*y' 3Ca*aw3K!*,*!ltllll*l^BP||^ww —rr«.....,,. • .
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VÒS OUTROS

Todoâ tom por incorrecto o em-
prego da locúçáò acima, Knga-
nam-se*

lY/stmtros é português de lei.
Nâo é como pensam muitos um es-
pattholismo repreensivel c desabo-
nado pelos clássicos de (ino qui*late. Nâo. E* sim um termo autori-
/.ado prios maiorais dc nossa
línçua, pelos verdadeiros mostis eforjadures du linguagem sâ c cas-
ugada.

Para inovar o que estamos di-
zendo, sirvam dc testemunhas os
exemplos seguintes, qual a qualmais cuergiro:

«A primeira vez me ri.
porque vos*oulros tomeis
a morte». (Manuel Bernai-
des, Npva Floresta, tomo
I. pag, 43.)

« Chor a i» vos-outros,
que tendes màe que podemorrer; a minha, que é a
Virgem Mono, nunca ha-
dc morrer, o por isso nâo
ehoro.» (íd, ibid., pao. j (,.)

«Averte bem, è Pile-
Prtôni que tu. nao saerifi-

cando, perdes as Felicida-
des deste mundo e mais
as do outro; as deste, por-
que te hei-de matar a tor-
mentos: as do oulro, por-
que náo és ainda bapii-
zado: e vósouiros aííir-
mães que ndo ha entrar
no ceu sem paptismo^
(Id. t&id.f pag. 54.)

«Como é possiveJ que»
quando nâo menos a Deus
pelo que elle é em si mes-
mo, ao menos lhe sejamos
agradados pelo que c
para nòs-outros?» (íd,ibid*, tomo II. pag. loa.)

( amoes. o grande Camões, nóepisódio do Adamastor. poetou;«Mu sou aquelle oculto
S e grande cabo.

A quem chamaes vós*
\outros Tormentorio.»

hf noutra parte:
«E vás-ouiros que os

| nomes usurpaes
De mandados de ueus

| como Thome...»
Epiphanío Dias, grãmmatico dosmais esmerados que Portugal pro-duziu, assim se refere a nôsoutros

na sua «Syntaxe Histórica Portu-

zer-se nôs-outros, vòs*outros, quan-do se quer contrapor rmphatiea-
mente nós e vós a outras pessoas i

Vós-oulros me chamaes mestre
e senhor e dizes, be, ca eu som
(Fios Samtomm, l 3» v,). Saberás,
pois, ó leitor, como nâs~outros Fa-
zemos o que te fazem ler.

(Carret, Viag. 31).»'Vadas 
as línguas nõvMatinas têm

o termo em questão como uma das
mais bellas preciosidades de lin-
Lr u a IF

guesa» ^
«Km lugar de nós, vós, pode di-

Assim escreveu Molière, no Dêpit
Amoreux, 1273, opud Mario Har-
reto;

«Naus emires gens â*è-
tude.»

E, egualmente, o clássico Zola:"JVbuà utttrestnous yotí-lons que les choses res*
tent comme elles cluienL»
(Germinal, 244.)

rlauberí:
«Xous lavons cormu»

naus autresi nous Pavons
connu, le Pds de charpen-
tier.» (Ea tenta Hon de
Sait. ylntoine, pag. 80).O philoíogo italiano. Regutine»

no seu í ocabulano delia língua
parlata dá om exemplo bem frí-zante do emprego da foeuçáo, quediscutimos :

: 7 $h -w ^
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Os produetos do laboratório «Sabão Russo »

SABÃO RUSSO
(solido e liquido)
o mais hvgieniro,
saudável e per-lumado, eontra
assado ras, con tu-
soes, queimadu-
ras, dores, es pi-nhas,pannos, ras-
\y^\* eomichôes e
suores fétidos.

Amaeia e cmbel»
leza a eutis.

5J>«çcW*

^¦mi'Mhji^z^ArS§

ílii«! | i , • íj' ¦:. " ' i um lili'Í'lÜ'
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IiI
gr

0 SEGREDO DA
SULTANA

Branqueia.refres-
ca, amaeia e em-

belleza a eutis.
Corrige os ele fei-
tos do rosto, tor-
nando-o cormo
uma imagem gra-

ciosa.
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Quem annuncia nesta revista, revela apurado senso commercial.
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r malmente chegou, ruidosa e louca, a Hora do Carnaval Passemos para a?
fileiras de sua Majestade !

As horas de soffrimento e afflicção, as horas de anciedade e de luta, as
horas de monotonia e tristeza, todas ei las cedem ao seu mágico impulso e ficam
sepultadas sob a onda de alegria que ahi vem com a Hora Feliz.

Deixemo-nos levar por esta prodigiosa onda multicolor. Vamos rir,
vamos esquecer e, como os outros, entregar-nos à folia. Diariamente somos
açoitados sem misericórdia pelas vagas do mar da vida. Jà que esta oncla
perfumada vem para acariciar-nos, deixemo-nos acariciar ! E para estarmos
certos de que o nosso constante inimigo, a dor physica, não consiga amargar-
nos esta alegria, levemos, para onde formos, um tubo da admirável

©FI/ISPIRIN/I
Dois comprimidos alliviam rapidamente a mais intensa dor de
cabeça, de dentes, de ouvido, etc, e curam, como por encanto,
o mal-estar e o abatimento causados pelo abuso das bebidas
embnagantes, pela extrema excitação nervosa e pelas tresnoitadas.

NÃO AFFECTA O CORAÇÁO NEM OS RINS.
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V. S. já Sabe escrever
a machina ?

Si náo o sabe, vá á ESCOLA REMINGTON,
á rua Domingos Martins, n 17, e cm aulas
diárias, ou três vezes por semana, á noite,
poderá tornar se um PERFEITO DACTYLO

GRAPHO.

in»

NfcS»t^fnR£3&-ll

Não se pôde trabalhar no commercio,
sem se saber manejar uma REMINGTON

GOMES <A BRUZZI
— —mi,——¦-mi,.—| mmm .--...im^ U .i ¦.¦¦¦¦ ¦¦¦ — mmm, ¦¦——.. ¦¦ii,. ¦¦¦¦¦.¦ ,.,.^~~^mmm.mm*mMmm*i^~mm»* ¦¦ ¦—<"'¦'¦» ¦  
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FARRICAÇÁO DE VINAGRES. LICORES, XAROPES,
VINHOS DE FRUCTAS

t* «cte* «ongenereíi petnt pmce*KOi matü h^aeniens
íoninier^m fm KTólftto de AGUARDENTE E ÁLCOOL

Cirande prcmio na B&postçffo Hiom nacional do Centenário »!*•
1922 r diploma «Ir honra <ío (n-*iituio Agrjeola Brasileiro

TELEPHONF. ^49 CAIXA POSTAL. J8i5
Emb Télegraphíco DiSTIllaçao *Ood»£oj RIBEIRO

Previnem» í»nnly^íi*l<>H ,? appr&vadoâ }»r|a laboratório Nítcionat
<fé »\oaly?iejí «to Rio rte Janeiro»

;:
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«Atiro nei plurale sí
unisce co'nomi personaii
Noi, Voi.Queste, Queli. e
ne circonseravc ,uu he di
pm lá si-mficazione:

« l '(d aliri Areademiei
delia CrUSCa*^

Encarando os exemplos que tra-
zemos á collaçâo. ninguém, creio
eu. terá ousadia de dizer que vos-
outros o espanholísmo espúrio e
que ^al despauterio è arranjo dos
tamaiuiueiros de obra grossa, in-
correndo na peni de serem man-
dados para 0 goronloeoimo dos
mentecaptos»

Si não estiverem satisfeitos, os
Caríssimos leitores, com os exeer-

ptos que venho de expor, compul-
sem a «Revista de Phílológía Por-
tuguésa», n. 17,65, ondeo gramma-
tico Mario Barreto disserta suecu-
lentamente a respeito de vôs on-
tros.

Cas fólio, janeiro de 927.
MKSTRK-KSCOKA

CONSULTAS

Cm estudioso de Cachoeíro de
l ta perna im pede-nos que digamos
o que quer dizer mi( uim.

Para resposta ao nosso consu*
lente citamos os diecionarístas mais
íllustres: Cândido de Figueiredo e
Santos Valente.

#MkMm*»-Brãs. do X. Inseeto en-
carnado, cuja mordedura produz
comichão incommoda, Pro. minh.
Mulher, ridiculumente feia.*

(Dim da Ling, Port.
V. 27, pag. 175, ^ edição).

Santos Valente:
vMiauiu (liras, do N.) inseeto en-

cornado, cuja mordedura provoca
uma grande eomiehào. (Minho) Mu-
lher feia e ridícula»»

(Dkc. Contemporâneo
da Ling. Port V. 2?. pag.
W(% 2a edição).

Castello. janeiro de 927.
al * jL*é*

<;kan»e fabrica de moveis
Np COM MAÍ H1MSMO A ELECTRIC IDADE

fi*

11 ri/NDW/1 EM 1895
GAIXfíPOoTAL-3 7721 eND.Tei€G.'i^/5/J/7(r
TFLEPhONtZ, N°- 10

A UNíOA DO GGNCRO
NesreesTAPa drc mia*
1% NA eXPOSICÃO 1IÍT€R«
NACIONAL P€ TURIM. I9il
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MOVEIS
ARTÍSTICOS.
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RUA PEREIRA PINTO. 18

ÍNSTALLACOES
COMMER.GÍAES

N< c^

SA LVA DOR BISATTO
Successor
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Vendem mais os que annum.iam na Vida Capichaba.
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O Padre e o Medico
no Brasil

Este é f) titulo de um Indio Livro, que
tem tidoenorme circulação em nosso paiz,

Delle transcrevemos o seguinte Capi-
tulo, verdadeiramente sensacional ;

*

Devo. logo no começo, explicar a razáo deste
I .ivro.

Moro em Nova York. nos Estados Pnidos
da America cio Norte» onde tenho a honra de
ser Director da Fiscal isa<áo da Propaganda do

I *r. J* (.esteira, ò eminente inventor dtt Regulador
Gesteira, Ventre*I.irre e Üterina, esplendidos
remedtpSi os unicòs remédios brasileiros que se
vendem de verdade e de uma maneira surprehen-
dente nos mais adiantados paizes do .Mundo.

De todos os seus empregados» por ser o mais
resistente, fui eu o escolhido pelo Dr. J. Gesteira
para visitar todos os paizcs da America, desde
o Canadá, ao Norte, até Punta Anuas, no ex-
tremo sul da America do Sul, áfím de fiscatisar
a sua enorme e tão inteliigeníe propaganda*

No desempenho desta delicada incumbência»
tiz observações interessantes, algumas bem ex*
truonlinarias, que julguei conveniente publicar»

Eis a razão deste Livro.
De tudo que vi, nesta tão longa viagem de

cinco annos. rm (jue soffri todos os climas una-
ginayeis, desde o frio de muitos gráos abaixo de
zero. no Canadá, aos calores asphyxiantes do
verão em Asuneion (Paraguay), Chaco (interiorda Argentina) e Corumbá (kafcto Grosso), de
tudo que vi e observei, o que mais me impres-
sionou. e devo declarar, o que mais mo encheu de
horror e indignação foi tor notado (jue em alguns
paixes atrasados. \>i.)v mun visitados, atè Padres
e Barbeiros fabricam e animariam remédios paraa cura dc iodas as moléstia**.

Não sáo remédios, mas sim drogas perigosas,

beberagens torpes m, pilulas repugnantes etc.
etc., que felizmente ninguém compra e apezar
disto elles continuam annunciando», com revob
tante rie»sa$sombro.

I*oi este o facto que mais mr surpreltendeu
e irritou.

Um absurdo, um escândalo, que assume as
proporções rie um crime e que eu censuro e eon*
demno com todas as minhas energias.

Os verdadeiros homens de scieneia bem sa-
bem quanto é difficil descobrir um bom remédio,

Sáo annos e annos de estudos e trabalhos,
(jue consomem todo o tempo do Medico e que
quasi nunca sáo coroados de êxito.

Nâo basta ser Pharmaeeut.ieo, não hasta ser
Medico ou Doutor cm Medicina., para que set,
possa descobrir um remédio.

Sáo indispensáveis observações demoradas;
persistentes, tenazes, que gastam e torturam a
vifla inteira do inventor.

Tornam-se imprescindíveis os estudos cone
pletos, profundos e extenuantes de certas espe-
cialidades clinicas, justamente as mais difficcis
da Medicina e que só podem ser vencidas pelos.Médicos Especialistas de grande mtelügènda

E quasi sempre, depois de muitos annos de
esforços e luetas fatigantes, nada se consegue
descobrir.

Além disto, quando se tem a rara felicidade
de descobrir o remédio, ha outra difíicuidade
enorme a vencer: encontrar dinheiro suffictènte
para a fabricação boa e ronseieneiosa.

A primeira condição é fabricar bem o reme-
dio, tom todo cuidado.com todo escrúpulo, com
consciência, de maneira que eíle possa ser usado
rom inteira eonliança peles doentes.

Para fabricai o bem. torna-se preciso um
enorme emprego tle dinheiro, destina-lo íi obtch-
ção e conservação rigorosa de todos os seus ele-
mentos componentes e iMdo^inda que é inriis-

vi
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pensavel aos processos mais aperfeiçoados da
preparação seíentifiea, a única que insjiira con-
(lança ao verdadeiro medico.

Lara que o povo forme uma idéia disto,
basta tlizer que aa fabricação tios remédios do
Dr. |. Gesteira o Reitulculor Gesteira, IV;/-
Ire Livre e / 'ferina empregam-se todo anno, no
Brasiii mais cle seis mil contos de réis ! !

Mais cle Seis Mil Contos de Réis, por anno!
E isto SÓ nó Lr^sil.
Nos Estados Unidos da Amem a cio Norte,

em Nova YorU, para íabriear estes mesmos re.
médios db Dr, j. Gesteira, o emprego de dinheiro
é muitíssimo maior, atüngindo actualmente a
muitos milhões de dòllares. cada anno*

Por abi se vr quanto é diifteil a descoberta
e depois a fabricação de bons remédios, e como
sâo ridículos e tolos certos anntincios que lemos
todos os dias.

J*i',

Mas, dr tudo qm- presenciei em minhas via-

gens pelo Brasil, o que mais me commoveu e
emocionou, o que mais fuiido tocou o mem cora-

çáo e mais me fe/ vibrar dé enthusiasmo^ foi o
desprendimento, o desinteresse, a exemplar acção
humanitária dos Padres c Médicos brasileiros.

|.-01( para mm,, um conforto e um estimulo
veritical-o-

O Padre brasileiro é digno da gratidão na-
cional !

Por todas as paragens bem distantes onde
andei, tive as melhores opportunidades de tes-
temunhar, com serenidade de animo, o quanto
deve 0 Brasil aos esforços dos nossos Padres.

Depois do que vi. aífirmo que 0 Brasil pode
orgulhar-se dos Padres que gossue.

Sáo esplendidos factores do nosso progresso
e da nossa cultura; sáo os melhores educadores
do POVO,

Também os Médicos, os nobres Médicos
brasileiros l

Pelo interior dos Estados, em penosas tra-
vessias, pude admirar como trabalham os nossos
médicos.

Sáo os mais generosos e desinteressados do
mundo!

Foi o Brasil o paia onde vi médicos mais ca-

15 . 2 - 927

ridosos* mais amigos dos logaras onde clinicam
e sem preoecupaçâo nenhuma de dinheiro»

Muitos clínicos velhos conheci que estáo
pobres, depois de uma vida inteira a tratar os
doentes.

Com freqüência morrem em extrema po-
breza, após longos annos de trabalhosa e ingrata
clinica!

Vou contar o seguinte facto, táo eloqüente!
Em um logarejo de Minas Geraes tive a ven-

tura de conhecer um Medico ainda moço, iníel-
ligentissímo. e um espirito do mais alto saber.

Ali vive feliz* pobre, sem conforto e a curar
doentes.que nunca lhe pagam os trabalhos árduos.

Um dia, commovido pela sua bondade e eu-
corajado pela familiaridade com quc me distitv
guia, disse lhe; «Doutor, com o seu talento, a
sua sciencia, seu amor a sua profissão, o senhor
devia procurar uma grande cidade, onde pudesse
ter mais brilhante futuro*.

Riu-se o sympathieo Medico e respondeu :
«Já estou aquí ha quinze annos e esta parte do
Brasil, por ser a mais abandonada dos poderes
públicos, é justamente a que mais merece a mi-
nha dedicação; daqui nâo sahirei e aqui espero
ser enterrado».

Que dignificante desprendimento!
Que belleza de vida! Que grande exemplo!
E assim sáo os Médicos brasileiros, os nobres

Médicos brasileiros!!
Dacio Arthenes de Ávila

(Direcior <Ja FiscãJtziiçâo cia Propaganda do* liemetlias
do Dr. J. üc*M<. ira. no* Paize* Estrangeiro*)*

Um Aviso
Todos os outros Capítulos sáo também muito

importantes e devem ser lidos com a maior at-
tenção.

Quem quizer receber» de presente, este Li-
vro, escreva ao Pr. /. Gesteira% Avenida de
Nazan th. u. 95t Belém, Estado do Para,

Nâo precisa mandar seilo do Correio.
Pede-se somente que sejam escriptos, de

maneira bem legível, os nomes da pessoa, da ci-
dade. villa ou lugar onde mora. do Estado, da
kua e também rom todo cuidado o Numero
da Casa, afim de evitar qualquer engano de
endereço.
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A Vida C3pfch3ba Ô o reflexo da civilização e do adeantamento espirito-santenses.
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H de seccos e molhados
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Nr\YT^k 
Q ll O I I O ^erra9cns grossas ?

L I I -U G\ lmJ*ú 11 Cl por .ítcicado
MM*»

lOnpeelallstas Q I m portadores de aguardente, alrool #* vnrquc em alta escala.
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0 meu amigo an-
da, agora, mui io
contente» pois, em
iodos os lugares o
vejo sempre acom-
panhado da jovem
futura. Iv" verdade
que vae pedil-a ?
Assim ha de che-
gar a um hom fine.,
o que lhe desejo»
.sinceramente.

* *
Vc/* bem a se-

uhorita faltando ao
chá dançante, que,
u<» club i a tortai
se realizou, ultima*
mente, em provei-
lo dos orphâes <lo
A$ylo ( /insto Rei,
Porque, si tivesse
comparecido, rer-
tamente se a hor-
rece ri a, vendo a «outras avançar
mais depressa e furtar lhe o cora-
cão de medico» que» no intimo»
a amar... hi !... flnJtttpim é uma es-
tâç-ào da l-l. F, V. a Minas,;.

Esta alfinetada vae mesmo assim.
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/J lime ladas
algo ulunsta, por se tratar de as-
sumpto em que também entram o«
a... sxla.*. dos*

*

0 sympathíco pharmaeeutico de
Erente do Palácio Governamental

ganhou «knock-
out» o seu rival
de um dos nossos
bancos.

A Princesa en-
cantada da Couti-
nho Mascarenhas
foi notada» olham
do-o muito na Ia
secçâo cínemato-
graphiea do Cine
Central.

E foi um fiirt
digno de nota* at-
kmdendo-se a ser
elle muito retrahí*
do e elia.,. retrahi-
dissima...
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À graciosa pia*
flb nista de uma das

elegantes vi vendas
do Parque Mos-

coso está merecendo á nossa in*
terrogaçáo pelo seu afastamento
das nossas festas.

E nem por isso o Petronio ba*
hiano se tem privado de assistil-as.
embora sem a mesma animação de

V UY liJOíJL Á 1 J\ Jh lina formula cujo
segredo custou 200 contos de r^is

A Loção Brilhante é o melhor especifico paraas aííecçòes capilares- NAo pinta porque nâo é tín-
tma. Nãc> cjueima porque nào contem saes nocivos,
h? uma fórmula scientifica do grande4 botânico dr.
Giound. cujo segredo foi comprado por 200 contos.

E' recommendada pelos principaes Institutos
Sanitários do extrnngeiro, e analysada e autorizada
pêlos Departamentos de Hygiene do Brasil.

I*.—üesapparecem completamente as caspas e
affecçües parasitárias.

2*,—Cessa a quéclu do cabello.
3\—Os cabelíos brancos, descorados ou grisa-lhos voltam a côr natural primitiva sem ser tingi*

dos 0 u cpicâmados.
-.••—Nos casos de calvice laz brotar novos ca

bellos.
:S4.:-r- Detém o nascimento de novos cabellòs

brancos,
6*.— Os cabellòs ganham vitalidade, tornam-se

lindos e sedosos e a 
"cabeça 

limpa e fresca.
A I.oçáo Brilhante è usada pela alta sociedade

de S. Paulo e Rio*
A* venda em todas as Drogarias, Perfumarias

e Pharmacias de 1" ordem.
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TEIXEIRA & SILVA
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COMPLETO S0RTIMENT0 DE LOU-
\f**'Vw-, X v/ IV v.-•¦ J,.»^I.-**Jl.^,4"*..*,'» *"\O1- v**-lY I O I - . tmjtKi*_t,

FERRAGENS, ARMARINHO E
DROGAS.

SECCOS E MOLHADOS

Recebem gêneros do Paiz á consignação

Telegranimas : JARRA

Rua Primeiro de Março, 8 e 10 fm

- Victor Ia E. Espirito Santo -

Quem deseja prosperar, annuncia na Vida Capichaba.
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Vida CAPICHABA

costume*
E eom a próxima ida de ,,„w

para o Rio, teremos que vêr muitas
lagrimas e a ausência daquella es-tatua muda, em noites enluaradas,
cm frente ao jardim confidencial.

.0 jovem causídico dançou tAo
circumspecto no chá paulista do( lut) Vít tona /...;

leria havido qualquer turra de
parte de mlle..,

Quanto mai.s se aquella creatura,
morenamente palita*, dos olhos
negros como fragmentos «la noite
e que illumínou a imaginação ho-
nnacloira do mesmo jornalista» na-
quella excursão i. Santa Thcresa,
fa estivesse.,. E. talvez, pelo factode haver o causídico se afeito
thautfcur,., amador... todos regis*trnram a sua tnfràcçAo : estava con-tra-mâo...

?

Mm. Pola foi a graça do bloco
das^garçonnettes», que abrilhanta-
ram a festa do - /uh | u toria,

Mas não íoí bem suecédida, comoesperava.
Os seus admiradores i.i estavam.
1'altaram dois, porem.
Mas os três presentes nâo dan-

?
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CONCURSO tSPORTIVO
Qu^l o mak querido «Club» cie

/W /**// cie Vlcíoria ?
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Oi lem deverá ser, alé 192.5. a Rôiríh^
do >/w/ viçlorieh&e?
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çaram com miss., (pie ficou zan-
gadinha como si a patroa lhe" ti-
vesse passado uma reprehensáo.
Já se vê que por ser creadibha...

* *
O jovem poeta da melaneholía»

immortai cantor da bellexa appol-
Imea de mlle. C. S-t teve sua «pre-
míêre» esplendida no Club Victoria.

Dançou â grande e» de quandoem quando, agitava a cabeileira

loira e puxava o laço da gravata
azul de bolinhas brancas, gestos
nnitativos do poeta do Luar de

í ern na.
E na rua» compenetrado de sua

mania de bobem io e noetivago,
dançou o charleston para sc us a-
migos.

Imaginem se o seu «velho» sou-
bçsse da historia!,..

ALFINETE

Nunes, Miranda & C. I
ímportadorra, exportadores e* rçpTfc^eitíifitlâ f

Agentes da Ford Motor Company
of Brasil e de The Texas Company

(S. A.) Ltda.
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stribuidores geraes, neste
Estado, dos áfamados

produetos

GOODYEAR"
i
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—pneuraâtícoSj câmaras d»1
ar. correias, etc ete»

Tintas e vernizes «MIRPHY»
para todas as applicaçòes:

madeira, ferro, automóveis, bicy-
cletas, etc, etc,

ESCRIPTORIOS :

Rua Jeronymo Monteiro, 26-sob
Rua 23 de Maio, 47 -(P. Moscoso)

TELEGRAMMüS .

«OPHIR»- VICTORIA

End. postal: CAIXA N. 3944

Ui(foria -Esp. Santo (Brasil)
¦••

O annuncio dos jornaes é momentâneo, esquece-se depressa
longamente no espirito do leitor.

o das revistas perdura
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Extracçòes publicas-todas as quartas-feiras, ás 14 horas ÍI~~ 4li

Loteria do Estado do Espirito Santo

PLANOS

SOI', A I ISCAI. I/AÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO
DISTRIBUE 75 i EM PRÊMIOS

APPROVADOS PÍLÀ*ÍECRETÂRIA DA FAZENDA
Ordem das extracçòes de fevereiro e março de 1927

HKUti PLfirtOS

88
89
90
91
92
93
94
95
96

A
A
C
C
A
C
B
D
D

DIAS

2 Fevereiro
9 Fevereiro

16 Fevereiro
23 Fevereiro

2 Março
9 Março

16 Março
23 Março
30 Março

ÜALORES DOS BlUflíS

11$500
11$500
7$000
7$000
11$500
7$000
9$000
5$000
5$000

PRÊMIOS MAMES

50:000$000
50:000$000
30:000$000
30:000$000
50:000$000
30:000$000
40:000$000
25:000$000
25:000$000

DIAS

12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000

Oô planos A, C, B e D sâo divididos em décimos
PLANO A

12,000 bilhetes a lj$500 . . .
Menos 23 o|u .....
75 ujo cn» premiou .

PRÊMIOS
I premia de
I
l

l

b)
2<>

ndo
ftõfi

I 1.^7 nr» mm**»

500$
« 3*e>

\iÚS

i:mM)$

5fh00CJ-S

2$00$

1:000$
1.1 00$
2:000$
2:000$

24:000$1$2 uit. alg. do 1,2, 3, 4 e 5prêmios t&000$
Total: Í03Í5Ô5S

::

i)
8
í)
o
::

PLANO B
I3M300 bilhete» a M$000 ....

Menos iíôojo .
75o|o cm prêmios •

rni mios
í prêmio de
l

«
2

-*
a

12
2(1

600 *
12»» *#
Í929 prêmios

I 3 *l.."..*o

300$
100$
ms

I0&00OS
27:000$

40rf)ÓO$

w*#l .M-M-. ^>^:
¦4M- -»!; ,*P. ,-R .-K^5

L-60rtS
1:200$
I áPOOS

I^S > ult. alg. I, 2*3*4 e 5 prêmios WXÒS
15S

Toul

PLANO C
VZtm bilhetes & 7$ooo . .

Menos 25ojô . . , , ,
75 ujo em prêmios * <¦ .

H4,ooo$
2l:ooo,$

PRÊMIOS

i
i

*¦>

4

13
700

H * l

prêmio ttr

J:uoo$
5o • ¦ S
2oo*$
loo$

63*ooo$

3o:ooo$
2:ooo$
l;5oo$
2:ooo*$
3;ooo$
l:2oo$

l4:oo<»$

PLANO D
12JXJU bilhetes a 5$00U ....

Menos 2.5 op> ?
75ojo em prêmios • . .

PRÊMIOS
1 prêmio de

ét.

ÍSM pretnios
I s$ i ult. «tg, 1,2; 3» 4. e 5 prêmios 9:ooo$

Total: txkoonS

l
ó.**.
t>

l.J
24

240t.*J0

1278 premiou
¦H» •

•**^0 0$ ** *'..•:.
i..O»*^«t> . . . .¦'»¦'»

I o o 5 * . . . ,
A}i.:i *5> ¦ *•¦ *, '.•¦; , . *¦¦¦»'.
ío$ 2" ult. »%, e 2 prêmiosJ'*S • *. . . »".'..''= v

To.tjtl:

6cKòdo$
l,5:ooo*s

45:oo<?$

2Sioo*j.» $
2:ooo$
J:ooo$
l:ooo$
t:2oo$
l^looS
I:2oo$
2:4oo$
9Sm>$

4&oooi

Concessionária: COMPANHIA LOTERIA DO ESPIRITO SANTO
M. BARBARÁ gereníá^x

CAIXA POSTAL N. 3721 sede: RUA DUQUE DE CAXIAS, 21 End. teleg.: LOTERIA
VICTORIA - ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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A IMPRENSA NO ESPIRITO SANTO
RESENHA CHRONOLOGICA
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(17) Por BERÂCUT0 A. TEREI RA
(Continuação)

': ' 
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Rcdaetor-propríeiario: professor
Aristides B. de IP Preire,

lim i' de outubro de 1885 pas-
SOU a ser redigido por Cândido
Costa.

Esteve debaixo da redacçâo dr
Ovidio dos Santos. i\c 22 de abril
de 1888 a marro de Ib1*), quandovollou a ser redaçtoriado pedo pro-
fessor Aristides Freire*

Administrador: Puiz Freire*
Vez grande suecesso, pele inde-

pendência qur ostentava, e pelamaneirei deáassombrada de seus
ataíjues, o que motivou ser seu
redactor, o prof. Aristides Preire,
em uwp, aggredido e Ferido ha ca-
bèçá p<»r um desconhecido*

Quatro paginas.
Formato de253x390 m[ms., a qua-tro columnas.
Assignaturas: - 14$QQ0 0 anno,

7$00() o semestre e 4$(XX) o trimes-
tre, eom sello; I2$(XH) o anno, 6$
o semestre e 3$000 o trimestre,
sem sello. Avulso : 200 rs.

Tiragem: Ooo exemplares.
Collaboradores : Cândido Costa,

])^\ Antunes de Síqueirât (baldo
Rodrigues, Ãdelina Lyrio, Tibúrcio
dc Oliveira; Domingos Vicente,
Francisco Barcellos Freire, Seba*s-
tiao Mrstrmho, Jorge Rodrigues,
Olympio Hyginoi Puiz Victòriense,
Valentim Debiase e outros.

6o T VASCO GOÜTlNHÕ.rr-Capi-
tal /v/e do \'usco Coutinho. — Ap-
pareceu em P' de novembro dc
1883.

Dizia-se alheio ásluctas políticase trazia no eabeçalho uma gravu-ra reproduzindo a vista da cidade
da Vietoria,

\o seu artigo dc apresentarão,
disse o seguinte .-—«Pedirá á pro-vimia do Espirito Santo que seja
um pouco maisavára do que ó seu,
e que eesse as suas liberalidades;
será mais sincero do que astuto;
nào empregará q artificio da gra-vidade convencional; não será urn
instrumento apto para curvas, nem
terá preconceitos de espécie aigü-
ma ; nada rolloeará acima di> di-
reito» nada acima da verdade».

A secção ~~ «Maná da Preguiça»
— correspondia ao folhetim dos de-
mais jornaes.

Pertencia ao capitão ( Wprjcó José
Mululo e era redaçtoriado pçlo dr.
José Joaquim Pessanha PòyQa» (pie,
aehando-se afastado dás lutas jor-
nalisticas, voltava á liça eom a pu-
blieaçâo deste periódico.

Publicava-se, do n. -I em diante»
ás segundas e quintas-feiras.

Sua typographia chegara, á ca-
pitai da província, em I? de outu-
bro.

Pm 1884,distribuiu circulares. pro-
mettendoi a contar de julho, mo-
dificar seu programrr.a. *E* prea-
so, pois resistir já e já contra os
gatunos*, diz no final da dita cir-
cular, «contra os malucos, conlra
os que nada tem e de inveja ata-
cam os que alguma cousa OU al-
guns bens possuem. Kste jornal re*
petè o que já disse: Vwátn os ctubs
abolicionistas, rom tan to que, com
esse nome embora, náo ultrajem o
Senhor, náo açulom 0 ódio do es-
cravo, não injuriem o governo, não
prejudiquem os senhores dos escra-
vos, que ,,s possuem- tão legitima-
mente como quem possue outros
bens de raiz — adquiridos por he-
rança ou por titulo nòbií-eseriptu*
ra de rompia ou doações etc, P'
preciso que essa gente que fala,
que ôgtta, que ataca os interesses
(Ia lavoura ou de todas as classes
e profissões, saiba que ha quem
os contraria e mostra que os es-
cravos da lavoura devem ser liber-
tos—pelo governo, pelo triplo do
seu valor e* pelo do seu valor e
mais um terço — indemnizando os
senhores —quer sejam os elubs. quer
os caridosos cjue forem especula-
dores, E1 pára taes assumptos é
outros de interesse gerai, que o —
«Vasco Coutinho* entra resoluto
no seu 2* semestre, e pede a s.s.
e aos seus amigos — uma assigna-
tura que será de i 1 anno) 20$000.

«Finalmente, este jornal é contra-
rio a todo o systema de corrupção
quer se trate do theatro, do ro-
maner, dos goveruos e das auto-
ridades de qualquer categoria, On-
dé estiver:-.o.... resíduo da immorali-
dade elle levará o brazedo e onde
es t i v e re m pen n a s en x a í íiir i ia da s n o
! o (1 o — e es cri p to res de s u p erflui «ia-"-
des prejudiciaes elle levará o exem-
pio do çèrtO e do útil».

Deixou de circolar em 16 de maio
de 1884, publicando o <cÀrado*,de3
de julho do mesmo anno, o seguinte:
—«A redáCçSp do «Vasco Coutinho»
pede-nos que declaremos aos seus
assignantes que nem os que de-
vem mandaram as importâncias
das assignaturas, e nenvum só la*
vrador — respondeu á circular; e
que, por isso-adiará a sua conti-
nuação para melhores tempos»,

1884

61 —MAGNO PI A. -Capital.- Typ.

do Vasco Coutittho.—Esic hebdo-
madarío saiu aos 4 de fevereiro de
18**4. sem Io redigido pelos tvpo-
graphos do «Vasco Coutinho» e de-
diçario ao bello-sexo.

Consta-nos que fazia parte de
sua redacçâo d. Üclavia Mu luto»

62-A MEDÍTAÇlO* -Capital-
Typ* da /Vor. do /z* Santo* —Ap-
pareceu aos io de fevereiro dc
18Ò4 e* após a interrupção de uma
quinzenai reappareceu aos 17 de
março, dando o 4? numero.

Propriedade e redacçâo do cor-
po tvpographieo da «Província».

Tinha por escopo a elevação do
espirito fie classe e a dignifieaçáo
da arte.

63—0 ARADO. - Capital.- Hi-se-
manario imparcial de pequeno for-
mato.

Appareceu aos 3 de julho de
1884, e suspendeu a publicação no
anno seguinte, sendo substituído
pelo «Liberal».

I) responsável era Domingos da
Silva Santos e estava sob a redae-
ção do dr. losé Joaquim Pessanha
Póvoa.

Augmentou o formato do n. 28
(2 dc outubro de 1HH4) em deanie.

64-0 PORVIR.-Capital - Typ.
da Prov. do li. Sattto. — Periódico
imparcial e literário, dedicado aos
artistas.

Appareceu aos 6 de setembro
de 1884,

Entre seus redactores estavam
Francisco de Lima Escobar Arau-
jo e Ernestino Francisco do Nasci-
mento, que se retirou da redacçâo
aos 21 de outubro do mesmo anno.

Além de Escobar Araújo o «Lu-
ei fer» de !? de dezembro, aponta
como redactores deste periódico
os srs. Cleto Nunes e Godofredo
da Silveira.

65-LLÍClFEFLTCai>ital- Typ. d'
A Fo lha da I Vc / o ria .-Periódico
critico e literário, cujo primeiro nu-
mero saiu aos 6 de outubro de
1884.

Orgam do povo.
Estava sob a redacçâo de Anto-

nio Nascimento. J. Marins e outros.
Assignaturas: 255QOO o trimestre

e 500 rSj o mès.
Formato de 187x300 mms., a três

columnas.

(*) Agradecemos iodas an informações ou
rectiftcaçftes, que nos queiram enviar as
pessoas, que se ini cressem pelo assumpto.

Quando fizer bons negócios, lembre-se que a Vida Capichaba o auxiliou na transacçâo.
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Casamento cm Riacho
Revestiu-se dc elegante distine-

çáo, o enlace matrimonial da exma.
sra. Relarmina Banhos, viuva do
saudoso Carlos Pereira dos Santos
Netto, coni o sr. Ildeíonso Ribeiro
Muquv, /.cioso collcctor estadual.

A ceremonia civil foi realizada
na maior intimidade, na residência

do sr. Manoel Agostinho Banhos,
irmão fia noiva, no dia '2l> dc ja-
neiro p.p., ás Io horas.

Serviram de padrinhos, por par-
te da noiva o proi. Ananias Netto
e a exma. sra. d. Lm/a Carlos Lou-
reiro e, por parte do noivo, o exmo.
sr. eel. Octávio I ndio, prefeito desta
Capital, representado pelo sr. cel.
I lereulano Leal. e a exma. sra. d.

Maria Pimentel Banhos,
A residência do sr. Manoel Agos-

tinho Banhos achava-se repleta de
pessoas amigas e parentes dos noi-vos.

No dia seguinte ie tira ram-se os
recem-casados para a Vitla do Ria-
cho. onde tèm recebido innume-
ras visitas.

Nossas felicitações*

i ar jkãr *

JuotoresMarítimos
Çjbricoçào suec*)
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He MOTOR DE POPA
_ ADAPTAVEUmQUALQUER

CANOA OU BOTE

-'SS53^ £f,""-tr.', ÍS8SKSS^2^»Jjr**«>*''-»"'i --«atoa-o».

MOTOR INTERNO
PARA LANCHAS
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PEÇAM INFORMAÇÕES E PREÇOS
.'CASA ANDALUSA'

C£ AVTDNIO MALLEJO .
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Nossas annuncios paçham-se com bóa collaboraçáo—o que torna a sua leitura infallivcl
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Usae a legitima e
soberana loçáo

Trifolina
Loção medicinal, perfil'o mda, una lysaci a e
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Uma bôa Fazenda
a 30 kilometros desta Capital a que esta ligada
por via fluvial, por linha de automóveis e por es-irada de ferro com terrenos excellentes para ocultivo da canna, do café e cereaes. pastagem,boa casa de residência, engenhos de aguardentee assucar, um hydraulico e outro a vapor, etc. etc.

vende-se por preço de occasiào.

INFORMAÇÕES COM A PROPRIETÁRIA. A' RUA
JOSE MARCELLINO. 45

VICTORIA ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Premiada na Exposição t ntc nu»*
do nal do ( enlrnarío. UII

Só com elia tereis uma |j
bella cabelleira.

¦¦—¦¦l ende se em todas as casas de perfumarias
e pharttuu n/s.

| Fabricante. JOÃO GALLERANI |
VICTORIA E. E* SANTO ~?
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A. B. E. C E. F. V. M.

0 sr. Silvestre Lopes, na quali-
dade de lí secretario, participou
nos a eleição da seguinte directo-
ria, que, neste anno. zelará os des-
tinos da Associação Beneficente dos
Empregados da Companhia Esfra-
da ile Perro I "ictoría 0 Minas :

Presidente, Agenor Santos ; vi-
ce-presidente, julião Miranda Pin-
to; I? secretario. Silvestre Lopes;
2V secretario, Trajano Silva ; V!
thesoureiro, Euphrasio ígnacip da
Silva; 2? thesoureiro, Rqzieri Mo*
denesi e procurador, Américo Vai-
ção.Commissâo fiscal : Norbertino
Bàhièhse, Antônio Tironi e Dario
Araújo.

Commissâo cle syndicancúc—Ro*
berto Chagas, Manoel Laureutino*
ValeriQ Silva, Ernani Espíndola e
I lermenegildo Cardoso.

Agradecidos, desejamos lhe prós-peridades.

Chromos de santos
« * *: 
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A grande firma de chímicosphar-
maceutieos cio Kio de Janeiro. Viu-
va Silveira & Filho, nossos velhos
anunciantes, offereceram*nos vários
e lindos chromos, representando
as hguras mais conhecidas e ve-
neradas do agiologio ehrislão.

Agradecidos.

A humanidade teve até açora os
olho.* fechados e abri-os lia pOUCO para
desprezar as tizauus e vèr cpie só existe
um remédio heróico para os íncômmòdoa
das senhoras: é o Ei.gynol

conhecido eomo"liei dos Medicamentos Utermos".

A* venda em todas as phannacias 6
drogarias desta cidade,

DE MflRflNflflO.-Cidade de Olinda
Ermelinda de Salles. jovem de 18 annos, altesta cpie esteve,durante dqis annos, doente de uma tuberculose, unha tosse e doresno peito, nao dormia á noite, escarrava muito, tinha febre, era ummartyrio. quando a conselho de um pharmaeeutico, começou usandoo milagroso "VAN.4DIOL" e tantos benefícios tem recebido queImje se acha completamente curada» tendo engordado 19 kilos, sen-tindb-se feliz e com saúde, motivo por que faz este attestado a bemdas pessoas doentes.

Olinda, 4 de Maio dc 1918.
•Nç^a'- publicações sâo gratuitas, em vista dos excellentes ncqociòs, que proporcionamuüs senhores cummcrcjantes.
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«ENCELBERG
»

KA BRlCADÁíS I 'ON
The Engelberg Huller Co., Syracuse, New York

4f/S0 Existindo no mercado imitações muito ordináriasdestas afamadas machinas, avisamos aos Srs. interessados que sàofa/sas as que não tiverem estampadas na frente da machina amarca registrada abaixo
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e o flome THE ENGELBERG HULLER

CO. SYRACUSE, NEW YORK fundido
em relevo nas principaes peças.
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PARA ARROZ p>ai>a nArc
N. 35 - 50 saccos diários Inn ^ -
>V 10-1* c^>/.^rte !#• 500 arrobas diárias

£> An s*ccos djanos N. t50 arrobas diáriasN. 30 - 40 saccos d.arios N. 60 arrobas %%!**
reçam catálogos, preços e mais informações aos üniços flgenfes no Brasil:Telles, Irmão <^ Cia.
Caixa postal, 1721-5. RUAFLORENCIO DE ABREU, 5-SÃ0 PAULO
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O "Nutrion" é o melhor dos tônicos
e o mais poderoso dos fortificantes.

'

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

4 #
ft. ¦*¦¦¦*

f fi
tite e faz augmentar o peso.

Cl ¦ TT

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

phoro tonifica o cérebro e o
f > ^** systema nervoso.
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AQ 
TBMPl I da abertura da es-

Irada, que conduzia do Lspiri-
to Santo ao Cuieté, nãç poucas eram as tropas carregadas de

toucinho, fumo. queijos ou porca-das e boiadas, que mensalmente
desciam em büSCâ de mercado de
consumo.

Lsses mercadores ambulantes, de
procedência mineira, mais tarde fo-ram rechaçados petos izigahos (ci-
ganos de origem varia), que lhes
desvirtuaram o eommercio.

A judios compravam e vendiam
a dinheiro, levando de retorno aos
seus pagos, sal. ía/.endas, calça-
dos, roupas e Ferragens, adquiri-
dos eom 0 prodüCtO da venda das
mercadorias trazidas serra-abaixo:
estes barganhavam os animaes e ou-
tros objectos de que eram porta-dores, visivelmente deteriorados,
por outros de maior prestimo e
melhor qualidade, sempre que en-
centravam papalvos a (juem pu-dessem impingibos, recorrendo a
toda a casta de artifícios dolosos.

Era assim que um Lôlô, um JoséLuiz e nâo poucos outros, para po-derem escambiar um cavalío velho
por equivalente alimaria nova. li-
mavam os dentes daquellet reclu-
zindodhe os Índices da edadeade-
antada, para o passarem por um
poldro de 3 a i annos.

Outras vezes negociavam cavai-
los cançados a compradores incau-
tos, introduzindo nos ouvidos dos
animaes algodão com azougue, afim
de os tornarem ardegos.

Gomo é de suspeitar, essas ca-
ravanas» mormente no inicio da
nova rota mineira de que aqui se
trata, tinham de ser prudentemen-te organizadas, sob pena de nâo
conseguirem vencer os obstáculos
da marcha.

Não eram só as difficuldades do
transito, que atormentavam os tro-
pei ros.

Ao lado dos caldeirões, pedrase paus derrocados pelas chuvas,
havia a temer as correrias dos ban-
dos assaltantes, que infestavam cer-
tos trechos da via a percorrer, as
flechas dos bugres, a garra das
onças, os accidentes das moléstias,
os desastres, etc, etc.

Era por taes motivos, que em
todas as tropas, além do peão e
do terrador do gado conduzido,
vinha tambem o alveitar ou o pra-tico, incumbido de soccorrer tanto
as pessoas como os quadrúpedes»com applicaçôcs de hervas e rai-
zes ou com fomentações, resinas
e balsamos, guardados em peque-nns vasos de barro, a que nos ser-
toes bahianos chamavam - mediei-
na de eul>oré.

WW WW\W____t wi h,
W\\wÊk_i_______. 

' 
^áll Bii

^^B l^B^^. _______\^^ ^7^' ^^t^^^B

jB

1......H JÊM
mm wL .AwyH____r \__ .«. ajWV ¦* Wfc" a-^ ^B^^^^H

fl WW \_\\
WWWw ^1

Alayde. filhinha do sr. Theodoro
Secchini. negociante em S. João,

município de . I. Chaves.

[£' bem de Vêr que muitos dos
expedicionários primitivos loram
homens dignos e de costumes sa-
grados ; entre esses, conservamos
ainda a lembrança dos velhos Es-
pindula e Leão e do capitão Lúcio
da Fonseca; mas com a frequen-
cia da passagem das tropas minei-
ras, esse eommercio degenerou e
veio a constituir comu que o apa-
nagio de valentões e velhacos.

Foi em uma dessas expedições,
que se alistou Athanasio Santiago,
acerca de quem o cadastro policial

de Sabará dera as seguintes in-
formações :

Natural da dita (idade* com 30
annos de cdade» casado, profissãodesconhecida.

Quando contava 20 annos» em
um contudo no largo da Matriz,
feriu gravemente a Luciano das
Neves, tendo tambem recebido um
gilvas na testa; processado, pordecisão do jury foi eondemnado a
tantos annos <ie prisão, que cum-
priu na cadeia da mesma cidade.
Pouco tempo depois, foi de novo
preso por haver deshonestado a
menor Rostnda, orphâ ile pae e
mãe, promettendo-lhe reparação»
que não realizou, por ser casado e
em conseqüência de novo deu en-
trada na cadeia publica.

Escorraçado pelas autoridades do
Iogar. foi ter a buz de Fora, onde
suecessivamente exerceu as proíis-
Soes de meohanico» auxiliar de den-
dsta»enfermeiro e pratico de phar-macia e dahi se passou a Lavras
de Diamantina e, em seguida* ao
Grâo-Mogal, no mister de'faiscador
de mineraes.

Abandonado pela esposa desde
a condemnaçáo por defloramento,
sem delia ter descendência» o ban-
doleiro, desejoso de novas avento-
ras, acompanhou a primeira leva
de aventureiros, que se dirigia ao
Cuieté. para conhecer terras novas
e meninas bonitas, segundo as suas
próprias expressões.

A estadia na prisão o obrigou a
aprender o ofliei0 de eorreeiro ; foi,
pois, com umas canastras de cor-
reias de couro curtido eftvellasde
prata, facas e facões com enerusta-
ções do mesmo metal c deestanho
em cabos de chifre e osso e bainhas
tambem de couro lavrado, que o
turbulento contumaz atravessou a
fronteira e penetrou er.. terra ca-
piehaba.

Pernóstico, falando di/licil aos
ignaros, sabendo cantarolar ao vio-
lão e tocando os seteinslruntentos?
está claro que pouco se demoraria
com a tropa, abandonando a. como
fez» no regresso a Minas e fixan-
dose em uma casinha no porto do
Queimado, onde começou a vender
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Corpo docente do acreditado Gwmasio «Barão de Macalwbas*. em Veado, vendo-se destandarte- o airector do collegio, professor José PaulL
direita do

no.

os restantes artefactos da sua in-flustria, sem omiltir as receitas»
banhos c cordiaes, de appJieaçõesvarias.

Èm ponco tempo íez clientela e«o h;i duvida i\ur prosperou,fortunato Bozizio, italiano que

bó entre cegos é que esse
jeito será doutor; nâo passa dealyeilar. NTâo demorará muito curôr as mangutnhas cie fora. Espeem e verão*

Sr«em embargo, porém, da dissi-ciência qüe o Kortunato chefiava, ofamosp Athanasio Santiago ia deventos em popa.No porto tinha uma canoa, no
pasto o cavado de sellas esquipador»
gallinhas, ijerús, leitões, uma vac-ca leiteira» em summa/elie náo se
podia queixar da vida, nem dosclientes.

A sorte por sua vez o favorecia
abertamente,

Km certa oceasiâo» uma ereança,
lilha de um lavrador de algumas
posses, enfiara, brincando com ou-trás» um grão de milho no nariz
e os pães afíltctos nâo conseguiram
extrahil-o, menos ainda o botica-
ris da povoaçâo próxima.A mflammação deformava o ros-
to da menina e a febre a enfra-
queda a olhos vistos.

Athanasio chamado, célere aou-diu e com uma pinça livrou a pe-
quena do incommodo, que a aífligia.

O suecesso foi espantoso. Do
Queimado á Serra, Cariácica eSan-
ta Leopoldina o doto Tenaso era
apontado como o maior surgido co-nhecido, concorrendo para* a suanomeada os diagnósticos e curas
de doenças, que eííe assegurava
provirem de: ^partos que subiam
á cabeça das parturientes», de «ca-
nüdos do ouvido, (nos casos de
surdez) que tinham descido ao co<*ração», de «veias dilatadas (noscasos de hérnia) que tiravam o san-
gue deste orgam e o levavam aostestículos dos doentes» e assim pordeante.

Era de ver as exclamações dosestultos, quando reunidos.

«Olha, dizia um, o Antônio Ben-to vivia arreliado, porque, casadoha 15 annos, não tinha filhos, quemais tarde o ajudassem ua lavoura.
Chamou seu doto e o que é ver-dade é que a mulher está corda,

Outro acerescentava:
— Nâo é só isto de moléstias;

eüe entende de cousas que só pa-rece ter partes com o Tinhoso. Põeuma caixinha de pau. coberta
com um vidro e um ponteiro dm-tro, ao sob olha para elle ediz: émeio dia em ponto. A gente espia
o relógio da venda e sáe cer tinha-
ziulio.

Tm terceiro, pedindo segredo aos*demais, lembrava que o intrujão
conhecia os depósitos fie ouro ediamantes, que havia na terra, peladireeção cias estreilas que â noitecahiam; que, em conversa, delle
ouviu que havia ali. um certo ponto,
que pelos signaes suppunha fósseo sitio das Guararemas, do Mala-
quia? Trindade, onde os diamantes
estavam escondidos e eram dosbons, de cõr azulada» mas nâo que-na que se soubesse, porque essasminas custavam a se abrir e nologar nào havia dinheiro para isso.
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joio l*'ac nndo, um caboclo atar-
racado, empregado de Malaquias,
que nâo sabia clc* casa sem dons
dedos de grani ma tim, tedos OS«lias, entrou na conversa para eon-
firmar as palavras do anterior preo-
pinante, adduzindo que á noite, pormais de nina vez, tinha notado no
córrego, que corta as terras dc í ,ua-
raremas, um facho de luz de côr
azul e que disse den parte ao na-
(rão, que nâo lhe prestou ouvidos,
julgando o com a cabeça carregada
de cachaça.

«Agora, proseguia o caboclo, des-
de que é seu ÜÔtô TeilUSO quemlaia. o patráp ha de vór que ou
nAo mentia.»

Kmuuanto fervilhavam os boatos
eom o.s respectivos aecrescirnos,
Athanasio logo que liquidou as suas
bugigangas» vendeu as cousas que
possuía e mui de industria, fez < ir-
oular a nova de que pretendia se-
guir para Minas: assim agindo, ellecontava (pie as instâncias dos nd-
miradores e clientes não o deixa-
riam partir, como realmente suo
cedeu*

Com o dinheiro apurado na mala,em dado momento annunciou a par-tida para sua província, embora
cem os amigos deixasse o coração*

Eitl romaria â residência do par-lapatáo veio o clero, a nobre/a e
o povo; que não. que os seus in-
timos nâo podiam consentir quese ausentasse do Jogar, onde o ado-
ravam ; que tivesse pena da popu-lação de que fora o anjo da guarda.Malaquias Trindade a quem Fa-
cundo, «an segredo, transmittiu o
que soube nas conversas do Quei-mado acerca dos diamantees e das
estrellas, que os mostravam a seu
dotòt também tratou do caso em
familia e logo ficou resolvido quefosse em pessoa convidar o aven-
tureiro para passar uns dias em
Guararemas, alim de fazel-o esque-
cer a idéa do retorno a .Minas e ao
mesmo tempo para sc verificar o
que havia de verdade acerca des
diamantes do córrego.

O convite vinha a talho de foice.
Por intermédio de Facundo, a

quem por vezes suppria de dinhei-
ro para as costumeiras libações, ti-
nha o mineiro informações de que,em Guararemas, era a mulher de
Malaquias quem mandava ; que elia.
a dona Rosalia, era douda por um
violão bem tocado e por cantigas
amorosas e que além dos três ra-
pazes de menor edade, o casal con-
tava a Joanninha de 14 annos, e
sinhá Maria Angélica de 18, esta
ultima um mimo de olhos pretos,còr morena e cabello crespo.

Athanasio, portanto, recebeu o
embaixador de Guararemas, eom
a fingida ternura que o caso re-
queria e para não ir com muita
sèdè ao pote, o seu primeiro gestofoi agradecer a graça de que era
alvo. acerescentando que não po-dia já e já acceder ás instâncias

da solicitação, porque precisava ir
á Capital examinar uma proposta
para um negocio, que lhe offereeera
uma firma estrangeira ; que só após
essa excursão, é que. si possívelFôsse, dana um sahinho a (.nara-
remas.

Contrariado com esse imprevisto
desastre, retrocedeu Malaquias e
Athanasio bateu para a Viotoria.
nãe para examinar qualquer pro-
posta de exploração fie minérios,
pois nèm-uma lhe tinham feito, mas
para guardar 0 dinheiro arranjado
á custa da toleima alheia, volveu-
do dahi a dous dias ao Queimado,Nâo foi pequeno 0 trai .alho que
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tirana mineira do Sabia- que foium suceesso, principalmente ao che-
gar á quadrinha em que, por eo-incidência matreira da musa do
sabaraense, sc* alludia a mulher,
que tinha nome iguala que o hos-
podava.

Dizia assim a trova:
«Quem ve as dores em festa,
E das campinas o manto,
Viu os seios de Rosalia
E do seu eólio 0 encanto».

Que contentamento viera oalmo-c revê trazer áquella casa I
A pedido de Rosalia íoi a tirana

repetida e desta vez a assistência.
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A linda cachoeira do Rio Sanf Arma, próximode sua confluência com o Rio Doce, tm Respletutar%
Estado de Minas.

m

\

o mando de Rosalia teve de des-
envolvr, para convencel-a de quetudo havia feito para trazer o hos-
pede, de modo que mal se soube
do seu regresso ao antigo para dei-
ro, eis que pressuroso voltou o hos-
pedeiro a buscai-o, com um ca-
vallo arreado, pagem e um con-
duetor para a mala, o violão, os
instrumentos cirúrgicos, drogas, etc.

Installado em Guararemas, apósos cumprimentos dos parentes docasal, á noite, o pirata tomou doviolão, afinou-o. concertou a
ganta.e rasgou ao instrumento

£ar-

por entre applausos, exclamava: guecadência! Que cantiga gostosa ! Um
homem assim era a alegria de uma
casa !

Quanto a Rosalia, era convicção
sua que o verso a tizera remoçar
dez annos e se desmanchava em
denguiees ; mas como andava râxi*
nha por casar a filha e, a seus olhos»
desde logo o charlatão ficou va-
lendo muito mais do que o Auto-
nico Miranda, que andavaatrasan*
do a Sinhá com promessas illuso-
rias, intencionalmente fe*/ a apre-
sentação das duas filhas» indican-
do a idade de cada uma.
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Athanasío comprehendeu pelos
ares o pensamento da dona da casa
e. raspando de novo as cordas do
violão, entoou &~~Morenados meus
Sonho* em gue o ultimo verso foi
cantado de olhos revirados e tre-
mulos na vôzt
«Teus olhos sáo lagos mansos,
Que transpiram a musa louca;
Ouizera em sonhos morrer,
Nas pfilpas de tua boca».

Cravos! Bravos! Ii as palmas rc-
honram dc novo,

A ceia foi copiosa e demorada e
depois que SC retiraram os convi-
vas mais Íntimos, convocados paraa recepção preparada ao bardo,
entrou elie para o aposento, quelhe reservara Rosalia, fazendo* an-
tes.de dormir, a resenhados acon-
teeímoníos do dia.

Os dias seguintes foram tomados
com passeios a cavallo, apresenta-
ções a amigos c, a noite, notada-
mente na véspera cios dias santi-
ficados, ou havia dança ou tocata
de violão, cavaquinho c harmônica,
om quc eram batutas dois compa-
dres fie Malaquias.

[im uma linda tarde estivai, qua-
SÍ ao luSCO-fusCO, iá allumindo pelo
quarto crescente, estavam todos de
casa á varanda, quando, a um só
tempo, Rosalia e o marido viram
correr em clírecção ao córrego uma
estrella cadente, que, ao cortar uma
nuvem baixa, parecia ter a colora-
ção azul o logo chamaram a at-
tenção dos ctrcumstantes para o
plioimnieiio.

Alguém lembrou quc os antigos
viam, nesses avisos celestes, pre-
núncios dc fome, peste ou guerra,\tiianasio tomou a palavrão dei*
tou sabença ; que hoje em dia, eom
o progresso da mineração em sua
terra, sc sabia que as ditas estrel-
tas eram indicação quasi sempre
segura de terrenos diamantiferos
e pela côr do clarão, que acabava
de ser visto, nâo era mais possi-
vel duvidar da existência de dia-
mantes azulados no córrego, fôsse
.í ílôr da terra, Fosse nas suas pro-
íunde/.aS.

Tmmediatamente a idéa de ex-
piorarão do local empolgou os ani*
mos. Si o burlão allegava o custo
enorme da exeavaçáo de uma ja-
/ida dcssaSj Malaquias respondia
que seus compadres nan lhe recu-
sariam os serviços des escravos
que possuíam, e acljutorios, além
dos de seus parentes.

Rosalia, corroborando os desejos
di) esposo, noerescentava a seu
turno que felizmente provisões de
bocea nâo faltariam aos operários,
porque dispunham dc gado, porcos,
muita creaçáo de aves e as lavou-
nas davam os cereaes precisos.
olrtfrçado pelas circumstancias, o

parlapatâo fez o plano da abertura
de uma galeria junto ao córrego,
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.1 phannaiiu do srjacy Fontes, eni Lage, véu-
do.se et te ent pé r, sentado* o dr* Carvalha Canta. ^ i'%

que cm poucos dias ficou construi-
da e traçou o da lateral, que viria
encontrar a primeira, posto que
uma formidável pedra intereeptas-
sc a juncçâo.

Conseguida a galeria, mandou
prepararar o tijolo as paredes quc
a fechariam c a necessária porta
de que guardou a chave c solicitou
uma cama c lanternas para a ins-
tallaçâo dos trabalhos*

Crescia a curiosidade pelos dia-
mantes e elie soube acalmar a sof-
freguidáo dos interessados, fazen-
dn lhes ver que os captivos, que
sâo certas pequeninas pedras an-
nuncíadoras de presença de pre-
cioso minério, estavam fugindo;
que era preciso que uma virgem
com o nome de Maria, ficasse a
vigial-os, á noite, no interior da
mina.

0 casal tinha o que faltava ã ex-
ploração--a Maria Angélica-«mas
a pequena relutou.

Rosalia comprehendendo que era
o Antonico Miranda que lhe cor-
tava as vazas, deu ordem a João
Facundo que o corresse a pau, na
primeira oeeasião em quc puzesse
o pé no sitio, Maria Angélica sei-
ente da ordem, foi a primeira a
avisar o namorado do perigo a que
se expunha e chorosa se deitara.
Era então quando Rosalia buscava
eonsolaba, fazendo-a saber que pre*
tendia casal-a com Athanasio, que
era um homem de fundamento e
nâo com o paterma do Antonico,
que até de chinello já tinha apa-
nhado em um divertimento no Quei-
mado, quando «juiz entrar de gor*
ro com uma mocinha.

Dispostas as cousas em favor do
Lovelace, com elie foi encerrada a
rapariga, que só em sua compa-
nhia subia pela manhã para as a-
bluções e refeições.

A' medida que os trabalhos con-
tinuavam. a pouco e pouco as re-
zes para alimentação do pessoal;

vendo, porém, Athanasio que a sua
victima começava já a ter vômitos,
a pretexto de carecer de uma son-
da perfuradorâ para adiantamento
do serviço de mineração, seguiu
para Victoria, promettendo voltar
dentro em 7 dias, com o appare-
lho quc ia mandar forjar.

Chegado que foi ã Capital, levan-
tou o dinheiro que havia dado a
guardar a um negociante de sua
confiança e como no porto es ava
ancorado um vapor em véspera de
viagem para o norte, no aia se-
guinte tomou passagem com nome
supposto e rumou á Bahia*

Findo o praso ajustado, os de
Guararemas desceram a procurar
0 birbante sem nem um resultado
e porque os jornaes noticiassem o
apparecimento de um viajante mor-
to lá para os lados de Uuarapary,
mui naturalmente suppuseram que
fôsse o Rocombole do Queimado.

Decorrido o tempo de regular
gestação, Maria Angélica «Lava á
luz um pimpolho. cuja paternidade
no principio attribuiaa ao Antont-
co Miranda, teve de ceder a ver-
dade em contrario, porque de A-
thanasio reproduzira ate o gilvaz
da fronte.

Fortunato Bozizio. quando pelos
freguezes ela venda soube das oc-
currenciasde Guararemas e do seu
hospede, por entre as baforadas do
caximbo repetia a sua predtcção:

Eu bem lhes assegurei aqui
que o Athanasio era um desses
muitos patifes, que apparceem sem
a gente saber o que querem e de
onde vem.

Agora, está ahi: a Maria Ange-
lica foi quem achou o tal diaman-
te azul!

E sarcasticamente ria, mostran-
do os cientes ennegrecidos: Eh I
Eh í Eh !...

i"\ 1 \ ! I £.m*

20.000 pessoas lèm, quinzenalmente, este periódico.



13 - 2r tf*7
f

VIÜA CAPlCMAtíA
y. »¦«»¦*
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Dr. Joaquim Fernandes cie Andrade e Silva

CONv 
[VENDO comnoseo, desdelonga data. tem sabido captivardos espiritos-santrnses a rsii-mai a quei pelo seu espirito afa*vel, faz jus o nosso b tographado.

bspirito culto, a mocidade capi-
j"líídia tem ham olo, uas suas liçõesbeijos cabedaes de conhecimentos
sólidos.

bis leila rm poucas palavras aapresentação devida ao sr. dr, |. I .de Andrade e Silva.

Foi promovido ao posto de te-nente, por estudos, em 1875.Interrompera o curso em 1874,
para acompanhar o 4? Regimento
de Infanleria que segeiu para Per-nambuco, afim de debellar a re-belhão. que explodira nos sertõesdo mofe, por oceasiao de se pórexecução o novo systema de pe-sos e medidas.

Restabelecendo o seu curso emIH77, permaneceu na Escola Mili-
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Dr* J. F* de \ndrade e Silva
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t Passaremos, agora, ainda que sue-chãmente, a dar os seus traços bio-
graphicos.

Nasceu no Districtò Federal, noanno de 1847.
lendo assentado praça em 1864,seguiu para a campanha do Pru-

guay, onde se conservem até o lim,
recebendo a respectiva medalha etomando armas, logo depois, con-
tra o Paraguay, onde permaneceuaté acabar a guerra.

Alcançou o posto de alferes, poractos de bravura, em 1869, matri-
cülando-se na Escola Militar, em
1871.

tendo, entáo, servido na conunis-
são da estrada de ferro Madeira aMa more.

Pendo regressado em I884, foiagraciado eom o grande oflicialatoda ordem da Rosa.
Em \m>, posto á disposição doministério dos Extrangeiros» seguiu

para o Paraná, para acompanhara commissão de limites com a Ar-
gentina.

Uma vez reformado, tendo ins-tallado» nesta capital, a suo resi-dência, foi em I898 nomeado lenteda Escola Normal, leccionando gra-tuitamente physiea, chimicfl e bio-logia, sendo nomeado, em I900,
professor de pedagogia*Em PH)jt tendo entrado essa ea-deira em concurso esendo o nossobíographado um dos concorrentes,foi nomeado, depois de exhibidasas provas publicas da sua compe-tenda, lente vitalício*

Deste cargo demittiu-se em I9I3,h cavalheiro da Ordem de Chri-to, das Ordens da Rosa e S. BentodeAviz; tem a medalha da campa-nha do Paraguay e a de mérito
que, por três vezes, lhe foi con-cedida, além das que lhe foramofferladas pela Argentina e üru-
guay.

Foranvlhe também conferidas, emrecompensa dos serviços da guer-ra, as honras de general.Sâo estas notas brilhantes navida illustre do nosso bíographado»
as que podemos colher, para lhe
prestar, sponfe conte, esta pequenahomenagem.

A Ima Capichaba* rendendo aovelho e nobre militar o culto do seurespeito e da sua estima, sente-sehsonjeada* lamentando o ter feitoem tão escassas e descobridas pa-lavras.
ii.

VIrH\os de irulas
¦->•<¦«! Miy.^i^HKjcf ^¦í-.-í..,j.^1. ^
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tar até 1879, terminando entáo oseu estagio de engenharia, coman-
provações plenas.Foi promovido a capitão em 1878a major, por merecimento, em 1888,a tenente-coronel» por serviços re-levantes, em 1890,

Em 1881 recebeu o diploma debacharel em mathematica e scien-cias physicas.
„ ffU ??. °rgani20u, nesta capital,o d* batalhão, reformando-se, em1891, no posto de coronel.

Seguiu, em 1883, para o Ama-zonas, visto ter sido posto á dis-
posição do ministério da Guerra,

A Loteria de Minas è a melhor das lote

Os srs. Ribeiro» Richard & Cia.,bemqmstos e iníaügaveis agentescommerciaes nesta praça, tiverama bondade de nos offerecer, aeom-
panhando-as de um memorandum*
duas garrafas de exceilente vinhode caju, uma, e de jenipapo, outra,da grande fabrica nortista dos srs.lito Silva & Cia., na Parahyba doNorte.

O produeto tem optimo sabor» o
que lhe attesta a pureza do íahrico, eé bom o seu serviço de en-
garrafamento*

Gratos ao brinde.
-»?-??•-

O homem que náo é exacto emtempo, iogar, palavra, serviço econtas, não tem honra, nobreza, ca-racter nem probidade.
Marqttez de Maricá*

nas.
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MODOS E MODAS

Falar de modas, em pleno mez
de fevereiro, em vésperas da épo-
ca jovial e bulhenta entre todas, é,
de certo, perfeitamente inutib Quenos importa saber si a orla das
saias SÓbe ainda mais, si trium-
phaiu as cintas cantas, si tal OU
qual tecido e predilecto? «Fanta-
sias! Fantasias!» é o brado que
resôa em toda a parte: no lar,
como naí ruas, nas lojas, como nos
bancos, nas repartições, nas secre-
tarias, em qualquer parte onde se
agite uma trelega cabecinha de
mulher. De mulher, sim, leitora a-
miga. Acaso ainda nâo notastes
que somos nos, em regra geral,carnavalescas muito mais fervoro-
sas do que os homens V

Projecta-se um bloco para ocor-
so ; n•une-se a família, convidam-
se amigos e toca a discutir a or-
nameiiiaçâo do carro. Isto é, as
moças começam a expor suas idéas
e preferencias, empenhando-se em
calorosas discussões; os rapazes,
esses, raramente têm idéas. limi-
tando-se a offereccr os seus pres-tnnos materíacs, para a execução
dos trabalhos mais grosseiros.

Idéanvse fantasias para os bai-
les. «()h ! mano ! Vê aqui este fi-
gurmo. Trata de escolher o teu dis-
farce, que 0 tempo vôa e tenho
muito que Fazer». 0 mano folheia
a revista, torce nariz a todos os
figurinos e acaba sahindo-se com
esta: «Olha aqui, maninha. Essas
fantasias já estáo muito repetidas,
e eu desejava alguma coisa de ori-•final. Vê si imaginas algum snc-
cesso, e rabisca-me um croquis.» E
a pobre mana, cjue já esgotou a
memória e a imaginação em bus-
cas e invenções para si, para o
seu bloco, para a criançada meu-
da e ainda para duas ou três ami-
gas desajeitadas, tem (jue dar tra-
tos á bola para contentar o mano
desprovido de imaginativa, porém
sequioso de originalidade.

^ E' que para nós, caras amigas, o
Carnaval é apenas um pretexto
para a realização de tantos sonhos
formosos, (jue em nossa mente aca-

lentamos. Em roscas tardes de ve-
rão. a passear solitária soba chu
va doirada das acácias emíldr, qualde vós nâo sonhou ser uma da-
quellas ai rosas marquezinhas de
lace de boneca sol) a neve cia ca-
bei Lira, a pompear pelas serenas
alamedas de Versalhes, a elegan-
eia primorosa de sedas e damas-
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gínquo resoar de uma barcarola
traz-me «» lembrança astlonairosas
venezianas de outrora, sorrisos ma-
liciosos sob a leve renda do tricor-
nio. ou as graças campesinas de
napolitanas e sorrentinas, de for-
mosos bustos a estuarem nos cor-
petes de velludo e ágeis pes a se
agitarem no louco volteio das ta-

^!^

Senhorita An ton ia de

Almeida e Silva,

oresidente em Cotweiçâ

do Mutfuy, onde è

muito estimada, filha

do sr. cap. Osório José

de Almeida Pinto.

cos? O cofrezinho de lãca em que
guardaes as vossas jóias jamais vos
provocou o desejo de um kimono
de pura sècla, onde esvoaçassem
alvas garças esguias, por entre can-
teiros de crysantemos gigantescos?Por mim, confesso-o", vivo sem-
pre em perpetua rêverie: a água
tranquilla e azulina de um lago dá-
me desejos de ser uma naiade for-
mosa e jovial; o crescente da lua,
a illuminar pallidamente o céu, faz-
me sonhar corr. odaliscas languidas,
cle longos véus de gaze sobre as
morenas fôrmas primorosas; o lon-

tíss-

rantellas*
O Carnaval é, pois, para mim.

a grata quadra cpie me permitteviver realmente os personagens, queme povoam de doces sonhos as
horas de lazer.

Vejo, porém, caras leitoras, cpie
me deixei empolgar pelo meu pro-
prio eothusiasmo, pondo-me a fa-
lar de mim, ao invés de tratar de
vós, isto é, do que naturalmente
esperaes hoje de mim : modas parao Carnaval.

Antes de tudo» deixae-me dizer-
vos do grande domínio exercido

A Loteria de Minas tem pago, com pontualidade, todos os bilhetes premiados,
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em Paris, não só nos bailes de
mascaras, como também nas reu-
niôes nocturnas de gala, em épo-
ca normal, pelas cabelleiras dr
seda branca ou de coces pallidas.harmom/ando-sr com o tom das
loi leites. Realmenb encantadores.
esses flocos frisados de neve lus-
trosa, emmoldurando» em delicioso
contrasto, rostiuhos dc viço juvenil.
|£inverno em flor primavera nc-
vada. ressuscitam ns dias maravi-
Ihosos da corte do Rei-Sol.
_^Os trajes nacíonaes e regionnes
c o n t i n u a m*.n a t ur a I m e n t e. e m g r a n d e
uso: hespanholas, i ussas, ehinozas.
p'isas, napolitanos, alsacianas, hol-
laudr/as. portuguesas, búlgaras, etc,
('ritos trajes clássicos, como Píer-
rol. (lolombina, Arlequim, Pt ichi-
ncllo. soffram embora muitas mo-
difirações. nào passam nunca de
moda- P, com effeito, ppucas fan-
tasins masculinas se equiparam á
distincçâo dc um bem talnado pi-errot em bella seda, com farta co/-
lereth d<- liló. o dominó desele-
gantr está em completo desuso nos
saiões; sô disfarçando um espirito
chistoso r esfusiante poderá ser to-
Irrado. Aliás c essa a única condi-
çào que torna admissível a masca-
ra nos salões, salvo quando com-
pleta inseparavelmente o disfarce.
Além dos vestuários históricos, em
geral demasiado caros e complica-
dos, temos também os vestuários
essencialmente de Fantasia em queo luxo sc casa á bizarria e ao im-
previsto, e nos quaes podem ter
ampla expansão as faculdades in-
ventivas dc eada um.

Em se tratando de Carnaval, pa-rece fora dc propósito lembrar que

o traje escolhido deve assentar bem
não só ao physico como ao genío
de quem o usa. Que dlricis, porém,
dc om palhaço maeambuzio. fie
um truão desenxabido* fio uma ja-
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A menina Ca rol ina, no dia de sua
primeira cúmmunhãof filhinha

do sr. Seraphim Mitidieri, cottuner
cian te cm Cachoeira de ftapemirim*

poneza loura, de uma cigana» que
não lesse a buena-dicha ?

A melhor Fantasia é, portanto,
aquella que mais fielmente imita o
typo ou o personagem» que repre-
senta.
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NECROLOGIA
Eras a seducçáo. eras o vida
Da Natureza a mágica ascendência,
De encantos um prodígio, uma opuleneía,
A toda gente uma visão querida.

Vivia a mocidade embevecida
Km teus virgineos modos, na imponência
Com que, dc um teu sorriso, a flamma ungida
Se espargia em aureolas de clemência,

Mas. peccadores lábios profanando
A hmpidez da tua eburnea fronte,
A pureza perdeste e transformando

«

Foranvse tuas asas de candura
Em garras dc PusbeP qae uma alma insonte
No abysmo despenhou da desventura.

OSWALDO POGG1

..* ¦' 0" *' »

VIDA GAPlCHAbA J5

MUNDANISMO

Proseguindo na sua generosa cru-
mdi\ de amparo aos orphasnzinhós
desvalidoSí a commissâo pré «Or*
phanato Jesus Christo Rei» levou a
effeito. nos salões do (7///^ Viet O'
ria* um animado e concorrido chá*
paulista,

Apenas dois blocos se apresen*
taram á disputa dos seis prêmiosihsüluidos pela aUudiílacommíssàq.
para as melhores Fantasias: um de
bahianiuhas graciosas e bregeiras.
gentis crianças que alegraram o
salão com os seus cantos edansas
regionaes. conquistando o primeiro
prêmio, e outro (}c interessantes
criadinhas de quarto» vivazes e bu
liçosas. classificadas em segundo
Iogar,

As senhoras Heitor Motta e El»
pídio Pimentel trajavam elegantes
toilettes, a primeira em georgettebois de rose* saia em grandes pe-talas superpostas, a segunda com
modernas incrustaçôes de seda a/ul
nattier* ponteadas sobre fundo cm
dt palha. A senhorita Marünha Nu-
nes usava linda toiifeiUe fraisevh*o,saia plissêc, graciosa c 100(101*101
guarnição em pompotts de seda
frai sc degrade, elegante chapéu em
leve palha condizente.

FLOR DE SOMBRA

Osório Duque Estrada
Na madrugada de 6 decorrente»

falleceu» no Rio de Janeiro o co-
nhecido literato Osório Duque Es-
trada.

Homem de imprensa» Osório Du-
que Estrada se tornara conhecido
peio seu espirito de combatividade
jornalística.

Applicando-se á crítica, não lhe
faltaram as opportunidades neces-
sariasá díssecacão literária de obras
lançadas ao mundo fias idéias.
O impávido critico era um espírito
severo no julgamento dos hvros,
que lhe cabiam nas mãos.

De uma feita, como agora mes-
mo lembrou um dos seus necro-
logístas, insurgiu-se contra o pro-vecto literato Coelho Netto,aquém
fez a increpaçao de nâo ser cor-
recto no escrever a língua portu-
gueza. E a peleja entre ambos,
nesse assumpto. foi brilhante e
frutuosa.

No curso de sua existência de
escriptor, lançou ú publicidade as
seguintes obras:

Flora de Maio (versos)» Critica
e Polemica, A Abolição, O Norte et
Rit/tas Ricas*

Com a morte de Sylvio Romero.
em 1914, teve entrada na Acade-
mia de Letras*

Tinha 56 annos de edade*
»riv ,'.:>,-. .*.. ¦;.*:...y %~'Mr.*i3'5fc;i6 "<r;'aé: «..tf , .. 'k .V » . . » ,~ » ¦».; „• „ [V. .),..;)t. x, ^ .n r ^ -.f g w. w. .4i, 
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(Especial para a « í vV/r/ Capichaba»)

ÊVÕ confessar, primeiramente,
que náo conheço Laròüssét o

Larousse amigo, Carous.se mdispen
savel ás boas bibliothecas e aos
melhores escriptòres*

Dahi. dessa anomalia literária in-
concebível. o facto. lamentável*
alias, dr uA» me ter na conta de
eruditpi capaz de misturar Budha
com Auntole Lrance, Lilzooin bran-
cisco Braga, Bounarotti com Clan
de Mouet.

Nfto resta duvida, entn tanto, (jm"
O Larousse tem prestado iimumeros
serviços á Literatura pátria, cm-
hora o í.unoso em \ < topedico nâo
tivesse pensado, siquer, ao Habo-
rar os seus não menos famosos
volumes, nos serviços inestimáveis
que viria a prestar aos «serviços
espeeiaes da I lavas e da Ameri-
cana.» %

A cultura do Lorousse sobrepu
jou ,'i da batata, muito embora se
propale por ahi que o Brasil è pro-
fundamente agrícola,

Tal batalhão <> de cultores do
illustrado diecionario, ten, hoje re-
presentantes cm todas as classes
soeiaes, que discutem o consumo
do Ctlcool na America do Norte
com a mesma facilidade com (jue
julgam Dostoievsky, condemnam
Lampeáo e absolvem o Chico
Bom beiro,

Entretanto O pobre Larousse con-
ti mia mais ou menos esquecido e,
mais dò que esquecido, ludibriado.

E já não queremos Ealar no lado
moral da questão--a ingratidão la-
menlnvel du nossa Academia dr
Letras, que põe acima da mtelle-
(dualidade patricia a gratidão mo-
notaria, perpetuando no bronze,-não a figura inspiradora dé bem
bòa parte dos seus membros cons-
picuos, mas a do velho Alves, o
esmolor, que lhe deixou uns bons
pareS de centenas do coutos ; que-remos tão somente nos referir á
Falta de legislação sobre direitos
autoraes...

ICxistísse no Brasil, a rigor, tal
legislação e os herdeiros do mun-
dial homem dc letras teriam uma
renda approximada de cerca de
quinze mil, novecentos e quarenta
e seis contos, quinhentos c dezoito
mil reis, segundo a ultima estatis-
tica feita pelo $r<, Usorio Duque
Estrada, quando thesoureiro da A-
cademia Alves.

* *

Não obstante a minha pouca cru-
dição, o que me impossibilita do
uso o abuso do citações, tenho, en-
tretanto, a mania de acompanhar

©movimento litero,artístico e poli-tico nacionats.
A politica, á hora em (pie escre-

vo* tem dois problemas graves a
resolver: a revolução e a eleição
de Arthur Bernardes para o Sena-
do Federai.

A revolução, dizem» está por dias.
por horas, ou por minutos, estando
o governo empenhado em amnis-
daí toda a eolumna do generalPrestes.

Influencia, talvez, das sele co-
lumnas do Mendes Pradique, se-
gundo as quaes Prestes é maior
que Auníbal o Alexandre...

matando-os. a elles, médicos, de
fome, pela falta natural de doentes.

Isso authcntica ainda mais o amor
do dr. Enéas Luitz aos seus se-
melhantes* que ê, afinal, o valor tn-
trinseco tio seu «lia dez mil se~
culos».

* ?
Quanto ãs letras pátrias, tivemos

como maior çjéUo de livraria um
livro de medico calcado em prin*cipio» theosophieos.

li por emquanto, so.
So porque o Carnaval vem ahi

e com o Carnaval, paradoxal men-
te, ninguém brinca!

E tanto isso é verdade, que o
próprio Prefeito Paulista, sr, Anto-
nio Prado, que sc mostrou, nos pri-
metros dias de sua administração,
disposto a divertir-se â custa do
Carnaval, teve de ofíereeer a sua
mão á palmatória o confessar uma
porção de coisas feias: que a Pre-
feitura nâo linha dinheiro para dar
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Uma que %não vae
na onda* das

sereias e tritões
(te alto... mar.
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O medico é o dr, Enéas Luitz,
//eThomaz de Alencar, o livro--«Ha
dez mil séculos».

Não se pdde, no caso desse «Ha
dez mil séculos», attribuir á influ-
encia benéfica de Larousse os con-
ceitos de sã philosophia do autor.

Cm medico pede não curar, mas
para ser medico não ha outro «re-
médio» sinão estudar, estudar mui-
to, o (jue lhe garante ttm grão ac-
centuado c natural de cultura.

Ora» addieionando-sc a esse grãonatural uma intuição, ou melhor,
um devotamento As sciencias mais
ou menos oceultas, temos um me-
dico ditando ensinamentos capazes
de prolongar a vida a nós outros,

aos 3 grandes clubs, que elle. par*ticulurmeitte, lambem não podiadar nem um vintém, emíim/ con-
fessou uma porção de coisas feiase mais do que Feias, tristes.

Entretanto, o carnavalesco da
gemma, o carioca legitimo não es-mo rece.

E jã anda na rua a cantar» com
musica de reco-reco e pandeiros,o samba de Eduardo Souto:

No progresso ém que nós vamos»
Supprimindo saia e manga.
E' bem possivei que, em breve,
A mulher ande de tanga...

Janeiro, 927.
Tetra de Sentia

Osfreguezes da Loteria de Minas são os seus melhores propagandistas
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lihaman graciosa filhinha do nosso amigo, sr. Carlos Cunha, commeniante nesta praça ; Joacilta, aos
nove mezes de idade, filhinha do sr. João .\í. Carvalho, de Pendanga ; a galante Marilda Pe-

reira, filhinha do sr. Cartola no Pereira, negociante em Accioly; Lucy e Ceei/ia, Ji t/tinhas do nosso antigo
Octávio .Schneider, l! escripturario na Secretaria do interior; Alva e Leoniia, filftínhas do sr. Adriano

Costa longa, commerciante em Prosperidade, municipio de Cachoeira de itapemirím; e as meninas Carmen
<? iVair, filhas do sr. Ovidio Continha, negociante em Sao João de Petropolis.
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CONCURS O ESP O RTIVO Mc,*

Qual o rnais querido club dc «foot-lnill* dc. Victoria? E o dc Regatas?
Oucm será a Rcjinha do sport vicfoncnse ?

QuerèCIlOS estabelecer uma bôa
Opportunidade de se avaliar, com
segurança, o grão de animação
que o sport já conquistou no meio
VI < .'tor lci.se.

Nao precisamos traçar a apoio-
gia desse entbusiasino numa épo-
Câ em que o inundo inteiro pro-
clama a necessidade de se lazer,
intensamente, 0 desen vol vimento
physico em ambos os sexos, para
que se criem e se multipliquem cria-
turas alegres c fortes, de alma e
de corpo. São raras as excepções
dos que sc obstinam em negar pro-
veio» aos exercícios esportivos. E
a esses não nos dirigimos.

Nosso propósito '', apenas, do-
monstrar aos leitores de outros lu-
gares como se desen vol vem. num
ambiente de Francas sympathias,
o sport náutico e o bretáo nesta

cidade, abrindo» nesse sentido, um
concurso» que encerraremos em 30
de junho próximo, para a respecti-
va apuração.

Aos detentores dos dois primei-ros lugares serão offerecídas duas
valiosas taças.

E como esse concurso, embora
procurando demonstrar o grandeinteresse que nos causa o progres-so esportivo, seria incompleto sem
que.ao mesmo tempo» proclamasse-mos qual a senhorita a quem deverá
ser dado, nesta cidade, o sceptro
de Rainha do sport ate a prima*vera de 1928, resolvemos inquirir
a respeito os sport smen e seus aí-
íeiçoados, desta Capital.

Eleita, por maioria de votos, a
venturosa soberana do Sport vi-
ctoriense, será certo que todas as
nossas associações esportivas, num

Dr. Moacyr Ávidos
A 12 do corrente, chegou da

Europa, 0 sr. dr. Moacyr A vi-
dos. illustre Secretario da A-
gnculturu. após nina ausência
de pouco mais de um semestre.

Nesse tempo prestou relê-
[antes serviços ao £. Santo,
(jue, por seu legitimo represen*
tante, lhe confiou a solução de
negociações de nosso interesse.
assim como teve delegação da
«MaschineuíabriK - A u gs b u vg
Nuinberg» para fiscalizar a
construcção da grande ponte
que, brevemente, ligará Vi-
ctoria á ilha cio Príncipe e esta
ao continente, serviço esse de
tamanho vulto e finalidade que,
sô elle, bastarei pára levar aos
posteros, como de benemérito
inolvidavel. o nome do actual
administrador do Kstado.

() illustre viajante foi rece-
bido na altura do sen valor
individual e da estima publica,
què o cerca,

A Vida Capichaba, cum-
prindo, prazerosamente» um
dever de amizade, testemunha
ao distineto rccemvindo sua
intensa satisfação pelo seu fe-
liz regresso, em companhia de
sua exma. Familia.
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Dr. João Motfa e Silua
Èm dezembro ultimo, na Univer-

sidade do Rio de Janeiro, coliou
o gráo de bacharel em sciencias
jurídicas e sòciaes» esse nosso pre-
zado conterrâneo, que, nas admi-
Distrações estaduaes 1916—1920 e

1920 — 1924» desempenhou impor-
tantes funcçôes publicas nesta ca-
pitai.

Essa conquista do jovem advo-
gado é digna dos mais expressivos
louvores, porque, emprehendida já
quando lhe pesavam sobre os hom-
bros árduos encargos de familia»

gesto de pressurosa vassallagenv
render-lhe-ào, de maneira inesque-
civel, suas homenagens, proclaman -
do-a protectora honorária dos seus
destinos. r, - .

Esperemos» agora, o resultado
da ontrincadissíma» eleição» aque
vamos assistir.

0 coupoíi, para o voto. está na
secçáo de annuncios»'

APURAÇÃO PROVISÓRIA

FOOT-BALL:
America F. Club  I votos
Victoria l*\ Club ...... I voto

REGATAS
Saldanha da Gama  5 votos

RAINHA DO «SPOR1 VI-
CTORIENSE

Hei ti da Carioni 2 votos

soube leval-a a bom termo» pondo
em evidencia a sua grande força
de vontade, cujo prêmio final» ago-
ra, o enche da mais justa alegria.

E nós. partilhando dessa sua sa-
tisfação» levamos-lhe. nestas linhas»
as nossas felicitações cordiaes.

Lloyd Brasileiro

Ho distineto cavalheiro, nosso
prezado amigo- sr. Gastão do Vai,
mfatigavel e querido Agente do
Lloyã Brasileiro, recebemos, como
brinde de anno novo» dois lindos
carnets para notas diárias, enrique-
cidos com as mais diversas e úteis
informações.

Nossos agradecimentos.

Comroandante Bastão Americano
Km virtude da vaga, recentemen-

te oceorrida com a exoneração so-
licitada pelo sr. Penedo Pedra, foi
nomeado commandante do Batalhão
Militar de Policia o nosso distineto
amigo, sr. Gastão Franco Ameri-
cano que» ha annos, vem pres-
tando ao Estado reaes serviços em
postos policiaes.

O novo commandante» continu-
ando a manter as suas honrosas
tradições, será, estamos certos, um
excellente elemento a collaborama
administração estadual, em favor
do progresso espirito-santense.

Apresentamos-lhe. com muita sa-
tisfação. nossos cumprimentos.
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JI angustia de S>. (Juan

Si ainda o peito vibrasse e ainda voz eu tivesse

Eu cantaria o amor ideal por que morri...

Aroma de piedade, essência de uma prece,
Eu cantaria o Céo, porque cantava a ti...

Fonte das alusões de quem cedo padece.
Versos que me inspirou, mas que nunca escrevi

Devia ter composto a canção que dissesse

O amor que eu esperei, o amor por que soffri...

Busquei nos corações, um por um conquistados,
E depois da conquista, ã noite abandonados,
A sombra que somente existia no teu...

Si ainda voz eu tivesse uma canção diria
Para atentar assim minha melancholia

O grande amor da vida eu cal/ei, loi so meu..

NILO BRUZZI.
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«Na luz cio seu olhar
Tao languido e tão doce»,

Quando se punha em prantos, a scismaV,
«Havia o quer que fôsse»

l)(» mal, qne a muitos traz em apertura,
he quem tem f<nne c^ vive sem dinheiro»
Corno aquella canina desventura

Do «Fiel» de Junqueiro.
Fidelis se chamava esse outro c:âo.
Feio, triste, nojento, vagabundo»
Só por inexplicável maldição

Viera á lu/ do mundo...
Num canto de eoeheira,

[eve pnr berço um cesto abandonado.
lalho de pae sem dono e sem colleira,
I >a (\tml.mdia um d. Juan ousado,

I lesses finos piratas,
Que, por mais que outra Fôrma, ás ve2es, tomem»

Plebeus ou magnatas*
Ninguém affirma o que ei cachorro ou homem.».

Ali, nesse monturo,
( neira ndo a tndo que o nariz regeíta,

I Inundo, hio, escuro,
Mal vindo a luz, per uma [rincha estreitaI 'ma 

hora o illuminar,
Fidelis foi crescendo
K. ((nando pôde andar,

0 terreiro e o pomar foi percorrendo.

Quinze dias após
Elle provara do materno seio,
l'm caminhão, estúpido e veloz,

Como um demônio, veio
E Liquidou «Morena»,

Mãe do Fidelis, que ficou sozinho,
Latindo tanto que fazia pena

De ver o coitadinho,

Dahi, Eoi sua vida
l'm romance de dor e de aventura»

Sem trato nem guarida,
Xa desolada rua da amargura...
Pontapés, empurrões, pedradas, tudo

Fidelis supportava
Pacientemente mudo,

E sem poder morder, elle azulava...

De manhã* pelos eacs
A farejar o almoço na es ter que ira,

E á noite nos pórtaes,lendo por teeto a luminosa esteira
De astros» no alto» futgindo»
Quando um guarda malvado

U cassetete náo ia brandindo
No seu dorso, esquelético e encurvado...

1'ma noite scismava
O pobre do Fidelis, soluçante,
Olhando a multidão que desfilava
Rica» feliz, esplendida* elegante *,

.Maravilhosas damas
De leves roupas justas, tentadoras,
No pescoço, nas mãos» jóias em chammas.
Velhas, moças, morenas, claras, louras...

Cavalheiros ufanos*
Trajando com rigor,

Em flirts, trabalhando, agindo em planosDe Falíencias, de arranjos ou de amor...

Ante os olhos do cão maravilhados
Desusa, alegre» a turba
Dos mais afortunados,

Cujo viver a magua não conturba;
tíns, honestos, distiactos, cavalheiros.
Outros que o mundo levam em delicia,

Solennes, sobranceíros,
Deante dos olhos cegos da policia...
Fidelis exclamava» soluçando:-0' sorte má! porque nasci cachorro,

Para viver penando,Sem lar. sem mâe, sem pão e sem soecorro €>!
Por que me nâo fez Deus um outro ser,
Medico, senador ou deputado»

Para sempre viver
Accommodadamente apatacado ?!

Nisto, ouviu uma musica divina;
E numa nuvem rutila e doirada.
Cheia de uma belleza peregrina.

Divisou uma fada...
Com um sorriso doce
Foi-lhe dizendo assim :— Fidelis, cuve; o teu penar findou-se,

Para fazer-te venturoso» vim...
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Ergue-te, magro, esquálido rafeiro»
Cessa os prantos ciue tanto te consomem...
Queres gosos, mulheres e dinheiro?

Caminha... faço-te homem!»
Pasmo, tonto, sem crer no que elle via,

Fídelis era gente
E, louco de alegria,

Pelas ruas correu rapidamente*

l ma casa procura em vào, Cançado,
Faminto vae para um hotel; e mal
A janta engole, foi, envenenado,

Cahir lá no hospital...
No outro dia fugiu

E um emprego sr pôz a procurar,Eüe, preguiça, que jamais sentiu
í> que era irai ia lhar...
Encontrou um patrão,

Que só falava com descompostura,
Até que um dia deu-lhe um pescoçâo'»
Que lhe quebrou a cara e a dentadura.

Ora era a lavadeira,
O senhorio» o medico, o alfaiate,
E a multidão rapace e sugadeira

Dos gaviões do biscate*.*
A sociedade impunha

Que elle andasse na linha da decência,
Quando, apenas dispunha

De um terno novo só pola appareneia...

Sentiu-se lísonjeado
Por chusmas de mulheres deslumbrantes,
Que, quando o viram limpo, naufragado,
Foram logo peílar outros amantes.

Viu-se sempre em apuros
Com o typho, beriberi, apendicite»
Do bisíun levara oitenta furos*
Soffrendo tudo que tem fim em ite...

Hoje. triste, sujeito
Aos bondes, ao mercado» á Leopoldina,
Aos senhorios, aos patrões, desfeito
Em pranto amargo chora a sua sina !...
A todo instante vcmol-o, coitado,

Ahi, meditabundo,
Roxas olheiras, rosto eseaveirado,

Dizendo a todo mundo:
— E hei tle passar chorando, eternamente.

Neste viver táo agro!
Que vale este capricho de ser gente ?
Antes a vida de cachorro magro...
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Caçadores da fazenda «Passa Cinco» de São Benedicio, propriedade do sr. Sebastião Lima, a seis léguas
de distancia de Aymorés- vendo-se,jto grupo* o nosso amigo, sr. Affonso Segismondi e o

proprietário da fazenda.
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Colluros, parallelos, meridianos,
Eixos, orbitas, tudo desta bola
De uma parte de terra e três de oceanos,
A todo instante está nesta caixola.

Mestre batuta entre os bonzôes da moda,
Travestido de I ul, «No Escuro»», os planos
De humorísticos contos desenrola,
Que fazem rir os frades e os profanos.

Passa para o Gymnasio e logo apanho
O seu perfil. Ao braço a pasta presa,
A' dextra um bengalão do seu tamanho...

E' talentoso e e bom. o povo diz,
Mas ninguém é perfeito... e a natureza
Esbodegou-lhe a fôrma do nariz...
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Loteria io Esiirito Santo
Levados peln curiosidade, fomos

assistir a uma das ultimas ex-
tracçôes da Companhia Loteria do
Espirito Santo, installada nesta Ca-
pitai, á rua Duque de Caxias, a? 21.

E do que vimos, e comnosco
todo o publico, que, ás quartas-fei-
ras, comparece a essas r.\tracçôes,
resalta a esçrupulosa honestidade
com que se procede ao sorteio dos
prêmios, sob a vigilância aetiva do
sr. cel. José Tavares, fiscal do go-
verno.

0 processo das extracções, sc-
melhante ao das outras grandes e
acreditadas loterias do Brasil, é o
seguinte :

Desde horas antes do seu inicio,
ficam á vista de guem quer exa-
minal-os os taboleiros com as bo-
linhas, onde estão impressos os
números e os prêmios. Mais tarde,
depois de examinados pelo refe-
rido fiscal e sob seus olhos, são
ei las postas nas grandes espheras,
que. movimentadas por manivelas.
a braço, deixam, feitas as rotações.
cahirYm tubos de vidro as boli-
nhas sorteadas - uma coni o nu-
mero e outra com o prêmio cor-
respondeu to a esse numero - as
qüaes, recolhidas logo por duas
creanças. são por ellas cantadas,
e. então, registradas em livro ade-

quado. Esse registro é feito
três vias- de uma se fazemos ori-
ginaes para a lista, outro è remet-
tido â superintendência em Bello
Horizonte e a ultima li ca archiva*
da no escriptorio da Companhia
nesta cidade.

Completado o taholeiro, que leva
125 bolinhas, fica, ao mesmo tem-
po, cheia a pagina do livro com os
números sorteados e isso vae logo
ás mãos do fiscal para ímmediato
controle*

\

Os números» (|ue dão prêmios su-
periores a cem mil réis, sâo itnme-
dia tamente inscriptos num tabulei-
ro negro, á vista do publico, e os
restantes, de prêmios inferiores,
sâo publicados na manhã seguinte
pela lista geral impressa com o mo-
vimento completo do sorteio.

A Loteria do Espirito Santo já
fez H1) extracçéies e tem pago pon-
tualmente os seus prêmios.

Neste mez já pagou aqui, em Vi-
ctoria, dois prêmios grandes — um
de 50 e outro de 30 contos -afora
vários outros menores.

E* elia. pois, uma empresa que
merece, sem favor, a grande con
fiança, què o publico em geral,
neste Estado, em Minas e no Rio
de Janeiro-—onde mais se vendem
os seus bilhetes— lhe vem dispen-
sando, colhendo os seus freguezes,
cada qual a seu turno, os ben eli-
cios almeiados

O sr. Nadir Silveira, nosso dedi
cado representante ent Atttonio

Caetano, neste Estado, atexiliar
da importa tite firma Almeida

Campos <& Cia.

CARNAVAL

Recebemos um ingresso perma-
nente para os bailes que a no-
va sociedade carnavalesca «Va-
mos de qualquer maneira» preten-
de dar rras tres noites de folia,
consagradas a Momo.
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Compaüa Loteria U Espirito Santo
Resumo dos prêmios maiores dà

extracção de 9 do corrente:
0308 50:000$<wk> B. Horizonte
7763 5:000$íXK) S, Paulo
38.SO 2:000$(XX) Rio dc Janeiro

L*500$000 Omo Preto (Minas)
l:OQ0SO00 S, Domingos do

Prato (Minas)
Prêmios de 5üO$OQO: 12228-4152,
Prêmios de 2Ü0$000: -9999-9800-

3515-2183-10125-4242-8722-2878-10759
12760.

Prêmios dc 100$000:—2606-9261*
H043-2095-1 (1781 -2237 -0725-1067-6617-
3663-1543-125(H-9949- f M 12 4772-10864
•749 b 8065-4824-PI115.

O bonde e a v/c/a

St o bonde, amigo tomares,
Senta te atra/., cauteloso,
Pois nos primeiros logarcs,
A\s vezes» tem mn. bondoso,
Que íaz teu nickel guardares.,
Na viagem longa da vida,
Anda bem (piem assim faz.
I >ei\a ir no [rente, garrida,
A tmha desprevenída»,.
Melhor var quem fica atras Ii...
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MÉDICOS

Dr. Rodotpho Velfoso de
Oliveira, illttstre tttedi-
co espiritosantese* for-
mado cont 24 anuas
ittcompletos* em 1*125,
tto Rto de Jatteiro,
onde reside e exer*
ce a clinica* filho
do nosso amigo
capitão Arthur
Cardoso de Oli-
veira, inte t ti-
gente e pro-

bicloso Ta»
hei tiú o no
Distrkto
Federal,

süperinten-
dente do cot nei-

tuado Tabellionato
do dr* Tot qua to Rosa

Moreira.

¦;*: *.'¦¦;# te. it '*t * * #...'*. .#¦:. $¦¦.

ni.

Faz vinte annos que morreu IL
Ibsen, grande escriptor norueguez,
autor dc Hedda Gabbcr e de ou-

trás obras primas, de renome in-
ternacional, Foi sempre enthusi-
as tico amigo da França,

Grêmios da «Wida QapicRaGa»
a seus assignantes

Cumprindo nossa promessa feita em circulares aos nossos esfor-
çados representantes e também estampada, em dezembro e janeiro,nesta revista, vimos dar o resultado dos sorteios, o primeiro verificado!\° tlia ' <lr fevereiro corrente—serie A—t o segundo no dia 2—serieB -ambos de accordo rom as duas extracçôes, nesses dias, da Loteria
da ( apitai Federal :

Premios
i?

'VI

4?
5?

->6

Prêmios:
I?

M

3?
4?
etno*
£0 . D.

SERIE A
Localidades:
Accioly
Ico nha
Santa Theresa
S. Pedro de Itabapoana
Castello
C ar i aci ca

SERIE B
Localidades:
Antônio Caetano

São Paulo
Sâo Mathous

Números:
864
059
189

ó*. y*r
689
..*** mm» **./5d

Nutnet os:
375mz
865

Quantias:
20í)S(XX)
MK)$()tXl
50$000
50$tXK)
5í »S< * h 1
50S(XX)V/*-.»*ji„í

335
740

Quantias:
200$(XX)
ÍOOSOtX)
50S"MK)
S0$000
50SXX)
50$í MX)

José Mirabeau Bastos
Inesperadamente falíeceu nesta

Capital, no dia ll deste mez, o jo-
vem acadêmico de medicina José
Mirabeau Bastos, filho extremecido
do nosso amigo, sr. Mirabeau Bas-
tos» figura muito conhecida e esti-
mada no nosso meto eommerciab

A morte do mo;o conterrâneo,
consternando sinceramente os que
lhe conheciam e apreciavam as af-
fectuosas qualidades» foi um golpe
dolorosissimo no coração de seus
pães, que nelle repousavam, com
desvelados carinhos, as suas mais
legitimas e fagueiras esperanças»

Partilhando da magoa, que os
acabrunha» trazemos -lhes,nestas li-
nhas, a expressão sincera do nosso
sentimento.

Os srs. assignantes, cujos números dos talões, acima premiados,tenham sido remttidos, nas segundas vias, a esta redacçâo até o dia
30 de janeiro uldmo. poderão manoar receber os prêmios, a que têm
direito.

Na próxima edição publicar-lhes-emos os nomes.

Todos os dias sinto quão mais
satisfatória é a tarefa de fecundar
e cultivar a terra» comparada ã vã
gloria de destruil-a por meio da
conquista»

Washington.



%\ - VIDA CAPICHAÜA

Sócio correspondente

Nosso redactor-proprietarío, prof.Elpidio Pimentel, foi, recentemente,
distinguido pelos seus illustres con-
frades literários do Estado de Mat-to Grosso com a lembrança de queo ofíieio abaixo dá perfeita noticia:
«CENTEí I MAT H M rROfeSENSE

DE LETRAS
Cuiabá. 18 de janeiro de 1927.
Exmo. sr. Elpidio Pimentel.
Tenho a viva satisfação de com-

muniear-yos quo, em sessão de 5de dezembro p.p., fôstes escolhido,
por unanimidade, sócio correspon-
dente deste Centro em Vietoria,

Cumprimentando-vos em nomedo todos os nossos confrades, pelaacertada escolha, ficamos certos de

15 -
ter na vossa pessoa um brilhante
e dedicado representante nessa lo-calidâde, concorrendo assim paraa execução integral do nosso pro-gramma, que é a intensificação doslaços de cordialidade intéllectualentre ns varias unidades da Federa-
ção brasileira, junto vos envio umexemplar dos Estatutos e bem as-sim do ultimo numero da Revista.

Acceitae. caro cnnsocio.os meus
protestos de estima e especial af-fecto,

Cordiaes saudações.— FUogonio
de P. Correia, I? secretario.»

'l|n»ti

ler™ dc Senna

927

^¦iJrJtt.^—,.„..í-^JilnfJ^.1^i.ri[11iriir[irw[lllll)lliliiillli

A partir deste numero, offerécere«
mos aos nossos leitores a collabo*

ração permanente do brilhante e
querido humorista carioca Terra
de Senna, redaetor do D. Qnixote.Nâo precisamos encarecer a im-
portancia desta nossa feliz arqui-
sição, porque não ha, Brasil em
fora, quem, conhecendo a melhor
imprensa metropolitana» ignore o
nome e o mérito desse chronista
mordas, desse claviculario impeni-
tente a cujos golpes de penna setem dcsmorado muitas mediocri-
dndes, fatuas c presumpçosas.

^ Duas coisas tão grandes quairldiffkeissão necessárias ã gloria ci
to

gloria de
um homem: supportar o infortúnio,
resignando-se com firmeza, e orov
no liem* confiando nclle com persevcrança. Ouizot

g 
""
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^19R^P'^ l<
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fl JeKS*£ ^____________________________________________H --¦ fl V! iHwfl £ I
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^1 ^k ' ^B ^^ J;,tó ¦-'*^ J^l ^r a^Bft'. - j__\\m I^^HKli_^I^^B

fl BhMtf*^^ ^4 -'"^ j^s, _ir ^HH' iflSB H

¦'tiifl^^ fl flBF WEst^fc^JL'"-- .--"<

" * SM ^B *^fcfl i^t^B ^^ ^V ^B ^BLA: A^^^-iJlSSwrWB^tlMmS^B?' ' ^111 19 Rfl Ammm\\ ^1 IK W".' ^ISI^^^^ItW^Í^^Pp^tBct

; - ^^ jfl Bft""^fl li -*'•' jfófi-^flBjt"' -.i

U *"' J^, willi urvÊ WhéÊ flfl
ly fl_H_L ,/ ~^^P BmB

'" ^" '*'^^^^3SSSi^.^teaSflÍH(^H^ I

e>@(6fe)eK_D
»i..... ni.»..»l.i mr i) ji ,iV„. i / X»,„,.ro  »Na_-<_,

A Jamil ia hatvi, em
Vargem Alta; no ce/>

(D. AntonieC liaivi,

falta ida 'em 1926 ;
d sua direita, Joa nua

fkttvi: a sua esquerda
Rasa Dalvi: em />e,

Pedro, fal tecido ; José e
Baptista.

~~~~ mym^.^mmm __

1 ¦^•«l ^^*»^ >» rtf, i.f W-*f» j k«Cfc«, W-*tW

| Nas ollicinas graphicas da «VIDA CAPICHABA»
j 

cxecutam-se, esmeradamenle. com presteza e a preços mudicos, quaesquer trabalhos typographicos

1
E
1
I
]

LÍVMS~™hCl0S-Clf°^ »«-..—,.-.ttecib-,-Cau*,,- 
M.,„.)f:,„,„,rospectos^lrabalhos commercmes» cm summa. de totla a espécie» em negro e em eôres.

Serviço esmerado de «clichês
Papel de Ia qualidade

Typagem elegante Gosto Arte
Machinismos modernos

Não mande executar suas encommendas. sem. primeiro, examinar nossos orçamentos
Caixa postal, 3853 Telephone. 257 Rua José Marcellino. 56 VICTORIA E. E. SANTO
if n> <» m %ptw íí •«»

A Loteria de Minas tem realizado muitas aspirações.
n ^> tlW»«,/ 1 ¦_
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I
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f
f

f
f
f
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UMA PROVA DA RESISTÊNCIA DO ARCHIVO
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J^k K'*'""" V J 
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^^v
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Hl ^f^____\ »/ ^^^^ il |||ÍB|h\ ^^L. mm. M

m^^^^^^^^^^^^^^^^a. ^^^""*^^m^r l^^l ^^m ^^B ^^l^^^l ^B \^^^f

^m ^""^^^a aa a aa^.

ffl flfl B^?^. *^*
lv li *A"^^^ mm\ mm!. »V. -/:'^ib
flfl f / ,**^ ¦¦*«^^^^B ^H ^B ^H ^B m. iA *#"

1/ ^^-ir^wfl B BB km

mmmW il ll kt* lm 1 IV A.^\ikm fl *5£s«fc /M ¦ fl fl^ 1^. ^l

jfl MMkwX fl ^^v*, 'flfl ^* ^^ _^mm^^ ^mkr ^^J

¦ 
^^^^H 

W\w^ immWWW m\\\\\\\\\\m\ ' ' '' liHTif^w. t 
*¦¦¦ -irv:;vj.:j_r«Jfl»k

:M

y
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^^^l^r *m^^^^m jf^ aa mmm mm^^W

SYSTEMA DE ARCHIVAMENTÒ SIMPLIFICADO DE FAMA MUNDIAL
ÜXJL

CAJk! «UNICA„ORGANIZAÇÁO ESPECIALIZADA NO RAMO EM TODO O BRASIL

/ ^~ímW mmm\J4 \

^B li í ^^fl £ -^^"A / ^B *» i

Casa Pratt
Filial em Victoria : Rua Jeronymo Monteiro. 69 E. E. SANTO

Coupou Pedimos remetternos catalogo e preços dos
Archivos de aço «AUsteei*

Nome

Ramo de negocio:

Cidade Estado Wk

___^^^^^^--~^~—-------^--————~m~~.~m~m-mm.l-mmmmm^~~-.
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RpfinPtriP \J\r\r\r\Zm Re,inação, trituraçáo e eommercio d© assucar
«Wf^.inÉtwMii-MWt^MN- »»in*.«.Mnii ¦ i.«i . —r-trrrPMiiM-nAii-jiiiMii..«.f .i ¦ •- — ~ _m m¦*»<w»«.»*»»W.»H«fc»»».»^»MCTi»»aw,^^ ,, 11 ll || i k *- »- « J ,« É _ ¦ . . J, ..MS .ulio, <»rystal, triturado 6 refinado,

\. M ARTI \ SA N N I II A L
CAIXA POfíTÀL, 3885? Endereço telegraphico: *.\ MAUTI.NS» TEMPHONE 1%Ru» Miüdel Pennâ, t e Avenida ClêtO Nunes, 37

VICTORIAEL E. SANTO

críiíca
IC um poema em

versos bons, cor-
rentios, inspirados.

DampS uma a-
mostra do valor do
livro, com a publi-
cação do seguinte
soneto :

?Alma riu tunmho, despertei riintanrfo
A' iu/ vibranif ttèstü amor taial.
Ma! «»uhjra dfl tflfa&CHS, v êlfl nenfio »|uan<!o\ime mim nit»r»tlo lobrénaluraí,

'C&cdílhcirtiti »]<* chiimmiw atlas, falseando,
cêiagnp- mundos, pompa fulcral..,
Tulo fevrrlKT.tíldo c grimimu}*»Dentro &m meu Sonho» quo era dr cry*tâIJ

bepób.. parítffe*. Sob n a*?çfo do grania,Dè*fox sr, <-m breve, locío o meu encarno»
Çtafcftòú, <"«n moto. meu cantar de Orr»beiL

Mm njSò t«* culpo« nem <.? câltitmiio .
dMisie a e-iirrllmh.i tjue num oéo de KstíoSurgiu., brilhei»... »• de^ppitreceti I, »

0 poeta prefaciou ò poema, rfizerv
do. entre outras cousas. ter pensado«não em réfundil-o, mas em reto-
cabo aqui e ah"m».

Mas acerescenta que «isto», «logo
á primeira;<<vi$tf», lhe pareceu «um
sacrilégio...»

^^H WWW ^H BBdL^ ^1 
^^^—*^« ¦•~~^KÊfm'"_\W_?*''mm__t_____9'~

fl 1 IJt- JK^ ^í*% I/^V V y

^¦Pi^H ^BCI ^p*^*^^***^^-f^r^.i ***^ ^^—^^^^™*P*»P¦ "»l ±^^^ ^^ j. v.4^' v*^' ™. m

CARLOS CRUZ NOEMY

quarta e na oita-
va, porque até se
fica o b r iga d o a
construir dois ac-
centos tônicos na
ul tinia palavra, nas
primeiras c tercei-
ra syllabas e num
vocábulo» que só*tw ih*» ,**» , , . ,.a~ í!0m um esforço injustificável perJu,;h ;:..:::,,pal°a ™*x*r**- «»..* dois«ccêntos tônico».cia de

.. , • n„ ;7f; ., . tos' Q«anto ao outro, pnra se aquila-
o lnl,°11"0 dof <lue ,ar da s,,;' consomeçáo pouco cui-sáo. incoateslavelmente. admira- dadosa, comparemol-o com esfveis.
Vejamos :
A' pagina 7» temos o verso

To.lo « miíii Hcrroin» «ju»- &e rrnbrbi.,

que bem podia ter sido construído
da seguinte fôrma:
C «uno ijoé iodo t. iwa >»er sp -tfftibühfa

outro» que. parece»nos. teria con
sultado menos negligentemente os
interesses fia métrica:
«V mítthn alma vào outras tantait dorv-i.

A* pagina Iii ha tim verso que*
por lamentável «cochilo», safaiu es-
eandalosatnente quebrado*Esse verso podia o poeta ter(jue, anas. ainda ft cana. um pouco construído com seis syllabas, sem

í111rt» .« .. .duro.
À' pagina 8. encontram.se juntosum versodurp iunto a outro frouxo :

*An«tts üalâivvo»! i|u** cm v<»^ miKJutaoUo,
V3o á niinhi í»lm.t ittitrap U.fWmt ilorr^*.

lhe alterar a essência
Qms alou i*oni Promí»ibfti» l

A' pagina 14 o verso
«D»* tifo eth«rea ijue me parerm»,

K- oèna bue n.o tivntfmnvwiíi - SÍ SC fl?61"'".0, PrimeÍro verso. embora nào seja regular admit-
tido , ¦ , m ,^s, 

' ' 
I' 1,a'"ra,la "íer,ca "««** sy«a- nr dois accentos tonicls em ^a-.!:!.. "d"' "m l,sse ¦s-1"1- ba, o yerso e forçado. Peor ainda, recia». soa bem, entretanto mclfiorsi os accentos métricos forem na fora que, com pequena modificação

legio...

!r»i ^^^^^^p|^^B^¦¦¦¦¦¦p¦¦¦^^M,¦*¦^,^,^^ a
Rnl ^j
tin
IçfflI

IOI

JU Vende
1
1911
• • «í^¦^^w í^^_ i^ ^^

vermiiugo efficaz contra Lombri-
gas, solitária e ankylostomiase

( Base de Oieo de Chenopodio )
MKPICA.MbNTO iMíüUtRlOsO, ,.aPa>. ÓB LIMPAR

OS INTKSTlNns !.E todas Ati BSPfiCIRS

Em poucas horas
So precisa tomar uma dose

se em toda
P-arle

(35^^í^3Hp^S5§^^íKt^5^S
mm^ãmmmm-m.wm:
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Completo sortimentô de
fazendas, modas, arma-
rinho, perfumarias, cha-

péos, calçados, etc.

AU BON MARCHE

M

Sempre mõàas e novidades
Preços razoáveis

Ibrahim <& Filhos

vOOA GAPICMABA . 37

Casemiras finas e arti

gos para alfaiates

Especialidade em arti
gos finos

6, RUA JERÔNYMO MONTEIRO. 6 ESQUINA ÜA PRAÇA 8 DE SETEMBRO
CAIXA POSTAL 3805 TF.LEPHONE N. 7 Estado do E. Sanlo VICTORIA

na forma o poeta tivesse dito:
Kra ,Voi»my eterno qut* um sonho vivo.».
0e? tfio (*lhcrca «âisitt.» mc jmred* f
** Em resumo, versos iusophisma-
velmente duro.s encontram se 14 ás
pagina 7, &, l.i. í 1, 17, 18, 27, 29,
33, 35, 38, -«o e 42.
*- E é deveras lamentável que ao
poeta tivesse faltado a paciêncianecessária (levemos isso á conta
de falta de paciência), porque ai-
guus sào fadlimamente eorrigíveis.

Kxemplos ;
\Â* -pg* IB, onde se lê ;

**Ai! n»*m ralcuhi* o uífHi tufírífuricto l»

poderia estar:
Hem c.itculíH meu tff-nntl-iVHoffrím-fnlrs

A' fl. 33, o verso :
«K o <Vo rrp-*ic n fttârrirKQ.r mi»* brarins»»

por osf oulro:
Uf*[,ctí» o ^<*o a r{i*rt.i/.ir mm** br*n«iii<s,

A* fl. aa:
«K hí\ um nctrvoHjsmo no ar què me mireg^lii»,

elo Seguinte:
**

K um nervoí^mo li.» no nr que ittè enre-gdi*»
Versos visivelmente quebradosha 6, ás paginas 13, 14, 21, 3fl, 41

e 47.
Prolixos encontram-se 3, ás pa-

ginas 8* 3ft e 45*
Finalmente encontrámos um nui-

co «eacopbaton»:
\í..fU**-*m*** mai- ". • armho tjfo$ carinho.*!!»

que antes fôsse :
Mor-lr-im.. *béftt*\carinho do* múfshúéi

As falhas, q-ue enunciámos, nâomvalidam o poema, que ê incontes-
tavelmente bem esrripto e ciue,
pelo calculo npproximado que. üze~mos» se compõe de ttm a M5oversos.

• Ctratos somos d offerta do pre*cioso poema»
mvÁL

IMPALUDISMO
MALEITAS. SEZÕES.FEBRES INTERMITTENTES.

FEBRES DE TREMEDEIRA,
CACHEXIAS PALUSTRES.

CUPA EM 3A6 DIAS. PELASpílulas espirito santo
——- NAS PHAPMACIAS E DQOGAPIAS ~

lílli III llllllllilllliillll! II ü:!ni mui! ii nl ea ínj líntítllelIlei NeilíhíililiniHíiíuíHiíínif^MfítíílítjHífíihfítlIJii^i

S V BON ETB
LADY

ULTRA PERFUMADO
Com elegante sabónetèira  6100o
Sem saboneteíra 3$soq

¦*»»i». ii.

"" "'*'i?ii?i-8'

- .¦-:zj..^.x.

gj**

*¦ -?•¦¦«• ¦

•*J. Lopes & Cia.
Praça Tiradentes, 34, 36 e 38, e

Rua

¦ ... i

Uruguayana, 44
RIO DE JANEIRO
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A «Vida Capichabd» circula entre os malhore-s consumidores espirito-santense a,
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mSmmmmmBiscouiosDICHEN
CIA. PAIIISTA l>l M IM, N rvçAo A GRANDE MARCA BRASILEIRA.Especialidade da fabrica: «iscou ros i

Typos: CflflMPflGNE-paíadar delicioso— CREflM-CRflCKERS » DUCHEN- sem rival.
Typos INGLEZES :—Água e sal, Alben, Alfihabeto, Ara» ui,,, Brasileiro, Café. Combina-

çáo. Gem, Leile, Lurich, Maria, Maizena, «Petit-Beurre» e outros.
MARIA E 50RTID05 engradados de 2 latas. PREÇOS DE RECLAME. - Latas lilhographadas

n "' < l !l " > a conda i o n u m i n t o em latas de: 1/4 - j/2 - / — 5 e ÍO kito*
n« „r, „,„,«„„ s :LUIZGABEIRA & Cia.

Avenida Capichaba — C. postal, 39ÕÓ - VICTOKIA - E. E. .SANTO

ESCOLAS NÉRBHES
vr- PltOÊMÍO

(N1 1)
Accedentío ao honroso convite

que me fôlra dirigido peto exmo.
dr. Mirabeati Pimentel fumo titu-
lar (la Pasta da tnstrucçâ ; <Io nos
so listado paru tomar parte no
Congresso Pedagógico a realizar-
se em Victoria. contrmpnraueamen-
te aoíl? Congresso Brasileiro dei leo*
graphia. escoUx! para pbjecto de
minha Thrse—«Escolas Maternaes
ÇOmo sanr.HJMf.is moraes e inlelle-
ctuaes dos meios operários».

Procurei primeiramente criar-me
uma visão mais 011 menos nitida
dos detalhes mais geraes do pre

blema afim de abranger tudo quan-lo tem connexáo com a razão ém
que se fundam os propugnadoresde taes tvpos de esodlàs para de»-
senvulver minha argumentação'<sob
o tríplice ponto de vista r humaáí-
lario, social e utilitário a que se
pi ende a questão.

Quanto mais. porém, tratava de
penetrar e avançar no estudo dothema, lixando os prismas da aetua-
lidade, este se me àfSgurava ape-nas um simples fragmento trunca-
dò de urn único e grandioso pro-blema. eivado de aspectos e efící-
tos, cujas questões deviam ser re-
sol vidas em ordenada seqüência,
ora antecedentes e ora eonscquen-
tos, colligando-se como os anneis
de uma mesma cadeia.

Não resta a menor duvida quea< EL M. vrm sanear o ambiente

moral e intelectual dos meios ope*
rários.

Mas a degeneraçâo, •» depaupe-
ramento physica e moral* a cor-
rup;âo se encontra apenas nas elas-
ses pobres?

Ante_s_Ji4sse, Infelizmente é a in-
teira atmospbçrn social que se re-
sente dos salutares ePíeitos de uma
educação sâe si se náo tratar da pro-
phylaxia e purificação das agre-
miações em massa, a Humanidade
corre o risco de encaminhar-se
para o ápice da degradação no mo-
mento em que* transpõe o ápice dòhumano progresso, ter do como con-
seqüência a destruição da familia,
tal qual aconteceu com os antigos
romanos.

1 Vge integrar o prbgramraa cons-
inicio? como instrumento de de-
fesa e de aperfeiçoamento dos in-

Kl

PHARMACIfl E DROGARA
«POPULAR»" 

~~~
'M

aG. Roubach & C.
Grande deposito de

DROGAS E PRODUCTOS CHIMICOS

Importação directe das principaes fabricas
nacionaes e estrangeiras

C. POSTAL 3812—End.,Tel. R0UÔÀCH
RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 20

r Ií I \ X E T <AL C.,a
Co mm issdea, consltfnaçOes, repre-sentaeoe* e conta própria

Escriptorio e armazém : RM' de Março, 42
Telegrammas: TRINXE1-Código: RIBEIRO

TELEPHONE. 57-C. POSTAI.. 3815
Victoria Espirito Santo

CASA LIBANEZA
OF

Vlcioria fe. K. Sanio

Bichara & Saade
Completo sortnnento de fazendas, modas, perfu-manas, chapêos, calcados, etc.

àspecoiluiades em artigos finos e fantasias.
-PREÇOS RAZOÁVEIS-

R. DERONynO [MONTEIRO, 9 - VICTORIA

h Vida Capichaba não acceita annuncigs de firmas e produetos duvidosos.
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Roupas civis e militares
¦&tmm-'**otte>*M&*>**^ivt*mz-w#-,.Mim*n± wm i-ijyjf*-,; ,^W> ttt» WuMa, ? V«w*s»í >*«**v»'.4

sob medidas
¦«fníH ifcW>.w^p^..^.'. ^..i^f..ttit.)W---TO»MMB«^^Miy

alfaiataria flirabeau
TERNOS DE -FRACKS.» CASACAS, «SM01 K1NGS.. UNIFORMES MILITARES, ETC

«BONETS.» CAPOTES, PLATINAS. BANDEIRAS E GALÕES
Itua Jeronymo Monteiro, 11 —

o A

Phono, 207 VICTORIA Caixa po»*al, 3762

tv-.'*
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di\ iduos e dò meio em que etles
SC agitam.

Km nossos dias as eliles conti-
nentaes estudam com PJÈft ojneio
de chegar á felicidade por meio do
aperfeiçoamento humano.

Nâo se procure, 
'porem, buscar

em ouiro thrm;i o fio da meada
paru realizar esta legitima aspira-
»;An hum.mu, senau na educação <!<i
mulher.

Mas ota educação deve ser ra-
dicalmentc mudada ua direeçâo queatr'* hoje se Ihr deu e i$tÕ desde a
primeiríssima infância da mulher*

Têm andado bem errado <>s ho-
mens em collocar pjfí segundo pin-no esta preeipua condição paratransformar em rosas a maior par-te dus espinhos fia vida.

frrariia da experiência dos seou-
culos o papel preponderante da
mulher na historia do humano pro-
gresso, onde elia tem O duplo dí-
reito de refulgir por ôquillò qüedew direetamente epor afqtiillo queinspirou,

Nâo se pôde pôr em duvida o
poder da mulher que foi e é sem-
pro guia, mesmo com apparençià
de ser guiada, sempre vencedora
ainda quando parece vencida c a
sua intervenção ém todos OS acon.
tecimentos íiumanos. quer seja oc-
COlta ou maniíesla.

As antigas momortas nos falam
que a mulher soube ser raio, queaquece e consola, como miasma
envenenador, conforme o meio qüeo homem lhe crioul Èmquanto elie
a qui/ bòa e honesta, os homens
foram grandes; quando a mulher
Foi considerada, apenas, objectO de
obscura eoncupiscencia. cila vin-
gou-se, corrompendo-se e corrom-
pendo a sociedade, até as bases,
que ruiram pela [podridão

Considerando a vustidão í\o as
sumpto. fui levada iusensivolmente
a ultrapassar os limites da These
e dos raciocínios ligeiros, que me
tinha proposto ennunciar. delibe-
rando escrever em supplementos
sobre todos os pontos que, a meu
modo de vèr, se colligam â solu-
çâo do problema.

Nâo me. intimida o pouco prr-
paro e diminuta elegância mental,
epie venha pôr em evidencia no
decorrer do meu trabalho: no pre-
sente caso, trata-se de expor idéàs,
onde a importância reside na es-

Companhia Cervejaria
BRAHMA

BRAHMA
«W»WIWtiiifcir<rnfV"iÍH mi,Mu ¦». v..*,

[\EUTONIA
mmmmmm»uáivnimm

Brahma Porter, Bock-Ale,

Brahma Bock

MA LZBIBR
I i I i A UMIN A

FIDALGA
*.-:¦¦- ,:¦ •¦ oo,,--,.{:.;-: .-.o..."

as cervejas sempre preferidas
Únicos representantes neste Estado :

--ARENS & LANGEN--

Rua General Osório, 8-IO
VICTORIA

— Estado do Espirito Santo —

Vida Capiehabas, no gênero, ó o periódico de maior tiragem e circulação no
Estado do Espirito Santo.
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sencia e nâo na forma <le sua ex
pressão.

Forte da convicção qm* em as'

sumpto de tamanha magnitude* o
mais medíocre intellecto de mulher
é mais illumiuado do cpie o (
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ss PROCURE, SEM PERDA DE TEMPO.

Domingos «fc Rafitôe] Pa^ollello
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gjj Pnrumai.c Tire Ço. S.A. UcJ.»

I Pneumalicos e câmaras de ar para todos os tamanhos I
Cães s. Francisco, nl 8—Caixa postal, n°! 3775 1
VICTORIA !•:. ESPÍRITO SANTO 1
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mais sábio dos hamens para des-
cobrir normas, que venham solu-
cionar o problema de táo grave e
delicada significação social, visto
estas normas serem elaboradas drn~
tro da própria experiência feminina
e cle ac córdo com as suas sensa-
çoes. venho concorrer com o meu
despretencíoso quinhão*

São formulas rpie foram pensa-das, suggeridas diante dc'casos
concretos de exemplos communs*
que se apresentam a toda hora na
viria real.

Lm outro acervo de ideas não
me dá o privilegio de invenção.

Li um grande numero de opi-
níôes de sociólogos, pedagogos, es-
criptores de tendências equilibra-
das a caminho de uma orientação
criteriosa, utilitária c pratica, re-
tendo em minha mente quanto se
adaptava a meu modo de pensar
e muitas vezes, assimilando a lal
ponto os conceitos lidos cie con-
fundir ou esquecer o nome de seus
autores, motivo este porque no de-.
correr deste trabalho cito uns nomes,
omittindo outros.

Minha única preoecupação á a de
divulgar idéas bemfazejas, certa
rie que aqui ou além, mais cedo ou
mais tarde, hão de frutiílcar em
terrena próprio. Apesar das imper-
feições deste trabalho, que podamser notadas pelos competentes, não
se lhe poderá negar o grande me*
rito de ter sido elaborado elentro
das leis da realidade.

Idectilicando-mc com o assumpto»
penso o que escrevo e sinto o que
penso.

Ha outro mérito ainda, a respei-
to de novidade, sobre muitos pon-tos; mas, mesmo que este me seja
negado, ser-me-á licito applíear ao
meu caso a phrase de Pascal:

«Qu'on ne dise pas que je n'ai
rten dit dc nouveau ; Ia dlsposítion
des matières est nouvelle.»

E já é alguma eousa.
CAHol.INA PICHLER
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não sé perde quordcido rios cofres

5ÜL AMERICANOS
Figueiredo Bastos

Rua Cumerino. I2Õ RIO

(I

| ABEHÍE E DEPÔS*á Teleph
Estado do Espinío S^nto- Victoria

i
i

3 FAZENDAS E ARMARINHOS I

| PLV/K5, ALMEIDA & Cia. í

mm: João de Padua Martins Á••• 303— Caixa 3Sâ4~-Énd\ tet. «Padua» k\
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Nenhuma revista publica annuncios tão baratos e úteis quanto a «Vida Capichabas
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ÓPTICA EM GERAL
G. binei, para f*«me ggrii(uito da vista,

ARTIGOS KKU,UOSO$
íihíHngnijíhíer»*,, rmttk*. ,,i e pimi

prèmnit» ijunto ao credito popular)
l> E I* O S I T 4R1A HOS V I A m A D OS ARTI I- O S I» E A I. S T O \

'1'BUÍPHONB, AC A A MA CÓDIGOS*i:mt.«.|,.Kr. lluli.ANure/..\. _!: Ü: *f • V 1 C RIBEIRO E PARTICULARES
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THE DENTAI MAMTAÍTPRINO
CO. (BRASIL) LID
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SÕCMES

Casamento

Em I auro Müller, a 5 do correu-
te, consor( iaram-se o nosso illus-
trado conterrâneo (\i. Pidírno tüar-
neiro. conceituado clinico daquella
localidade e a srta. Eurydtce da
Punha Mrll«». extnanecida lilha do
sr. Mandei Mello Júnior.

Serviram dc testemunhas no acto
civil o sr. rei. I )oini< io Martins r dl,
Oscar Paria Santos r no acto reli-
gioso o dr. Arlindo Figueiredo e
exma. senhora Paura Martins, res-
pectivamrntr por parte do noivo c
da noiva.

Nossas Felh itaçôes*

Agradecimentos

Esteve cm nossa redacçâo, agra-
decendo-nos a noticia qué demos
a seu respeito, ultimamente, o sr.
dr. Pautou Mirabeau da Fonseca*
nosso conterrâneo, residente no Kio
de laneiro.

A exmà, sra. dra. Adalgisa Fon-
seca agradeceu'nos, em atténcioso
cartão, a noticia de sua formatura
em medicina, que publicámos uo
nosso numero de 13 dc janeiro
passado.

«o . CADEMICO»

Nesse nosso jovem confrade* que
está circulando de pouco tempo em
Manaus, no Amazonas, como bri-
lhante orgâo dos estudantes da la-
culdade de Scièncias Jurídicas e
Sociaes daquella cidade, vimos uma
noticia lisonjeira a nosso respeito.
o (jue agradecemos, desvanecidos.

Nesse esperançoso periódico,
como rédactor, figura'o nosso re-
presenlaute, sr. M. \. Paes Barre-
to Filho, cujo curso jurídico está
sendo feito de forma brilhante, com
as notas mais distinetas.

Agradecemos a visita d'0 Aca-
dett/ic(f, desejando-lhe vida longa
e proveitosa.

VN TORIA - IMMHIIO SANTO
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1.° — Inflammação do Utero;
2." — Catarrho do Utcro;
3/ — Corrimentos do Utero;
4.A — Colicas do Utero;
5.a — Hemorrhagias do Utero;
6." — Dysmenorrhóa (regras dolorosas, anormaes);
7.'—Amenorrhéa (falta de regras);
8.' — Leucorrhéa (flores brancas);
gy — Perturbações da Puberdade;

10/—Favorece os phenomenos da Gravidez;
11." — Combate os enjôos e vômitos da Gravidei;
12." — Evita os Abortos e outras Perturbações;
13."— Facilita o Parto;
14.' — Acalma as Dores de Cabeça, Vertigens, etc
15.° — Restabelece o appetite;
16.' — Tonifica o Utero.

b A VIDA DA MULHER- l)\ LHE SAÚDE, ALEGRIA E VIGOR.
MEDICAMENTO DA EDADE CRITICA.
NAS PHARMACIAS E DROGARIAM
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SYPHILIS !!!
^m\\* m__

ABOKTOS! CHAGAS! INV AI.IOKZ ! HIIIM M A TISMO !
ECZEMAB1 DOENÇAS DA na.I.i:!

UM HORROR!!!
TENHA PENA DOS SEUS FILHOS

Utnmk iitimero di* hmw:n* ca*a<Uíí* qur, r»n ^oitdro», ndi|ttiirÍrAtii 0**ffttfi* %tr
*W»*» tiraram i«»m hl». chf«nicí»H. K»% n ra*Ao p*ir qiifmillnirr!» clfs senhora* mftrttm >nh w»b*r ,» qtiq attHbttir a causa, rie**©» casos,

COM O USO DOismM®
ELIXIR E COMPRIMIDOS no fim de .poucos dias note-se:

I? — 0 saninie limpo <le impurezas c bem estar geral,Desappnreoimento de espinhas, éczémm."erupções furimculos» coeeíras, feridas lira*vas, boubas, CIC. ==;
:i? ~ Mesapjiarecimento completo rjo IIHE1 MATISMt), dores nos ossos é dores de cabeça.4? - l>esnppare< imento das manifestações syphiliticas è de todos os ineommodos de fundosyphilitieo.
5?>~Q appar< lim gaslro-intestinai perfeito, pois o «ELIXÍR 914» náo atara o estômago enào contém íodurclo.

W- 0 nimo hepiirativ.» que tem attestado dos Hospitaes. de especíalislas dos Olhos e da Dvspe-
psia syphihtn a. I nenceado {/elo I). N. fie S. 1\, em 21 de fevereiro fie ÍSM6, sob n. 26.

NOTA : — ICrviaremos GRÁTIS um hvrinho scieMifieo» sobre a syphilis e doenças do sangue.a toda a pessoa que <> desejar.
Pedidos a QALVÃO & ÇOàlP. CAIXA 2 C—S. PAULO"

€«$•»

i

H  i

Duarte, Beiriz<& Cia.
•¦

VENDAS POR ATACADO
Séocòs. molhados, ferragens, kerozene

trigo e sal
Compradores de café em larga escala

(^A/s/^;/í/(7)rs, represeni ações e conla
profria

Usinas fmra pilar e beneficiar

café (z arroz

Navegação marítima e fluvial
Representantes de diversos Bancos

Kiliacs em PIIWIA fe MONTE BELLO
g, Matriz : na VILLA DE tCONHA
Es:ado do Espirito Santo—BRASIL

Endereço tetógraphico—ICONHA- PIUMA
CODICOS: RIBEIRO e outros

particulares

••

IGermano Gerhardtl
Livros

Obras de Direito. Medicina, Pharmacia, Odom í
tologia, Engenharia, Agricultura.

Romances» Novellas, Contos, Poesias. ;!
Diccíonarios.

Boas encadernações, próprias para presentes. J
Completo sortimçnto de livros escolares!

.»

*¥icirclas
legitimas ria fabrica "Victor" 1

Voxophones, Gramophones, apparelEos falantes l
typo «Kodak*.

Discos Victor, Odeon. Popular. j
Sempre novidades.

Conccrtinas. Harmônicas e Gaitas. Violões, Vio
Ias» Bandolins e Cavaquinhos. i l

Eneordoamenio» methodos. etc.
.«»..+»-

Rua Jeronymo Monteiro, n. 7
VICTUKÍA

JU, Jf .*-Jt :,*;*. .* ."* ..-*' » *

ESTADO UO ESPIRITO SANTO
¦ »

ib^KJnQ^B vr^___».
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Bilhete feminino
Meu amigo:
Montem, á hora muda du prece*qu£ a todos faz vibrar essa sau-<iade, que*, em nós existe sempre, a

qualquer hora, lembrei-me de vocêe.tntenciotu/lmrnte, 
puz-mc a des-folhar um pobre malmequer, que,suppliee, mopedía lhe desse eu odestino dos seus semelhantes emforma e feitio.

«Mal me-qucr, beili-me quer. pouoo.., nada... K. assim, desíplhei todaa Ihu/inha.oraauiinud.i.oiu triste,á
espera de um muito ou de um nada.

Que desillusáõl
Hor que dèmbs valor a essas pe-

quénmas coisas?
/.ombeiciruumuic, q flor se ex-

terminou nas minhas mãos, dizen-do.me com maldade: mYacla ; nem
pouco, minha pobre pequena, Poi
que perdes tempo, (lespetaíanüo-me
por causo de um pretenso amigou

íievoltei me com o meu desen
gmio, com a flor, e me enti isteci,
pois 0 julgava muito meu amigo.

Que fazer ? pensei commigo : anmrêade nào se impõe . Em se&Lii-
m.Oi coini outro maeme-quer, poiso primeiro me parecera dema-sifldp pequeno parn ciar respos-ta cena, pura desempenhar o pa-pel de verdadeiro mal-mc quer. Au-sioso. desíolhei-o uinda.

CJwe de magnífica a segunda llôrl0 ultima pétala coincidiu com o«quor~mc-muito> dos meus labioslbsse maUme-quer, sim 1 nesseacreditei, meu amigo. Era mais ra-zoavcl, não acha? Seria folài cre-jlula demais, si achasse real vnadamp dei valor d nfio ao resultado
|io ultimo mal-me-(juer; no entan-Io, pode você cr6r que não maisinquirirei de uiaLme queres si vocc é ou não mou amigo. Receio«ni pouco ou mula. v: tâo bÔa ílillusao!

Adeus. Saudades dn
Ml te. de Settderv

i
usam

Caixa pos ia I. ,-.020
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Limpeza
a rm o Cou ii
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E' Approvada e Usada pelo D. N. de Saúde Publica

£•

i

/

Limpeza automa-tira. asaetrurada porütn faeto dágua
aborto pnr um j),..dal. nn momento era
Que us dispositivos
levantara a tampa
do vano.

Desa^uc da aguae Rcu.s aggregatiroa
para a rede do en-
goto, logo quc <».mesmoi caem no
va.so.

Interrupção do Jncto d Agua* lo^n quo
o vaso se fecha com
o abandono do pe^dal.

f*t****- Vm

f •» »

Wr-yp.*&
Insta 11 «çlo «im.

pies, qualquer bom-
beiro a fa/ em meia
bora.

\JA.A VENDA KM TODAS A.S r.ASAS OK CIKUfiGUFERRAGENS K ARTIGOS SANITÁRIOS ^J. GOULART MACHADO & QÀ. i.tim.
Kua Affonso Cavalcanti n. |7J  [{io
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VEREDINO I «IMlsener aüÉ

| VeredinO de Aguiar & Cia. ¦ 1 Cerve-ia 'deal, genuinamente pura
«•«¦•¦¦» ~j-1""-*- ¦in, i i „,,, ,  ^^ BB|

»

| CUTELARIAS, |

| FERRAMENTAS |
FERRAGENS I

Avenida dei Republica, lü"VICTORIA E. 
E. SANTO |%lllllltllllBM

Nossas publicações sào gratuitas, em vista
aos senhores

m ¦

l, d nova marca da cerveja/que a Com-
f panhia Antarctica Paulista acaba de lan-
I çar no mercado com verdadeiro suecesso.

Representantes geraes no Estado
do Espirito Santo:

^
%

Antônio B raconi & Cia.
Vícioric*
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o PI LOG EN I O
serve em qualquer easo

S-^ü fL ____________________________W^ _^ÊÊ*^j _M^m W\

Sj j;í quasi não trm, serve-lhe o PELO.GENIG,
porque lhe fará vir cabello novo ç abundan*
te. Si começa a ter pouco, serve-lhe o HLO-
GENH), porque impede que o cabello continue
a cahir. Si ainda tem muito, serve lhe o PI-
LOGENIG, porque lhe corante a hygiénc do
cãbèlio.

Ainda para a extlüCçílo da (aspa
Ainda pnra o tratamento da barba

e loçáo de toilette
PJLOGENIO* sempre PIL0GENI0

A' venda em iodas a.s pharmacias, drogarias
r perfumarias*!

Doenças bronco-pulmonares
Jsq medicamento verdadeiramente ideal paracrianças, senhoras fracas e convalrseentes é

o Phospho-Ihloeol Granula-
do de (iifíoni. Pelo «phospho-calcio physio-lorico» que encerra, ene auxilia a formação
dos dentes e dos ossos, desenvolve os mus-
Culos, repara as perdas nervosas, estimula o
cérebro ; r pelo «SUlfo-fcâiaco!» tonifica os pubmòes desintoxica OS intestinos. Km pouco tem-
[jo o apetite volta, a nutrição é melhorada r o
poso do corpo augmerita, Vi o fortificam* in-
dispensável na convalescença da pneumonia,da míluriiza, da coqueluche c do

sarampo — — —

Roce liado diariamente pelun lummlda.
des naedloas deita eldade edoi lutado*

Em todas as pharmacias e drogaría$.

Deposito: Drogaria Giffoni
Rua r de Março 17— Rio de faaeiro

•fiç*
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TYPHD UREMIA, INFECÇOES intesünaes e eta apparelho urinario, evitam-st, usando URG*iiii iw |.()HMi\ja, precioso antiseptico, desinfectante e diuretico, muito agradável ao paladarKm toclaM a* pharmacias e drogarias - DepOfttto l>H<M. AIUA Í-ÍFI 0\lRua 1- de Março, 17 Rio <ie janeiro
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Os encantos cia moda realçam
as graças tia mulher

PARAQUEMSEGUE OSDICTAMES

DA MODA, SÓ OS BELLOS

SORTIMENTOS DA

CASA VERDE

&i

Gonçalves, Espindula & 0a-

Rua 1" ck. Março, lft

VICTORIA
ESTADO DO ESPIRITO SÁN|0

% ¦ rniümU,kUMh'i',,M:..,iiU'^mit>'í,^:M*^'-,i<'í^>-^ <My>i--«***^*^.»;»M'fia*}*lF 2i

|V/ivacqua, Irmãos &CJ
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*
)**?*?EXPORTAÇÃO DE CAFÉ*

«IMPORTAÇÃO DE VÁRIOS ARTIGOS £
COMMERCIO DE ARROZ

Caixa postèil n* 3917
End. tcl. VIVAC.QUA

? Representantes da -The Motor 5u 4, Union Insurance Comp. Litd.^e*
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•Anglo-Mexicana Petroleum
Comd. Li td.»

CORRESPONDENTES DE:
National City Bank oi New York

The Royal Bank of Canadá
Canadian Bank oi Conuneree

Banque Italo-Bèlga. Kio
Banco Pelotense

Banco Ilypothecario e Agre, K. Minas tieraes
Banco CaCholicò do Hrasil.
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Curiosidades
lia, em Gonstantinopla, uma i^re-

. a, onde os ofíieiaes religiosos sAo
celebrados eni esperánto» 0 obje-
ctivo dr* lal innovaçâo è facilitar o
culto aos visitantes de todas as
nacionalidades.

Os arco-iris na Sibéria duram,
ás vr/.rs, dias inteiros. Deve-se isso
ás numerosas partículas de neve
que llucluam no ar, ali.

Náo ha uma sú parte dn nosso
corpo que nãn receba um banhei
de sangue na convulsão de uma
alegre gargalhada^

Existem pcrolas verdadeiras de
enr, nòtadarnertte r,1( •"•mulas, rnas
sáo muito '-aras. Só nas ilhas Ma-
hama podem ser encontradas. Nas
famosas pescarias dr Ceilão essa
variedade <• absolutamente desço-
nhccifla.

Gulodices
Sorvefi-dr creme, Faz-se um cre-

me «Ia seguinte maneira : I litro de
leite, \2 gemmas, 500 grs, de assu-car. Misturam-se os ovos rnm 0 as-
sucar c ó leite frio, bate-se isso hom.
leva-se ao togo para engrossar, me-
vendo com uma colher cie páu, não
deixando ferver, para nao lalhar.
Depois, tira^e do fpgoi junta-se lhe
um pouco de vamllina, e vae-se
mexendo do ve/ em quando, paranão creai n.ua. Quando estiver frio,
deita se nu sorvèteira è bate-se,

¦ Couve flor com parmesão, -Co-
zinha-se a couve flor, separada em
raminhos, passa-se um por um em
M
0%

farinha de rosca, misturada com
queijo parmesão calado; envolve-se
em ovo liando, frita-se na gordura
quente c serve-se/

Gèléa dt' Damasco, 1'ôe-se de
molho, em água morna, de nm dia
para oulro. 200 grs. ou mais de da-
masco, conforme a quantidade «pie
se queira fazer; depois leva-se ácozinhar run fogo brando; quan-do estiver hem macio, passa se
por uma peneira fina de arame.

Depois pesa*se igual peso de as-
sucar crystâikado» leva-se ao tqgo
pnra ferver, mexendo sempre;•quando começara Soltar no fundoda panella eslá no ponto. Esta Re-léa serve para unir doces, romocolxâo de nmva, amores de SOgrà,etc. 6

*#•

nikso v«««'cro4

Segredos de belle za
Eis algumas receitas de optimos

perfumes;
Ambre.-~ Álcool 90?* lm grsVjAmbre ^rist :\ grs.; Civetteo g< 50;hssence de rose, 10 gotas; Seni-

ture de tolu, 2 grs.; Seniture demusc» 5 grs.

Dá saúde
a tiegna âs

~i* sf \\S^^^ \ V J

Jasmim.- Álcool á uiV, I0ügr$,;
bssence de jasmiq,ture de tolu A grs.benjoin, 2 grs.

4 í^rs. , Seni
Seniture rle

• • *

^HlBElRO. MENEZES é C<v
PU** UO-UOUAVAMA. "» - PO

Mascara contra as higaà^Bstàé
mascaras consistem em misturasvariadas, interceptando a chegada
do ar á pelle. ICis aqui uma das
melhores formulas; bater a darás
de ovos com Imile dOIive, 15 »rs.;
cau dc laurier ceríse, 5 ^;rs. • Sue
dforgnonsdelys*2Crgra.; Ahm, fõgrs.hstehde-se essa mistura sobre mous:seline ou tarlatana e colloca-se so-bre o vapor dágua fervendo aíimde esquentar. Applica se em se*
guula esta mascara no rosto,onde
deverá permanecer por espaço deuma noite Esta operação áeve ser

as noites, pois da
uso depende sua

renovada todas
prolongaçíio do
efíicacia.

NAINÁ

IJ Períumarias, Calçados,
V Fazendas, Armarinho,

Roupas.

9

FLOR DE MAIO
Caga IVametaUa

^^ i>e F. PAULO ;
Successor de NA^ETALbA PAULO & IRMÃO

Chapéos de sol e de V
cabeça, etc.

Preços razoáveis

(| Rua Jeronvn.o Monteiro. 1 c 3 - CAIXA, 3Ô52-Victoria -Est. do f-sp. Sanio
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A »Vida Capichaba- assegura a bóa qualidade dos produetos, que annuncia.
'>¦->
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Homoeopathia a mais escrupulosa e perfeita
em Tintura, Glóbulos e Tablettes

ST-Sm.""

APIRUBINA
¦flgaa AL

..¦¦Mlfcfl»

IO remédio quu 1 raz 0 bem/^ Ccelho Barbosa

V'.
estar das senhoras **W' &__j_a

MORRHUINA
Tintura <» tnhlc*tt<»N

Oleo de ligado cle bacalhau em
hoimeopathia. sem gosto, sem chei-
ro e sem diem. Pesai-vos :*o dias

antes e SlO dias depois.

ALL1UM SATIVUM

SlSaE"!*""
,* •** M'

Só é legitimo o de Coelho Hai hosa
Os nossos productos são encontrados em todas ns phcirmacías e

drogarias àc \ IC K )R!À

Coelho Barbosa & C.
End. Teleg. AIJJUM 38, Rua dos Ourives, 38 Rio de Janeiro

Enviamos gratuitamente um guia para tratamento liomceopathico
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ÍLAVEROLI
m

Preparado pharmaeeutico, exclusivamente ve-
getal e ha longo tempo empregado com pptl-
mos resultados no tratamento do impaludismo,
sob todas as suas formas, geralmente cunhe-

cidas por :
Sezões,

Maleitas,
Febres intermitentes,

Febres de tremedeira,
Cachexias palustres,

febris, etc.
Os doentes tratados com o emprego do «LA-

yÈRGL» ficam, desde a cura, immunizados para
sempre contra o IM PALl iDlSMO, ainda mesmo
que permaneçam nos logares infestados ou pi-
cados pelos mosquitos transmissores dessa mo-

lestia-o ANOPHÉLE,
.i- ¦

PROPRIEDADE DE
Emiliaiiu Emery

Para encommendas e informações dirijam-se
a CARLOS EMERY Rua da Alfândega, 189—

Telephone Norte, 22o -Rio de Janeiro.
Em Victoria (E. E. Santo): - PHARMACIA

CENTRAI.
SS.

#!illlil!llllllllllll!l^^

| Telegs.: «PRADINHO

| Caixa postal, 3867
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EXPORTADORES 1
DE

CA FK'

53
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Lscriplorio :
Rua do Commercio, 44 *—

Victoria
#

Estudo do E. Santo I
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Os mais procurados consumidores são assignantes da «Vida Caprchaba»,
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NA ERA DO «TRIANON»... Romance ultra-futuristico —
passadista

Sceuas e typos victorienses da
t ~~" ^»'"^h< actttatidade

j
AUTORES-DIVERSOS

CAPITULO XIII
O poder dos espíritos- A influencia de um numero

Os sonhos de grandeza do Mo-
rencio foram interrompidos < <»m a
dolorosa nova de (pie o marque/,
Pvrillo Bivar» a despeito dos csíor-
cos da sejemia, viera a suecum-bir. ().derramamento eneephalieo.
produzido pela bala e a formidável
queda do Penedo à agüa, nao po-deriam it>y outro lini.

Quando os eon_mentariòs dessa
hornvcl tragédia já eram escassos»uma sensacional noticia abalou toda
a Vietoria: numa sessão espirita,em Aribiry, os espíritos cie Tavei-ra (irête c do marquez se mani-
restaram de um modo trágico.

Çousas espantosas, inverosimeis.
eram espalhadas por todos os re-cantos. Adeptos e incréos da seitakardeeisla rumaram paia o theatrodos acontecimentos, e todos volta-ram assombrados do <it,r viram. Asalmas dos dois grandes bohemios*
que o Foram neste mundo, conser-

vavam. embora além das fronieiras
da vida. o mesmo gênio folgázáo
c inquieto.

De todas as cercanias de Vicio-ria e dos municípios vizinhos, cor-riam multidões, ávidas das sensa-
ções dâqucllès factos» que já pre-oecupavam todo o mundo.Crês no que está havendo emAribiry? perguntou o dr. Maneco
Niterhpâ ao Elidio Mítémpel, no
Globo*

Nâo. Só vendo...
Pois c om íacto, táo real como

a grandeza da -Sul America*, ob-temperou o Yarellâo.
lui vi, tremi e corri, nllirmou

o professor 1 .hetaclito Papeira, fun-
gando a pontinha do nariz, cabida
sobre o beiço.Uabozeira, babozeira, sentai-
ceou. eom um sorriso de escarneo»
o iilustre cliniep íivtramimo Kat-
tos, sorvendo um gole de café.

- Náo sejas incrédulo, homemlalou. meio zangado, o advogadoHorodaldo Pmhares; náo sejas in-crédulo! Eu fui ver! Piquei ar-repíado! Ate o cabello da cabeçaficou de pé !
Gargalhada geral* o Pmhares,

sem dar o cavaco, insistiu:
Váo vêr, váo vêr, e riam-se

depois í
Nuzzi GrillOj que até entáo fo*lheava um livro, advertiu :

• Si os factos cheggm ao pontode levantarem os cabellos da ca-beca do iilustre collega, é que acousa náo é de brincadeira...
A palestra continuou animada,

cheia de narrações, de sátiras, detrocadilhos e de ironias.
— Eú só acreditaria si uma pes*sôa me garantisse que esses phe-nomends existem, disse» o df. Ex*

tra mi mo.
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O annuncio dos jornaes é momentâneo, esquece-se depressa-
longamente no espirito do leitor.
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— ÇJuai é cila? indagou um do
grupo.- 0 meu amigo Róggi Vaido.
Homem estudioso, perquiridor (Jatudo, tendo u espirito forrado tle
solida fe catholica, incapaz cie crer
sem ter certeza, incapaz de àTfir-
mar, snn ler razão rle fazei-o, sô
O Ko^í4Í me levaria ao Aribiry...
Bil-o aiu. ehàmémol o»

Açcjuiescendo ao convite-, o dr*
Ro^í tomou parle ua roda,

r- Pois lhes garanto que fiquei
pasmo, ante <> <iur vi.- Assisti, porinstâncias de amigos sensatos, áduas sessões, ('(ursas que SC não
dizem, que bq nau imaginam I Es-
pintos do diabo oh de hupuinosi
os [actos sao positivos*

Falei delles a um meu amigo,
padre culto, alma perfeita, afíertn
sempre á doutrina de Nqsso £>euhór,
Conyidci^o para irmos até lá. lie
luciuu no começo e accedeu, afinal

Mal pod-unos rompm a multidão
quc se pi emiti demite ria casa áa«pae Matheus >.

Eniuimos. Ia começar a sessão.
Dois imuiuims se preparav am paruo trance. Somente eties e pae Ma-ilwiis. o dirigente, Ninguém mais
queria entrar, I) pavor dominava.
Lntramos nós ou, o padre e o sa-
crisi^o. levando agua benta e m-
ÇenSO, A única lâmpada existépte
na sala loi envolta em papei roxo.

I ma suave penumbra nos afia-
gava...

Voe Matheus começou com as
preces.

Nisto os riiédiúms se conlrabcm,
estalam as juntas» reviram os olhos,
orfegam, e um delles fala, alto:- Cá estou ru, pelanca!Eu lambem, batuta! gritou o
oulro.

O primeiro ergue-se, di duas vol-
ias pelu sala e trepa na mesa; olha
para fora, mel te uma mao no bob
so da calsa e a outra oa cobelléj*
ia. ê discursa:

¦Canalha, ou\ í me 1 Morrei porcuriosidade, e vinde para este mun-
do. (|ue é o sueco !— Onde ha pernas rolieas quecutuco! disse o outro, rimando.

o Taveira Grêíe, aquclle liber-
tino mesmo, disse o poeta Nussad
Grillo, interrompendo o N<%çí, que
continuou :

E espirito tomou uma altitude
trágica ç íalou :

Este mundo <; um mundo m-
tegro, onde a gente passeia no
bonde da lua, pelos bars de .Mar-
te e Mm» uno e adormece na mére
Louise de Venus!

Meninos, ha gente bôa aqui á
bessa!

Mesmo na morie empurra-sc
a cabeça 1 disse o outro espirito..

Este mundo *nâo 6 qualquer
pelanca, sem graça e sem losfâo...

ii llliiiil iiiiiliiilii liiiill lllllllll! ll! I

E o oulro respondeu :
Dos males nâo se sente o ngui-

Nisto, o espirito do marque/, «pie
outro nâo era o orador, olhando»"
me, abriu os braços c disse:Roggil Perdoa as minhas ra-
nhetices com ligo; lá no Porum ! lvra
u barulho dos nervos...

Abi o meu amigo reverendo SC
levantara e começava a benzer a
sala. rezando o credo.

•^Estupendo] gritou o Bivar —
espirito,

-Que veio aqui fazer o reve-
rendo ^ perguntou p outro espirito
materializado, que era o Taveira
perfeito. K continuou o dialogo:

Para que tanta ben/.cdella?
Vamos dar lhe uma bôa cri*

sinadclla?
Começa tu...

K o Taveira rimou :
«Quem c*uví*r i*f*s§€»tí<*,

Si n.V» ^nlor lumi vóo, r*i|»idantrntc«
Em iate «h>».;i getttr*

Qtter viMa fraque ou traje de urutu).
De CQftlâ ou dc fn, «Ir,

Ha tlr saior çompfataaieiite o«.!*.-,
Ao ouvir taes blasphcmias, voei

pela janclla próxima. O padre azu-
lou! Até hoje nâo soube noticias
do meu amigo e companheiro de
aventura.

(Veiam, creiam. que c verdade!
Todos os presentes» depois das

risadas, nue a seena cômica des*

lii!!lil!l!l!N!l:i!l|Hii llluilllllllll!

COMPANHIA TERRITORIAL
Capital: 3.400:000$000

Sede: COLLATINA-E.E. SANTO

ii. m\

jSSS

Ü1

Proprietária dos íertilissimos terrenos do valle do Rio Doce, dotados
dr maravilhosa riqueza de madeiras, servidos pela Ê. F. Victorin aMinas, a 6 horas da capital do Estado; e também dos valiosos terronos (Io Caparão, no municipio do Alegre. As vendas sao feitas a di-nheiro e a longo prazo, em lotes de 25 a 30 hectares e em áreas
para fazendas, medidas e demarcadas, em condições as mais vanta-
josas, tendo, principalmente, o obíectivo da colonização.

Directores: Dr. Attilio Mvacqua e Ildeíonso FJrito
• • • •

Informações: ern Vícioria, com VIVACQUA, IRMÃOS & Cia.
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Nossos annuncios paginam-se com bóa collaboraçào o que torna a sua leitura infallivel.
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portara, a< ataram as palavras doaustero magistrado, incapaz de umatnvenciomce.
Picou, entãm assentado, cnm m-

Wí os j)resentes iriam a Aribin ."•i noite da sexta-feira próxima, lo-»><mdo q compromisso cad.i nm delevar o mamr numero de amigos,
p-na. dc uma vr/t \\ViU- contastada«'• veracidade dos boatos.

Na noite dc sextah ira, };, deacosto, rio anuo findo» <|tiasi quetoda a Victoria se abalou para osÜ0mi0lOS de«pae .Matheus . o velhoafricano, domador <|r rspu,los màose ac maridos «piratas»»
Os joniaes eomnientaram os ía-ctos.
Ks|)alharam-sc boÍetíns»convidan

np 0 povo pai .1 assistir "ás 
proezasdos dois espíritos holiomios. J»v.riflo e Taveira.

Em uma lancha especial tomaram
passagem o \uzzi ( irillo, Klídio Ni-tampei, \areliao, Ploiemio. S« h-vvarz, Extramimo, Rheta< lito, Maneeo Xitempa, Pmliares. a em anladora (ilaura. a maravilhosa Ma-netto c as outras persanagens desteromance encrencado,

«Pae Matheus» recebeu a todoscom aquelle riso brejèíroj que éo antecipado agradecimento aosmckeis, qu* ||K. ficarão no ro|rr
para missas das almas do purga-fono.

A sala nâo comportava a massade emente.
A's janellas trepavam uns sobreos outros. A policia intérvinha«

porem, mnguem a temia, tal a von-tade de vèr os fados.
Feito o silencio, a cuslo de mui-to pedido do «pae Matheus», os mediums tomaram pose. A ansiedade

era intensa. As respirações esta*vam como que suspensas. Fez-se«» penumbra Começou o evocação.1 m eomo choque élèCtrico agitoutodos os nervos. Estava na hora!
Os espíritos iam manifestar-se'(>s do,s iiicorrigíveis bohcmios iamdar.Ia do OUiro mundo, alguns mo-mentos de alegria, como quandoacjin viviam, pelos bars, p< Ia Phe-"ix e pelo | ii;inun.
rocios os olhos estavam lixos nosmediums. Todos os ouvidos aler-tas» para nflo perderem o menorrumor O silencio era completo»apenas cortado pelo fimíim dosmosquitos na sala e peto tümbuco*lombuco das ras aos pântanos vi-/mhos. Decorreram quinze minutos;nada, «Pae Matheus», ajoelhando seuo men, d-, sí,ja ,-» abrindo os bra-

COS. orou :
— Vinde! Vinde I Espíritos ceies-tiaes da eternidade bisolutal Vinde(j,lr a casa é sua I
Mal foi pronunciada a ultima pa-lavra, os mediumscahiram em tran-Se e um deiles falou :

*ioa capichaba 4)
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Aos descrentes

Cá stemos! Que quiére?Pala bra num, necra sinfur-cunha ! disse o outro.
I > pasmo foi geral»Sáo• elles mesmos, afOrmcu o

Nu££Í» Sâo elles rpie nos tjue.i m
pregar um idufi...

~ Quem são vocês? perguntou\ orelláo.
léU? disse um dos CSpi li IOSmaterializados; icu sou iru mesmo.Eü sou amif a hra ócês ti da.
Que querem ? indagou o Mi-

dlO.
feu quiéro um banho! Sao Pe-

dro munpurrou da porta.,. AtlíÇttV-
me na iagua pur favoire !fi tu, que desejas? perguntouo di. Extramimo áo outro-í)uer betiçâo a Jeovah bra mimfende brestaçâo aqui! Nigoci Chi-
na !

Risos, sussurros» eommeataiius.
<Pae Matheus». que ê fios dois

espíritos, «lo marques e do potía?
Vou espantar esses... Saiam,saiam irmãos íNum saio !
Mim viça !
Saiam, irmãos, saiam í rogava«pae Matheus»,

r— Estupoirc!
Nècra porca! berraram os es-

pi ritos.
Náo pôde I Nâo pôde! g. ila-vam os espectadores.

Wflffiffr iWflfífà m&m mffrffftf 5wf
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que em vao têm gasto tempo c dinheirocom pynacéas dé muito preconicio. mas de nr-nh„m valor; áquefles mesmos, quc já recorreramsem resultado, a todos os tratamentos para átura ClO rheumaüsmo goloso. svphiliÜCO c defor-matite, causa das terríveis moléstias do coração
inverno !,1,0S 

'>^rrim<M1(;"'"1 o maravilhosoincuto (lo emmente scKuitista dr. I M («ornesdo Instituto rio Hn.antan. em Sâo Paulo aueapós largos annos dc acurados estudos da nossariça nora. descobriu um maravilhoso especificovegetai para a cura con.pina e garantida rio
Reumatismo rie qualquer origem, ao qua foidado n nome de «Rheumalina»

y dr. Eduardo PàirBariks. illustre clinicoe distineto jornalista -Io Curvello (Minasi ,|,7m.c mtr. seu doente que ja sc tinha sübméttidoa luas series completas de «NEOSALVARSAV»
ON) com resultados pouco [insongeiros, e cujodoente vinha soffrencío de um rebelde rhetima-tismo chronico. com acerbações freqüentes, me-lliorou consideravelmente, tendo as asteâiffias eas myalgiaseecüdo por completo com o uso deum umeo vidro de «Rheumalina», após

que o doente continuou o tratamento com rc-soltados admiráveis.
.Wio menos lisongeiros sâo os resultadoscolhidos pelo eminente professor dr. Rubiio Mei-ra. illustre lente ria Faculdade de Medicina eCirurgia de Sáo Paulo, e pelos illusíres clínicosdrs. Aseamo Reis, Vomero, Perez Velasco Edu-ardo Britto. Edgard Braga, Abílio Maitins dr-(astro, Dalmacio Azevedo, fêrnestò Masi, Olavotíe Castilho, Crissiuma de Pigucreido, Pompeude Sa, Sampaio Corrêa. Benjamim Reis I Mon-tevase, Oliveira Sandovál, Paulo Brasil, ArthurintOj Carlos horraro e muitos outros.

Atlenda-sc rigorosamente ás prescrípçõesjuntas a ríidíi vnlro de «Rheumallnft>> ese ao fim dc 2 ou 3 vidros o doente não se achar
[-/^irK^^rO'-!-;-'1'10'10 ° Lratamcnto, porque,1 umi íYAMr.N 1 P, nao se tratado rheumaüsmoNos casos de rheumatismo, seja qual fòra origem ,da moléstia, a «Rheumalina» -nunca íaiha. (»arante-o o nome respeitável e a Wresponsabilidade profissional do seu -rande des-col.ndor. o illustre dr. Ji M. Comes, do fnstitu-to do Hiuautan.

A' VENDA NAS BOAS PHARMACIAS E DROGARIASAgente: R. NEVES - Rtó General Osório, n. 18-sob. - VICTORIA^^^^? 
^^ mm^ /1 u^, í ümi f [|u uiji^^Lw w^^^lw 1411^^^141»»
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Nenhuma revista publica annuncios tão barato s e úteis quanto a «Vida Capichaba».
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So - VIDA CAPlCMAti#

«-Calma* gente, pediu Matheus.
Ksperem,

Tirando um nickel dò bolso, o
africano atirou o pela janella e o
espirito dó mascate foi atra/. O ou-
tí"0 relutava.

r- Num saio !
Espere, irmáo, elisse Malheus*

indo ao interior da casa. de onde
trouxe um balde cheio dágua.

Macaco è oitro ! guinchou o es-
pirito, voando para o espaço.

Apenas cessaram os cochichos
produzidos pelo que houve» mani-
ieslou se um outro espirito, que foi
dizendo:

Mu SOU o anjo JOSÜé, guarda
civil câ da /ona. 0 marque/ nâo
pode vir, porque Eoi pegado em
flagrante) bolinando uma das onze
mil virgens eo poeta Taveira. por-
que beoèu todo o ii« «*>r destinado
aos deuses e esiâ num porró des-
graçado! Ambos estâó encarcera*
dos no inferno..,'

Terminou a sessão.
Nâo como çssa moca I disse o

Ex Ira mi mo.
Blàgiie, pura btagiwl disseram

todos.
Tomaram o bonde. A viagem de-

corria em moio dos eomnientarios
mais tro< istas»

Brusco, o bonde pára. 0 motor-
neiro. cabellòs em pé, olhos fora
das orbitas, soltou um grito dc
horror.

15 027

Todos olharam, attouitos e vi*
ram. cheios de pavor, mudos, frios,
viram â frente* os phantasmas ni-
ti dos i perfeitos do marque/. Pyrillo
rlc Bi var e do poeta Taveira Grête!

Antes que alguém pronunciasse
uma palavra, o marques com a
mâó ria mnnivelln. disse:

- Amigos í Perdi a pellanca da
carne, mas íicou a integridade do
espirito! Vocês todos, gue eomu.i-
go tomaram parte na Era do Tf ia*
nou. venham para cá, deixem a
podridão deste mundo canalha ! Ve-
nham para fazermos um romance
mais limpo e mais integro!

K. quando ò espirito do marquei*.
Falava, o do Taveira Gréte rodava
a mamvella do motor, pondo o
carro em máxima velocidade!

O horror dominou a todos! GH-
tos de angustia partiam, alguns se
atiravam 80 solo e se espatifavam
de encontro ás arestas das pedras
dos eértesí Rápido, na curva da
ponte, o bonde precipitou-se no ar
e tombou no rio...

A água abriu se, numa garça-
lhada satânica e fechou-se, ajpós,
sobre aquellas vidas...

* *

• Elixir de Nogueira!
Capretaé* com rrude f

tfBCCfSIO COlIfl 1

syPHibis

\fâ\

•»i^>
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f ¦¦at tcrrlvcto cerne -
qveiclat •

míkarci dc • ttotadoi f
aedlcoi ?

ORANDE OEPUAATIVO l
OO SANGUE I

IUIiJlut.it..intiit il>4U»»utuJI

No dia seguinte Victoria em peso
íremia com a triste nova. Milhares
de pessoas corrreram ao local dp
sinistro* Ninguém escapara!

Os cadáveres jaziam furtos» bran-
cos, com um rictus fie angustia
nos lábios contprcidos, ironii amou-
te beija»los pela luz do sol...

Em nuno daquclle bulicio, ap()a-
receu o dr. Noggi, que perdera o
bonde fatídico.

Olhando aquclles destroços hu-
manos, como Mario sobre as pe-
dras dc Cathargo, recitou:

Este romance encrencado,
2 Onde liguro também,

lánit. Está terminado.
Olho... náo vejo ninguém...

FIM
NOIA DA REDACÇAO. - Com

este cabuloso capitulo XIII, tão tra-
gioamente acabado, íica conclui
cio este romance, por falta de per*
sonagens.,.
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SORTE ?!

RUA L£DO;

WO DE 7ANÉIB©

NO

«Credito Popular»
Sociedade cl«* sorteios

A preferida pelos espiviio-santenses*.
CUMPRE RIGOROSAMENTE 0 SEU RE-

GULAMENTO E 0 REGULAMENTO
FEDERAL

Sorteios nos dias 5, 15 o 25
de cada moz

;t$OOü é sua modtcçvednfrtbúiç5o cnensal
rKM O SEU CREDITO FIRMADO

ENTRE OSSEUS DIGNÍSSIMOS
ASSOCÍADOS

inscrevei-vos ! Habilitui-vos !
Avenida Capichriba

(AO LADO DO CABO SUBMARINO)
VICTORIA

A «Vida Capichaba* é infatigavel cooperadora do desenvolvimento commercia! espirito-santense

MB
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:: PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE

4

4

Licença n. 511 de 26 de Març >m. VH)6
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UM HBILISSIMOf MEDICO v
POSSUIDOR DE UMA DAS MAIS VASTAS ÍLIENTELAS DE PELOTAS,

l'ALA SOBRE 0 «PEIT0RA DE ANGICO PELOTENSE».
Eu, abaixo assignado, doutor seiencias médicas cirúrgicas pela Faculdade

de Medicina do Rio de Janeiro, attesto cpie o «Peitoral de Angico Pelotense»
bfferece vantagens sobre outros similares no tratamento de moléstias em queseu emprego encontra indicação.

9—9—1921. ~~/)r. Balbino Mascarenhas,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Bmmmmmmmmm^ ¦¦¦.^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦______T3l______aHB__^^

Em VKTOKIA : DROGARIA G. ROUBAGH & Co.
0 PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE vende-se em todas as pharma-cias e drogarias de todos os Estados do Brasil.

Deposito Geral: DROGARIA EDUARDO C. SEQUEIRA-Pelotas
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ASSADURAS SOB OS SEIOS, nas dobras de gordura da pelle do ventre,
rachas entre os dedos dos pés, eezemas infantis» etc. saram em tres tempos com
o uso do PO' PELOTENSE (.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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Que Alivio
Faça assim, Sempre assim

Muito SOÍre dí1 I )ôr de Pàhrvra n,,(.m ,<.,„ , r ., r^U1 (K v arjcça quem tem o bstomago Doente.
Além <Ia I >f>r ch* Cabeça, o Estômago Doente causa também D<em outras Partes cio Corpo.
Ha muitas pessoas que sofrem de inflamação do Estornam) e não osabem!
Por isto, quando tiver Dôr da Cabeça, faça assim: Ponha Duas ouI rea Colheres %s de CM) rfe Ventre-Livre ,*m Meio Copo de Aeua ebeba. *¦*
Verá; que Alivio!

kes

/ r/o
Com o Estômago Cheio, depois de Comer ou Beber, sente-se muitasvezes grande Nervosidade e outros perigosos I >esarranjos, Dôr de Cabeça,Arrotos, Azia, Tonturas* Preguiça, Moleza, DÔresem Diferentes Partes.lo Corpo Dores e incômodos no Fígado, Cojicas e Dores de Barriga,Muita Sede e Quentura na Garganta, Falta de Ar, Andas e Vontade de\ omitar.
* 

¦

As vezes, parece que temos Fogo e Brasas queimando dentro do Es-tomago, tão terríveis são as Pontadas e Alfinetadas, o Calor, a Ardenciae o Peso que sentimos!
Ê assim desta maneira, que começam as verdadeiras ameaças de< Ongestfo Cerebral, que é sempre muitíssimo perigosa.Nâò convém perder tempo, e depressa faça assim: Ponha Duas ouI res ( olheres (das de Chá) de Ventre-Livre em Meio Copo de Água ebeba.
Verá; que Alivio!

^Lí^a,ÍS I;'"'1'' P°r •)ru<|,"da* toine mais Duas ou Três Colheres (das deChá) de Ventre-Livre.
Comece hoje mesmota usar Ventre-Livre.

VentrefLivre Nào é Purgante
.

O.s Mehcos sabem que os Purgantes, principalmente as Águasfurgat.vas, os Saes Purgativos, os Pós Purgativos, os Xaropes Pur-
gativos, as Cápsulas Purgativas, as tinturas, Pastilhas, e PílulasPurgativas, são todos violentos irritantes e, com o tempo, fazem peoraros Doentes, mUammando e causando Grande Mai aos intestinos. Es-tomago e Fígado!

Ventre-Livre é um Vigorizador Especial das Camadas Muscularesdos intestinos c exerce uma acçao muito salutar sobre a Mueosa doEstômago e huneções do Fígado.'
Por esta razão Ventre-Livre faz sempre Muito bem a todos os Do-entes!
Usè Ventre-Livre que os resultados serão explendidos e garantidos*Tem Gosto Muito Bom! p

Não Esqueça Nunca:
Ventre-Livre Não é Purgante
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